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جامعة الدول العربية

القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية

األمانة العامة

الدورة الرابعة (بيروت  -الجمهورية اللبنانية)

أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 20يناير /كانون ثان 2019

ــــــــــ

ــــــــــ

القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية
في دورتها الرابعة
بيروت – الجمهورية اللبنانية2019/1/20 :

قـــــرارات
البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة

البنـد األول:

قــــرار
بشأن
تقرير األمين العام

عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك
ـــــ

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

بعـد اطالعه على:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

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

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،

ُيقـــــّرر

اإلحاطةةة علمةةا بتقريةةر األمةةين العةةام عةةن العمةةل االقتصةةادي واالجتمةةاعي والتنمةةوي العربةةي المشةةترك ،وتقةةد م
الشكر له ولألمانة العامة على هذا التقرير.
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البنـد الثاني:

قــــرار
بشأن
تقرير حول متابعة تنفيذ ق اررات القمة العربية التنموية:
االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة
(الرياض)2013/1/22-21 :
ـــــ

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

بعـد اطالعه على:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

 تقرير األمانة العامة حول متابعة تنفيذ ق اررات القمة العربية التنموية :االقتصاد ة واالجتماعية في دورتها
الثالثة (الرياض،)2013/1/22-21 :

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

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،

قـــــرر
ُي ّ

اإلحاطةةة علمةةا بةةاإلجراءات التةةي اتخةةذتها الةةدول األعضةةاء واألمانةةة العامةةة للجامعةةة والمجةةالس الو ازريةةة العربيةةة
المتخصص ةةة ومؤسس ةةات العم ةةل العرب ةةي المش ةةترك لمتابع ةةة تنفي ةةذ قة ة اررات القم ةةة العربي ةةة التنموي ةةة :االقتص ةةاد ة
واالجتماعية في دورتها الثالثة (الرياض.)2013/1/22-21 :
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البند الثالث: 1/

قــــرار
بشأن
دعم االقتصاد الفلسطيني

 -1الخطة االستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس ()2022-2018
ــــــــــ

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

بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

 تقرير األمانة العامة حول متابعة تنفيذ ق اررات القمة العربية التنموية :االقتصاد ة واالجتماعية في دورتها
الثالثة (الرياض،)2013/1/22-21 :

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

 تقرير اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية (األمانة العامة ،دولة فلسطين ،المنظمات العربية واإلسالمية،
الصناديق العربية) لتنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ( )2195د.ع ( )102بتاريخ
 2018/9/6بشأن دعم االقتصاد الفلسطيني وآليات تمويل الخطة االستراتيجية للتنمية القطاعية لمدينة

القدس (،)2022- 2018

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

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

-

وإذ يستذكر قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية ( )29بالمملكة العربية

-

وإذ يستذكر كذلك قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم ( )8338د.غ.ع بتاريخ

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

السعودية بتاريخ  ،2018/4/15والمتعلقة بالقضية الفلسطينية،

 2018/12/18بشأن انتهاكات بعض الدول للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف،

وفي ضوء المناقشات،
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قـــــرر
ُي ّ

 .1التأكيةةد علةةى المسةةؤولية العربيةةة واإلسةةالمية الجماعيةةة تجةةا القةةدس ،ودعةةوة جمي ة الةةدول والمنظمةةات العربي ةة
واإلسةةالمية ،والصةةناديق العربيةةة ،ومنظمةةات المجتم ة المةةدني ،والقطةةاع الخةةا

 ،إلةةى تةةوفير التمويةةل الةةالزم

لتنفيةةذ المشةةروعات ال ةواردة فةةي الخطةةة االسةةتراتيجية للتنميةةة القطاعيةةة فةةي القةةدس الشةةرةية ()2022-2018

بالتنسيق م دولة فلسطين.

 .2الطل ة

مةةن الةةدول األعضةةاء االلت ة ام بتنفيةةذ ق ةرار قمةةة عمةةان رقةةم  677د.ع ( )28بتةةاريخ 2017/3/29

بشأن زيادة موارد صندوقي األقصى والقدس بقيمة  500مليون دوالر والذي أكدت عليه قمة القدس بمدينة

الظه ةران بموج ة

الق ةرار رقةةم  711بتةةاريخ  ،2018/4/15ودعةةوة الةةدول التةةي لةةم ت ة

الشأن بسرعة الوفاء بها.

بالت اماتهةةا فةةي هةةذا

 .3دعةةوة المجةةالس الو ازريةةة العربيةةة المتخصصةةة ،والبرلمةةان العربةةي ،والبرلمانةةات العربيةةة الوطنيةةة ،والمنظمةةات
واالتحادات العربية ،الستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنمية القطاعية في

القدس ( )2022-2018بالتنسيق م دولة فلسطين.

 .4تبنةةي آليةةة التةةدخل العربةةي واإلسةةالمي الطةةوعي لتنفيةةذ الخطةةة االسةةتراتيجية للتنميةةة القطاعيةةة فةةي القةةدس
( )2022-2018من خالل التنسيق والتواصل م دولة فلسطين.

 .5اإلدانةةة الشةةديدة للخطةةي والسياسةةات اإلسةرائيلية الهادفةةة إلةةى تقةةويي االقتصةةاد الفلسةةطيني وحرمةةان الشةةع

الفلس ةةطيني م ةةن حق ةةه لي ةةر القاب ةةل للتص ةةرل ف ةةي التنمي ةةة ،بم ةةا ف ةةي لة ة السياس ةةة االس ةةتيطانية التوسة ة ية
االسةةتعمارية ،بمختل ة

مظاهرهةةا علةةى كامةةل أرض دولةةة فلسةةطين المحتلةةة عةةام  ،1967بمةةا فيهةةا القةةدس

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

 .6التأكيةةد علةةى أن مقاطعةةة منظومةةة االحةةتالل اإلس ةرائيلي هةةي أحةةد الوسةةائل الناجعةةة والمشةةروعة لمقاومتةةه
وإنهائةةه ،ودعةةوة جمية الةةدول والمؤسسةةات والشةةركات واألفةراد إلةةى االلتة ام بوقة

جمية أمةةكال التعامةةل مة

منظومةةة االحةةتالل االسةةتعماري اإلسةرائيلي ومسةةتوطناته المخالفةةة للقةةانون الةةدولي ،ودعةةوة المفةةوض السةةامي

لحقوق اإلنسان إلى إصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل م المستوطنات اإلسرائيلية وفقةا لقة اررات
مجلس حقوق اإلنسان ات الصلة.

 .7دعوة جمهورية الب ارزيل االتحاد ة إلى عدم اتخا أ ة مواق تُ ِخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشةري،،
حفاظةةا علةةى أواصةةر الصةةداقة والعالقةةات مة الةةدول العربيةةة ،والتأكيةةد علةةى عة م الةةدول األعضةةاء التصةةدي
أل ة ةةة ق ة ة اررات تخة ةةل بالمكانة ةةة القانونية ةةة لمدينة ةةة القة ةةدس الش ة ةري ،،واتخة ةةا اإلج ة ةراءات المناسة ةةبة السياسة ةةية
واالقتصاد ة إزاء هذ الخطوات لير القانونية.
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البند الثالث:2/

قــــرار
بشأن
دعم االقتصاد الفلسطيني

 -2إنجازات صندوقي القدس واألقصى
ــــــــــ

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

بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

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

 تقرير األمانة العامة حول متابعة تنفيذ ق اررات القمة العربية التنموية :االقتصاد ة واالجتماعية في دورتها
الثالثة (الرياض،)2013/1/22-21 :

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،

-1
-2
-3

قـــــرر
ُي ّ

تقد م الشكر للبن اإلسالمي للتنمية على جهود في إدارة صندوقي القدس واألقصى.

اإلحاطة علما بإنجازات صندوقي القدس واألقصى.

تقد م الشكر للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية التي الت مت بتسديد مساهماتها في الدعم
اإلضافي الذي أقرته القمم العربية في بيروت وسرت والبحر الميت ،ودعوة الدول األخرى إلى الوفاء
بالت اماتها.
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البند الرابع:1/

قــــرار
بشأن
األمن الغذائي العربي

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

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

 بعد اطالعه على: مذكرة األمانة العامة،
 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،
 تقرير األمانة العامة حول متابعة تنفيذ ق اررات القمة العربية التنموية :االقتصاد ة واالجتماعية في دورتها
الثالثة (الرياض،)2013/1/22-21 :

 قةراري المجلةةس االقتصةةادي واالجتمةةاعي رقةةم ( )2187د.ع ( )102بتةةاريخ  ،2018/9/6ورقةةم ()2209
د.غ.ع بتاريخ ،2018/12/20

 نتائج أعمال االجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين واالجتماع المشترك لوزراء الخارجية
.1
.2

.3
.4

والوزراء المعنيين بالمجلس االقتصادي واالجتماعي للتحضير للقمة،

وإذا يؤكد على التزامات جمهورية السودان القانونية الدولية بما في ذلك في مجال المياه،
وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،
وفي ضوء المناقشات،
قـــــرر
ُي ّ

اإلحاطة علما بالتطورات الخاصة بتنفيذ مبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان لالستثمار ال ارعي
العربي في السودان والتأكيد على أهمية تنفيذ كل المشروعات الواردة في المبادرة.
دع ةةوة القط ةةاع الخ ةةا العرب ةةي لالس ةةتثمار ف ةةي المش ةةروعات الت ةةي توفره ةةا المب ةةادرة لتحقي ةةق األم ةةن
الغةةذائي العربةةي ،وعقةةد ملتقيةةات للتعريةة ،بةةالفر والمجةةاالت المتاحةةة لالسةةتثمار ال ارعةةي العربةةي
في السودان بالتنسيق م اتحاد الغرل العربية.
الترحي بالترتيبات التي اتخذتها حكومة جمهورية السودان لتنفيذ المبادرة.
عقةةد االجتمةةاع األول ألعضةةاء آليةةة تنفيةةذ المبةةادرة والمشةةكلة بق ةرار قمةةة عمةةان رقةةم  698بتةةاريخ
 2017/3/29والت ةةي تض ةةم حكوم ةةة جمهوري ةةة الس ةةودان واألمان ةةة العام ةةة لجامع ةةة ال ةةدول العربي ةةة
وصة ةةناديق التموية ةةل العربية ةةة والمنظمة ةةة العربية ةةة للتنمية ةةة ال راعية ةةة والقطة ةةاع الخة ةةا والمنظمة ةةات
واالتحةادات ات الصةةلة ،و لة خةةالل الربة األول مةن عةةام  2019ووضة رؤيةة لتسةري ومتابعةةة
تنفيذ المبادرة.
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البند الرابع:2/

قــــرار
بشأن
األمن الغذائي العربي

 -2البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي
ـــــــــ

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

بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

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

 مذكرة المنظمة العربية للتنمية ال راعية،

 نتائج أعمال االجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين واالجتماع المشترك لوزراء الخارجية
-

والوزراء المعنيين بالمجلس االقتصادي واالجتماعي للتحضير للقمة،

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

وفي ضوء المناقشات،

قـــــرر
ُي ّ
الترحي ة ة ة

باالسة ة ةةتمرار فة ة ةةي تنفية ة ةةذ الخطة ة ةةة اإلطارية ة ةةة للبرنة ة ةةامج الطة ة ةةار لألمة ة ةةن الغة ة ةةذائي العربة ة ةةي

( )2021-2017وتكلي ة ة ة ةة ،األمان ة ة ة ةةة العام ة ة ة ةةة والمنظم ة ة ة ةةة العربي ة ة ة ةةة للتنمي ة ة ة ةةة ال راعي ة ة ة ةةة باس ة ة ة ةةتكمال
متطلباتهة ة ةةا ،ودعة ة ةةوة الصة ة ةةناديق العربية ة ةةة للمسة ة ةةاهمة فة ة ةةي تة ة ةةوفير التموية ة ةةل الة ة ةةالزم إلنجة ة ةةاز مشة ة ةةاري

الدعم الفني للدول األعضاء في البرنامج.
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البند الرابع:3/

قــــرار
بشأن
األمن الغذائي العربي

 -3التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية
ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية
ــــــــــ

إن مؤتمر القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية في دورته العادية الرابعة،
بعد اطالعه على:
-

 مذكرة األمانة العامة،
 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

 قراري المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ( )2187د.ع ( )102بتاريخ  ،2018/9/6ورقم ()2209
د.غ.ع بتاريخ ،2018/12/20
 مذكرة المنظمة العربية للتنمية ال راعية رقم  5301بتاريخ  2018/12/2بشأن مشروعات التكامل والتبادل
التجاري في المنتجات النباتية والحيوانية،
 نتائج أعمال االجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين واالجتماع المشترك لوزراء الخارجية
والوزراء المعنيين بالمجلس االقتصادي واالجتماعي للتحضير للقمة،
وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،
وفي ضوء المناقشات،
قـــــرر
ُي ّ

دع ةةوة ص ةةناديق ومؤسس ةةات التموي ةةل العربي ةةة لت ةةأمين التموي ةةل ال ةةالزم لد ارس ةةات مش ةةروعات التكام ةةل والتب ةةادل التج ةةاري ف ةةي
الم ّقدمةةة مةةن المنظمةةة العربيةةة للتنميةةة ال راعيةة ،و لة وفقةةا
المحاصةةيل والمنتجةةات النباتيةةة والحيوانيةةة فةةي المنطقةةة العربيةةةُ ،
ألنظمة تل الصناديق والمؤسسات ،وبيان هذ المشروعات كما يلي:

 -1مشروعات التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل ال راعية والنباتية ،وتضم:
 مشروع استقرار اإلنتاجية في القطاعات المطرية في المنطقة العربية.
 مشروع تقليل الفاقد والهدر في الغذاء.
 مشروع سالمة الغذاء.
 مشروع تحسين اإلطار التشريعي والتنظيمي لتبادل المنتجات ال راعية في المنطقة العربية.
 مشروع التصني الريفي للمنتجات ال راعية.

 .2مشروعات التكامل والتبادل التجاري في منتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية ،وتضم:
 مشروع صحة الحيوان واألمراض الحيوانية العابرة للحدود.
 مشروع تغذ ة الحيوان وإنتاج األعالل وتحسين المراعي.
 مشروع تجارة المامية في العالم العربي.
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البند الخامس:

قــــرار
بشأن
تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

واستكمال متطلبات إقامة االتحاد الجمركي العربي
ــــــــــ

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

بعد اطالعه على :

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

 قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم ( )693د.ع ( )28بتاريخ ،2017/3/29

 قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم ( )731د.ع ( )29بتاريخ  ،2018/4/15بشأن إ جاد آلية
اللت ام الدول األعضاء بق اررات القمم العربية والمجلس االقتصادي واالجتماعي فيما خص منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى،

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

قراري المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ( )2187د.ع

( )102بتاريخ  ،2018/9/6ورقم ( )2209د.غ.ع بتاريخ ،2018/12/20

 تقرير وتوصيات االجتماع ( )46للجنة التنفيذ والمتابعة (األمانة العامة،)2018/12/18-15 :

 تقرير وتوصيات االجتماع ( )29للجنة الفنية لقواعد المنشأ (األمانة العامة،)2018/12/27-25 :

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

-

وبعد االستماع إلى ايضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:

قـــــرر
ُي ّ

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

كملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة لتتوافق م اتفاةيات منظمة التجارة العالمية وم
بإعداد مالحق ُم ّ
المضي قدما نحو استكمال كافة متطلبات
المناطق الحرة المماثلة ،والطل من األمانة العامة ُ

المنطقة بما عمل على إزالة كافة المعوقات التي تحول دون انسياب التجارة بين الدول العربية.
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بما تم التوصل إليه بشأن وض آليتي الشفافية والت ام الدول العربية بق اررات المجلس

 -الترحي

االقتصادي واالجتماعي المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،ودعوة الدول العربية

لاللت ام بأحكامها.

قواعد المنشأ التفصيلية العربية:
بدخول قائمة قواعد المنشأ التفصيلية للسل العربية المتفق عليها حي التطبيق ،والتي

 -الترحي

اعتمدت من المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته (.)101

 تكلي ،المجلس االقتصادي واالجتماعي بالعمل على االنتهاء مما تبقى من قواعد المنشأالتفصيلية لير المتفق عليها.

تحرير التجارة في الخدمات:

بتصديق كل من المملكة األردنية الهاممية والمملكة العربية السعود ة لالتفاةية العربية

 الترحي

لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية ،وبتوةي جمهورية مصر العربية على االتفاةية.

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

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

التعاون الجمركي:
الترحي

بتوةي

المملكة األردنية الهاممية والمملكة العربية السعود ة على اتفاةية التعاون

الجمركي بين الدول العربية ،ودعوة باقي الدول العربية لسرعة التوةي عليها تنفيذا لق اررات
المجلس االقتصادي واالجتماعي في هذا الشأن.

االتحاد الجمركي العربي:

 االحاطة علما بالخطوات التي اُتخذت بشأن إقامة االتحاد الجمركي العربي ،ودعوة الدول العربيةإلى اإلسراع في استكمال المتطلبات الالزمة إلقامة االتحاد ،وخاصة عملية التوافق على فئات

التعرفة الجمركية العربية الموحدة ،كأحد المتطلبات االساسية إلقامة االتحاد ،تنفيذا لق اررات القمم

العربية بهذا الخصو

 -الطل

.

من األمانة العامة سرعة االنتهاء من الدراسات الخاصة بمتطلبات إقامة االتحاد

الجمركي العربي ،وعرض نتائجها على الدول األعضاء.
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البند السادس :

قــــرار

بشأن
الميثاق العربي االسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ــــــــــ

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

بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

 قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ( )2187د.ع ( )102بتاريخ  ،2018/9/6ورقم ()2192
د.ع ( )102بتاريخ  ،2018/9/6ورقم ( )2209د.غ.ع بتاريخ ،2018/12/20

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،
وفي ضوء المناقشات،
قـــــرر
ُي ّ

الموافقة على مشروع الميثاق العربي االسترمادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية

الصغر بالصيغة المرفقة.
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البند السابع:

قــــرار

بشأن

االستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030
ــــــــــ

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

بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

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

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،
قـــــرر
ُي ّ

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

قــــرار
بشأن
السوق العربية المشتركة للكهرباء
ــــ

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

بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

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

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،

-1

قـــرر
ُي ّ

مباركة ةةة الجهة ةةود التة ةةي قة ةةوم بهة ةةا المجلة ةةس الة ةةوزاري العربة ةةي للكهربة ةةاء إلنشة ةةاء السة ةةوق العربية ةةة
المش ة ة ةةتركة للكهرب ة ة ةةاء ،والترحية ة ة ة

بتوةية ة ة ة ال ة ة ةةدول العربي ة ة ةةة األعض ة ة ةةاء عل ة ة ةةى م ة ة ةةذكرة التف ة ة ةةاهم

ودعوتها إلى السعي لتنفيذ ما جاء بها.
-2

تكلي ة ة ةة ،المجل ة ة ةةس ال ة ة ةةوزاري العرب ة ة ةةي للكهرب ة ة ةةاء باس ة ة ةةتكمال وث ة ة ةةائق حوكم ة ة ةةة الس ة ة ةةوق العربي ة ة ةةة
المشتركة للكهرباء(.)

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

قــــرار
بشأن
مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي
في الدول العربية
ــــــــــ

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

بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

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

 قرار المجلس الوزاري العربي للسياحة رقم ( )260بتاريخ ،2018/12/10

 قرار االجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية رقم ( )1بتاريخ ،2018/12/11

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،

قـــــرر
ُي ّ

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

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

قــــرار

بشأن

إدارة النفايات الصلبة في العالم العربي
ــــــــــ

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



مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

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

 قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن مؤون البيئة رقم ( )550بتاريخ ،2018/10/25
 الورقة المفاهيمية حول إدارة النفا ات الصلبة في العالم العربي،

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،

قـــــرر
ُي ّ

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

قــــرار
بشأن
التمويل من أجل التنمية
ــــــــــ

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

بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

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

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،
قـــــرر
ُي ّ

 .1تثمين الدور الذي تقوم به الصناديق العربية في تمويل مشروعات التنمية العربية.

 .2توجيه الشكر للصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي لتمويل دراسات الجدوى
لمشروعات التكامل االقتصادي العربي وإلبداء استعداد والصناديق األخرى لتمويل هذ

المشروعات.

 .3دعوة الدول العربية إلزالة المعوقات التي تواجه مشروعات التكامل االقتصادي العربي .

 .4دعوة الدول العربية لتقد م مشروعات التكامل العربي في قائمة سلم أولوياتها وتقد مها لمؤسسات
التمويل العربية لتوفير التمويل لها.

 .5الترحي

بإعالن الجمهورية اإلسالمية الموريتانية لمنطقة أنوا ي

منطقة اقتصاد ة حرة ،ودعوة

الدول العربية إلى النظر في إمكانية المساهمة في االستثمار في هذ المنطقة ،ودعوة الصناديق
والهيئات العربية المالية لمنح األولوية لمشاري الشراكات بين القطاعين العام والخا

هذا النمي من التمويل رافعة للتنمية في بلداننا العربية.
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باعتبار

البند الثاني عشر:

قــــرار
بشأن
برنامج المساعدة من أجل التجارة
ــــــــــ

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

بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة العامة حول مبادرة "المساعدة من أجل التجارة" التي أطلقتها المؤسسة اإلسالمية الدولية
لتمويل التجارة ،وجهودها في إطالق المرحلة الثانية،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

 قرار القمة العربية التنموية :االقتصاد ة واالجتماعية في دورتها الثالثة رقم ( )29بتاريخ
،2013/1/22

 قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ( )2190د.ع ( )102بتاريخ  ،2018/9/6وكذل

قراري

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

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،

قـــــرر
ُي ّ

 .1اإلحاطة ةةة علم ة ةةا بنت ة ةةائج المرحل ة ةةة األولة ةةى م ة ةةن برن ة ةةامج المس ة ةةاعدة مة ةةن أج ة ةةل التج ة ةةارة لل ة ةةدول العربي ة ةةة
( )AFTIASوالذي نفذ  28مشروعا لصالح تسعة عشر دولة عربية.

 .2دعوة المؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة لتصةميم وإطةالق المرحلةة الثانيةة مةن المبةادرة بالتعةاون
والتشاور م جامعة الدول العربية والدول العربية.

 .3دعةةوة الجهةةات المانحةةة مةةن المنطقةةة العربيةةة وخارجهةةا لةةدعم جهةةود المؤسسةةة اإلسةةالمية الدوليةةة لتمويةةل
التجةةارة إلطةةالق المرحلةةة الثانيةةة مةةن البرنةةامج ،خدمةةة للتجةةارة الخارجيةةة فةةي البلةةدان العربيةةة باعتبارهةةا
المحرك األساسي للتنمية.

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

قــــرار

بشأن

األعباء االقتصادية واالجتماعية المترتبة على استضافة الالجئين /النازحين السوريين

وأثرها على الدول المستضيفة
ـــ
إن مؤتمر القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية في دورته العادية الرابعة،
 بعد اطالعه على: مذكرة األمانة العامة،
 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

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

 مذكرة المندوبية الدائمة للمملكة األردنية الهاممية رقم ج ع 3420/1/بتاريخ ،2018/12/16

 نتائج أعمال االجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين واالجتماع المشترك لوزراء الخارجية
-

والوزراء المعنيين بالمجلس االقتصادي واالجتماعي للتحضير للقمة،

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،
وفي ضوء المناقشات،

قـــــرر
ُي ّ

 -1التأكيد على كافة ق اررات القمةم العربيةة والمجلةس االقتصةادي واالجتمةاعي والمجةالس الو ازريةة الخاصةة باألعبةاء
االقتص ةةاد ة واالجتماعي ةةة المترتب ةةة عل ةةى استض ةةافة الالجئ ةةين /الن ةةازحين الس ةةوريين وأثره ةةا عل ةةى ال ةةدول العربي ةةة

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

 -3تكليةة ،األمانةةة العامةةة بمتابعةةة الطلبةةات المقدمةةة للجهةةات الدوليةةة المانحةةة والمنظمةةات المتخصصةةة والصةةناديق

العربي ةةة لت ةةأمين التموي ةةل ال ةةالزم لتنفي ةةذ المش ةةاري الت ةةي تق ةةدمت به ةةا المملك ةةة األردني ةةة الهام ةةمية وجمهوري ةةة مصة ةر

العربية ،وتل التي ستتقدم بها الةدول العربيةة األخةرى المستضةيفة لالجئةين /النةازحين السةوريين مةن خةالل األمانةة
العامة ،والتنسيق والتواصل م نقاط االتصال في الدول العربية المستضيفة واألمانة العامة لهذ الغا ة.
 -4تكلية ةة ،األمانة ةةة العامة ةةة بالة ةةدعوة لعقة ةةد اجتمة ةةاع ضة ةةم الجهة ةةات الدولية ةةة المانحة ةةة والمنظمة ةةات الدولية ةةة المتخصصة ةةة
والص ةةناديق العربي ةةة بمش ةةاركة ال ةةدول العربي ةةة المستض ةةيفة لالجئ ةةين /الن ةةازحين الس ةةوريين لالتف ةةاق عل ةةى آلي ةةة واض ةةحة
ومحددة لتمويل المشاري .

 -5تكلي ،األمانة العامة بالسعي الجاد والعمل على استقطاب االسةتثمارات العربيةة والدوليةة فةي الةدول المستضةيفة
لالجئ ةةين /الن ةةازحين الس ةةوريين وف ةةق احتياجاته ةةا ،عل ةةى أن تق ةةوم ه ةةذ ال ةةدول بت وي ةةد األمان ةةة العام ةةة ب ةةالخرائي
االستثمارية لتحقيق هذ الغا ة خالل مدة مهرين من تاريخه.
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البند الرابع عشر:

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

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

-

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

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

 مذكرة المندوبية الدائمة للمملكة األردنية الهاممية رقم ج ع 3420/1/بتاريخ ،2018/12/16

 نتائج أعمال االجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين واالجتماع المشترك لوزراء الخارجية
-

-1

والوزراء المعنيين بالمجلس االقتصادي واالجتماعي للتحضير للقمة،

وإذ يؤكد على كافة ق اررات القمم العربية العادية الصادرة فـي هـذا الشـأن ،وتقـديره للـدول العربيـة التـي
قدمت دعمًا لوكالة األ ونـروا ،وااصـة المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة قطـر ودولـة ا مـارات العربيـة
المتحدة ودولة الكويت،

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

وفي ضوء المناقشات،

قـــــرر
ُي ّ

التأكيةةد علةةى حةةق العةةودة والتعةةويي لالجئةةين الفلسةةطينيين و ريةةتهم وفقةةا لق ة اررات الشةةرعية الدوليةةة ات
الصةةلة ،وخاص ةةة ق ةرار الجم ي ةةة العامةةة رق ةةم ( ،)1948 /194والتأكيةةد ك ةةذل علةةى التف ةةويي الممن ةةوح

لوكالةة لةوث وتشةغيل الالجئةين الفلسةطينيين (األونةروا) وفةق قةرار إنشةائها الصةادر مةن الجم يةة العامةةة
لألم ةةم المتحة ةةدة رق ةةم  302لعة ةةام  ،1949وع ةةدم المسة ةةاس بواليته ةةا أو مسة ةةؤوليتها وع ةةدم تغيية ةةر أو نقة ةةل
مسةؤولياتها إلةةى جهةةة أخةةرى ،والعمةةل علةةى أن تبقةةى وكالةةة األونةةروا ومرجعيتهةةا القانونيةةة األمةةم المتحةةدة،

وكذل التأكيد على ضرورة استمرار الوكالة بتحمل مسؤولياتها في تقد م الخدمات لالجئين الفلسةطينيين

داخل المخيمات وخارجها فةي كافةة منةاطق عملياتهةا ،بمةا فيهةا القةدس المحتلةة ،إلةى أن يةتم حةل قضةية

الالجئةةين الفلسةةطينيين حةةال عةةادال ومةةامال وفةةق ق ةرار الجم يةةة العامةةة لألمةةم المتحةةدة رقةةم ( )194لع ةام

 ،1948ومبادرة السالم العربية لعام .2002
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-2

رفي أي محاوالت أو ق اررات إلنهاء أو تقلةيص دور ووال ةة وكالةة األونةروا مةن أي دولةة كانةت ،ودعةوة
المجتم ة الةةدولي إلةةى االلت ة ام بتفةةويي الوكالةةة وتةةأمين الم ةوارد والمسةةاهمات الماليةةة الالزمةةة لموازنتهةةا
وأنشةةطتها علةةى نحةةو كةةال مسةةتدام مكنهةةا مةةن مواصةةلة القيةةام بةةدورها فةةي تقةةد م الخةةدمات األساسةةية

لالجئين الفلسطينيين ،باعتبار ل حق يتحمل المجتم الةدولي مسةؤولية الوفةاء بةه وفقةا لقةرار الجم يةة

العامة لألمم المتحدة رقم  194لعام  ،1948بما ع ز األمن واالستقرار واالزدهار في المنطقة.
-3

التأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم التنموي والمعنوي والمالي الالزم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث
الدوليةةة االعتياد ةةة والطارئةةة ،ودعةةوة األمانةةة العامةةة وبعثاتهةةا فةةي الخةةارج ومجةةالس السةةفراء العةةرب إلةةى
مواصلة تفعيل قنوات االتصال المختلفة م الدول والجهات المانحة كافة ،لحثها على الوفةاء بالت اماتهةا

المالية تجا الوكالة وتمكينها من القيام بمهامها كاملة وفقا لتكليفها األممي وعةدم تحميةل الةدول العربيةة
المستضيفة أعباء إضافية تق أساسا ضمن مسؤولية األونروا.

-4

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

لعةةام  ،1949واالسةةتمرار فةةي إعةةداد موازنتهةةا حسة

أولويةةات ومتطلبةةات الالجئةةين ،والتنسةةيق مة الةةدول

العربيةةة المضةةيفة فةةي إعةةداد وتنفيةةذ برامجهةةا بمةةا يتوافةةق م ة سياسةةات تل ة الةةدول ،والعمةةل علةةى إم ةراك
القطاع الخا

في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاري إضافية لتحسةين أحةوال الالجئةين علةى أال

كون ل بديال اللت امات الدول المانحة تجا األونروا ،وكذل بحث سبل سد العج في موازنتها.

-5

حث الدول العربية على استكمال تسديد مساهمتها فةي الموازنةة السةنوية لألونةروا ،وحةث جمية الجهةات

التي تساهم في الدعم المالي لألونروا ،إلى منح األولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة الوكالة ،خاصة

المعِبةر عةةن تحمةةل المجتمة الةةدولي مسةةئوليته تجةةا قضةةية الالجئةةين
وأنهةةا تمثةةل اإلطةةار الوحيةةد المتبقةةي ُ
الفلسطينين ،وألن استمرار الوكالة بالقيام بواجباتها وفق تكليفها األممي هو تأكيد على حقهم في العةودة
والتع ة ةةويي وف ة ةةق قة ة ة اررات الش ة ةةرعية الدولي ة ةةة وخصوص ة ةةا قة ة ةرار الجم ي ة ةةة العام ة ةةة لألم ة ةةم المتح ة ةةدة رق ة ةةم

(.)1948/194
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البند الخامس عشر:

قــــرار
بشأن
وضع رؤية عربية مشتركة في مجال التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي واألمن السيبراني
ــــــــــ

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

بعد اطالعه على:

 مذكرة األمانة العامة،

 قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ( )2209د.غ.ع بتاريخ ،2018/12/20

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،

 .1تثمين مبادرة حضرة صاح

قـــــرر
ُي ّ
السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

إلنشاء صندوق لإلستثمار في مجاالت التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي برأس مال وقدر مائتي
مليون دوالر أمريكي بمشاركة القطاع الخا

 ،ومساهمة دولة الكويت بمبلغ  50مليون

دوالر ،وكذل مساهمة دولة قطر بمبلغ  50مليون دوالر من رأس مال هذا الصندوق بما
عادل نص

حجمه ،على أن يوكل إلى الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

مسؤولية إدارة هذ المبادرة التنموية.

 .2دعوة الدول العربية إلى دعم هذ المبادرة لإلسهام في تع ي االقتصاد العربي المشترك
وخلق فر

عمل واعدة للشباب العربي ،وحث البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة

المساهمة في دعم هذ المبادرة بالطرق التي توفر لها االستم اررية لتحقيق أهدافها المنشودة.

 .3تكلي ،األمانة العامة بالتنسيق م

المجالس الو ازرية المختصة والمنظمة العربية

لتكنولوجيات االتصال والمعلومات والخبرات المتوفرة لدى الدول العربية ،بدراسة وض رؤية

عربية مشتركة في مجال التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي واألمن السيبراني.
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البند السادس عشر:

قــــرار
بشأن
دعم جهود الجمهورية اليمنية في إعادة ا عمار والتنمية
ـــــــــ

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

بعـد اطالعـه علـى:

 مذكرة األمانة العامة،

 قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ( )2209د.غ.ع بتاريخ ،2018/12/20

 مذكرتي المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية رقم  1223بتاريخ  2018/12/23ورقم  18بتاريخ
،2019/1/16

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات رئيس وفد الجمهورية اليمنية،

-

وفي ضوء المناقشات،

قـــــرر
ُي ّ

 .1دعوة الدول األعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات
العربية والدولية المانحة ،لتقد م دعم فني ومادي للجمهورية اليمنية في إطةار برنامج تكاملي سهم في

إعادة اإلعمار والتعافي ويضمن عودة التنمية في المجاالت االقتصاد ة واالجتماعية.
 .2دعوة الدول األعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات
العربية والدولية المانحة ،لتقد م الدعم للجمهورية اليمنية في مجاالت مساعدة الالجئين والنازحين ،وفي
مجاالت التدري

والتعليم الشامل ،والتغطية الصحية الشاملة ،باإلضافة إلى برامج التوظي ،والتمكين،

وبرامج دعم المرأة وإعادة تأهيل الشباب واألطفال الذين تم تجنيدهم في الحرب ،وتشغيل األسر المنتجة،

و وي االحتياجات الخاصة ،وكبار السن ،وتقد م المساعدات اإلنسانية واإللاثية وإ صالها لمستحقيها.
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البند السابع عشر:

قــــرار
بشأن
دعم جمهورية الصومال في مساعيها

نحو تنفيذ اطة التنمية الصومالية وإعفائها من ديونها الخارجية
ـــــــــ

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

بعـد اطالعـه علـى:

 مذكرة األمانة العامة،
 مذكرة المندوبية الدائمة لجمهورية الصومال الفيدرالية رقم  2904بتاريخ ،2018/12/19
 قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم ( )718د.ع ( )29بتاريخ ،2018/4/15

 قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ( )2184د.ع ( )101بتاريخ  ،2018/2/8بشأن "دعم جهود
الصومال في مساعيه نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وإعفائه من ديونه الخارجية" ،وكذل قرار المجلس
االقتصادي واالجتماعي رقم ( )2209د.غ.ع بتاريخ ،2018/12/20

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

وبعد االستماع إلى إيضاحات رئيس وفد جمهورية الصومال الفيدرالية،

-

وفي ضوء المناقشات،

.1

.2

.3

.4

قـــــرر
ُي ّ
التأكيد على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم  626بتاريخ  2015/3/29ورقم 684
بتاريخ  2017/3/29ورقم  718بتاريخ  2018/4/15بشأن "تقد م دعم مالي عاجل بقيمة  10مليون دوالر
أمريكي مهريا لمدة سنة من خالل حساب دعم الصومال المفتوح حاليا في األمانة العامة ،لدعم موازنة الحكومة
الصومالية كي تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجها في األمن واالستقرار ،ومحاربة الفساد
والعن  ،وتقد م الخدمات الهامة والضرورية".
دعوة الدول األعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الصومال الفيدرالية لديها ،دعما القتصادها
وتمكينا لها من االستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون ،وتوجيه الشكر إلى ٍ
كل من الجمهورية
الج ائرية الد مقراطية الشعبية والمملكة العربية السعود ة على إعفاء جمهورية الصومال الفيدرالية من الديون
المترتبة عليها.
الطل من صناديق التمويل العربية (الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي)
تطبي عالقاتهم المالية م حكومة الصومال الفيدرالية ،وتشجي الجانبين على عقد م يد من االجتماعات
المبامرة لمناقشة موضوع إلغاء الديون الخارجية ،وا جاد أكثر الحلول مرونة لتمكين الحكومة الصومالية من
االستفادة م ن ح م الدعم المالية الضرورية؛ وتقد م الدعم الفني لحكومة الصومال الفيدرالية في مفاوضاتها م
مؤسسات التمويل العربية والدولية.
الترحي بنتائج االجتماع الفني األول الذي عقد في مقر األمانة العامة بتاريخ  2018/12/18بين وفد حكومة
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جمهورية الصومال الفيدرالية واألمانة العامة والمنظمات العربية المتخصصة ،لمناقشة دعم تنفيذ خطة التنمية

الصومالية وإعفائه من ديونه الخارجية ،والترحي بإنشاء آلية مشتركة بين حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية
وجامعة الدول العربية وتضم في أعمالها المنظمات العربية ات العالقة ،وتجتم دوريا في مقر األمانة العامة
أو في العاصمة الصومالية مقد شيو ،مرة على األقل كل عام ،لمتابعة المسائل ات األولوية المشتركة حس
ق اررات القمم العربية العاد ة والتنموية ،ويمكن لهذ اآللية دعوة منظمات وبرامج األمم المتحدة للمشاركة في
اجتماعاتها عند الضرورة.
 .5الطل من األمانة العامة إدراج موضوعي دعم خطي التنمية الصومالية وإعفاء الديون الخارجية الصومالية
ضمن الخطاب العربي الموحد الموجه إلى صندوق النقد الدولي والبن الدولي ،وتضمين التقارير االقتصاد ة
العربية الموحدة القادمة معلومات محدثة عن الواق االقتصادي الصومالي ،وزيادة ال يارات الميدانية الفنية
العربية إلى مختل أنحاء جمهورية الصومال.
 .6مساعدة الحكومة الصومالية على استكمال اجراءات انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،ودعوة
الدول االعضاء إ لى تقد م الدعم الفني للحكومة الصومالية في مجال بناء القدرات للمعنيين بالعمل التجاري
تحفي ا لها لالنتقال م الدول العربية لمرحلة االتحاد الجمركي العربي.
 .7مساعدة الحكومة الصومالية على استكمال اجراءات انضمامها التفاةية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول
العربية واالستفادة من ح م الدعم المقدمة للدول األقل نموا األعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
والحصول على معاملة تفضيلية تمهيدا لالنضمام إلى المنطقة.
 .8مساعدة الحكومة الصومالية على انضمامها لمشروعات الربي الكهربائي العربي ،وتكلي ،المجلس الوزاري
العربي للكهرباء بتقد م المساعدة الفنية الالزمة إلعداد تقرير مامل حول قطاع الكهرباء بالصومال وتأهيل
الموارد البشرية في هذا المجال.
 .9دعوة المنظمات والصناديق العربية والمجالس الو ازرية المتخصصة واألمانة العامة إلى مواصلة تقد م أمكال
الدعم المختلفة للحكومة الصومالية لمواجهة كارثة الجفال ،وتكثي ،أمكال التعاون بين حكومة الصومال

والمنظمات ات العالقة لدعم القطاعات االنتاجية الصومالية (ال راعة – المامية – األسماك) ،وإعداد إدارة
متكاملة للميا في الصومال.
 .10الترحي باستضافة دولة الكويت لمؤتمر دعم التعليم في الصومال عام  2019واالستفادة من المؤتمر لمناقشة
سبل االستفادة من خبرات وقدرات الطلبة الصوماليين ممن يتلقون تعليمهم في الجامعات العربية للنهوض
بالتعليم في الصومال.
 .11الترحي بإنشاء لجنة مشتركة معنية بالصومال من مجلسي وزراء الشؤون االجتماعية والصحة العرب ،ودعوة
اللجنة إلى سرعة ا فاد بعثة فنية إلى الصومال لوض خطة عمل بالتعاون م الو ازرات المعنية في الحكومة
لدعم الجوان االجتماعية والصحية في خطة التنمية الصومالية ،والعمل على تخصيص م يد من الموارد لبناء
القدرات الصومالية في هذين المجالين ،وتحقيق م يد من االستفادة لألطباء الصوماليين لخدمة المجتم
الصومالي.
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البند الثامن عشر:

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

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

بعـد اطالعـه علـى:

 مذكرة األمانة العامة،
 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

 قراري المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ( )2187د.ع ( )102بتاريخ  ،2018/9/6ورقم ()2209
د.غ.ع بتاريخ ،2018/12/20
 ق اررات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ( )738د.ع ( )33بتاريخ  ،2013/12/15ورقم
( )836د.ع ( )37بتاريخ  ،2017/11/14ورقم ( )854د.ع ( )38بتاريخ ،2018/12/5
 مشروع اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد األبعاد،

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

-

وإدراكاً للتحديات التي تواجه مسيرة التنمية االجتماعية العربية،

-

وإذ يدعو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى تعزيز كافة الجهود الرامية للقضاء على

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

-

وإذ يؤكد العزم على مواصلة الجهود الرامية للقضاء على الفقر متعدد األبعاد في المنطقة العربية،
الفقر بمختلف أبعاده،

وفي ضوء المناقشات،

قـــــرر
ُي ّ

 -1اعتماد اإلطار االستراتيجي العربةي للقضةاء علةى الفقةر متعةدد األبعةاد  2030-2020كإطةار ُعة ّ ز مةن
الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية.
 -2تكلي ،األمانة العامة بصفتها األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العةرب ،متابعةة تنفيةذ هةذا
اإلطة ةةار ،وبالتنسة ةةيق فة ةةي هة ةةذا الشة ةةأن م ة ة منظمة ةةات العمة ةةل العربة ةةي المشة ةةترك ووكة ةةاالت األمة ةةم المتحة ةةدة
المتخصصة وكافة الشركاء المعنيين.

المعتمةةدة لةدى الةدول األعضةةاء ،إلةى تقةةد م كافةة أوجةةه

 -3دعةوة منظمةات المجتمة المةدني والقطةةاع الخةا

الةةدعم لتنفيةةذ اإلطةةار االسةةتراتيجي العربةةي للقضةةاء علةةى الفقةةر متعةةدد األبعةةاد ،بمةةا يةةنعكس إ جابةةا علةةى
اإلنسان العربي.

26

البند التاسع عشر:

قــــرار
بشأن
منهاج العمل لألسرة في المنطقة العربية

في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030
ـــــــــ

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

بعـد اطالعـه علـى:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

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

 قراري مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ( )833د.ع ( )36بتاريخ  ،2016/12/15ورقم
( )854د.ع ( )38بتاريخ ،2018/12/5

 وثيقة "منهاج العمل لألسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهدال التنمية المستدامة ،"2030

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،

قـــــرر
ُي ّ

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

 -2دعةةوة الةةدول األعضةةاء بالتنسةةيق م ة األمانةةة العامةةة للعمةةل علةةى تنفيةةذ منهةةاج العمةةل لألس ةرة فةةي المنطقةةة
العربية ،وبما ع ز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة .2030
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البند العشرون:

قــــرار
بشأن
المحفظة الوردية ( :)Pink Tankمبادرة إقليمية لصحة المرأة
ـــــــــ

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

بعـد اطالعـه علـى:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

 قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم ( )701د.ع ( )28بتاريخ  2017/3/29بشأن اعتماد إعالن
القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل االستراتيجية التنفيذ ة "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية ،"2030

 قرار القمة العربية التنموية :االقتصاد ة واالجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض رقم ( )33بتاريخ
،2013/1/22

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

 ق اررات مجلس وزراء الصحة العرب بشأن األمراض لير السارية ،وخاصة القرار رقم ( )9د.ع ()35
بتاريخ  ،2011/3/10ورقم ( )9د.ع ( )37بتاريخ  ،2012/3/15ورقم ( )4د.ع ( )39بتاريخ
 ،2013/3/14ورقم ( )12د.ع ( )41بتاريخ  ،2014/3/13ورقم ( )2د.ع ( )47بتاريخ 2017/3/1

بشأن اعتماد وثيقة إعالن القاهرة حول صحة المرأة العربية لعام ،2017

 نتائج أعمال االجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين واالجتماع المشترك لوزراء الخارجية
-

والوزراء المعنيين بالمجلس االقتصادي واالجتماعي للتحضير للقمة،

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،
وفي ضوء المناقشات،

قـــــرر
ُي ّ

 -1الموافقةة علةةى تبنةي مبةةادرة األمانةة العامةةة لجامعةةة الةدول العربيةةة بعنةوان "المحفظةةة الورد ةة" ،كمبةةادرة إقليميةةة
لصحة المرأة في المنطقة العربية.

 -2تكليةة ،األمانةةة العامةةة التنسةةيق م ة الةةدول األعضةةاء بشةةأن تفعيةةل مبةةادرة "المحفظةةة الورد ةةة" علةةى المسةةتوى
الوطني ،بالتعاون م

المجالس الو ازرية المتخصصة والجهات اإلقليمية والدولية المعنية.

28

البند الحادي والعشرون:

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

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

بعـد اطالعـه علـى:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

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

 قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ( )854د.ع ( )38بتاريخ ،2018/12/5
 التوصيات الصادرة عن لجنة متابعة وق

العن

ضد األطفال ،المنبثقة عن لجنة الطفولة العربية ،في

دورتيها ( :)13مرم الشيخ :يناير /كانون ثان  ،2016و( :)14الرباط :سبتمبر /أيلول  2018بشأن

"ضمان حما ة وتع ي حقوق األطفال الالجئين في الدول العربية"،

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،

قـــــرر
ُي ّ

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

 -2تكلي ،األمانة العامة متابعة تنفيذ االستراتيجية بالتنسيق م الدول األعضاء والمنظمات الدولية المعنية.
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البند الثاني والعشرون:

قــــرار
بشأن
عمل األطفال في المنطقة العربية
ـــــــــ

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

بعـد اطالعـه علـى:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

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

 قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب رقم ( )854د.ع ( )38بتاريخ ،2018/12/5

 التوصيات الصادرة عن لجنة الطفولة العربية في دورتيها ( :)21مرم الشيخ :يناير /كانون ثان ،2016
و( :)22الرباط :سبتمبر /أيلول  ،2018بشأن "عمل األطفال في المنطقة العربية"،

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،
قـــــرر
ُي ّ

اعتماد التوصيات الصادرة عن دراسة "عمل األطفال في المنطقة العربيةة" بالصةيغة المرفقةة ،كوثيقةة استرمةاد ة

لدعم جهود الدول األعضاء للقضاء على هذ الظاهرة.
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البند الثالث والعشرون:

قــــرار
بشأن
االرتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي
ـــــــــ
إن مؤتمر القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية في دورته العادية الرابعة،
-

بعـد اطالعـه علـى:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

 قة ة ةراري المجل ة ةةس االقتص ة ةةادي واالجتم ة ةةاعي رق ة ةةم ( )2187د.ع ( )102بت ة ةةاريخ  ،2018/9/6ورق ة ةةم ()2209
د.غ.ع بتاريخ ،2018/12/20

 ق ة اررات وتوصةةيات المةةؤتمر االول للةةوزراء والقيةةادات المسةةئولة عةةن التعلةةيم الفنةةي والمهنةةي فةةي الةةوطن العرب ةي
المنعقد بنواكشوط  ،2017/3/26-25وإعالن نواكشوط الصادر عن هذا المؤتمر،

 توصيات المؤتمر ( )16لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الةوطن العربةي المنعقةد بمقةر األمانةة العامةة
بتاريخ ،2017/12/27-26

 نتةةائج أعمةةال االجتمةةاع المشةةترك للمنةةدوبين الةةدائمين وكبةةار المسةةؤولين واالجتمةةاع المشةةترك لةةوزراء الخارجيةةة
والوزراء المعنيين بالمجلس االقتصادي واالجتماعي للتحضير للقمة،
-

وإذ يســتذكر ق ـ اررات القمــم العربيــة الســابقة ،وااصــة ق ـرار القمــة العربيــة فــي دورتهــا (( )20مــارس/آذار
 )2008بشأن تطـوير التعلـيم فـي الـوطن العربـي ،وقـرار القمـة العربيـة التنمويـة :االقتصـادية واالجتماعيـة

في دورتها األولى رقم (( )12يناير/كانون ثـان  )2009بشـأن "تطـوير التعلـيم فـي الـوطن العربـي" ،والـذي
نص في فقرته (أولً) على "قيام الدول العربيـة بتنفيـذ اطـة تطـوير التعلـيم فـي الـوطن العربـي اـال ل الفتـرة
،"2019-2009

-

وإذ يؤكــد علــى أهميــة االرتقــاء بــالتعليم الفنــي والمهنــي كأحــد الســبل الناجعــة لتحقيـ التنميــة الشــاملة فــي
الوطن العربي،

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،
قـــــرر
ُي ّ

 -1التأكيد على أهمية االرتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي.
 -2تكلي ،األمانة العامةة بعقةد اجتمةاع للخبةراء المعنيةين بةالتعليم الفنةي والمهنةي فةي الةدول العربيةة ،بالتنسةيق مة
المنظمةةة العربيةةة للتربيةةة والثقافةةة والعلةةوم ومشةةاركة الجهةةات المعنيةةة بهةةذا الشةةأن ،و ل ة لوض ة إطةةار خطةةة
تطةةوير مةةاملة للتعلةةيم الفنةةي والمهنةةي تتوافةةق م ة احتياجةةات سةةوق العمةةل ،ووض ة آليةةات تنفيةةذها ومتابعتهةةا
وعرضها على الدول العربية.
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البند الرابع والعشرون:

قــــرار
بشأن
برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية
ـــــــــ

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

بعـد اطالعـه علـى:

 مذكرتي منظمة المرأة العربية رقم  406بتاريخ  ،2018/9/20ورقم  2326بتاريخ ،2018/8/30

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

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،

-1
-2
-3

قـــــرر
ُي ّ

الموافقة على برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية.
تكلي ،منظمة المرأة العربية بالتعاون م األمانة العامة ،تنفيذ هذا البرنامج.

دعوة الدول األعضاء ،كل وفق ما ي ار مناسبا ،إلى تقد م الدعم الالزم لتنفيذ البرنامج.
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البند الخامس والعشرون:

قــــرار
بشأن
الدورة الرابعة عشر لأللعاب الرياضية العربية عام 2021
ـــــــــ

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

بعـد اطالعـه علـى:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

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

 قرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم ( )883د.ع ( )41بتاريخ ،2018/5/14

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،

-1
-2

الترحي

قـــــرر
ُي ّ

باستضافة الجمهورية اللبنانية للدورة الرابعة عشر لأللعاب الرياضية العربية عام .2021

دعوة الدول األعضاء ،كل وفق ما ي ار مناسبا ،إلى تقد م الدعم الطةوعي للجمهوريةة اللبنانيةة فةي تنظةيم
هذ الدورة الرياضية في أفضل الظرول وأ سرها.
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البند السادس والعشرون:

قــــرار

بشأن

تقرير األمانة العامة

حول جهود منظومة جامعة الدول العربية

في إطار تنفيذ اطة التنمية المستدامة 2030

ةةةةةةةةةةةةةةةةة

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

بعد إطالعه على:

 مذكرة األمانة العامة،

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي والتنموي العربي المشترك،

 قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم ( )658د.ع ( )27بتاريخ ،2016/7/25

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

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،

يقــــــرر
تكلي ،األمانة العامة بإعداد تقرير حول جهود منظومة جامعة الدول العربية في تنفيذ خطة التنمية

المستدامة  ،2030وإرساله إلى الدول العربية قبل عرضه على منتدى األمم المتحدة السياسي رفي
المستوى ،المقرر عقد في نيويورك خالل عام .2019
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البند السابع والعشرون:

قــــرار
بشأن
المنتديات

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

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

بعـد اطالعـه علـى:

 مذكرة األمانة العامة،

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

 نتائج أعمال المنتد ات التحضيرية للقمة( :القطاع الخا
المجتم المدني)،

العربي  -الشباب العربي – منظمات

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

-

وإذ يؤكد على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم ( )592د.ع ( )25بتاريخ 2014/3/26

-

وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة،

-

وفي ضوء المناقشات،

بشأن منظمات المجتمع المدني،

 -1الترحي

قـــــرر
ُي ّ

بنتائج المنتد ات التالية:

 منتدى الشباب العربي :رؤية الشباب العربي ( 2030القاهرة.)2018/12/13-12 :

 منتةةدى المجتم ة المةةدني :تع ي ة دور منظمةةات المجتم ة المةةدني العربيةةة فةةي دعةةم االسةةتثمار فةةي رأس
المال البشري في المنطقة (القاهرة.)2018/12/13-12 :

 منتدى القطاع الخا

العربي( :بيروت.)2019/1/16 :

 -2إحالة التوصيات الصادرة عن هذ المنتد ات إلى المجالس الو ازرية المختصة للنظر فيها.
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البند الثامن والعشرون:

قــــرار
بشأن
تقديم الشكر والتقدير للجمهورية اللبنانية

الستضافتها الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية
ـــــــــ

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

تقدي اًر للجمهورية اللبنانية الستضافتها الكريمة ألعمال الدورة العادية الرابعة لمؤتمر القمة العربية

قدرة في ا عداد والتحضير وتنظيم أعمال هذه
الم ّ
التنموية :االقتصادية واالجتماعية ،ولجهودها ُ
الدورة،
قـــــرر
ُي ّ
-1

تقد م خالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية اللبنانية وفخامة الرئيس العماد ميشال عون على استضافة
أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنمويةة :االقتصةاد ة واالجتماعيةة واإلدارة الحكيمةة ألعمالهةا ،وتأكيةد
الثقةةة فةةي الجمهوري ةةة اللبنانيةةة لقي ةةادة العمةةل العربةةي المش ةةترك فةةي المج ةةاالت االقتصةةاد ة واالجتماعية ةة
والتنموية خالل فترة رئاستها للدورة الرابعة للقمة.

-2

اإلعراب عةن بةالغ االمتنةان والعرفةان إلةى الشةع

اللبنةاني الشةقيق علةى حفةاوة االسةتقبال وكةرم الضةيافة

المحكةةم لمةةؤتمر القمةةة واجتماعاتةةه التحضةةيرية ،وكةةذل لتةةوفير أفضةةل الظةةرول وتسةةخير كافةةة
والتنظةةيم ُ
اإلمكانات إلنجاح أعمال الدورة الرابعة للقمة.
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البند التاسع والعشرون:

قــــرار

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

إن مؤتمر القمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية في دورته العادية الرابعة،
 -اسة ة ةةتنادا إل ة ة ةةى القة ة ة ةرار رق ة ة ةةم ( )365بتة ة ةةاريخ  2007/3/29الص ة ة ةةادر ع ة ة ةةن مجل ة ة ةةس جامع ة ة ةةة

ال ة ةةدول العربي ة ةةة عل ة ةةى مس ة ةةتوى القم ة ةةة ف ة ةةي دورت ة ةةه العاد ة ةةة ( )19الت ة ةةي ُعق ة ةةدت ف ة ةةي مدين ة ةةة
ةص ف ة ةةي فقرت ة ةةه األول ة ةةى عل ة ةةى" :عق ة ةةد قم ة ةةة
الري ة ةةاض بالمملك ة ةةة العربي ة ةةة الس ة ةةعود ة ،وال ة ةةذي ن ة ة ّ
خص ة ةةص فق ة ةةي للش ة ةةئون االقتص ة ةةاد ة والتنموي ة ةةة واالجتماعي ة ةةة به ة ةةدل بل ة ةةورة بة ة ةرامج
عربي ة ةةة تُ ّ
وآليات عملية لتع ي وتفعيل االستراتيجيات التنموية الشاملة والمتفق عليها"،

 -واس ة ة ةةتنادا ك ة ة ةةذل إل ة ة ةةى القة ة ة ةرار رق ة ة ةةم ( )437بت ة ة ةةاريخ  2008/3/30الص ة ة ةةادر ع ة ة ةةن مجل ة ة ةةس

جامع ة ةةة ال ة ةةدول العربي ة ةةة عل ة ةةى مس ة ةةتوى القم ة ةةة ف ة ةةي دورت ة ةةه العاد ة ةةة ( )20الت ة ةةي ُعق ة ةةدت ف ة ةةي
مدينة ةةة دمشة ةةق بالجمهورية ةةة العربية ةةة السة ةةورية ،الة ةةذي أكة ةةد ُمجة ة ّةددا فة ةةي ديباجتة ةةه علة ةةى أهمي ة ةة
انعقة ة ة ةةاد القمة ة ة ةةة االقتصة ة ة ةةاد ة والتنموية ة ة ةةة واالجتماعية ة ة ةةة بمة ة ة ةةا سة ة ة ةةهم فة ة ة ةةي تحقية ة ة ةةق التكامة ة ة ةةل

االقتصادي واالجتماعي العربي،

 -وفة ة ةةي ضة ة ةةوء الق ة ة ةرار رقة ة ةةم ( )658بتة ة ةةاريخ  2016/7/25الصة ة ةةادر عة ة ةةن مجلة ة ةةس جامعة ة ةةة

ال ة ةةدول العربي ة ةةة عل ة ةةى مس ة ةةتوى القم ة ةةة ف ة ةةي دورت ة ةةه العاد ة ةةة ( )27الت ة ةةي ُعق ة ةةدت ف ة ةةي مدين ة ةةة
نواكشة ة ة ةةوط بالجمهورية ة ة ةةة اإلسة ة ة ةةالمية الموريتانية ة ة ةةة ،بشة ة ة ةةأن "دورية ة ة ةةة انعقة ة ة ةةاد القمة ة ة ةةة العربية ة ة ةةة
ةص علة ةةى "الموافقة ةةة علة ةةى عقة ةةد قمة ةةة عربية ةةة
التنموية ةةة :االقتصة ةةاد ة واالجتماعية ةةة" ،والة ةةذي نة ة ّ
تنموي ة ةةة :اقتص ة ةةاد ة واجتماعي ة ةةة مة ة ةرة ك ة ةةل أربع ة ةةة أعة ة ةوام ،عل ة ةةى أن تنعق ة ةةد ه ة ةةذ القم ة ةةة قب ة ةةل

اجتمة ةةاع الجم ية ةةة العامة ةةة لألمة ةةم المتحة ةةدة علة ةةى مسة ةةتوى قة ةةادة الة ةةدول والمخصة ةةص للوقة ةةول
على التقدم المحرز بشأن تنفيذ أهدال التنمية المستدامة ،"2030

المقدمة ة ةةة مة ة ةةن الجمهورية ة ةةة اإلسة ة ةةالمية الموريتانية ة ةةة الستضة ة ةةافة الة ة ةةدورة
 وفة ة ةةي ضة ة ةةوء الة ة ةةدعوة ُالخامسة القادمة لمؤتمر القمة العربية التنموية :االقتصاد ة واالجتماعية،

 .1الترحي

قـــــرر
ُي ّ

بدعوة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية الستضافة الدورة الخامسة القادمة لمؤتمر

قرر انعقادها خالل عام .2023
الم ّ
القمة العربية التنموية :االقتصاد ة واالجتماعيةُ ،
 .2تكلي ،األمانة العامة بالتنسيق م الدولة المضيفة للقمة ،لإلعداد والتحضير ألعمال هذ
القمة.
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