
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 2020 شباط /فبراير 4-3األمانة العامة: 

 

 (0008) معدل ج س – 08(/20/02)03/105ج 

 االقتصاديةاللجنة 

 مشروع بنود جــدول األعمال 

 

 المجلس االقتصــادي واالجتماعي

 (105الــدورة العاديـة )

 

 األمانة العامة
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 ــــــــــــــــــ
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 المجلس االقتصــادي واالجتماعي

 (105الــدورة العاديــــة )

 مشروع بنود جدول أعمــــال اللجنـــة االقتصاديــــة

 2020 شباط   فبراير/ 4 -3: األمانة العامة

 ــــــــــ

   البند األول: تقرير األمين العام:
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.410متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -1

 

 

 الممممدا    هممممملا البنمممممد اإمممملنا ا  جلمممم  الن ممممامتممممر ج  اج 
الجوانب  – (105( و)104فيما بين دورتي المجلس ) األمانة العامةنشاط  -2 ل مج س االقلصا ي واالجلماع .

 .االقتصادية

   :الثان البند 
ي واالجتمففاعي لمجلففس جامعففة الففدوة العرميففة علففة م ففتو  ال مففة الملففا االقتصففاد

 الجوانب االقتصادية. –( 2020( )مارس / آذار 31د.ع )

 

 

الن ممممام الممممدا    تممممر ج  اج هممممملا البنمممممد اإمممملنا ا  جلمممم  
 ل مج س االقلصا ي واالجلماع 

   :الثالثالبند 
غينيفففا  –)مفففاالبو الرابعفففة  قيفففة  فففي دورت فففامتابعفففة تنفيفففذ قفففرارات ال مفففة العرميفففة ا  ر 

الجوانففففففب  –وا عففففففداد لل مففففففة  فففففي دورت ففففففا ال ام ففففففة ( 23/11/2016االسفففففتوا ية  
 .االقتصادية

 

 

تمممممر ج  اج همممممملا البنممممممد اإممممملنا ا  جلممممم  قمممممرا  المج مممممس 
بلممممممممما ي   2139االقلصممممممممما ي واالجلمممممممممماع   قمممممممممر 

24/8/2017. 

   البند الرابع:
ة العرميففففة ال وففففر  وتاففففورات االتحففففاد محففففور لعمففففاة الففففدورة  منا ففففة التجففففارة الحففففر 

 الجمركي العرمي.

 

بنممممد  اسممممر اإمممملنا ا  جلمممم  قممممرا  المج ممممس االقلصمممما ي 
 19/2/1997بلا ي   1317واالجلماع   قر 

   :الخامسالبند 
لحففد لعمففدة الونيففة التحتيففة للجففودة  ففي   ففار  -(ARACالج ففاا العرمففي لاعتمففاد )

 .مية ال ور  منا ة التجارة الحرة العر 
  

 تر ا  اج هلا البند بناء  ع   ط ب األمانة العامة.

   :السا سالبند 

 االستثمار  ي الدوة العرمية.

 

جلممممم  قمممممرا  المج مممممس تمممممر ج  اج همممممملا البنممممممد اإممممملنا ا  
بلممممممممما ي   2235االقلصممممممممما ي واالجلمممممممممماع   قمممممممممر 

5/9/2019. 
   : السابع البند

  .ةالغرف التجار ة العرمية األجنوية المشتركدور 
 

 تر ا  اج هلا البند بناء  ع   ط ب األمانة العامة.

   البند الثامن: 

  .لل ياحةاالستراتيجية العرمية 
 

 تر ا  اج هلا البند بناء  ع   ط ب األمانة العامة.

   البند اللاإع:
جلممممم  قمممممرا  المج مممممس همممممملا البنممممممد اإممممملنا ا   تمممممر ج  اج  الوضعية ال انونية للتمديد لألمين العام لمجلس الوحدة االقتصادية العرمية.

بلممممممممما ي   2249االقلصممممممممما ي واالجلمممممممممماع   قمممممممممر 
5/9/2019. 

 (0171)03/8ج

 

 األمانة العامة
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 ــــــــــــــــــ
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   البند العاشر: تقا ير وقرا ات المجالس الوزا ية وال جان:
   المجالس الوزا ية: :أوال  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ج  اج هممممملا البنمممممد اإمممملنا ا  جلمممم  الن ممممام الممممدا    تممممر 
 هوإلمم  قممرا    صمما ي واالجلممماعل مج ممس المج ممس االقل

 .12/2/2009بلا ي   1770/1 قر 

( لمجلففففففففس واراس ا سفففتام والتعميففففففر العففففر  36ت فففففر ففففففففر وقففففففففففففففرارات الفففففففففدورة ) -
 (.6/10/2019مارات العرمية المتحدة  دولة ا  –)دبي 

واراس العففر  الم ففنولين عففن  ففنوم الفف( لمجلففس 31ت ر ففففففففففر وقفففففففرارات الفففففففففدورة ) -
 (.24/10/2019الويئة )األمانة العامة 

 ( للمجلففففففففففففس الففففففففففففوااري العرمففففففففففففي لل  رمففففففففففففاس 13ت ر ففففففففففففر وقففففففففففففرارات الففففففففففففدورة ) -
 (.5/11/2019العامة   )األمانة

 ( لمجلففففففففس واراس الن ففففففف  الففففففففعر  32ت ففففر ففففففففففففر وقفففففففففففففففرارات الففففففففففدورة العففففاديففففففففة ) -
  -ر األكاديميففففففففففففة العرميففففففففففففة للعلففففففففففففوم والت نولوجيففففففففففففا والن فففففففففففف  ال حففففففففففففري )م فففففففففففف

 (.14/11/2019-13 مدينة ا ستندر ة 
( لمجلففففففس الفففواراس العفففر  لاتصفففاالت 23ت ففر فففففففر وقفففففففففففرارات الففففففففففدورة العاديفففة ) -

 (.18/12/2019الممل ة العرمية ال عودية   -والمعلومات )الر اض
 ( للمجلفففففففس الفففففففوااري العرمفففففففي لل فففففففياحة 22ورة العاديفففففففة )ت ر فففففففر وقفففففففرارات الفففففففد -

 (.23/12/2019الممل ة العرمية ال عودية   - )محا ظة األح اس

 

  ثانيا : ال جان:

ت ر فففففففففر وقفففففففففففرارات االجتمفففففففففففففاع ال فففامس للجنفففففففففففففففففة الدا مففففففففففففة لففففففف ودات الونفففففففففاس  -
 (.24/9/2019-22)األمفففففانفففففة العفففامفففففففففة  العرميففففففة 

 الدا مففففففففففة ل حصففففففففففاس ( للجنففففففففففة الفنيففففففففففة 40ت ر ففففففففففر وتواففففففففففيات االجتمففففففففففاع ) -
 (.14/11/2019-13  )األمانة العامة

للجنفففففففففففة المنظمففففففففففففات للتن يفففففففففففففف   يت ر فففففففففر وتواففففففففففيات االجتمفففففففففففففففاع االسفففتثنا  -
 المتابعففففففففففففففففففة المنوث ففففففففففففففففففة عففففففففن المجلفففففففففففففففففس االقتصفففففففففففففففففادي واالجتمففففففففاعفففففففففففففففي و 

 (.19/12/2019-17)األمانة العامة  
اجتمففففاع اللجنففففة الفنيففففة المعنيففففة بدراسففففة األنظمففففة األساسففففية  تواففففياتت ر ففففر و  -

 الموحففففففففففففففففدة بالمنظمففففففففففففففففات العرميففففففففففففففففة المت صصففففففففففففففففة )األمانففففففففففففففففة العامففففففففففففففففة 
20-22/1/2020.) 

 ت ر فففففففففر وتوافففففففففيات االجتمفففففففففاع ال فففففففففامس للجنفففففففففة الفنيفففففففففة للمل يفففففففففة الف ر فففففففففة  -
 (.22/1/2020-21)األمانة العامة  

 

 

   :من أعمال د: ما يسلجعشر يالحا البند 

متابعففففة تنفيففففذ قففففرارات ال مففففة العرميففففة التنمو ففففة  االقتصففففادية واالجتما يففففة  ففففي  -1
 (.20/1/2019لونانية  الجم ور ة ال –دورت ا الرابعة )بيروت 

تممر ج  اج همملا البنممد بنمماء  ع مم  ط ممب المندو يممة الداسمممة  
بلما ي   139ل جمهو ية ال بنانية بموجب مملررتها  قمر 

26/1/2020. 
   وضع منظمة المرلة العرمية. -2

 .األمانة العامةتر ج  اج هلا البند بناء  ع   ط ب 
 

سفففففات المنفففففا   الجا فففففة  فففففغور منصفففففب المفففففدير العفففففام للمركففففف  العرمفففففي لدرا -3
 .واألراضي ال احلة

  
 .األمانة العامةتر ج  اج هلا البند بناء  ع   ط ب 

 


