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     :التقارير المرفوعة إلى القمة: أوالً

-  

-  
  .)27(ع .السابقة دتقرير رئاسة القمة 

التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القـرارات       

 .وااللتزامات

داً تم إدراج هذا البند اســتنا       
من ) ج/14(إلى نص المـادة    

ـ    ة النظام األساسي لهيئة متابع

   وااللتزامـات ذ القـرارات يتنف
  

        

  العام عن العمل العربي المشترك     األمينتقرير    -

  .ومالحقه

تم إدراج هذا البند اسـتناداً إلـى         

 327قــرار القمــة رقـــم      
  29/3/2006بتــاريخ  ) 18(ع .د

  

  :ينية والصراع العربي اإلسرائيلي ومستجداتهالقضية الفلسط :ثانياً

متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية    -
والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبـادرة      

  .السالم العربية

    

  بنـد دائـم

        

التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينـة        -
  .القدس المحتلة

تم إدراج هذا البند بناءاً علـى         
 المنـدوبين   داوالت اجتمـاع  م

ـــوكب ــسـ ؤولين ــار الم
ــ   25/3/2006 خـبتاريـــ

  

        

ــورات   - ــة تط ــدار، (متابع ــتيطان، الج االس
  .)االنتفاضة، الالجئون، األونروا، التنمية

  
  بنـد دائـم

        

دعم موازنة دولة فلسطين وصـمود الـشعب          -
  .الفلسطيني

بند دائم بموجب قرار القمــة        

ـــم  ) 25 (ع. د596رقـــ
ــاريخ    26/3/2014بتــــ

  

        

  بنـد دائـم    .الجوالن العربي السوري المحتل  -
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    .التضامن مع لبنان ودعمه  -
  

  بنـد دائـم
        

على بناءاً  تم إدراج هـذا البند         .تطورات األزمة السورية  :اـثالث
  اقــتراح األمـانة العــامة  

  

        

بموجـب  م إدراج هذا البنـد      ت    .أزمة اللجوء السوري  :رابعـا
ــة  ــة الدائم ــذكرة المندوبي م
للمملكة األردنية الهاشمية رقم    

ــاريخ 2/601/ج ع   2/3/2017 بت
  

        

تم إدراج هذا البنـد بموجـب           .تطورات الوضع في دولة ليبيا  :خامسا

 رقم  مندوبية دولة ليبيا  مذكرة  
  6/3/2017 بتــــاريخ 533/1/1

  

        

تم إدراج هذا البنـد بموجـب           .ي الجمهورية اليمنيةتطورات األوضاع ف  :سادسا

مذكرة مندوبية الجمهورية اليمنية    
ــم ــاريخ 220/6 رق   5/3/2017 بت

  

        

 إلىتم إدراج هذا البند استناداً          .دعم جمهورية الصومال الفيدرالية  :سـابعا
ع . د 649 رقـم    القمـة قرار  

ــاريخ ) 27(   25/7/2016بتـ
  

        

تم إدراج هذا البنـد بموجـب           .م والتنمية في جمهورية السوداندعم السال   :ثامنـا
ــة  ــة الدائم ــذكرة المندوبي م

ودان رقـم   ــلجمهورية الس 
  12/2/2017 بتاريخ   21-17-147

  

        

تم إدراج هذا البنـد بموجـب           .دعم جمهورية القمر المتحدة  :تاسعا

ــة  ــة الدائم ــذكرة المندوبي م
ـ     دة ـلجمهورية القمـر المتح

 17/أ ع ج/8م ـرقـــــــ
ـــبت   16/3/2017اريخ ـــ

  

        

احتالل إيران للجزر العربيـة الـثالث طنـب           :عاشرا
الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولـة        

  .اإلمارات العربية المتحدة في الخليج العربي

    

  بنـد دائـم
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التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول        :حادي عشر

  .العربية

 دائــم بموجـب قـرار       بنـد  
ـــم  ـــة رقـ ع . د652القم

ــاريخ ) 27(   25/7/2016بتـ
  

        

اتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية   :ثاني عشر

  .للسيادة العراقية

بنـد دائــم بموجـب قـرار         
ـــم  ـــة رقـ ع . د653القم

ــاريخ ) 27(   25/7/2016بتـ
  

        

ـ           :ثالث عشر ة صيانة األمـن القـومي العربـي ومكافح
  .اإلرهاب

هذا البند استناداً إلى    إدراج  تم    
ع . د 654قرار القمة رقــم    

ــاريخ ) 27(   25/7/2016بتـ
  

        

اقتراح تنظيم قمة عربيـة أوروبيـة بـشكل           : عشررابع
  .دوري

تم إدراج هـذا البند استناداً إلـى         
الرابـع لـوزراء    إعالن االجتماع   

خارجية دول جامعة الدول العربية     
  20/12/2016ألوروبي  واالتحاد ا 

  

  

        

هذا البند استناداً إلى    إدراج  تم      .تطوير جامعة الدول العربية  : عشرخامس

ع . د 668قرار القمـة رقـم      
ــاريخ ) 27(   25/7/2016بتـ

  

        

 العمل االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك    : عشرسادس
مشاريع القرارات المرفوعة مـن المجلـس       (

توى االقتــصادي واالجتمــاعي علــى المــس
  ):28-الوزاري التحضيري للقمة

  :تقرير األمين العام: البند األول �

تقريــر األمــين العــام عــن العمــل  -1
االقتــصادي واالجتمــاعي التنمــوي 

 .العربي المشترك
القـرارات  تقرير حول متابعة تنفيـذ       -2

في دورتها  ية   القمة العرب  الصادرة عن 

ــة  ــشوط) (27(العاديــ : نواكــ
الموضــــوعات  (–) 25/7/2016

 ).االقتصادية واالجتماعية

  
  

  

تم إدراج هذا البند استناداً إلى      

ع . د 280قرار قمة تونس رقم     
ــاريخ ) 16(   23/5/2004بتـ
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تقرير موجز حول أنشطة عـدد مـن         -3

  .المنظمات العربية المتخصصة
        

ارة الحرة العربية   منطقة التج : الثانيالبند   �  
الكبــرى وتطــورات االتحــاد الجمركــي 

  .االنجازات والمتطلبات: العربي

اسـتناداً  تم إدراج هـذا البند       
إلى قـرارات القمـة العربيـة       
وقرارات المجلس االقتـصادي    

  واالجتماعي في هـذا الـشأن     
  

        

اإلستراتيجية العربية لتربية   : البند الثالث  �  
  .)2037-2017(األحياء المائية 

على بناءاً  تم إدراج هـذا البند       
ـــة   ــة العربي ــب المنظم طل

ــة ـــية الزراعيــ   للتنمــ
  

        

الخطة التنفيذيـة اإلطاريـة     : البند الرابع  �  
للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربـي       

  .)2021-2017(للمرحلة الثانية 

    

على بناءاً  تم إدراج هـذا البند     
ـــة   ــة العربي ــب المنظم طل

ـــية  ــةللتنمــ   الزراعيــ
  

        

اقتصاد المعرفة في الدول    : البند الخامس  �  
  .العربية

  
  

على بناءاً  تم إدراج هـذا البند     
   األمـــانة العــــامةطلــب

  

        

  علـى  تم إدراج هـذا البند بنـاءاً         .نالالجئو: البند السادس �  
طلب المملكة األردنية الهاشـمية     

بموجب مذكرة المندوبية الدائمـة     
ــم  ــا704رق   14/3/2017ريخ  بت

  

        

آلية تنفيذ مبـادرة فخامـة      : البند السابع  �  
رئــيس جمهوريــة الــسودان الخاصــة 

باالستثمار الزراعي العربي في الـسودان      
  .لتحقيق األمن الغذائي العربي

بناءاً على  تم إدراج هـذا البند       
ــسودان  ــة ال ــب جمهوري طل

ــة  ــذكرة المندوبي بموجــب م
 44/17/25الدائمــة رقــم  

ــ   12/3/2017ـخ بتاريـــ
  

        

نتائج المؤتمر الوزاري حول    : البند الثامن  �  
أسـباب  : اإلرهاب والتنمية االجتماعيـة   "

: يخــة شرم الـش   ـمدين" (اتـومعالج
27-28/2/2017(.  

اسـتناداً  تم إدراج هـذا البند       
ــس وزراء   ــرار مجل ــى ق إل
الشؤون االجتماعية الــعرب    

ع .غ.د) 12(رقــــــــم 
ــاريخ    28/2/2017بتــــ
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اإلستراتيجية العربية للبحث   : البند التاسع  �  

  .العلمي والتكنولوجي واالبتكار

اسـتناداً  تم إدراج هـذا البند       
إلى قرار القمة العربيـة فـي       

 665رقم  ) 27(دورتها العادية   
ــاريخ    25/7/2016بتــــ

  

        

خطة العمـل اإلسـتراتيجية     : البند العاشر  �  

في المنطقة  أجندة تنمية المرأة    "التنفيذية  
  ."2030العربية 

اسـتناداً  تم إدراج هـذا البند       

إلى قرار القمة العربيـة فـي       
 664رقم  ) 27(دورتها العادية   

ــاريخ    25/7/2016بتــــ
  

        

على بناءاً  تم إدراج هـذا البند         .مشروع إعالن عمان  : عشرسابع
  اقــتراح األمـانة العــامة  

  

        

    :الما يستجد من أعم  : عشرثامن
  

التفجير اإلرهابي  إدانة  مشروع بيان بشأن       -  
الذي اسـتهدف الـزوار العـراقيين فـي         

  .العاصمة السورية دمشق

بناءاً علـى   تم إدراج هذا البند       
ــراق   ــة الع ــب جمهوري طل
خــــالل اجتمــاع وزراء  

الخارجية التحـضيري للقمـة     
ــاريخ    27/3/2017بتــــ

  
 


