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: متابعـــة تنفيـــذ قـــرارات الـــدورة 
ً
 )104(أوال

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي
 (اجلوانب االقتصادية)

 ـــــــــــــــ

 

 )2228( رقم القــــــــــــرار:

 ).104) و(103بین دورتي المجلس ( العامتقریر األمین  موضوع القــــــــرار:

v :نص القرار 

) للمجلـس، ونشـاط األمانـة العامـة 103"اإلحاطة علمًا، مع التقدیر، بتقریـر األمـین العـام حـول تنفیـذ قـرارات الـدورة (
 )."104) و(103بین دورتي المجلس (

ü  :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج 
، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3مـــذكرة رقـــم الالدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب  علـــى المنـــدوبیات تـــم تعمـــیم القـــرار

 .9/9/2019بتاریخ  4659/5والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم 

�� 
 )2229( رقـــــم القـــــــرار:

ــــــرار:  موضــــــوع الق

 

) 31على مستوى القمة د.ع ( جامعة الدول العربیةالملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس 

 .)2020مارس/آذار (

v  :نص القرار 
دعـــــــوة الـــــــدول األعضـــــــاء والمجـــــــالس الوزاریـــــــة المتخصصــــــــة والمنظمـــــــات العربیـــــــة المتخصصـــــــة إلـــــــى موافــــــــاة  -1" 

ــــــي إدراجهــــــا ضــــــمن الملــــــف  ــــــي ترغــــــب ف ــــــة الت ــــــة العامــــــة بالموضــــــوعات االقتصــــــادیة واالجتماعیــــــة التنموی األمان
ــــى مســــتوى القمــــة، فــــي موعــــد 31للــــدورة العادیــــة (االقتصــــادي واالجتمــــاعي  ــــس جامعــــة الــــدول العربیــــة عل ) لمجل

، وذلــــــــــك وفقــــــــــًا آللیــــــــــات عــــــــــرض الموضــــــــــوعات االقتصــــــــــادیة 2019أقصــــــــــاه آخــــــــــر دیســــــــــمبر/ كــــــــــانون األول 
 واالجتماعیة على القمة العربیة.

على مسـتوى القمـة الموضـوعات ) لمجلس جامعة الدول العربیة 31یتضمن الملف االقتصادي واالجتماعي للدورة (  -2
 التالیة:

 تقریر األمین العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي التنموي العربي المشترك. ·

 ) لمجلس جامعة الدول العربیة على مستوى القمة.30تقریر حول متابعة تنفیذ قرارات الدورة ( ·

ت العربیــة المتخصصــة، وفــق معــاییر الموضــوعات التــي تقترحهــا الــدول األعضــاء والمجــالس الوزاریــة والمنظمــا ·
 عرض الموضوعات االقتصادیة واالجتماعیة على القمة."

ü  :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج  

، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3مـــذكرة رقـــم العلـــى المنـــدوبیات الدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب  تـــم تعمـــیم القـــرار
وقامـت األمانـة العامـة بمتابعـة  .9/9/2019بتاریخ  4659/5 المذكرة رقموالمنظمات العربیة المتخصصة بموجب 

 تنفیذ هذا القرار، وأعدت تقریرًا موجزًا سیتم مناقشته ضمن البند المخصص لذلك.

  �� 
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 )2230( رقم القـــــــــــــــرار:

 موضــــــــــوع القــــــــــرار:

 

متابعــــة تنفیــــذ قــــرارات القمــــة العربیــــة التنمویــــة: االقتصــــادیة واالجتماعیــــة فــــي دورتهــــا 

 .)20/1/2019 الجمهوریة اللبنانیة: –الرابعة (بیروت 

v :نص القرار 
الترحیب باإلجراءات التي اتخذتها األمانة العامـة والـدول األعضـاء والمجـالس الوزاریـة المتخصصـة ومؤسسـات العمـل  -1"

ات القمة العربیة التنمویة: االقتصادیة واالجتماعیـة فـي دورتهـا الرابعـة التـي ُعقـدت قرار المشترك لتنفیذ نتائج و العربي 
 .20/1/2019في مدینة بیروت بالجمهوریة اللبنانیة بتاریخ 

لمنظمـات العربیـة تكلیف األمانة العامة بمتابعة تنفیذ مقررات القمة بالتنسیق مع الدول األعضاء والمجالس الوزاریـة وا -2
) لمجلـس جامعـة الـدول العربیـة 31المتخصصة، وٕاعداد تقریر فـي هـذا الشـأن یـتم رفعـه إلـى الـدورة العادیـة القادمـة (

 ).2020على مستوى القمة (مارس/آذار 

اجتماعاتهــا كلمــا دعــوة اللجنــة المعنیــة بالمتابعــة واإلعــداد للقمــم العربیــة التنمویــة: االقتصــادیة واالجتماعیــة إلــى عقــد  -3
 دعت الحاجة لذلك، وتكلیف األمانة العامة بتقدیم تقاریر بالمستجدات إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي.

الترحیب باستضافة الجمهوریة اللبنانیة الجتماع یضم الدول العربیة والمؤسسات والصنادیق التمویلیـة، لمناقشـة وبلـورة  -4
لجمهوریـــة اللبنانیـــة العمـــاد میشـــال عـــون بشـــأن "إنشـــاء مصـــرف عربـــي إلعـــادة آلیـــات تفعیـــل مبـــادرة فخامـــة رئـــیس ا

 اإلعمار والتنمیة". 

دعــوة الــدول العربیــة لمزیــد مــن التعــاون فــي مجــال االقتصــاد الرقمــي وتبــادل الخبــرات، ال ســیما فــي موضــوع األمــن  -5
ات مشـتركة لتحفیـز التبـادل التجـاري السیبراني والبیانات الشخصیة والتشریعات ذات الصلة سعیًا للوصـول إلـى منصـ

 والنمو االقتصادي.

أهمیة تفعیل مبـادرة صـاحب السـمو الشـیخ صـباح األحمـد الجـابر الصـباح أمیـر دولـة الكویـت إلنشـاء صـندوق عربـي  -6
لالستثمار في مجاالت التكنولوجیا واالقتصاد الرقمي تحت إدارة الصندوق العربي لإلنمـاء االقتصـادي واالجتمـاعي، 

تكثیـف التنسـیق بـین كـل مـن دولـة الكویـت ودولــة قطـر والجمهوریـة اللبنانیـة والـدول العربیـة الراغبـة واألمانـة العامــة و 
للجامعة والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والمنظمة العربیة لتكنولوجیات االتصال والمعلومـات فـي 

هـا مـن أهمیـة لـدعم الشـركات الناشـئة وقطـاع التكنولوجیـا فـي سبیل وضع أسس عمـل الصـندوق وتنفیـذ المبـادرة لمـا ل
 المنطقة العربیة." 

ü  :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج 

، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3مـــذكرة رقـــم العلـــى المنـــدوبیات الدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب  تـــم تعمـــیم القـــرار
بمتابعـة  وقامـت األمانـة العامـة .9/9/2019بتـاریخ  4659/5والمنظمات العربیـة المتخصصـة بموجـب المـذكرة رقـم 

الصــــادرة عــــن القمــــة، وســــیتم عــــرض اإلجــــراءات الُمتخــــذة ضــــمن الملــــف االقتصــــادي  االقتصــــادیةتنفیــــذ القــــرارات 
ـــــة القادمـــــة ( ـــــدورة العادی ـــــى ال ـــــى مســـــتوى القمـــــة31واالجتمـــــاعي المرفـــــوع إل ـــــة عل ـــــدول العربی ـــــس جامعـــــة ال  ) لمجل

 ).2020(مارس/ آذار 

�� 
 )2231(رقــــــــم القـــــرار: 

 موضوع القرار: تحسین أسالیب وٕاجراءات عرض الموضوعات على المجلس االقتصادي واالجتماعي.

v :نص القرار 

 واإلجراءات التالیة لعرض الموضوعات على المجلس االقتصادي واالجتماعي: األسالیب"اعتماد 

) من المادة السابعة من النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي، تتلقى أمانة المجلس 2إنفاذًا لما جاء بالفقرة ( -1
مقترحات الموضوعات التي تطلب الدول األعضاء والمجالس الوزاریة المتخصصة والمنظمات العربیة المتخصصة 
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ه خمسة وأربعین یومًا من التاریخ المحدد لبدء دورة االنعقاد إدراجها على جدول أعمال المجلس، وذلك في موعد غایت
 العادي للمجلس ویجب أن تكون الموضوعات مشفوعة بالمذكرات التفسیریة الالزمة.

دعوة الدول األعضاء إلى إرسال الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصات المجالس الوزاریة والمنظمات العربیة  -2
والتوصیة بشأنها قبل عرضها على المجلس االقتصادي واالجتماعي. ویمكن للدول المتخصصة إلیها لدراستها 

األعضاء عرض الموضوعات على المجلس بشكل مباشر في حال عدم وجود اختصاص ألي مجلس وزاري عربي أو 
 منظمة مختصین للموضوع الذي ترغب في عرضه على المجلس.

لمــذكرات الشــارحة للموضــوعات المقترحــة أن تتضــمن هــذه المــذكرات تأخــذ الــدول األعضــاء فــي االعتبــار عنــد التقــدم با -3
الجوانـــب المتعلقـــة بآلیـــات التمویـــل وأســـالیب التنفیـــذ بالنســـبة للمقترحـــات التـــي تشـــتمل علـــى مشـــاریع تنمویـــة واقتصـــادیة 

 واجتماعیة."

ü :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج 

، 9/9/2019بتـــــاریخ  1629/3مـــــذكرة رقـــــم اللـــــدول األعضـــــاء بموجـــــب علـــــى المنـــــدوبیات الدائمـــــة ل تـــــم تعمـــــیم القـــــرار
 .9/9/2019بتاریخ  4659/5والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم 

�� 

   )2232( رقم القــــــــــــرار  :

ـــــــــرار:  موضـــــــــوع الق

 

غینیا االسـتوائیة:  –متابعة تنفیذ قرارات القمة العربیة األفریقیة في دورتها الرابعة (ماالبو  

 الجوانب االقتصادیة. –واإلعداد للقمة في دورتها الخامسة ) 23/11/2016

v 1(نص القرار(: 
 خطــة مشــروع لوضــع المشــتركة جهودهمــا لمواصــلة األفریقــي االتحــاد مفوضــیة مــع بالتنســیق العامــة األمانــة تكلیــف -1"

 األفریقیــةات القمــة العربیــة قــرار  علیــه تنصــ لمــا وفقــاً  العتمادهــا، تمهیــداً  النهــائي شــكلها فــي االفریقیــة العربیــة العمــل
 العادیــة الــدورة أعمــال هــامش علــى الخارجیــة لــوزراء مشــترك اجتمــاع خــالل مــن وذلــك ،2016 مــاالبو فــي الرابعــة

 لــوزراء المشــترك االجتمــاع خــالل أو نیویــورك، فــي 2019 أیلــول/ســبتمبر فــي المتحــدة لألمــم العامــة للجمعیــة) 74(
 .)2(السعودیة العربیة المملكة في الخامسة االفریقیة العربیة للقمة التحضیري الخارجیة

 التنمیــة حــول الرابــع المشــترك األفریقــي العربــي الــوزاري للمــؤتمر العربیــة مصــر جمهوریــة باستضــافة الترحیــب  -أ   -2
 .الغذائي واألمن الزراعیة

 وجمهوریــة االفریقــي االتحــاد ومفوضــیة الزراعیــة للتنمیــة العربیــة المنظمــة مــع بالتنســیق العامــة األمانــة تكلیــف -ب
 شـهر مـن األول النصـف خالل الوزاري االجتماع لعقد الالزمة الترتیبات وأخذ جهودهم لمواصلة العربیة مصر
 .2019 أول تشرین/ أكتوبر

 ".االجتماعات هذه بنتائج واالجتماعي االقتصادي المجلس اتصال نقاط بموافاة العامة األمانة تكلیف – ج
 

                                                           

یة، تذكر كل من: المملكة المغربیة، المملكة األردنیة الهاشمیة، دولة اإلمارات العربیة المتحدة، مملكة البحرین، المملكة العربیة السعود)  1(
 دولة قطر، الجمهوریة الیمنیة انسحابها من أشغال الدورة الرابعة للقمة. 

 مالحظة المملكة المغربیة:    )2(

 إلى ،2016 سنة بماالبو الرابعة االفریقیة العربیة القمة عن الصادر) 10( رقم القرار إلى اإلشارة ضرورة المغربیة المملكة تؤكد*  
 متبادل نحو على ُملزمة مقبولة ومعاییر مبادئ ُیحّدد) 10( رقم القرار أن إلى بالنظر القمة، نفس عن الصادر) 7( رقم القرار جانب
 تشتمل مشتركة، إفریقیة عربیة عمل خطة إقرار المنطقي من یكون لن إذ االفریقیة، العربیة للشراكة المشتركة االجتماعات بشأن
 خطة إجازة ُیمكن ال وعلیه،. واالجتماعات النشاطات لتلك ضوابط هناك تكون أن دون مشتركة واجتماعات نشاطات عدة على
 .االفریقیة العربیة والشراكة لالجتماعات المشتركة الضوابط وضع قبل مشتركة عمل

 القرار عن واالجتماعي، االقتصادي المعتمد من طرف المجلس االفریقیة، العربیة الخطة مشروع بشأن الحالي، القرار فصل یمكن ال * 
 الخطة. نفس بشأن) 8364( رقم الوزاري المستوى على الجامعة مجلس عن الصادر
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ü   :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج 

، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3مـــذكرة رقـــم العلـــى المنـــدوبیات الدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب  تـــم تعمـــیم القـــرار
ــــم والمنظمــــات العر  ــــة المتخصصــــة بموجــــب المــــذكرة رق ــــة العامــــة  .9/9/2019بتــــاریخ  4659/5بی وقامــــت األمان

بالتنسیق مع الـدول األعضـاء والمنظمـات العربیـة والمجـالس الوزاریـة لمتابعـة تنفیـذ هـذا القـرار، وأعـدت تقریـرًا مـوجزًا 
 سیتم مناقشته ضمن البند المخصص لذلك. 

�� 
 )2233( رقم القـــــــــــرار:

 موضـــــوع القـــــرار:

 

ـــة  ـــة الرابع ـــاض الصـــادر عـــن القم ـــذ إعـــالن الری ـــة تنفی ـــدولمتابع ـــا  لل ـــة ودول أمریك العربی

 .الجوانب االقتصادیة -)11/11/2015-10ة (الریاض: الجنوبی

v :نص القرار 

والبرازیـل، مــع مباركـة ودعـم جهــود القطـاع الخـاص (اتحــاد الغـرف العربیـة) فــي إقامـة خـط بحــري بـین الـدول العربیــة  -1"
التأكیــد علــى التنســیق بــین الجــانبین، ودعــوة القطــاع الخــاص إلــى تفعیــل نتــائج الزیــارة التــي قــام بهــا أمــین عــام اتحــاد 

 الغرف العربیة إلى جمهوریة البرازیل.

لبحـــري دعـــوة القطـــاع الخـــاص (اتحـــاد الغـــرف العربیـــة) للتنســـیق مـــع األكادیمیـــة العربیـــة للعلـــوم والتكنولوجیـــا والنقـــل ا -2
واألمانــة العامــة للجامعــة وجمهوریــة البرازیــل (بصــفتها منســق الجانــب األمریكــي الجنــوبي) واألطــراف ذات الصــلة، 
لوضــع خطــة عمــل تشــمل إعــداد دراســة جــدوى شــاملة وآلیــات التنفیــذ لمشــروع إنشــاء خــط مالحــي بحــري یــربط بــین 

ق لوجیسـتیة عربیــة برازیلیـة مشــتركة، مـع االسترشــاد الـدول العربیـة وجمهوریــة البرازیـل، وٕاقامــة مـوانئ محوریــة ومنـاط
 بدراسات الجدوى المبدئیة التي أعدتها األكادیمیة في هذا الخصوص.

عرض الموضوع متكامًال على الجهات المعنیـة، ومـن ثـم رفعـه إلـى المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي التخـاذ مـا یـراه  -3
 مناسبًا." 

ü   والنتائج:اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار 

، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3مـــذكرة رقـــم العلـــى المنـــدوبیات الدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب  تـــم تعمـــیم القـــرار
ــــم  ــــة المتخصصــــة بموجــــب المــــذكرة رق ــــة العامــــة  .9/9/2019بتــــاریخ  4659/5والمنظمــــات العربی وقامــــت األمان

 .لمتابعة تنفیذ هذا القرار زاریةبالتنسیق مع الدول األعضاء والمنظمات العربیة والمجالس الو 
�� 

 )2234( رقم القــــــــــــرار:

 الكبرى وتطورات االتحاد الجمركي العربي. العربیةمحور أعمال الدورة: منطقة التجارة الحرة  موضوع القرار:

v :نص القرار 
 منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى:أوًال: "
 لجنة التنفیذ والمتابعة:  .1

ــــــــة علــــــــى  .أ  ــــــــرالموافق ــــــــذ والمتابعــــــــة47وتوصــــــــیات االجتمــــــــاع ( تقری ــــــــة العامــــــــة:  ) للجنــــــــة التنفی -17(األمان
20/6/2019()1(. 

حـــث الـــدول األعضـــاء علـــى اإلصـــدار االلكترونـــي لشـــهادات المنشـــأ دعمـــًا لتســـهیل وتبســـیط إجـــراءات التبـــادل  .ب 
 التجاري بین الدول األعضاء. 

 العربي لسالمة الغذاء وتسهیل التجارة تحت مظلة لجنة التنفیذ والمتابعة.الموافقة على استمرار عمل الفریق  .ج 

                                                           

في  والمتابعة بإعادة النظر في موضوع تبادل نماذج التواقیع بین الدول األعضاء، أخذاً تؤكد المملكة المغربیة على قیام لجنة التنفیذ )  1(
   ) للمجلس االقتصادي واالجتماعي بهذا الشأن، والقاضي بإلغاء تبادل نماذج التواقیع.75االعتبار قرار الدورة (
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 قواعد المنشأ التفصیلیة العربیة:  .2

ـــار المســـؤولین للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي وبمشـــاركة  ـــى تقریـــر وتوصـــیات االجتمـــاع الســـابع لكب الموافقـــة عل
 )، مع التأكید على:25/4/2019-23أعضاء اللجنة الفنیة لقواعد المنشأ العربیة (األمانة العامة: 

(وفـــق الصـــیغة ) 3) و(2قائمـــة قواعـــد المنشــأ التفصـــیلیة للســـلع العربیـــة المدرجــة فـــي القـــائمتین (الموافقــة علـــى  .أ 
والتــي وافــق علیهــا االجتمــاع الســابع لكبــار المســؤولین بمشــاركة أعضــاء اللجنــة الفنیــة لقواعــد المنشــأ المرفقــة)، 

علــى أن  واقــف الــدول العربیــة،مــع األخــذ باالعتبــار م علــى الــدول األعضــاء، هــاتكلیــف األمانــة العامــة بتعمیمو 
   .1/6/2020تقوم الدول العربیة بترتیب أوضاعها لدخولها حیز التطبیق اعتبارًا من 

) 2مراجعـة قواعـد المنشـأ التفصـیلیة بعـد عـام مـن دخـول القـائمتین (بتكلیف اللجنة الفنیـة لقواعـد المنشـأ العربیـة  .ب 
 .لك لقواعد المنشأ التفصیلیة كل خمس سنواتعلى أن تكون المراجعة بعد ذ، ) معًا حیز التنفیذ3و(

 استمرار اللجنة الفنیة لقواعد المنشأ العربیة كلجنة دائمة تعقد بشكل دوري من أجل: .ج 

 العمل على حل المشاكل التي تواجه عملیة تطبیق قواعد المنشأ التفصیلیة. -
لدولیـة، واقتـراح التعـدیالت الالزمـة مراجعة األحكام العامة لقواعد المنشأ العربیة لكي تتواكب مع التطـورات ا -

 بشأنها.
 وضع نظام لتطبیق مبدأ تراكم المنشأ بین الدول العربیة. -

 تطویر منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى: .3

الموافقـــة علـــى تقریـــر وتوصـــیات االجتمـــاع االول للجنـــة الخبـــراء القـــانونیین المختصـــین لتطـــویر الئحـــة القواعـــد  -أ 
-21یـة فـض المنازعـات فـي إطـار منطقـة التجـارة الحـرة العربیـة الكبـرى (األمانـة العامـة: االجرائیـة المتعلقـة بآل

22/7/2019.( 

اعتمــــــاد آلیــــــة توافــــــق اآلراء فــــــي اتخــــــاذ القــــــرارات لكافــــــة اللجــــــان وفــــــرق العمــــــل المنبثقــــــة عــــــن لجنــــــة التنفیــــــذ  -ب 
 التنفیذي للمنطقة.والمتابعة المعنیة بالتفاوض حول المالحق القانونیة المكملة للبرنامج 

ــــــامج التنفیــــــذي للمنطقــــــة، ســــــرعة  -ج  ــــــي أنشــــــئت بغــــــرض إعــــــداد مالحــــــق مكملــــــة للبرن الطلــــــب مــــــن اللجــــــان الت
 االنتهاء من عملها الستكمال أركان المنطقة.

ـــــــدول األعضـــــــاء مشـــــــاركة المختصـــــــین والفنیـــــــین فـــــــي اللجـــــــان الخاصـــــــة بالتفـــــــاوض حـــــــول  -د  ـــــــب مـــــــن ال الطل
لتنفیـــــذي للمنطقـــــة، نظــــرا لطبیعتهـــــا الفنیـــــة ولضـــــمان جـــــودة مخرجـــــات المالحــــق القانونیـــــة المكملـــــة للبرنـــــامج ا

 تلك اللجان.

 :)1(آلیة التزام الدول األعضاء بقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي .4

قبـــــــول المبـــــــررات المقدمـــــــة مـــــــن ممثـــــــل الجمهوریـــــــة الیمنیـــــــة بشـــــــأن عـــــــدم إمكانیـــــــة االلتـــــــزام بـــــــبعض قـــــــرارات  -أ 
ـــــة المجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي فیمـــــا  ـــــات منطقـــــة التجـــــارة الحـــــرة العربی ـــــق بـــــالتطبیق الكامـــــل لمتطلب یتعل

الكبــــرى، نظــــرًا للظــــروف غیــــر المواتیــــة التــــي تمــــر بهــــا الجمهوریــــة الیمنیــــة فــــي الوقــــت الــــراهن، مــــع االلتــــزام 
 بالتطبیق الكامل لقرارات المجلس حال تحسن تلك الظروف.

بیـــــة الكبـــــرى تطبیـــــق مبـــــدأ المعاملـــــة بالمثـــــل بمـــــا یحـــــق للـــــدول العربیـــــة األعضـــــاء بمنطقـــــة التجـــــارة الحـــــرة العر  -ب 
یتناســـــب مـــــع حجـــــم الضـــــرر، علـــــى كـــــل مـــــن: الجمهوریـــــة الجزائریـــــة الدیمقراطیـــــة الشـــــعبیة وجمهوریـــــة العـــــراق 

                                                           

 )  تتحفظ المملكة المغربیة على هذا القرار لألسباب التالیة:1(
المغرب على التزامه بآلیة تطبیق قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي، حیث قدمت تقریرًا مفصًال حول كافة المبررات یؤكد  -

 المعقولة لتطبیقها إجراء طلب اإلعفاء الجمركي.
 تذكر المملكة المغربیة أنها تطبق كافة اإلعفاءات الواردة في منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى. -

للمملكة المغربیة أن رفضت طلبًا لإلعفاء الجمركي حیث تمنحه بشكل آلي بمجرد تقدیم الطلب، وأن هذا اإلجراء ال یؤثر لم یسبق  -
على انسیابیة الواردات من الدول العربیة، حیث عرفت نموًا مضطردًا منذ بدایة تطبیق اتفاقیة التبادل الحر العربیة، على عكس 

 طقة التي ظلت دون التطلعات.الصادرات المغربیة إلى هذه المن
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والمملكــــة المغربیـــــة فـــــي مجـــــال التبـــــادل التجـــــاري فـــــي إطـــــار المنطقـــــة، علـــــى أن تحـــــاط األمانـــــة العامـــــة علمـــــًا 
 ن تقوم بعرضها على المجلس االقتصادي واالجتماعي.باإلجراءات المتخذة في هذا الشأن وأ

حـــــث الــــــدول التــــــي لــــــم تُنفــــــذ بعــــــض قــــــرارات المجلـــــس االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي فــــــي إطــــــار منطقــــــة التجــــــارة  -ج 
الحـــــرة العربیــــــة الكبــــــرى علــــــى الســــــعي نحــــــو االلتــــــزام الُكّلــــــي بقــــــرارات المجلــــــس وٕابــــــالغ األمانــــــة العامــــــة بأیــــــة 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة. مستجدات بشأنها وذلك لعرضها على 
 مدراء عامي الجمارك في الدول العربیة: .5

) لمــــدراء عــــامي الجمــــارك فــــي الــــدول العربیــــة (األمانــــة العامــــة: 39الموافقــــة علــــى تقریــــر وتوصــــیات االجتمــــاع (
 ) مع التأكید على:24-25/7/2019

 )1(النقــــل بــــالعبور "ترانزیــــت" بــــین الــــدول العربیــــة (المعدلــــة)) مــــن اتفاقیــــة تنظــــیم 1) الفقــــرة (5إحالــــة المــــادة ( .أ 
 إلى مجلس وزراء النقل العرب إلعداد مقترح لصیاغة تلك المادة.

حــث الــدول العربیــة علــى االنتهــاء مــن إجــراءات التوقیــع والتصــدیق علــى اتفاقیــة التعــاون الجمركــي بــین الــدول  .ب 
 العربیة، لتسریع دخولها حیز النفاذ.

، تمهیـدًا )2(دلیـل اإلجـراءات الجمركیـة العربـي الموحـد للشـؤون القانونیـة للجامعـة للمراجعـة القانونیـة إحالة مشروع .ج 
 العتماده من المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة.

، )4) (3(إحالــة مشــروع القــانون الجمركــي العربــي الموحــد والئحتــه التنفیذیــة ومذكرتــه اإلیضــاحیة للمراجعــة القانونیــة .د 
 تمهیدًا العتماده من المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة.

                                                           

) من مشروع اتفاقیة تنظیم النقل بالعبور 43) وعلى المادة (25أ) وعلى المادة (-4) فقرة (6)  تتحفظ المملكة المغربیة على المادة (1(
 "الترانزیت" بین الدول العربیة المعدلة وذلك لالعتبارات التالیة:

الرامي إلى تسهیل عملیات النقل بالعبور عبر االنخراط في كافة االتفاقیات الدولیة ذات  أ: تتعارض مع توجه المغرب-4فقرة  -6المادة 
 الصلة، وكذا عبر اتفاقیات ثنائیة في مجال النقل الطرقي الدولي.

 كما أن اشتراط تقدیم مبررات تتعارض وسیادة الدول في تنظیم عالقاتها مع مختلف شركائها بما یتالءم ومصالحها دون المساس
 بمصالح باقي األعضاء.

: یتوجب االكتفاء فقط بتبادل صور األختام الجمركیة واألختام الرسمیة التي تستعملها األطراف المتعاقدة دون الحاجة لتبادل 25المادة 
ین كلما طالتهم نماذج التوقیعات لما قد ینتج عن ذلك من عرقلة لعملیات العبور بسبب الحاجة المستمرة لتحیین بیانات الموظفین الموقع

 عملیات تدویر أو حركیة.
: تعبیر "بما ال یتعارض مع االتفاقیات المعمول بها داخل جامعة الدول العربیة" یبقى جد فضفاض ویفتح المجال للتأویالت 43المادة 

التشریعات الداخلیة لكل طرف واالكتفاء بالصیغة التالیة "تطبق  43والقراءات المختلفة وبالتالي، ضرورة حذف هذا الجزء من المادة 
 متعاقد على كل المسائل التي لم تشملها هذه االتفاقیة".

 وتؤكد على إدراج هذه التحفظات ضمن نص مشروع اتفاقیة تنظیم النقل بالعبور "الترانزیت" بین الدول العربیة.
من البند  4ت الجمركیة العربي الموحد، المتعلق بالضابط )  تؤكد المملكة المغربیة على تحفظها السابق المسجل على مشروع دلیل اإلجراءا2(

) من مشروع القانون الجمركي العربي 87الخاص باإلیداع في المناطق واألسواق الحرة، تماشیًا مع تحفظ المغرب على المادة ( 0304
راءات الجمركیة والخاص باإلدخال من دلیل اإلج 030101من البند  4الموحد، وتؤكد على إدراج تحفظ الجانب المغربي على الضابط 

) من الالئحة التنفیذیة لمشروع 11المؤقت للسیارات السیاحیة األجنبیة، وذلك تماشیًا مع تحفظ الجانب المغربي المسجل على المادة (
 القانون. وتؤكد على إدراج هذا التحفظ كذلك ضمن نص مشروع دلیل االجراءات الجمركیة العربي الموحد. 

المملكة المغربیة على إرجاع مشروع الدلیل للجنة القانون الجمركي العربي الموحد إلعادة مراجعته على ضوء التعدیالت التي كما تؤكد 
 ) للجنة المختصة.33) و(32أدرجت على مشروع القانون والئحته التنفیذیة خالل االجتماعین (

لى مشروع القانون الجمركي العربي الموحد والئحته التنفیذیة (التحفظات تخص )   تؤكد المملكة المغربیة على تحفظاتها السابقة المسجلة ع3(
) من مشروع الالئحة 11وما یلیها) من مشروع القانون والمادة ( 143والباب الثالث عشر المتعلق بالقضایا الجمركیة (المادة  87المادة 

 التنفیذیة).
لقانون ضمن الباب الثامن الخاص باإلعفاءات وتؤكد على موقفها المسجل ) من مشروع ا100وتتحفظ على إضافة فقرة (ب) للمادة (

) 2019أبریل  17-16) للجنة القانون الجمركي العربي الموحد (القاهرة: 33سابقًا بخصوص الموضوع، ضمن محضر االجتماع (
إدراج هذا التحفظ كذلك ضمن نص مشروع  والقاضي بإحالة الموضوع للجنة التعریفة الجمركیة العربیة الموحدة للبت فیه. وتؤكد على

 القانون الجمركي العربي الموحد والئحته التنفیذیة. 
) من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد، حیث ترى بأن تُترك المخالفات 143الجمهوریة التونسیة على تحفظها على المادة ( تؤكد ) 4(

 الجمركیة للتشریعات الوطنیة لكل دولة. 
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اعتماد المبادرة االسترشـادیة حـول أمـن وتسـهیل سلسـلة تزویـد التجـارة كـدلیل استرشـادي للـدول العربیـة فـي إطـار  .ه 
 منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى.

 تحریر التجارة في الخدمات:ثانیًا: 

وتوصیات اجتماع لجنة مفاوضـات تحریـر التجـارة فـي الخـدمات بـین الـدول العربیـة (األمانـة  الموافقة على تقریر -1
 ).4/3/2019-3العامة: 

 .14/10/2019الترحیب بدخول اتفاقیة تحریر التجارة في الخدمات بین الدول العربیة حیز النفاذ اعتبار من  -2

 تحریر التجارة في الخدمات بین الدول العربیة.اعتماد جدول التزامات دولة الكویت لالنضمام إلى اتفاقیة  -3

إنشـاء لجنـة دائمـة لمتابعـة تنفیـذ اتفاقیـة تحریـر التجـارة فـي الخـدمات بـین الـدول العربیـة، وتكلیـف األمانـة العامـة  -4
بــدعوة اللجنــة لالنعقــاد ووضــع الشــروط المرجعیــة لعملهــا وعرضــها علــى المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي فــي 

 دورته القادمة.

حــث الــدول العربیــة التــي تــم اعتمــاد جــداول التزاماتهــا النهائیــة مــن قبــل المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي ســرعة  -5
 استكمال إجراءات التوقیع والتصدیق على اتفاقیة تحریر التجارة في الخدمات بین الدول العربیة.

الــدول العربیــة علــى اســتكمال  حــث الــدول العربیــة غیــر المنضــمة إلــى اتفاقیــة تحریــر التجــارة فــي الخــدمات بــین -6
 عروضها النهائیة لكي تصبح طرفًا في االتفاقیة.

 ثالثًا: االتحاد الجمركي العربي:
  :الجمهوریـــــة التونســـــیة() للجنـــــة االتحـــــاد الجمركـــــي العربـــــي 34الموافقـــــة علـــــى تقریـــــر وتوصـــــیات االجتمـــــاع ( -1

1- 4/7/2019(. 

الطلب من األمانة العامة استكمال الدراسات الخاصة باالتحاد الجمركي العربي وسـرعة االنتهـاء منهـا لالسـتفادة  -2
 منها في مراحل العمل القادمة." 

ü  :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج 

، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3مـــذكرة رقـــم العلـــى المنـــدوبیات الدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب  تـــم تعمـــیم القـــرار
وقامـت األمانـة العامـة بمتابعـة  .9/9/2019بتاریخ  4659/5والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم 

 تنفیذ هذا القرار، وأعدت تقریرًا موجزًا سیتم مناقشته ضمن البند المخصص لذلك. 

�� 
 )2235( رقم القــــــــــــرار:

 في الدول العربیة. االستثمار موضوع القرار:

v :نص القرار 

 أوًال: إعداد مسودة اتفاقیة استثمار عربیة جدیدة:"
 یومي عقده المقرر للخبراء المستوى عالي الطلب من الدول العربیة واألمانة العامة المشاركة بفاعلیة في االجتماع -1

األمم المتحدة للتجارة والتنمیة بتنظیم مشترك من األمانة العامة ومؤتمر  المغربیة بالمملكة 10-11/12/2019
 (األونكتاد) والبنك اإلسالمي للتنمیة.

دعــوة الـــدول العربیـــة لصــیاغة النصـــوص التـــي ترغــب فـــي تضـــمینها ضــمن بنـــود اتفاقیـــة االســتثمار العربیـــة الجدیـــدة  -2
 ، وتكلیـفالشـأنفـي هـذا وٕارسالها إلى األمانة العامة خالل أجل أقصاه شهرین من تاریخ مخاطبة األمانة العامة لهم 

الجدیـدة التفاقیـة االسـتثمار العربیـة الجدیـدة بعـد  المسـودة لمناقشـة الثالـث لالجتماع الخبراء لجنة بدعوة العامة األمانة
 .استالم النصوص المقترحة التي ستقوم الدول العربیة بإرسالها إلى األمانة العامة
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إلعداد مقترح بشأن المزایا والضمانات المقترح تضمینها في تكلیف األمانة العامة بالتنسیق مع اتحاد الغرف العربیة  -3
اتفاقیة االستثمار العربیة الجدیدة، والتي من شأنها تشجیع وجذب القطاع الخاص والمستثمرین العرب لالستثمار في 

 الدول العربیة.

 :في الدول العربیة ثانیًا: تطویر مناخ االستثمار
الطلب من األمانة العامة تعمیم الفرص االستثماریة الواردة إلیها على الدول العربیة لالستفادة منها، وتثمین دورها  -1

 في موافاة األمانة العامة بالفرص االستثماریة لدیها.

رعة موافاتهـــــا بـــــذلك الطلـــــب مـــــن الـــــدول العربیـــــة التـــــي لـــــم تـــــواف األمانـــــة العامـــــة بـــــالفرص االســـــتثماریة لـــــدیها ســـــ -2
 التخاذ الالزم.

 :ثالثًا: مؤتمر أصحاب األعمال والمستثمرین العرب
) لمــــؤتمر أصــــحاب األعمــــال 18العربیــــة والجهــــات المعنیــــة علــــى المشــــاركة الفعالــــة فــــي أعمــــال الــــدورة ( الــــدولحــــث 

باستضـافة كریمــة مــن مملكــة البحــرین، وذلــك تحــت  13/11/2019-11والمسـتثمرین العــرب المزمــع عقــده خــالل الفتــرة 
 حرین. الرعایة السامیة لصاحب الجاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة ملك مملكة الب

 رابعًا:
 ).3/4/2019-2الترحیب بنتائج الدورة الثامنة لمؤتمر رجال األعمال العرب والصینیین (الجمهوریة التونسیة:  -

الترحیب بنتائج الدورة الثانیة لمنتدى التعاون العربي الصیني في مجال المالحة باألقمار الصناعیة (الجمهوریة  -
 ).2/4/2019-1التونسیة: 

 :محكمة االستثمار العربیة يمفوض اختیارخامسًا: 

سنوات، وذلك استنادّا إلى المادة محكمة االستثمار العربیة لمدة ثالثة ین في اعتماد السادة التالیة أسماؤهم مفوض ·
 : ) من النظام األساسي المعدل لمحكمة االستثمار العربیة8(

 .الهاشمیةردنیة المملكة األ –السید المستشار/ فیاض ملفى القضاة  -1

 .ردنیة الهاشمیةالمملكة األ –السید المستشار/ عمر حسن سلمان -2

    .جمهوریة العراق –السید المستشار/ عصام فاضل حلواص  -3

 .جمهوریة العراق –زین العابدین يعل يالسید المستشار/ نبیل ول -4

 .جمهوریة مصر العربیة  -السید المستشار/ ماجد صبحى سویحه  -5

 .جمهوریة مصر العربیة – يالبقلعبد الغني المستشار/ هیثم عبد الرحمن السید  -6

 .سالمیة الموریتانیةالجمهوریة اإل –آدو ولد ببانه   السید المستشار/ -7

 .سالمیة الموریتانیةالجمهوریة اإل –حمد محمدن أ يالسید المستشار/ موال -8

 سلطنة عمان. -یم البلوشیة أسماء بنت عبد المجید بن إبراه /ةالمستشار  ةالسید -9
 .سلطنة عمان - يبن ولید الهنائ يخالد بن عل السید المستشار/ -10

 المملكة العربیة السعودیة. –السید الدكتور/ عایض بن هادي العتیبي  -11
 المملكة العربیة السعودیة. –السید المستشار/ ظافر بن عبد اهللا آل ناصر  -12

 .يالهیئة القضائیة للمحكمة طبقًا لنظامها األساسیتم تعیین المفوض من قبل   ·

 "من تاریخ صدوره.اعتبارًا یسرى العمل بهذا القرار  ·

ü :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج 
، 9/9/2019بتـــــاریخ  1629/3مـــــذكرة رقـــــم العلـــــى المنـــــدوبیات الدائمـــــة للـــــدول األعضـــــاء بموجـــــب  تـــــم تعمـــــیم القـــــرار

قامت األمانة العامة بمتابعـة تنفیـذ و  .9/9/2019بتاریخ  4659/5والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم 
 هذا القرار، وأعدت تقریرًا موجزًا سیتم مناقشته ضمن البند المخصص لذلك. 

�� 
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v  القرار:نص 

 الفلسطیني الشعب تعزیز صمود أجل من الفلسطیني لالقتصاد الالزم الدعم تقدیم استمرار إلى األعضاء دعوة الدول -1"

 .اإلسرائیلي االحتالل مواجهة في
 جـزء وتوجیـه دولة فلسـطین إلى المقدم الدعم زیادة إلى تخصصه مجالي ف كلٍ  المتخصصة الوزاریة المجالس دعوة -2

االحـتالل ومسـاعدة دولـة  دمـره مـا العـدوان وتأهیـل آثـار تخفیـف شـأنها مـن وتنمویـة إغاثیة مشاریع لتنفیذ برامجها من
 .فلسطین للتغلب على أزمتها المالیة

 الدعم أنواع كافة تقدیم إلى تخصصه مجال في ومؤسسات التمویل العربیة كل المتخصصة العربیة المنظمات دعوة -3

عـدوان االحـتالل اإلسـرائیلي وتقـدیم تقریـر سـنوي  یـدمره مـا لتأهیـل تنمویـة مشـاریعو  بـرامج خـالل تنفیـذ مـن الممكنـة
 .من كل عام أیلولسبتمبر/ یعرض على دورة المجلس في شهر

الـالزم بشـأن  التخـاذ المشـترك العربـي العمـل أجهـزة كافـة مـع للتنسـیق العاجلـة اإلجـراءات التخـاذ العامة األمانة دعوة -4
مــن  )18(رقــم  فقــرة، وال15/4/2018بتــاریخ  )29د.ع ( )709رقــم (القمــة العربیــة مــن قــرار  )20( رقــم الفقــرةتنفیــذ 
التأكیـد علـى المسـؤولیة العربیـة "الـذي یـنص علـى ، و 31/3/2019بتـاریخ  )30د.ع ( )747القمة العربیة رقـم (قرار 

میة والصـنادیق العربیـة ومنظمـات واإلسالمیة الجماعیة تجاه القدس، ودعوة جمیـع الــدول والمنظمـات العربیـة واإلسـال
الــالزم لتنفیــذ المشــروعات الــواردة فــي الخطــة االســتراتیجیة للتنمیــة القطاعیــة فـــي  الــدعمالمجتمــع المــدني، إلــى تــوفیر 

التي قـدمتها دولـة فلسـطین، بهـدف إنقـاذ المدینـة المقدسـة وحمایـة مقدسـاتها وتعزیـز  )،2022-2018القدس الشرقیة (
مواجهة الخطط والممارسـات اإلسـرائیلیة لتهوید مدینة القدس الشرقیة، وتهجیر أهلهـا، والعمـل علـى صمود أهلها، في 

متابعــــة تنفیــــذ قــــرار دعــــم االقتصــــاد الفلســــطیني الــــذي اتخذتــــه الــــدورة الرابعــــة للقمــــة العربیــــة التنمویــــة فــــي بیــــروت 
 ."مع دولة فلسطین ، والذي تبنى آلیة تدخل عربي إسالمي لتنفیذ الخطة بالتنسیق20/1/2019

مـن  تنـدرج دولـة فلسـطین والتـي، نمـواً  األقـل للـدول المقدمـة الفنـي الـدعم بـرامج إلـى اسـتئناف العامـة األمانـة دعـوة -5
 .ضمنها

دعــــــوة األمانــــــة العامــــــة للعمــــــل الوثیــــــق مــــــع منظمــــــة العمــــــل العربیــــــة والمنظمــــــات العربیــــــة والدولیــــــة ومؤسســــــات  -6
هــــــدف دعـــــــم ب 2020 عــــــام ي للمــــــانحین فــــــي النصـــــــف األول مــــــنلترتیــــــب لعقــــــد مـــــــؤتمر دولــــــوذلــــــك ل ،التمویــــــل

، فلســـــطیندولـــــة تخفیـــــف حـــــدة الفقـــــر ومعـــــدالت البطالـــــة فـــــي  مـــــن أجـــــلصـــــندوق التشـــــغیل والحمایـــــة االجتماعیـــــة 
 مستویات غیر مسبوقة.  إلىالتي وصلت و 

فلسـطین مـن خـالل إیجـاد آلیـات/برامج خاصـة  لدولـة اسـتثماراته مـن جانـب توجیـه علـى العربـي الخـاص القطاع حث -7
 الجهات ذات العالقة والمنظمات واالتحادات المتخصصة.  معتقوم األمانة العامة بتصمیمها بالتعاون 

تشـــرین شـــهر فــي  هلیـــة فــي مـــؤتمر االســتثمار الفلســـطیني المزمــع عقـــدعدعــوة القطـــاع الخــاص العربـــي للمشــاركة بفا -8
بالتعـــاون مـــع االتحـــاد العربـــي لالســـتثمار والتطـــویر العقـــاري وتحـــت  ،العربیـــةجمهوریـــة مصـــر ب 2019ثـــاني/نوفمبر 

 رعایة مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة.

 )29د.ع ( )708(القمـة العربیـة رقـم مـن قـرار  )17(رقـم  الفقرةدعوة األمانة العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفیذ  -9
، 31/3/2019بتــــاریخ  )30د.ع ( )746(القمــــة العربیــــة رقــــم ر مــــن قــــرا )19(رقــــم  فقــــرة، وال15/4/2018بتــــاریخ 

التأكیــد علــى أن مقاطعــة االحــتالل اإلســرائیلي ونظامــه االســتعماري، هــي أحـــد الوســـائل الناجعــة "والــذي یــنص علــى 

 )2236( رقم القـــــــــرار:

 .دعم االقتصاد الفلسطیني موضوع القرار:
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فـراد والمشروعة لمقاومته وٕانهائـه وٕانقـاذ حـل الـدولتین وعملیـة السـالم، ودعـوة جمیــع الـدول والمؤسسـات والشـركات واأل
إلـى وقـف جمیـع أشــكال التعامـل المباشـر وغیـــر المباشـر مـع منظومـة االحــتالل االسـتعماري اإلسـرائیلي ومســتوطناته 
ـــة للقـــانون الــدولي، ومتابعــة العمــل مــع الجهــات الدولیــة إلصــدار قاعــدة البیانــات للشــركات التــي تتعامــل مــع  المخالف

، وتكلیــف األمانــة العامــة بإیجــاد اآللیــات "اإلنســان ذات الصــلة المســتوطنات اإلســرائیلیة وفقــًا لقــرارات مجلــس حقــوق
وعـرض تقریـر سـنوي أمـام المجلـس التخـاذ  ،المناسبة لرصد أیـة خروقـات فـي هـذا اإلطـار تقـوم بهـا الشـركات الدولیـة

 القرار المناسب بشأنها.

ة الفلسـطینیة واسـتنزافها لهـذه المـوارد اإلدانة الشدیدة لقیام دولـة االحـتالل باالسـتیالء علـى المصـادر والثـروات الطبیعیـ -10
لــى اتخــاذ اإلجــراءات إوفــي هــذا اإلطــار، یــدعو المجلــس األمانــة العامــة  .للشــعب الفلســطیني اً موروثــ اً التــي تشــكل حقــ

لمســـائلة دولــــة والجهـــات الفلســـطینیة المعنیـــة الالزمـــة بالتعـــاون مـــع المؤسســـات العربیـــة والدولیـــة ذات االختصـــاص 
 ا واستغاللها لهذه الثروات.االحتالل عن سرقته

ـــة فلســـطین حـــول تضـــرر قطـــاع النقـــل الفلســـطیني جـــراء  -11 تعمـــیم الدراســـة المقدمـــة مـــن وزارة النقـــل والمواصـــالت بدول
ممارســات االحـــتالل اإلســـرائیلي واآللیـــات المقترحـــة لتنفیـــذ قـــرارات مجلـــس وزراء النقـــل العـــرب بشـــأنها، ودعـــوة الـــدول 

لعربیـة والدولیـة ذات العالقـة للتحــرك السـریع لتقـدیم الـدعم الـالزم للمسـاهمة فـي إزالــة العربیـة والمنظمـات واالتحـادات ا
 "األضرار التي أصابت قطاع النقل الفلسطیني جراء ممارسات االحتالل اإلسرائیلي.

ü :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج 
، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3مـــذكرة رقـــم العلـــى المنـــدوبیات الدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب  تـــم تعمـــیم القـــرار

 بمتابعـةقامـت األمانـة العامـة و  .9/9/2019بتاریخ  4659/5والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم 
بتــــــاریخ  5/3105التمویـــــل العربیــــــة بموجـــــب المــــــذكرة رقـــــم  صــــــنادیقكمـــــا قامــــــت بمخاطبـــــة ، تنفیـــــذ هـــــذا القــــــرار

 5/3117مـــذكرة رقـــم ال، والبرلمـــان العربـــي بموجـــب 10/6/2019بتـــاریخ  5/3117 مـــذكرة رقـــمال، و 10/6/2019
، وبعثــــات 10/6/2019بتــــاریخ  5/3119مــــذكرة رقــــم ال، واتحــــاد الغــــرف العربیــــة بموجـــب 10/06/2019بتـــاریخ 

علـــى دعـــم االقتصـــاد  محـــثه، ل10/6/2019بتـــاریخ  5/3152الجامعـــة العربیـــة فـــي الخـــارج بموجـــب المـــذكرة رقـــم 
كمـــا تـــم تعمـــیم تقریـــر مـــؤتمر األمـــم المتحـــدة للتجـــارة  .فلســـطین دولـــة مـــع والتواصـــل التنســـیق خـــالل الفلســـطیني مـــن

ـــاد) والمتضـــمن تحـــذیر  ـــة (األونكت ـــاد(والتنمی ـــار وشـــیك لالقتصـــاد الفلســـطیني، وخطـــورة األوضـــاع  )األونكت مـــن انهی
  .   ینياالقتصادیة واالجتماعیة واإلنسانیة وطلب التدخل العاجل لدعم االقتصاد الفلسط

�� 
 )2237رقــــــــم القــــــــــــرار: (

 .2019التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام موضوع القرار: 

v :نص القرار 

 2019 لعــــــام دعــــــوة الــــــدول العربیــــــة إلــــــى تقــــــدیم مالحظاتهــــــا حــــــول مســــــودة التقریــــــر االقتصــــــادي العربــــــي الموحــــــد -1"
 ،2019 / تشــــــرین أولأكتــــــوبر 1 واإلحصــــــاءات الــــــواردة فیــــــه إلــــــى صــــــندوق النقــــــد العربــــــي فــــــي موعــــــد أقصــــــاه

 وذلك إلعداد التقریر في صورته النهائیة. 

 دعوة المؤسسات الُمعّدة للتقریر إلى االستمرار في إصدار ملخص له باللغتین العربیة واإلنجلیزیة." -2

ü  والنتائج:اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار  
، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3مـــذكرة رقـــم العلـــى المنـــدوبیات الدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب  تـــم تعمـــیم القـــرار

 .9/9/2019بتاریخ  4659/5والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم 
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 )2238( رقــــــــــــم القــــــــرار:

لالجتمـاع السـنوي المشـترك لصـندوق النقـد والبنـك الـدولیین لعـام الخطاب العربي الموحـد  موضوع القرار:
2019. 

v :نص القرار 
 الــدولیین والبنــك النقــد لصــندوق المشــترك لالجتمــاع الموحــد العربــي الخطــاب"تكلیــف األمانــة العامــة بتعمــیم مســودة 

 ."هذا الخطاب إلدراجها فيلتقدیم مالحظاتها األعضاء دعوة الدول عند وروده إلى األمانة العامة، و  2019م لعا
ü :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج  

، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3مـــذكرة رقـــم العلـــى المنـــدوبیات الدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب  تـــم تعمـــیم القـــرار
   .9/9/2019بتاریخ  4659/5والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم 

�� 
 )2239( القــــــــــرار:رقم 

 .2018تقریر األمن الغذائي العربي لعام  موضوع القرار:

v :نص القرار 
الطلـــــب مـــــن المنظمـــــة العربیـــــة للتنمیـــــة الزراعیـــــة االســـــتمرار فـــــي تطـــــویر إصـــــدارات تقریـــــر أوضـــــاع األمـــــن الغـــــذائي  -1"

 .2030المستدامة وبما یخدم تحقیق األمن الغذائي العربي وأهداف التنمیة ، العربي

موافـــــاة المنظمـــــة العربیـــــة للتنمیـــــة الزراعیـــــة بالبیانـــــات والمعلومـــــات المطلوبـــــة إلعـــــداد تقریـــــر لدعـــــوة الـــــدول العربیـــــة  -2
 ".في مواقیتها المحددة ،أوضاع األمن الغذائي العربي

ü :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج  

، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3مـــذكرة رقـــم الالدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب  علـــى المنـــدوبیات تـــم تعمـــیم القـــرار
   .9/9/2019بتاریخ  4659/5والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم 

�� 
 )2240( رقم القــــــــــرار:

 .البلدان العربیة فيإنشاء المجلس الوزاري العربي المعني بشؤون الهیئات المحلیة  موضوع القرار:

v :نص القرار 
"الطلب إلى األمانة العامة إحالة مقترح دولة فلسـطین بشـأن إنشـاء المجلـس الـوزاري العربـي المعنـي بشـئون الهیئـات 
المحلیة في البلدان العربیـة، إلـى الـدول األعضـاء إلبـداء مرئیاتهـا ومالحظاتهـا حولـه، تمهیـدًا لعرضـه علـى المجلـس 

 ".واالجتماعي في دورته القادمةاالقتصادي 
ü :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج  

، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3مـــذكرة رقـــم العلـــى المنـــدوبیات الدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب  تـــم تعمـــیم القـــرار
   .9/9/2019بتاریخ  4659/5والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم 

�� 
 )2241( القــــــــــرار:رقم 

 .دراسة أولیة لفكرة مشروع إنتاج سماد فوسفات ثنائي األمونیوم موضوع القرار:

v :نص القرار 
"الطلب إلى األمانة العامة إحالة مقترح جمهوریة العراق بشأن "دراسة أولیة لفكرة مشروع إنتاج سماد فوسفات ثنـائي 

للتنمیة الصناعیة والتعدین والمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیـة والهیئـة العربیـة األمونیوم" إلى كٍل من المنظمة العربیة 
للطاقة الذریة، إلبداء المرئیات والمالحظات بشأنه، تمهیدًا لعرضـه علـى المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي فـي دورة 

 ".قادمة
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ü :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج  

، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3مـــذكرة رقـــم الالمنـــدوبیات الدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب علـــى  تـــم تعمـــیم القـــرار
   .9/9/2019بتاریخ  4659/5والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم  

�� 
 )2242( رقم القــــــــــرار:

 .دعم الدول المستضیفة لالجئین والنازحین السوریین موضوع القرار:

v :نص القرار 
"الترحیــب باستضــافة جمهوریــة العــراق لالجتمــاع المخصــص لعــرض مشــاریع الــدول المستضــیفة لالجئــین والنــازحین 
الســوریین، واالتفــاق علــى آلیــة واضــحة لتمویــل تلــك المشــاریع، وذلــك بمشــاركة الجهــات الدولیــة المانحــة والمنظمــات 

 المتخصصة والصنادیق العربیة."
ü والنتائج: اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار  

، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3مـــذكرة رقـــم العلـــى المنـــدوبیات الدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب  تـــم تعمـــیم القـــرار
 .9/9/2019بتاریخ  4659/5والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم 
 �� 

 

 )2243( رقم القــــــــــرار:

 .المتحدة بتأسیس المجموعة العربیة للتعاون الفضائي مبادرة دولة اإلمارات العربیة موضوع القرار:

v 3( )2( )1( نص القرار(: 
اإلشـــــادة بمســــــتوى التقــــــدم الــــــذي توصـــــلت إلیــــــه دولــــــة اإلمــــــارات العربیــــــة المتحـــــدة فــــــي مجــــــال الفضــــــاء، وتوجیــــــه  -1"

الفضــــاء الشــــكر كــــذلك لدولــــة اإلمــــارات علــــى جهودهــــا فــــي دعــــم وتعزیــــز الشــــراكة بــــین الــــدول العربیــــة فــــي مجــــال 
 وسعیها لتأسیس مجموعة عربیة للفضاء.

اإلشـــــادة بـــــالخطوات اإلیجابیــــــة التـــــي تـــــم إنجازهــــــا فـــــي ســـــبیل تنفیــــــذ مبـــــادرة تأســـــیس المجموعــــــة العربیـــــة للتعــــــاون  -2
الفضـــــائي، وحـــــث الـــــدول العربیـــــة علـــــى التعـــــاون مـــــع وكالـــــة اإلمـــــارات للفضـــــاء إلنجـــــاز تأســـــیس هـــــذه المجموعـــــة 

 واعتماد نظامها األساسي.

دعوة الدول العربیة للمساهمة بشكل فاعل من خالل وكاالتها المتخصصة في مبادرة دولة اإلمارات العربیة المتحدة  -3
 بتخصیص مشروع قمر صناعي عربي."

 

                                                           

 تحفظ المملكة المغربیة:)  1(
) دون أن تــتم الموافقــة علیــه 104عــرض مشــروع هــذا القــرار علــى المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي علــى المســتوى الــوزاري فــي دورتــه (

تحت أي بند من بنود جدول األعمال ومن دون أن تتم مناقشته ودراسـته مـن طـرف اجتمـاع كبـار المـوظفین التحضـیري للمجلـس، وذلـك 
تام لقواعد اإلجراءات المعمول بها في جامعة الدول العربیة، وبالتالي فهو الٍغ قانونیًا وٕاجرائیًا وتذكر بتحفظهـا علـى القـرار ذي في خرق 

 ) بتونس.30الصلة الذي صدر عن القمة العربیة في دورتها (
 )  تحفظ دولة قطر:2(

ه عنـد إدراج بنـود جـدول أعمـال المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، مخالفـًة نظرًا لطرح األمانـة العامـة بأسـلوب یخـالف النظـام المعمـول بـ     
صارخة إلعداد مشروع قرار بناًء على المداخلة المشار إلیها. وعلیه تتحفظ دولة قطـر علـى هـذا القـرار غیـر القـانوني كمـا تؤكـد تحفظهـا 

 .2019 – 3ج – 30د.ع  769على قرار القمة العربیة بتونس رقم 
) أن األمانــة 104معــالي الســید خالــد العســیلي وزیــر االقتصــاد الــوطني الفلســطیني رئــیس المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي للــدورة ()  یؤكـد 3(

 العامة لم تقدم مشروع القرار ولم تتدخل في نقاشه وأن القرار ُقدِّم من دولة اإلمارات العربیة المتحدة مباشرة لسعادة رئیس الدورة.
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ü :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج  

، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3مـــذكرة رقـــم العلـــى المنـــدوبیات الدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب  تـــم تعمـــیم القـــرار
   .9/9/2019بتاریخ  4659/5والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم 

 

�� 

 

 )2244( رقم القــــــــــرار:

 .)2037 – 2017تقریر متابعة تنفیذ االستراتیجیة العربیة لتربیة األحیاء المائیة ( موضوع القرار:

v :نص القرار 
ومالحظاتهــــــا بشــــــأن  بمرئیاتهــــــا العربیــــــة للتنمیــــــة الزراعیــــــة ســــــرعة موافــــــاة المنظمــــــة حــــــث الــــــدول العربیــــــة علــــــى -1"

)، لكــــــــي 2037– 2017العربیــــــــة لتربیــــــــة األحیــــــــاء المائیــــــــة ( لالســــــــتراتیجیةالمســــــــودة الثانیــــــــة للخطــــــــة التنفیذیــــــــة 
 عتمادها.الیتسنى للمنظمة إخراجها في شكلها النهائي 

 "باإلنجازات المتحققة في هذا الشأن.المجلس  إلىالطلب من المنظمة رفع تقاریر دوریة  -2
ü :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج  

بتـــــــاریخ  1629/3مـــــــذكرة رقـــــــم العلـــــــى المنـــــــدوبیات الدائمـــــــة للـــــــدول األعضـــــــاء بموجـــــــب  تـــــــم تعمـــــــیم القـــــــرار -
   .9/9/2019بتاریخ  4659/5، والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم 9/9/2019

بتــــــــــاریخ  78األمانــــــــــة العامــــــــــة مــــــــــذكرة المنظمــــــــــة العربیــــــــــة للتنمیــــــــــة الزراعیــــــــــة رقــــــــــم م ع/ ب ف/تلقــــــــــت  -
ـــــــة  2/1/2020 ـــــــذ االســـــــتراتیجیة العربیـــــــة لتربی ـــــــر متابعـــــــة حـــــــول التقـــــــدم المحـــــــرز فـــــــي تنفی مرفـــــــق بهـــــــا تقری

 )1(مرفق  ).2037-2018األحیاء المائیة (
 

�� 

 

 )2245( رقم القــــــــــرار:

تقریر متابعة سیر العمل في تنفیذ استراتیجیة التنمیة الزراعیة العربیة المستدامة  موضوع القرار:

 .2030) ومواءمتها مع أهداف التنمیة المستدامة 2025 – 2005(

v :نص القرار 
ـــة  ـــة العربی ـــة الزراعی ـــة بمواءمـــة اســـتراتیجیة التنمی ـــة المتعلق ـــة الزراعی "اإلحاطـــة علمـــًا بجهـــود المنظمـــة العربیـــة للتنمی

، ودعوتهـا إلـى تكثیـف جهودهـا السـتكمال عملیـة 2030) مع أهداف التنمیـة المسـتدامة 2025–2005المستدامة (
 المواءمة واعتمادها."

ü :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج  

بتـــــــاریخ  1629/3مـــــــذكرة رقـــــــم العلـــــــى المنـــــــدوبیات الدائمـــــــة للـــــــدول األعضـــــــاء بموجـــــــب  تـــــــم تعمـــــــیم القـــــــرار -
   .9/9/2019بتاریخ  4659/5، والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم 9/9/2019

مرفـق بهـا  2/1/2020بتاریخ  78تلقت األمانة العامة مذكرة المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة رقم م ع/ ب ف/ -
تقریـــر حـــول التقـــدم المحـــرز فـــي متابعـــة ســـیر العمـــل فـــي تنفیـــذ اســـتراتیجیة التنمیـــة الزراعیـــة العربیـــة المســـتدامة 

 )2(مرفق . 2030) ومواءمتها مع أهداف التنمیة المستدامة 2025 – 2005(
�� 
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 )2246( رقم القــــــــــرار:

 تقریر متابعة تنفیذ الخطة التنفیذیة اإلطاریة للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي  موضوع القرار:

 .)2021 – 2017المرحلة الثانیة ( –

v :نص القرار 
بالبیانـــــات والمعلومـــــات حـــــول تنفیـــــذ العربیـــــة للتنمیـــــة الزراعیـــــة التـــــي لـــــم تـــــواف المنظمـــــة األعضـــــاء  دعـــــوة الـــــدول -1"

)، إلـــــــى ســـــــرعة موافـــــــاة 2021–2017مكونـــــــات المرحلـــــــة الثانیـــــــة للبرنـــــــامج الطـــــــارئ لألمـــــــن الغـــــــذائي العربـــــــي (
 إعداد التقریر الفني الخاص بتنفیذ مكونات البرنامج. لهاالمنظمة بها، حتى یتسنى 

 "المتحققة في هذا الشأن.باإلنجازات إلى المجلس الطلب من المنظمة رفع تقاریر دوریة  -2
ü :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج  

بتـــــــاریخ  1629/3مـــــــذكرة رقـــــــم العلـــــــى المنـــــــدوبیات الدائمـــــــة للـــــــدول األعضـــــــاء بموجـــــــب  تـــــــم تعمـــــــیم القـــــــرار -
   .9/9/2019بتاریخ  4659/5، والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم 9/9/2019

بتــــــــــاریخ  78تلقــــــــــت األمانــــــــــة العامــــــــــة مــــــــــذكرة المنظمــــــــــة العربیــــــــــة للتنمیــــــــــة الزراعیــــــــــة رقــــــــــم م ع/ ب ف/ -
ــــامج  2/1/2020 ــــة للبرن ــــة اإلطاری ــــذ الخطــــة التنفیذی ــــي متابعــــة تنفی ــــدم المحــــرز ف ــــر حــــول التق مرفــــق بهــــا تقری

 )3(مرفق ). 2021 – 2017المرحلة الثانیة ( –الطارئ لألمن الغذائي العربي 
�� 

 )2247( القــــــــــرار:رقم 

 .مشروع رصد ومتابعة األمن الغذائي في المنطقة العربیة موضوع القرار:

v :نص القرار 
ل لتقریـر األمـن كّمـكتقریر تفصیلي مُ  ،الموافقة على اعتماد إطار رصد ومتابعة األمن الغذائي في المنطقة العربیة "

 ."1992بإصداره منذ عام العربیة للتنمیة الزراعیة الغذائي العربي الذي تقوم المنظمة 
ü :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج  

بتـــــــاریخ  1629/3مـــــــذكرة رقـــــــم العلـــــــى المنـــــــدوبیات الدائمـــــــة للـــــــدول األعضـــــــاء بموجـــــــب  تـــــــم تعمـــــــیم القـــــــرار -
   .9/9/2019بتاریخ  4659/5، والمنظمات العربیة المتخصصة بموجب المذكرة رقم 9/9/2019

بتــــــــــاریخ  78تلقــــــــــت األمانــــــــــة العامــــــــــة مــــــــــذكرة المنظمــــــــــة العربیــــــــــة للتنمیــــــــــة الزراعیــــــــــة رقــــــــــم م ع/ ب ف/ -
مرفـــــق بهـــــا تقریـــــر حـــــول التقـــــدم المحـــــرز بشـــــأن مشـــــروع إطـــــار رصـــــد ومتابعـــــة األمـــــن الغـــــذائي  2/1/2020

 )4(مرفق في المنطقة العربیة. 
�� 

 )2248( رقم القــــــــــرار:

 .قطاع الزیتون في الدول العربیةدعم وتطویر  موضوع القرار:

v 2( )1(نص القرار(: 
ـــــي للزیتـــــون ضـــــمن الهیكـــــل التنظیمـــــي  -1" ـــــة الزراعیـــــة بإنشـــــاء المكتـــــب العرب ـــــة مقتـــــرح المنظمـــــة العربیـــــة للتنمی إحال

وذلـــــك  2019لهـــــا إلـــــى االجتمـــــاع االســـــتثنائي للجنـــــة المنظمـــــات للتنســـــیق والمتابعـــــة فـــــي دیســـــمبر/ كـــــانون أول 
 لعرضه على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة. لدراسته، تمهیداً 

                                                           

خطابـًا مـن الجمهوریـة التونسـیة تفیـد فیـه برغبتهـا فـي استضـافة  4/8/2019المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیـة تلقـت بتـاریخ  األخذ علمًا أن) 1(
 .28/3/2019بتاریخ  2019/م ت10/49المكتب العربي للزیتون، وذلك تفعیًال لما ورد بقرار المجلس التنفیذي للمنظمة رقم 

 مصر العربیة باستضافة المكتب العربي للزیتون. أخذ المجلس علمًا برغبة جمهوریة) 2(
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دعـــــوة المنظمـــــة العربیـــــة للتنمیـــــة الزراعیـــــة لتعزیـــــز التعـــــاون مـــــع المجلـــــس الـــــدولي للزیتـــــون، واالنضـــــمام لعضـــــویة  -2
 المجلس بصفة مراقب وتوقیع مذكرة تفاهم بینهما.

ــــــة الزراعیــــــة والمنظمــــــة ا -3 ــــــة الصــــــناعیة والتعــــــدین النظــــــر فــــــي الطلــــــب مــــــن المنظمــــــة العربیــــــة للتنمی لعربیــــــة للتنمی
ــــــة، وذلــــــك بمــــــا  ــــــة بــــــین الــــــدول العربی ــــــون لتســــــهیل التجــــــارة البینی ــــــة الموحــــــدة لزیــــــت الزیت تفعیــــــل المواصــــــفة العربی
یــــــتالءم مــــــع معــــــاییر ومقــــــاییس الجــــــودة العالمیــــــة المطلوبــــــة فــــــي األســــــواق التصــــــدیریة لضــــــمان زیــــــادة التنافســــــیة 

 الدول العربیة وبما یؤهلها لالندماج في األسواق العالمیة." عبر سلسلة إنتاج الزیتون في
ü :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج  

بتـــــــاریخ  1629/3مـــــــذكرة رقـــــــم العلـــــــى المنـــــــدوبیات الدائمـــــــة للـــــــدول األعضـــــــاء بموجـــــــب  تـــــــم تعمـــــــیم القـــــــرار -
ــــــــة المتخصصــــــــة بموجــــــــب المــــــــذكرة رقــــــــم 9/9/2019 ــــــــاریخ  4659/5، والمنظمــــــــات العربی  .9/9/2019بت
ــــــة المنظمــــــات للنســــــیق والمتابعــــــة أجــــــدول  علــــــىالموضــــــوع عــــــرض تــــــم و  عمــــــال االجتمــــــاع االســــــتثنائي للجن
 التوصیات التالیة: عنه وصدرت )19/12/2019-17 :مانة العامةاأل(

 الترحیب بإنشاء المكتب العربي للزیتون ضمن الهیكل التنظیمي للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.  -1
المنظمة تقـدیم تصـور للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي حـول مهـام وعمـل المكتـب وعالقتـه بشـكل الطلب من  -2

 مباشر مع الدول العربیة والمجلس الدولي للزیتون.

ن تتحمـــل التكـــالیف المترتبـــة علـــى أالترحیـــب باستضـــافة الجمهوریـــة التونســـیة للمكتـــب العربـــي للزیتـــون، علـــى  -3
 .  نشاء هذا المكتبإعباء مالیة نتیجة أیة أاء تشغیل المكتب ودون تحمل الدول االعض

بتــــــــــاریخ  78تلقــــــــــت األمانــــــــــة العامــــــــــة مــــــــــذكرة المنظمــــــــــة العربیــــــــــة للتنمیــــــــــة الزراعیــــــــــة رقــــــــــم م ع/ ب ف/ -
 )5(مرفق رقم  مرفق بها مهام واختصاصات المكتب العربي للزیتون. 2/1/2020

�� 
 ).2249( رقم القــــــــــرار:

 القانونیة للتمدید لألمین العام لمجلس الوحدة االقتصادیة العربیة.الوضعیة  موضوع القرار:

v :نص القرار 
"إحالة الموضوع إلـى قطـاع الشـئون القانونیـة باألمانـة العامـة إلبـداء الـرأي فـي ضـوء األنظمـة واإلجـراءات والقـرارات 

علـــى المجلـــس االقتصـــادي المعمـــول بهـــا فـــي هـــذا الشـــأن، وذلـــك خـــالل ثالثـــة شـــهور مـــن تاریخـــه، تمهیـــدًا لعرضـــه 
 واالجتماعي في دورته القادمة."

ü :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج  

، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3مـــذكرة رقـــم العلـــى المنـــدوبیات الدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب  تـــم تعمـــیم القـــرار
وتنفیـذًا لهـذا القـرار قـام قطـاع  .9/9/2019بتـاریخ  4659/5والمنظمات العربیـة المتخصصـة بموجـب المـذكرة رقـم 

 .بدراسة هذا الموضوع، وأعد تقریرًا سیتم مناقشته ضمن البند المخصص لذلك القانونیةالشئون 

�� 
 

 ).2259( رقم القـــــــــــــرار:

 تقاریر وقرارات المجالس الوزاریة واللجان موضوع القرار:  

v (الجوانب االقتصادیة) نص القرار: 
 :المجالس الوزاریة: أوالً "

 :اإلحاطة علمًا بـ
 ).27/6/2019) للمجلس الوزاري العربي للمیاه (األمانة العامة: 11تقریر وقرارات الدورة العادیة ( ·
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 :اللجان: ثانیاً 
 :الموافقة على

 ).  14/2/2019-13تقریر وتوصیات االجتماع الرابع للجنة الفنیة للملكیة الفكریة (األمانة العامة:  -

) للجنـة التنسـیق العلیـا للعمـل العربـي المشـترك برئاسـة معـالي األمـین العـام (بیـروت: 48تقریر وقرارات الدورة العادیة ( -
ــــرتین (19-20/6/2019 ) مــــن خامســــًا مــــن توصــــیات اللجنــــة بشــــأن الطلبــــات المقدمــــة مــــن 2) و(1)، باســــتثناء الفق

لجنـة، وذلـك لحـین االنتهـاء مـن إعـداد مشـروع قواعـد االتحادات العربیة المتخصصة للحصول على صفة مراقب فـي ال
 وضوابط انضمام أیة مؤسسة عربیة جدیدة تحظى بصفة مراقب لدى لجنة التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك.

 ).8/8/2019-7تقریر وقرارات االجتماع الثاني آللیة التنسیق العربیة للحد من مخاطر الكوارث (األمانة العامة: -

ـــدورة (تقریـــر وتو  - االقتصـــادي واالجتمـــاعي ) للجنـــة المنظمـــات للتنســـیق والمتابعـــة المنبثقـــة عـــن المجلـــس 28صـــیات ال
 مع التأكید على ما یلي: ،)11/7/2019–7 (األمانة العامة:

 الخاصة بالهیئة العربیة للطاقة الذریة.  المعدلة الموافقة على اتفاقیة اإلنشاء .1

ـــىالطلـــب  .2 ـــة أمشـــروع معـــاییر و  جامعـــة وضـــعلمانـــة العامـــة لألا إل حكـــام عامـــة موحـــدة تســـاعد المنظمـــات العربی
تمهیـدًا  ،ن تعـرض علـى لجنـة المنظمـات للتنسـیق والمتابعـةأعلـى  ،المتخصصة للسیر قدمًا نحو التمویـل الـذاتي

 العتمادها من المجلس االقتصادي واالجتماعي.  

 منظمـات للتنسـیق والمتابعـة، وعـرض تقاریرهـامنظمـة المـرأة العربیـة فـي اجتماعـات لجنـة المشـاركة التأكید علـى  .3
الخطــــــط  –تقــــــاریر الحســــــابات الختامیــــــة  –داریــــــة إلتقــــــاریر هیئــــــات الرقابــــــة المالیــــــة وا – نجــــــازاتإل(تقــــــاریر ا

 نشاء المنظمة.إمن اتفاقیة  16و 15والموازنات)، وذلك تنفیذًا للمادتین 

المعتمـدة مـن  ةساسـیة الموحـدألنظمـة األبما یتماشى مـع ا ئهانشاإمنظمة المرأة العربیة تعدیل اتفاقیة  إلىالطلب  .4
 .ه في هذا الشأنالمجلس االقتصادي واالجتماعي وقرارات

خـالل عقد اجتماعهـا القـادم لدعوة اللجنة الفنیة المعنیة بدراسة األنظمة األساسیة للمنظمات العربیة المتخصصة  .5
المكلفـــة بهـــا مـــن قبـــل لجنـــة المنظمـــات للتنســـیق الســـتكمال دراســـة المواضـــیع ، 2019نـــوفمبر و  كتـــوبرأ شـــهري

 والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي. 

الطلب إلى األمانة العامة الترتیب لعقد جلسة خاصة أثناء االجتماع االستثنائي القـادم للجنـة المنظمـات للتنسـیق  .6
المتخصصــة إلیجـاد حلــول للمتــأخرات المتراكمــة والمتابعـة، لمناقشــة مقترحــات الــدول العربیـة والمنظمــات العربیــة 

 على الدول في موازنات المنظمات العربیة المتخصصة."

ü :اإلجراءات المتخذة لتنفیذ القرار والنتائج  

، 9/9/2019بتـــاریخ  1629/3تـــم تعمـــیم القـــرار علـــى المنـــدوبیات الدائمـــة للـــدول األعضـــاء بموجـــب المـــذكرة رقـــم  -
   .9/9/2019بتاریخ  4659/5موجب المذكرة رقم والمنظمات العربیة المتخصصة ب

ســتقوم األمانــة العامــة بوضــع مشــروع معــاییر وأحكــام عامــة موحــدة لمســاعدة المنظمــات العربیــة المتخصصــة للســیر  -
ي فـوالمزمـع عقـدها  لجنـة المنظمـات للتنسـیق والمتابعـة) ل29وسـیتم عرضـها علـى الـدورة ( ،قدمًا نحـو التمویـل الـذاتي

 .2020 /تموزمن شهر یولیوالنصف األول 

بمضمون الفقرات ذات العالقة بالمنظمة، والتـي نـص علیهـا قـرار المجلـس االقتصـادي بالغ منظمة المرأة العربیة إتم  -
صــدر القــرار التــالي وأ، لمنظمــةلاجتماعــات المجلــس التنفیــذي واالجتمــاعي الُمشــار إلیــه. وقــد تــم بحــث األمــر خــالل 

جهــة التعــاون مــع الجامعــة العربیــة فــي اتفاقیــة اإلنشــاء ل 16و 15التــزام المنظمــة بــالمواد تقــرر التأكیــد علــى " :نصــه
وتوجیــه طلــب مــن جانــب إدارة المنظمــة إلــى الــدائرة القانونیــة المختصــة فــي األمانــة العامــة للجامعــة العربیــة لتزویــد 

ى أن تعــرض هــذه المقترحــات ، علــ2259س االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم المنظمــة بمقترحاتهــا فــي ضــوء قــرار المجلــ
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على اجتماع الحق للمجلس التنفیذي لدراستها ورفع توصیاته في هذا الشأن للمجلـس األعلـى فـي أول اجتمـاع عـادي 
لــه، والتأكیــد علــى أن الــدول العربیــة المنتســبة للمنظمــة ملتزمــة بــنص اتفاقیــة اإلنشــاء التــي أبرمتهــا حكوماتهــا وأن هــذا 

، والتأكید على الحصول علـى أغلبیـة الثلثـین بـین قد یتم اعتمادها من قبل حكوماتهادیالت االلتزام ینطبق على أي تع
 الدول العربیة المنتسبة للمنظمة العتماد أي تعدیل على نص االتفاقیة والنظام األساسي وذلك كما تنص االتفاقیة".

دراج إوتـم  )6/11/2019-4 ألمانـة العامـة:ساسـیة الموحـدة (انظمـة األاللجنـة الفنیـة المعنیـة بدراسـة األقد اجتمـاع عُ  -
عمـــال االجتمـــاع االســـتثنائي للجنـــة المنظمـــات للتنســـیق والمتابعـــة المنبثقـــة عـــن أالنتـــائج كبنـــد منفصـــل علـــى جـــدول 
خــالل الفتــرة منظمــات للتنســیق والمتابعــة االجتمــاع االســتثنائي للجنــة الُعقــد كمــا  المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي.

ـــأخرات ، ونـــاقش 17-19/12/2019 ـــدول العربیـــة والمنظمـــات العربیـــة المتخصصـــة إلیجـــاد حلـــول للمت مقترحـــات ال
 .  نظمات العربیة المتخصصةالمتراكمة على الدول في موازنات الم
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 األمانة العامة: نشاط اً ثاني
 فيما بني دورتي
 )105( ) و104(اfiلس االقتصادي واالجتماعي 
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 األمانة العامةنشاط  :ثانیاً 

 )105) و(104فیما بین دورتي المجلس االقتصادي واالجتماعي (
 )ةانب االقتصادیو (الج

 ـــــــــــــــ
 

   في مجال التكامل االقتصادي العربي. .1

 في مجال البیئة واإلسكان والموارد المائیة. .2

  في مجال تنمیة االتصاالت وتقنیة المعلومات. .3

 في مجال الطاقة. .4

 مجال النقل والسیاحة.في  .5

 في مجال اإلحصاء وقواعد المعلومات. .6

 .في مجال المنظمات واالتحادات العربیة .7

 في مجال العالقات االقتصادیة. .8

 في مجال الملكیة الفكریة والتنافسیة. .9

 في مجال التنسیق والمتابعة االقتصادیة. .10
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 العربي:في مجال التكامل االقتصادي  .1

v  العربیة الكبرىمنطقة التجارة الحرة: 

 لجنة التنفیذ والمتابعة:
ــــــذ والمتابعــــــة اجتماعهــــــا ( ــــــة العامــــــة:48عقــــــدت لجنــــــة التنفی عــــــدة  لمناقشــــــة )12/12/2019-10 ) (األمان

والعقبــــــات التــــــي تواجــــــه  أهمهــــــا متابعـــــة تطبیــــــق منطقــــــة التجـــــارة الحــــــرة العربیــــــة الكبـــــرى مــــــن ،موضـــــوعات
بالمنطقـــــة. كمـــــا تـــــم اســـــتعراض التقـــــاریر الدوریـــــة لمتابعـــــة حكـــــام المتعلقـــــة الـــــدول األعضـــــاء فـــــي تطبیـــــق األ

ــــة المقدمــــة مــــن كــــل مــــن ــــة اإل تنفیــــذ المنطق ــــة المتحــــدةدول ــــة مــــارات العربی ــــة مصــــر العربی ــــر ، وجمهوری وتقری
مـــــــة مـــــــن الجمهوریـــــــة قدّ اطلعـــــــت اللجنـــــــة علـــــــى المـــــــذكرة المُ و ع بهـــــــذا الخصـــــــوص. جّمـــــــمانـــــــة العامـــــــة المُ األ

جـــــراءات لحمایـــــة بعـــــض المنتجـــــات الوطنیـــــة. إیســـــمح لهـــــا فـــــرض  اســـــتثناءً اللبنانیـــــة بشـــــأن طلـــــب منحهـــــا 
اللجنـــــة الفنیـــــة خـــــص تبعیــــة مـــــارات العربیــــة المتحـــــدة فیمــــا یمقتــــرح دولـــــة اإل أیضـــــاً تناولـــــت المناقشــــات كمــــا 

خر المســـــتجدات الخاصـــــة بوضـــــع الجهـــــاز آبـــــ حیطـــــت اللجنـــــة علمـــــاً أُ وقـــــد  المنشـــــأ العربیـــــة.الدائمـــــة لقواعـــــد 
حــــــد أعمــــــدة البنیــــــة التحتیــــــة للجــــــودة فــــــي الــــــدول أوضــــــرورة التــــــرویج لــــــه ك )ARAC(العربــــــي لالعتمــــــاد 

عــــت اللجنــــة علــــى تقــــاریر فــــرق العمــــل واللجــــان المســــتحدثة والتــــي طلّ االعربیــــة. وقــــد العربیــــة لــــدعم التجــــارة 
 جاءت أهم نتائجها على النحو التالي:

o الوقائیة:  فریق عمل المختصین بمكافحة اإلغراق والدعم والتدابیر 
(األمانـــــة ) 22اجتماعـــــه ( المختصـــــین بمكافحـــــة اإلغـــــراق والـــــدعم والتـــــدابیر الوقائیـــــة فریـــــق عمـــــل عقـــــد

آلیــــــــة : التالیــــــــة حیــــــــث تــــــــم االنتهــــــــاء مــــــــن وضــــــــع اآللیــــــــات الــــــــثالث ؛)17/10/2019-15 العامــــــــة:
لفنیــــــــة للــــــــدعم والتــــــــدابیر غــــــــراق، آلیــــــــة اإلجــــــــراءات اجــــــــراءات الفنیــــــــة لمكافحــــــــة اإلآلیــــــــة اإل الوقایــــــــة،

بفـــــــــض  المتعلقـــــــــةتناولـــــــــت المناقشـــــــــات مقترحـــــــــات الـــــــــدول األعضــــــــاء بشـــــــــأن المـــــــــواد و . التعویضــــــــیة
ــــة المعالجــــات التجاریــــة المنازعــــات ــــي إطــــار لجن ــــائج . و ف ــــم عــــرض النت ــــى االجتمــــاعت ) لفریــــق 23( عل

وفـــــــق  وقـــــــد قامـــــــت اللجنـــــــة باالنتهـــــــاء مـــــــن مهامهـــــــا. )25/12/2019-23: العامـــــــة (األمانـــــــةالعمـــــــل 
 .2019قبل نهایة عام  راً قرّ الذي كان مُ ت المحدد یوقتال

o :لجنة القیود الفنیة على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى 
للجنـــــة القیـــــود الفنیـــــة علـــــى التجـــــارة فـــــي إطـــــار منطقـــــة التجـــــارة الحـــــرة العربیـــــة  الثالـــــثاالجتمـــــاع  قـــــدعُ 

الســـــــــتكمال القـــــــــراءة األولـــــــــى لمســـــــــودة الـــــــــنص  ؛)21/10/2019-20 األمانـــــــــة العامـــــــــة:( الكبـــــــــرى
القـــــانوني المقتـــــرح للملحـــــق الخـــــاص بـــــالقیود الفنیـــــة علــــــى التجـــــارة فـــــي إطـــــار منطقـــــة التجـــــارة الحــــــرة 

ـــــة الكبـــــرى.  ـــــم مناقشـــــة المـــــادة (و العربی ـــــى (9) الخاصـــــة بالتعریفـــــات، وكـــــذا المـــــواد مـــــن (1ت ). 14) إل
ة للــــــنص القــــــانوني لتصــــــبح مســــــودة األولیــــــوبعــــــد المــــــداوالت والتعــــــدیالت، تــــــم االنتهــــــاء مــــــن كامــــــل ال

ـــــعاالجتمـــــاع  قـــــدكمـــــا عُ  .) مـــــادة12( ـــــة الراب ـــــة العامـــــة:  للجن ـــــه  ،)20/1/2020-19(األمان ـــــم خالل وت
للــــنص القــــانوني المقتــــرح للملحــــق الخــــاص بــــالقیود الفنیــــة علــــى التجــــارة فــــي جــــراء المراجعــــة األولــــى إ

 إطار منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى.

o والصحة النباتیة في إطار منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى: لجنة الصحة 
ـــــد االجتمـــــاع عُ  ـــــثق ـــــة الصـــــحة الثال ـــــة  للجن ـــــة التجـــــارة الحـــــرة العربی ـــــي إطـــــار منطق ـــــة ف والصـــــحة النباتی

الســـــــــتكمال القـــــــــراءة األولـــــــــى لمســـــــــودة الـــــــــنص  ،)24/10/2019-22 األمانـــــــــة العامـــــــــة:( الكبـــــــــرى
ــــــة فــــــي إطــــــار منطقــــــة التجــــــارة الحــــــرة  ــــــرح للملحــــــق الخــــــاص بالصــــــحة والصــــــحة النباتی القــــــانوني المقت
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ـــــــرى.  ـــــــة الكب ـــــــم و العربی ـــــــى (9مناقشـــــــة المـــــــواد مـــــــن ( االجتمـــــــاع خـــــــاللت وبعـــــــد المـــــــداوالت  .)16) إل
كمـــــا . ) مـــــادة14ني لتصـــــبح (والتعـــــدیالت، تـــــم االنتهـــــاء مـــــن كامـــــل المســـــودة األولیـــــة للـــــنص القـــــانو 

جــــــراء المراجعــــــة تــــــم خاللــــــه إو  ،)23/1/2020-22(األمانــــــة العامــــــة:  للجنــــــةالرابــــــع االجتمــــــاع قــــــد عُ 
حــــــق الخــــــاص بالصــــــحة والصــــــحة النباتیــــــة فــــــي إطــــــار منطقــــــة التجــــــارة لللــــــنص القــــــانوني للماألولــــــى 

 الحرة العربیة الكبرى. 
o العربیة الكبرى لجنة تسهیل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة: 

ــــــثقــــــد االجتمــــــاع عُ  ــــــرى التجــــــارةتســــــهیل التجــــــارة فــــــي إطــــــار منطقــــــة  للجنــــــة الثال  الحــــــرة العربیــــــة الكب
ـــــة العامـــــة:( ـــــاني)، 26/9/2019-24 األمان ـــــي االجتمـــــاع الث ـــــق علیهـــــا ف وقـــــد  .لمراجعـــــة المـــــواد المتف

ـــــــة مقتـــــــرح األمانـــــــة العامـــــــة حـــــــول  .)10-7( تـــــــم االنتهـــــــاء مـــــــن مناقشـــــــة البنـــــــود كمـــــــا ناقشـــــــت اللجن
األمانــــــة ( للجنــــــة الرابــــــع االجتمــــــاعقــــــد عُ  وقــــــدالدیباجــــــة والهــــــدف والتعــــــاریف والترتیبــــــات المؤسســــــاتیة. 

ولیـــــــة المقدمــــــة مــــــن األمانـــــــة التفـــــــاوض حــــــول المســــــودة األ ، الســــــتكمال)14/9/2019-12 العامــــــة:
وقـــــد  منطقـــــة التجـــــارة الحـــــرة العربیـــــة الكبـــــرى.العامـــــة للمحلـــــق الخـــــاص بتســـــهیل التجـــــارة فـــــي إطـــــار 

انتهــــــت مــــــن قــــــد وبــــــذلك تكــــــون اللجنــــــة  ،)13) إلــــــى (10( انتهــــــت اللجنــــــة مــــــن مناقشــــــة المــــــواد مــــــن
ــــــةالخــــــامس االجتمــــــاع قــــــد كمــــــا عُ  القســــــم االول مــــــن الملحــــــق.مناقشــــــة  ــــــة العامــــــة للجن -28: (األمان

   لمناقشة المواد المتبقیة. )31/1/2020
o  والمختصین في مجال حمایة المستهلكفریق الخبراء: 

(األمانـــــة العامـــــة:  الخبـــــراء والمختصـــــین فـــــي مجـــــال حمایـــــة المســـــتهلك فریـــــقل الســـــابع قـــــد االجتمـــــاععُ 
فـــــي إطـــــار منطقـــــة  المســـــتهلكلحمایـــــة  يالـــــدلیل االسترشـــــادوتـــــم خاللـــــه عـــــرض  ،)6-7/11/2019

كمـــــا تـــــم عـــــرض تجـــــارب الـــــدول األعضـــــاء والمســـــتجدات فـــــي هــــــذا  التجـــــارة الحـــــرة العربیـــــة الكبـــــرى.
الشــــأن، وقــــد تــــم الموافقــــة علــــى الــــدلیل المجمــــع لقــــوانین واللــــوائح المنظمــــة لحمایــــة المســــتهلك بالــــدول 

 والذي أعده فریق الخبراء. ،العربیة
o وتسهیل التجارة الفریق العربي المتخصص لسالمة الغذاء: 

ــــــي المتخصــــــص لســــــالمة الغــــــذاء لقــــــد االجتمــــــاع الســــــادس عُ  (المملكــــــة وتســــــهیل التجــــــارة لفریــــــق العرب
ــــــــــة الهاشــــــــــمیة:  ــــــــــادرات الخمــــــــــس و )، 9/10/2019-8األردنی ــــــــــه مناقشــــــــــة مخرجــــــــــات المب ــــــــــم خالل ت
وقــــــدمت األمانــــــة العامــــــة ورقــــــة عمــــــل حــــــول تطــــــورات منطقــــــة التجــــــارة الحــــــرة  .المنبثقــــــة عــــــن الفریــــــق

ــــة ــــا العربی ــــف الملحــــق الق ــــي مل ــــرى والتطــــورات ف ــــم انتخــــاب الكب ــــة، كمــــا ت نوني للصــــحة والصــــحة النباتی
 وذلــــك وفقــــاً  ،ردنیــــة الهاشــــمیة لرئاســــة الفریــــق لعــــام جدیــــدممثــــل المملكــــة األ المهنــــدس/ أمجــــد رشــــایدة

النحـــــــو  ىوقـــــــد جـــــــاءت أهـــــــم مخرجـــــــات المبـــــــادرات الخمـــــــس علـــــــ .لشـــــــروط المرجعیـــــــة لعمـــــــل الفریـــــــق
 التالي:

 المخاطر المتعلقة بسالمة الغذاء.استكمال إعداد معجم المصطلحات الخاصة بتقییم  -

الخاصة بتقییم أنظمة سالمة الغذاء في الدول  FAO/WHOإتاحة النسخة العربیة من أداة  -
 العربیة وتعمیمها لالستفادة منها.

الطلب من أعضاء الفریق العربي المتخصص لسالمة الغذاء التسجیل في المنصة اإللكترونیة  -
 ء تفعیلها واالستخدام التجریبي للمنصة.للفریق العربي لسالمة الغذاء لبد

 .عالفنذار العربي السریع لألغذیة واألالموافقة على دلیل عمل نظام اإل -

 متابعة ملف إنشاء نظام عربي سریع لألغذیة واألعالف. -
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بیة المشتركة لتصدیر واستیراد التوجیهیة إلصدار الشهادات العر  مسودة الخطوطدعم اعتماد  -
 غذیة في الدول العربیة. األ

 مواصلة دعم برنامج تعزیز الكفاءات العربیة في مجال تقییم المخاطر المتعلقة بسالمة الغذاء. -

 للغذاء.تبني وتعمیم دلیل إعداد المواصفات العربیة الموحدة  -

 تعمیم "الدلیل اإلرشادي االقلیمي في الدستور الغذائي". -

o جرائیة المتعلقة بآلیة فض المنازعات ویر الئحة القواعد اإللمختصین لتطلجنة الخبراء القانونین ا

 :التجاریة في إطار منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى
ـــــــة  الثـــــــانيقـــــــد االجتمـــــــاع عُ  ـــــــة لمختصـــــــین لتطـــــــویر الئحـــــــة القواعـــــــد اإلالقـــــــانونین ا الخبـــــــراءللجن جرائی

األمانــــة ( الحــــرة العربیــــة الكبــــرىالمتعلقــــة بآلیــــة فــــض المنازعــــات التجاریــــة فــــي إطــــار منطقــــة التجــــارة 
ــــــمو )، 9/12/2019-8 العامــــــة: ــــــق خاللــــــه ت ــــــة لعمــــــل الفری ــــــم  كمــــــا .إقــــــرار البنــــــود المرجعی مناقشــــــة ت

مـــــارات العربیـــــة المتحـــــدة، جمهوریـــــة مصـــــر العربیـــــة، المملكـــــة دولـــــة اإل :مـــــن كـــــل مـــــن عـــــدّ المقتـــــرح المُ 
مانــــــة العامـــــة لتطــــــویر آلیــــــة تســــــویة مـــــن المســــــودة األولیــــــة المقترحـــــة مــــــن األ اً لكونــــــه جــــــزء ؛المغربیـــــة

 المنازعات الحالیة.

o للجنة الفنیة الدائمة لقواعد المنشأ العربیةا: 

-14قـــــــــد االجتمـــــــــاع األول للجنـــــــــة الفنیـــــــــة الدائمـــــــــة لقواعـــــــــد المنشـــــــــأ العربیـــــــــة (األمانـــــــــة العامـــــــــة: عُ 
لقـــــرار المجلـــــس  الشـــــروط المرجعیـــــة لعمـــــل اللجنـــــة وذلـــــك تنفیـــــذاً وتـــــم التوافـــــق حـــــول )، 16/1/2020

ـــــــماالقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي  ـــــــاریخ 104د.ع ( )2234( رق ـــــــاربشـــــــأن ، 5/9/2019) بت ـــــــة  اعتب اللجن
تنفیــــــذ كافــــــة متابعــــــة المــــــذكورة لجنــــــة دائمــــــة تعقــــــد اجتماعاتهــــــا بشــــــكل دوري بهــــــدف اإلشــــــراف علــــــى 

ـــــة الكبـــــرى.  ـــــة التجـــــارة الحـــــرة العربی  كمـــــاالموضـــــوعات ذات العالقـــــة بقواعـــــد المنشـــــأ فـــــي إطـــــار منطق
 ،خـــــالل االجتمـــــاع مناقشـــــة مقتـــــرح األمانـــــة العامـــــة بشـــــأن األحكـــــام العامـــــة لقواعـــــد المنشـــــأ العربیـــــة تـــــم

وذلـــــك استرشـــــادًا باالتفاقیـــــات التجاریـــــة اإلقلیمیـــــة والدولیـــــة (الثنائیـــــة ومتعـــــددة األطـــــراف) ذات الصـــــلة 
 وقواعد واتفاقیة منظمة التجارة العالمیة. 

v :الشؤون الجمركیة 
 :الترجمات للنظام المنسقلجنة التوفیق بین 

) 5/9/2019-2 (األمانـــــــة العامـــــــة:ین اجتمـــــــاع التوفیـــــــق بـــــــین الترجمـــــــات للنظـــــــام المنســـــــق لجنـــــــة تعقـــــــد
ـــــــــة العامـــــــــة: و التعـــــــــدیالت وٕادخـــــــــال وترجمـــــــــة شـــــــــروحات  اســـــــــتكمالبهـــــــــدف  ،)28/1/2020-26(األمان

ـــــي  2017النظـــــام المنســـــق لعـــــام  ـــــة صـــــدرتوالت ـــــك، عـــــن منظمـــــة الجمـــــارك العالمی الشـــــروحات  وٕادخـــــال تل
 على النسخة العربیة ومراجعة مالحظات الدول على بنود النظام المنسق.

v  :تحریر التجارة في الخدمات بین الدول العربیة 
-24 في تسهیل التجارة (الدار البیضاء: ة عمل حول قطاع خدمات النقل ودورهُعقدت ورش -

وذلك في إطار مشروع  ،المتحدة اإلنمائي) بالتعاون بین األمانة العامة وبرنامج األمم 25/10/2019
هداف التنمیة أو تحقیق نح :التكامل االقتصادي العربيسم "والذي یحمل ا ،تعاون القائم بینهماال

، تفاقیة تحریر التجارة في الخدماتالترویج ال :منها، ورشة العمل عدة محاورتناولت وقد . "المستدامة
ورقة عمل حول مراحل التفاوض األمانة العامة قدمت و . ل العربیةودور النقل في تسهیل التجارة بین الدو 

 التجارة العربیة البینیة.على لى اتفاقیة تحریر التجارة في الخدمات وأثرها إللوصول 

للترویج التفاقیة تحریر التجارة في الخدمات بین الدول العربیة ولتعریف القطاع ُعقدت ثالث ورش عمل  -
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لغرفة الشرقیة ا -في كل من: غرفة الریاضاالتفاقیة بعد دخولها حیز النفاذ  الخاص بفرص االستفادة من
على طلب  بناءً ، بالمملكة العربیة السعودیة 28/11/2019-24خالل الفترة ، وذلك غرفة جدة -بالدمام

مم األ مم المتحدة االنمائي ومؤتمرمانة العامة وبرنامج األبین األالتعاون وبالمملكة العربیة السعودیة 
  .المتحدة للتجارة والتنمیة

v  :االتحاد الجمركي العربي 
 :جراءات الجمركیةلجنة اإل
مناقشة ل ،)18/12/2019-16 (األمانة العامة:) 24اجتماعها ( لجنة اإلجراءات الجمركیةعقدت 

مالحظات ومرئیات الدول حول مركز المعلومات الجمركي العربي وعملیة تبادل المعلومات الجمركیة 
من األمانة العامة حول المنافذ الجمركیة المؤهلة، واالستبیان الخاص بقیاس  عدّ إلكترونیًا، واالستبیان المُ 

سهیل التجارة بین الدول العربیة، والورقة االسترشادیة التي مؤشرات األداء في تطبیق متطلبات تیسیر وت
 أعدتها األمانة العامة حول المشغل االقتصادي المعتمد. 

v ون مع المنظمات الدولیة واالقلیمیة التعا 
المملكة  -ة(جدوالمؤسسة الدولیة لتمویل التجارة األمانة العامة قد االجتماع الثاني للجنة المشتركة بین عُ  -

تعزیز التعاون لمتابعة تنفیذ مذكرة التفاهم المبرمة بین الطرفین بهدف ) 31/10/2019 العربیة السعودیة:
 ،خارطة الطریق :منها ،العدید من مجاالت التعاونمناقشة  االجتماع خاللتم و  .في مجاالت التجارة

الثانیة من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربیة (األفتیاس)،  المرحلةاإلعداد إلطالق 
 .اإلفریقیةدعم برنامج جسور التجارة العربیة 

خالل مشروع المبادرة  من المتحدة للتنمیة الصناعیةمنظمة األمم بین األمانة العامة و یستمر التعاون  -
الفریق العربي لسالمة الغذاء متابعة عمل من خاللها یتم التي و ، التجارةالعربیة لسالمة الغذاء وتسهیل 

 والفرق الفنیة المنبثقة عنه.

 
�� 
 

 في مجال البیئة واإلسكان والموارد المائیة:  .2

v  الطبیعیة:في مجال البیئة واستدامة الموارد 

 وزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة في األنشطة والفعالیات التالیة:الالفنیة لمجلس  شاركت األمانة
وتم تنظیم ، )8/9/2019-1 ة لمكافحة التصحر (نیودلهي:مم المتحدالتفاقیة األ )14(مؤتمر األطراف  -

العربي الموحد لتحیید أثر رض خالله ملخص للتقریر هامش المؤتمر، عُ  ىحدث جانبي عربي عل
 تدهور األراضي وكذلك مقترح إنشاء الشبكة العربیة للتصحر.

دعم تنفیذ المساهمات المحددة وطنیًا للتصدي لتغیر المناخ في قطاعي حول "قلیمیة ورشة العمل اإل -
 .منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة نظمتهاالتي و  )11/9/2019-9(القاهرة:  "الزراعة والمیاه

فریقي المشترك الرابع حول التنمیة الزراعیة واألمن مر الوزاري العربي األاالجتماع التحضیري للمؤت -
 ).15/9/2019الغذائي (القاهرة: 

المؤتمر الدولي لقیادات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت للحد من مخاطر الكوارث الذي تنظمه  -
 االتصال لتكنولوجیات العربیة مع المنظمة األحمر بالتعاون والصلیب األحمر للهالل العربیة المنظمة

األمانة لقاء كلمة إوتم  .)18/9/2019-17 لالتصاالت (القاهرة: الدولي االتحاد وبمشاركة والمعلومات
 الجلسة االفتتاحیة.أثناء لجامعة لالعامة 
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ورشة عمل جمع البیانات من أجل تطویر التقریر نصف السنوي عن برنامج العمل من أجل تنفیذ إطار  -
 ).25/9/2019-23 دیس أبابا:أ) في أفریقیا (2030-2015لكوارث (للحد من مخاطر ا "ياسند"

-29 اجتماع الخبراء التحضیري األول إلعداد التقریر العربي الثاني لتوقعات البیئة (القاهرة: -
قد بتنظیم مشترك بین األمانة الفنیة لمجلس الوزراء العرب المسؤولین عن ) والذي عُ 30/9/2019

األمم المتحدة للبیئة/المكـــتب  ومركز البیئة والتنمیة لإلقلیم العربي وأوروبا، وبرنامج شؤون البیئة،
یة للمنطقة العربیة والتحدیات والحلول لمناقشة القضایا اإلقلیمیة ذات األولو  ، وذلكاإلقلیمــي لغـــرب آسیــا

مها مع األهداف الدولیة المتفق علیها، واالتفاق ؤ المرتقبة لها، وتحلیل السیاسات اإلقلیمیة ومدى توا
على المحور الرئیسي للتقریر والهدف منه، وٕاعداد مخطط شامل له، وتحدید جدول اإلنتاج واألطر 

وار بین مختلف الشركاء، والتشاور حول المسائل اللوجستیة الزمنیة، ومنهجیة اإلعداد، وتوزیع األد
 .وتمویل إعداد التقریر وخطة نشره على أوسع نطاق، واستراتیجیة التأثیر

 اجتماع تحضیري للمائدة المستدیرة العربیة السادسة حول االستهالك واإلنتاج المستدامین (القاهرة: -
30/9/2019.( 

) تحت عنوان "دور العوامل الثقافیة 3/10/2019-2: رباطالبیئة (السالمي الثامن لوزراء المؤتمر اإل -
 وقدمت األمانة العامة ورقة عمل حول الموضوع. ،والدینیة في حمایة البیئة والتنمیة المستدامة"

-8 نیجیریا: -بوجاأ) لمجموعة العمل األفریقیة المعنیة بالحد من مخاطر الكوارث (15االجتماع ( -
فریقي التقدم المحرز في التعاون العربي األ لعرضجامعة لتخصیص جلسة ل )، حیث تم9/10/2019

النظام األساسي للصندوق  بشأنتم خاللها استعراض التطورات ، و الحد من مخاطر الكوارثمجال في 
وكذلك قرارات القمم العربیة حول آلیة التنسیق العربیة للحد  ،فریقي العربي للحد من مخاطر الكوارثاأل

، ومتابعة تنفیذ 2030الكوارث  للحد من مخاطر "سنداي"ر الكوارث ودورها في تنفیذ إطار من مخاط
الموضوعات الممكن تناولها في القمة و ستراتیجیة العربیة للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج عملها، اال

 فریقیة الخامسة.العربیة األ

ج المستدامین التي عقدت بتنظیم مشترك بین المائدة المستدیرة العربیة السادسة حول االستهالك واإلنتا -
آسیا  ياألمم المتحدة للبیئة واللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرببرنامج جامعة الدول العربیة و 

تناول االجتماع البرامج والمبادرات والتحدیات والفرص وقد ). 10/10/2019-9 (القاهرة:(االسكوا)، 
مع التركیز على نتائج  ،واإلنتاج المستدامین في المنطقة العربیةالمتاحة للحلول المبتكرة لالستهالك 

وتم التوصل إلى فهم موحد لحالة تنفیذ سیاسات وبرامج  .األمم المتحدة للبیئة لبرنامجالدورة الرابعة 
االستهالك واإلنتاج المستدامین على المستویین الوطني والمحلي في المنطقة العربیة؛ وكذلك تقییم 

شراك القطاعین الخاص والمالي إلیجاد حلول مبتكرة ومستدامة لالستهالك واإلنتاج إمكانات إ
 المستدامین والتحول نحو االقتصاد الدائري.     

) للمكتب 56)، واالجتماع (22/10/2019-20 ) للجنة الفنیة للبیئة (األمانة العامة:21االجتماع ( -
والدورة  ،)23/10/2019 (األمانة العامة: البیئة التنفیذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولین عن شؤون

 ).24/10/2019 ) لمجلس الوزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة (األمانة العامة:31(

 "فریقي المشترك الرابع حول "التنمیة الزراعیة واألمن الغذائياللجنة المنظمة للمؤتمر الوزاري العربي األ -
 .)28/10/2018(القاهرة: 
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اع الثالث لفریق الخبراء مفتوح العضــویة المعني بمكافحة النفایات البحریة والجسیمات االجتم -
 ).22/11/2019-18تایالند:  -(بانكوك  البالستیكیة البحریة الدقیقة

المملكة األردنیة  – اناالجتماع اإلقلیمي لتعزیز األمن الغذائي والمائي في المنطقة العربیة (عمّ  -
 ).28/11/2019-27: الهاشمیة

جراء تدریب إ و  2030 -2019لصحة والبیئة قلیمي حول اطار العمل اإلإورشة العمل بعنوان "تفعیل  -
 ).4/12/2019 –1 المملكة األردنیة الهاشمیة: -ان ثر الصحي لتلوث الهواء" (عمّ على تقییم األ

 –8 (القاهرة: نوع البیولوجيالدورة التدریبیة حول بناء قدرات التفاوض والدبلوماسیة البیئیة في مجال الت -
مم المتحدة امج األوالتي نظمتها المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة بالتعاون مع برن ،)10/12/2019

 .للبیئة
v  :في مجال اإلسكان والتعمیر 

 شاركت األمانة الفنیة لمجلس وزراء االسكان والتعمیر العرب في األنشطة والفعالیات التالیة:
تم خالله ، و )24/9/2019-22للجنة الدائمة لكودات البناء العربیة (األمانة العامة: االجتماع الخامس -

العربیة المعنیة، وتحدیث الكود العربي لألحمال والقوى،  واالتحاداتمناقشة التعاون مع المنظمات 
اد كودات عدوإ تقییم عمل لجنة الكودات العربیة الموحدة، باإلضافة إلى عداد كودات المرحلة الثامنة، إ و 

 .2021و 2020للعامین  هانتخاب رئیس اللجنة ونائبكذلك المرحلة التاسعة، و 

) للمكتب 84)، واالجتماع (4/10/2019-2 ) للجنة الفنیة العلمیة االستشاریة (دبي:65( االجتماع -
) للمجلس (دبي: 36)، والدورة (5/10/2019 التنفیذي لمجلس وزراء االسكان والتعمیر العرب (دبي:

االجتماعات مناقشة التحضیرات لمؤتمر االسكان العربي السادس هذه تم خالل و ). 6/10/2019
، 2020الحتفال بیوم االسكان العربي لعام التحضیرات لوكذلك ، 2020عام خالل المقرر عقده 

لكتروني للمجلس، المستجدات بشأن الموقع اإلو ، 2020سكان العربي لعام واختیار ملصق شعار یوم اإل
المتوقع صدورها عن نتائج الباإلضافة إلى التعاون مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة، و 

الترحیب . كما تم )8/10/2019-7 المنتدى الوزاري العربي الثالث لإلسكان والتنمیة الحضریة (دبي:
، 2021الحضریة باستضافة المملكة األردنیة الهاشمیة للمنتدى الوزاري الرابع لإلسكان والتنمیة 

في عام والترحیب باستضافة جمهوریة العراق للمنتدى الوزاري الخامس لإلسكان والتنمیة الحضریة 
، تبادل 2030متابعة تنفیذ خطة التنمیة المستدامة عدة موضوعات، منها: مناقشة تم . كما 2023

محور أعمال الدورة دید تحالمعلومات بین الدول العربیة حول المشاریع الرائدة في مجال اإلسكان، 
یعات والقوانین المنظمة سكان والتعمیر العرب، أسالیب التمویل العقاري، التشر ) لمجلس وزراء اإل36(

سكان والتعمیر، عرض الدراسات والتجارب حول اعادة تأهیل المدن المتأثرة بالنزاعات لقطاع اإل
یعیة، تجارب الدول العربیة حول السكن واألراضي الواقعة تحت االحتالل اإلسرائیلي والكوارث الطب

عمار، متابعة تنفیذ: التحالف العالمي للبناء والتشیید، االجتماعي، دعم الجمهوریة الیمنیة في إعادة اإل
 .2021و 2020تشكیل عضویة المكتب التنفیذي للمجلس للعامین 

(القاهرة:  التنمیة الحضریةل تعزیز التعاون في مجاالت بلنقاشیة مع شركاء التنمیة لبحث سالجلسة ا -
5/11/2019.( 

المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین (الرباط  –) للجنة االستشاریة العلیا للتقییس 53االجتماع ( -
اللجنة الدائمة  إلیه)، وتم تقدیم عرض حول ما توصلت 29/11/2019 - 28المملكة المغربیة : -

 دات.  لكودات البناء العربیة في إعداد الكو 
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v :في مجال الموارد المائیة 
 األنشطة والفعالیات التالیة:في األمانة الفنیة للمجلس الوزاري العربي للمیاه شاركت 

المبادئ االسترشادیة للتعاون حول المیاه المشتركة بین الدول العربیة بمشاركة كل من  لمتابعة اجتماع -
، وذلك )22/10/2019(القاهرة: والمملكة العربیة السعودیة وجمهوریة السودان  جمهوریة مصر العربیة

). وقد تم االنتهاء من مناقشة 24/10/2019-20 الدولي للمیاه (القاهرة:أسبوع القاهرة هامش  على
 في المبادئ االسترشادیة.المشتركة البنود الخالفیة 

 ،)10/2019/ 24-23 الفنیة رفیعة المستوى المشتركة  للمیاه والزراعة (القاهرة: للجنةاألول  االجتماع -
والمنظمة العربیة للتنمیة  ولجنة االسكواوذلك بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة 

 الزراعیة. 
دد من ع یریوتسرئاسة و شاركت األمانة الفنیة للمجلس الوزاري العربي للمیاه بعرض أوراق هذا، وقد  -

 : على النحو التالي الجلسات
 ،حول موضوع تمویل مشاریع المیاه ومشاریع التكیف مع التغیـرات المناخیـة فـي قطـاع المیـاهجلسة  .1

 .بشراكة مع االتحاد األوربي واالتحاد من أجل المتوسط

ــاه والطاقــة والغــذاء فــي المــدنجلســة  .2 بشــراكة مــع الوكالــة األلمانیــة  ،حــول موضــوع التــرابط بــین المی
 .للتعاون الدولي

واألمــن  وأمــن الطاقــةتنظــیم جلســة فنیــة حــول تــأثیر الحــد مــن الفاقــد فــي الغــذاء علــى األمــن المــائي  .3
 .دارة الطاقة والمركز االقلیمي لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددةإتعاون مع الب ،الغذائي

حت االحتالل/ والمیاه المشتركة وعرض خطـة عمـل حول مأسسة شبكة الخبراء حول المیاه تجلسة  .4
 .  بتعاون مع سلطة المیاه الفلسطینیة ،الشبكة في المرحلة القادمة

اإلســــكوا لجنــــة مــــع  بالتعــــاون)  7/11/2019 -6ن "تمویــــل المنــــاخ" (القــــاهرة: ورشــــة عمــــل بعنــــوا .5
األمانــة الفنیــة للمجلــس قــدمت قــد و لألمــم المتحــدة حــول تغیــر المنــاخ. طاریــة االتفاقیــة اإلســكرتاریة و 

ورقة عمل فنیة حول عمل المجـالس الوزاریـة المعنیـة بتغیـرات المنـاخ، وتحدیـد محتـوى االسـتراتیجیة 
االقلیمیــة لالســتفادة مــن اآللیــات الدولیــة لتمویــل المنــاخ وآلیــة تنفیــذها لتعظــیم اســتفادة الــدول العربیــة 

ألطـــراف مـــع التركیـــز علـــى تمویـــل مشـــاریع صـــنادیق المنـــاخ ومـــن اآللیـــات الثنائیـــة والمتعـــددة ا مـــن
 قلیمیة.إالتكیف التي تعتبر أولویة 

التنسیقي مع مساعد األمین العام لألمم المتحدة للمستوطنات البشریة والمدیر اإلقلیمي  االجتماع -
) بحضور ممثلین عن 11/2019/ 7-6 للمستوطنات البشریة والشركاء اإلقلیمیین (األمانة العامة:

فرص التعاون  استعراض حیث تم ؛ویدیة للتعاون من أجل التنمیة، ووزارة الخارجیة النرویجیةالوكالة الس
-2010واستراتیجیة األمن المائي العربي  ،االستراتیجیة العربیة لإلسكاناالستفادة من المتاحة وكیفیة 

 ،2030واالستراتیجیة العربیة للحد من مخاطر الكوارث ضمن الخطة الجدیدة لإلسكان  ،2030
 .  13و 11و 6وأهداف التنمیة المستدامة فیما یتعلق باألهداف 

قلیمیة حول "تحقیق األمن المائي واألمن الغذائي في المنطقة العربیة من خالل التعاون إورشة عمل  -
االسكوا لجنة ) بالتعاون بین 28/11/2019-26 األردنیة الهاشمیة:المملكة  -وبناء القدرات" (عمان
) تأثیر التغیرات المناخیة على 1وراق عمل حول: أالث العامة ث وقدمت األمانة. واألمانة الفنیة للمجلس

األمن المائي واألمن الغذائي من خالل استخدام نموذج "أكواكروب" لعشرة محاصیل في عشرة دول 
) الحلول التكیفیة للزراعة والمیاه 3التنسیق اإلقلیمیة بین قطاعي المیاه والزراعة،  ) آلیة2عربیة، 

 لالستجابة لتأثیرات التغیرات المناخیة.
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بتنظیم مشترك بین الوكالة  ، وذلكالطاقة الشمسیة وسبل تمویله باستعمالورشة عمل اقلیمیة حول الري  -
والمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة  ة لألغذیة والزراعةمنظمة األمم المتحداأللمانیة للتعاون الدولي و 

األمانة الفنیة للمجلس ورقة عمل حول الموضوع . كما شاركت  ). وقدمت10/12/2019-8(القاهرة: 
رب بعض الدول العربیة في استعمال الطاقة الشمسیة للري اعمل الخاصة بتجالفي تسییر جلسات ورشة 

لهاشمیة، الجمهوریة التونسیة، جمهوریة مصر العربیة، المملكة المغربیة، المملكة األردنیة افي كل من: 
تحقیق أكبر عائد لالستثمار في استعمال الطاقة الشمسیة. و تحدیات استدامة المیاه الجوفیة إبراز مع 

 المنطقة العربیة.في كما تم مناقشة آلیات التمویل المتاحة لتنفیذ مشاریع الري والضخ 

) 18/12/2019-16 :الرباط(شؤون البیئة والتنمیة المستدامة باجتماع المجموعة البرلمانیة المعنیة  -
والمقترحات التي  المشروعاتعرض ، وتم 2030 -2020 لمناقشة خطة عمل المجموعة خالل العقد

یة المستدامة قطاعات اإلسكان والتنمیة الحضر و جامعة الدول العربیة  عاون بینبالتینبغي التركیز علیها 
 .بالدول العربیة والموارد المائیة والحد من مخاطر الكوارث

-17 :الرباطورشة عمل اتحاد البرلمانیین المعنیین بشؤون البیئة في حوض البحر األبیض المتوسط ( -
18/12/2019 .( 

v :في مجال الحد من مخاطر الكوارث 
). 12/9/2019-11) لرؤساء أجهزة الحمایة المدنیة "الدفاع المدني" (مراكش: 17المؤتمر العربي ( -

لى استعراض دور أنشطة الحمایة المدنیة في مواجهة الكوارث الطبیعیة والمستجدات إوهدف المؤتمر 
 ابیة.رهفي تلوث البیئة وسبل مكافحتها ودور أجهزة الحمایة المدنیة في مواجهة األعمال اإل

للحد من مخاطر  "سنداي"طار إبتنفیذ خطة عمل  يورشة العمل حول "االنتهاء من التقریر المعن -
فریقي ومكتب ) بتنظیم مشترك بین االتحاد األ22/11/2019-20فریقیا" (أدیس أبابا: أالكوارث في 

مناقشة إعداد التقریر االفریقي والتقدم  الورشة تم خاللو من مخاطر الكوارث.  األمم المتحدة للحدّ 
خر آوقدمت األمانة العامة . 2030 -2015خالل الفترة " سنداي"المحرز في تنفیذ إطار عمل 

 فریقي العربي لمواجهة الكوارث.ساسي للصندوق األالمستجدات حول النظام األ

  .)10/12/2019- 9لكوارث (القاهرة: االجتماع الرابع للشراكة العربیة للحد من مخاطر ا -

v :في مجال األرصاد الجویة والمناخ 
شاركت األمانة الفنیة لمجلس الوزراء العرب المعنیین بشؤون األرصاد الجویة والمناخ في األنشطة والفعالیات 

 التالیة:
 -17(األمانة العامة:  االجتماع الثاني للجنة الفنیة لالستراتیجیة العربیة لخدمات األرصاد الجویة -

تنفیذ استراتیجیاتها  فيلدول العربیة توفیر الدعم الالزم لمواصلة تم خالله مناقشة و ، )19/9/2019
بالقطاعات الرتباطها الوثیق بالقضایا الحیویة على الساحتین اإلقلیمیة والدولیة وأهمها قضایا التنمیة 

 والحد من مخاطر الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ.
)، 10/2019-16: اخ (األمانة العامةنة إدارة معلومات مخاطر الطقس والمناالجتماع الخامس للج -

لمناقشة سبل تعزیز دور المراكز المناخیة بالدول العربیة في الحد من مخاطر الكوارث المرتبطة 
بالطقس في الدول العربیة، والتعامل مع الظواهر الجویة المتطرفة، وآلیات تفعیل دور مرافق األرصاد 

العربیة من خالل اللجان الوطنیة للمناخ في تصنیف الظواهر المتطرفة وٕاعداد برامج التكیف الجویة 
والتخفیف والمساهمات المحددة وطنیًا، وتطویر وتحدیث المراكز الوطنیة واإلقلیمیة للمناخ العاملة 

 بالدول العربیة.
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) بتنظیم 5/11/2019-3 ) لمفاوضي الدول العربیة بشأن تغیر المناخ (القاهرة:13ورشة العمل ( -
 مكتب الیونسكو، األمم المتحدة للبیئة/ مكتب غرب آسیابرنامج  االسكوا،لجنة كل من: مشترك مع 

 ؛العربیة، وذلك لمناقشة الموضوعات التطبیقیة التي تهم الدول العربیة الدول  في  للعلوم  اإلقلیمي 
وتحدید األنشطة التي تدرج في المساهمات ثار تنفیذ تدابیر االستجابة آمثل التنوع االقتصادي و 

والتي سیلتزم بها  الوطنیة، باإلضافة إلى المبادئ التوجیهیة التي أقرها مؤتمر األطراف في بولندا
كما تم تحدیث الموقف العربي في ضوء  .2020مع مطلع عام  المجتمع الدولي لتنفیذ اتفاق باریس

) وقمة 27/6/2019-17المتحدة اإلطاریة لتغیر المناخ (بون: اجتماعات الهیئات الفرعیة التفاقیة األمم 
 .)23/9/2019 :نیویورك(األمین العام لألمم المتحدة  إلیهاالمناخ التي دعا 

ورشة عمل حول تقییم احتیاجات تمویل المناخ في الدول العربیة بالتعاون بین األمانة العامة وسكرتاریة  -
تقییم وضع تمویل  ) لمناقشة7/11/2019-6 :المتحدة اإلطاریة لتغیر المناخ (القاهرة األمماتفاقیة 

المناخ في المنطقة العربیة وتبادل المعرفة والمعلومات بین الخبراء بهدف تطویر استراتیجیة عربیة 
 .لتعبئة موارد لتمویل المناخ وتسهیل الوصول إلیه

 لمناقشة ،)14/11/2019-13االجتماع الثالث لفریق عمل التدریب وبناء القدرات (األمانة العامة:  -
وضع البرامج التدریبیة و إنشاء قاعدة بیانات لالحتیاجات التدریبیة لمرافق األرصاد الجویة العربیة،

بالمنظمة العالمیة لألرصاد واستعراض برامج تطویر وتنمیة القدرات  المالئمة لتلبیة هذه االحتیاجات
 الجویة ومنظمة الطیران المدني الدولي في المجاالت محل االهتمام.

 المملكة العربیة السعودیة: – المناخیة (جدة االجتماع الرابع للفریق الفني للمنتدى العربي للتوقعات -
الجویة العربیة، ن مرافق األرصاد ع)، لمناقشة نتائج التوقعات المناخیة الصادرة 26-28/11/2019

بهدف توفیر المعلومات الالزمة لصنع القرارات المرتبطة باألنشطة اإلنسانیة المختلفة وخطط التنمیة 
المستدامة، السیما تعزیز الجهود الداعمة لتخفیف أثر المخاطر المرتبطة بالطقس القاسي ودوره الهام 

یة وتلبیة متطلبات المستخدمین من في تحلیل التوقعات بالتغیرات المناخیة على المنطقة العرب
 المعلومات المناخیة اإلقلیمیة.

لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ  (25)اجتماعات الدورة  -
حیث تقوم األمانة العامة بالتنسیق  ؛)13/12/2019-2 :مدرید( واجتماعات الهیئات الفرعیة لالتفاقیة

لى الموقف الموحد للمجموعة التفاوضیة العربیة، ومن ثم حشد التوافق اإلقلیمي والدولي مع إللوصول 
 منالدول العربیة التكتالت اإلقلیمیة والدول النامیة ذات المصالح المشتركة والتوجهات المتماثلة مع 

 .أجل الحفاظ على المصالح العربیة

�� 
 :في مجال تنمیة االتصاالت وتقنیة المعلومات .3

v دفي مجال البری: 
 على النحو التالي: العربیة فرق العمل البریدیة  اجتماعاتاألمانة العامة  عقدت

 ).1/12/2019 لفریق العمل العربي للتحضیر للمؤتمرات (القاهرة: (13)االجتماع  -
 ).1/12/2019لفریق العمل العربي للطرود والبرید العاجل (األمانة العامة:  (12)االجتماع  -

 .)2/12/2019الخامس لفریق العمل العربي لألجور (األمانة العامة:  االجتماع -

 ).2/12/2019االجتماع الخامس لفریق العمل العربي للتنظیم والخدمة الشمولیة (األمانة العامة:  -
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 ).2/12/2019االجتماع الرابع لفریق العمل العربي للتطویر الخدمات والمنتجات (األمانة العامة:  -
 ).3/12/2019للجنة العربیة الدائمة للبرید (االمانة العامة:  )37(  االجتماع -

v :في مجال االتصاالت وتقنیة المعلومات 
 :  لیةاألمانة العامة االجتماعات التا عقدت

 ).  26/7/2019 ندوة تثقیفیة حول الشمول الرقمي في المنطقة العربیة (األمانة العامة: -
 ).1/8/2019-27/7 لفریق العمل العربي للطیف الترددي (القاهرة: )25االجتماع ( -

 ).24/9/2019-23المنتدى الخاص باألمن السیبراني (القاهرة:  -
 ).30/9/2019 " (القاهرة:جیل الخامس "التحدیات و المستقبلورشة عمل حول ال -
 .)10/10/2019-8) للفریق العمل العربي لشؤون التقییس (الریاض: 14االجتماع ( -
 ).22/11/2019-28/10ت الرادیویة (شرم الشیخ : المؤتمر العالمي لالتصاال -
ـــــــة االنترنـــــــت لألســـــــماء واألرقـــــــام المخصصـــــــة ( - ـــــــدااللجنـــــــة االستشـــــــاریة والمـــــــؤتمر العـــــــام لهیئ -1: كن

8/11/2019.( 
 ).3/12/2019-2) لفریق بلورة االستراتیجیة العربیة لالتصاالت (األمانة العامة: 29االجتماع ( -

 ).16/12/2019-15 ) للجنة الدائمة لالتصاالت والمعلومات (الریاض:45تماع (االج -
 ) للمكتــــــــب التنفیــــــــذي لمجلــــــــس الــــــــوزراء العــــــــرب لالتصــــــــاالت والمعلومــــــــات (الریـــــــــاض:46الــــــــدورة ( -

17/12/2019.( 
 ).18/12/2019 ) لمجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات (الریاض:23الدورة ( -
 ).23/1/2020-22(القاهرة:  "االنترنتحوكمة  الطاقة:منتدى  -

�� 
 :  في مجال الطاقة .4

v :في مجال الطاقة 
ء بالتنظیم أو بالحضور قامت أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمجموعة من األنشطة والفعالیات سوا

 وفیما یلي عرض ألهم نتائج تلك االجتماعات واألنشطة:  .والمشاركة
v :في مجال الطاقة 

ـــع والعشـــرین (استضـــافت  .1 ـــة أبـــوظبي مـــؤتمر الطاقـــة العـــالمي الراب -9) خـــالل الفتـــرة WEC 24مدین
والذي نظمته اللجنة الوطنیة لدولة اإلمارات العربیـة المتحـدة فـي مجلـس الطاقـة العـالمي  12/9/2019

وقـــد قـــدمت األمانـــة العامـــة مداخلـــة فـــي الجلســـة الخاصـــة  .الطاقـــة مـــن أجـــل االزدهـــار""تحـــت شـــعار: 
اإلقلیمــي فــي مجــال الطاقــة ودور الشــبكات الكهربائیــة، عرضــت فیهــا جهــود المجلــس الــوزاري  بالتعــاون

 العربي للكهرباء فیما یتعلق بإنشاء السوق العربیة المشتركة للكهرباء وأهم مستجداتها. 

ـــــــــي .2 ـــــــــوطن العرب ـــــــــة فـــــــــي ال ـــــــــادل التجـــــــــاري للطاق ـــــــــل التب ـــــــــد المـــــــــؤتمر األول لتفعی ـــــــــاهرة:  عق -6(الق
نحــــو تعــــاون إقلیمــــي فعــــال فــــي تجــــارة الكهربــــاء والغــــاز بــــین الـــــدول "عار )، تحــــت شــــ7/11/2019

بتنظــــــیم مشــــــترك بــــــین كــــــل مــــــن أمانــــــة المجلــــــس الــــــوزاري العربــــــي للكهربــــــاء والصــــــندوق " العربیــــــة
وقــــــد شــــــارك فــــــي المــــــؤتمر عــــــدد مــــــن  .قتصــــــادي واالجتمــــــاعي والبنــــــك الــــــدوليالعربــــــي لإلنمــــــاء اال

ـــــاء والطاقـــــة العـــــرب ، وكبـــــار المســـــئولین الحكـــــومیین العـــــاملین فـــــي مجـــــال الطاقـــــة فـــــي وزراء الكهرب
ت المنظمـــــــة إلـــــــى جانـــــــب الــــــدول العربیـــــــة، باإلضـــــــافة إلـــــــى وفـــــــود رفیعـــــــة المســــــتوى مـــــــن المؤسســـــــا

كمــــا شــــارك فــــي المــــؤتمر متحــــدثون مــــن مؤسســــات  .ممثلــــون عــــن منظمــــات دولیــــة وٕاقلیمیــــة وعربیــــة
. وقـــــــد نـــــــاقش المـــــــؤتمر )SAPP,ACER,SOGEM PJM( دولیـــــــة مختصـــــــة فـــــــي مجـــــــال الطاقـــــــة
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األهمیـــــة االســـــتراتیجیة لتجـــــارة الطاقـــــة فـــــي المنطقـــــة العربیـــــة، وتبلـــــورت نتـــــائج المـــــؤتمر حـــــول أربعـــــة 
ــــة التســــعیر اإلقلیمــــي للتبــــادل  ،مخرجــــات رئیســــیة ــــب آلی ــــي للســــوق، تجری ــــذ التصــــمیم األول هــــي:  تنفی

التجـــــــــاري للكهربـــــــــاء العـــــــــابر للحـــــــــدود، بنـــــــــاء المؤسســـــــــات اإلقلیمیـــــــــة للســـــــــوق العربیـــــــــة المشـــــــــتركة 
ـــــــ فـــــــي إعـــــــداد مشـــــــروعات اســـــــتثماریة ُمعیَّنـــــــة ضـــــــروریة لتوســـــــیع التجـــــــارة  دماً للكهربـــــــاء، المضـــــــي ُق

 قد صدر عن المؤتمر إعالن ختامي باللغتین العربیة واالنجلیزیة.اإلقلیمیة. و 
v :في مجال الكهرباء 

 )23(عقــــدت اللجنــــة التوجیهیــــة المكلفــــة بمتابعــــة دراســــة الــــربط الكهربــــائي العربــــي الشــــامل اجتماعهــــا  -1
تـــم خاللـــه مناقشـــة آخـــر المســـتجدات المتعلقـــة بتطـــورات وثـــائق  )،17/9/2019-16:األمانـــة العامـــة(

للكهربــاء حوكمــة الســوق العربیــة المشــتركة للكهربــاء (االتفاقیــة العامــة واتفاقیــة الســوق العربیــة المشــتركة 
وأحیط االجتماع علمًا بالتطورات الجاریة المتعلقة بدراسة جدوى بـدائل إنشـاء  وقواعد تشغیل الشبكات).

قلیمـــي التنســـیقي، وأوصـــى بتأجیـــل مراجعـــة المســـتندات الخاصـــة بأمانـــة الســـوق إلـــى حـــین المركـــز اإل
االنتهــاء مــن دراســة بــدائل إنشــاء المركــز اإلقلیمــي التنســیقي للســوق، وتأجیــل مراجعــة اللــوائح الخاصــة 

 باللجان. 
، )18/9/2019-17 :األمانــة العامــة(للجنــة خبــراء الكهربــاء فــي الــدول العربیــة  )11(ُعقــد االجتمــاع  -2

ـــق و  ـــة المشـــتركة للكهربـــاء وخاصـــة مـــا یتعل ـــة بالســـوق العربی تـــم خاللـــه مناقشـــة آخـــر التطـــورات المتعلق
ت باالتفـــاقیتین (االتفاقیـــة العامـــة واتفاقیـــة الســـوق)، والموافقـــات الخطیـــة للـــدول العربیـــة علیهمـــا، وأحیطـــ

. إعــداد قواعـد تشــغیل الشــبكات العربیــةعلمــًا بالتقــدم المنجـز فــي الخــدمات االستشـاریة الخاصــة باللجنـة 
اعتمـــدت اللجنـــة التوصـــیات الصـــادرة عـــن اجتمـــاع اللجنـــة التوجیهیـــة الـــذي ســـبقها، كمـــا ناقشـــت وقـــد 

المواضــیع المعروضــة علــى جــدول أعمالهــا واتخــذت بشــأنها عــدة توصــیات تــم رفعهــا الجتمــاع المكتــب 
 ).4/11/2019: (األمانة العامة) 35( التنفیذي في دورته

ــــــي الشــــــامل اجتماعهــــــا ع -3 ــــــائي العرب ــــــربط الكهرب ــــــة المكلفــــــة بمتابعــــــة دراســــــة ال ــــــة التوجیهی قــــــدت اللجن
تــــــم خاللــــــه االطــــــالع علــــــى المالحظــــــات األخیــــــرة علــــــى ، و )23/10/2019 :دولــــــة الكویــــــت) (24(

المســـــــودة النهائیـــــــة لالتفـــــــاقیتین والـــــــواردة مـــــــن الـــــــدول العربیـــــــة وهیئـــــــة الـــــــربط الكهربـــــــائي الخلیجـــــــي، 
التفـــــــاقیتین فـــــــي شـــــــكلهما النهـــــــائي علـــــــى االجتمـــــــاع القـــــــادم للمكتـــــــب التنفیـــــــذي، وأوصـــــــت بعـــــــرض ا

ــــــاألطر المؤسســــــیة (دراســــــة جــــــدوى بــــــدائل إنشــــــاء كــــــذلك وأوصــــــت  بعــــــرض المســــــتجدات المتعلقــــــة ب
ــــــة الســــــوق وتشــــــكیل اللجــــــان)  ــــــاء وأمان ــــــة المشــــــتركة للكهرب ــــــة التنســــــیقي للســــــوق العربی مركــــــز المراقب

 یهیة.جنة التوجعلى االجتماع القادم للّ 

) ونـاقش البنـود المعروضـة علـى 4/11/2019للمكتب التنفیـذي (األمانـة العامـة:  )35(ُعقد االجتماع  -4
 جدول أعمال المجلس الوزاري العربي للكهرباء واتخذ بشأنها توصیات رفعها للمجلس.

ـــدورة  -5 ـــوزاري  )13(ُعقـــدت ال ـــس ال ـــة العامـــةللمجل ـــاء (األمان ومـــن أهـــم  ،)5/11/2019: العربـــي للكهرب
الســوق العربیــة المشــتركة للكهربــاء (اإلطــار المؤسســي للســوق  :التــي ناقشــها المجلــس هــي الموضــوعات

وقـــد اتخـــذ  .تطـــورات وثـــائق حوكمـــة الســـوق العربیـــة المشـــتركة للكهربـــاء) -العربیـــة المشـــتركة للكهربـــاء
لموضــوعات المرتبطــة لدراســة ا 2020 عــام المجلــس قــرارًا بعقــد دورة اســتثنائیة خــالل الربــع األول مــن

كمــا بحــث المجلــس الخطــة التنفیذیــة لالســتراتیجیة العربیــة للطاقــة  .بســوق الكهربــاء مــن كافــة الجوانــب
المستدامة، والمبادرة اإلقلیمیة للتـرابط بـین قطاعـات الطاقـة والمیـاه والغـذاء فـي الـدول العربیـة، والتعـاون 

 واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.  ،طاقةمع الدول والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة في مجال ال
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ـــائي  -6 ـــربط الكهرب ـــة ومخـــارج دراســـة ال ـــة الكهربائی ـــوان "حمایـــة المســـتهلك والتعریف ـــة بعن ُعقـــدت دورة تدریبی
بتنظـیم مشـترك بـین أمانـة المجلـس ، )19/12/2019-17 (األمانـة العامـة:العربي والسـوق المشـتركة" 

تضـمن البرنـامج التـدریبي عـدة . وقـد ي لمنظمـي قطـاع الكهربـاءتـدى العربـالوزاري العربي للكهرباء والمن
موضوعات من أهمهـا: أسـس حسـاب التكلفـة والتعریفـة الكهربائیـة، العالقـة التبادلیـة بـین مقـدم الكهربـاء 

وقــد شــارك فــي هــذه الــدورة  ومســتخدم الكهربــاء، وثــائق دراســة الــربط للســوق العربیــة المشــتركة للكهربــاء.
مناقشـة دور أجهـزة التنظـیم . وتـم خـالل الـدورة دول عربیـة 8خبیرًا في مجال الطاقة الكهربائیة مـن  40

فــي حســاب وتحدیــد التعریفــة الكهربائیــة وأســس حســاب تكلفــة تقــدیم الخدمــة الكهربائیــة وتســعیرها، ودور 
الكهربـاء والمسـتهلك،  أجهزة التنظیم في حمایة المشتركین ومقدمي الخدمـة، والعالقـة التبادلیـة بـین مقـدم

كمـا دارت حلقــة نقاشــیة حــول تطــورات مشــروعات الــربط الكهربــائي فــي المنطقــة العربیــة وأیضــًا تجــارب 
التجمعــات االقلیمیــة فــي إنشــاء أســواق الكهربــاء، والجــدوى الهندســیة والمالیــة واالقتصــادیة مــن مشــاریع 

مـن دراسـات الجـدوى ٍل ربط الحالیـة وتمویـل كـمشـاریع الـ الربط الكهربائي والخطوات التالیة لزیادة تفعیل
 والتنفیذ.

االجتمـــاع المشـــترك العاشـــر للجنـــة التوجیهیـــة وفریـــق عمـــل الدراســـة، بمشـــاركة الصـــندوق العربـــي قـــد عُ  -7
-20للجنة التوجیهیة، خـالل الفتـرة ( )25(لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، والبنك الدولي، واالجتماع 

)، وتم خالله مناقشة التصور المقدم من هیئة الربط الكهربائي الخلیجـي حـول دورهـا فـي 23/1/2020
اإلطـــار التنظیمـــي والمؤسســـي للســـوق العربیـــة المشـــتركة للكهربـــاء، ورؤیتهـــا الحالیـــة والمســـتقبلیة لتنفیـــذ 

م مــن جمهوریــة مصــر العربیــة حــول الــدور والمهــام التــي المهــام التــي ســتقوم بهــا، وكــذلك التصــور المقــد
تم یــسـتقوم بهـا فـي حـال استضــافتها للمركـز التنسـیقي اإلقلیمـي للسـوق العربیــة المشـتركة للكهربـاء، كمـا 

المكلف بإعداد دراسـة قواعـد تشـغیل الشـبكات العربیـة خـالل  (CESI)عقد ورشة العمل مع االستشاري 
 الفترة ذاتها. 

v  الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة:في مجال 

ُعقدت ورشة العمل الخاصة بـــفرص تسریع االستثمار في الطاقة المتجددة في المنطقة العربیة  .1
الوكالة و أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء، مشترك بین بتنظیم ) 24/9/2019-23(بیروت: 

جددة وكفاءة الطاقة، والمركز اللبناني لحفظ الدولیة للطاقة المتجددة، والمركز االقلیمي للطاقة المت
تم خاللها التركیز على استكشاف آفاق االستثمار في مجال الطاقة المتجددة حیث تم تسلیط ، و الطاقة

طري، ودور التمویل المختلط في دعم الطاقة الضوء على األمثلة والخبرات الحدیثة على المستوى القُ 
 الرئیسیة في السوق لتوجیه مصادر تمویل إضافیة.المتجددة وتعبئة الجهات الفاعلة 

تم خالله تسلیط الضوء على و ، )27/9/2019-25(بیروت: ُعقد منتدى بیروت الدولي للطاقة  .2
اقتصادیات الطاقة والمناخ والغاز الطبیعي كركیزة أساسیة في التحول األخضر للطاقة وتطبیقات 

 التمویل المبتكرة لالستثمارات الخضراء. األنظمة الكهروضوئیة الشمسیة المتطورة وآلیات 

تم خالله ، و )26/9/2019 :بیروت(للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  )13(ُعقد االجتماع  .3
)، والهیدروجین األخضر، Waste to Energyمناقشة موضوع تحویل النفایات إلى طاقة (
والمستجدات الخاصة بعقد المنتدى العربي الخامس واالحتفالیة الخاصة بالیوم العربي لكفاءة الطاقة، 

صاحب، وٕاصدار النسخة الخامسة لدلیل الطاقة المتجددة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمعرض المُ 
وكفاءة الطاقة للدول العربیة، واتخذت اللجنة مجموعة من التوصیات تم رفعها الجتماع المكتب 

 .)35( التنفیذي في دورته
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عمل خاصة بأهمیة الترابط بین الطاقة والمیاه والغذاء بعنوان "كفاءة الطاقة والطاقة  عقدت ورشة .4
 :(القاهرة المتجددة لألمن الغذائي والمائي في المنطقة العربیة" على هامش أسبوع القاهرة للمیاه

الطاقة المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة ) بتنظیم مشترك بین األمانة العامة و 20/10/2019
عد هذه الورشة سلسة من ورش العمل المزمع عقدها في المستقبل تُ و . والوكالة األلمانیة للتعاون الدولي

كنشاط مشترك، ومن المتوقع أن تتبعه أنشطة أخرى بین الجهات الثالث وذلك بهدف تعزیز القدرات 
 ه والغذاء.لدى الخبراء العرب العاملین في مجال الترابط بین قطاعات الطاقة والمیا

تعمیم الترابط الحضري في منطقة الشرق  "عنوانبفي ورشة العمل الخاصة شاركت األمانة العامة  .5
 برنامج أنشطة في إطار ورشةوجاءت هذه ال. )20/10/2019(القاهرة:  األوسط وشمال إفریقیا

الدولي  األلمانیة للتعاون للوكالة التابع إفریقیا وشمال األوسط الشرق في للترابط اإلقلیمي الحوار
)GIZ( ،المناطق  في والطاقة المیاه ترابط نهج تعمیم وهو البرنامج أهداف وذلك ضمن أحد

الحوار اإلقلیمي للترابط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا هو أحد األقالیم . هذا وُیعد الحضریة
الممّول من االتحاد  Nexus Dialogue Programme (NDP)التنفیذیة لبرنامج حوار الترابط 

األوروبي ووزارة التعاون االقتصادي والتنمیة األلمانیة، والذي یهدف إلى تعزیز عملیات مقابلة 
 االحتیاجات المتزایدة من المیاه والطاقة والغذاء بطریقة مستدامة من خالل تطبیق نهج الترابط.

"المــؤتمر العربــي األلمــاني العاشــر للطاقــة عقــد مــؤتمر حــول انتقــال الطاقــة فــي العــالم العربــي بعنــوان  .6
 10th Arab-German Energy Forum & 10th( واجتمـاع القـادة لمؤسسـة دیزرتـك الصـناعیة"

Dii Desert Energy  Leadership Summit:بتنظــیم مشــترك 26/11/2019 –25 ) (بــرلین (
ــــــة العامــــــة  ــــــك الصــــــناعیة بــــــین األمان ــــــة األلمانیــــــة ومؤسســــــة دیزرت  وغرفــــــة التجــــــارة والصــــــناعة العربی

)Dii - Desert Energyم الحــدث وقـد قـدّ . ألمـان ودولیــینآخــرین عـرب و  )، وبالتعــاون مـع شـركاء
فرصــــة رائعــــة لتبــــادل األفكــــار مــــع صــــانعي القــــرار مــــن القطــــاعین العــــام والخــــاص، ومناقشــــة أحــــدث 

 خبیر في الصناعة والسیاسة والعلوم. 300التعاون مع أكثر من االتجاهات والمشاریع وفرص 

في الدورة العاشرة الجتماع جمعیة الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة واالجتماعات  األمانة العامة تشارك .7
أبوظبي بدولة اإلمارات العربیة مدینة  في 12/1/2020-10خالل الفترة  ُعقدتذات الصلة، والتي 

بالوكالة، األعضاء الدول الحكومات ووزراء ووفود رؤساء الدول و  قادة عتجمالمتحدة، حیث 
، باإلضافة إلى رؤساء المنظمات الدولیة واإلقلیمیة والكیانات العامة والخاصة وممثلي المجتمع المدني

مائدة مستدیرة وزاریة وجلستان وزاریتان،  وقد ُعقدت. للمساهمة في حوارات تحویل الطاقة وذلك
محددة مثل إزالة الكربون، الهیدروجین  موضوعاتبمشاركة الوزراء والخبراء رفیعي المستوى في 

عدد من االجتماعات  ُعقداألخضر، االستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الكهرومائیة، كما 
 ة. المتخصصة على مدار الدورة العاشرة للجمعی

v :في مجال الطاقة النوویة 

 ُعقد المنتدى العربي الخامس حول آفاق تولید الكهرباء وتحلیة میاه البحر بالطاقة النوویة (القاهرة: .1
) بالتنسیق والتعاون بین الهیئة العربیة للطاقة الذریة وهیئة المحطات النوویة لتولید 2-4/12/2019

تم و الكهرباء بجمهوریة مصر العربیة وأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بجامعة الدول العربیة، 
طات الطاقة النوویة، وضع السیاسات والتخطیط للطاقة، تقنیات مح: خالله مناقشة قضایا عدیدة حول

دورة الوقود النووي وسیاسات اإلمداد بالوقود النووي، المنظور االقتصادي والمالي لمحطات الطاقة 
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النوویة، تنمیة وتأهیل الموارد البشریة، تطویر البنیة التحتیة النوویة، إزالة ملوحة میاه البحر باستخدام 
بالتقنیات  االرتقاءالتوصیات یتوقع أن تساهم في  صدر عن المنتدى مجموعة من. وقد الطاقة النوویة

 النوویة السلمیة في المنطقة العربیة.

في مدینة بكین حول محطات القوى النوویة: "إنتاج الكهرباء وتطبیقات أخرى"  دورة تدریبیة ُعقدت .2
، وتم خاللها التعرف على تطبیقات مفاعالت القوى المختلفة من 26/12/2019-20خالل الفترة 

الدورة على فهم التكنولوجیا  ركزتأجل سد نقص الدول العربیة من الخبرات المؤهلة تأهیًال عالیًا، كما 
 وساعدتیة میاه البحر وغیرها، الصینیة في مجال مفاعالت القوى وتطبیقاتها في تولید الكهرباء وتحل

على استیعاب نظام القدرة النوویة وتزوید المختصین العرب بالمعرفة األساسیة والتجارب الصینیة 
وهي مخصصة للمهندسین والفنیین والموظفین تحت مظّلة البرامج  الحدیثة المتعلقة بموضوع الدورة،

ولید الكهرباء وتحلیة میاه البحر والتطبیقات الوطنیة إلنشاء محطات القوى النوویة ذات العالقة بت
 األخرى.

v :التعاون العربي الصیني في مجال الطاقة 
تم التوقیع على اتفاقیة انشاء مركز التدریب العربي الصیني  ،طار التعاون العربي الصیني في مجال الطاقةإفي 

جامعة والهیئة الوطنیة للطاقة بجمهوریة ل) بین األمانة العامة ل10/7/2018 :بكین مدینة( للطاقة النظیفة
الصین الشعبیة، وقد تم االتفاق على عقد دورات تدریبیة وورش العمل بالتناوب بین الدول العربیة وجمهوریة 
الصین الشعبیة، وفي هذا االطار ُعقدت أربع دورات تدریبیة في مجال الطاقة النظیفة بجمهوریة الصین الشعبیة 

والهیئة الوطنیة للطاقة  المجلس الوزاري العربي للكهرباء مانةأك بتنظیم مشترك بین ، وذل2019خالل عام 
 على النحو التالي:  ، و بجمهوریة الصین الشعبیة

خالل  ، والثانیة26/7/2019-20ُعقدت دورتان تدریبیتان في مجال الشبكات الذكیة األولى خالل الفترة  .1
تم خاللهما تقدیم محاضرات عدیدة  في الشبكات الذكیة والتكنولوجیا و  ،29/11/2019-23  الفترة

الصینیة في هذا المجال، كما شملت موضوعات عدیدة منها انترنت األشیاء لصناعة الطاقة، وٕادارة 
تكامل الطاقة النظیفة على نطاق واسع، وتكنولوجیا فحص الشبكات بالطائرات بدون طیار، ونظام مراقبة 

تكنولوجیا  توزیع الشبكات، والشبكات الذكیة فيو یة وٕادارة تشغیل محطة فرعیة ذكیة الشبكات الذك
نتاج تكنولوجیا محطات التوزیع إمصانع بعض وعلى هامش الدورة تم زیارة  .االتصاالت والمعلومات

 معاهد أبحاث الشبكات الذكیة. بعض ونقل الكهرباء و 

-Clean Coal Technology ()13ا الفحم النظیف (ُعقدت الدورة التدریبیة الثالثة حول تكنولوجی .2
، وتم خاللها شرح مراحل تطویر تكنولوجیا تولید الطاقة باستخدام الفحم، وكذلك توضیح )19/10/2019

، وهي الوصول إلى نسبة استهالك الطاقة من مورد الفحم 2030الخطة االستراتیجیة الصینیة لعام 
مستخدمة في تولید الطاقة، كما تم التعریف بالتقنیات الرئیسیة جمالي الموارد الإ% من 50النظیف إلى 

محطات ومصانع  إلى بعضوتضمنت الدورة القیام بزیارات میدانیة  .الالستخدام الفحم النظیف الفعّ 
 تكنولوجیا الفحم النظیف. 

Large PVُعقدت الدورة التدریبیة الرابعة حول الطاقة الشمسیة تحت عنوان "محطات الكهرو الضوئیة"  .3  

) (Station )13-19/10/2019 ّم خاللها مجموعة من المهندسین المتخصصین في مجال )، قد
  Tbeaوشركة  Longiالمحطات الكهروضوئیة من المعهد الصیني لهندسة الطاقة المتجددة وشركة 

دولهم، ومن أهم العناوین  بتجاربم ممثلو الدول العربیة بعض العروض الخاص كما قدّ  .مرئیة اً عروض
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التي تناولتها العروض: محطة الطاقة الكهروضوئیة وتخزین الطاقة وٕاصالح نظام الطاقة الضوئیة 
وتطویر الطاقة الكهروضوئیة الصینیة والتي ُتستخدم فیها تقنیات الخالیا عالیة الكفاءة على نطاق واسع، 

ات وانفتاح السوق والتعاون بین القطاع الخاص وتنفیذ استراتیجیة التنمیة الخضراء، وٕاطار السیاس
 والحكومة.

�� 

 
 في مجال النقل والسیاحة: .5

v في مجال النقل: 

 تنظیم أو المشاركة في االجتماعات التالیة:القامت األمانة الفنیة لمجلس وزراء النقل العرب ب
اجتمـــاع نقـــاط االتصـــال فـــي الـــدول العربیـــة الـــذي نظمتـــه األكادیمیـــة العربیـــة للعلـــوم والتكنولوجیـــا والنقـــل  -

للتعریـــف ، )19/9/2019-18 :بیــروت(البحــري بالتعــاون مــع االتحــاد العربــي لغــرف المالحــة البحریــة 
ـــة، واالنضـــمام  بمفهـــوم ـــة الوطنیـــة فـــي الـــدول العربی التجمـــع البحـــري  إلـــىوفوائـــد إقامـــة التجمعـــات البحری

 العربي، وكان من أهم توصیاته:

 تشجیع الدول العربیة على إنشاء تجمعات بحریة وطنیة لتعزیز القطاعات واألنشطة البحریة. ·

تشجیع الدول العربیة على إنشاء شبكة عربیة من التجمعات البحریة الوطنیة لتبادل الخبرات  ·
 والدراسات.

 برانیة.یضرورة قیام الدول العربیة باتخاذ االجراءات االحتیاطیة واألمنیة ضد الهجمات الس ·

 -األكادیمیـــة العربیـــة للعلـــوم والتكنولوجیـــا والنقـــل البحـــريمقـــر (وزراء النقـــل العـــرب  لمجلـــس) 32( الــدورة -
 ، وكان من أهم قراراته ما یلي:)14/11/2019-13 :مدینة اإلسكندریة

بشأن دعوة الدول العربیة بالتحرك السریع  2018) لعام 461قرار المجلس رقم (التأكید علي  ·
 .لتقدیم الدعم الطوعي لقطاع النقل الفلسطیني

الترحیب ودعم طلب جمهوریة مصر العربیة بإنشاء واستضافة مكتب تمثیل إقلیمي للمنظمة  ·
 ن التقني للمنظمة.البحریة الدولیة للدول العربیة لتقدیم خدمات وأنشطة برنامج التعاو 

تشكیل لجنة مفتوحة العضویة برئاسة دولة الكویت لبحث وضعیة االتفاقیات العربیة في مجال  ·
 النقل.

الثناء على الجهود العربیة المشتركة بشأن قانون االتحاد األوروبي حول المنافسة العادلة في النقل  ·
ن قبل بعض األطراف لتخفیف م )712/2019( الجوي والذي یضمن عدم إساءة استخدام القانون

 القوة التنافسیة لشركات الطیران العربیة.

-9 :ردنیــــــــة الهاشــــــــمیةالمملكــــــــة األ -ان عّمــــــــ( االســــــــكوا) للجنــــــــة النقــــــــل فــــــــي لجنــــــــة 20( االجتمــــــــاع -
 هم الموضوعات التي تم مناقشتها ما یلي:أومن  )،10/12/2019

 .2030النقل واللوجستیات وخطة التنمیة المستدامة لعام  ·

حول سالمة المرور والتحدیات المرتبطة بعقد عمل األمم المتحدة للسالمة المروریة  یةحلقة نقاش ·
2011-2020. 

 حول مبادرة الحزام والطریق وماذا تحمل للمنطقة العربیة. یةحلقة نقاش ·

 التحول إلى االقتصاد الرقمي وأثره على قطاع النقل واللوجستیات.  ·
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للنقــل البــري والبحــري ومتعــدد الوســائط بالقــاهرة (مقــر األكادیمیــة العربیــة  االجتمــاع المشــترك للجــان الفنیــة -
)، ومـــن أهـــم الموضـــوعات 30/1/2020-28: االســـكندریةمدینـــة  –جیـــا والنقـــل البحـــري للعلـــوم والتكنولو 

 التي تم تناولها ما یلي:

 العربیة.مناقشة المسودة الرابعة التفاقیة تنظیم النقل البحري للركاب والبضائع في الدول  ·

ردنیة الهاشمیة على اتفاقیة النقل دراسة تحفظ جمهوریة مصر العربیة والمملكة األ ·
 بالعبور(الترانزیت) بین الدول العربیة.

كادیمیة حول الدور االقتصادي لصناعة إصالح وبناء السفن في الدول ورقة عمل مقدمة من األ ·
 العربیة.

 العربیة حول إنشاء تجمع بحري عربي. نتائج وتقریر اجتماع نقاط االتصال في الدول ·
v في مجال السیاحة: 

 تنظیم أو المشاركة في االجتماعات التالیة:القامت األمانة الفنیة للمجلس الوزاري العربي للسیاحة ب
(تـونس : االجتماع المشترك لمسـؤولي مجلـس وزراء الداخلیـة العـرب ووزارات السـیاحة فـي الـدول العربیـة  -

 :التالیةوتم خالله إقرار التوصیات والمقترحات  ،)23/9/2019

أهمیة التعاون األمني العربي بین أجهزة الشرطة المعنیة بتأمین حركة السیاحة الوافدة من خالل  ·
 .التدریب المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وتنظیم المؤتمرات والندوات وورش العمل

السیاحیة والفندقیة واألثریة خاصة ضد حوادث  وضع الخطط األمنیة التي تكفل تأمین المنشآت ·
 اإلرهاب التي تستهدفها.

التنسیق مع أجهزة اإلعالم العربیة لنشر الوعي السیاحي بین المواطنین والتعاون مع أجهزة  ·
 الشرطة في مجال ضبط المخالفات السیاحیة بشكل عام.

شرطة العربیة لتوضیح التحدیات أهمیة التنسیق بین الهیئات وشركات السیاحة العربیة وأجهزة ال ·
 األمنیة السیاحیة وآلیات التعامل معها.

توعیة الرأي العام العربي بمختلف صور وأشكال الجرائم التي ترتكب ضد السیاح وٕابراز تأثیرها  ·
 على حركة السیاحة الوافدة.

الثقافة األمنیة في قیام أجهزة اإلعالم األمني بمجموعة من األنشطة اإلعالمیة واالتصالیة لنشر  ·
 ال السیاحي للتأثیر على الجمهور العربي.جالم

وكــان  ،)30/9/2019-29: االجتمــاع الثــاني لفریــق عمــل متابعــة تنفیــذ مبــادرة التكامــل (األمانــة العامــة -
 من أهم التوصیات ما یلي:

ي لملتقى قیام المركز اإلقلیمي العربي للتراث العالمي في مملكة البحرین بتطویر التصور األول ·
 االستثمار في مواقع التراث الثقافي في الدول العربیة.

 لى تخطیط وتنفیذ برامج توعویة بالتراث الحضاري على المستوى الوطني.إدعوة الدول العربیة  ·

دعوة المنظمة العربیة للسیاحة إلشراك المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم وبالتعاون مع  ·
 للمتاحف في تطویر وتنفیذ البرامج التدریبیة في مجاالت المتاحف المختلفة.المنظمة العربیة 

ــــدول العربیــــة ( - ــــة فــــي ال ــــوزراء الســــیاحة ووزراء الثقاف  :الجمهوریــــة التونســــیةاالجتمــــاع المشــــترك الثــــاني ل
 ومن أهم قراراته ما یلي: ،)16/10/2019
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ت فریق العمل المعني بمتابعة حث الدول العربیة على المزید من التفاعل والتجاوب مع متطلبا ·
 تنفیذ مبادرة التكامل بین السیاحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربیة.

تخطیط وتنفیذ برامج توعویة بالتراث الحضاري على المستوى الوطني وعلى أن تتضمن محتوى  ·
 للتراث الحضاري العربي.

تكلیف المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم بوضع الشروط المرجعیة لدراسة إمكانیة تصمیم  ·
 لكتروني عربي للمنتجات الثقافیة للحرفیین في الدول العربیة.إتطبیق 

دعوة المنظمة العربیة للسیاحة إلشراك المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم وبالتعاون مع  ·
 بیة للمتاحف في تطویر وتنفیذ البرامج التدریبیة في مجاالت المتاحف المختلفة.  المنظمة العر 

دعوة الدول العربیة إلى صیاغة مشاریع مشتركة فیما بینها للتنمیة الثقافیة وٕاحیاء التراث، مع  ·
 االستفادة من مصادر التمویل العربیة واإلقلیمیة والدولیة.

في الدول العربیة إلى التعاون الدولي فیما بینها في مجال  دعوة وزارات السیاحة ووزارات الثقافة ·
 الصیانة والترمیم لمواقع التراث األثري والتاریخي للتعریف بالموروث الوطني.

توجیه االستثمارات المالیة واللوجستیة نحو المشاریع ذات العالقة باالقتصاد المستدام المرتبط  ·
 في التنمیة السیاحیة. بتنمیة وتثمین الخدمات المتحفیة وأثرها 

وكـان مـن أهـم  ،)17/10/2019: الجمهوریـة التونسـیةاالجتماع الخامس للجنة الفنیة للسیاحة العربیـة (  -
 التوصیات: 

قرار مجلس الجامعة موجب ، والمعتمدة بالعربیةالسیاحیة عدم تعدیل مسمى وثیقة االستراتیجیة  ·
 .29/3/2012بتاریخ ) 23د.ع () 561رقم (على مستوى القمة العربیة 

وزارات الداخلیة ووزارات وهیئات السیاحة في الدول  لمسؤوليرفع توصیات االجتماع المشترك  ·
) والخاصة بمقترح آلیات مواجهة تحدیات األمن 23/9/2019 :الجمهوریة التونسیةالعربیة (

للنظر  23/12/2019بتاریخ السیاحي العربي، إلى المجلس الوزاري العربي للسیاحة في دورته 
 لعمل بموجبها.وافي الموافقة علیها 

رفع توصیات منتدى السیاحة المیسرة في المنطقة العربیة إلى المجلس الوزاري العربي للسیاحة في  ·
 لعمل بموجبها.واللنظر في الموافقة علیها ، 23/12/2019بتاریخ دورته 

 المملكــة العربیــة الســعودیة: -(األحســاء) للمكتــب التنفیــذي للمجلــس الــوزاري العربــي للســیاحة 25الــدورة ( -
ـــدورة، )22/12/2019 ـــى مشـــروع جـــدول أعمـــال ال ـــه دراســـة الموضـــوعات المدرجـــة عل ) 22( وتـــم خالل

 للمجلس الوزاري العربي للسیاحة، وٕاعداد التوصیات بشأنها.

). 23/12/2019المملكـة العربیـة السـعودیة:  -) للمجلس الوزاري العربي للسیاحة ( األحساء22الدورة ( -
 ومن أهم الموضوعات التي تم مناقشاتها في المجلس ما یلي:

 تقریر وقرارات االجتماع المشترك الثاني لوزراء السیاحة ووزراء الثقافة في الدول العربیة. ·

 .للسیاحة االستراتیجیة العربیةالمسودة المحدثة لوثیقة  ·

 .للسیاحة یة العربیةاالستراتیجتفعیل محور المعلومات واإلحصاءات السیاحیة لدعم  ·

 .دعم قطاع فلسطین في مجال السیاحة ·

 نتائج وتوصیات منتدى السیاحة المیسرة في المنطقة العربیة. ·

 .الملتقى العربي لألمن السیاحي "السیاحة واألمن رافدان للتنمیة" ·

 المعاییر المحدثة لعاصمة السیاحة العربیة. ·
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 في مجال اإلحصاء وقواعد المعلومات:  .6

بارزًا لیشمل األنشطة عامة، ویحظى باهتمام خاص من أجـل إنتـاج ونشـر إحصـاءات  العمل اإلحصائي موقعاً یحتل  -
یـــتم تنفیـــذ توصـــیات اجتماعـــات  ،وفـــي هـــذا الشـــأن عالیـــة الجـــودة، تلبـــي احتیاجـــات مســـتخدمي اإلحصـــاءات العربیـــة.

 وهى: ،اللجان اإلحصائیة
 لجنة الفنیة الدائمة لإلحصاء.          ال .1
 .لجنة التنسیق اإلحصائي بین إدارة االحصاء وقواعد المعلومات والمنظمات العربیة المتخصصة .2

 اللجنة الفرعیة لإلحصاءات االقتصادیة.  .3

 اللجنة الفرعیة للحسابات القومیة. .4

 اللجنة الفرعیة لإلحصاءات السكانیة واالجتماعیة. .5

 اللجنة الفرعیة لبناء القدرات اإلحصائیة.   .6
 بتنفیذ برنامج سنوي یشمل األنشطة التالیة: كذلك تقوم األمانة العامة ، و إصدار النشرات اإلحصائیةكما یتم  -

خــر آتحــدیث محتــوى قاعــدة البیانــات الخاصــة بالتجــارة الخارجیــة لــدول الــوطن العربــي واســتكمال بیاناتهــا حتــى  ·
 دارة. اإلمع إتاحة هذه البیانات التفصیلیة لجمیع المستخدمین والبحث فیها من خالل موقع  ،سنة متاحة

لجمیع المسـتخدمین والبحـث فیهـا مـن خـالل موقـع  ،إتاحة قواعد بیانات الزراعة، النقل، االتصاالت والمعلومات ·
 دارة.اإل

 –الطاقـة  –قوة العمـل  -اإلحصائیة (السكانباقي فصول المجموعة بتحدیث محتویات قواعد البیانات الخاصة  ·
 الحسابات القومیة). –الصحة  –التعلیم  –سعار األ

 -لـــي خـــاص بمؤشـــرات التنمیـــة المســـتدامة فـــي األبعـــاد الثالثـــة (اقتصـــادیةطـــار عربـــي أوّ المشـــاركة فـــي وضـــع إ ·
 بیئیة). -اجتماعیة

 .العربي بیانات السیاحة لدول الوطنالعمل مع المنظمة العربیة للسیاحة لتطویر وتحدیث محتوى قاعدة  ·

 توفیر االحتیاجات اإلحصائیة الالزمة لمستخدمي البیانات داخل وخـارج األمانة العامة.  ·
 أرقام ومؤشرات". :دول عربیة" العمل على تحدیث البیانات إلصدار العدد الثامن من كتیب ·

 ."واعد المعلومات ولجانهادارة االحصاء وقإاالعداد إلصدار العدد الثاني من كتیب "تعریف  ·

واإلعـــداد للعـــام الدراســـي  2019-2018متابعـــة الدارســـین علـــى المـــنح الدراســـیة فـــي المركـــز الـــدیمغرافي عـــام  ·
2019-2020  . 

ــــة والدولیــــة يجــــر كمــــا ی - ــــة واإلقلیمی ــــة والمنظمــــات العربی ــــام  ؛التعــــاون مــــع األجهــــزة اإلحصــــائیة العربی ــــتم القی ــــث ی حی
 بما یلي:

االتصــال بــاألجهزة اإلحصــائیة العربیــة للحصــول علــى البیانــات الالزمــة للنشــرات اإلحصــائیة ولقواعــد البیانــات  ·
 معها فیما یخص تنفیذ توصیات اللجنة الدائمة ولجانها الفرعیة، وتنفیـذ برنـامج العمـل السـنويالمستمر والتعاون 

 .لألمانة العامة

 2008لدولیــة لتنظــیم دورات تدریبیــة فــي مجــال الحســابات القومیــة التعــاون مــع المنظمــات اإلقلیمیــة وامواصــلة  ·
حصـائیة العربیـة جهـزة اإلة لتجـاوز التحـدیات التـي تواجـه األوورشة عمل حول البیانـات الضـخمة ودورات تدریبیـ

 .2030إلنتاج ونشر مؤشرات التنمیة المستدامة 

الوزاریــة المتخصصــة مــن أجــل تحســین جــودة البیانــات لمجــالس بامواصــلة التعــاون مــع األمانــات الفنیــة المعنیــة  ·
 اإلحصائیة في الدول العربیة في بعض القطاعات ورفع كفاءة العاملین فیها.

حصائیة العربیة في مجال الحسابات القومیة ومؤشـرات التنمیـة سكوا لتعزیز بناء القدرات اإللجنة االالتعاون مع  ·
 .2030المستدامة 
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) مـــــــن معاهـــــــدة الــــــــدفاع العربـــــــي المشـــــــترك والتعـــــــاون االقتصـــــــادي بـــــــین دول الجامعــــــــة 8وفقـــــــًا لـــــــنص المـــــــادة ( -
، المشـــــترك العربیـــــة، یعتبـــــر المجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي هـــــو المرجعیـــــة القومیـــــة لمؤسســـــات العمـــــل العربـــــي

ـــــة بمهامهـــــا المبینـــــة فـــــي  ـــــام المنظمـــــات العربی ـــــى حســـــن قی ـــــیم یشـــــرف عل مواثیقهـــــا، ویقـــــوم بإنشـــــاء المنظمـــــات وتقی
أدائهـــــا واعتمـــــاد موازناتهـــــا ودراســـــة إنجازاتهـــــا وتقـــــاریر هیئـــــات الرقابـــــة الخاصـــــة بهـــــا، وكـــــل ذلـــــك یـــــتم مـــــن خـــــالل 
ـــــــس االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي تســـــــمى لجنـــــــة المنظمـــــــات للتنســـــــیق  ـــــــة متخصصـــــــة منبثقـــــــة عـــــــن المجل لجنـــــــة فنی

ـــــدول الع ـــــة مـــــرة والمتابعـــــة تضـــــم فـــــي عضـــــویتها جمیـــــع ال ـــــة المعنیـــــة. وتجتمـــــع هـــــذه اللجن ـــــة والمنظمـــــات العربی ربی
ــــــس االقتصــــــادي  ــــــل المجل ــــــدًا العتمادهــــــا مــــــن قب ــــــات المنظمــــــات تمهی واحــــــدة كــــــل عــــــامین إلقــــــرار خطــــــط وموازن

واحــــــدة كــــــل عــــــام لدراســــــة إنجــــــازات المنظمــــــات والحســــــابات الختامیــــــة  ةواالجتمــــــاعي، كمــــــا تجتمــــــع اللجنــــــة مــــــر 
ـــــــات الرقا ـــــــة المالوتقـــــــاریر هیئ ـــــــة الخاصـــــــة بهـــــــاب ـــــــة واإلداری ـــــــة هـــــــي وتعـــــــد  .ی إدارة المنظمـــــــات واالتحـــــــادات العربی

األمانــــــة الفنیــــــة للجنــــــة المنظمــــــات للتنســــــیق والمتابعــــــة ولجنــــــة التنســــــیق العلیــــــا للعمــــــل العربــــــي المشــــــترك برئاســــــة 
وســـــــبق للمجلـــــــس االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي أن أصــــــدر قـــــــرارًا طلـــــــب فیـــــــه مـــــــن إدارة المنظمـــــــات  .األمــــــین العـــــــام

ـــــــة لعربیـــــــة وتقـــــــدیم تقریـــــــر دوري عـــــــن ذلـــــــك تحـــــــادات العربیـــــــة أن تشـــــــارك فـــــــي اجتماعـــــــات المنظمـــــــات اواال للجن
 عة والمجلس االقتصادي واالجتماعي. المنظمات للتنسیق والمتاب

شاركت األمانة العامة فـي االجتماعـات التالیـة لتوضـیح قـرارات مجلـس جامعـة الـدول العربیـة والمجلـس وتنفیذًا لذلك،  -
واالجتماعي الخاصة بالمنظمات العربیة المتخصصة وشرح توصیات لجنـة المنظمـات للتنسـیق والمتابعـة  االقتصادي

 ولجنة التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك:

 :الجمهوریة التونسیة(الدورة االستثنائیة للجمعیة العامة للمنظمة العربیة لتكنولوجیات االتصال والمعلومات  .1
23/9/2019( 

لجامعة بعنوان "دور االتحادات لالملتقى الثالث لالتحادات العربیة المتخصصة تحت رعایة األمین العام  .2
 :األردنیة الهاشمیة المملكة –انعمّ  (العربیة النوعیة في منظومة العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة"

9-10/10/2019.( 

/ 16/10-14 :المملكة المغربیة-مراكش (للتنمیة اإلداریة  ) للمجلس التنفیذي للمنظمة العربیة110الدورة ( .3
2019(. 

 .)20/10/2019-19القاهرة:  () لمجلس إدارة منظمة العمل العربیة91الدورة العادیة ( .4

األمانة (لفریق العمل الثالث الخاص بتطویر العمل االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك  12)( اجتماع .5
 . )28/10/2019-27 :العامة

متخصصة والمنبثقة عن العربیة البدراسة األنظمة األساسیة الموحدة للمنظمات  العامة: اجتماع اللجنة الفنیة .6
 .)6/11/2019-4 :األمانة العامة(لجنة المنظمات للتنسیق والمتابعة 

) للجمعیة 24الدورة (و ) للمجلس التنفیذي لألكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، 38الدورة ( .7
 ). 13/11/2019-10 :مدینة اإلسكندریة(العامة لألكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري 

 ). 22/11/2019-12 ) للمجلس التنفیذي لمنظمة المرأة العربیة (القاهرة:17االجتماع العادي ( .8

-3صناعیة والتعدین (المملكة المغربیة: ) للمجلس التنفیذي للمنظمة العربیة للتنمیة ال56الدورة ( .9
5/12/2019( 

 ).4/12/2019) للمجلس التنفیذي للمنظمة العربیة التنمیة الزراعیة (جمهوریة السودان: 50جتماع (اال .10
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 ).8/12/2019-5 ) للمجلس التنفیذي للهیئة العربیة للطاقة الذریة (القاهرة:63الدورة ( .11

تحاد ال) للجمعیة العامة ل39د إذاعات الدول العربیة، والدورة (التنفیذي التحا ) للمجلس102(الدورة  .12
 .)14/12/2019-8: (جمهوریة السودان

-10: ) للمجلس التنفیذي للمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم (الجمهوریة التونسیة112الدورة العادیة ( .13
12/12/2019.( 

ابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي االجتماع االستثنائي للجنة المنظمات للتنسیق والمت .14
 ).19/12/2019-17العامة:(األمانة 

 ).26/12/2019-25اجتماع المجلس التنفیذي للمنظمة العربیة للطیران المدني (المملكة المغربیة:  .15

 (األمانة العامة: اللجنة الفنیة المعنیة بدراسة األنظمة األساسیة الموحدة للمنظمات العربیة المتخصصة  .16
20-22/1/2020(. 

�� 
   في مجال العالقات االقتصادیة: .8

v :في مجال التعاون العربي الدولي 

   :التعاون العربي الصیني ·
شاركت بعثة الجامعة العربیة ببكین وعدد من الدول العربیة والمنظمات العربیة المتخصصة في  -

جمهوریة  -/ نینغشیا"(مقاطعة ینتشوان China –Arab Expo 2019المعرض الصیني العربي 
قدت التي عُ  ،في "قمة األعمال العربیة الصینیة" شاركت)، كما 8/9/2019-5الصین الشعبیة: 

على هامش أعمال المعرض، بهدف دعم وتعزیز التعاون االقتصادي واالستثماري بین الدول 
هذا المعرض  . وُیعدّ ة بین الطرفینلشراكة االستراتیجیالعربیة والصین وتعزیز التبادل التجاري وا

نتاجیة، التعاون فرصة هامة لتطویر آلیات التعاون بین الجانبین في مجاالت الطاقة اإل
وغیرها من الموضوعات  ،لكترونیة، الزراعة والسیاحةالتكنولوجي، االقتصاد الرقمي والتجارة اإل

منظمة  2900ارك من مش 12600شارك في المعرض حوالي وقد ذات االهتمام المشترك. 
خاصة  ؛عربیة دولة عربیة وغیر 60إقلیمیة. كما شارك عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات من 

 الحزام والطریق.طریق  على طولالدول الواقعة من 
 التعاون العربي الیاباني: ·

ترویج االستثمار في  وبهدفدعم وتعزیز التعاون االقتصادي العربي الیاباني المشترك،  إطارفي  -
قد المنتدى االقتصادي األسواق العربیة والیابانیة وعرض الفرص االستثماریة الحالیة والمستقبلیة، عُ 

) لمجلس الجامعة 152على هامش الدورة العادیة ()، وذلك 9/9/2019 :القاهرةالعربي الیاباني (
لغرف العربیة، : اتحاد اوكل منجامعة لعلى المستوى الوزاري، بتنظیم مشترك بین األمانة العامة ل

، الیابانیة ، مجلس األعمال المصري الیاباني، وزارة الشؤون الخارجیةعمال العرباتحاد رجال األ
ظمة الیابانیة وزارة التجارة والصناعة الیابانیة، المركز الیاباني للتعاون مع دول الشرق االوسط، المن

من بینهم عدد من السادة  ًا؛) مشارك300المنتدى حوالي (شارك في أعمال  وقد .للتعاون الخارجي
 عدد من سفراء الدول العربیة بالقاهرةوكذلك ، تجارة في الدول العربیة والیابانوزراء االقتصاد وال

رؤساء الشركات العربیة والیابانیة فضًال عن بعض كبار المسؤولین الحكومیین العرب والیابانیین، و 
 الجانبین. منعمال وكبار رجال األ ات العربیة المتخصصةمدیري وممثلي المنظمو 
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، وذلك بهدف بحث سبل )تناولت أعمال جلسة العمل األولى موضوعات (الطاقة /البنیة التحتیة -
تعزیز التعاون بین الدول العربیة والیابانیة في القطاعین باعتبارهم جسورًا هامة للتعاون الثنائي بین 

/الشخصیات الكرتونیة الیابانیة موضوعات (الترفیه العمل الثانیةجلسة ن. وتناولت الجانبی
Manga والشركات الناشئةStartups ( فاق جدیدة للتعاون العربي الیاباني في هذه وكیفیة فتح آ

 .المجاالت المستقبلیة والخاصة باألفكار التسویقیة للمنتجات والشركات الناشئة

v التعاون مع البنك االسالمي للتنمیة: 
المملكة  –قلیمي" (جدة شاركت األمانة العامة في "الحدث األول لسیاسة واستراتیجیة تكامل التعاون اإل -

سالمي للتنمیة بهدف عرض السیاسات والتي نظمها البنك اإل، )5/12/2019-4 العربیة السعودیة:
 شارك فيو ین. یاإلقلیمالجدیدة للبنك اإلسالمي للتنمیة نحو خطط واستراتیجیات التعاون مع الشركاء 

مم نمائیة متعددة األطراف ومنظمات األرف اإلقلیمیة والمصاعدد من منظمات التعاون اإلهذا الحدث 
تنفیذ استراتیجیة وخطط  بشأنتم استعراض مشروع خطة عمل البنك خالل الفترة المقبلة و المتحدة. 

قلیمیة لالسترشاد اإلیر غلیمیة و ققلیمي من خالل عقد جلسة عصف فكري حول الخطط اإلالتكامل اإل
لى إء االقلیمیین. وتم تقسیم الحضور سالمي للتنمیة مع الشركانحو اعتماد استراتیجیة البنك اإل بها

 ، وذلكفریقیاأقارة آسیا، قارة  ،وسط: مجموعة الشرق األموعات كأولویات التعاون مع البنكثالث مج
 لتنسیق التعاون حول الموضوعات التالیة:

 ساسیة لإلقلیم.یز التواصل والتعاون عبر الحدود لتوفیر السلع األتعز  .أ 

 .دل التجاري واالستثمارات البینیةتحسین مناخ االستثمار والتنافسیة لتشجیع التبا .ب 

 تعزیز التجارة والتمویل االسالمي لتعزیز التنمیة عبر الحدود. .ج 

تعزیز التكامل في قصوى ضمن المناقشات، وذلك ألهمیتها ال إدراج عدد من المشروعاتكما تم 
منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، تعزیز الروابط بین ، وهذه المشروعات تشمل: االقتصادي العربي

االتصاالت، التحول الرقمي والتجارة االلیكترونیة، الربط البري ( الدول العربیة في مجاالت البنیة التحتیة
لى عدد إ، اتفاقیة االستثمار العربیة الجدیدة، باإلضافة )السوق العربیة المشتركة للكهرباءدعم والسككي، 

قلیمیة المشاركة لتعزیز التكامل اإلقلیمیة وغیر من قبل ممثلي المنظمات اإلالمقترحة من المشروعات 
 االقلیمي مع البنك خالل الفترة القادمة.

v  إعادة االعمار والتنمیةدعم جهود الجمهوریة الیمنیة في: 
بشأن دعم جهود الجمهوریة  20/1/2019) بتاریخ 57لقرار القمة العربیة التنمویة الرابعة رقم ( تنفیذاً 

) بمشاركة 27/8/2019 قد االجتماع التنسیقي (األمانة العامة:عمار والتنمیة، عُ الیمنیة في إعادة اإل
، قطاع طاع الشؤون االقتصادیة، قطاع الشؤون االجتماعیةالعامة (ق ممثلي الجمهوریة الیمنیة، واألمانة

فكار حول تنفیذ القرار لتبادل الرؤى واأل، وذلك مین العام)مكتب األ، قومي العربيالشؤون العربیة واألمن ال
والتعافي االقتصادي بالجمهوریة عمار اإللیه ومناقشة المسودة األولیة لخطة أولویات إعادة إالمشار 
حیث تم إعداد تقریر  ؛عدة توصیات قامت األمانة العامة بمتابعة تنفیذها االجتماع وصدر عنالیمنیة. 

ولیة لخطة أولویات إعادة لجامعة على المسودة األلیتضمن مالحظات ومقترحات إدارات األمانة العامة 
بالتقریر وكذلك  تم موافاة الجهات المعنیة الیمنیةو والتعافي االقتصادي بالجمهوریة الیمنیة. عمار اإل

، طریة العربیة حول الخطةمالحظات ومقترحات الدول العربیة والمنظمات العربیة المتخصصة والغرف القُ 
االجتماع  فيلمناقشتها وبلورتها في شكلها النهائي ، تمهیدًا تعدیل الخطة عندبعین االعتبار ألخذها 

، وذلك في إطار بمقر األمانة العامة 2020التنسیقي الثاني المقترح عقده خالل الربع االول من عام 
 والتعافي االقتصادي بالجمهوریة الیمنیة.عمار اإللتحدید موعد عقد المؤتمر الدولي إلعادة  التحضیر
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v  ألعباء االقتصادیة واالجتماعیة المترتبة على استضافة الالجئین السوریینا: 
بشأن األعباء االقتصادیة  20/1/2019) بتاریخ 54لقرار القمة العربیة التنمویة الرابعة رقم ( تنفیذاً 

، وقرار المجلس واثرها على الدول المستضیفة واالجتماعیة المترتبة على استضافة الالجئین السوریین
لخصوص، عقدت األمانة افي هذا  5/9/2019بتاریخ  )104د.ع ( )2242( االقتصادي واالجتماعي رقم

طلب جمهوریة لدراسة جمهوریة العراق  يبحضور ممثل 6/11/2019العامة اجتماعًا تشاوریًا بتاریخ 
بمشاركة الجهات الدولیة المانحة، والمنظمات العربیة  الالجئینالعراق استضافة أعمال اجتماع 

لعرض  ، وذلكالدول العربیة المستضیفة لالجئین/النازحین السوریین، و المتخصصة، والصنادیق العربیة
تم االتفاق على . وقد ت بمشاریعها واالتفاق على آلیة واضحة لتمویل تلك المشاریعمشاریع الدول التي تقدم

 ما یلي:
لجامعة بحد أقصى خمسة لأن تتحمل جمهوریة العراق نفقات سفر وٕاقامة وفد األمانة العامة  .أ 

مشاركین، ومشارك واحد فقط من كل دولة من الدول التي تقدمت بمشاریع لموضوع الالجئین وهي 
-15)، وفق میزانیة مبدئیة جمهوریة مصر العربیةالجمهوریة اللبنانیة، كة األردنیة الهاشمیة، (الممل

 ألف دوالر أمریكي قابلة للزیادة أو النقصان. 20

أن تقوم جمهوریة العراق، واألمانة العامة بدعوة الجهات الدولیة المانحة، والمنظمات المتخصصة،  .ب 
 مال االجتماع على نفقتها الخاصة. والصنادیق العربیة، للمشاركة في أع

حسب ظروف  27/2/2020-26 ، أو20/2/2020-19ماع خالل أیًا من الفترتین أن یعقد االجت .ج 
 . الدولة المضیفة

v  االقتصادیةحوث والدراسات الب مجالفي: 

ــــتم  هــــي العامــــةتعــــد األمانــــة  ــــة الفنیــــة للتقریــــر االقتصــــادي العربــــي الموحــــد، حیــــث ی  عــــداد التقریــــرإاألمان
صـــــــندوق النقـــــــد العربـــــــي، الصـــــــندوق  :يوهـــــــ، لجهـــــــات األخـــــــرى المشـــــــاركة فـــــــي إعـــــــدادهبالتنســـــــیق مـــــــع ا

تقـــــوم األمانـــــة . و المصـــــدرة للبتـــــرول ةمنظمـــــة األقطـــــار العربیـــــلإلنمـــــاء االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي،  العربـــــي
 العامـــــــة بإعـــــــداد ومراجعـــــــة الفصـــــــول التالیـــــــة: التطـــــــورات االقتصـــــــادیة الدولیـــــــة، االقتصـــــــاد الفلســـــــطیني،

ـــــــة ـــــــي، التجـــــــارة الخارجی ة مـــــــن الجهـــــــات األخـــــــرى عـــــــدّ مراجعـــــــة الفصـــــــول المُ ب . كمـــــــا تقـــــــومالتعـــــــاون العرب
قــــــد اجتمــــــاع مناقشــــــة المســــــودات األولیــــــة لفصــــــول التقریــــــر لعــــــام عُ وقــــــد كة فــــــي إعــــــداد التقریــــــر. المشــــــارِ 
 ).5/12/2019-3: األمانة العامة( 2020

v غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص في مجال:  

نـدوة رف العربیـة األجنبیـة المشـتركة و التنسیقي لألمنـاء العـامین للغـ االجتماعفي كت األمانة العامة شار  -
الملتقـى الصـحي العربـي رف العربیة والغرف المشتركة و المدراء واألمناء العامین والرؤساء التنفیذیین للغ

الشــراكة عات التالیــة: تناولــت االجتماعــات الموضــو وقــد . )26/9/2019- 24) (بــرلین: 12األلمــاني (
 /شـــباطفبرایر :شـــرم الشــیخ( األوروبیـــة فــي ضـــوء القمــة العربیــة األوروبیـــة األولــى ،االقتصــادیة العربیــة

العمـل علـى إیجـاد الرعـاة ، تطویر أعمال الغرف المشتركة لتوسیع قاعدة الخدمات واألعضاء )،2019
ـــل الشـــركات إلقامـــة األنشـــطة فـــي الغـــرف المشـــتركة ـــیم عمـــل وأداء الغـــرف أســـس ، مـــن قب ـــات لتقی وآلی

   األجنبیة –التجاریة العربیة

األمین العام المساعد رئـیس قطـاع الشـؤون االقتصـادیة فـي المنتـدى السفیر د. كمال حسن علي شارك  -
) لتأســیس غرفــة 30) والمعــرض المصــاحب لــه واالحتفــال بالــذكرى (11االقتصــادي العربــي النمســاوي (

ز المنتــــدى بمشــــاركة مســــؤولین بــــارزین تمّیــــ وقــــد. )23/10/2019 فیینــــا:( التجــــارة العربیــــة النمســــاویة
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مــن بیــنهم مــدیر عــام  ،وممثلــین عــن القطــاعین االقتصــادي والسیاســي مــن الجــانبین العربــي والنمســاوي
 يالسـفارات العربیـة المعتمــدة فـي فیینـا وممثلــ يمنظمـة األمـم المتحـدة للتنمیــة الصـناعیة وعـدد مــن ممثلـ

 ،شخصـیة اقتصـادیة 400شارك في المنتدى  أكثر من كما القطاع الخاص المهتمین بالسوق العربي. 
 النمسا والدول العربیة. فيعن عدد من الشركات من مختلف القطاعات المعنیة  فضالً 

األمـین العـام المسـاعد رئـیس قطـاع الشـؤون االقتصـادیة فـي أعمـال السفیر د. كمـال حسـن علـي شارك  -
) تحـت رعایـة وزارة االسـتثمار 28/11/2019-27االقتصادي العربي الیونـاني الثـامن (أثینـا:  المنتدى

لعربیــة. والتنمیــة الیونانیــة ووزارتــي الخارجیــة والســیاحة الیونانیــة وجامعــة الــدول العربیــة واتحــاد الغــرف ا
ارة والتنمیـة فــي ظــل ) لتأســیس الغرفــة العربیـة الیونانیــة للتجــ40یتـزامن عقــد هـذا المنتــدى مــع الـذكرى (و 

األمـین العـام كمـا شـارك  بوادر مشجعة في ارتفاع میـزان التبـادل التجـاري بـین الیونـان والـدول العربیـة، 
اجتمـــاع اللجنـــة التنفیذیـــة واجتمـــاع مجلـــس إدارة الغرفـــة العربیـــة الیونانیـــة للتجـــارة والتنمیـــة  فـــي المســـاعد

 .  )27/11/2019(أثینا :بصفته عضو مجلس إدارة 

شاركت بعثة جامعة الدول العربیة في باریس في اجتماع مجلس إدارة الغرفـة التجاریـة العربیـة الفرنسـیة  -
 ).6/12/2019 (باریس:

شاركت بعثة جامعـة الـدول العربیـة فـي جنیـف فـي اجتماعـات هیئـات الغرفـة العربیـة السویسـریة للتجـارة  -
 ).10/12/2019 (جنیف:والصناعة 

 
 
�� 

 
 :الفكریة والتنافسیةفي مجال الملكیة  .9

  األمانـــة العامـــة:( 2019مؤشـــر االبتكـــار العـــالمي  حـــول  االجتمـــاع اإلقلیمـــي العربـــي  شـــاركت األمانـــة العامـــة فـــي -
ونائـب المـدیر العـام للمنظمـة العالمیـة للملكیـة الفكریـة،  األمـین العـام المسـاعد)، وذلك بحضـور 15-17/10/2019

، وبمشـاركة  بالمنظمـةكبیـر االقتصـادیین و  بالمنظمـة العالمیـة للملكیـة الفكریـة، مدیر المكتب العربي للملكیـة الفكریـةو 
، المملكــة العربیــة الســعودیة، هوریــة التونســیة، جمهوریــة جیبــوتي، الجمكــة البحــرینممثلــي الــدول العربیــة التالیــة: ممل

، جمهوریــة مصــر ة اللبنانیــةعــراق، الجمهوریــ، ســلطنة عمــان، جمهوریــة الالســودان، جمهوریــة القمــر المتحــدة جمهوریــة
ـــة، ـــة العربی ـــىالمملكـــة المغربی ـــة.  ، باإلضـــافة إل زت رّكـــوقـــد عـــدد مـــن الخبـــراء المختصـــین فـــي مجـــال الملكیـــة الفكری

كمــا تــم  .التجــارب الناجحــة فــي عــدد مــن الــدول العربیــة فــي مجــال االبتكــار بهــدف تبــادل الخبــرات علــىالمناقشــات 
مناقشــة اآللیــات التــي یمكــن اتباعهــا مــن الحكومــات العربیــة لتعزیــز تقــدم ترتیــب الــدول العربیــة فــي مؤشــر االبتكــار 

 العالمي في المستقبل.

 العربیـــةخالقیـــات العلـــوم والتكنولوجیـــا فـــي المنطقـــة أالمـــؤتمر الصـــحفي إلطـــالق شـــرعة  فـــي ةشـــاركت األمانـــة العامـــ -
 فـيشـارك وقـد . فعالیـات المنتـدى العـالمي للعلـوم قـد ضـمنوالذي عُ ، )22/11/2019جمهوریة المجر:  -(بودابست

میـــرة ســـمیة بنـــت المـــؤتمر الـــدكتور غیـــث فریـــز مـــدیر مكتـــب الیونســـكو اإلقلیمـــي للعلـــوم بالمنطقـــة العربیـــة، وســـمو األ
ة شـرعة أخالقیـات العلـوم والتكنولوجیـا مظلـة عامـة واسترشـادی وتعتبـر .ردنیةئیسة الجمعیة العلمیة الملكیة األالحسن ر 

ــــوم تنطلــــق منهــــا المواثیــــق والتشــــریعات للمیــــادین العلمیــــة مــــن خــــالل وضــــع مجموعــــة مــــن المبــــادئ األ خالقیــــة للعل
ـــا فـــي المنطقـــة العربیـــة ـــوم والتكنولوجیـــا كـــداعم أساســـي للتنمیـــة  ،والتكنولوجی ـــق هـــذه الشـــرعة وفقـــًا ألهمیـــة العل وتنطل

 لمستدامة وتعزیز مسیرة االبتكار. ا
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، )30/11/2019-20الكویــت: دولـة ) (44فـي دورتــه ( معــرض الكویـت الـدولي للكتــابشـاركت األمانـة العامــة فـي  -
ریـة نـدوة الملكیـة الفك أثنـاء فعالیـات تقدیم محاضرة بعنوان "الملكیة الفكریـة وأثرهـا فـي تطـویر صـناعة النشـر"حیث تم 

بدولـــة بالتعـــاون بـــین المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون واآلداب ت ظّمـــوالتـــي نُ ، 25/11/2019التـــي عقـــدت بتـــاریخ 
طار الحملة العربیة لحمایة حقوق الملكیـة الفكریـة ومحاربـة القرصـنة التـي إفي وذلك واتحاد الناشرین العرب، الكویت 

بثقافــة  يالــوعمزیــد مــن نشــر وبهــدف بالتعــاون مــع اتحــاد الناشــرین العــرب،  األمانــة العامــةطالقهــا تحــت رعایــة إ تــم
 ما تسببه من خسائر فادحة للناشرین والمؤلفین.و ریة في ظل انتشار القرصنة حقوق الملكیة الفك

(األمانــة  االجتمـاع األول للجنــة الملكیــة الفكریــة فـي إطــار منطقــة التجــارة الحـرة العربیــة الكبــرى األمانــة العامــةعقـدت  -
ــــك )، 10/12/2019-9العامــــة:  ــــم (توذل ــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي رق ــــرار المجل ــــذًا لق ) 102د. ع () 2190نفی
بشــأن منطقــة التجــارة الحــرة العربیــة الكبــرى وكــذلك قــرارات لجنــة التنفیــذ والمتابعــة لمنطقــة التجــارة  6/9/2018بتــاریخ 

دولـة : التالیـةالعربیـة الـدول  وع ممثلـااالجتمـ فـيشـارك و ). 20/6/2019-17 :) (األمانـة العامـة47ي االجتمـاع (فـ
مــارات العربیــة المتحــدة، الجمهوریــة التونســیة، الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، جمهوریــة العــراق، دولــة اإل

مــن أهمهــا: الشــروط ، مــن الموضــوعات اً نــاقش االجتمــاع عــددو فلســطین، دولــة الكویــت، جمهوریــة مصــر العربیــة. 
طــار منطقــة التجــارة الحــرة العربیــة الكبــرى، مقتــرح األمانــة العامــة حــول إیــة فــي ة لعمــل لجنــة الملكیــة الفكر المرجعیــ

طـار منطقـة التجـارة. ومـن المقـرر عقـد االجتمـاع إمسودة الملحق القانوني الخاص بحمایة حقوق الملكیة الفكریـة فـي 
 ه. الستكمال مسودة الملحق للوصول إلى الصیغة النهائیة ل 2020/آذار الثاني للجنة في مارس

خالقیـات أقلیمیة الثانیة لدول شرق المتوسـط/ الـدول العربیـة لألخالقیـات الوطنیـة و في القمة اإلاألمانة العامة  شاركت -
خالقیـات العلــوم والتكنولوجیـا بالمنطقــة أورقـة عمــل عـن شــرعة تـم تقــدیم و ، )16/12/2019-15 :ة(القــاهر البیولوجیـا 

)  (EMROبین المكتب اإلقلیمـي لشـرق المتوسـط لمنظمـة الصـحة العالمیـةبالتعاون هذه القمة وقد تم تنظیم  العربیة.
وضــع اســتراتیجیات لتعزیــز الــروابط بــین ركــزت المناقشــات علــى ومكتــب الیونســكو اإلقلیمــي للعلــوم بالــدول العربیــة، و 

ل العربیـــة، بالـــدو  ة والتعلـــیم والعلـــوم والتكنولوجیـــاوزارات الصـــح خالقیـــات البیولوجیـــا وواضـــعي السیاســـات مـــنألجـــان 
 خالقیات الهجرة.أطناعي و وتبادل الخبرات فیما یخص الذكاء االص

�� 
 في مجال التنسیق والمتابعة االقتصادیة: .10

v  بیـروت الرابعـةمتابعة تنفیذ نتائج وقرارات القمة العربیة التنمویة: االقتصادیة واالجتماعیة في دورتهـا): 

20/1/2019:( 
)، 20/1/2019االقتصادیة واالجتماعیة في دورتها الرابعة (بیروت: أصدرت القمة العربیة التنمویة: 

بمتابعة تنفیذ هذه القرارات، وسیتم عرض اإلجراءات  وقامت األمانة العامة ،من القرارات االقتصادیة اً عدد
) 31الُمتخذة لتنفیذ هذه القرارات ضمن الملف االقتصادي واالجتماعي المرفوع إلى الدورة العادیة القادمة (

 ).2020آذار /لمجلس جامعة الدول العربیة على مستوى القمة (مارس
v : واإلعـداد للقمـة  )2016/ 23/11متابعة تنفیذ نتـائج وقـرارات القمـة العربیـة اإلفریقیـة الرابعـة (مـاالبو

 :الجوانب االقتصادیة –في دورتها الخامسة 

) لتعزیز الشراكة العربیة 23/11/2016(ماالبو: عقدت القمة العربیة االفریقیة الرابعة بغینیا االستوائیة 
، 1977مصر:  -الدورة األولى (لمقررات القمم في دوراتها السابقة  وتعد مقرراتها استكماالً  ،االفریقیة

). وصدر عن القمة "إعالن ماالبو" 2013الكویت:  -، الدورة الثالثة 2010سرت:  - الدورة الثانیة
كل أساسي على تعزیز التعاون في العدید من المجاالت االقتصادیة ومجموعة من القرارات ركزت بش

وقد تم تنظیم عدة اجتماعات بین األمانة (التجارة، االستثمار، الطاقة، النقل، االتصاالت، التمویل). 
وستعقد القمة العربیة االفریقیة الخامسة  .العامة ومفوضیة االتحاد اإلفریقي لمتابعة تنفیذ مقررات القمة

 .2020لمملكة العربیة السعودیة خالل الربع األول من عام با
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v  الجوانب االقتصادیة:  -متابعة نتائج القمة الرابعة للدول العربیة ودول أمریكا الجنوبیة 

)، 2015قدت القمة الرابعة للدول العربیة ودول أمریكا الجنوبیة في المملكة العربیة السعودیة (الریاض: عُ 
) والدورة الثانیة 2005ومبادئ التعاون التي تم إرساؤها في الدورة األولى للقمة (برازلیا: استكماًال ألسس 

). وصدر عن القمة "إعالن الریاض" الذي ركز بشكل 2012)، والدورة الثالثة (بیرو: 2009(الدوحة: 
یئة، السیاحة، أساسي على تعزیز التعاون في العدید من المجاالت االقتصادیة (التجارة، االستثمار، الب

 .تنفیذ مقررات القمةمتابعة العامة  وتواصل األمانةالطاقة، النقل، االتصاالت). 

v :التعاون بین منظومتي جامعة الدول العربیة واألمم المتحدة 
) 2018) للتعاون العام بین منظومتي الجامعة العربیة واألمم المتحدة (جنیف: 14ُعقد االجتماع (

ات العربیة المتخصصة ونظرائهم من الجانب األممي، وصدر عنه الوثیقة بمشاركة عدد من المنظم
تم تعمیمها على مؤسسات العمل العربي و ، 2020-2018الختامیة ومصفوفة األنشطة والبرامج للفترة 

 المشترك وجاري متابعتها بالتعاون بین األمانات الفنیة للمجالس الوزاریة المتخصصة والمنظمات العربیة. 
v ) للمجلس االقتصادي واالجتماعي:510اإلعداد للدورة ( 

تم إعداد وثائق البنود االقتصادیة للعرض على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادیة 
). وتشمل الوثائق: تقریر األمین العام، المذكرات الشارحة للبنود 6/2/2020-2) (األمانة العامة: 105(

 اللجنة االقتصادیة، وثیقة تقاریر المجالس الوزاریة المتخصصة واللجان.المدرجة على جدول أعمال 
v  :موضوعات مجلس الجامعة 

 تم إعداد تقاریر شاملة لما یلي:

) 30متابعـــــــــة تنفیـــــــــذ قـــــــــرارات مجلـــــــــس الجامعـــــــــة علـــــــــى مســـــــــتوى القمـــــــــة فـــــــــي دورتـــــــــه العادیـــــــــة ( §
 ).31/3/2019: الجمهوریة التونسیة(

ـــــــس الجامعـــــــة (نشـــــــاط اإلدارات الفرعیـــــــة فیمـــــــا بـــــــین  § ـــــــى 153) و(152دورتـــــــي مجل ) للعـــــــرض عل
 .  لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري )153الدورة (
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