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 :األول البنـد

 رارــــق

 بشأن

 العام األمين تقرير
 المشترك العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن

 ـــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعـد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ّررُيقـــــ

 وتقةةةد م المشةةترك، العربةةي والتنمةةةوي  واالجتمةةاعي االقتصةةادي العمةةةل عةةن العةةام األمةةةين بتقريةةر علمةةا   اإلحاطةةة
 .التقرير هذا على العامة ولألمانة له الشكر
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 :الثاني البنـد

 رارــــق

 بشأن

 : التنموية العربية القمة قرارات تنفيذ متابعة حول تقرير
  الثالثة دورتها في واالجتماعية االقتصادية

 (22/1/2013-21: الرياض)
 ـــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعـد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
 دورتها في عيةواالجتما االقتصاد ة: التنموية العربية القمة قرارات تنفيذ متابعة حول العامة األمانة تقرير 

  ،(22/1/2013-21: الرياض) الثالثة
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــــّرر

 عربيةةةال الوزاريةةة والمجةةالس للجامعةةة العامةةة واألمانةةة األعضةةاء الةةدول اتخةةذتها التةةي بةةاإلجراءات علمةةا   اإلحاطةةة
 االقتصةةةاد ة: التنمويةةةة العربيةةةة القمةةةة قةةةرارات تنفيةةةذ لمتابعةةةة المشةةةترك العربةةةي العمةةةل ومؤسسةةةات المتخصصةةةة
 (.22/1/2013-21: الرياض) الثالثة دورتها في واالجتماعية
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 :   1/الثالث البند

 
 رارــــق

 بشأن

 الفلسطيني االقتصاد دعم
 (2022-2018) القدس في القطاعية للتنمية االستراتيجية الخطة -1

 ــــــــــ
 

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
 دورتها في عيةواالجتما االقتصاد ة: التنموية العربية القمة قرارات تنفيذ متابعة حول العامة األمانة تقرير 

 ،(22/1/2013-21: الرياض) الثالثة
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 مية،واإلسال العربية المنظمات فلسطين، دولة العامة، األمانة) العضوية مفتوحة اللجنة اجتماع تقرير 

 بتاريخ( 102) ع.د( 2195) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار لتنفيذ( العربية الصناديق
 مدينةل القطاعية للتنمية االستراتيجية الخطة تمويل وآليات الفلسطيني االقتصاد دعم بشأن 6/9/2018

 ،(2022- 2018) القدس
 2018) القدس لمدينة القطاعية للتنمية االستراتيجية الخطة تنفيذ في واإلسالمي العربي التدخل خطة-

2022)، 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء
عربية بالمملكة ال( 29)في دورته العادية مجلس الجامعة على مستوى القمة  اتوإذ يستذكر قرار  -

 ،بالقضية الفلسطينيةوالمتعلقة ، 15/4/2018بتاريخ السعودية 
( د.غ.ع بتاريخ 8338وإذ يستذكر كذلك قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم ) -

 بشأن انتهاكات بعض الدول للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، 18/12/2018
 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -
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 ُيقـــــّرر
 ةالعربيةة والمنظمةةات الةةدول جميةة  ودعةةوة القةةدس، تجةةا  الجماعيةةة واإلسةةالمية العربيةةة المسةةؤولية علةةى التأكيةةد .1

 الةةالزم التمويةةل تةةوفير إلةةى الخةةا ، والقطةةاع المةةدني، المجتمةة  ومنظمةةات العربيةةة، والصةةناديق واإلسةةالمية،
( 2022-2018) الشةةرةية القةةدس فةةي القطاعيةةة للتنميةةة االسةةتراتيجية الخطةةة فةةي الةةواردة المشةةروعات لتنفيةةذ

 .فلسطين دولة م  بالتنسيق
 29/3/2017 بتةةةاريخ( 28) ع.د 677 رقةةةم عمةةان قمةةةة قةةةرار بتنفيةةذ االلتةةة ام األعضةةةاء الةةدول مةةةن الطلةة  .2

 بمدينة القدس قمة عليه أكدت والذي دوالر مليون  500 بقيمة والقدس األقصى صندوقي موارد زيادة بشأن
 هةةذا فةةي بالت اماتهةةا تةة  لةةم التةةي الةةدول ودعةةوة ،15/4/2018 بتةةاريخ 711 رقةةم القةةرار بموجةة  الظهةةران
 .بها الوفاء بسرعة الشأن

 مةةاتوالمنظ الوطنيةةة، العربيةةة والبرلمانةةات العربةةي، والبرلمةةان المتخصصةةة، العربيةةة الوزاريةةة المجةةالس دعةةوة .3
 في يةالقطاع للتنمية االستراتيجية الخطة لتنفيذ الشعبي الدعم لحشد وسائل الستحداث العربية، واالتحادات

 .فلسطين دولة م  بالتنسيق( 2022-2018) القدس
 القةةةدس فةةةي القطاعيةةةة للتنميةةةة االسةةةتراتيجية الخطةةةة لتنفيةةةذ الطةةةوعي واإلسةةةالمي العربةةةي التةةةدخل آليةةةة تبنةةةي .4

 .فلسطين دولة م  والتواصل التنسيق خالل من( 2018-2022)
  اإلدانةةة الشةةديدة للخطةةي والسياسةةات اإلسةةرائيلية الهادفةةة إلةةى تقةةويي االقتصةةاد الفلسةةطيني وحرمةةان الشةةع .5

الفلسةةةطيني مةةةةن حقةةةةه ليةةةةر القابةةةل للتصةةةةرل فةةةةي التنميةةةةة، بمةةةةا فةةةي  لةةةة  السياسةةةةة االسةةةةتيطانية التوسةةةة ية 
فيهةةا القةةدس ، بمةةا 1967االسةةتعمارية، بمختلةة  مظاهرهةةا علةةى كامةةل أرض دولةةة فلسةةطين المحتلةةة عةةام 

ي تهدل إلى تقويي تواصلها الجغرافي، ومنعها مةن اسةتغالل مواردهةا الطبي يةة، األمةر الةذلتي االشرةية، 
 يبطئ معدالت النمو االقتصادي ويفاقم األزمة االقتصاد ة واالجتماعية فيها.

لمقاومتةةةه  والمشةةةروعةالتأكيةةةد علةةةى أن مقاطعةةةة منظومةةةة االحةةةتالل اإلسةةةرائيلي هةةةي أحةةةد الوسةةةائل الناجعةةةة  .6
  واألفةةراد إلةةى االلتةة ام بوقةة  جميةة  أمةةكال التعامةةل مةةوالشةةركات والمؤسسةةات ة جميةة  الةةدول وإنهائةةه، ودعةةو 

ي منظومةةة االحةةتالل االسةةتعماري اإلسةةرائيلي ومسةةتوطناته المخالفةةة للقةةانون الةةدولي، ودعةةوة المفةةوض السةةام
قةرارات تي تتعامل م  المستوطنات اإلسرائيلية وفقةا  لقاعدة البيانات للشركات اللحقوق اإلنسان إلى إصدار 

 مجلس حقوق اإلنسان  ات الصلة.
س الشةري،، دعوة جمهورية البرازيل االتحاد ة إلى عدم اتخا  أ ة مواق  ُتِخل بالمكانة القانونية لمدينة القد .7

األعضةةاء التصةةدي  حفاظةةا  علةةى أواصةةر الصةةداقة والعالقةةات مةة  الةةدول العربيةةة، والتأكيةةد علةةى عةة م الةةدول
أل ةةةةةة قةةةةةرارات تخةةةةةل بالمكانةةةةةة القانونيةةةةةة لمدينةةةةةة القةةةةةدس الشةةةةةري،، واتخةةةةةا  اإلجةةةةةراءات المناسةةةةةبة السياسةةةةةية 

 واالقتصاد ة إزاء هذ  الخطوات لير القانونية.
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 :2/الثالث البند

 رارــــق

 بشأن

 الفلسطيني االقتصاد دعم
 واألقصى القدس صندوقي إنجازات -2

 ــــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 دورتها في عيةواالجتما االقتصاد ة: التنموية العربية القمة قرارات تنفيذ متابعة حول العامة األمانة تقرير 

 ،(22/1/2013-21: الرياض) الثالثة
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــــّرر

 

 . واألقصى القدس صندوقي إدارة في جهود  على للتنمية اإلسالمي للبن  الشكر تقد م -1
 .واألقصى القدس صندوقي بإنجازات علما   اإلحاطة -2
 الدعم في مساهماتها بتسديد الت مت التي العربية التمويل ومؤسسات العربية لدولل الشكر تقد م -3

 وفاءال إلى األخرى  الدول ودعوة الميت، والبحر سرتو  يروتب في العربية القمم أقرته الذي اإلضافي
 .بالت اماتها
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 :1/الرابع البند

 رارــــق

 بشأن

 العربي الغذائي األمن
 العربي الغذائي األمن بشأن السودان جمهورية رئيس فخامة مبادرة -1

 ـــــ
 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
 دورتها في عيةواالجتما االقتصاد ة: التنموية العربية القمة قرارات تنفيذ متابعة حول العامة األمانة تقرير 

 ،(22/1/2013-21: الرياض) الثالثة
  ( 2209ورقةةم ) ،6/9/2018 بتةةاريخ( 102) ع.د( 2187) رقةةم واالجتمةةاعي االقتصةةادي المجلةةس ي قةةرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء
 ياه،وإذا يؤكد على التزامات جمهورية السودان القانونية الدولية بما في ذلك في مجال الم -
 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ُيقـــــّرر
 عيال را  لالستثمار السودان جمهورية رئيس فخامة مبادرة بتنفيذ الخاصة بالتطورات علما   اإلحاطة .1

  .المبادرة في الواردة المشروعات كل تنفيذ أهمية على والتأكيد السودان في العربي
 األمةةةن لتحقيةةةق المبةةةادرة توفرهةةةا التةةةي المشةةةروعات فةةةي لالسةةةتثمار العربةةةي الخةةةا  القطةةةاع دعةةةوة .2

 العربةةي ال راعةةي لالسةةتثمار المتاحةةة والمجةةاالت بةةالفر  للتعريةة، ملتقيةةات وعقةةد العربةةي، الغةةذائي
 .العربية الغرل اتحاد م  بالتنسيق السودان في

 .المبادرة لتنفيذ السودان جمهورية حكومة اتخذتها التي بالترتيبات الترحي  .3
 بتةةةاريخ 698 رقةةةم عمةةةان قمةةةة بقةةةرار والمشةةةكلة المبةةةادرة تنفيةةةذ آليةةةة ألعضةةةاء األول االجتمةةةاع عقةةةد .4

 العربيةةةةة الةةةةدول لجامعةةةةة العامةةةةة واألمانةةةةة السةةةةودان جمهوريةةةةة حكومةةةةة تضةةةةم والتةةةةي 29/3/2017
 والمنظمةةةةةات الخةةةةةا  والقطةةةةةاع ال راعيةةةةةة للتنميةةةةةة العربيةةةةةة والمنظمةةةةةة العربيةةةةةة التمويةةةةةل وصةةةةةناديق
 ومتابعةةة لتسةةري  رؤيةة ووضةة  2019 عةةام مةن األول الربةة  خةةالل و لة  الصةةلة،  ات واالتحةادات

 .المبادرة تنفيذ
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 :   2/الرابع البند 

 رارــــق

 بشأن

 العربي الغذائي األمن
 العربي الغذائي لألمن الطارئ  لبرنامجا -2

 ـــــــــ
 
 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 ال راعية، للتنمية العربية المنظمة مذكرة  
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء
 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 
 ُيقـــــّرر

 العربةةةةةةةي الغةةةةةةةذائي لألمةةةةةةةن الطةةةةةةةار   للبرنةةةةةةةامج اإلطاريةةةةةةةة الخطةةةةةةةة تنفيةةةةةةةذ فةةةةةةةي باالسةةةةةةةتمرار الترحيةةةةةةة 
 باسةةةةةةةةةتكمال ال راعيةةةةةةةةةة للتنميةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة والمنظمةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة األمانةةةةةةةةةة وتكليةةةةةةةةة،( 2017-2021)

 مشةةةةةةاري  إلنجةةةةةةاز الةةةةةةالزم التمويةةةةةةل تةةةةةةوفير فةةةةةةي للمسةةةةةةاهمة العربيةةةةةةة الصةةةةةةناديق ودعةةةةةةوة متطلباتهةةةةةةا،
 .البرنامج في األعضاء للدول الفني الدعم
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 :3/الرابع البند

 رارــــق 

 بشأن 

 العربي الغذائي األمن
  والنباتية الزراعية المحاصيل في التجاري  والتبادل التكامل -3

 العربية المنطقة في الحيوانية الثروة ومنتجات
 ــــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 بادلوالت التكامل مشروعات بشأن 2/12/2018 بتاريخ 5301 رقم ال راعية للتنمية العربية المنظمة مذكرة 

 والحيوانية، النباتية المنتجات في التجاري 
 لخارجيةا لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء
 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ُيقـــــّرر
 فةةةةي التجةةةةاري  والتبةةةةادل التكامةةةل مشةةةةروعات لدراسةةةةات الةةةالزم التمويةةةةل تةةةةأمينل العربيةةةةة التمويةةةل ومؤسسةةةةات صةةةةناديق دعةةةوة

و لةة  وفقةةا   ة،ال راعيةة للتنميةةة العربيةةة المنظمةةة مةةن الُمقّدمةةة العربيةةة، المنطقةةة فةةي والحيوانيةةة النباتيةةة والمنتجةةات المحاصةةيل
 : يلي كما وبيان هذ  المشروعات، ة تل  الصناديق والمؤسساتألنظم
 : وتضم والنباتية، ال راعية المحاصيل في التجاري  والتبادل التكامل مشروعات -1

 العربية المنطقة في المطرية القطاعات في اإلنتاجية استقرار مشروع. 
 الغذاء في والهدر الفاقد تقليل مشروع. 
 الغذاء سالمة  مشروع. 
 العربية المنطقة في ال راعية المنتجات لتبادل والتنظيمي التشريعي اإلطار تحسين مشروع. 
 ال راعية للمنتجات الريفي التصني  مشروع. 
 : وتضم العربية، المنطقة في الحيوانية الثروة منتجات في التجاري  والتبادل التكامل مشروعات .2
 للحدود العابرة الحيوانية واألمراض الحيوان صحة مشروع. 
 المراعي وتحسين األعالل وإنتاج الحيوان تغذ ة مشروع. 
 العربي العالم في المامية تجارة مشروع. 
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 :الخامس البند

 رارــــق

 بشأن

  الكبرى  العربية الحرة التجارة منطقة تطورات
 العربي الجمركي االتحاد إقامة متطلبات واستكمال

 ــــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 : على اطالعه بعد -
 العامة، األمانة مذكرة  
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
 29/3/2017 بتاريخ( 28د.ع )( 693) رقم القمة مستوى  على الجامعة  مجلس قرار، 
 آلية إ جاد بشأن ،15/4/2018 بتاريخ( 29د.ع )( 731) رقم القمة مستوى  على الجامعة مجلس رارق 

 منطقة  خص فيما واالجتماعي االقتصادي والمجلس العربية القمم بقرارات األعضاء الدول اللت ام
 الكبرى، العربية الحرة التجارة

  ( 2190)ورقم  ،8/2/2018 بتاريخ( 101د.ع )( 2170) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار
 ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قراري وكذل   ،6/9/2018 بتاريخ( 102د.ع )

 ، 20/12/2018( د.غ.ع بتاريخ 2209، ورقم )6/9/2018 بتاريخ( 102)
 (18/12/2018-15 :العامة األمانة) والمتابعة التنفيذ للجنة( 46) االجتماع وتوصيات تقرير، 
 (27/12/2018-25 :العامة األمانة) المنشأ لقواعد الفنية للجنة( 29) االجتماع وتوصيات تقرير،  
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

  العامة، األمانة ايضاحات إلى االستماع وبعد -

  المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــــّرر

 :الكبرى  العربية الحرة التجارة منطقة
 و ل  برى،الك العربية الحرة التجارة لمنطقة التشريعي للتطوير التنفيذ ة بالخطوات علما   اإلحاطة -

 وم  لعالميةا التجارة منظمة اتفاةيات م  لتتوافق للمنطقة التنفيذي للبرنامج لةكمّ مُ  مالحق بإعداد
 لباتمتط كافة استكمال نحو قدما   ضيالمُ  العامة األمانة من والطل  المماثلة، الحرة المناطق
 .عربيةال الدول بين التجارة انسياب دون  تحول التي المعوقات كافة إزالة على  عمل بما المنطقة
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 لمجلسا بقرارات العربية الدول والت ام الشفافية آليتي وض  بشأن إليه التوصل تم بما الترحي  -
 ربيةالع الدول ودعوة الكبرى، العربية الحرة التجارة بمنطقة المتعلقة واالجتماعي االقتصادي

 .بأحكامها اللت امل
 : العربية التفصيلية المنشأ قواعد
 والتي ،التطبيق حي  عليها المتفق العربية للسل  التفصيلية المنشأ قواعد قائمة بدخول الترحي  -

 .(101) دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس من اعتمدت
 المنشأ قواعداالنتهاء مما تبقى من على  العملب واالجتماعي االقتصادي المجلستكلي،  -

 .لير المتفق عليها التفصيلية
 :الخدمات في التجارة تحرير

  العربية تفاةيةلال السعود ة العربية والمملكة الهاممية األردنية المملكة من كل بتصديق الترحي 
 .اةيةاالتف على العربية مصر جمهورية وبتوةي  العربية، الدول بين الخدمات في التجارة لتحرير

 في جارةالت لتحرير العربية االتفاةية إطار في الت اماتها بجداول تقدمت التي العربية الدول حث 
 على والتصديق التوةي  إجراءات إنهاء سرعة نحو الالزم اتخا  العربية الدول بين الخدمات
 .االتفاةية

 لعربيةا الدول بين الخدمات في التجارة لتحرير العربية االتفاةية إلى المنضمة لير الدول دعوة 
 .االتفاةية إلى لالنضمام الت اماتها جداول تقد م
 :الجمركي التعاون 

 عاون الت اتفاةية على السعود ة العربية والمملكة الهاممية األردنية المملكة بتوةي  الترحي 
 راراتلق تنفيذا   عليها التوةي  لسرعة العربية الدول باقي ودعوة العربية، الدول بين الجمركي
 . الشأن هذا في واالجتماعي االقتصادي المجلس

 :العربي الجمركي االتحاد
 لعربيةا الدول ودعوة العربي، الجمركي االتحاد إقامة بشأن تخذتاُ  التي بالخطوات علما   االحاطة -

 ئاتف على التوافق عملية وخاصة االتحاد، إلقامة الالزمة المتطلبات ستكمالا في اإلسراع إلى
 القمم قراراتل تنفيذا   االتحاد، إلقامة االساسية متطلباتال كأحد الموحدة، العربية الجمركية التعرفة
  .الخصو  بهذا العربية

الطل  من األمانة العامة سرعة االنتهاء من الدراسات الخاصة بمتطلبات إقامة االتحاد  -
 .وعرض نتائجها على الدول األعضاء ،الجمركي العربي
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 :  السادس البند

 رارــــق  
 بشأن  

 الصغر ومتناهية والصغيرة المتوسطة المؤسسات قطاع لتطوير االسترشادي العربي الميثاق
 ــــــــــ 

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2192ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس اتقرار

 ، 20/12/2018( د.غ.ع بتاريخ 2209، ورقم )6/9/2018( بتاريخ 102د.ع )
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد  -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــــّرر

 ومتناهية والصغيرة المتوسطة المؤسسات قطاع لتطوير االسترمادي العربي الميثاق مشروع على الموافقة
 .المرفقة بالصيغة الصغر
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 : السابع البند

 رارــــق    
 بشأن   

 2030 المستدامة للطاقة العربية االستراتيجية
 ــــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــــّرر

 

 السترمادل العربية الدول ودعوة المرفقة، بصيغتها 2030 المستدامة للطاقة العربية االستراتيجية اعتماد
 .بها
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 :الثامن البند

 رارــــق

 بشأن

 للكهرباء المشتركة العربية السوق 
 ــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعد -
 العامة األمانة مذكرة، 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــّرر

 يةةةةةةالعرب السةةةةةوق  إلنشةةةةةاء للكهربةةةةةاء العربةةةةةي الةةةةةوزاري  المجلةةةةةس بهةةةةةا  قةةةةةوم التةةةةةي الجهةةةةةود مباركةةةةةة      -1
 التفةةةةةةةةاهم مةةةةةةةذكرة علةةةةةةةى األعضةةةةةةةاء العربيةةةةةةةة الةةةةةةةةدول بتوةيةةةةةةة  والترحيةةةةةةة  للكهربةةةةةةةاء، المشةةةةةةةتركة
 .بها جاء ما لتنفيذ السعي إلى ودعوتها

 العربيةةةةةةةةة السةةةةةةةةوق  حوكمةةةةةةةة وثةةةةةةةةائق باسةةةةةةةتكمال للكهربةةةةةةةةاء العربةةةةةةةةي الةةةةةةةوزاري  المجلةةةةةةةةس تكليةةةةةةة،      -2
 .()للكهرباء المشتركة

                                                           

( )  لحةالي،ا الوقةت فةي ألوانةه سةابق السةوق  اتفاةية ومناقشة دراسة عملية أن الشعبية الد مقراطية الج ائرية الجمهورية ترى 
 روعالشة قبةل األعضةاء الةدول طةرل مةن عليهةا والموافقةة العامةة االتفاةيةة مناقشة من االنتهاء حين إلى تأجيلها وتقترح
 .عنها المنبثقة الخاصة الوثائق دراسة في
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 :   التاسع البند
 رارــــق

 بشأن

 والثقافي الحضاري  والتراث السياحة بين التكامل مبادرة
 العربية الدول في

 ــــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 10/12/2018 بتاريخ( 260) رقم للسياحة العربي الوزاري  المجلس قرار، 
 11/12/2018 بتاريخ( 1) رقم العربية الدول في والثقافة السياحة لوزراء المشترك االجتماع قرار، 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــــّرر

 

 ،"العربية لالدو  في والثقافي الحضاري  والتراث السياحة بين التكامل" مبادرة على الموافقة  -1
 .المرفقة بالصيغة

 نفيذ ةت خطة لوض  العرب الثقافة وزراء م  بالتنسيق العرب السياحة وزراء مجلس تكلي،  -2
ة أ  األعضاء الدول تحمل عدم م  لها، الالزم التمويل لتوفير مصادر عن والبحث للمبادرة،
 .مالية أعباء
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 :  لعاشرا البند

 رارــــق 
 بشأن

 العربي العالم في الصلبة النفايات إدارة
 ــــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعد -
  العامة األمانة مذكرة، 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 25/10/2018 بتاريخ( 550) رقم البيئة مؤون  عن المسؤولين العرب وزراءال مجلس قرار، 
 العربي، العالم في الصلبة النفا ات إدارة حول المفاهيمية الورقة 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــــّرر

  اتلنفاا إلدارة إطارية استراتيجية بوض  البيئة مؤون  عن المسؤولين العرب الوزراء مجلس تكلي،
 .العربية الدول في الصلبة
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 :عشر الحادي البند

 رارــــق

 بشأن

 التنمية أجل من التمويل
 ــــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــــّرر

 .العربية التنمية مشروعات تمويل في العربية لصناديقا به تقوم الذي الدور تثمين .1
 الجدوى  دراسات لتمويل واالجتماعي يقتصاداال لإلنماء العربي للصندوق  الشكر توجيه .2

 هذ لتمويل  األخرى  والصناديق استعداد  وإلبداء العربي االقتصادي التكامل لمشروعات
 .المشروعات

 . العربي االقتصادي التكامل مشروعات تواجه التي المعوقات إلزالة العربية الدول دعوة .3
 مؤسساتل وتقد مها أولوياتها سلم قائمة في العربي التكامل مشروعات لتقد م العربية الدول دعوة .4

 .لها التمويل لتوفير العربية التمويل
 دعوةو  ،حرة اقتصاد ة منطقة أنوا ي  منطقةل الموريتانية اإلسالمية الجمهورية إعالنب الترحي  .5

ناديق ، ودعوة الصالمنطقة هذ  في االستثمار في المساهمةالنظر في إمكانية  إلى العربية الدول
بار باعت والهيئات العربية المالية لمنح األولوية لمشاري  الشراكات بين القطاعين العام والخا 

 .هذا النمي من التمويل رافعة للتنمية في بلداننا العربية
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 :عشر الثاني البند

 رارــــق

 بشأن

 التجارة أجل من المساعدة برنامج
 ــــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعد -
 الدولية يةاإلسالم المؤسسة أطلقتها التي" التجارة أجل من المساعدة" مبادرة حول العامة األمانة مذكرة 

 ،الثانية المرحلة إطالق في وجهودها التجارة، لتمويل
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
 بتاريخ( 29) رقم الثالثة دورتها في واالجتماعية االقتصاد ة: لتنمويةا العربية القمة قرار 

22/1/2013،  
 ي قرار وكذل   ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2190) رقم واالجتماعي االقتصادي لمجلسا قرار 

( د.غ.ع 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس
 ، 20/12/2018بتاريخ 

 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 
 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــــّرر

 للةةةةةدول العربيةةةةةة التجةةةةةارة أجةةةةةل مةةةةةن المسةةةةةاعدة برنةةةةةامج مةةةةةن األولةةةةةى المرحلةةةةةة  بنتةةةةةائج علمةةةةةا   حاطةةةةةةاإل .1
(AFTIAS )عربية دولة عشر تسعة لصالح مشروعا   28 نفذ والذي. 

 لتعةاون با المبةادرة مةن الثانيةة المرحلةة وإطةالق لتصةميم التجارة لتمويلالدولية  سالميةاإل المؤسسة دعوة .2
 .  العربية والدول العربية الدول جامعة م  والتشاور

 لتمويةةل الدوليةةة اإلسةةالمية المؤسسةةة جهةةود لةةدعم وخارجهةةا العربيةةة المنطقةةة مةةن المانحةةة الجهةةات دعةةوة .3
 بارهةةةاباعت العربيةةةة البلةةدان فةةةي الخارجيةةةة للتجةةارة خدمةةةة   ،البرنةةامج مةةةن الثانيةةةة المرحلةةة إلطةةةالق التجةةارة
 . للتنمية األساسي المحرك

 تنفيةذ فةي التقةدم مةدى عةن واالجتمةاعي االقتصةادي للمجلةس دوري  تقريةر بإعةداد العامةة األمانة تكلي، .4
 . البرنامج

 



19 

 : عشر الثالث البند

 رارــــق 
 بشأن

 السوريين النازحين /الالجئين استضافة على المترتبة واالجتماعية االقتصادية األعباء
 المستضيفة الدول على وأثرها

 ـــ
 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 16/12/2018 بتاريخ 1/3420/ع ج رقم الهاممية األردنية للمملكة الدائمة المندوبية مذكرة، 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء
  العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ُيقـــــّرر
 عبةاءباأل الخاصةة الوزاريةة والمجةالس واالجتمةاعي االقتصةادي والمجلةس العربيةة القمةم قرارات كافة على التأكيد -1

 العربيةةةة الةةةدول علةةةى وأثرهةةةا السةةةوريين النةةةازحين /الالجئةةةين استضةةةافة علةةةى المترتبةةةة واالجتماعيةةةة االقتصةةةاد ة
 .المستضيفة

 نمويةةةالت المشةةاري  وإقامةةة السةةوريين، النةةازحين /لالجئةةين المستضةةيفة العربيةةة الةةدول لةةدعم الةةدولي المجتمةة  دعةةوة -2
 .المؤقتة االستضافة هذ  على المترتبة واالجتماعية االقتصاد ة اآلثار من الحد في للمساهمة لديها

 والصةةةناديق المتخصصةةةة والمنظمةةةات المانحةةةة الدوليةةةة للجهةةةات المقدمةةةة الطلبةةةات بمتابعةةةة العامةةةة األمانةةةة تكليةةة، -3
ر وجمهوريةةةة مصةةة الهامةةةمية األردنيةةةة المملكةةةة بهةةةا تقةةةدمت التةةةي المشةةةاري  لتنفيةةةذ الةةةالزم التمويةةةل لتةةةأمين العربيةةةة
 مانةةاأل خةالل مةن السةوريين النةازحين /لالجئةين المستضةيفة األخةرى  العربيةة الةدول بها ستتقدم التي وتل  ،العربية
 .الغا ة لهذ  العامة واألمانة المستضيفة العربية الدول في االتصال نقاط م  والتواصل والتنسيق العامة،

 المتخصصةةةةةالدوليةةةةة  والمنظمةةةةات المانحةةةةة الدوليةةةةة الجهةةةةات  ضةةةةم اجتمةةةةاع لعقةةةةد بالةةةةدعوة العامةةةةة األمانةةةةة تكليةةةة، -4
 واضةةةحة آليةةةة علةةةى لالتفةةةاق السةةةوريين النةةةازحين /لالجئةةةين المستضةةةيفة العربيةةةة الةةةدول بمشةةةاركة العربيةةةة والصةةةناديق
 .المشاري  لتمويل ومحددة

 ضةيفةالمست الةدول فةي والدوليةة العربيةة االسةتثمارات استقطاب على والعمل الجاد بالسعي العامة األمانة تكلي، -5
 بةةةةالخرائي العامةةةةة األمانةةةةة بت ويةةةةد الةةةةدول هةةةةذ  تقةةةةوم أن علةةةةى احتياجاتهةةةةا، وفةةةةق السةةةةوريين النةةةةازحين /لالجئةةةةين

 .تاريخه من مهرين مدة خالل الغا ة هذ  لتحقيق االستثمارية



20 

 :عشر الرابع البند

 رارــــق

 بشأن

 ( األونروا) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة تواجهها التي التحديات
 الفلسطينيين لالجئين المستضيفة الدول على وتبعاتها

___ 
 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 16/12/2018 بتاريخ 1/3420/ع ج رقم الهاممية األردنية لمملكةل الدائمة المندوبية مذكرة، 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء
لعربيـة التـي اوتقـديره للـدول  الشـأن، هـذا فـي الصادرة العادية العربية القمم قرارات كافة على يؤكد وإذ -

 بيـةالعر  ونـروا، وااصـة المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة قطـر ودولـة ا مـاراتقدمت دعمًا لوكالة األ 
 المتحدة ودولة الكويت،

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ُيقـــــّرر

 ت ا الدوليةةة الشةةرعية لقةةرارات وفقةةا   و ريةةتهم الفلسةةطينيين لالجئةةين والتعةةويي العةةودةعلةةى حةةق  التأكيةةد -1
 الممنةةةوح التفةةةويي علةةةى كةةةذل  التأكيةةةدو  ،(1948 /194) رقةةةم العامةةةة الجم يةةةة قةةةرار وخاصةةةة الصةةةلة،

 العامةةة الجم يةة مةن الصةادر إنشةائها قةرار وفةق (ألونةرواا) الفلسةطينيين الالجئةين وتشةغيل لةوث وكالةةل
 نقةةةةل وأ تغييةةةةر وعةةةةدم مسةةةةؤوليتها وأ بواليتهةةةةا المسةةةةاس وعةةةةدم ،1949 عةةةةامل 302 رقةةةةم المتحةةةةدة لألمةةةةم

 ة،المتحةةد األمةةم القانونيةةة ومرجعيتهةةا األونةةروا وكالةةة تبقةةى أن علةةى والعمةةل أخةةرى، جهةةة إلةةى مسةؤولياتها
 ينالفلسةطيني لالجئين الخدمات تقد م في مسؤولياتها بتحمل الوكالة استمرار ضرورة على التأكيد وكذل 
 قضةية حةل يةتم أن إلةى المحتلةة، القةدس فيهةا بمةا عملياتهةا، منةاطق كافةة فةي وخارجها المخيمات داخل

 املعةة( 194) رقةةم المتحةةدة لألمةةم العامةةة الجم يةةة قةةرار وفةةق ومةةامال   عةةادال   حةةال   الفلسةةطينيين الالجئةةين
 .2002 لعام العربية السالم ومبادرة ،1948
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 دعةوةو  كانةت، دولةة أي مةن األونةروا وكالةة ووال ةة دور تقلةيص أو إلنهاء قرارات أو محاوالت أي رفي -2
 تهةةةالموازن الالزمةةةة الماليةةةة والمسةةةاهمات المةةةوارد وتةةةأمين الوكالةةةة بتفةةةويي لتةةة اماال إلةةةى الةةةدولي المجتمةةة 
 األساسةةةية الخةةةدمات تقةةةد م فةةةي بةةةدورها القيةةةام مواصةةةلة مةةةن  مكنهةةةا مسةةةتدام كةةةال نحةةةو علةةةى وأنشةةةطتها
  يةةالجم لقةرار وفقةا   بةه الوفةاء مسةؤولية الةدولي المجتم  يتحمل حق  ل  باعتبار الفلسطينيين، لالجئين
 .المنطقة في زدهارواال ستقرارواال األمن  ع ز بما ،1948 لعام 194 رقم المتحدة لألمم العامة

 لغوثا وكالة ونشاطات لبرامج الالزم والمالي والمعنوي  التنموي  الدعم توفير ستمرارا أهمية على التأكيد -3
 لةةىإ العةةرب السةةفراء ومجةةالس الخةةارج فةةي وبعثاتهةةا العامةةة األمانةةة ودعةةوة والطارئةةة، عتياد ةةةاال الدوليةةة
 اتهةالت اماب الوفةاء على لحثها كافة، المانحة والجهات الدول م  المختلفة تصالاال قنوات تفعيل مواصلة
 العربيةة لالةدو  تحميةل وعةدم األممي لتكليفها وفقا   كاملة بمهامها القيام من وتمكينها الوكالة تجا  المالية

 .األونروا مسؤولية ضمن أساسا   تق  إضافية أعباء المستضيفة

 وفةق هةاب المل مةة األمةوال وزيةادة المانحةة الةدول قاعةدة لتوسةي  الكافيةة الوسةائل إ جاد إلى األونروا دعوة -4
 302 رقةم إنشةائها لقةرار وفقةا   الوكالةة تقةدمها التةي الخةدمات مةن أي تقلةيص عةدم مة  الوكالة احتياجات

 الةةدول مةة  والتنسةةيق الالجئةةين، ومتطلبةةات أولويةةات حسةة  موازنتهةةا إعةةداد فةةي سةةتمرارواال ،1949 لعةةام
 إمةةراك علةةى والعمةةل الةةدول، تلةة  سياسةةات مةة  يتوافةةق بمةةا برامجهةةا وتنفيةةذ إعةةداد فةةي المضةةيفة العربيةةة
 الأ علةى الجئةينلا أحةوال لتحسةين إضافية ومشاري  برامج تمويل في المانحة الدول في الخا  القطاع
 .موازنتها في العج  سد سبل بحث وكذل  األونروا، تجا  المانحة الدول لت اماتال بديال    ل   كون 

 الجهةات جمية  وحةث لألونةروا، السةنوية الموازنةة فةي مساهمتها تسديد ستكمالا على العربية الدول حث -5
اصة خ، الوكالة موازنة في الدول أنصبة لسداد األولوية منح إلى لألونروا، المالي الدعم في تساهم التي

ِبةة جئةةين ر عةةن تحمةةل المجتمةة  الةةدولي مسةةئوليته تجةةا  قضةةية الالوأنهةةا تمثةةل اإلطةةار الوحيةةد المتبقةةي الُمع 
العةودة  ، وألن استمرار الوكالة بالقيام بواجباتها وفق تكليفها األممي هو تأكيد على حقهم فيالفلسطينين

رقةةةةةم الجم يةةةةةة العامةةةةةة لألمةةةةةم المتحةةةةةدة وصةةةةةا  قةةةةةرار والتعةةةةةويي وفةةةةةق قةةةةةرارات الشةةةةةرعية الدوليةةةةةة وخص
(194/1948). 
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 :عشر الخامس البند
 رارــــق

 بشأن

 واألمن السيبراني االقتصاد الرقميالتكنولوجيا و رؤية عربية مشتركة في مجال  وضع
 ــــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

 :على اطالعه بعد -
 ،مذكرة األمانة العامة 
 20/12/2018( د.غ.ع بتاريخ 2209رقم ) واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ، 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــــّرر

 

ابر الصباح حضرة صاح  السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجتثمين مبادرة  .1
ائتي إلنشاء صندوق لإلستثمار في مجاالت التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي برأس مال وقدر  م

مليون  50بمبلغ  يتدوالر أمريكي بمشاركة القطاع الخا ، ومساهمة دولة الكو مليون 
مليون دوالر من رأس مال هذا الصندوق بما  50دوالر، وكذل  مساهمة دولة قطر بمبلغ 

 عادل نص  حجمه، على أن يوكل إلى الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 
 .يةمسؤولية إدارة هذ  المبادرة التنمو 

رك إلى دعم هذ  المبادرة لإلسهام في تع ي  االقتصاد العربي المشت الدول العربيةدعوة  .2
 البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركةللشباب العربي، وحث وخلق فر  عمل واعدة 

 . دةلمنشو المساهمة في دعم هذ  المبادرة بالطرق التي توفر لها االستمرارية لتحقيق أهدافها ا
المنظمة العربية و  ةالمجالس الوزارية المختصاألمانة العامة بالتنسيق م  تكلي،  .3

ؤية ر دراسة وض  ب لتكنولوجيات االتصال والمعلومات والخبرات المتوفرة لدى الدول العربية،
 .واألمن السيبراني االقتصاد الرقميالتكنولوجيا و عربية مشتركة في مجال 
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 :السادس عشرالبند 

 

 رارــــق

 بشأن

 التنمية دعم جهود الجمهورية اليمنية في إعادة ا عمار و 
 ـــــــــ

 إن مؤتمر القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورته العادية الرابعة،

  بعـد اطالعـه علـى:  -
 ،مذكرة األمانة العامة 
 ( د.غ.ع بتاريخ 2209قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )20/12/2018 ، 
  بتاريخ  18ورقم  23/12/2018بتاريخ  1223مذكرتي المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية رقم

16/1/2019، 
 ارجية ء الخنتائج أعمال االجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين واالجتماع المشترك لوزرا

 تحضير للقمة،والوزراء المعنيين بالمجلس االقتصادي واالجتماعي لل

 وبعد االستماع إلى إيضاحات رئيس وفد الجمهورية اليمنية، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقـــــّرر

 

 توالجها المتخصصة العربية والمنظمات العربية والصناديق المالية والمؤسسات األعضاء الدول دعوة .1
 في سهم  تكاملي برنامج إطةار في اليمنية للجمهورية ومادي فني دعم تقد مل المانحة، والدولية العربية
 واالجتماعية. االقتصاد ة المجاالت في التنمية عودة ويضمن والتعافي اإلعمار إعادة

 توالجها المتخصصة العربية والمنظمات العربية والصناديق المالية والمؤسسات األعضاء الدول دعوة .2
 فيو  زحين،والناللجمهورية اليمنية في مجاالت مساعدة الالجئين  الدعم تقد مل المانحة، والدولية العربية
 مكين،والت التوظي، برامج إلى باإلضافة الشاملة، الصحية والتغطية الشامل، والتعليم التدري  مجاالت
 لمنتجة،ا األسر وتشغيل الحرب، في تجنيدهم تم الذين واألطفال الشباب تأهيل وإعادة المرأة  دعم وبرامج
 يها.لمستحق وإ صالها واإللاثية اإلنسانية المساعدات وتقد م السن، وكبار الخاصة، االحتياجات و وي 
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  :عشر السابع البند

 رارــــق

 بشأن

 ادعم جمهورية الصومال في مساعيه
 الخارجية امن ديونه انحو تنفيذ اطة التنمية الصومالية وإعفائه

 ـــــــــ
 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

  : علـى اطالعـه بعـد -
 العامة، األمانة مذكرة 
  19/12/2018بتاريخ  2904مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية الصومال الفيدرالية رقم، 
 15/4/2018 ( بتاريخ29د.ع )( 718) رقم القمة مستوى  على الجامعة  مجلس قرار، 
  بشأن "دعم جهود 8/2/2018( بتاريخ 101( د.ع )2184االقتصادي واالجتماعي رقم )قرار المجلس ،

 لمجلسا الصومال في مساعيه نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وإعفائه من ديونه الخارجية"، وكذل  قرار
 ، 20/12/2018( د.غ.ع بتاريخ 2209) رقم واالجتماعي االقتصادي

 لخارجيةا لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 
 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 رئيس وفد جمهورية الصومال الفيدرالية، إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ُيقـــــّرر
 684رقم و  29/3/2015بتاريخ  626رقم مجلس الجامعة على مستوى القمة  اتالتأكيد على أهمية تنفيذ قرار  .1

مليون دوالر  10تقد م دعم مالي عاجل بقيمة "بشأن  15/4/2018بتاريخ  718رقم و  29/3/2017بتاريخ 
ومة ة الحكأمريكي مهريا  لمدة سنة من خالل حساب دعم الصومال المفتوح حاليا  في األمانة العامة، لدعم موازن
فساد ربة الالصومالية كي تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجها في األمن واالستقرار، ومحا

 والعن ، وتقد م الخدمات الهامة والضرورية".
صادها دعما  القت، دعوة الدول األعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الصومال الفيدرالية لديها .2

ية لجمهور امن االستفادة من مبادرة  الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتوجيه الشكر إلى كٍل من  وتمكينا  لها
ديون من ال الج ائرية الد مقراطية الشعبية والمملكة العربية السعود ة على إعفاء جمهورية الصومال الفيدرالية

 المترتبة عليها.
عربي( لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد ال الطل  من صناديق التمويل العربية )الصندوق العربي .3

ات تطبي  عالقاتهم المالية م  حكومة الصومال الفيدرالية، وتشجي  الجانبين على عقد م يد من االجتماع
لية من الحكومة الصوما لتمكينالمبامرة لمناقشة موضوع إلغاء الديون الخارجية، وا جاد أكثر الحلول مرونة 

م   وضاتهان ح م الدعم المالية الضرورية؛ وتقد م الدعم الفني لحكومة الصومال الفيدرالية في مفااالستفادة م
 مؤسسات التمويل العربية والدولية.

بين وفد حكومة  18/12/2018بتاريخ الترحي  بنتائج االجتماع الفني األول الذي عقد في مقر األمانة العامة  .4



25 

والمنظمات العربية المتخصصة، لمناقشة دعم تنفيذ خطة التنمية  نة العامةاألماالفيدرالية و الصومال جمهورية 
الصومالية وإعفائه من ديونه الخارجية، والترحي  بإنشاء آلية مشتركة بين حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية 

ر األمانة العامة وجامعة الدول العربية وتضم في أعمالها المنظمات العربية  ات العالقة، وتجتم  دوريا  في مق
أو في العاصمة الصومالية مقد شيو، مرة على األقل كل عام، لمتابعة المسائل  ات األولوية المشتركة حس  

للمشاركة في ويمكن لهذ  اآللية دعوة منظمات وبرامج األمم المتحدة ، التنمويةالعربية العاد ة و قمم القرارات 
 اجتماعاتها عند الضرورة.

لية دراج موضوعي دعم خطي التنمية الصومالية وإعفاء الديون الخارجية الصوماإة العامة الطل  من األمان .5
اد ة ضمن الخطاب العربي الموحد الموجه إلى صندوق النقد الدولي والبن  الدولي، وتضمين التقارير االقتص

ية ة الفنيارات الميدانيالعربية الموحدة القادمة معلومات محدثة عن الواق  االقتصادي الصومالي، وزيادة ال  
 الصومال.جمهورية العربية إلى مختل  أنحاء 

دعوة مساعدة الحكومة الصومالية على استكمال اجراءات انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، و  .6
اري لتجلى تقد م الدعم الفني للحكومة الصومالية في مجال بناء القدرات للمعنيين بالعمل اإالدول االعضاء 

 .تحفي ا  لها لالنتقال م  الدول العربية لمرحلة االتحاد الجمركي العربي
ول ين الدبمساعدة الحكومة الصومالية على استكمال اجراءات انضمامها التفاةية تيسير وتنمية التبادل التجاري  .7

رى ة الكبالحرة العربيالعربية واالستفادة من ح م الدعم المقدمة للدول األقل نموا  األعضاء بمنطقة التجارة 
 والحصول على معاملة تفضيلية تمهيدا  لالنضمام إلى المنطقة.

 ، وتكلي، المجلس الوزاري الربي الكهربائي العربيلمشروعات مساعدة الحكومة الصومالية على انضمامها  .8
تأهيل و  بالصومالقطاع الكهرباء حول  ماملالالزمة إلعداد تقرير العربي للكهرباء بتقد م المساعدة الفنية 

 الموارد البشرية في هذا المجال. 
مكال أ تقد ممواصلة دعوة المنظمات والصناديق العربية والمجالس الوزارية المتخصصة واألمانة العامة إلى  .9

ل للحكومة الصومالية لمواجهة كارثة الجفال، وتكثي، أمكال التعاون بين حكومة الصوما المختلفةالدعم 
األسماك(، وإعداد إدارة  –المامية  –عالقة لدعم القطاعات االنتاجية الصومالية )ال راعة والمنظمات  ات ال

 متكاملة للميا  في الصومال.
ناقشة واالستفادة من المؤتمر لم 2019مؤتمر دعم التعليم في الصومال عام لدولة الكويت  باستضافةالترحي   .10

 لنهوضلممن يتلقون تعليمهم في الجامعات العربية  سبل االستفادة من خبرات وقدرات الطلبة الصوماليين
 بالتعليم في الصومال. 

وة الترحي  بإنشاء لجنة مشتركة معنية بالصومال من مجلسي وزراء الشؤون االجتماعية والصحة العرب، ودع .11
كومة اللجنة إلى سرعة ا فاد بعثة فنية إلى الصومال لوض  خطة عمل بالتعاون م  الوزارات المعنية في الح
بناء لدعم الجوان  االجتماعية والصحية في خطة التنمية الصومالية، والعمل على تخصيص م يد من الموارد ل

  ألطباء الصوماليين لخدمة المجتملالقدرات الصومالية في هذين المجالين، وتحقيق م يد من االستفادة 
 الصومالي.
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 :عشر الثامن البند

 رارــــق

 بشأن

 2030-2020 األبعاد متعدد الفقر على للقضاء العربي االستراتيجي ا طار
 ـــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن
  : علـى اطالعـه بعـد -

 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 ورقم ،15/12/2013 بتاريخ( 33) ع.د( 738) رقم العرب االجتماعية الشؤون  وزراء مجلس قرارات 

 ،5/12/2018 بتاريخ( 38) ع.د( 854) ورقم ،14/11/2017 بتاريخ( 37) ع.د( 836)
 األبعاد، متعدد الفقر على للقضاء العربي االستراتيجي اإلطار مشروع 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء
 العربية، االجتماعية التنمية مسيرة تواجه التي للتحديات وإدراكاً  -
 العربية، قةالمنط في األبعاد متعدد الفقر على للقضاء الرامية الجهود مواصلة على العزم يؤكد وإذ -
 على ءللقضا الرامية الجهود كافة تعزيز إلى الخاص والقطاع المدني المجتمع منظمات يدعو وإذ -

 أبعاده، بمختلف الفقر
 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ُيقـــــّرر
 مةن زعة ّ  ُ  إطةارك 2030-2020 األبعةاد متعةدد الفقةر علةى للقضةاء العربةي االستراتيجي اإلطار اعتماد -1

 .العربية المنطقة في الشاملة المستدامة التنمية لتحقيق الرامية العربية الجهود
 هةذا تنفيةذ متابعةة العةرب، االجتماعية الشؤون  وزراء لمجلس الفنية األمانة بصفتها العامة األمانة تكلي، -2

 المتحةةةةدة األمةةةةم ووكةةةةاالت المشةةةةترك العربةةةةي العمةةةةل منظمةةةةات مةةةة  الشةةةةأن هةةةةذا فةةةةي التنسةةةةيقوب ،اإلطةةةةار
 .المعنيين الشركاء وكافة المتخصصة

 أوجةةه كافةة تقةةد م إلةى األعضةةاء، الةدول لةدى المعتمةةدة الخةا  والقطةةاع المةدني المجتمةة  منظمةات دعةوة -3
 علةةةى  جابةةةا  إ يةةةنعكس بمةةةا األبعةةةاد، متعةةةدد الفقةةةر علةةةى للقضةةةاء العربةةةي االسةةةتراتيجي اإلطةةةار لتنفيةةةذ الةةةدعم
 .العربي اإلنسان
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 :عشر التاسع البند

 رارــــق

 بشأن

 العربية المنطقة في لألسرة العمل منهاج
 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ إطار في

 ـــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

  : علـى اطالعـه بعـد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
  ورقم ،15/12/2016 بتاريخ (36) ع.د (833) رقم العرب االجتماعية الشؤون  وزراء مجلس ي قرار 

 ،5/12/2018 بتاريخ( 38) ع.د( 854)
 2030 المستدامة التنمية أهدال تنفيذ إطار في العربية المنطقة في لألسرة العمل منهاج" وثيقة"، 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــــّرر

 "2030 المسةةتدامة التنميةةة أهةةدال تنفيةةذ إطةةار فةةي العربيةةة المنطقةةة فةةي لألسةةرة العمةةل منهةةاج" وثيقةةة اعتمةةاد -1
 .العربية المنطقة في لألسرة التنمية كأجندة

 المنطقةةةة فةةةي لألسةةةرة العمةةةل منهةةةاج تنفيةةةذ علةةةى للعمةةةل العامةةةة األمانةةةة مةةة  بالتنسةةةيق األعضةةةاء الةةةدول دعةةةوة -2
 . 2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ إلى الرامية العربية الجهود  ع ز وبما العربية،
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 :العشرون البند

 رارــــق

 بشأن

 المرأة لصحة إقليمية مبادرة(: Pink Tank) الوردية المحفظة
 ـــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

  : علـى اطالعـه بعـد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
 نإعال اعتماد بشأن 29/3/2017 بتاريخ( 28) ع.د( 701) رقم القمة مستوى  على الجامعة مجلس قرار 

  ،"2030 لعربيةا المنطقة في المرأة  تنمية أجندة" التنفيذ ة االستراتيجية العمل وخطة العربية للمرأة  القاهرة
 تاريخب( 33) رقم الرياضب الثالثة دورتها في واالجتماعية االقتصاد ة: التنموية العربية القمة قرار 

22/1/2013،  
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 ( 35) ع.د( 9) رقم القرار وخاصة   السارية، لير األمراض بشأن العرب الصحة وزراء مجلس قرارات

 بتاريخ( 39) ع.د( 4) ورقم ،15/3/2012 بتاريخ( 37) ع.د( 9) ورقم ،10/3/2011 بتاريخ
 1/3/2017 بتاريخ( 47) ع.د( 2) رقمو  ،13/3/2014 بتاريخ( 41) ع.د( 12) ورقم ،14/3/2013
 ،2017 لعام العربية المرأة  صحة حول القاهرة إعالن وثيقة اعتماد بشأن

 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 
 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ُيقـــــّرر
 إقليميةةة كمبةةادرة ،"الورد ةة المحفظةةة" بعنةوان لعربيةةةا الةدول لجامعةةة العامةةة األمانةة مبةةادرة تبنةي علةةى الموافقةة -1

 .العربية المنطقة في المرأة  لصحة
 المسةةتوى  علةةى" الورد ةةة المحفظةةة" مبةةادرة تفعيةةل بشةةأن األعضةةاء الةةدول مةة  التنسةةيق العامةةة األمانةةة تكليةة، -2

 .المعنية والدولية اإلقليمية والجهات المتخصصة الوزارية المجالس  م  بالتعاون  ،الوطني
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 :الحادي والعشرون البند

 رارــــق

 بشأن

 العربية الدول في النزوح /اللجوء وضع في األطفال لحماية العربية االستراتيجية
 ـــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

  : علـى اطالعـه بعـد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209، ورقم )6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قراري

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 5/12/2018 بتاريخ( 38) ع.د( 854) رقم العرب االجتماعية الشؤون  وزراء مجلس قرار، 
 يف العربية، الطفولة لجنة عن المنبثقة األطفال، ضد العن  وق  متابعة لجنة عن الصادرة التوصيات 

 بشأن 2018 أيلول /سبتمبر: الرباط(: 14)و ،2016 ثان كانون  /يناير: الشيخ مرم(: 13) دورتيها
 ،"العربية الدول في الالجئين األطفال حقوق  وتع ي  حما ة ضمان"

 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 
 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــــّرر

 اد ةاسترمةة كوثيقةةة ،"العربيةةة فةةي الةدول النةة وح /اللجةوء وضةة  فةةي األطفةةال لحما ةة العربيةةة االسةةتراتيجية" اعتمةاد -1
 .حقوقهم وإنفا  العربية الدول في اللجوء وض  في األطفال حما ة لضمان

 .ةالمعني الدولية والمنظمات األعضاء الدول م  بالتنسيق االستراتيجية تنفيذ متابعة العامة األمانة تكلي، -2
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 :العشرونالثاني و البند

 رارــــق

 بشأن

 العربية المنطقة في األطفال عمل
 ـــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

  : علـى اطالعـه بعـد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 5/12/2018 بتاريخ( 38) ع.د( 854) رقم العرب االجتماعية الشؤون  وزراء مجلس قرار، 
 2016 ثان كانون  /يناير: الشيخ مرم(: 21) دورتيها في العربية الطفولة لجنة عن الصادرة التوصيات، 

 ،"العربية المنطقة في األطفال عمل" بشأن ،2018 أيلول /سبتمبر: الرباط(: 22)و
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -

 
 ُيقـــــّرر

  ةاسترمةاد كوثيقةة المرفقةة، بالصةيغة" العربيةة المنطقة في األطفال عمل" دراسة عن الصادرة التوصيات اعتماد
 .الظاهرة هذ  على للقضاء األعضاء الدول جهود لدعم
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 :والعشرون الثالث البند

 رارــــق

 بشأن

 العربي الوطن في والمهني الفني بالتعليم االرتقاء
 ـــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

  : علـى اطالعـه بعـد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209، ورقةةةةةم )6/9/2018 بتةةةةةاريخ( 102) ع.د( 2187) رقةةةةةم واالجتمةةةةةاعي االقتصةةةةةادي المجلةةةةةس قةةةةةراري

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 يالعربةة الةةوطن فةةي والمهنةةي الفنةةي التعلةةيم عةةن المسةةئولة والقيةةادات للةةوزراء االول المةةؤتمر وتوصةةيات قةةرارات 

 المؤتمر، هذا عن الصادر نواكشوط وإعالن ،26/3/2017-25 بنواكشوط المنعقد
 عامةةال األمانةة بمقةر المنعقةد العربةي الةوطن في العلمي والبحث العالي التعليم لوزراء( 16) المؤتمر توصيات 

  ،27/12/2017-26 بتاريخ
 يةةةالخارج لةةوزراء المشةةترك واالجتمةةاع المسةةؤولين وكبةةار الةةدائمين للمنةةدوبين المشةةترك االجتمةةاع أعمةةال نتةةائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء
ــرارات يســتذكر وإذ - ــة القمــم ق ــرار وااصــة الســابقة، العربي ــة القمــة ق  آذار/مــارس( )20) دورتهــا فــي العربي

 جتماعيـةواال االقتصـادية: التنمويـة العربيـة القمـة وقـرار العربـي، الـوطن فـي التعلـيم تطـوير بشأن( 2008
 الـذيو  ،"العربـي الـوطن فـي التعلـيم تطـوير" بشـأن( 2009 ثـان كانون /يناير( )12) رقم األولى دورتها في
 الفتـرة لاـال  العربـي الـوطن فـي التعلـيم تطـوير اطـة بتنفيـذ العربيـة الدول قيام" على( أولً ) فقرته في نص

2009-2019"،  
 فــي شــاملةال التنميــة لتحقيــ  الناجعــة الســبل كأحــد والمهنــي الفنــي بــالتعليم االرتقــاء أهميــة علــى يؤكــد وإذ -

 العربي، الوطن
 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ُيقـــــّرر
 .العربي الوطن في والمهني الفني بالتعليم االرتقاء أهمية على التأكيد -1
 مة  نسةيقبالت العربيةة، الةدول فةي والمهنةي الفنةي بةالتعليم المعنيةين للخبةراء اجتمةاع بعقةد العامةة األمانة تكلي، -2

 خطةةةة إطةةةار لوضةة  و لةةة  الشةةةأن، بهةةذا المعنيةةةة الجهةةةات ومشةةاركة والعلةةةوم والثقافةةةة للتربيةةة العربيةةةة المنظمةةة
 ومتابعتهةةةا تنفيةةةذها آليةةةات ووضةةة  العمةةةل، سةةةوق  احتياجةةات مةةة  تتوافةةةق والمهنةةةي الفنةةةي للتعلةةةيم مةةةاملة تطةةوير
 .العربية الدول على وعرضها
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 :والعشرون الرابع البند

 رارــــق

 بشأن

 المحلية بالمجتمعات التنمية مسيرة في والفتيات النساء إدماج برنامج
 ـــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

  : علـى اطالعـه بعـد -
 30/8/2018 بتاريخ 2326 ورقم ،20/9/2018 بتاريخ 406 رقم العربية المرأة  منظمة مذكرتي، 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــــّرر

 

 .المحلية بالمجتمعات التنمية مسيرة في والفتيات النساء إدماج برنامج على الموافقة -1
 .البرنامج هذا تنفيذ العامة، األمانة م  بالتعاون  العربية المرأة  منظمة تكلي، -2
 .البرنامج لتنفيذ الالزم الدعم تقد م إلى مناسبا ، يرا   ما وفق كل األعضاء، الدول دعوة -3
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 :والعشرون الخامس البند

 رارــــق

 بشأن

 2021 عام العربية الرياضية لأللعاب عشر الرابعة الدورة
 ـــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

  : علـى اطالعـه بعـد -
 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 14/5/2018 بتاريخ( 41) ع.د( 883) رقم العرب والرياضة الشباب وزراء مجلس قرار، 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــــّرر

 .2021 عام العربية الرياضية لأللعاب عشر الرابعة للدورة اللبنانية الجمهورية باستضافة الترحي  -1
 نظةيمت فةي اللبنانيةة للجمهوريةة الطةوعي الدعم تقد م إلى مناسبا ، را  ي ما وفق كل األعضاء، الدول دعوة -2

 .وأ سرها الظرول أفضل في الرياضية الدورة هذ 
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 :والعشرون السادس البند

 رارــــق
 بشأن

 العامة األمانة تقرير
 منظومة جامعة الدول العربية جهود حول

 2030 المستدامة التنمية اطة تنفيذ إطار في
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 رابعة،ال العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن
 :على إطالعه بعد -

 العامة، األمانة مذكرة 
 المشترك، العربي والتنموي  واالجتماعي االقتصادي العمل عن العام األمين تقرير 
 25/7/2016بتاريخ  (27) ع.د (658) رقم القمة مستوى  على العربية الدول جامعة مجلس قرار، 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -

 ررــــــيق

 ميةالتن خطة جهود منظومة جامعة الدول العربية في تنفيذ حول تقرير بإعداد العامة األمانة تكلي،
 رفي  السياسي المتحدة األمم منتدى على الدول العربية قبل عرضهوإرساله إلى  ،2030 المستدامة
 .2019 عام خالل نيويورك في عقد  المقرر المستوى،
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 :والعشرون السابع لبندا

 
 رارــــق

 بشأن

 المنتديات
 (المدني المجتمع – العربي الشباب –العربي القطاع الخاص )

 ـــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

  : علـى اطالعـه بعـد -
 العامة، األمانة مذكرة 
  ( 2209ورقم ) ،6/9/2018 بتاريخ( 102) ع.د( 2187) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس ي قرار

 ، 20/12/2018د.غ.ع بتاريخ 
 نظماتم – العربي الشباب - العربي القطاع الخا : )للقمة التحضيرية المنتد ات أعمال نتائج 

 ،(المدني المجتم 
 الخارجية لوزراء المشترك واالجتماع المسؤولين وكبار الدائمين للمندوبين المشترك االجتماع أعمال نتائج 

 للقمة، للتحضير واالجتماعي االقتصادي بالمجلس المعنيين والوزراء

 26/3/2014( بتاريخ 25( د.ع )592)وإذ يؤكد على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم  -
 بشأن منظمات المجتمع المدني،  

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقـــــّرر

 

 :التالية المنتد ات بنتائج الترحي  -1
 (.13/12/2018-12: القاهرة) 2030 العربي الشباب رؤية: العربي الشباب منتدى 
 رأس فةةي االسةةتثمار دعةةم فةةي العربيةةة المةةدني المجتمةة  منظمةةات دور تع يةة : المةةدني المجتمةة  منتةةدى 

   (.13/12/2018-12: القاهرة) المنطقة في البشري  المال
  (16/1/2019بيروت: ): العربي منتدى القطاع الخا . 

 المنتد ات إلى المجالس الوزارية المختصة للنظر فيها. هذ  عن الصادرةإحالة التوصيات  -2
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 :والعشرون الثامن البند

 رارــــق

 بشأن

 تقديم الشكر والتقدير للجمهورية اللبنانية 
 الستضافتها الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية

 ـــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

بية قمة العر تمر الالرابعة لمؤ الستضافتها الكريمة ألعمال الدورة العادية  للجمهورية اللبنانيةتقديرًا  -
ه عمال هذأوتنظيم والتحضير عداد ا رة في قدّ ، ولجهودها المُ التنموية: االقتصادية واالجتماعية

 الدورة،
 

 ُيقـــــّرر
 

فة خالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية اللبنانية وفخامة الرئيس العماد ميشال عون على استضا تقد م -1
وتأكيةد لهةا، التنمويةة: االقتصةاد ة واالجتماعيةة واإلدارة الحكيمةة ألعماأعمال الدورة الرابعة للقمة العربية 

ة المشةةةترك فةةةي المجةةةاالت االقتصةةةاد ة واالجتماعيةةة الثقةةةة فةةةي الجمهوريةةةة اللبنانيةةةة لقيةةةادة العمةةةل العربةةةي
 والتنموية خالل فترة رئاستها للدورة الرابعة للقمة.

فة إلةى الشةع  اللبنةاني الشةقيق علةى حفةاوة االسةتقبال وكةرم الضةيا والعرفةان اإلعراب عةن بةالغ االمتنةان -2
الظةةرول وتسةةخير كافةةة  والتنظةةيم الُمحكةةم لمةةؤتمر القمةةة واجتماعاتةةه التحضةةيرية، وكةةذل  لتةةوفير أفضةةل

 اإلمكانات إلنجاح أعمال الدورة الرابعة للقمة. 
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 :والعشرونالتاسع  البند

 رارــــق

 بشأن

 موعد ومكان عقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية
 ـــــــــ

 الرابعة، العادية دورته في واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية القمة مؤتمر إن

الصةةةةةةةادر عةةةةةةةن مجلةةةةةةةس جامعةةةةةةةة  29/3/2007بتةةةةةةةاريخ  (365) اسةةةةةةةتنادا  إلةةةةةةةى القةةةةةةةرار رقةةةةةةةم -
( التةةةةةةي ُعقةةةةةةدت فةةةةةةي مدينةةةةةةة 19الةةةةةةدول العربيةةةةةةة علةةةةةةى مسةةةةةةتوى القمةةةةةةة فةةةةةةي دورتةةةةةةه العاد ةةةةةةة )

الريةةةةةاض بالمملكةةةةةة العربيةةةةةة السةةةةةعود ة، والةةةةةذي نةةةةةّص فةةةةةي فقرتةةةةةه األولةةةةةى علةةةةةى: "عقةةةةةد قمةةةةةة 
القتصةةةةةةاد ة والتنمويةةةةةةة واالجتماعيةةةةةةة بهةةةةةةدل بلةةةةةةورة بةةةةةةرامج عربيةةةةةةة ُتخّصةةةةةةص فقةةةةةةي للشةةةةةةئون ا

 وآليات عملية لتع ي  وتفعيل االستراتيجيات التنموية الشاملة والمتفق عليها"،
الصةةةةةةةادر عةةةةةةةن مجلةةةةةةةس  30/3/2008بتةةةةةةةاريخ  (437) واسةةةةةةةتنادا  كةةةةةةةذل  إلةةةةةةةى القةةةةةةةرار رقةةةةةةةم -

قةةةةةدت فةةةةةي ( التةةةةةي عُ 20جامعةةةةةة الةةةةةدول العربيةةةةةة علةةةةةى مسةةةةةتوى القمةةةةةة فةةةةةي دورتةةةةةه العاد ةةةةةة )
ة مدينةةةةةة دمشةةةةةق بالجمهوريةةةةةة العربيةةةةةة السةةةةةورية، الةةةةةذي أكةةةةةد ُمجةةةةةّددا  فةةةةةي ديباجتةةةةةه علةةةةةى أهميةةةةة

انعقةةةةةةةةاد القمةةةةةةةةةة االقتصةةةةةةةةةاد ة والتنمويةةةةةةةةةة واالجتماعيةةةةةةةةةة بمةةةةةةةةا  سةةةةةةةةةهم فةةةةةةةةةي تحقيةةةةةةةةةق التكامةةةةةةةةةل 
 االقتصادي واالجتماعي العربي، 

مجلةةةةةةةس جامعةةةةةةةة الصةةةةةةةادر عةةةةةةةن   25/7/2016بتةةةةةةةاريخ  (658) وفةةةةةةةي ضةةةةةةةوء القةةةةةةةرار رقةةةةةةةم -
( التةةةةةةي ُعقةةةةةةدت فةةةةةةي مدينةةةةةةة 27فةةةةةةي دورتةةةةةةه العاد ةةةةةةة )العربيةةةةةةة علةةةةةةى مسةةةةةةتوى القمةةةةةةة  الةةةةةةدول

بشةةةةةةةةةأن "دوريةةةةةةةةةة انعقةةةةةةةةةاد القمةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة نواكشةةةةةةةةةوط بالجمهوريةةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةةالمية الموريتانيةةةةةةةةةة، 
 الةةةةةذي نةةةةةّص علةةةةةى "الموافقةةةةةة علةةةةةى عقةةةةةد قمةةةةةة عربيةةةةةةو التنمويةةةةة: االقتصةةةةةاد ة واالجتماعيةةةةةة"، 

تنمويةةةةةةة: اقتصةةةةةةاد ة واجتماعيةةةةةةة مةةةةةةرة كةةةةةةل أربعةةةةةةة أعةةةةةةوام، علةةةةةةى أن تنعقةةةةةةد هةةةةةةذ  القمةةةةةةة قبةةةةةةل 
اجتمةةةةةاع الجم يةةةةةة العامةةةةةة لألمةةةةةم المتحةةةةةدة علةةةةةى مسةةةةةتوى قةةةةةادة الةةةةةدول والمخصةةةةةص للوقةةةةةول 

 "،2030على التقدم المحرز بشأن تنفيذ أهدال التنمية المستدامة 
الستضةةةةةةافة الةةةةةةةدورة  الجمهوريةةةةةةة اإلسةةةةةةةالمية الموريتانيةةةةةةةلةةةةةةدعوة الُمقدمةةةةةةةة مةةةةةةن وفةةةةةةي ضةةةةةةوء ا -
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