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 :تقـديم

التطييييييورات التييييييي شييييييهدها العييييييالم بشييييييكل عييييييام والمنطقيييييية بشييييييكل مّثلييييييت 
امة فييييي مسيييييرة الييييدول ايييياص اييييالل السيييينوات القليليييية الماضييييية  تحييييوالت ضيييي

والمجتمعيييييييات  وفرضيييييييت أنماطييييييياد جدييييييييدة مييييييين التعاميييييييل اليييييييدولي  زائهيييييييا. وقيييييييد 
أضيييييحم العميييييل اليييييدولي الجمييييياعي ضيييييرورة وليييييي  ايييييياراد  وينب يييييي أن يترافييييي  
ميييييييييع  رادة حقيقييييييييية وعزيمييييييييية صيييييييييادقة مييييييييين أجيييييييييل الت لّيييييييييب عليييييييييم التحيييييييييديات 

تيييييييدار  قبيييييييل نشيييييييوبها والعميييييييل عليييييييم  المشيييييييتركة ووأد النزاعيييييييات واالنقسيييييييامات
 اّلفته من معاناة ومآسي  نسانية ال يزال أثرها قائم. ما

وقيييييييد تزامنيييييييت عليييييييم المنطقييييييية العربيييييييية عيييييييدد مييييييين األزميييييييات السياسيييييييية 
واألمنيييييييية وتزاحميييييييت ميييييييع التحيييييييديات االقتصيييييييادية والبيئيييييييية المتواجيييييييدة  فضيييييييالد 
عيييييييين التحييييييييديات الكونييييييييية الشيييييييياملة التييييييييي باتييييييييت تواجييييييييه العييييييييالم أجمييييييييع دون 

لوضيييييييع الاطيييييييير  نميييييييا يتطليييييييب حليييييييوالد اسيييييييتراتيجية شييييييياملة اسيييييييتثناء. وهيييييييذا ا
تواجييييييه الظييييييواهر وتعييييييالت األسييييييباب  فالتحييييييديات الجوهرييييييية لييييييي  لهييييييا حلييييييول 
عييييييابرة أو مصييييييادفة. ولييييييي  بمقييييييدور الييييييدول العربييييييية ف ييييييراد  أن تتعامييييييل مييييييع 
هييييييذد التحييييييديات أو التطييييييورات  وااصييييييةد فييييييي ظييييييل تييييييوافر مقومييييييات التكامييييييل 

 دول العربية الشقيقة.والتعاون والتنسي  بين ال

ومييييع بييييزوث فجيييير الثييييورة الصييييناعية الرابعيييية أو مييييا ي طليييي  عليهييييا الثييييورة 
التكنولوجيييييييييييييةمالثورة الرقمييييييييييييية  وتاثيراتهييييييييييييا فييييييييييييي مالميييييييييييي  الحييييييييييييياة اليومييييييييييييية 
للمييييييييواطنين  أصييييييييب  هنييييييييا  حاجيييييييية م لّحيييييييية لتطييييييييوير  ليييييييييات العمييييييييل العربييييييييي 
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فيييييي االعتبيييييار  المشيييييتر  ومواكبتيييييه لتلييييي  الت ييييييرات ومقتضييييييات العصييييير  أايييييذاد 
االبتكييييار التكنولييييوجي ميييين جهيييية وتبيييياط  وتيييييرة و  تسيييياري وتيييييرة التقييييدم المعرفييييي

التكّييييييييي  مييييييييع هييييييييذا التقييييييييدم ومنافسييييييييته ميييييييين جهيييييييية أايييييييير .  ن التطلييييييييع  لييييييييم 
المسيييييييتقبل ينب يييييييي أن يكيييييييون مييييييين ايييييييالل  لييييييييات عمليييييييية تسيييييييتند  ليييييييم الواقيييييييع 
المعاصيييييييير  ولييييييييي   لييييييييم منظييييييييور مثييييييييالي ال يسييييييييم  بمعالجييييييييات موضييييييييوعية 

عيييييييييية هيييييييييو أمييييييييير لمعوقيييييييييات الناشيييييييييئة  فيييييييييالتزام الموضيييييييييوعية والتمسييييييييي  بالواقل
 غنم عنه من أجل اللحا  بالركب التقدمي العالمي.  ال

 ال أن وفيميييييا تتمتيييييع المنطقييييية العربيييييية بثيييييروات ماديييييية وطبيعيييييية هائلييييية  
تحقييييييي  رفيييييياد المييييييواطن لييييييم تييييييات بثمارهييييييا بعييييييد. وال زالييييييت الجهييييييود المبذوليييييية ل
 نميييييييا حيييييييديات تتيييييييوالم. وال شييييييي  أن نجيييييييا  هيييييييذد الجهيييييييود العقبيييييييات ماثلييييييية والت

يكميييييين فييييييي مييييييد   حييييييداث تيييييياثير  يجييييييابي وملمييييييو  فييييييي النييييييواحي المعيشييييييية 
والتنمويييييييية للميييييييواطن العربيييييييي. ولقيييييييد أصيييييييب  تكاميييييييل تلييييييي  الجهيييييييود وتكاتفهيييييييا 
ضيييييييرورة م لّحييييييية فيييييييي وقيييييييت تعيييييييددت التهدييييييييدات وتزامنيييييييت عليييييييم نحيييييييو ليييييييي  

  باليسير.

ربيييييييييية سيييييييييو  السيييييييييعي الجييييييييياد لتحقيييييييييي  وال سيييييييييبيل أميييييييييام المنطقييييييييية الع
التكاميييييييل المنشيييييييود. واألمييييييير يسيييييييتلزم وضيييييييع ر يييييييية اسيييييييتراتيجية لهيييييييذا الهيييييييد  

الفّعيييييييال بيييييييين  والتنسيييييييي أركيييييييان  اليييييييركن األول هيييييييو التعييييييياون  3ترتكيييييييز عليييييييم 
الييييييدول العربييييييية  لت ييييييدو كتليييييية موحييييييدة تعمييييييل بشييييييكل متجييييييان  فييييييي المحافييييييل 

  العربيييييية. أّميييييا اليييييركن الدوليييييية وتيييييتمكن مييييين الحفييييياظ عليييييم الحقيييييو  والمصيييييال
الثيييييييياني فهييييييييو تعمييييييييي  التكامييييييييل االقتصييييييييادي  ميييييييين اييييييييالل اسييييييييتكمال تنفيييييييييذ 
االتفاقييييييييات القائمييييييية واسيييييييترجاي مشيييييييروي الوحيييييييدة االقتصيييييييادية الشييييييياملة التيييييييي 
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كانييييييت أول أهييييييدا  التعيييييياون العربييييييي الرسييييييمي  وفقيييييياد ليييييين هت ومفيييييياهيم تنموييييييية 
تطييييييوير المنظوميييييية  فييييييي معاصييييييرة. فيمييييييا يتمثّييييييل الييييييركن الثالييييييث  وهييييييو األهييييييم

وتاهييييييييييل  رو  المبيييييييييادرة وبميييييييييا ي مّكييييييييين مجتمعاتنيييييييييا مييييييييين اسيييييييييتعادة  التعليميييييييييية
 بناء مجتمعات المعرفة واقتصاداتها. ل األجيال القادمة

انطالقييييييياد مييييييين ذلييييييي   تيييييييولي جامعييييييية اليييييييدول العربيييييييية اهتمامييييييياد ااصييييييياد و 
بالعمييييييل االقتصييييييادي واالجتميييييياعي والتنمييييييوي العربييييييي المشييييييتر   وذليييييي   يمانيييييياد 

المجيييياالت السياسييييية واألمنييييية.  عيييينمنهييييا بييييان هييييذد المجيييياالت ال تقييييل أهمييييية 
وحتييييم عييييام  2013ولقييييد أطلقييييت القمييييم العربييييية فييييي دوراتهييييا العادييييية منييييذ عييييام 

العدييييييد مييييين الاطيييييط واالسيييييتراتيجيات فيييييي هيييييذد الموضيييييوعات  فضيييييالد  2018
وبييييييرامت تقييييييارير متاصصيييييية عّمييييييا أصييييييدرته المجييييييال  الوزارييييييية العربييييييية ميييييين 

التييييييي تقييييييارير اليذييييييية فييييييي هييييييذا اإلطييييييار  والتييييييي ع رضييييييت تفصيييييييالد ضييييييمن تنف
بيييييذلت المنظومييييية العربيييييية كميييييا  للقميييييم العربيييييية فيييييي دوراتهيييييا المتعاقبييييية.قيييييدمتها 

جهييييييييوداد م الصيييييييية ميييييييين أجييييييييل  قاميييييييية مشيييييييياريع قومييييييييية تعييييييييود بييييييييالنفع علييييييييم 
المجتمعيييييييات العربيييييييية  وحرصيييييييت عليييييييم مواكبييييييية العميييييييل اليييييييدولي الجييييييياري ذي 

واتفيييييييييا   2030بعيييييييييد  قيييييييييرار اطييييييييية التنميييييييييية المسيييييييييتدامة الصيييييييييلة  وااصيييييييييةد 
المجتمييييييييع اليييييييييدولي عليييييييييم األهيييييييييدا  المشيييييييييتركة وال اييييييييييات المرجيييييييييّوة  وحتيييييييييم 

 تبقم الدول العربية بعيدة عن عالمها الاارجي.  ال

ذليييي   تواصييييل جامعيييية الييييدول العربييييية مسيييييرة اإلصييييال   وبييييالتوازي مييييع
متواصيييييلة ت بنيييييم كيييييل والتطيييييوير التيييييي بيييييدأتها منيييييذ عيييييدة سييييينوات  وهيييييي عمليييييية 

مرحليييية فيهييييا علييييم سييييابقتها  وتااييييذ فييييي االعتبييييار المت يييييرات القائميييية  وتعمييييل 
علييييييييم صييييييييياغة وتطييييييييوير  ليييييييييات مبتكييييييييرة ميييييييين شييييييييانها أن ت مّكيييييييين م سسييييييييات 
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وأجهيييييزة العميييييل العربيييييي المشيييييتر  مييييين االضيييييطالي بالمهيييييام واألدوار المنوطييييية 
التقيييييييارب بهيييييييم عليييييييم النحيييييييو األمثيييييييل  وبميييييييا يسيييييييهم فيييييييي تحقيييييييي  المزييييييييد مييييييين 

والتنسيييييي  بيييييين سياسيييييات اليييييدول األعضييييياء  وحتيييييم تيييييتمكن المنظومييييية العربيييييية 
 من مواكبة متطلبات المرحلة. 

  بيييييييذلت األجهيييييييزة الرئيسيييييييية لجامعييييييية اليييييييدول الفتيييييييرة الماضييييييييةوطيييييييوال 
العربيييييية الجهيييييود وعقيييييدت األنشيييييطة ونّظميييييت الفعالييييييات الماتلفييييية التيييييي هيييييدفت 

تحيييييييول دون تطيييييييوير التعييييييياون بشيييييييكل أساسيييييييي  ليييييييم تيييييييذليل المعوقيييييييات التيييييييي 
العربيييييييييي الجمييييييييياعي فيييييييييي المجييييييييياالت االقتصيييييييييادية واالجتماعيييييييييية والتنمويييييييييية  
وكييييييذل   لييييييم رسييييييم وتفعيييييييل السياسييييييات التييييييي ميييييين شييييييانها أن تيييييينه  بجهييييييود 

 العمل العربي من النمو المضطرب  لم التنمية المستدامة. 

ل وقيييييد وجهّيييييت  قطاعيييييات األمانييييية العامييييية بكداراتهيييييا الماتلفييييية باتاييييياذ كييييي
الصييييييادرة فييييييي االقتصييييييادية واالجتماعييييييية والتنموييييييية مييييييا يلييييييزم لتنفيييييييذ القييييييرارات 

هييييييييذا الشييييييييان عيييييييين القمييييييييم العربييييييييية العادييييييييية والتنموييييييييية والمجييييييييال  الوزارييييييييية  
وعييييييييير  التطيييييييييورات أوالد بييييييييياول عليييييييييم المجلييييييييي  االقتصيييييييييادي واالجتمييييييييياعي 
ل لمتابعييييية التقيييييدم الم حيييييرز ومعالجييييية الصيييييعاب التيييييي تحيييييول دون التنفييييييذ الكامييييي

 لهذد القرارات. 

كميييييييا حرصيييييييت  عليييييييم المشييييييياركة فيييييييي عيييييييدد مييييييين الفعالييييييييات اإلقليميييييييية 
والدولييييييية الهاميييييية المعنييييييية بييييييالنواحي االقتصييييييادية واالجتماعييييييية والتنموييييييية فييييييي 
المنطقييييية العربيييييية. وأكيييييدت  ايييييالل لقييييياءاتي ميييييع المسييييي ولين اليييييدوليين المعنييييييين 

الة تعزييييييز  لييييييات ولوياتهيييييا مسيييييأأن الجامعييييية العربيييييية تضيييييع فيييييي مقدمييييية عليييييم 
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بعييييييادد فييييييي الييييييوطن العربييييييي  ااصييييييةد فييييييي ضييييييوء أالعمييييييل التنمييييييوي بماتليييييي  
التحيييييييديات الملموسييييييية التيييييييي تواجهيييييييه ايييييييالل السييييييينوات االاييييييييرة عليييييييم كافيييييييية 

عليييييييم أهميييييييية االنايييييييراط بجديييييييية فيييييييي جهيييييييود شييييييياملة  كميييييييا أكيييييييدت   صيييييييعدة.األ
ن أعمييييييار فييييييي المنطقيييييية   اييييييذاد فييييييي االعتبييييييار عييييييادة اإل جييييييل أومتكامليييييية ميييييين 

عميييييار تمثيييييل ميييييداالد مثاليييييياد إلطيييييال  عمليييييية تنمويييييية متكاملييييية عيييييادة اإل هيييييود ج
علييييييم االشييييييارة ت  ومترابطيييييية فييييييي العييييييالم العربييييييي. وفييييييي هييييييذا االطييييييار  حرصيييييي

زاليييييت تحتضيييييين المشيييييروي االقتصييييييادي  والتاكييييييد عليييييم أن الجامعيييييية العربيييييية ال
وهيييييو مشيييييروي التكاميييييل االقتصيييييادي اليييييذي يجيييييب أن  أالهيييييم فيييييي المنطقييييية  األ
عليييييييم  ت  أكيييييييدكميييييييا  قييييييل مييييييين مجيييييييال التفكيييييييير  ليييييييي حييييييييز العميييييييل والتنفييييييييذ.ينت

ضيييييرورة تبنيييييي نميييييوذئ تنميييييوي سيييييليم يالئيييييم ظروفنيييييا وي سييييي  لعالقييييية ناجحييييية 
ازدهارهميييييييا  مبييييييين القطيييييياعين الحكييييييومي والايييييياص بالشييييييكل الييييييذي ييييييي دي  ليييييي

معييييييياد  ااصيييييييةد فيييييييي ضيييييييوء اميييييييتال  االقتصيييييييادات العربيييييييية إلمكانييييييييات هائلييييييية 
 التفو  علم اقرانها.ت هلها  لي النجا  و 

أد  اسييييتمرار النزاعييييات فييييي عييييدد ميييين البلييييدان  ميييين ناحييييية أايييير   فقييييد
اييييييالل العقييييييد األاييييييير  لييييييم ارتفيييييياي مسييييييتويات الهجييييييرة واللجييييييوء فييييييي المنطقيييييية 
العربييييية. وقييييد أظهييييرت بلييييدان عييييد ة فييييي المنطقيييية مسييييتو د عييييال ميييين التضييييامن 

د يفيييييييييير  محدودييييييييييية المييييييييييوار  غييييييييييير أنوااللتيييييييييزام فييييييييييي اسييييييييييتقبال الالجئييييييييييين  
 تحيييييديات تنمويييييية عليييييم اليييييدول المضييييييفة ويهيييييدد مكتسيييييباتها التنمويييييية  وااصيييييةد 
عنييييدما ال تلبييييم المسيييياعدات اإلنسييييانية االحتياجييييات االنمائييييية لهييييا  حيييييث أنييييه 
كثيييييييراد مييييييا تكييييييون المييييييوارد التييييييي يقييييييدمها المجتمييييييع الييييييدولي غييييييير كافييييييية لتلبييييييية 

ميييييا يكيييييون التموييييييل جمييييييع االحتياجيييييات فيييييي حييييياالت األزميييييات الحيييييادة  وغالبييييياد 
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الماصيييييييص للمسييييييياعدات االنسيييييييانية قصيييييييير األميييييييد وموجهييييييياد  ليييييييم مبيييييييادرات 
 ليييييم اسيييييتثمارات طويلييييية   نقييييياذ الحيييييياة  فيييييي حيييييين تحتيييييائ بيييييرامت التنميييييية عيييييادةد 

 .األمييييييد ون هييييييت شيييييياملة تعييييييالت جميييييييع احتياجييييييات السييييييكان فييييييي منطقيييييية معينيييييية
ن كانييييييت م قييييييّدرة  الم قّدميييييية  وا  اإلنسييييييانية زلييييييت  أ كييييييد علييييييم أن المسيييييياعدات  وال

أن تكييييييون  عيييييين  قاميييييية السييييييالم  ينب ييييييي لهييييييا ال أنهييييييا ليسييييييت بييييييديالد أبييييييداد  وال 
وعييييودة  واسييييتتباب األميييين فييييي ربييييوي المنطقيييية ووضييييع حييييد للحييييروب والنزاعييييات

 .  الالجئين والنازحين  لم ديارهم
وال شيييييييي  أن التعليييييييييم واإلعييييييييالم يمييييييييثالن مييييييييداال اإلدرا  فييييييييي الييييييييوعي 

لعملييييييييية التعليمييييييييية والبحييييييييث العلمييييييييي يلعبييييييييان دوراد العييييييييام العربييييييييي. كمييييييييا أن ا
راسيييييااد فيييييي عمليييييية التنميييييية الشييييياملة والمسيييييتدامة بابعادهيييييا الثالثييييية االقتصيييييادية 
واالجتماعيييييية والبيئيييييية  وينب يييييي أن ي رّكيييييز البحيييييث العلميييييي فيييييي العيييييالم العربيييييي 
علييييييم هييييييذد األبعيييييياد الثالثيييييية  ولييييييي  فقييييييط علييييييم العلييييييوم الطبيعييييييية والفيزيائييييييية 

سيييييية الم جييييييّردة  فعنصيييييير االبتكيييييار فييييييي تحقييييييي  التنميييييية يتطلييييييب تطييييييوير والهند
صيييييييدار التشيييييييريعات التيييييييي تسييييييياعد عليييييييم ذلييييييي    اآللييييييييات ورسيييييييم السياسيييييييات وا 

 فضالد عن توفير بيئة مواتية للبحث واالبتكار.
االعتميييييييياد الم فييييييييرط علييييييييم المييييييييوارد الطبيعييييييييية والمصييييييييادر كييييييييان  وربمييييييييا

لتنمييييية فييييي المنطقيييية العربييييية. ولييييي  لتحييييديات ا اد رئيسييييي اد غييييير المتجييييددة  سييييبب
غريبييييييييييياد  واألمييييييييييير كيييييييييييذل   اقتيييييييييييران المعرفييييييييييية بالتنميييييييييييية المسيييييييييييتدامة والرفييييييييييياد 
اإلنسييييييييييياني  باعتبارهيييييييييييا مقيييييييييييوم رئيسيييييييييييي فيييييييييييي النهضييييييييييية الفكريييييييييييية والثقافيييييييييييية 
والمجتمعييييييييية والتنموييييييييية  فاالسييييييييتثمار فييييييييي المعرفيييييييية العلمييييييييية يعنييييييييي االرتقيييييييياء 
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و محيييييييييور عمليييييييييية التنميييييييييية باإلنسيييييييييان العربيييييييييي  ويكيييييييييون هيييييييييذا االنسيييييييييان هييييييييي
 المنشودة.

 ن عمليييييية التنميييييية الشييييياملة والمنشيييييودة ينب يييييي أيضييييياد أن تعيييييالت ظييييياهرة 
تسيييييييرب األطفيييييييال مييييييين التعلييييييييم  وتعميييييييل عليييييييم  عيييييييادة بنييييييياء وهيكلييييييية وتعزييييييييز 
البنيييييم التحتييييييية للم سسييييييات الصيييييحية  وااصييييييةد فييييييي تلييييي  البيييييي ر التييييييي تشييييييهد 

حتياجييييييات االجتماعييييييية اضييييييطرابات حييييييادة فييييييي المنطقيييييية  وبهييييييد  مالئميييييية اال
واالقتصيييييادية ومواكبييييية عمليييييية التنميييييية. كميييييا ينب يييييي لهيييييذد التنميييييية أن تسيييييياعد 
النسييييياء والفتييييييات عليييييم الت ليييييب عليييييم التحيييييديات الم ضييييياع فة التيييييي تيييييواجههّن  
باإلضييييييافة  لييييييم  يجيييييياد فييييييرص عمييييييل للشييييييباب لمواجهيييييية عمليييييييات االسييييييتقطاب 

ة أزميييية البطاليييية المنتشييييرة الفكييييري التييييي تقييييوم بهييييا الجماعييييات المتطرفيييية م سييييت لّ 
 بين أوساط من الشباب  فه الء الشباب هم قادتنا في المستقبل. 

للحييييييا   ت الفرصيييييية مواتييييييية ّن قطييييييار التنمييييييية لييييييم يرحييييييل بعييييييد  وال زاليييييي
.  ن بالركيييييب ومعالجييييية الضيييييمور اليييييذي أصييييياب منييييياحي التقيييييدم فيييييي مجتمعاتنيييييا

فييييييي أوئ ازدهييييييار  قييييييّدم ابتكييييييارات رائييييييدة وااتراعيييييياتسييييييب  أن العربييييييي عالمنييييييا 
حضييييارته  ويمكيييين أن يعييييود م جييييّدداد قوييييياد موحييييداد رائييييداد مبتكييييراد  ذا أمكيييين حشييييد 

ي مقييييدمتها فيييي  و طاقاتييييه الهائليييية واالسييييتفادة القصييييو  ميييين كييييل مييييواردد الم تاحيييية
 .  الموارد البشرية

 
 

 
 

 أحمد أبو الغيط
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 اجلزء األول
 العمل االقتصادي العربي املشرتك

 

 :ي العربييف جمال التكامل االقتصاد: أوالا 
ييييذ قيييرارات القميييم العربيييية العاديييية والتنمويييية والمجلييي  فتن متابعييية طيييار فيييي  -1

لييييم االنتهيييياء ميييين متطلبييييات منطقيييية  الهادفيييية و   االقتصييييادي واالجتميييياعي
قاميييية اتحيييياد جمركييييي  نحييييو  دماد التجييييارة الحييييرة العربييييية الكبيييير  والمضييييي ق يييي

مسيارات  مين عربي  وذل  فيي سيبيل تحقيي  تكاميل اقتصيادي عربيي يعيزز
فييي الييدول العربييية ويصييب فييي تحقييي  أهييدا  التنمييية  االقتصييادية التنمييية

يمكيييين ايييييرة العديييييد ميييين االنجييييازات أل  شييييهدت الفتييييرة ا2030 المسييييتدامة
 علم النحو التالي  استعراضها

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: 
ادية   االقتصيييييييالتنموييييييييةالعربيييييييية قمييييييية اللقيييييييرارات    تنفييييييييذاد قواعيييييييد المنشيييييييا -2

والتييي حثييت الييدول العربييية علييم االنتهيياء  ( 2013  الريييا واالجتماعييية  
طييار المنطقيية  تييم اعتميياد قواعييد المنشييا  ميين قواعييد المنشييا التفصيييلية فييي 
لقيرار المجلي  االقتصيادي رقيم  وفقياد عليهيا  التفصيلية لقائمة السيلع المتفي  

عليهيييا حييييز داليييت هيييذد القائمييية المتفييي  . وقيييد 2018م2م8بتييياري   2170
% من  جمالي 90  حيث تجاوزت القائمة 2018م10م1التنفيذ اعتبارا من 

ليم توافي  حيول القيوائم غيير المتفي  للوصيول  قواعد المنشا  وجار  العميل 
الااصيية  3الااصية بالسييلع الصييناعية  والقائمية رقييم  2القائميية رقييم   عليهيا

 (.  بالسلع الزراعية
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  تيييييييم جيييييييارة الحيييييييرة العربيييييييية الكبييييييير تفعييييييييل مبيييييييدأ الشيييييييفافية لمنطقييييييية الت  -3
اعتمييييياد اآلليييييية الااصييييية بمتطلبيييييات الشيييييفافية فيييييي  طيييييار منطقييييية التجيييييارة 
الحيييييرة العربيييييية الكبييييير  بموجيييييب قيييييرار المجلييييي  االقتصيييييادي واالجتمييييياعي 

كبييييييييير مييييييييين أوذلييييييييي  لتحقيييييييييي  قيييييييييدر  2018م9م6 ( بتييييييييياري 2190  رقيييييييييم
 ايجابيييييياد بميييييا يييييينعك  و الشيييييفافية فيييييي تعاميييييل اليييييدول العربيييييية فيميييييا بينهيييييا 

 .علم أداء المنطقة

 لييييييية التييييييزام الييييييدول العربييييييية بقييييييرارات المجليييييي  االقتصييييييادي واالجتميييييياعي  -4
  تيييييم اعتمادهيييييا المرتبطييييية بكتميييييام منطقييييية التجيييييارة الحيييييرة العربيييييية الكبييييير 

 رقيييييييييم دالمجلييييييييي  االقتصيييييييييادي واالجتمييييييييياعي بموجيييييييييب قيييييييييرار  قبيييييييييل مييييييييين
لييييييييييية مييييييييييين البنيييييييييييد آلعليييييييييييم أن تطبييييييييييي  ا  2018م9م6 ( بتيييييييييياري 2190 

األول مييييييييع التييييييييزام الييييييييدول بقييييييييرارات المجليييييييي  السييييييييابقة  وذليييييييي  لتحفيييييييييز 
 الدول علم االلتزام باحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبر .

مين وضيع  ليية هم فري  عمل المعالجات التجاريية   انتالمعالجات التجارية -5
الحييرة العربييية  لتجييارةطييار منطقيية ا فييي  اإلغييرا االجييراءات الفنييية لمكافحيية 

جراءات الفنية للدعم والتدابير التعويضية فيي  طيار إللية ا لكبر   ووضع ا
منطقة التجارة الحرة العربيية الكبير   وجياري العميل عليم االنتهياء مين  ليية 

 اإلجراءات الفنية للتدابير الوقائية.

  تنفيذاد لقرار القمة العربية التنمويية  االقتصيادية المنافسة ومنع االحتكارات -6
  والييذي تضييمن توحيييد اليينظم 2013م1م22( بتيياري  29عييية رقييم  واالجتما

التجارية  فيما بين الدول العربية المتعلقة بالمنافسة  توالتشريعات والسياسا
ومنييييع االحتكييييار  قييييام فرييييي  الابييييراء والماتصييييون بمجييييال المنافسيييية ومنييييع 
الممارسات االحتكارية في اليدول العربيية بالتفياو  حيول  طيار استرشيادي 
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فييي  طييار منطقيية التجييارة الحييرة  تدول العربييية للمنافسيية ومنييع االحتكييارالليي
العربيييية الكبييير   تمهييييداد لعرضيييها عليييم المجلييي  االقتصيييادي واالجتمييياعي 

 لالعتماد.

 اللجنيييييييية الفنييييييييية المشييييييييرفة علييييييييم تنفيييييييييذ اتفاقييييييييية تنظيييييييييم النقييييييييل بييييييييالعبور -7
قييييييية ميييييين صييييييياغة االتفااالنتهيييييياء   تييييييم "الترانزيييييييت" بييييييين الييييييدول العربييييييية

العربييييية المعدليييية لتنظيييييم النقييييل بييييالعبور "الترانزيييييت" بييييين الييييدول العربييييية  
وجييييياري اتاييييياذ االجيييييراءات الالزمييييية لعييييير  المسيييييودة النهائيييييية لالتفاقيييييية 

( للمجلييييييييييي  االقتصيييييييييييادي واالجتمييييييييييياعي 103عليييييييييييم اليييييييييييدورة العاديييييييييييية  
والبيييييييدء فيييييييي    العتمادهيييييييا2019م2م7-3المزميييييييع عقيييييييدها ايييييييالل الفتيييييييرة 

 .قيع والتصدي  عليها جراءات التو 

  تيييييييييم اعتميييييييييياد اتفاقييييييييييية للتعييييييييياون الجمركييييييييييي بييييييييييين التعييييييييياون الجمركييييييييييي -8
المجلييييي  االقتصيييييادي قبيييييل مييييين   اإلدارات الجمركيييييية فيييييي اليييييدول العربيييييية

والمملكييييييية  المملكييييييية العربيييييييية السيييييييعودية. وقاميييييييت كيييييييل مييييييين واالجتمييييييياعي
( دول 6وينتظيييييير توقيييييييع    علييييييم االتفاقيييييييةبييييييالتوقيع  األردنييييييية الهاشييييييمية

 أار  لتدال االتفاقية حيز النفاذ.  
  التنموييييييييييةالعربيييييييييية قمييييييييية اللقيييييييييرار    تنفييييييييييذاد دعيييييييييم اليييييييييدول االقيييييييييل نميييييييييواد  -9

  والييييييييييذي 2013م1م22( بتيييييييييياري  29االقتصييييييييييادية واالجتماعييييييييييية رقييييييييييم  
 قيييييل نميييييواد ألاالعربيييييية لليييييدول اليييييالزم فنيييييي الميييييالي و الدعم اليييييتيييييوفير  تضيييييمن

مانييييية أل  عمليييييت الكبييييير األعضييييياء فيييييي منطقييييية التجيييييارة الحيييييرة العربيييييية ا
العامييييية عليييييم التعييييياون ميييييع المنظميييييات الدوليييييية واالقليميييييية لتيييييوفير اليييييدعم 

 .الفني المطلوب في الموضوعات ذات العالقة بمنطقة التجارة
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مانييييية العامييييية أل  تقيييييدمت اتطيييييوير منطقييييية التجيييييارة الحيييييرة العربيييييية الكبييييير  -10
رائ بمقتييييير  يسيييييتهد  تطيييييوير االطيييييار التشيييييريعي للمنطقييييية مييييين ايييييالل  د

ملفيييييات القييييييود الفنيييييية عليييييم التجيييييارة والصيييييحة النباتيييييية وتسيييييهيل التجيييييارة 
عيييييادة النظييييير  والملكييييية الفكريييييية  وكيييييذل  تطيييييوير  لييييية فييييي  المنازعيييييات وا 
فيييييي صيييييياغتها الحاليييييية مييييين ايييييالل اللجنييييية القانونيييييية المتاصصييييية  وقيييييد 

( 2190القيييييييييييرار رقيييييييييييم  المجلييييييييييي  االقتصيييييييييييادي واالجتمييييييييييياعي  أصيييييييييييدر
ي دعيييييييييا األمانييييييييية العامييييييييية لمراجعييييييييية الالئحييييييييية اليييييييييذ 2018م9م6بتييييييييياري  

الااصيييييييية بآلييييييييية القواعييييييييد اإلجرائييييييييية المتعلقيييييييية بفيييييييي  المنازعييييييييات بييييييييين 
عيييييييداد مشيييييييروي الئحييييييية معيييييييدل فيييييييي ضيييييييوء التطيييييييورات  اليييييييدول العربيييييييية وا 
الدوليييييية  ودعيييييا كيييييذل  لجنييييية مييييين الابيييييراء القيييييانونيين الماتصيييييين باليييييدول 

ليييييه علييييم لجنيييية العربييييية لمناقشيييية مشييييروي الالئحيييية وعيييير  مييييا تتوصييييل  
 جار  العمل علم اتااذ الالزم بهذا الشان.التنفيذ والمتابعة  و 

 تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية: 
تنفيييييذاد لتوجيهييييات القميييية العربييييية التنموييييية  االقتصييييادية واالجتماعييييية فييييي  -11

 ( 2013  الرييا   2011  شرم الشيي   2009دوراتها الثالث  الكويت  
جولة بيروت لمفاوضات تحريير التجيارة فيي الايدمات بيين اليدول تم ااتتام 

بموجييب قييرارد رقييم المجليي  االقتصييادي واالجتميياعي   ووافيي  عليهييا العربييية
طليب مين اليدول العربيية التيي   و 2017م2م16( بتاري  99( د.ي  2122 

تقييييدمت بجييييداول التزاماتهييييا النهائييييية فييييي االجتميييياي الاتييييامي لهييييذد الجوليييية 
 دولية اإلميارات العربيية المتحيدة  2017م2م2-1ي بيروت يومي المنعقدة ف

دوليية  –سييلطنة عمييان  –المملكيية العربييية السييعودية  -جمهورييية السييودان –
المملكية الم ربيية  –جمهوريية مصير العربيية   -الجمهورية اللبنانيية  -قطر
الجمهورية اليمنية(  والتيي تميت الموافقية النهائيية علييه مين كافية اليدول   -
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المشيياركة فييي االجتميياي  سييرعة التوقيييع علييم أحكييام اتفاقييية تحرييير التجييارة 
فيييي الاييييدمات  التييييي أقرهيييا المجليييي  االقتصييييادي واالجتمييياعي فييييي دورتييييه 

  ومالحقهيا وجيداول 2003م9م18بتياري   1485( بموجب القيرار رقيم 72 
التزاميييييات اليييييدول المنضيييييمة كجيييييزء مييييين االتفاقيييييية  وكيييييذل  سيييييرعة  نهييييياء 

القانونييية المعتمييدة لييديها للمصييادقة عليهييا لييداولها حيييز النفيياذ  اإلجييراءات
بعيييد ثالثييية أشيييهر مييين تييياري   ييييداي وثيييائ  التصيييدي  ليييد  األمانييية العامييية 

مييين  32لجامعييية اليييدول العربيييية مييين ثيييالث دول عليييم األقيييل طبقيييا للميييادة 
دول عربييية بجييداول التزاماتهييا  (10 األحكييام العاميية لالتفاقييية. وقييد تقييدمت 

ردنييية ألالمملكيية ا  هائييية  كمييا تييم توقيييع ثييالث دول عربييية علييم االتفاقيييةالن
بل يييت أو  (.الهاشيييمية  المملكييية العربيييية السيييعودية  جمهوريييية مصييير العربيييية

. ردنيية الهاشيمية والمملكية العربيية السيعوديةألالمملكية ا  بالتصدي  كل مين
لنفياذ بعيد تدال االتفاقيية حييز ا  وفم حال تصدي  جمهورية مصر العربية

مانية العامية وذلي  وفقيا لميا نصيت ألا  يداي وثيائ  التصيدي  ليد شهر من 
يجيابي عليم التجيارة البينيية  عليه االتفاقية  األمر الذي سيكون له انعكا  

 .في السلع والادمات بين الدول العربية

 االتحاد الجمركي العربي: 
تيينص التييي  واالجتماعيية  االقتصييادية التنموييية العربيية لقييرارات القمييم ذاد ييتنف -12

جميعهييييا علييييم ضييييرورة المضييييي قييييدما نحييييو اقاميييية اتحيييياد جمركييييي عربييييي 
حييث تيم   واستكمال كافة متطلباته  قامت اللجيان الفنيية بالسيعي نحيو ذلي 

تيييم صيييياغة  اكمييي .االنتهييياء مييين مسيييودة القيييانون الجمركيييي العربيييي الموحيييد
راجعية مشيروي دلييل المذكرة اإليضاحية والالئحة التنفيذيية للقيانون وجيار  م

اإلجراءات الجمركي العربي الموحد وف  القانون الجمركيي العربيي الموحيد. 
( بتيييياري  18رقييييم  شييييرم الشييييي  فييييي التنموييييية  العربييييية وتنفيييييذ لقييييرار القميييية
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فقييييد تييييم االنتهيييياء ميييين توحيييييد التفريعييييات الوطنييييية للتعريفيييية   2011م1م19
فيييية الجمركييييية العربييييية ويجيييير  التفيييياو  لتوحيييييد التعر   الجمركييييية الموحييييدة

الموحيييدة فيييي ضيييوء هياكيييل التعريفييية الجمركيييية المطبقييية والمثبتييية فيييي  طيييار 
المرحليية القادميية علييم صييياغة مسييارات  . وسييتتركزمنظميية التجييارة العالمييية

تجريبييية للبنييية الفنييية لالتحيياد الجمركييي العربييي الموحييد واتايياذ اإلجييراءات 
كميييا تيييم االنتهييياء مييين النسييياة . القانونيييية الالزمييية مييين قبيييل اليييدول الم هلييية

األولييييم ميييين مشييييروي دليييييل اإلجييييراءات الجمركييييي العربييييي الموحييييد  وكييييذل  
االنتهيياء ميين  عييداد مشييروي نمييوذئ البيييان الجمركييي العربييي الموحييد وسيييتم 

الجمار  العتمادد  وجاري اآلن التفياو   عمومعرضه علم السادة مدراء 
ركييية  لكترونييياد واالتفييا  علييم علييم اآللييية الااصيية بتبييادل المعلومييات الجم

 نشيييياء مركييييز معلومييييات جمركييييي عربييييي وكيفييييية تاهيييييل المنافييييذ الجمركييييية 
 لمرحلة االتحاد الجمركي العربي.

: يف جمال الطاقة:  ثانياا

يعمل المجل  الوزاري العربي للكهرباء ومكتبه التنفيذي في عيدد كبيير مين  -13
طاقييييية واالسيييييتادامات المشيييييروعات المتعلقييييية بالطاقييييية المتجيييييددة وكفييييياءة ال

السلمية للطاقة الذرية والربط الكهربائي  وتمثل االستراتيجية العربية للطاقية 
ومشيروي  قامية السيو  العربيية المشيتركة للكهربياء محييور  2030المسيتدامة 

 أعمال المجل  االل الفترة الحالية.

 المتجددة وكفاءة الطاقة في مجـال الطـــاقة: 
. 2030السيييتراتيجية العربيييية للطاقييية المسيييتدامة تيييم االنتهييياء مييين صيييياغة ا -14

االستراتيجية نقطة تحول رئيسية في الدور اليذي يلعبيه المجلي  هذد تمثل و 
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والييذي   الييوزاري العربييي للكهربيياء نحييو تحقييي  التكامييل االقتصييادي العربييي
وتياتي هيذد الوثيقية كحصييلة لجهيد  .يعتمد بشكل رئيسي علم قطاي الطاقة

تبييييييه التنفيييييييذي وأمانتييييييه الفنييييييية فييييييي سييييييبيل تحييييييديث مسييييييتمر للمجليييييي  ومك
-2010االسييييييتراتيجية العربييييييية لتطييييييوير اسييييييتادامات الطاقيييييية المتجييييييددة  

فيي  القمة العربية التنموية  االقتصادية واالجتماعية اعتمدتها( التي 2030
لتحيدد هيدفاد عربيياد   2013م1م22( بتياري  31بموجب القرار رقم   الريا 

طاقيييية المتجييييددة فييييي نظييييم الطاقيييية الكهربائييييية  وكييييذل  مشييييتركاد لمسيييياهمة ال
توافييي  ميييع األهيييدا  يلتطيييوير العميييل السييياب  ليواكيييب الت ييييرات العالميييية و 

الفرعييية واإلقليمييية المعلنيية لمسيياهمة الطاقيية المتجييددة فييي منظوميية الطاقيية 
الكهربائية  والم شيرات المتعلقية بالطاقية الكهربائيية   ضيافة  ليم التصيورات 

بمسييياهمة الطاقييية المتجيييددة فيييي الييييط الطاقييية فيييي اليييدول العربيييية  المتعلقييية
أاييذاد فييي االعتبييار التوجييه الييذي اعتمدتييه الييدول العربييية   2030حتييم عييام 

  وبشييييكل ايييياص الهييييد  2030 التنمييييية المسييييتدامة نحييييو تحقييييي  أهييييدا 
 السابع المرتبط باستدامة أنظمة الطاقة. 

 لييييييييم  2030المسييييييييتدامة  تهييييييييد  االسييييييييتراتيجية العربييييييييية للطاقييييييييةهييييييييذا  و  -15
اسيييييييييتعرا  الاييييييييييارات المتاحييييييييية للتطيييييييييور المسيييييييييتقبلي لقطييييييييياي الطاقييييييييية 

وفيييييييي  نظييييييييرة   وذليييييييي  المتجييييييييددة وكفيييييييياءة الطاقيييييييية فييييييييي الييييييييوطن العربييييييييي
تكاملييييية لاليييييط الطاقيييية تسيييياهم فييييي تحقييييي  التنمييييية المسييييتدامة بمفهومهييييا 

ميييييييين اييييييييالل اإلبقيييييييياء علييييييييم المكانيييييييية االسييييييييتراتيجية للمنطقيييييييية   الشييييييييامل
دميييييييييائ عنصيييييييييري الطاقييييييييية  العربيييييييييية فيييييييييي أسيييييييييوا  الطاقييييييييية العالميييييييييية  وا 

المتجييييييددة وكفيييييياءة الطاقيييييية فييييييي التاطيييييييط لقطيييييياي الطاقيييييية ميييييين منظييييييور 
عربيييييي متكاميييييل يايييييدم مصيييييال  اليييييدول العربيييييية كافييييية وييييييدعم اسيييييتقالليتها 
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ضييييييمان اسييييييتمرار . كمييييييا تهييييييد  االسييييييتراتيجية  لييييييم فييييييي مجييييييال الطاقيييييية
المحليييييييي فيييييييي اليييييييدول مسييييييياهمة قطييييييياي الطاقييييييية فيييييييي النييييييياتت اإلجميييييييالي 

المنتجيييييييية للطاقيييييييية وزيييييييييادة مسيييييييياهمتها فييييييييي اليييييييييط الطاقيييييييية فييييييييي الييييييييدول 
المسيييييتوردة مييييين ايييييالل المحافظييييية عليييييم الميييييوارد واالحتياطيييييات وتافيييييي  
االسيييييتيراد  والعميييييل عليييييم أن يبقيييييم قطييييياي الطاقييييية رافيييييداد رئيسيييييياد لليييييدال 
اليييييييوطني ال أن يصيييييييب  عائقييييييياد أو مسيييييييتهلكاد لمصيييييييادر اليييييييدال األاييييييير   

زييييييييادة فيييييييرص العميييييييل المباشيييييييرة وغيييييييير المباشيييييييرة التيييييييي فة  ليييييييم باإلضيييييييا
ي منهييييييا قطيييييياي الطاقيييييية المسييييييتدامة  وزيييييييادة قييييييدرة االقتصييييييادات العربييييييية 

 علم مواجهة الت يرات الحادة في اريطة الطاقة العالمية. 

وفقيييييياد  2030للطاقيييييية المسييييييتدامة  وقييييييد تييييييم تصييييييميم االسييييييتراتيجية العربييييييية -16
 للمبادئ الرئيسية التالية 

o تدامة قطاي الطاقة العربي.اس 

o  يتجييييييز نعنصييييييران ال باعتبارهمييييييا الطاقيييييية المتجييييييددة وكفيييييياءة الطاقيييييية 
 من منظومة الطاقة المستدامة.

o .أمن الطاقة العربي هو أحد محاور األمن االقتصادي العربي 

o  للطاقييييييييية دور محيييييييييوري فيييييييييي تحقيييييييييي  السيييييييييلم والتنميييييييييية االقتصيييييييييادية
 والرفاد المجتمعي. 

o طاقيييييييية الحديثيييييييية لكييييييييل مييييييييواطن عربييييييييي ضييييييييمان وصييييييييول اييييييييدمات ال
 بشكل مستمر وباسعار مقبولة.

وفيييي  طيييار التواصيييل ميييع كافييية الجهيييات ذات العالقييية بموضيييوعات الطاقييية  -17
 ليكون عام مايوم يار( من كل 21المتجددة وكفاءة الطاقة  تم تحديد يوم  

 الالزمية بموضيوي التوعيية لنشير  عالميياد  الطاقة  وي ست ل لكفاءة عربياد  يوماد 
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العربيية. وفيي  مسيتو  المنطقية عليم جمييع وسيائل اإلعيالم في الطاقة كفاءة
بيياليوم العربييي لكفيياءة  احتفالييياتهييذا اإلطييار  نّظمييت األمانيية العاميية عييدة 

أفضيييل ممارسيييةم  جيييراء لتحسيييين " حيييول 2018 ارهيييا عيييام  كيييان الطاقييية 
بهيد  تسيليط الضيوء عليم أهميية "  وذلي  كفاءة الطاقة في مجال التكييي 

افييي  اسييتهال  الطاقيية وتحسييين كفيياءة اسييتادامها فييي مجييال التكييييي  ت
ظهار أفضل الممارسيات العربيية لمشياريع تافيي  أحميال التكييي  . كميا وا 

المنتييد  العربييي للطاقيية المتجييددة كييل عييامين ظم جامعيية الييدول العربييية تيين
تحيييت عنيييوان "الطاقييية  2018. وقيييد ع قيييد المنتيييد  فيييي عيييام وكفييياءة الطاقييية

تحييت رعاييية األمييين   وذليي  مة  االسييتثمار  التشيي يل والتكنولوجيييا"المسييتدا
زيير الينفط ووزيير و معيالي المهنيد  باييت شيبيب الرشييدي و جامعية لالعام ل

 .الكهرباء والماء بدولة الكويت

  الكهرباء مجال في: 
تم االحتفال بتوقيع مذكرة التفاهم إلنشاء السو  العربيية المشيتركة للكهربياء  -18

دوليية عربييية.  16حيييث تييم التوقيييع عليهييا ميين جانييب   2017م4م6بتيياري  
وتمثييييل مييييذكرة التفيييياهم التييييزام الييييدول األعضيييياء بالاطيييية التنفيذييييية إلنشيييياء 

تقييوم السييو  العربييية المشييتركة للكهربيياء علييم أسييا  وجييود هييذا  و السييو . 
طييار م سسييي يصيياحبه تااييذ فييي   ا بنييية تحتييية مكتملييةم طييار تشييريعي وا 

الفنييية لتحقييي  تكامييل السييو . ويتمثييل اإلطييار التشييريعي االعتبييار الجوانييب 
عتمياد أربيع وثييائ  أساسيية لحوكميية اللسيو  العربيية المشييتركة للكهربياء فييي 

التييييي تتضييييمن األهييييدا   سييييو   هييييي  مييييذكرة التفيييياهم  االتفاقييييية العاميييية ال
والمبيييييييادئ االسترشيييييييادية للسيييييييو  العربيييييييية المشيييييييتركة للكهربييييييياء ومسيييييييارها 

وهييييي وثيقيييية أكثيييير  اقييييية سييييو  الكهربيييياء العربييييية المشييييتركة   اتف(االنتقييييالي
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تفصيييال تصيي  كيفييية تنفيييذ أطرافهييا لاللتزامييات المحييددة فييي مييذكرة التفيياهم 
وت طييييي الجوانييييب التجارييييية للسييييو  العربييييية المشييييتركة   واالتفاقييييية العاميييية

وهيييييي وثيقييييية تحيييييدد    كيييييود شيييييبكة الكهربييييياء العربيييييية المشيييييتركة (للكهربييييياء
  لفنية للربط بنظام النقل واستادامه من قبل مسيتادمي الشيبكةالمتطلبات ا

كييين مشييي لي نظيييم النقيييل مييين  دارة شيييبكة النقيييل ذات الجهيييد العيييالي تمّ كميييا 
عين تمهييد السيبيل لفيرص متسياوية  بطريقة سليمة و منة واقتصادية  فضيالد 

 ومين المفتير  أن يعميل بهيا. (الستادام شبكة النقل بشفافية وبدون تمييز
وقيد تيم االنتهياء مين  نظم النقل وغييرهم مين المشياركين فيي السيو . مش لو

االتفاقيييية العامييية واتفاقيييية السيييو  وجييياري مراجعتهميييا بشيييكل نهيييائي تمهييييداد 
التااذ اإلجراءات الااصة بالتوقيع عليهما  أما اإلطيار الم سسيي للسيو   
فجيييياري العمييييل علييييم دراسيييية البييييدائل الااصيييية بييييه بالتعيييياون مييييع كييييل ميييين 

 دو  العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والبن  الدولي.الصن
 يف جمال النقل والسياحة:: ثالثاا 

  :مشروع الربط البحري بين الدول العربية 

أقييييييرت القميييييية العربييييييية التنموييييييية  االقتصييييييادية واالجتماعييييييية فييييييي دورتهييييييا  -19
( مشييييييييروي الييييييييربط البحييييييييري بييييييييين الييييييييدول 2011الثانييييييييية  شييييييييرم الشييييييييي   

ا يلييييييي اسييييييتعرا  مييييييوجز ألهييييييم االجييييييراءات ذات الصييييييلة العربييييييية. وفيميييييي
 بمتابعة تنفيذ محاور هذا المشروي 

o  بالنسبة للمحورين األول والثاني بشان  نشاء اطوط مالحيية تيربط فيميا
بين الموانئ العربية  فقد أظهرت نتائت الدراسات وورش العمل فيي هيذا 

توافر البضائع الشان  اسارة الاطوط المالحية في التش يل نظراد لعدم 
والتجييارة العربييية البينييية بكميييات كافييية. وقييد أصييدر مجليي  وزراء النقييل 
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اليذي  2015م10م29( بتياري  417( القرار رقم  28العرب في دورته  
 حث الدول العربية علم دعم وتقوية اطوط الربط البحري فيما بينها.

o  بالنسيييييييبة للمحيييييييور الثاليييييييث والمتعلييييييي  بكنشييييييياء شيييييييبكة معلوميييييييات عييييييين
لنقييييل البحييييري العربييييي  فقييييد وافيييي  مجليييي  وزراء النقييييل العييييرب علييييم ا

تكلييييييييي  األكاديمييييييييية العربييييييييية للعلييييييييوم والتكنولوجيييييييييا والنقييييييييل البحييييييييري 
بكنشييييييياء البوابييييييية االلكترونيييييييية العربيييييييية لنقيييييييل التجيييييييارة  حييييييييث تشيييييييتمل 
عليييييييم المعلوميييييييات والبيانيييييييات التيييييييي يحتيييييييائ  ليهيييييييا أطيييييييرا  العمليييييييية 

قييييييل  بييييييري  بحيييييير   جييييييو   متعييييييدد التجارييييييية فييييييي كافيييييية قطاعييييييات الن
الوسيييييائط(  وسييييييتولم البنييييي  اإلسيييييالمي للتنميييييية تموييييييل دراسييييية  نشييييياء 

 دوالر. 50.000بمبلغ  ةالبوابة اإللكتروني

o  بالنسيييييبة للمحيييييور الرابيييييع المتعلييييي  بكصيييييدار التشيييييريعات لتقنيييييين عميييييل
شييييركات النقييييل متعييييدد الوسييييائط  فقييييد تييييم  عييييداد اتفاقييييية النقييييل متعييييدد 

 لدول العربية ودالت حيز النفاذ.الوسائط بين ا

o  أّميييييييا فيميييييييا يتعليييييييي  بيييييييالمحور الاييييييييام   فيييييييتم  عييييييييداد اتفاقيييييييية النقييييييييل
البحييييييييري للركيييييييياب والبضييييييييائع بييييييييين الييييييييدول العربييييييييية وأقرهييييييييا مجليييييييي  

( بتيييييييييييييياري   399وزراء النقييييييييييييييل العييييييييييييييرب بموجييييييييييييييب القييييييييييييييرار رقييييييييييييييم  
. كميييييييييا تييييييييييم اعتمادهييييييييييا ميييييييييين المجليييييييييي  االقتصييييييييييادي 2014م10م23

  2015م2م19( بتييييييياري  2040قيييييييرار رقيييييييم  واالجتمييييييياعي بموجيييييييب ال
ووجيييييييييييه برفعهيييييييييييا لمجلييييييييييي  الجامعييييييييييية للموافقييييييييييية عليهيييييييييييا. وبعييييييييييير  

(  رأ  147الموضييييييوي علييييييم مجليييييي  الجامعيييييية فييييييي دورتييييييه العادييييييية  
ضيييييييرورة  فيييييييراد اتفاقيييييييية ااصييييييية بالتعييييييياون بيييييييين اليييييييدول العربيييييييية فيييييييي 
مجييييال النقييييل البحييييري وفصييييلها عيييين االتفاقييييية المشييييار  ليهييييا  وأصييييدر 
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فييييييييي هييييييييذا الاصييييييييوص.  2017م3م7( بتيييييييياري  8146قييييييييم  القييييييييرار ر 
وتييييييم  عييييييادة اتفاقييييييية النقييييييل البحييييييري للركيييييياب والبضييييييائع بييييييين الييييييدول 
العربيييييية ميييييرة أاييييير  للعييييير  عليييييم مجلييييي  وزراء النقيييييل العيييييرب فيييييي 

  حيييييييث أصييييييدر بشييييييانها القييييييرار 2017م10م22( بتيييييياري  30دورتييييييه  
 حالييييية مشيييييروي ( اليييييذي نيييييص فيييييي فقرتيييييه األوليييييم عليييييم  "443رقيييييم  

 اتفاقييييية تنظيييييم النقييييل البحييييري للركيييياب والبضييييائع بييييين الييييدول العربييييية
 ليييييييم اللجنييييييية الفنيييييييية للنقيييييييل البحيييييييري  وذلييييييي  إلفيييييييراد اتفاقيييييييية ااصييييييية 

للركييييياب والبضيييييائع لتنظييييييم االجيييييراءات الفنيييييية والماليييييية للنقيييييل البحيييييري 
 ".بين الدول العربية

-21عاميية وبعيير  الموضييوي علييم اللجنيية الفنييية للنقييل البحييري  األمانيية ال -20
(  قررت تكلي  األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجييا والنقيل 2018م3م22

البحييري بكعييداد مشييروي االتفاقييية وموافيياة األمانيية العاميية بييه لتعميمييه علييم 
اليييدول العربيييية إلبيييداء اليييرأي والمالحظيييات بشيييانه  والموضيييوي قييييد البحيييث 

 والدراسة في اللجنة الفنية للنقل البحري. 

 لربط البري العربي بالسكك الحديدية: مخطط ا 

قييييام الصييييندو  العربييييي لإلنميييياء االقتصييييادي واالجتميييياعي بتمويييييل دراسيييية  -21
ماطييط الييربط البييري بالسييك  الحديدييية بييين الييدول العربييية  وكلّيي  المكتييب 

ايطييالي( بكعييداد هييذد الدراسيية.  –االستشيياري "دار العمرانمايتييالفير"  أردنييي
( 28وزراء النقييييل العييييرب فييييي دورتييييه  وتييييم عيييير  الدراسيييية علييييم مجليييي  

( 411  حييييييث وافييييي  عليهيييييا بموجيييييب القيييييرار رقيييييم  2015م10م29بتييييياري  
  وكلّيييي  األمانيييية العاميييية بالبييييدء فييييي  عييييداد اتفاقييييية 2015م10م29بتيييياري  

للنقيييييل بالسيييييك  الحديديييييية بيييييين اليييييدول العربيييييية ميييييع األايييييذ فيييييي االعتبيييييار 
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صيل ميع اليدول العربيية لتجمييع المتطلبات الفنية الالزمة لذل . وجاري التوا
مرئياتهييييا حييييول المعييييايير والمتطلبييييات الفنييييية الالزميييية إلنشيييياء شييييبكة سييييك  
حديدية عربية والعمل علم توحيد تل  المعايير والمتطلبيات الفنيية واالتفيا  
عليهييا  وذليي  ميين اييالل اتفاقييية عربييية للييربط السييككم. ونظييراد لعييدم تييوافر 

ول عربيية  فياألمر متيرو  لليدول فيي ( د9شبكات سك  حديديية فيي عيدد  
عييادة تاهيييل شييبكات السيييك   هييذد المرحليية للعمييل علييم  نشييياء واسييتكمال وا 
الحديدييية الوطنييية. وعوضيياد عيين  عييداد اتفاقييية عربييية لتنظيييم نقييل البضييائع 
والركاب بالسك  الحديدية بين اليدول العربيية  فسيينظر مجلي  وزراء النقيل 

 لييم االنضييمام  لييم اتفييا  السييك  الحديدييية العييرب فييي دعييوة الييدول العربييية 
فييييييي المنطقيييييية العربييييييية والييييييذي أعدتييييييه لجنيييييية األمييييييم المتحييييييدة االقتصييييييادية 
واالجتماعية ل ربي  سيا  اسكوا(  وذل  منعياد لالزدواجيية فيي األداء  حييث 

( دولييية عربيييية  18بليييغ عيييدد اليييدول العربيييية فيييي عضيييوية لجنييية االسيييكوا  
فييي االسييكوا توحيييد المعييايير الفنييية الالزميية ويشييمل اتفييا  السييك  الحديدييية 

إلنشاء شيبكات السيك  الحديديية فيي اليدول العربيية  وكيذل  التشي يل الفنيي 
الموحيييد لتلييي  الشيييبكات حتيييم يسيييهل اليييربط فيميييا بينهيييا عنيييد اكتميييال  نشييياء 

 الشبكات في كل الدول العربية. 

 :  يف جمال تنمية االتصاالت وتقنية املعلومات:رابعاا
  تصاالت وتكنولوجيا المعلومات في دولة فلسطيندعم اال: 

لمجلييييييي  اليييييييوزراء العيييييييرب  (19و  (18 بنييييييياء عليييييييم مقيييييييررات اليييييييدورات  -22
ألعميييال التحضيييير للمييي تمر العيييالمي  واسيييتكماالد لالتصييياالت والمعلوميييات  

التي توالها فري  العميل  (2015م11م27-2  لالتصاالت الراديوية  جني 
التيييييابع ألجهيييييزة مجلييييي  اليييييوزراء العيييييرب العربيييييي اليييييدائم للطيييييي  التيييييرددي 
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لالتصييياالت والمعلوميييات برئاسييية دولييية اإلميييارات العربيييية المتحيييدة  ونتيجييية 
ألعميييييال التنسيييييي  البينيييييي للمجموعييييية العربيييييية والتنسيييييي  ميييييع المجموعيييييات 
اإلقليمييييية األايييير  اييييالل أعمييييال الميييي تمر العييييالمي لالتصيييياالت الراديوييييية 

WRC-15   12 تم اعتماد القرار رقيم  (  فقد2015م11م27-2  جني) 
سييم كم  لييم الميي تمر بقييدّ ليية فلسييطين والم  دو األمانيية العاميية و المعييد ميين قبييل 

المجموعييية العربيييية بشيييان تقيييديم المسييياعدة واليييدعم  ليييم فلسيييطين مييين أجيييل 
دارتيه ب يية تشي يل  تمكينها من الحصول عليم الطيي  التيرددي المطليوب وا 

لحديثييية والموثوقييية ليييديها. كميييا شيييبكات االتصييياالت والايييدمات الالسيييلكية ا
يييدعو القييرار االتحيياد الييدولي لالتصيياالت  لييم اتايياذ تييدابير اضييافية لتعزيييز 
وتطييييوير البنييييم التحتييييية لالتصيييياالت الالسييييلكية وتقييييديم المسيييياعدة والييييدعم 

دارة الطييييي . وقييييد جيييياء  المتاصصييييين فييييي مجييييال تاصيييييص التييييرددات وا 
تفييا  رام اا الييذي عقييد بييين فييي أعقيياب ااعتمياد هييذا القييرار اييالل الميي تمر 
مييييين أجيييييل مييييين  المشييييي لين  االسيييييرائيلي دولييييية فلسيييييطين وسيييييلطة االحيييييتالل

الفلسيييييطينيين تيييييرددات حصيييييرية تمكييييينهم مييييين  نشييييياء شيييييبكات االتصييييياالت 
اييدمات االنترنييت عريضيية النطييا  بشييكل منفصييل ومسييتقل عيين الشييبكات ل

 وكذل  ح  فلسطين في حماية هذد الادمات.  اإلسرائيلية

دورتييييه اييييالل كييييد مجليييي  الييييوزراء العييييرب لالتصيييياالت والمعلومييييات أوقييييد  -23
األمييين العييام همييية مواصييلة أ  علييم (2017م12م4(  القيياهرة  21 العادييية 

 يميييين العيييام لالتحييياد اليييدولألميييع ا لالتصييياالت تيييهجهيييودد ومتابعللجامعييية 
جييل متابعيية تنفيييذ قييرارات االتحيياد الااصيية بفلسييطين لمييا ألالتصيياالت ميين 

 .يلشعب الفلسطينلحقو  ايل تنفيذ هذد القرارات من ار  يمثله تعط
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قيييييييييام   علييييييييم ضييييييييرورة العييييييييرب وزراء االتصيييييييياالتالسييييييييادة أكييييييييد كمييييييييا   -24
مجلييييييييي  االتحييييييييياد  ياإلدارات العربيييييييييية وبصيييييييييفة ااصييييييييية األعضييييييييياء فييييييييي

 يمييييييييين العييييييييام لالتحيييييييياد الييييييييدولأللالتصيييييييياالت بالتنسييييييييي  مييييييييع ا يالييييييييدول
 سيييييطين وأبرزهيييييا القيييييرارلوضيييييع  ليييييية تضيييييمن تنفييييييذ القيييييرارات الااصييييية بفل

" 2014بوسييييييييييان  ي"المييييييييييراجعين فيييييييييي (125  رقييييييييييم  والقييييييييييرار (99  رقييييييييييم
 18 رقيييييييييم والقيييييييييرار  الصيييييييييادرين عييييييييين مييييييييي تمر المنيييييييييدوبين المفوضيييييييييينو 

 بييييييوين   ييييييير   للتنمييييييية االتصيييييياالت  يتمر العييييييالم  الميييييي يالمراجييييييع فيييييي
المقيييييييييدم مييييييييين االميييييييييين  ي  ومتابعييييييييية التقريييييييييير اليييييييييدور (2017م10م20–9

 . شان القرارات الااصة بفلسطينالعام لالتحاد ب

  فقييد تييم ااتيييار "القييد  عاصييمة فلسييطين" موضييوي مجــال البريــدفييي أّمييا  -25
ليييييتم  صييييدارد بييييالتوازي فييييي جميييييع الييييدول  2019الطييييابع البريييييدي الموحييييد 

 العربية في يوم البريد العربي  دعماد للوضع الحالي لمدينة القد .

  (2021 – 2017بية )المبادرات اإلقليمية لتنمية المنطقة العر  : 
–9واييييييييالل الميييييييي تمر العييييييييالمي لتنمييييييييية االتصيييييييياالت  بييييييييوين   ييييييييير    -26

(  تييييييييييم اعتميييييييييياد المبييييييييييادرات العربييييييييييية لتنمييييييييييية المنطقيييييييييية 2017م10م20
 (  وهي كالتالي  2021-2017االل الفترة  

حيييييييياالت    البيئيييييييية وت ييييييييير المنييييييييا  واالتصيييييييياالت فيييييييييالمبييييييييادرة األولييييييييم
 الطوارئ.

مجييال  تقييديم الييدعم بشييان التحييديات الرئيسييية فيييزيييادة الييوعي و    الهييد 
حييياالت الطيييوارئ ووضيييع  البيئييية وت يييير المنيييا  واالتصييياالت فيييي

هييذا  األطيير التنظيمييية والتييدابير الالزميية لمواجهيية التحييديات فييي
 المجال.
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اسيييييتعمال تكنولوجييييييات المعلوميييييات  واألمييييين فيييييي الثقييييية  المبيييييادرة الثانيييييية
 واالتصاالت.

استعمال االتصاالتمتكنولوجيات  واألمن في  تعزيز الثقة الهد 
المعلومات واالتصاالت وحماية األطفال علم الاط ومكافحة 

ذل   ساءة استعمال  جميع أشكال التهديدات السيبرانية  بما في
 االتصاالتمتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت.

 الرقمي. المالي  الشمول المبادرة الثالثة

ذ  لم الادمات المالية الرقمية واستعمالها من دعم وتمكين النفا  الهد 
االل استعمال االتصاالتمتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت 

 وتحقي  مستويات عالية من الشمول المالي الرقمي.
    نترنت األشياء والمدن الذكية والبيانات الضامة.المبادرة الرابعة

عصر  لمقبلة فيزيادة ونشر الوعي باصوص أهمية التحديات ا  الهد 
 نترنت األشياء والبيانات الضامة وكيفية مواجهتها ووضع 
األطر التنظيمية واتااذ التدابير الالزمة التي من شانها أن 

مجال  مواكبة التطورات السريعة فيتساعد علم 
االتصاالتمتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت والعمل من 

 .أجل التحول  لم المدن والمجتمعات الذكية
   االبتكار وريادة األعمال.المبادرة الاامسة

بناء القدرات وزيادة الوعي بشان ثقافة االبتكار وريادة األعمال   الهد 
ااصةد بالنسبة للشباب وتمكين المرأة ب ية تساير أدوات 

 طال   االتصاالتم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
 ص العمل.مشاريع وأنشطة اقتصادية تركز علم توفير فر 
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  مشروع.arab :أو .عربي   
سيا  الدور المتزاييد لقطياي االتصياالت وتقنيية المعلوميات لادمية كافية  في -27

واتسيياقاد مييع الجهييود واالقتصييادية واإلنسييانية   االجتماعيييةمجيياالت التنمييية 
األمانيية العاميية فقييد بييدأت   2030التنمييية المسييتدامة  أهييدا الجارييية لتنفيييذ 

وزراء العييرب لالتصيياالت والمعلومييات العمييل علييم بالتعيياون مييع مجليي  اليي
 -2017  اسيييييييتراتيجية عربيييييييية جدييييييييدة لالتصييييييياالت والمعلومييييييياتوضيييييييع 
تضييع ضييمن أهييم اعتباراتهييا أهييدا  التنمييية المسييتدامة والمقاصييد  (2024

وميين أجييل تقييديم ونشيير صييناعة أسييماء النطاقييات  وال ايييات التييي تضييمنتها.
ييييل االقتصييياد الرقميييي وبنييياء مجتميييع والضيييرورية لتفع فيييي المنطقييية العربيييية
العمييل علييم  طييال  النطاقييات األمانيية العاميية تواصييل  المعلومييات العربييي 

( بالتعييييياون ميييييع هيئييييية تنظييييييم arab.العلويييييية العربيييييية العامييييية  .عيييييرب( و 
التييي   و االتصيياالت وتقنييية المعلومييات فييي دوليية اإلمييارات العربييية المتحييدة

دارة النطاقين   .سم ولصال  جامعة الدول العربيةكبسو  تقوم بتش يل وا 

 المنتديات  : 
 تطيييوير قطييياي فييييأهميييية مشييياركة كافييية أصيييحاب المصيييلحة انطالقييياد مييين  -28

طال  وتطيوير أعميال  األمانة العامة تواصل  االتصاالت العمل علم عقد وا 
كيييييد اجييييل تأميييين  ذات الصييييلةالمنتييييديات العربييييية الجامعيييية فييييي المجيييياالت 

  وتبيييادل وجهيييات النظييير حاب المصيييلحةصيييأالتواصييل الحكيييومي ميييع كافييية 
عنيييييد وضيييييع السياسيييييات واتاييييياذ ولوييييييات الماتلفييييية عتبيييييار األأايييييذاد فيييييي اال

وتسيييياير  لياتيييه ميييين بشيييكل تشييياركي تطيييوير القطيييياي القيييرارات  حتيييم يييييتم 
. ومييين هيييذد المنتيييديات  المنتيييد  ادمييية التنميييية الشييياملة والمسيييتدامة جيييلأ

ي للمحتييييو  الرقمييييي العربييييي  العربييييي لحوكميييية االنترنييييت  المنتييييد  اإلقليميييي
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وجيييار  العميييل عليييم  طيييال  المنتيييد  العربيييي إلنترنيييت األشيييياء والمنتيييد  
وبناء علم قرارات مجل  اليوزراء العيرب لالتصياالت . العربي للتعلم الذكي

والمعلوميييات  ومييين أجيييل الييي  فيييرص عميييل جدييييدة للشيييباب  جيييار  بحيييث 
صييييياالت وتقنيييييية  مكانيييييية  نشييييياء هيئييييية عربيييييية لالسيييييتثمار فيييييي مجيييييال االت

المعلوميييييييات  وتفعييييييييل دور أجهيييييييزة البرييييييييد العربيييييييي فيييييييي تطيييييييوير التجيييييييارة 
 االلكترونية.

 :  يف جمال امللكية الفكرية والتنافسية:خامساا

مبييييييييادرة العييييييييون القييييييييانوني والفنييييييييي للماتييييييييرعين تتبنييييييييم األمانيييييييية العاميييييييية  -29
  وذلييييي  "العربيييييية "نحيييييو مزييييييد مييييين بيييييراءات االاتيييييراي فيييييي اليييييدول العيييييرب

تقيييييييديم اليييييييدعم   ليييييييم هيييييييد تميييييييع اتحييييييياد المحيييييييامين العيييييييرب  و  بالتعييييييياون
والمسييييياعدة القانونيييييية والفنيييييية للماتيييييرعين فيييييي اليييييدول العربيييييية فيييييي  عيييييداد 
طلبييييييييات بييييييييراءات االاتييييييييراي بواسييييييييطة وكييييييييالء بييييييييراءات متطييييييييوعين ميييييييين 
اليييييدول العربيييييية. لميييييا فيييييي ذلييييي  ميييييين أهميييييية قانونيييييية تتمثيييييل فيييييي حماييييييية 

كيييييييذل  أهميييييييية اقتصيييييييادية تتمثيييييييل أفكيييييييار وابتكيييييييارات هييييييي الء المبيييييييدعين  و 
فييييييييي النمييييييييو االقتصييييييييادي للمجتمعييييييييات  والييييييييذ  يعييييييييود بالمنفعيييييييية علييييييييم 
الجمييييييييييع ويسييييييييياعد عليييييييييم انتشيييييييييار المعرفييييييييية والتكنولوجييييييييييا مميييييييييا يعيييييييييزز 

 التنافسية في هذا المجال.
هيييييييييذا  وتسييييييييييتهد  هييييييييييذد المبييييييييييادرة الماتيييييييييرعين الييييييييييذين ليسييييييييييت لييييييييييديهم  -30

وذلييييييييي  تسيييييييييهيالد  اإلمكانييييييييييات للتواصيييييييييل الرسيييييييييمي ببيييييييييراءات االاتيييييييييراي 
 لوجود مزيد من براءات االاتراي في الدول العربية.

كميييا تهيييد   ليييم تشيييجيع ودعيييم االبتكيييار ليييد  الطيييالب والبييياحثين  وتقيييديم  -31
المساعدة لشباب الماترعين في الدول العربية  واصوصاد أن أغلب هي الء 
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  الشباب يفتقرون  لم المعرفة الدقيقة بينظم اييداي طلبيات بيراءات االاتيراي
 وأن العديد من هذد الطلبات يتم رفضها ألسباب اجرائية وقانونية.

وتييييييييتم هييييييييذد المسيييييييياعدة ميييييييين اييييييييالل محييييييييامين متطييييييييوعين ميييييييين اتحيييييييياد  -32
المحيييييييامين العيييييييرب لتقيييييييديم المشيييييييورة القانونيييييييية والفنيييييييية لطيييييييالبي بيييييييراءات 

 االاتراي بشكل مجاني.
  المبادرة علم ما يلي  لية عمل وتتركز -33

  المحامين المتطوعين  بالتنسي  مع اتحاد أن يتم تكلي  مجموعة من
المحامين العرب  بتقديم المساعدة والمشورة القانونية والفنية 

 للماترعين في الدول العربية.
  يتم الترويت لهذد المبادرة اعالمياد من ِقبل  طرفي المبادرة  جامعة

 اتحاد المحامين العرب(. –الدول العربية 
 لملكييييية الفكرييييية بالييييدول العربييييية بشييييكل يييييتم  عييييالم المكاتييييب الوطنييييية ل

رسمي بهذد المبادرة  ليتعمم عليم الجهيات الماتصية بيدولهم. كميا يقيوم 
اتحياد المحييامين العييرب بتبلييغ عضييويته فييي جمييع الييدول العربييية بهييذد 

 المبادرة.
  من المبادرة  فهي كالتالي الجهات المستفيدة أّما -34

 ميين اييالل تسييوي  الماترعييون  لمييا سيحصييلون عليييه ميين عائييد ميياد  
 ااتراعاتهم.

  المحامون المتطوعون المشاركون في المبادرة  لما سيحققونه من شهرة
 في هذا المجال وبالتالي تعود عليهم بالمنفعة المادية بشكل عام.

   المجتمع بشكل عام اقتصادياد وتنموياد  وسيضع الدولة في مصا
 ا في االسوا  العالمية.الدول المتقدمة تكنولوجياد ويعزز التنافسية لديه
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 :  يف جمال اإلحصاء وقواعد املعلومات:سادساا

 باهتمييام حظيميو  فيي األنشييطة عامية  بيارزاد  موقعييا اإلحصيائي العميل يحتيل -35
 احتياجييات تلبييي الجييودة  عالييية  حصيياءات ونشيير  نتييائ أجييل ميين ايياص
 .العربية اإلحصاءات مستادمي جميع

ماعيييات الماتلفييية التيييي تعقيييدها االجت توصيييياتييييتم تنفييييذ  الشيييانوفييي هيييذا   -36
 اللجان اإلحصائية التالية  

 لإلحصاءللجنة الفنية الدائمة ا          . 
 االقتصادية. لإلحصاءات الفرعيةللجنة ا 
 للحسابات القومية الفرعيةللجنة ا. 
 السكانية واالجتماعية. لإلحصاءاتللجنة الفرعية ا 
  لمنظمييييات العربيييييةوا العامييييةية بييييين األمانيييية اإلحصييييائالتنسييييي  لجنيييية 

 .المتاصصة
   .اللجنة الفرعية لبناء القدرات اإلحصائية 

 تقوم األمانة العامة بتنفيذ برنامت سنوي يشمل األنشطة التالية   كما -37
  العربيييي اليييوطن ليييدول الاارجيييية بالتجيييارة الااصييية البيانيييات قاعيييدةتطيييوير 

تاحيييييةعليييييم المسيييييتو  التفصييييييلي للسيييييلع حسيييييب النظيييييام المنسييييي   و   هيييييذد ا 
اإللكترونييي   موقييعال اييالل ميين فيهييا والبحييث المسييتادمين لجميييع لبيانيياتا

   .متاحة سنة ار  حتم بياناتها ستكمالمع التحديث المستمر إل
 موقيييع ايييالل مييين فيهيييا والبحيييث المسيييتادمين لجمييييع بيانيييات قواعيييد  تاحييية 

 .األمانة العامة
 المجموعيييية قطاعييييات بيييياقيب الااصيييية البيانييييات قواعييييد محتويييييات تحييييديث 

 .اإلحصائية
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  المشاركة في وضع اطار عربيي أوليي اياص بم شيرات التنميية المسيتدامة
 في األبعاد الثالثة.

  بيانيات قاعدة محتو  تحديثالعمل مع المنظمة العربية للسياحة لتطوير و 
 .العربية لدولل السياحة

  اييارئ داايل و بيانيات المسيتادمين لتوفير االحتياجيات اإلحصيائية الالزمية
   .لعامةاألمانة ا

  سنوياد. "وم شرات أرقام  عربية دول" كتيب صدار 
 ."صدار كتيب "تعري   دارة اإلحصاء وقواعد المعلومات ولجانها  
 موقيع اإللكترونيييالألجهيزة اإلحصيائية العربييية عليم سيينوي ل  صيدار دلييل  

 أنشييطتهاباإلضييافة  لييم   المعلومييات األساسييية عيين تليي  األجهييزة متضييمناد 
 بية واالقليمية.الق طرية والعر 

  تقيييييديم مييييين  دراسيييييية للكيييييوادر اإلحصيييييائية العربيييييية العاملييييية فيييييي األجهيييييزة
 اإلحصائية العربية للدراسة بالمركز الديم رافي بالقاهرة. 

والمنظميييات العربيييية  العربيييية اإلحصيييائية األجهيييزة ميييع التعييياون مجيييالوفيييي  -38
  يلي بماواإلقليمية والدولية  تقوم األمانة العامة 

  للحصيييييول عليييييم البيانيييييات اإلحصيييييائية العربيييييية بييييياألجهزة المسيييييتمر االتصيييييال
فيميا يايص تنفييذ  معهياالتعياون و الالزمة للنشرات اإلحصائية ولقواعيد البيانيات 

 تنفيذ برنامت العمل السنوي.و توصيات اللجنة الدائمة ولجانها الفرعية  
 مجييال  التعياون ميع المنظمييات اإلقليميية والدولييية لتنظييم دورات تدريبييية فيي

وورشييية عميييل حيييول البيانيييات الضيييامة ودورات  2008الحسيييابات القوميييية 
تدريبييية لتجيياوز التحييديات التييي تواجييه االجهييزة االحصييائية العربييية إلنتييائ 

 .2030ونشر م شرات التنمية المستدامة 
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  التعييياون ميييع لجنييية االسيييكوا لتعزييييز بنييياء القيييدرات االحصيييائية العربيييية فيييي
 .2030وم شرات التنمية المستدامة مجال الحسابات القومية 

 :  يف جمال العالقات االقتصادية:سابعاا
 ي:دعم االقتصاد الفلسطين 

عدة قرارات بشان دعيم االقتصياد  المجل  االقتصادي واالجتماعي أصدر  -39
  والييذي 2018م9م6( بتيياري  2195الفلسييطيني  كييان  ارهييا القييرار رقييم  

فتوحية العضيوية تضيم األمانية عليم  "تشيكيل لجنية مفقرته الرابعة نص في 
العامة ودولة فلسطين  والمنظمات العربيية واإلسيالمية والصينادي  العربيية  

( بتيييياري  709مييين القييييرار رقيييم   20التاييياذ اليييالزم بشييييان تنفييييذ البنييييد رقيييم 
 –الصييادر عيين قميية القييد  التييي عقييدت فييي مدينيية الظهييران  15/4/2018

م  "التاكيييييد علييييم المسيييي ولية العربييييية السييييعودية  الييييذي ييييينص عليييي المملكيييية
العربية واإلسالمية الجماعية تجياد القيد   ودعيوة جمييع اليدول والمنظميات 
العربيييية واإلسيييالمية والصييينادي  العربيييية ومنظميييات المجتميييع الميييدني   ليييم 
تيييوفير التموييييل اليييالزم لتنفييييذ المشيييروعات اليييواردة فيييي الاطييية االسيييتراتيجية 

(  التييي قييدمتها دوليية 2022-2018قية  للتنمييية القطاعييية فييي القييد  الشيير 
فلسيييطين  بهيييد   نقييياذ المدينييية المقدسييية وحمايييية مقدسييياتها وتعزييييز صيييمود 
أهلهيييا  فيييي مواجهييية الاطيييط والممارسيييات اإلسيييرائيلية لتهوييييد مدينييية القيييد  
الشيييييرقية  وتهجييييييير أهلهيييييا"  وعيييييير  تقريييييير علييييييم المجلييييي  االقتصييييييادي 

 واالجتماعي في دورته القادمة".

الشييان  عقييدت األمانيية العاميية اجتميياي اللجنيية مفتوحيية العضييوية وفييي هييذا  -40
والتيييييي تضيييييم فيييييي عضيييييويتها كيييييالد مييييين األمانييييية العامييييية  دولييييية فلسيييييطين  

 العربييييييية واإلسييييييالمية  الصيييييينادي  العربييييييية  األمانيييييية العاميييييية  المنظمييييييات
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(  حيييييث ركييييز االجتميييياي علييييم الاييييروئ بالتوصيييييات 2018م11م21-22
للتنمييية  ةاالسييتراتيجي ليييات تمويييل الاطيية و  جليي الم اتقييرار الالزميية لتنفيييذ 

 (  وتم االتفا  علم ما يلي 2022-2018  القطاعية لمدينة القد 
  التاكيييد علييم المسيي ولية العربييية واالسييالمية الجماعييية تجيياد القييد   ودعييوة

جميييييييع الييييييدول  والمنظمييييييات العربييييييية واإلسييييييالمية  والصيييييينادي  العربييييييية  
والقطيياي الايياص   لييم تييوفير التمويييل الييالزم ومنظمييات المجتمييع المييدني  

لتنفيييذ المشييروعات الييواردة فييي الاطيية االسييتراتيجية للتنمييية القطاعييية فييي 
 .( بالتنسي  مع دولة فلسطين2022-2018القد  الشرقية  

  د.ي  677الطلب من الدول األعضياء االلتيزام بتنفييذ قيرار قمية عميان رقيم
ميوارد صيندوقي األقصيم والقيد  بشان زييادة  2017م3م29( بتاري  28 

مليييون دوالر والييذي أكييدت عليييه قميية القييد  بمدينيية الظهييران  500بقيميية 
  ودعيييييوة اليييييدول التيييييي ليييييم تيييييِ  2018م4م15بتييييياري   711بيييييالقرار رقيييييم 

 .بالتزاماتها في هذا الشان سرعة الوفاء بها
 ت دعوة المجيال  الوزاريية العربيية المتاصصية والبرلميان العربيي والبرلمانيا

الوطنيية والمنظميات واالتحيادات العربيية  السيتحداث وسيائل لحشيد  العربية
اليييدعم الشيييعبي لتنفييييذ الاطييية االسيييتراتيجية للتنميييية القطاعيييية فيييي القيييد  

 .( بالتنسي  مع دولة فلسطين2022 – 2018 
  تبنيييي  ليييية التيييدال العربيييي واإلسيييالمي لتنفييييذ الاطييية االسيييتراتيجية للتنميييية

( ميين اييالل التنسييي  والتواصييل مييع 2022-2018   القطاعييية فييي القييد
 .دولة فلسطين
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  دور القطــــــاع الخــــــام فــــــي دعــــــم العمــــــل االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي
   العربي المشترك:

القطييييياي الاييييياص بيييييدور فاعيييييل فيييييي دعيييييم المشييييياريع االقتصيييييادية  يسييييياهم -41
واالجتماعييية العربييية  ويسييعم  لييم تحقييي  تنمييية وتكامييل اقتصييادي عربييي 

للمفيياهيم الحديثيية واسييتجابة للمت يييرات. كمييا يقييوم بييدور فاعييل  أكثيير احتييواءد 
فييي المشييروعات الصيي يرة والمتوسييطة ومشيياريع ريييادة األعمييال واالبتكييار  
ميييع تاصييييص مشيييروعات موجهييية للشييييباب ودعيييم دور الميييرأة فيييي الحييييياة 
االقتصييادية  فضييالد عيين مسيياهمة القطيياي الايياص فييي اليي  فييرص عمييل 

عييادة بنييياء رأ  ا لمييال بمفهوميييه الواسييع  ماليييياد  تصيينيعياد  بشيييرياد  جديييدة وا 
اجتماعياد  طبيعياد(. كما يعمل القطاي الاياص عليم تحسيين عوائيد الميوارد 
مييييين ايييييالل اإلنتيييييائ وكفاءتيييييه وتيييييدوير المارجيييييات  واسيييييتادام مسيييييتلزمات 

المحلية بما يحق  المصلحة االقتصيادية  واالسيتفادة مين المبيادرات  اإلنتائ
ميية ميين قبييل ال يير  التجارييية العربييية األجنبييية المشييتركة بمييا الريادييية المقد

 تحمله من تجارب رائدة ومفاهيم حديثة. 
مييييين ذلييييي   تعميييييل األمانييييية العامييييية عليييييم التعييييياون ميييييع القطييييياي  وانطالقييييياد  -42

الاييييياص واالسيييييتفادة مييييين قدراتيييييه  وفقييييياد لقيييييرارات القميييييم العربيييييية والمجلييييي  
حييييرص علييييم التنسيييييي  االقتصييييادي واالجتميييياعي فييييي هييييذا الشيييييان. كمييييا ت

ميييييع اتحييييياد ال ييييير  العربيييييية فيييييي هيييييذا الشيييييان نظيييييراد إلمكاناتيييييه وأنشيييييطته 
 المتعددة في المجاالت ذات الصلة.

 التعاون العربي الدولي:  منتديات 

فييي  طييار دعييم وتعزيييز التعيياون االقتصييادي العربييي الييدولي  تسييعم جامعيية  -43
واالسيتثمارية بيين  الدول العربية  ليم تعزييز العالقيات االقتصيادية والتجاريية
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الييدول العربييية والتكييتالت الدولييية واإلقليمييية  وفييي مقييدمتهم  الصييين والهنييد 
واليابيييان وروسييييا االتحاديييية  باإلضيييافة  ليييم االتحييياد األوروبيييي ودول  سييييا 

وذل  من االل عقد منتديات التعاون العربي الدولي   وأذربيجان الوسطم 
ليم األسيوا  العالميية واالنتقيال مين بهد  االستفادة من الابيرات واليداول ا

مرحلة التعاون  ليم مرحلية بنياء شيراكة جدييدة ميع هيذد التكيتالت  مين أجيل 
مواكبيييية التطييييورات التييييي يشييييهدها العييييالم فييييي ظييييل التحييييديات االقتصييييادية 

 والسياسية الراهنة.
 :  يف جمال املنظمات واالحتادات العربية:ثامناا

دفاي العربييييي المشيييييتر  والتعييييياون ( مييييين معاهييييدة الييييي8المييييادة   لييييينصوفقيييياد  -44
 االقتصييييييادياالقتصييييييادي بييييييين دول الجامعيييييية العربييييييية  يعتبيييييير المجليييييي  

واالجتميياعي هييو المرجعييية القومييية لم سسييات العمييل العربييي  يشيير  علييم 
حسيين قيييام المنظمييات العربييية بمهامهييا المبينيية فييي مواثيقهييا  ويقييوم بكنشيياء 

ا ودراسية  نجازاتهيا وتقيارير هيئيات المنظمات وتقييم أدائها واعتماد موازناتهي
لجنية فنيية متاصصية منبثقية الرقابة الااصة بها  وكل ذل  يتم من ايالل 

عييين المجليييي  االقتصييييادي واالجتميييياعي تسييييمم لجنيييية المنظمييييات للتنسييييي  
والمتابعييية تضيييم فيييي عضيييويتها جمييييع اليييدول العربيييية والمنظميييات العربيييية 

عيامين إلقيرار اطيط وموازنيات  المعنية. وتجتمع هذد اللجنة مرة واحدة كيل
المنظمييات تمهيييداد العتمادهيييا ميين قبييل المجلييي  االقتصييادي واالجتمييياعي  
كميييييا تجتميييييع اللجنييييية ميييييرة واحيييييدة كيييييل عيييييام لدراسييييية  نجيييييازات المنظميييييات 
 والحسابات الاتامية وتقارير هيئات الرقابة المالية واإلدارية الااصة بها.

جتميياعي باهمييية مشيياركة األمانيية لقييرارات المجليي  االقتصييادي واال وتنفيييذاد  -45
العاميية فييي اجتماعييات المنظمييات العربييية المتاصصيية وتقييديم تقرييير بهييذا 
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الشييييييييان للجنيييييييية المنظمييييييييات للتنسييييييييي  والمتابعيييييييية والمجليييييييي  االقتصييييييييادي 
العدييييييد مييييين فيييييي بصيييييفة منتظمييييية األمانييييية العامييييية  تشيييييار   واالجتمييييياعي
  وذلي  مين أجيل التيي عقيدتها المنظميات العربيية المتاصصيةاالجتماعات 

توضيييييي  قيييييرارات مجليييييي  جامعييييية اليييييدول العربييييييية والمجلييييي  االقتصييييييادي 
واالجتماعي الااصة بالمنظمات وشر  توصيات لجنية المنظميات للتنسيي  

 .والمتابعة ولجنة التنسي  العليا للعمل العربي المشتر 

اعيييياد سيييينوياد كمييييا تعقييييد لجنيييية التنسييييي  العليييييا للعمييييل العربييييي المشييييتر  اجتم -46
ة األمين العام. وجدير بالذكر أن هذد اللجنة قد تشكلت بموجب قرار برئاس

  وتهيييد   لييييم تعزيييييز 1977م3م29بتيييياري   3552مجلييي  الجامعيييية رقيييم 
التعييياون والتنسيييي  وتبيييادل الابيييرات بييييين جامعييية اليييدول العربيييية وأجهزتهييييا 

كفياءة العميل العربيي و العاملة في نطاقهيا والمنظميات العربيية لزييادة فاعليية 
 اجتميييياي اسييييتثنائي لهييييا انعقييييادوكييييان  ايييير  مشييييتر  وتالفييييي االزدواجييييية.ال

بمقيير األكاديمييية العربيييية للعلييوم والتكنولوجيييا والنقيييل  2018م12م3بتيياري  
 بنياءد عليم طليبالبحري بمدينة االسكندرية بجمهورية مصر العربية  وذل  

الييية. والئحتهييا الدالجنيية التطييوير وتفعيييل عمييل مسييالة األمييين العييام لبحييث 
بضيييييرورة التيييييزام السيييييادة الميييييدراء العميييييوم ور سييييياء م االجتمييييياي وقيييييد أوصييييي

م سسيييات العميييل العربيييي المشيييتر  وم سسيييات وصييينادي  التموييييل العربيييية 
كة الفّعاليية فييي اجتماعاتهييا. كمييا أوصييت بالموافقيية أعضيياء اللجنيية بالمشييار 

ن ظم فقيياد للييوائ  والييميين حيييث المبييدأ علييم تطييوير الالئحيية الداالييية للجنيية و 
يواكييييب التطيييييورات الجاريييييية عليييييم الصيييييعيدين المعمييييول بهيييييا  وعليييييم نحيييييو 

 االقتصادي واالجتماعي.
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 :  يف جمال البيئة واإلسكان واملوارد املائية:تاسعاا

 في مجال البيئة واستدامة الموارد:   
األثييييييييار المحتمليييييييية للمفيييييييياعالت الحدودييييييييية عليييييييييم  دراسيييييييياتتييييييييم  نجيييييييياز  -47

عييييييييين المفييييييييياعالت  الناتجيييييييييةالمنطقييييييييية العربيييييييييية فيييييييييي رصيييييييييد الماييييييييياطر 
وااصييييية مفاعيييييل ديمونييييية اإلسيييييرائيلي ومفاعيييييل بوشيييييهر اإليرانيييييي   النوويييييية

مجلييييي   عليييييميتم عرضيييييها سيييييو   مييييين قبيييييل الهيئييييية العربيييييية للطاقييييية الذريييييية
 الوزراء العرب المس ولين عن ش ون البيئة.

للتنميييييية المسيييييتدامة  2030تيييييم اعتمييييياد وثيقييييية البعيييييد البيئيييييي ألجنيييييدة  كميييييا -48
عيييين شيييي ون البيئيييية وجيييياري  المسيييي ولينلييييوزراء العييييرب ميييين قبييييل مجليييي  ا

اعتمييييياد توصييييييات المائيييييدة المسيييييتديرة الاامسييييية ا  وكيييييذل  متابعييييية تنفييييييذه
 .هاتنفيذ متابعة لإلنتائ واالستهال  المستدامين وجاري

حيييييول تنفييييييذ البعيييييد البيئيييييي فيييييي التنميييييية اليييييدوري تقريييييير ال عيييييداد  تيييييمكميييييا   -49
للتنميييييية المسيييييتدامة والمنتيييييد  المنتيييييد  العربيييييي  للعييييير  عليييييمالمسيييييتدامة 

 السياسي الرفيع المستو  للتنمية المستدامة باألمم المتحدة.
عقد دورة اسيييييتثنائية لمجلييييي  اليييييوزراء العيييييرب المسييييي ولين عييييين ت  هيييييذا  وسييييي  -50

بالمملكييييييية األردنيييييييية  2019عيييييييام  مكيييييييانون ثيييييييانشييييييي ون البيئييييييية فيييييييي يناير
المتحييييييدة الهاشييييييمية لإلعييييييداد والتحضييييييير ومتابعيييييية دورات جمعييييييية األمييييييم 

 للبيئة.
وجيييييياري   تييييييم اعتميييييياد م شييييييرات البعييييييد البيئييييييي للتنمييييييية المسييييييتدامة كمييييييا  -51

  اسييييييييتكمال العمييييييييل ميييييييين اييييييييالل الفرييييييييي  العربييييييييي المعنييييييييي بالم شييييييييرات
 ممية ذات العالقة.األمنظمات البالتعاون والتنسي  مع 
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الجمعيية ناحية أار   جاري حالياد التنسي  ميع اليدول األعضياء لعقيد  ومن -52
اسيييييتكمال النصييييياب القيييييانوني لليييييدول  بعيييييدمرفييييي  البيئييييية العربيييييي العامييييية ل

 األعضاء المصادقة علم النظام األساسي لمرف  البيئة العربي.
 في مجال الكوارث الطبيعية، 
 2030تييييييم اعتميييييياد االسييييييتراتيجية العربييييييية للحييييييد ميييييين مايييييياطر الكييييييوارث  -53

( بتييييييييييييياري  29( د.ي  733رقيييييييييييييم   القمييييييييييييية العربيييييييييييييية بموجيييييييييييييب قيييييييييييييرار
ليييييييييية التنسيييييييييي  العربيييييييييية للحيييييييييد مييييييييين قيييييييييد اجتمييييييييياي آلع  و . 2018م4م15

تييييييييييم اعتميييييييييياد كمييييييييييا  .المايييييييييياطر لدراسيييييييييية كيفييييييييييية تنفيييييييييييذ االسييييييييييتراتيجية
االسييييييييييييتراتيجية العربييييييييييييية للصييييييييييييحة والبيئيييييييييييية ودليييييييييييييل العمييييييييييييل العربييييييييييييي 

( بموجيييييييب قيييييييرار القمييييييية 2030-2017االسيييييييتراتيجي للصيييييييحة والبيئييييييية  
 .2018م4م15(  بتاري  736  رقم

  ية والمناخ:في مجال االرصاد الجو 
 قيييييييرارات مجلييييييي  اليييييييوزراء العيييييييرب المعنييييييييين باألرصييييييياد الجوييييييييةتنفييييييييذاد ل -54

  أرصييييييييييياد التاليييييييييييية للموضيييييييييييوعاتتم المراجعييييييييييية الدوريييييييييييية   تيييييييييييوالمنيييييييييييا 
رصييييييييييياد الجويييييييييييية االعالميييييييييييية   دارة معلوميييييييييييات ماييييييييييياطر الطييييييييييييران  األ

الطقييييي  والمنيييييا   التيييييدريب وبنييييياء القيييييدرات  المنتيييييد  العربيييييي للتوقعيييييات 
سييييييتراتيجية المتكامليييييية لاييييييدمات األرصيييييياد الجوييييييية العربييييييية المنااييييييية  اال

  التعييييييييياون ميييييييييع المنظمييييييييية العالميييييييييية 2030-2018وماطيييييييييط تنفييييييييييذها 
 .لألرصاد الجوية والمنظمات العربية واالقليمية والدولية

متابعيييييية تنفيييييييذ اطيييييية العمييييييل العربييييييية للتعامييييييل مييييييع قضييييييايا حالييييييياد يييييييتم و  -55
تييييم اعتميييياد  كمييييا ي بييييذل .الت ييييير المنييييااي ميييين قبييييل فرييييي  العمييييل المعنيييي

لييييييية العربييييييية التييييييي أوصييييييت بهييييييا المجموعيييييية العربييييييية فييييييي اجتماعهييييييا اآل
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والموقييييي  المتيييييوازن ضيييييمن برنيييييامت عميييييل اتفاقيييييية بييييياري  واعتبيييييارد  (20 
 أساسا للتحر  العربي االل الجولة التفاوضية الحاسمة في بولندا.

 في مجال المياه، 
يييييييية لمواجهيييييييية تحييييييييديات ذات األولو تيييييييم اتايييييييياذ العدييييييييد ميييييييين اإلجييييييييراءات  -56

 أهمها    ومناألمن المائي في الدول العربية
   صدار تقارير دورية عن وضعية الموارد المائية في الدول العربية بالتعياون

 .قليمية عربية  مع منظمات 
  تنفيييذ مشيياريع رائييدة حييول االدارة المتكامليية للمييوارد المائييية ميين طيير  الييدول

غايييييات الهييييد  السيييياد  الايييياص وبرمجيييية مشيييياريع أايييير  بهييييد  تحقييييي  
 .بالمياد من أهدا  التنمية المستدامة

  تنفيذ العديد من المشاريع بالتعاون بين اليدول والمنظميات االقليميية والدوليية
 .لتوسيع القاعدة التكنولوجية والصناعية وتوفير قواعد البيانات

 تمرات لمشييياركة العربيييية فيييي المحافيييل الدوليييية المرتبطييية بالميييياد  مييي  تعزييييز ا
األمييم المتحييدة  لألطييرا  حييول المنييا  والتنييوي البيولييوجي والمنتييد  العييالمي 

 .للمياد(
   طار لتنمية قدرات المفاوضين العرب ودبلوماسية المياد بالتعاون ميع  عداد

وجييياري البحيييث عييين فيييرص   منظميييات األميييم المتحيييدة فيييي المنطقييية العربيييية
 تمويل لتنفيذد.

 قليمية واليدول المانحية ليدعم قيدرات إللدولية واالشراكة مع المنظمات ا تعزيز
 الدول العربية في التكي  مع الت يرات المنااية في قطاي المياد.

  االسييتمرار فييي العمييل علييم بنيياء قييدرات الييدول العربييية لتحقييي  التييرابط بييين
قطاعات المياد والطاقة واألمن ال ذائي بالتعاون مع منظمات اقليمية عربية 
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ي هذا الشان االعيداد ألول اجتمياي مشيتر  بيين وزراء الميياد ويتم ف  ودولية
تعييياون ميييع منظمييية األغذيييية والزراعييية الووزراء الزراعييية فيييي اليييدول العربيييية ب

 .االسكواولجنة 
  تشييجيع البحييث العلمييي واالبتكييار ميين اييالل جييائزة المجليي  الييوزاري العربييي

 أحييييدثئت للمييييياد والعمييييل علييييم تنظيييييم الميييي تمر العربييييي للمييييياد لعيييير  نتييييا
 األبحاث العلمية وتبادل الابرات والتجارب.

  شبكة للابراء العرب حول المياد العربية تحت االحتالل بالتعياون ميع  نشاء
والحييييييرص علييييييم فضيييييي  ممارسييييييات االحييييييتالل   سيييييلطة المييييييياد الفلسييييييطينية

االسييييرائيلي فييييي االعتييييداء علييييم الحقييييو  المائييييية العربييييية ميييين طيييير  دوليييية 
   .في المنتديات الدولية  االحتالل

عليييم مراجعييية وتحيييديث  يعميييل المجلييي  اليييوزاري العربيييي للميييياد حاليييياد كميييا  -57
التحيييديات ومتطلبييات التنميييية  لمواجهيية االسييتراتيجية العربييية لألمييين المييائي

مييييع التركيييييز علييييم   إلدرائ أولويييييات جديييييدة (2030-2010المسييييتدامة  
درائ وا    ومييع دول غييير عربييية عربيييةالدول الييالمييوارد المائييية المشييتركة بييين 

بالمييياد لمتابعيية وتقييييم التقييدم  المرتبطييةم شييرات أهييدا  التنمييية المسييتدامة 
  دارة مسيييييتدامة للميييييوارد المائيييييية تحقيييييي  أميييييام المحيييييرز وتحدييييييد الفجيييييوات 

وضيييمان مصيييال  اليييدول العربيييية المتشييياطئة ميييع دول غيييير عربيييية لتحقيييي  
   األمن المائي العربي.

 كان والتنمية الحضرية:في مجال االس 
تعزيييييييز والتنمييييييية الحضييييييرية ل لإلسييييييكانمنتييييييد  وزاري عربييييييي  نشيييييياء  تييييييم -58

تنفيييييييذ اطيييييية التنمييييييية الموقيييييي  العربييييييي فييييييي المحافييييييل الدولييييييية ومتابعيييييية 
فيييييي جمهوريييييية  للمنتيييييد . وقيييييد عقيييييدت اليييييدورة األوليييييم 2030 المسيييييتدامة
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 عيييييييييالن   وأصيييييييييدر 22/12/2015-20مصييييييييير العربيييييييييية ايييييييييالل الفتيييييييييرة 
  المملكييييييية الم ربييييييييةفيييييييي منتيييييييد  لل كميييييييا عقيييييييدت اليييييييدورة الثانيييييييية القييييييياهرة.

 .عالن الرباط  وأصدر  23/12/2017-21االل الفترة 
 وزراء اإلسييييكان والتعمييييير العييييرب علييييم ميييين ناحييييية أايييير   وافيييي  مجليييي  -59

  2030االسييييييتراتيجية العربييييييية لإلسييييييكان والتنمييييييية الحضييييييرية المسييييييتدامة 
األمانيية   وكلّيي  22/12/2015  ( بتياري32د.ي   (10بموجيب قييرارد رقييم  

لالعتميياد. وبعرضييها علييم القميية  القميية العربييية  لييم الفنييية للمجليي  برفعهييا 
اليييييييذي وافييييييي  عليييييييم  25/7/2016 ( بتييييييياري 662 أصيييييييدرت القيييييييرار رقيييييييم 

 االستراتيجية العربية لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة.
ة لالسييتراتيجية العربييية  تنفيييذاد لييذل   تييم االنتهيياء ميين  عييداد الاطيية التنفيذييي -60

( لمجلييي  وزراء االسيييكان والتعميييير العيييرب 35وتيييم عرضيييها عليييم اليييدورة  
وقييييييد أصييييييدر  مملكيييييية البحييييييرين.ب بمدينيييييية المناميييييية 13/12/2018بتيييييياري  

( الييييذي تضييييمن الموافقيييية علييييم الاطيييية التنفيذييييية 8المجليييي  القييييرار رقييييم  
امة  ورفعهيييا  ليييم االسيييتراتيجية العربيييية لإلسيييكان والتنميييية الحضيييرية المسيييتد

( التي ست عقد بالجمهورية التونسية في 30القمة العربية العادية في دورتها  
   لالعتماد. 2019مار م  ذار 

 العربيـــة الكـــودات وتحـــديث وصـــيا ة إلعـــداد الدائمـــة العربيـــة  اللجنـــة 
 للبناء: الموحدة

ضييمنها   يييتم حالييياد  عييداد المسييودات النهائييية لكييودات المرحليية الثامنيية  وميين  -61
الكييود العربييي للبنيياء. وسيييتم البييدء فييي  عييداد  –للجسييور  الموحييد العربييي الكييود

كودات المرحلة التاسيعة  والتيي تضيم  الكيود العربيي إلدارة مشيروعات التشيييد 
 الكود العربي للمعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية. –
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 :  شرتكة:مقررات القمم امل تنفيذ متابعةيف جمال عاشراا

 الرابعةفي دورتيها الثالثة و  اإلفريقية العربية القمة: 

ع قييييييدت القمتييييييان العربييييييية األفريقييييييية الثالثيييييية والرابعيييييية فييييييي دوليييييية الكويييييييت  -62
( علييييييييييييم التييييييييييييوالي  2016( وجمهورييييييييييييية غينيييييييييييييا االسييييييييييييتوائية  2013 

وأصييييييدرت عييييييدداد ميييييين القييييييرارات تقييييييوم األمانيييييية العاميييييية بمتابعيييييية تنفيييييييذها 
ع قيييييدت فيييييي هيييييذا الشييييييان العربيييييية واالفريقييييييية  و ميييييع الجهيييييات الماتصييييية 

 .  عدة اجتماعات تشاورية بين األمانة العامة واالتحاد اإلفريقي
وكييييييان ميييييين بييييييين هييييييذد االجتماعييييييات االجتميييييياي السييييييابع للتعيييييياون العييييييام  -63

  فريقيييييياالاألميييييين العيييييام ورئيييييي  مفوضيييييية االتحييييياد  برئاسيييييةاليييييذي ع قيييييد 
تنييييييياول حييييييييث   عاميييييييةبمقييييييير األمانييييييية ال 2017م12م10وذلييييييي  بتييييييياري  

  الييييدورة الرابعيييية للقميييية العربييييية اإلفريقييييية قييييراراتجتميييياي متابعيييية تنفيييييذ الا
اسيييييييييتعرا  جهيييييييييود الجيييييييييانبين فيييييييييي  عيييييييييداد اإلطيييييييييار باإلضيييييييييافة  ليييييييييم 

 التنسيقي لتمويل المشروعات العربية االفريقية.
لقييييييييرار القميييييييية العربييييييييية االفريقييييييييية الثالثيييييييية فييييييييي دوليييييييية الكويييييييييت  وتنفيييييييييذاد  -64

لمنتييييييييييد  االقتصييييييييييادي العربييييييييييي اإلفريقييييييييييي  ميييييييييياالبو  (  عقييييييييييد ا2013 
(  بتنظيييييييييييم مشييييييييييتر  بييييييييييين األمانيييييييييية العاميييييييييية للجامعيييييييييية 2016م11م18

واتحييييييييياد ال ييييييييير  العربيييييييييية واألكاديميييييييييية العربيييييييييية للعليييييييييوم والتكنولوجييييييييييا 
والنقيييييييييل البحيييييييييري ومفوضيييييييييية االتحييييييييياد اإلفريقيييييييييي والمصييييييييير  العربيييييييييي 

علييييم تعزيييييز  نتييييد للتنمييييية االقتصييييادية فييييي  فريقيييييا. وركييييزت أعمييييال الم
زيييييييادة تييييييدفقات التجييييييارة واالسييييييتثمار بييييييين اإلقليمييييييين ميييييين اييييييالل سييييييبل 

كمييييييييا عقييييييييد االجتميييييييياي الييييييييوزاري المشيييييييياركة الفعاليييييييية للقطيييييييياي الايييييييياص. 
المشييييييتر  األول للييييييوزراء األفارقيييييية والعييييييرب المسيييييي ولين عيييييين االقتصييييييياد 
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 (  تحييييييييت شييييييييعار "تعزيييييييييز2016م11م21والتجييييييييارة والمالييييييييية  ميييييييياالبو  
ار ميييييييين اييييييييالل التمويييييييييل وتطييييييييوير البنييييييييية األساسييييييييية فييييييييرص االسييييييييتثم

 .  العابرة للحدود"

 الريــــــا ) الجنوبيــــــة أمريكــــــا ودول العربيــــــة للــــــدول الرابعــــــة القمــــــة :
2015  :) 

العربييييييييية ودول أمريكييييييييا الجنوبييييييييية فييييييييي  للييييييييدولع قييييييييدت القميييييييية الرابعيييييييية  -65
(  وأصييييييييدرت 2015مدينيييييييية الريييييييييا  بالمملكيييييييية العربييييييييية السييييييييعودية  

فيييييي المجييييياالت االقتصيييييادية واالجتماعيييييية. وتقيييييوم عيييييدداد مييييين القيييييرارات 
األمانييييية العامييييية والمجيييييال  الوزاريييييية المتاصصييييية والمنظميييييات العربيييييية 
المتاصصيييييييية بمتابعيييييييية تنفيييييييييذ مييييييييا ورد فييييييييي  عييييييييالن الريييييييييا   ويييييييييتم 
عيييييييييييير  النتيييييييييييييائت بصييييييييييييفة دوريييييييييييييية علييييييييييييم المجلييييييييييييي  االقتصيييييييييييييادي 

 واالجتماعي. 
اجتميييياي ين لعقييييد فييييي مجييييال البيئيييية  فكنييييه جيييياري التنسييييي  بييييين الجييييانب  -66

مجلييييي  اليييييوزراء العيييييرب المسييييي ولين عييييين لالفنيييييية  األمانييييية بيييييين تشييييياوري
لعقييييييد  للتحضيييييييرالمملكيييييية العربييييييية السييييييعودية والبرازيييييييل و شيييييي ون البيئيييييية 

الميييييييييياد بيييييييييين اليييييييييدول العربيييييييييية ودول أمريكيييييييييا  ةنيييييييييدوة "تقنييييييييييات تحليييييييييي
 .  2019االل عام  الجنوبية"

لعربيييييي للسيييييياحة علمييييياد المجلييييي  اليييييوزاري ا أحييييييط  السيييييياحة مجيييييالفيييييي  -67
وزارة السييييياحة فييييي المملكيييية األردنييييية الهاشييييمية عيييين استضييييافة  باعتييييذار

ودول أمريكييا  العربيييةاالجتميياي األول لييوزراء السييياحة العييرب فييي الييدول 
 تهاالشيييكر  ليييم جمهوريييية مصييير العربيييية عليييم استضييياف  ووجيييه الجنوبيييية
الييوزاري للسييياحة . وجيياري حالييياد التحضييير لعقييد االجتميياي الجتمييايلهييذا ا
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المشييتر  علييم هييامش الجمعييية العاميية لمنظميية السييياحة العالمييية اييالل 
االتحاديييية  بهيييد  ضيييمان مشييياركة أكبييير عيييدد مييين  بروسييييا 2019عيييام 

 .وزراء السياحة من الجانبين
بشييييييان  اد مجليييييي  وزراء النقييييييل العييييييرب قييييييرار أصييييييدر فييييييي مجييييييال النقييييييل   -68

ضييييييع  لييييييية إلنشيييييياء الااصيييييية بو  العمييييييلرفييييييع التقرييييييير النهييييييائي لورشيييييية 
شيييييييركتي قطييييييياي اييييييياص أحيييييييدهما للنقيييييييل البحيييييييري واألاييييييير  للايييييييدمات 
اللوجيسييييييييييتية  بييييييييييين الييييييييييدول العربييييييييييية ودول أمريكييييييييييا الجنوبييييييييييية   لييييييييييم 

 المجل  االقتصادي واالجتماعي.
األول للجنييييييية التعييييييياون الزراعييييييي  عقيييييييدت عيييييييدة اجتماعيييييييات  االجتميييييياي -69

مانيييييية العاميييييية تحضيييييييرية بييييييين المنظميييييية العربييييييية للتنمييييييية الزراعييييييية واأل
لعقييييييد االجتمييييياي األول للجنييييية التعيييييياون للتحضيييييير وجمهوريييييية السيييييودان 

أعييييييييييدت قييييييييييد الزراعييييييييييي والييييييييييذي ستستضيييييييييييفه جمهورييييييييييية السييييييييييودان. و 
المنظمييييية العربيييييية للتنميييييية الزراعيييييية كافييييية الوثيييييائ  لالجتمييييياي بميييييا فيييييي 
ذليييي  التصييييور لتفعيييييل التعيييياون العربييييي األميركييييي الجنييييوبي فييييي مجييييال 

   التعاون الزراعي.
الاييييياص  شييييياركت األمانييييية العامييييية فيييييي المنتيييييد  االقتصيييييادي  القطييييياي -70

(  والييييييييييذي تييييييييييم تنظيمييييييييييه 2018م4م2العربييييييييييي البرازيلييييييييييي  البرازيييييييييييل  
بالتعييييييييياون بيييييييييين األمانييييييييية العامييييييييية واتحييييييييياد ال ييييييييير  العربيييييييييية وال رفييييييييية 

لييييييم تعزيييييييز العالقييييييات  يهييييييد  المنتييييييد  و التجارييييييية العربييييييية البرازيلييييييية. 
سيييييييتثمارية بيييييييين اليييييييدول العربيييييييية وجمهوريييييييية االقتصيييييييادية والتجاريييييييية واال

قييييييدمت األمانيييييية العاميييييية ورقيييييية عمييييييل حييييييول أهييييييم و البرازيييييييل االتحادييييييية. 
مجييييييييياالت تطيييييييييوير العالقييييييييييات االقتصيييييييييادية بييييييييييين الجيييييييييانبين العربييييييييييي 
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والبرازيليييييي  وأهيييييم الفيييييرص االسيييييتثمارية المتاحييييية بيييييين الجيييييانبين  حجيييييم 
ات المتبادلييييية. التبيييييادل التجييييياري بيييييين الطيييييرفين وكيييييذل  حجيييييم االسيييييتثمار 

وعقيييييييييد عليييييييييم هيييييييييامش المنتيييييييييد  االقتصيييييييييادي لقييييييييياءات ميييييييييع األمنييييييييياء 
العييييييامين لل يييييير  العربييييييية االجنبييييييية المشييييييتركة  مقيييييير ال رفيييييية التجارييييييية 

( لبحييييييييث أوضيييييييياي ال يييييييير  التجارييييييييية 2018م4م3العربييييييييية البرازيلييييييييية  
العربييييييييية المشييييييييتركة   وسييييييييبل تطويرهييييييييا  معالجيييييييية المعوقييييييييات  تعزيييييييييز 

فييييييرص االسييييييتثمارية لكييييييل دوليييييية عربييييييية  وبمييييييا دورهييييييا فييييييي التييييييرويت لل
 يادم المصال  العربية.

 جامعة الدول العربيـة يالتعاون بني منظومتيف جمال حادي عشر: 
 : واألمم املتحدة

واألمييييم  مييييذكرة التفيييياهم الموقعيييية بييييين جامعيييية الييييدول العربييييية  طييييارفييييي  -71
 بييكدرائ 1981نيوييور  فيي عيام  فييي المجموعية العربيية طالبيت  المتحيدة

عميال أميم المتحيدة عليم جيدول العربية واأل بند التعاون بين جامعة الدول
ييدرئ  دائمياد  صيب  بنيداد أالحيين  . ومنيذ ذلي المتحيدةلألميم  الجمعية العامية
لألمييم المتحييدة. كمييا تييم توقيييع اتفييا   عمييال الجمعييية العامييةأعلييم جييدول 

ي التعييييياون بيييييين المنظمتيييييين بهيييييد  تحدييييييد االطيييييار القيييييانوني والتنظيمييييي
 للعالقات بينهما.

للتعييياون العييام بيييين منظيييومتي الجامعييية العربيييية  اد اجتماعييي (14 قيييد ع  وقييد  -72
لمتابعية التقيدم   حييث تعقيد هيذد االجتماعيات كيل عيامين  المتحدةواألمم 

المحرز في األنشطة القائمة وتعزيز التعاون في المجاالت ذات االهتميام 
ت واألنشييطة المتفيي  هييا توصيييات ومصييفوفة للبييرامصييدر عنوت  المشييتر 

. االقتصييادية واالجتماعيييةو فييي المجيياالت السياسييية  عليهييا ميين الجييانبين
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 واالجتميياعي بصييفة دورييية متابعيية الجوانييب االقتصيياديويتييولم المجليي  
صييدا  واالجتماعييية االقتصييادية التوجيهييات الالزميية بشييانها. وقييد ع قييد  روا 
ظمييييات العربييييية ( للتعيييياون العييييام بمشيييياركة عييييدد ميييين المن14االجتميييياي  

المتاصصة ونظرائهم من الجانيب األمميي وصيدر عنيه الوثيقية الاتاميية 
  تيييم تعميمهيييا عليييم 2020-2018ومصيييفوفة األنشيييطة والبيييرامت للفتيييرة 

م سسيييييات العميييييل العربيييييي المشيييييتر   وجييييياري متابعتهيييييا بالتعييييياون بيييييين 
األمانيييييييييات الفنيييييييييية للمجيييييييييال  الوزاريييييييييية العربيييييييييية والمنظميييييييييات العربيييييييييية 

 .المتاصصة
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 الثانياجلزء 
 العربي املشرتك االجتماعيالعمل 

  االقتصيادية واالجتماعيية فيي التنموييةبحثت اليدورة الثالثية للقمية العربيية  -73
(  2013الريييا  بالمملكيية العربييية السييعودية  ينييايرم كييانون ثييان  مدينيية

العدييييد مييين الموضيييوعات االقتصيييادية واالجتماعيييية والتنمويييية  وأصيييدرت 
القيرارات الهامية فيي هيذا الشيان. وقاميت األمانية العامية بمتابعية عدداد من 

تنفييييذ هيييذد القيييرارات  وقيييد تيييم االنتهييياء مييين عيييدد مييين الموضيييوعات التيييي 
كانت معروضة عليم القميم العربيية التنمويية فيي دوراتهيا اليثالث السيابقة  
ومييين بينهيييا  الموضيييوعات ذات الصيييلة باألهيييدا  التنمويييية لأللفيييية التيييي 

  وانطليي  فييي سييبتمبرمأيلول ميين 2015عمييل بموجبهييا فييي عييام أنتهييم ال
ذات العيييام مييين الجمعيييية العامييية لألميييم المتحيييدة اطييية التنميييية المسيييتدامة 

التي تش ل منظومة جامعة الدول العربيية وأجهزتهيا المتاصصية  2030
 لدعم جهود الدول األعضاء لتنفيذ هذد الاطة الطموحة.

يجري التي ار  األموضوعات من العدد باإلضافة  لم ذل   فكن هنا   -74
للشيعب الفلسيطيني فيي قطياي  الصيحيةتنفيذها  ومنها  متابعية األوضياي 

غيييزة  البرنيييامت المتكاميييل ليييدعم التشييي يل والحيييد مييين البطالييية فيييي اليييدول 
العربيييية  البرنيييامت العربيييي للحيييد مييين الفقييير فيييي اليييدول العربيييية  تحسيييين 

لي فيييييي العيييييالم العربيييييي  مسيييييتو  الرعايييييية الصيييييحية  مبيييييادرة البنييييي  اليييييدو 
المشيياريع العربييية لييدعم صييمود القييد   التصييدي لألمييرا  غييير المعدييية 
 غيييير السيييارية(  وبميييا فيييي ذلييي  جهيييود منظومييية جامعييية اليييدول العربيييية 
ومجالسييييها الوزارييييية إلعييييداد الموقيييي  العربييييي واألولويييييات العربييييية لاطيييية 

 .2030التنمية المستدامة 
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ـــات العأوالا:  ـــتدامة يف جمـــال األولوي ـــة املس ـــة التنمي ـــة  ط ربي
  األبعاد االجتماعية - 2030

( فييي العاصييمة الموريتانييية 27أقييرت القميية العربييية فييي دورتهييا العادييية   -75
نواكشيييوط نتيييائت المييي تمر اليييوزاري حيييول "تنفييييذ اطييية التنميييية المسيييتدامة 

في الدول العربية  األبعاد االجتماعية"  وذل  بموجب قرارهيا رقيم  2030
  والجيياري العمييل بموجبييه. وقييد سييب  ذليي  2016م7م25تيياري  ( ب663 

( فييي مدينيية شييرم الشييي  26أن أقييرت القميية العربييية فييي دورتهييا العادييية  
"  2015"األولويييات العربييية ألجنييدة التنمييية المسييتدامة العالمييية لمييا بعييد 

 2015م3م29( بتاري  631وذل  بموجب القرار رقم  
 :  يف جمال الفقر:ثانياا

العربييي حييول الفقيير متعييدد األبعيياد  الييذي أطلقييه  التقريييراد لتوصيييات تنفيييذ -76
مجلييييي  وزراء الشييييي ون االجتماعيييييية العيييييرب عليييييم هيييييامش الشيييييّ  رفييييييع 

  قاميت 2017المستو  للجمعية العامة لألمم المتحدة في سيبتمبرمأيلول 
ووكييياالت األميييم المتحيييدة المعنييييين األمانييية العامييية بالتعييياون ميييع الشيييركاء 

بكعيييداد اإلطييييار االسيييتراتيجي العربيييي للقضيييياء عليييم الفقيييير المتاصصييية 
متعييييدد األبعيييياد فييييي الييييدول العربييييية  وتمييييت الموافقيييية علييييم هييييذا االطييييار 
االستراتيجي الهام مين قبيل مجلي  وزراء الشي ون االجتماعيية العيرب فيي 

  2018لشييي  فييي ديسييمبرمكانون االول (  الييذي ع قييد بشييرم ا38دورتييه  
االطييييييار  لييييييم القميييييية العربييييييية التنموييييييية   وطالييييييب المجليييييي  برفييييييع هييييييذا

(  للنظييير فيييي 2019االقتصيييادية واالجتماعيييية فيييي الجمهوريييية اللبنانيييية  
 اعتمادد.
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حييييال تنفيييييذد نقليييية نوعييييية هاميييية تييييدعم جهييييود الييييدول  االطيييياروي عييييد هييييذا  -77
لتنفيييييييذ السياسييييييات والبييييييرامت الناجعيييييية للقضيييييياء علييييييم الفقيييييير  األعضيييييياء

لتنفييييييييذ االهيييييييدا  وال اييييييييات ذات بماتلييييييي  أبعيييييييادد  وتعزييييييييز جهودهيييييييا 
. كمييييييييا يتميييييييييز هييييييييذا 2030الصييييييييلة فييييييييي اطيييييييية التنمييييييييية المسييييييييتدامة 

االطيييييار بانيييييه يتضيييييمن مقتييييير  آلليييييية مرقمنييييية للتقيييييييم ومتابعييييية التنفييييييذ  
وبمييييييا ي مّكيييييين ميييييين مراجعيييييية السياسييييييات والبييييييرامت المتبعيييييية وصييييييوالد  لييييييم 

 تحقي  االهدا  المرجّوة من هذا االطار.
  2018م4م15( بتييييييييياري  738رقيييييييييم  العربيييييييييية مييييييييية وتنفييييييييييذاد لقيييييييييرار الق -78

اليييييذي رحيييييب بكنشييييياء المركيييييز العربيييييي للسياسيييييات االجتماعيييييية والقضييييياء 
وزراء الشيييييي ون  علييييييم الفقيييييير فييييييي الييييييدول العربييييييية  فقييييييد شييييييّكل مجليييييي 

 لجنة في هذا الشان.االجتماعية العرب 
وبنييييييياءد عليييييييم قيييييييرار مجلييييييي  وزراء الشييييييي ون االجتماعيييييييية العيييييييرب رقيييييييم  -79

اليييييييييييذي رحيييييييييييب باستضيييييييييييافة المملكييييييييييية  2018م12م5( بتييييييييييياري  853 
االردنييييييييييية الهاشييييييييييمية لهييييييييييذا المركييييييييييز العربييييييييييي المتاصييييييييييص  جيييييييييياري 

والشييييييركاء ووكيييييياالت بالمملكيييييية التنسييييييي  مييييييع وزارة التنمييييييية االجتماعييييييية 
االميييييم المتحيييييدة المتاصصييييية لالنتهييييياء مييييين  نشييييياء المركيييييز فيييييي أقيييييرب 

سييييييتراتيجي اآلجييييييال  ليمثييييييل أحييييييد اآلليييييييات الداعميييييية لتنفيييييييذ االطييييييار اال
للقضيييييياء علييييييم الفقيييييير متعييييييدد االبعيييييياد وتعزيييييييز السياسييييييات االجتماعييييييية 

 في الدول العربية بما ينعك   يجاباد علم المواطن العربي.
 :  يف جمال كبار السن:ثالثاا

انطالقييياد مييين اهتميييام منظومييية جامعييية اليييدول العربيييية بفئييية كبيييار السييين   -80
المانيية العاميية  بالتعيياون لهييذد الفئيية الهاميية فييي المجتمييع  أعييدت ا وتقييديراد 

مييييع صييييندو  األمييييم المتحييييدة للسييييكان والشييييركاء ميييين منظمييييات المجتمييييع 
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الميييييدني  وبتعييييياون وثيييييي  ميييييع الجمهوريييييية التونسيييييية صييييياحبة المبيييييادرة  
االسييتراتيجية العربييية لكبييار السيين  والتييي وافيي  عليهييا االجتميياي المشييتر  

انعقييييد فييييي لمجلسييييي وزراء الشيييي ون االجتماعييييية والصييييحة العييييرب الييييذي 
. وتتضيييمن هيييذد االسيييتراتيجية  2018م12م4مدينييية شيييرم الشيييي  بتييياري  

بناءد علم دراسة واقع كبار السين فيي اليدول العربيية  مقترحيات بسياسيات 
وبييييييرامت فييييييي ماتليييييي  المجيييييياالت االجتماعييييييية والصييييييحية واالقتصييييييادية 

فيي  تنفيذها ضماناد للعيش الكريم لهذد الفئة الهامة يوفروالتشريعية  التي 
وبما ي مّكن من االستفادة من القدرات والابرات الهامية للقيادرين   المجتمع

ليم القمية العربيية  منهم. ومن المنتظر أن ت رفيع هيذد االسيتراتيجية الهامية 
(  للنظييييير فيييييي 2019العاديييييية فيييييي الجمهوريييييية التونسيييييية  ميييييار م  ذار 

 اعتمادها والعمل بموجبها. 
 :  إلعاقة:يف جمال االشخاص ذوي ارابعاا

يمثييل موضييوي األشييااص ذوي اإلعاقيية أولوييية متقدميية فييي عمييل األمانيية  -81
مانييية ن االجتماعيييية العيييرب  حييييث تقيييوم األالعامييية ومجلييي  وزراء الشييي و 

العامة بعر  بند دائم علم جدول أعمال المجلي  فيي هيذا الاصيوص  
التيييي تيييدعم جهيييود اليييدول األعضييياء لتنفييييذ  الجوانيييبوييييتم التركييييز عليييم 

االمييييييم المتحيييييييدة لحقييييييو  األشيييييييااص ذوي اإلعاقيييييية  وال اييييييييات اتفاقييييييية 
. وفيي هيذا 2030والم شرات ذات الصلة ضمن اطة التنمية المستدامة 

فعاليييات متاصصيية  2018االطييار  نظمييت االمانيية العاميية اييالل عييام 
ط بييين االتفاقييية الدولييية التركيييز علييم الييربفييي هييذا المجييال  تهييد   لييم 

ضيييالد عييين موضيييوي  يجييياد قواعيييد بيانيييات   ف2030واطييية  ليهييياالمشيييار  
مدققيية وبتصيينيفات لإلعاقيية فييي الييدول العربييية  وااصيية فييي الييدول التييي 

 تواجه صراعات ونزاعات مسلحة وفي الدول االقل نمواد.
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فيييييي ذات االطيييييار أيضييييياد  نظميييييت االمانييييية العامييييية حيييييدثاد جانبيييييياد عليييييم  -82
 فيييييي اتفاقيييييية حقيييييو  االشيييييااص ذوي االطيييييرا هيييييامش مييييي تمر اليييييدول 

"اإلعاقييييية   تحيييييت عنيييييوان 2018االعاقيييية ايييييالل شيييييهر يونييييييوم حزيييييران 
فييييي مرحليييية التحييييديات التييييي تواجييييه العييييالم العربييييي  حقييييو  األشييييااص 

"  وذليييييييي  بالتعيييييييياون مييييييييع ذوي اإلعاقيييييييية فييييييييي حيييييييياالت النييييييييزاي والعنيييييييي 
 وكاالت االمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

دورتيييييييه اعيييييييية العيييييييرب فيييييييي كميييييييا أطلييييييي  مجلييييييي  وزراء الشييييييي ون االجتم -83
(  الييييييييييدليل 2018 ديسييييييييييمبرم كييييييييييانون أول ( فييييييييييي شييييييييييرم الشييييييييييي  38 

الييييييييذي تييييييييم اعييييييييدادد بالتنسييييييييي  مييييييييع   و الشييييييييامل لمصييييييييطلحات االعاقيييييييية
جليييييي  المكتييييييب التنفيييييييذي لمجليييييي  وزراء الشيييييي ون االجتماعييييييية لييييييدول م

ويعييييييييد هييييييييذا اليييييييدليل أحييييييييد الوثييييييييائ   التعييييييياون لييييييييدول الاليييييييييت العربيييييييية.
ذا المجييييييال التييييييي تعييييييزز ميييييين العمييييييل العربييييييي العربييييييية الهاميييييية فييييييي هيييييي

 االشااص.ه الء وضاي المشتر  وبما ينعك   يجاباد علم أ
 :  يف جمال اإلرهاب والتنمية االجتماعية:خامساا

بتيييييييييييياري  ( 699فيييييييييييي  طييييييييييييار تنفيييييييييييييذ قييييييييييييرار القمييييييييييية العربييييييييييييية رقييييييييييييم   -84
  بشييييييييييان "نتييييييييييائت الميييييييييي تمر الييييييييييوزاري حييييييييييول اإلرهيييييييييياب 2017م3م29

سيييييييباب ومعالجيييييييات"  قاميييييييت االمانييييييية العامييييييية والتنميييييييية االجتماعيييييييية  أ
بالتنسييييييي  مييييييع فرييييييي  الابييييييراء المكليييييي  بكعييييييداد "اطيييييية عمييييييل عربييييييية 
لمعالجيييييييية األسييييييييباب االجتماعييييييييية الم دييييييييية لإلرهيييييييياب  وتشييييييييتمل هييييييييذد 
الاطيييييييية الطموحيييييييية علييييييييم اطييييييييوات تنفيذييييييييية بتوقيتييييييييات محييييييييددة فييييييييي 
مجيييييييييياالت الاطيييييييييياب اليييييييييييديني والتعليييييييييييم والثقافييييييييييية والمييييييييييرأة والشيييييييييييباب 

 م والسياسات والتشريعات.واإلعال
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وافييييييي  مجلييييييي  وزراء الشييييييي ون االجتماعيييييييية العيييييييرب عليييييييم هيييييييذد  وقيييييييد -85
( فيييييييي شيييييييرم الشيييييييي   ديسيييييييمبرمكانون أول 38دورتيييييييه   اييييييياللالاطييييييية 
العربييييييية العادييييييية فييييييي الجمهورييييييية  القميييييية(  وطلييييييب رفعهييييييا  لييييييم 2018

 (.2019التونسية  مار م ذار 
: يف جمال   وتعليم الكبار:العقد العربي حملو األمية سادساا

رقييييم  القييييرارعلييييم مسييييتو  القميييية أصييييدر مجليييي  جامعيييية الييييدول العربييييية  -86
العقييييد الييييذي اعتمييييد بموجبييييه   2015م3م29بتيييياري   (26د.ي  ( 636 

( عقيداد للقضياء عليم 2024-2015وتعلييم الكبيار   األميةالعربي لمحو 
االمييييية فيييييي جمييييييع انحييييياء اليييييوطن العربيييييي بجمييييييع اشيييييكالها  االبجديييييية  

قييداد ة  الثقافييية(. وانطالقيياد ميين أهمييية مبييادرة  عييالن العقييد الحييالي عالرقمييي
نحياء اليوطن العربيي وبالتنسيي  والتعياون أللقضاء علم االميية فيي جمييع 

تيييم عقيييد عيييدة اجتماعيييات   ميييع المنظمييية العربيييية للتربيييية والثقافييية والعليييوم
بهد  وضع برنيامت عميل للقضياء عليم االميية فيي اليدول العربيية ايالل 

عليم  انطالقاد من قيم التراث العربي التي تح   سنوات العشر القادمةال
اني نسي ن التعليم والمعرفة حي  أومن منطل    التعليم والتعلم مد  الحياة

يجابيين يسيتطيعون المسياهمة بفاعليية فيي  مكفول للجميع لبناء مواطنين 
طيار المعرفة   اذين بعيين االعتبيار الظيرو  الراهنية ليبع  األق مجتمع

ووفقيييياد الطييييار   العربييييية التييييي تعيييياني ميييين الصييييراعات المسييييلحة والنييييزو 
مفيياهيمي يتبنييم مفهوميياد لمحييو االمييية كمجييال ميين مجيياالت تعليييم الكبييار 

ويتبنييم مييداالد تنموييياد متعييدد االبعيياد   ويواكييب متطلبييات مجتمييع المعرفيية
 .ينه  بالمجتمع العربي ويشيع ثقافة التعليم المستمر مد  الحياة

دراكييييياد ميييييو  -87 وعيييييي  زييييييادةهميتيييييه فيييييي أن االمانييييية العامييييية ليييييدور االعيييييالم و ا 
ميييييع القضيييييايا التنمويييييية والمجتمعيييييية  الميييييواطن العربيييييي ليصيييييب  متفييييياعالد 
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م كافييييية وسيييييائل واجهيييييزة تسيييييتاد اعالمييييييةالماتلفييييية  فقيييييد أعيييييدت اطييييية 
جييييييييل التوعييييييييية والتنظيييييييييم وحشييييييييد الطاقييييييييات لمواجهيييييييية أاالعييييييييالم ميييييييين 

ت القرائيييييييية فيييييييي المنييييييياط  الحضيييييييرية مشيييييييكلة االميييييييية  وزييييييييادة معيييييييدال
باإلضييييييافة   والريفييييييية والنائييييييية ميييييين اييييييالل اسييييييتادام الوسييييييائل التقليدييييييية

ليييييييييم أدوات تكنولوجييييييييييا المعلوميييييييييات واالتصييييييييياالت المبتكيييييييييرة إلتاحييييييييية  
فيييييييرص اليييييييتعلم المسيييييييتمر ميييييييد  الحيييييييياة بميييييييا يحقييييييي  أهيييييييدا  التنميييييييية 

وأهيييييييييدا  العقيييييييييد العربيييييييييي لمحيييييييييو األميييييييييية وتعلييييييييييم  2030 المسيييييييييتدامة
قرارهييييا ميييين قبييييل مجليييي  وزراء ا  و هييييذد الاطيييية  اعتميييياد. وقييييد تييييم الكبييييار

بمقييييير االمانييييية العامييييية  التيييييي ع قيييييدت( 49االعيييييالم العيييييرب فيييييي دورتيييييه  
 .2018م  يار االل شهر مايو

  الجهييييييود لييييييم بعيييييي  الصييييييعوبات التييييييي تواجييييييه هييييييذد  اإلشييييييارةتجييييييدر  -88
  عيييييدد مييييين اليييييدولالمتاحييييية بشيييييان البيانيييييات  ومييييين بينهيييييا نقيييييص بعييييي 

لقييييييام بزييييييارات ميدانيييييية ل اد عائقييييي اليييييذي يشيييييكلضيييييع  التموييييييل  وكيييييذل 
 لدول في القضاء علم االمية.الناجحة لتجارب اللتعر  علم ل

: يف جمال  االسرتاتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي سابعاا
 واالبتكار:

 مدينيييييية ( التييييييي عقييييييدت فييييييي22أصييييييدرت القميييييية العربييييييية فييييييي دورتهييييييا   -89
( بشيييييان 537رقيييييم   القيييييرار 2010ر م ذار ليبييييييا فيييييي ميييييابدولييييية سيييييرت 

فيييييت فيييييي اليييييدول العربيييييية"  وكلّ  التقنيييييي"اليييييدفع بجهيييييود البحيييييث العلميييييي و 
ذات األمانيييييية العاميييييية بالتنسييييييي  مييييييع المنظمييييييات العربييييييية المتاصصيييييية 

اسيييييييييتراتيجية عربيييييييييية  لوضيييييييييعباتاييييييييياذ اإلجيييييييييراءات الالزمييييييييية  العالقييييييييية
تيييييم   هيييييذا القييييرارل وتنفيييييذاد  .فييييي اليييييدول العربييييية التقنييييييللبحييييث العلمييييي و 
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"االسيييييييييييييتراتيجية العربييييييييييييييية للبحيييييييييييييث العلميييييييييييييي والتكنولييييييييييييييوجي   عيييييييييييييداد
مييييين مجلييييي  جامعييييية اليييييدول العربيييييية عليييييم  اواالبتكيييييار"  وتيييييم اعتمادهييييي

( 700القيييييرار رقيييييم   بموجيييييب( 28مسيييييتو  القمييييية فيييييي دورتيييييه العاديييييية  
 .  2017م3م29بتاري  

 بليييييورة ر يييييية عربيييييية للنهيييييو بهيييييد  جييييياء مشيييييروي االسيييييتراتيجية وقيييييد  -90
بالبحييييييث العلمييييييي والتكنولييييييوجي والتطييييييوير واالبتكييييييار وربطهييييييا بالتنمييييييية 
واالقتصييييياد فيييييي اليييييوطن العربيييييي. وتيييييتلاص هيييييذد الر يييييية فيييييي الوصيييييول 
بمنظوميييييية البحييييييث العلمييييييي والتطييييييوير واالبتكييييييار فييييييي الييييييوطن العربييييييي  

   ليييييم المسيييييتو  اليييييذي تسييييياهم فييييييه مسييييياهمة 2030قبيييييل حليييييول عيييييام 
ادية واالجتماعيييييييييية والثقافيييييييييية واضيييييييييحة فيييييييييي عمليييييييييية التنميييييييييية االقتصييييييييي

وقيييييييد قاميييييييت االمانييييييية  .والتحيييييييول  ليييييييم مجتميييييييع مبنيييييييي عليييييييم المعرفييييييية
ادات العربيييييية بالتعييييياون مييييع شيييييركاءها مييييين المنظمييييات واالتحييييي  و العاميييية

 بوضع الاطة التنفيذية لالستراتيجية.  المتاصصة
طيال  االسيبوي العربيي للبحيث العلميي  االمانة العامة حاليياد عليم تعمل و  -91

ي سييهم فييي تطييوير  ليييات التنسييي   عربييياد  مييية المسييتدامة ليكييون فضيياءد والتن
والتكامل بين المنظمات واالتحادات والهيئات العربية العاملة تحت مظلية 
جامعة الدول العربية فيي كافية مجياالت البحيث العلميي  ولتسيليط الضيوء 
علييم الييدور الهييام الييذي تقييوم بييه هييذد المنظمييات  وتعزيييز التنسييي  بينهييا 

دورهييييا فييييي النهييييو  بالبحيييث العلمييييي وتسييييايرد لادميييية القضييييايا  لتفعييييل
ن يتنيييياول "األسييييبوي أالتنموّييييية فييييي المجتمعييييات العربييييية  وميييين المنتظيييير 

العديييد ميين المحيياور الهاميية التييي تتعليي  بالبحييث " ي للبحييث العلميييالعربيي
العلمي  والدور المتوقع من م سسيات العميل العربيي المشيتر  فيي تفعييل 

 للتنمية الشاملة والمستدامة في الدول العربية. جال  ادمةد هذا الم
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 ليييييييم بعييييييي  الصيييييييعوبات التيييييييي تواجيييييييه تنفييييييييذ هيييييييذد  اإلشيييييييارةتجيييييييدر و  -92
ضيييييييرورة وضيييييييع سياسيييييييات واطيييييييط االسيييييييتراتيجية والتيييييييي تتمثيييييييل فيييييييي 

بيييييييين م سسيييييييات القطييييييياي الاييييييياص  والشيييييييراكةكفيلييييييية بتفعييييييييل التعييييييياون 
اكيييييز االبحييييياث وشيييييركات االنتيييييائ والايييييدمات مييييين جهييييية والجامعيييييات ومر 

تطيييييييوير االنظمييييييية التعليميييييييية للوصييييييييول   و العلميييييييية مييييييين جهييييييية اايييييييير 
رات وقييييييييدرات افضييييييييل المارجييييييييات عيييييييين طيييييييير  الموائميييييييية بييييييييين مهييييييييأل

قطييييياي تعزييييييز دور ال  فضيييييالد عييييين جين ومتطلبيييييات سيييييو  العميييييليالاييييير 
نشييييطة البحييييث العلمييييي فييييي الييييدول أالايييياص فييييي دعييييم وتشييييجيع تمويييييل 

العلمييييييي واالسييييييتفادة ممييييييا تييييييم  زيييييييادة االنفييييييا  علييييييم البحييييييث  و العربييييييية
 اموضيييييييع التنفييييييييذ ليكيييييييون لهييييييي اوضيييييييعهو  أبحييييييياثلييييييييه مييييييين  التوصيييييييل 

   المردود االقتصادي المنشود.
 طييييار مواصييييلة الجهييييود الرامييييية  لييييم تحسييييين التعليييييم فييييي الييييوطن  وفييييي -93

العربيييييي بميييييا يتماشيييييم ومتطلبيييييات السيييييو   تجيييييدر اإلشيييييارة  ليييييم أهميييييية 
التعليم الفنيييييي والمهنييييييي  بييييي للنهيييييو اسيييييتراتيجية عربيييييية شييييياملة وضيييييع 

ترتكييييييييز علييييييييم تنمييييييييية المهييييييييارات وتشييييييييجع علييييييييم االبييييييييداي واالبتكييييييييار  
واالرتقيييياء بييييالتعليم الفنييييي والمهنييييي وربطييييه بسييييو  العمييييل كعنصيييير ميييين 

(  االقتصييييييادية -االجتماعييييييية –نسييييييانية عناصيييييير التنمييييييية الشيييييياملة  اال
التشييييييريعات والقييييييوانين المنظميييييية لسييييييو  العمييييييل   سيييييينّ باإلضييييييافة  لييييييم 

علييييييييم الكفييييييياءة المهنييييييييية الم هليييييييية  وضييييييييرورة  سيييييييين االجييييييييور بنيييييييياءد لتح
العمييييييييل علييييييييم وضييييييييع  ليييييييييات إلشييييييييرا  القطيييييييياي الايييييييياص ومنظمييييييييات 
المجتمييييييييييع المييييييييييدني فييييييييييي تاطيييييييييييط وتمويييييييييييل وتنفيييييييييييذ التعليييييييييييم الفنييييييييييي 
والمهنيييييي  وضيييييرورة تطيييييوير ورفيييييع ثقافييييية المجتميييييع فيميييييا يتعلييييي  بيييييالتعلم 

 .دة االعمالالفني والمهني من االل االرشاد والتوجيه وريا
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 :  يف جمال املرأة:ثامناا
تعييييييد المييييييرأة محركيييييياد رئيسييييييياد لتنفيييييييذ أهييييييدا  أجنييييييدة التنمييييييية المسييييييتدامة  -94

والتيييييييي أقيييييييرت مييييييين قبيييييييل قييييييييادة العيييييييالم عليييييييم المسيييييييتو  اليييييييدولي فييييييييي 
الييييييييدول  جامعيييييييية تييييييييولي  وفييييييييي هييييييييذا اإلطييييييييار. 2015مأيلول  سييييييييبتمبر
ة الهييييييييد  الاييييييييام  ميييييييين أهييييييييدا  التنمييييييييياهتماميييييييياد ااصيييييييياد بالعربييييييييية 

قاميييييت األمانييييية عنيييييي بتحقيييييي  المسييييياواة بيييييين الجنسيييييين  و المسيييييتدامة الم
 عييييييييييالن القيييييييييياهرة للمييييييييييرأة العربييييييييييية واطيييييييييية العمييييييييييل العاميييييييييية بكعييييييييييداد "

االسيييييييتراتيجية التنفيذيييييييية "أجنيييييييدة تنميييييييية الميييييييرأة فيييييييي المنطقييييييية العربيييييييية 
( 701" والمعتميييييييد مييييييين القمييييييية العربيييييييية بموجيييييييب القيييييييرار رقيييييييم  2030
 .29/3/2017( بتاري  28د.ي  

طييييار  قليمييييي عربييييي موحييييد  علييييم وجييييود  العاميييية مانييييةحرصيييياد ميييين األو  -95
للم شيييييييييرات االقليميييييييييية الدالييييييييية عليييييييييم وضيييييييييع النسييييييييياء والفتييييييييييات فيييييييييي 

واتسييييياقاد ميييييع اطييييية التنميييييية  المنطقييييية العربيييييية وفقييييياد لألولوييييييات الوطنيييييية
وأهميييييية وجيييييود م شيييييرات ترصيييييد وضيييييع الميييييرأة فيييييي  2030 المسيييييتدامة

  قاميييييييييت األمانييييييييية العامييييييييية بكعيييييييييداد ماتلييييييييي  المجييييييييياالت االجتماعيييييييييية
اسييييييييتبيان ألسيييييييي  البيانييييييييات الااصيييييييية بالم شييييييييرات الالزميييييييية لمتابعيييييييية "

التقيييييييييدم المحيييييييييرز لتنفييييييييييذ  عيييييييييالن القييييييييياهرة للميييييييييرأة العربيييييييييية والاطييييييييية 
هيييييييدا  التنميييييييية المسيييييييتدامة أاالسيييييييتراتيجية للنهيييييييو  بيييييييالمرأة العربيييييييية و 

هيئيييييييييييية االمييييييييييييم المتحييييييييييييدة للمييييييييييييرأة واللجنيييييييييييية " بالتنسييييييييييييي  مييييييييييييع 2030
 . االسكوا(  سياالقتصادية واالجتماعية ل ربي ا

قليمييييييية  وضييييييع م شييييييرات وفيييييي هييييييذا اإلطييييييار  قامييييييت األمانييييية العاميييييية ب -96
  حييييييييث تيييييييم ات فيييييييي المنطقييييييية العربييييييييةييييييييترصيييييييد وضيييييييع النسييييييياء والفت

دليييييييل  عييييييداد االستعراضييييييات الطوعييييييية الوطنييييييية االنتهيييييياء ميييييين  عييييييداد "
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"  لعربيييييييةميييييين اييييييالل عدسيييييية المسيييييياواة بييييييين الجنسييييييين فييييييي المنطقيييييية ا
 .رصد وضع المرأة في ماتل  المجاالت االجتماعيةل

ييييييية تشييييييكيل فرييييييي  عمييييييل  قليمييييييي معنييييييم بتنفيييييييذ أهييييييدا  التنمكمييييييا تييييييم  -97
ميييييييع هيئييييييية االميييييييم  بالتعييييييياون  المسيييييييتدامة وااصييييييية الهيييييييد  الايييييييام 

المتحيييييييييدة للمييييييييييرأة واللجنيييييييييية االقتصيييييييييادية واالجتماعييييييييييية ل ربييييييييييي اسيييييييييييا 
للتمكييييييييين  كة "اديجييييييييةشييييييييب  ذليييييييي  باإلضييييييييافة  لييييييييم  نشيييييييياء  االسييييييييكوا(

أول مبييييييييادرة عربييييييييية لتكييييييييون منبييييييييراد  والتييييييييي تعييييييييد  "االقتصييييييييادي للمييييييييرأة
تسيييييييتهد  تعزييييييييز تمكيييييييين الميييييييرأة فيييييييي و االقتصيييييييادي للميييييييرأة للتمكيييييييين 

المنطقيييييية وبصييييييفة ااصييييييية فييييييي المنيييييياط  المهمشييييييية ومنيييييياط  اللجيييييييوء 
  فضيييييالد مييييين ايييييالل تيييييوفير بيئييييية عميييييل أكثييييير أمانييييياد للنسييييياء  والنيييييزو 
التفاقيييييية "مناهضييييية العنييييي  ضيييييد الميييييرأة  األاييييييرةدة  عيييييداد المسيييييو عييييين 

بالتعييييياون ميييييع المنظميييييات اإلقليميييييية والدوليييييية  "والفتييييياة والعنييييي  األسيييييري
 هذا الشان. فيالمعنية  والتي تعد االتفاقية العربية األولم 

دعييم حقييو  المييرأة و  أهمييية وفييي هييذا اإلطييار ت كييد األمانيية العاميية علييم -98
والعمييييل علييييم تييييوفير   المسييييتدامة يييييةالتنم ضييييمن مسييييارات دورهييييا تعزيييييز

االسييتقرار  تنفيييذاد  عييدم المسييلحة وظييرو  النزاعييات اثنيياء الحماييية للنسيياء
األميين العربييية  المييرأة حماييية لالسييتراتيجية واطيية العمييل التنفيذييية حييول "

مجليييي  الجامعيييية علييييم المسييييتو  الييييوزاري والتييييي وافيييي  عليهييييا والسييييالم" 
 .13/9/2015( بتاري  144( د.ي  7966بموجب القرار رقم  

 :  يف جمال الطفولة:تاسعاا
اقتصيييييييييادية و اجتماعيييييييييية و  ديم رافييييييييييةيشيييييييييهد العيييييييييالم العربيييييييييي تحيييييييييوالت  -99

تنمييييييية الطفييييييل بشييييييكل ملمييييييو  علييييييم مسييييييار  رتأثّييييييسياسييييييية وأمنييييييية و 
ورفاهييييييه وضييييييمان حقوقييييييه  فضييييييالد عيييييين النزاعييييييات المسييييييلحة وظييييييرو  
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تعصيييي   عييييدد ميييين دول المنطقيييية والتييييي تشييييهدهاعييييدم االسييييتقرار التييييي 
بحقييييييييو  االطفييييييييال فيهييييييييا  وتعمييييييييل االمانيييييييية العاميييييييية علييييييييم عييييييييدد ميييييييين 
القضييييييايا الهاميييييية والتييييييي تمثييييييل أولوييييييية ااصيييييية لحماييييييية االطفييييييال ميييييين 

 ضلم.نفاذ حقوقهم الف  ا  مار  ضدهم و كافة أشكال العن  الم  
( الصييييييادر عيييييين القميييييية 574قييييييرار رقييييييم  لل اد تنفيييييييذفييييييي هييييييذا اإلطييييييار  و  -100

فييييييي فقرتييييييه   والييييييذي نييييييص 2013م3م26بتيييييياري  العربييييييية فييييييي الدوحيييييية 
معانييييياة  عييييينعليييييم  "دعيييييوة األمانييييية العامييييية لعقيييييد مييييي تمر دوليييييي ( 16 

الطفييييل الفلسييييطيني فييييي ظييييل انتهييييا   سييييرائيل القييييوة القائميييية بيييياالحتالل 
القييييرارات الصييييادرة أيضيييياد التفاقييييية حقييييو  الطفييييل"  والييييذي أكييييدت عليييييه 

شيييييار  األميييييين   (2017( وقمييييية عميييييان  2016عييييين قمييييية نواكشيييييوط  
المييييي تمر اليييييدولي حيييييول "معانييييياة الطفيييييل الفلسيييييطيني فيييييي أعميييييال  عيييييامال

فيييييي ظيييييل انتهيييييا  اسيييييرائيل  القيييييوة القائمييييية بييييياالحتالل  التفاقيييييية حقيييييو  
تحييييييييت رعاييييييييية وبحضييييييييور  متييييييييه األمانيييييييية العامييييييييةالييييييييذي نظّ و  الطفييييييييل" 

أميييييير دولييييية  صييييياحب السيييييمو الشيييييي  صيييييبا  األحميييييد الجيييييابر الصيييييبا 
رئييييييييي  دوليييييييية  عبييييييييا   وحضييييييييور فااميييييييية الييييييييرئي  محمييييييييود الكويييييييييت

وزراء الشييييييي ون االجتماعيييييييية فيييييييي اليييييييدول العربيييييييية  وذلييييييي  و فلسيييييييطين  
بالتعيييييييياون والتنسييييييييي  مييييييييع وزارة الشيييييييي ون االجتماعييييييييية والعمييييييييل بدوليييييييية 

 .  2017م11م13-12الكويت يومي 
صيييدر عييين المييي تمر " عيييالن الكوييييت حيييول حمايييية وتعزييييز حقيييو  وقيييد  -101

الييدول   حيييث طالييب "فييي ظييل االنتهاكييات االسييرائيلية الفلسييطينيالطفييل 
األطييييرا  فييييي اتفاقييييية حقييييو  الطفييييل بتحمييييل المسيييي ولية لضييييمان التييييزام 
 سييرائيل بحمايييية وتعزيييز حقيييو  الطفيييل الفلسييطيني دون أي تميييييز  وفقييياد 

  والتاكييد عليم مواصيلة لما تنص عليه االتفاقية وبروتوكوالتها االاتياريية
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لحكوميييييات حيييييث ا  و العميييييل عليييييم حمايييييية حقيييييو  األطفيييييال الفلسيييييطينيين
اييية اي القييرار لضييمان حموالبرلمانييات والمنظمييات االقليمييية والدولييية وصيينّ 

بمييا فييي ذليي  مييا جيياء فييي المالحظييات   وتعزيييز حقييو  الطفييل الفلسييطيني
كميييا أكيييد اإلعيييالن عليييم  .الاتاميييية للجنييية االميييم المتحيييدة لحقيييو  الطفيييل

ات التعييياون والتنسيييي  بيييين كافييية الجهيييات ذات العالقييية  المنظميييمواصيييلة 
والتجمعييات الدولييية واإلقليمييية الحكومييية وغييير الحكومييية(  والعمييل علييم 
 قامييية تجميييع دوليييي لليييدفاي عييين حقيييو  أطفيييال فلسيييطين وبهيييد  وضيييع 

 .معاناتهم كاولوية علم أجندة المجتمع الدولي
بتيييييييييييياري   (22  د.ي (535رقييييييييييييم   العربييييييييييييية قييييييييييييرار القمييييييييييييةل اد تنفيييييييييييييذو  -102

معييييييييية عليييييييييم المسيييييييييتو  جاال  واسيييييييييتناداد لقيييييييييرار مجلييييييييي  2010م3م28
تيييييييييييييييم   2016م9م8( بتييييييييييييييياري  146د.ي   (8089  اليييييييييييييييوزاري رقيييييييييييييييم

هم فبهيييييييد  تاهييييييييل األطفيييييييال وتثقيييييييي  نشييييييياء "البرلميييييييان العربيييييييي للطفيييييييل"
غييييييير  قييييييييم ومفيييييييياهيم  يالرئيسيييييييي ههدفيييييييوفييييييي  مييييييينهت علمييييييييي وعمليييييييي 

شاصييييييية الطفييييييل  وجعييييييل  اليييييينشءالديمقراطييييييية الحقيقييييييية فييييييي نفييييييو  
 سيييييعياد   عنهيييييا اها ومعبيييييرةالعربيييييي شاصيييييية مسييييياهمة فيييييي طييييير  قضييييياي

الحقيييييييو  التيييييييي كفلتهيييييييا لهيييييييم االتفاقييييييييات والمواثيييييييي  اإلقليميييييييية لكسيييييييب 
كيفيييييييية صيييييييياغة الاطيييييييط والتوصييييييييات فيييييييي وليييييييية  باإلضيييييييافة  ليييييييم والد

 . هيييييذا البرلمانيييييات الوطنيييييية لليييييدول األعضييييياء لادمييييية قضيييييايا الطفولييييية
وتعمييييييل األمانيييييية العاميييييية اييييييالل المرحليييييية القادميييييية علييييييم التنسييييييي  مييييييع 

لمييييييييييان العربييييييييييي للطفييييييييييل لوضييييييييييع كافيييييييييية المارجييييييييييات والتوصيييييييييييات البر 
الصييييادرة عيييين البرلمييييان أمييييام متاييييذي القييييرار وعرضييييها علييييم المجييييال  

 الوزارية المتاصصة إلقرارها واعتمادها علم المستو  العربي.
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 مع ال اية السابعة من الهيد  الثيامن ألهيدا  التنميية المسيتدامة تماشياد و  -103
تييييدابير فورييييية وفعاليييية للقضيييياء علييييم  اتايييياذ علييييمالتييييي أكييييدت و   2030

نهاء الر  المعاصر واالتجار بالبشر لضمان حظير واستئصيال  السارة وا 
أسييوأ أشييكال عمييل األطفييال  بمييا فييي ذليي  تجنيييدهم واسييتادامهم كجنييود  

نهيياء عمييل   كييذل    وتنفيييذاد 2025بجميييع أشييكاله بحلييول عييام  األطفييالوا 
  قامييييت العربيييييةطفوليييية عيييين لجنيييية الفييييي هييييذا الشييييان للتوصييييية الصييييادرة 

 ومنظمية العميل الدوليية األمانة العامة بالتنسي  مع منظمة العمل العربية
والمجلييييي  العربيييييي للطفولييييية والتنميييييية ومنظمييييية األميييييم المتحيييييدة لألغذيييييية 

"عمييل األطفييال فييي الييدول العربييية"  والتييي حييول والزراعيية  بكعييداد دراسيية 
دول العربيية وااصية تهد   لم تقدير وضع ظياهرة عميل األطفيال فيي الي

. وقييد اقتييرا  حلييول لمكافحيية هييذد الظيياهرةأسييوأ أشييكال عمييل األطفييال  و 
تعزييز   التي جاء في مقيدمتهاتضمنت الدراسة طر  عدد من التوصيات 

اإلطييييار الم سسييييي والتشييييريعي بمييييا يضييييمن تفعيييييل القييييوانين والتشييييريعات 
نظمييييية الوطنيييييية  تعزييييييز األطييييير الم سسيييييية لضيييييمان  نفييييياذ القيييييوانين واأل

الوطنيييية  تيييامين نظيييم الحمايييية االقتصيييادية واالجتماعيييية  معالجييية مسيييالة 
عمل االطفال  دعم الوصول  لم الادمات االساسية بما في ذل  التعليم 

أيضيياد البييرامت االنسييانية الدراسيية لييم جانييب بييرامت التوعييية. وقييد تناولييت  
واالسيتادام  والمساعدات للنازحين والالجئين وحماية األطفال من التجنييد

ة المتعلقييييية بهيييييذا لّحيييييوغيرهيييييا مييييين القضيييييايا الم    فيييييي النزاعيييييات المسيييييلحة
  التيييي أبيييدت تعمييييم الدراسييية عليييم اليييدول االعضييياءالموضيييوي. وقيييد تيييم 

 بعضها عدد من المالحظات تم تضمينها في الدراسة.
تماشياد ميع ال ايية الثانيية مين الهيد  السياد  عشير مين أهيدا  التنميية و  -104

تي نصت علم  نهاء  ساءة المعاملة واالسيت الل واالتجيار المستدامة  وال
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وتعيذيبهم  وتنفييذاد للتوصييات  بالبشر وجميع أشكال العني  ضيد األطفيال
متابعيية وقيي  العنيي  ضييد األطفييال   لجنييةعيين فييي هييذا الشييان الصييادرة 

بكعييداد "االسييتراتيجية العربييية لحماييية األطفييال فييي  العامييةقامييت األمانيية 
لمنطقة العربية" بالتعياون ميع المفوضيية السيامية لألميم وضع اللجوء في ا

حمايية المتحدة لش ون الالجئين. وتهيد  االسيتراتيجية  ليم التركييز عليم 
وكيفية مواجهية التحيديات   األطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية
كييذل  حقييوقهم األصييلية  و لالتييي يتعرضييون لهييا ميين قتييل وتشييريد وانتهييا  

ول المضيييييفة لالجئييييين إلنقيييياذ جيييييل كامييييل ميييين الضييييياي كيفييييية دعييييم الييييد
 وتمكينه من تحقي  العيش بكرامة في منا   من.

كميييييييا اسيييييييتندت االسيييييييتراتيجية  ليييييييم المبيييييييادئ التيييييييي تيييييييم  رسيييييييائها دوليييييييياد  -105
لألطفييييييال الالجئييييييين  ومنهييييييا  مسييييييئولية الدوليييييية  الحمايييييييةبشييييييان تييييييوفير 

ييييية سييييرعة ضييييلم للطفييييل  كيففييييي حماييييية األطفييييال  تقييييديم المصييييلحة الف  
عييييييييدم االسييييييييتجابة فييييييييي حيييييييياالت الطييييييييوارئ  دعييييييييم مشيييييييياركة األطفييييييييال  

تطرقييييييييت االسييييييييتراتيجية و وغيرهييييييييا ميييييييين المبييييييييادئ األساسييييييييية.   التمييييييييييز
الحماييييييية تعزييييييز نظيييييم   منهييييييا   ليييييم عيييييدد ميييييين القضيييييايا الهاميييييةكيييييذل  

تطيييييييوير واسيييييييتحداث التشيييييييريعات والسياسيييييييات التيييييييي تضيييييييمن الوطنيييييييية  
ي  والتنسييييييي  بيييييييين كافيييييية الجهيييييييات حماييييييية األطفييييييال الالجئيييييييين  التشييييييب

نفاذ حقوقهم.  المعنية بحماية األطفال وا 
مراجعيية كافيية التشييريعات بالييدول األعضيياء  يقتيير  قيييام  وفييي هييذا الصييدد -106

الوطنيييية الااصيييية بحقييييو  الطفييييل لضييييمان مواءمتهييييا مييييع أحكييييام اتفاقييييية 
وبروتوكوليهيييييا االاتيييييياريين واالتفاقييييييات الدوليييييية الدوليييييية حقيييييو  الطفيييييل 

 األعضييياءالييدول  يقتييير  أن تقييومبقضيييايا األطفييال. كمييا ر  المعنييية األايي
لييييم تصيييياد  بعييييد علييييم البروتوكييييولين االاتييييياريين التفاقييييية حقييييو   التييييي
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واتفاقيييية حقيييو  ( 182  138 منظمييية العميييل الدوليييية  يّ الطفيييل ومعاهيييدت
علييييم ضييييرورة مييييع التاكيييييد   لمصييييادقة علييييم هييييذد االتفاقييييياتل  المعيييياقين
 والتيي بالجنسيية  المتعلقية الوطنيية القيوانين تفعييل أو تشيريعات اثاستحد
 األطفييال وكييذل  ثناءتاسيي بييال والدتهييم عنييد األطفييال كافيية تسييجيل تضييمن
 .بذويهم المصحوبين غير
 :  يف جمال الصحة:عاشراا

ت القميييية العربييييية التنموييييية  االقتصيييادية واالجتماعييييية فييييي دورتهييييا اعتميييد -107
  بشيان 2013م1م22بتياري  ( 33م  القيرار رقيفي مدينية الرييا  الثالثة 

 عيييييالن تضيييييمن و . التصيييييدي لألميييييرا  غيييييير المعديييييية  غيييييير السيييييارية(
اييالء مزييد مين االهتميام بقضيايا  القمة التاكيد علم الريا  الصادر عن

المعدية والتصيدي لألميرا   األمرا األمرا  غير المعدية واستئصال 
لصيادر عين "المي تمر كما رحب القادة العرب بكعالن الريا  "ا .السارية

الدولي ألنماط الحياة الصحية واألمرا  غير السيارية فيي العيالم العربيي 
م كيييييانون أول ديسيييييمبر قيييييد بمدينييييية الرييييييا  والشييييير  األوسيييييط" اليييييذي ع  

 للتصيدي ه كمنهيائموجبي ليم العميل ب األعضياء اليدولا   ودعي(2012
 السارية(. المعدية  غير غير لألمرا 

الجهيييود التييييي قاميييت بهيييا االمانيييية ليييم  شيييارة تجييييدر اال  فيييي هيييذا الصيييدد -108
الثالثييييية    االقتصيييييادية واالجتماعييييييةمنيييييذ القمييييية العربيييييية التنموييييييةالعامييييية 

فيييييي  (2019( وصيييييوالد اليييييم القمييييية الرابعييييية  بييييييروت 2013 الرييييييا   
  هذا المجال  وعلم النحو التالي

  القاهرة   ( 5( رقم  41  د.يتنفيذاد لقرار مجل  وزراء الصحة العرب
االمانة العامة فكن  صحة االمهات(     بشان(2014 م ذارار م

الاطة االستراتيجية العربية متعددة مشروي عداد  بصدد االنتهاء من 
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-2019القطاعات حول صحة األمهات واألطفال والمراهقات  
بالتعاون مع المكتب االقليمي لصندو  االمم المتحدة   (2030
طار مرجعي للدول  وضع هو جية ال ر  من هذد االستراتيو  .للسكان
تنفيذية وطنية لالرتقاء بصحة يمكن من االله تطوير اطط العربية 

األمهات واألطفال والمراهقات  وسو  تسهم االستراتيجية في تحقي  
 .2030هدا  التنمية المستدامة أالهد  الثالث المعني بالصحة من 

  زراء الصحة في  طار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجل  و
العرب بشان مكافحة اإليدز وتنفيذ االستراتيجية العربية لمكافحة 

بالتعاون مع منظمات  تواصل األمانة العامة  2020-2014اإليدز 
األمم المتحدة المعنية  ومديري البرامت الوطنية لمكافحة اإليدز في 

 علم تنفيذ األهدا العمل الدول العربية  ومنظمات المجتمع المدني  
من االل تنظيم عدد من الفعاليات العشرة الااصة بهذد االستراتيجية  

االجتماي رفيع المستو  وورش العمل المتاصصة بما في ذل  
الورشة االقليمية   و للقيادات النسائية في الشر  األوسط وشمال أفريقيا

القضاء   للقيادات االعالمية تحت شعار دور القادة اإلعالميين في
ورشة كذل  في  قليم الشر  األوسط وشمال  فريقيا  و  علي اإليدز

دور القادة الدينيين في دعم تنفيذ االستراتيجية العربية حول عمل 
  وأهدا  المسار السريع من أجل 2020-2014لمكافحة اإليدز 

بمقر األمانة  اانعقدت نتيّ لالو القضاء علي اإليدز في الدول العربية  
 .2016كانون األول مديسمبر فيجامعة لالعامة ل

  أهدا  التنمية "منتد  وزاري عربي تحت عنوان نظمت األمانة العامة
ضمن فاعليات األسبوي وذل    "2030المستدامة المتعلقة بالصحة 

حيث صدر عدد من العربي للتنمية المستدامة "نحو شراكة فاعلة"  
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 تكثي  الجهود واالستمرار في تبادلالتوصيات الهامة التي تضمنت 
وأمرا  القلب  كالسمنةغير السارية  األمرا الابرات لمواجهة 

  والسرطان والض ط والسكري  التي تتزايد معدالتها بشكل كبير حتم
  باإلضافة  لم ال تواجه المنطقة العربية مشكلة كبيرة في الفترة القادمة

عام لتحقي  أهدا  التنمية  ككطارتحقي  الت طية الصحية الشاملة 
 .المتعلقة بالصحة 2030ة المستدام

 بتييياري  ( 50فيييي دورتيييه العاديييية   اعتميييد مجلييي  وزراء الصيييحة العيييرب
مشييروي الييدليل االسترشيييادي الايياص بمكافحيية التيييداين  2018م5م21

القميييية   وميييين المنتظيييير أن ي عيييير  هييييذا الييييدليل علييييم والتبييييغ ومنتجاتييييه
 ار ميييار م ذ بالجمهوريييية التونسيييية (30فيييي دورتهيييا العاديييية   العربيييية
اليييدول العربيييية لالسترشييياد بيييه عنيييد  عيييداد المجلييي  كميييا دعيييا (. 2019

 التشريعات الوطنية لكل دولة.
  بمواضيع الوقاية وعالئ اإلدمان  األمانة العامةاهتمام وفي  طار

بتوقيع  2018م10م3األمانة العامة بتاري  والدعم االجتماعي  قامت 
ة المعنم بالمادرات مذكرة تفاهم مع المكتب اإلقليمي لألمم المتحد

حول الوقاية من تعاطم   والجريمة للشر  األوسط وشمال أفريقيا
المادرات والعالئ والرعاية لالضطرابات الناتجة عن تعاطم 

 .  ة من فيرو  نقص المناعة  اإليدز(بما في ذل  الوقاي  المادرات
  لقمة العربية التنمويةالدورة األولم لتنفيذاد لما تضمنه  عالن و  

  حول التنسي  والتكامل 2009في الكويت  االقتصادية واالجتماعية
بين الشركات المنتجة للدواء في الوطن العربي  في اطار استراتيجية 

  حد مقومات االمن القوميتصنيع الدوائي العربي  واعتبارد أواضحة لل
جراءات تسجيل الدواء في الدول العربية  واالعترا  المتبادل  وتيسير 
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 العربية والمدونة الدوائية لليقظة العربية فتم االنتهاء من المدونة بها 
 الصحة وزراء مجل  الحيوي  وتم عر  هذد المدونة علي للتكاف 
  2014م3م13–12 يومي عقدت التي( 41  رقم دورته في العرب
 . األعضاء الدول علي وتعميمها اعتمادها تم حيث

  29لعربية في دورتها العادية  تجدر اإلشارة  لم قرار القمة اهذا  و )
االستراتيجية   الذي اعتمدت بموجبه 2018م4م15بتاري  ( 736رقم  

العربية للصحة والبيئة ودليل العمل العربي االستراتيجي للصحة 
 .(2030-2017والبيئة  

  27العادية   افي دورتهت القمة العربية وفي ذات اإلطار  أصدر )
بشان  نشاء المركز العربي  (666قم  القرارين ر  2016م7م25بتاري  

 نشاء المركز العربي "( بشان 667لألبحاث الطبية والمعملية  ورقم  
". م السيدا  االيدز(ن والبحوث حول فيرو  نقص المناعةللتعاو 

تقارير حول تتل  حتم اآلن وجدير بالذكر أن األمانة العامة لم 
ا بتسمية نقاط اتصال اإلنجازات التي تمت في هذا الشان رغم مطالبته

لمتابعة الموضوعات حتم يتسنم تقديم الدعم الفني الالزم من االل 
 .مجل  وزراء الصحة العرب

 تعزيز دور اجملتمع املدني:حادي عشر: يف جمال 

التنمويييية لتعزييييز دور منظميييات  العربييييةفيييي  طيييار تنفييييذ توجهيييات القميييم  -109
ات في العميل مين أجيل المجتمع المدني  وانطالقاد من أنها ردي  الحكوم

التنمييية بمييا يييدعم الجهييود العربييية الرامييية  لييم تحقييي  التنمييية المسييتدامة  
وتنفيذاد لتوصيات منتديات المجتمع المدني التي تم تنظيمها عليم هيامش 

والريييا   2011ين شييرم الشييي  تالقمييم التنموييية وااصيية القمتييين التنمييوي
منظمييات المجتمييع المييدني   أعييدت األمانيية العاميية العقييد العربييي ل2013
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تحييييت عنييييوان "دعييييم تنفيييييذ اطيييية التنمييييية المسييييتدامة"   2020 – 2016
ارد الييذي وافيي  عليييه مجليي  وزراء الشيي ون االجتماعييية العييرب بموجييب قيير 

وتواصييل األمانيية العاميية تنفيييذ هييذا  .2015( عييام 35( د.ي  793رقييم  
لميييدني العقيييد الهيييام مييين ايييالل التعييياون الوثيييي  ميييع منظميييات المجتميييع ا

الفاعليييية فييييي ماتليييي  المجيييياالت ذات الصييييلة باطيييية التنمييييية المسييييتدامة 
   وتنظيم عدد من الفعاليات في هذا اإلطار.2030
 يف جمال السياسات السكانية:ثاني عشر: 

الذكر  الاامسة والعشرين للمي تمر اليدولي للسيكان  2019يصاد  عام  -110
لعامية ايالل عيام   واليذي نظميت األمانية ا1994والتنمية الذي عقد عام 

المتحدة المتاصصة مي تمراد لمتابعية  األمموبالتعاون مع وكاالت  2013
بالمصييادقة  2013تنفييذ مقييررات الميي تمر األول  وأصيدر  عييالن القيياهرة 

عليييييم المراجعييييية اإلقليميييييية لهيييييذا اإلعيييييالن الهيييييام  واليييييذي يوضييييي  تيييييالزم 
مسيييتدامة المسيييارين مييين ايييالل تيييداال الطبيعييية الشييياملة لاطييية التنميييية ال

وقيييد تميييت  .ميييع برنيييامت عميييل المييي تمر اليييدولي للسيييكان والتنميييية 2030
 2018المراجعة الامسية لهذا اإلعيالن فيي شيهر أكتيوبرم تشيرين األول 

ونتت عنه حزمة من الرسائل تقدم كمساهمة المنطقية العربيية   في بيروت
للجنيييية السييييكان  52فييييي التقرييييير الييييدولي للمراجعيييية والييييذي سيييييقدم للييييدورة 

ليييييم المنتيييييد  السياسيييييي رفييييييع  والتيييييي سيييييترفع نتائجهيييييا  CPDالتنميييييية و 
.  كما صيدر عين المي تمر "تقريير االسيتعرا  االقليميي 2019المستو  

عيدد الشيركاء "  الذي أ2013عالن القاهرة لعام  للتقدم المحرز في تنفيذ 
  ويجمييييع المنظمييييون للميييي تمر بالتعيييياون مييييع الجامعيييية االمريكييييية بالقيييياهرة

 االنمائية والديناميكيات السكانية في العالم العربي.التحديات 
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القيييرار رقيييم  واالجتميياعيالمجلييي  االقتصيييادي ميين ناحيييية أاييير   أصييدر  -111
مييين حييييث المبيييدأ   بالموافقييية 2018م9م6( بتييياري  102  د.ي( 2205 

 للسييكان األعلييم المجليي  نشيياءمقتيير  المملكيية األردنييية الهاشييمية بكعلييم 
وتكلييي  االمانيية العاميية بمهييام االمانيية الفنييية  ييية والتنمييية فييي الييدول العرب

 العربيي العميل ماسسية ضافة نوعية تهد   لم ويمثل المجل   .للمجل 
 مييع لتتوافيي  العربييية المنطقيية دااييل السييكانية بالقضييايا المعنييم المشييتر 
 ووضيييع المتحيييدة  بييياألمم والتنميييية السيييكان لجنييية وتنييياظر اليييدولي السييييا 

 كان ومساعدة الدول االعضاء في وضع السياسياتللس عربية استراتيجية
 لتيييوفير السيييكانية القضيييايا حيييول مرصيييد  نشييياء  ليييم باإلضيييافة الوطنيييية 

 .العربي الوطن في السكانية والم شرات المعلومات والبيانات
وفي هذا اإلطار  تجدر اإلشارة  لم أن قطاي السكان هو قطاي متيداال  -112

مييييا بييييين التنسييييي  ( يتطلييييب Multi-sectoralاالايييير    القطاعيييياتمييييع 
الصييييحة والبيئيييية واالقتصيييياد(    علييييم سييييبيل المثييييالالمعنييييية  القطاعييييات

 الحكومية والمجتميع  ةالتعاون بين ماتل  مجموعات أصحاب المصيلحو 
 ات وبييرامت هادفييةلتحقييي  نتييائت سياسيي   وذليي (المييدني والقطيياي الايياص

الييييدول  ين مرجعيييية المجيييال  واللجيييان الوطنيييية للسيييكان فيييا  و  مشيييتركة.و 
لييييم وزارة محييييددة  فر سيييياء المجييييال  واللجييييان العربييييية ال تتبييييع جميعهييييا  

و الشي ون اجتماعيية أالسكانية يتبعون في بعي  اليدول وزرات التاطييط 
وبالتيالي ليي   و رئاسة مجل  الوزراء أو ر ساء الجمهوريية.أو الصحة أ

دهم و  لييية تنسييي  تسيياعألييديهم مجييال  وزارييية فييي جامعيية الييدول العربييية 
نشياء  علم تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعهم السنوي. وبالتيالي يياتي 

ة للعمل العربي المشتر  فيي تحقيي  رفاهية السيكان لحّ المجل  ككضافة م  
 .  2030والمساعدة في تحقي  أهدا  التنمية المستدامة 
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هيدا  المناسيب تجدييد االلتيزام بمبيادئ وأوفي هذا اإلطار  قيد يكيون مين  -113
 والتنميييية للسيييكان اإلقليميييي المييي تمر عييين الصيييادر 2013لقييياهرة ا  عيييالن

 عربييي عييالم فييي السييكانية والتحييوالت التنمييية تحييديات" العربييية الييدول فييي
 والمسياواة الكرامة تحقي   لم ترمم السكان  لقضايا شاملة كر ية" مت ير
 .ضيعفاد  األكثير وبااصية السيكانية الفئيات وتمكين اإلنسان حقو  واحترام
انية متكاملييية  ي يييذي ّد اعيييالن القييياهرة واطييية العميييل هميييا اطييية سيييكوي عييي

وتحييييييييتفظ كييييييييذل  لييييييييذاتها باصوصيييييييييتها  2030جنييييييييدة الكثييييييييير منهييييييييا أ
بهيا عين  واصائصها والتي هي الدليل علم استمرارها وقوتها التي تتميز

عييالن 1994 والتنمييية السييكان عمييل فبرنييامت  ايير أي اطيية أ  القيياهرة وا 
المسيييتدامة  وكيييذل   التنميييية أهيييدا  تنفييييذل ضيييرورية  لييييات هيييي 2013

والتنمييية  للسييكان األعلييم المجليي  التاكيييد علييم االضييافة النوعييية إلنشيياء
 نشيياء العمييل علييم دول العربييية  ومييا يتبعييه ميين  ليييات  فضييالد عيين فييي اليي
 تواجههيا التيي التحيديات رصيد عليي يعميل والتنميية للسيكان عربيي مرصد
 لمتايييذي اليييرأي عطييياءا  و  العربيييية نطقيييةالم والتنميييية داايييل السيييكان قضيييايا
 اسيتباقية  واليدفع مين ايالل المجلي   جيراءات اتاياذ في للمساعدة القرار

والتنمييييية فييييي الييييدول العربييييية بالييييدول االعضيييياء لوضييييع  للسييييكان األعلييييم
وكيييييذل  تعزييييييز دور هيييييذد   البيييييرامت السيييييكانية ضيييييمن الاطيييييط التنمويييييية

تيييينعك  جميييييع ن أ اييييالل بنيييياء القييييدرات والتمكييييين علييييمالمجييييال  ميييين 
ي سياسيييييات سيييييكانية فيييييي المراجعيييييات الوطنيييييية فيييييي أالمقاصيييييد الثالثييييية 

  ICPD  بحيييييييييييييث أن أحكييييييييييييام ومبييييييييييييادئ برنييييييييييييامت العمييييييييييييل الطوعييييييييييييية
  والمسييياواة بيييين الجنسيييين  وتحركييييات فيييي ذلييي  الصيييحة اإلنجابييييية بميييا 

 .إلدراجها في أهدا  التنمية المستدامة وسيلة تجدالسكان( 
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 هلجرة الدولية:يف جمال اثالث عشر: 

ت عييييييد الهجييييييرة الدولييييييية أحييييييد المحركييييييات الرئيسييييييية للتنمييييييية االجتماعييييييية  -114
م دعيييييييم النميييييييو االقتصيييييييادي قيييييييد عمليييييييت الهجيييييييرة عليييييييو واالقتصيييييييادية. 

وللهجيييييييرة فائيييييييدة   سيييييييهمت فيييييييي تطيييييييور الييييييدول والمجتمعييييييياتأالعييييييالمي و 
حيييييالد لعيييييدم  ت عيييييدّ نهيييييا أليييييدول المنشيييييا والمقصيييييد عليييييم حيييييد  سيييييواء  حييييييث 

لعمييييييييل المحلييييييييية لقييييييييوة العمييييييييل الموجييييييييودة فييييييييي دول اسييييييييتيعاب سييييييييو  ا
المنشييييييييا  وتسيييييييياهم فييييييييي تنمييييييييية هييييييييذد الييييييييدول ميييييييين اييييييييالل تحييييييييويالت 
المهيييييياجرين ونقييييييل المعييييييار  والابييييييرات المكتسييييييبة فييييييي بلييييييدان المهجيييييير 

والتبيييييييييادل التجييييييييياري والمشييييييييياريع االسيييييييييتثمارية المشيييييييييتركة  ملليييييييييوطن األ
ذي ت ديييييييه التييييييي ي سسييييييها المهيييييياجرون. واعترافيييييياد بالييييييدور األساسييييييي اليييييي

الهجيييييييرة فيييييييي اإلسيييييييهام اإليجيييييييابي فيييييييي التنميييييييية المسيييييييتدامة حيييييييين ييييييييتم 
 دارتهييييييا بشييييييكل جيييييييد  تييييييم  دراجهييييييا ألول مييييييرة فييييييي اإلطييييييار اإلنمييييييائي 

 2030العيييييالمي فيييييي هيييييد  صيييييري  ضيييييمن اطييييية التنميييييية المسيييييتدامة 
 وانتقيييييييال( بشيييييييان تيسيييييييير الهجيييييييرة 10.7والمتمثيييييييل فيييييييي الهيييييييد  رقيييييييم  

 .نتظم ومتسم بالمس وليةاألشااص علم نحو منظم و من وم
أهميييية تعزييييز التعييياون بيييين دول عليييم   ينب يييي التاكييييد وفيييي هيييذا اإلطيييار -115

سياسات الهجيرة عليم المسيتو   بينالمنشا ودول المقصد لتحقي  التوازن 
القييام بيكجراء دراسيات دوريية   مين بينهيا  اإلقليمي  مين ايالل عيدة طير 

دييييييد المهيييييارات حيييييول احتياجيييييات أسيييييوا  العميييييل فيييييي دول المقصيييييد  وتح
المطلوبييية بوضيييو   ووضيييع  لييييات لالعتيييرا  بالمهيييارات  واإلعيييالن عييين 
فييرص العمييل المتاحيية  ممييا يسييم  لييدول المنشييا بوضييع سياسييات التعليييم 

حث دول المقصيد عليم االسيتثمار فيي باإلضافة  لم والتدريب المناسبة. 
العميل عليم تضيمين الهجيرة فيي اطيط   فضيالد عين مواصيلة هذا المجال
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شيييييييرا  الكفييييييياءات الت نميييييييية الوطنيييييييية والمحليييييييية فيييييييي اليييييييدول العربيييييييية  وا 
والم سسات العربية في الاارئ في عملية التنميية فيي اليوطن العربيي مين 
ايييالل نقيييل ابيييراتهم وتطيييوير الشيييراكات وشيييبكات التواصيييل بيييينهم وبيييين 

أهميييييية  قيييييرار مبيييييدأ   ميييييع التاكييييييد عليييييم نظيييييرائهم فيييييي المنطقييييية العربيييييية
زاء الييييييييييدول  المسيييييييييي ولية الكامليييييييييية للمجتمييييييييييع الييييييييييدولي  زاء الالجئييييييييييين وا 

والمجتمعيييات المضييييفة لهيييم فيييي  طيييار مبيييدأ المسييي ولية المشيييتركة وتقاسيييم 
  األعبيييياء مييييين جانيييييب األطيييييرا  الفاعلييييية فيييييي المجتميييييع اليييييدولي ااصييييية

االهتميييام بتيييوفير المسييياعدات التنمويييية الالزمييية لليييدول المضييييفة وبيييالطبع 
اإلنسييانية ميين اييالل  قاميية مشيياريع  باإلضييافة  لييم المسيياعدات  لالجئييين

تنموية فيها تساهم في الحيد مين األثيار االجتماعيية واالقتصيادية المترتبية 
 .علم هذد االستضافة

 يف جمال الشباب والرياضة:رابع عشر: 

ن سيكانية فيي العيالم بحييث يمكين لهيم أكبر الشرائ  الي عتبر الشباب من أ -116
التنميية المسيتدامة  فمسيتقبل ال يد  فيي تحقيي  تطلعيات محورياد  دوراد يلعبوا 

اركة فيي صينع القيرار يقتصير عليم المشي الّ أدورهيم يجيب و هو مستقبلهم  
بما يتناسب ميع طاقياتهم وقيدراتهم فيي االبتكيار واستشيرا  بل في تنفيذد  

المستقبل من االل تزوييدهم بالمهيارات والفيرص الضيرورية الالزمية لكيي 
مييية المسييتدامة والمسيياهمة فييي تحقييي  يكونييوا قييوة دافعيية لييدعم عملييية التن

ورصيييدها  ييييذ هيييذد الاطيييةالسيييالم واالمييين  فهيييم العبيييون رئيسييييون فيييي تنف
 واستعراضها.

وتواصييييل األمانيييية العاميييية جهودهييييا لزيييييادة تمكييييين الشييييباب العربييييي ميييين  -117
ايييييييالل تنظييييييييم العدييييييييد مييييييين الفعالييييييييات والمنتيييييييديات فيييييييي  طيييييييار بنييييييياء 

م مواكبيييييية التطييييييورات قييييييدراتهم واليييييي  أجيييييييال ميييييين الشييييييباب قييييييادرة عليييييي
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ومواجهييييييية التحيييييييديات  وااصييييييية فيييييييي اليييييييدول التيييييييي تواجيييييييه صيييييييراعات 
والييييييييييدول األقييييييييييل نمييييييييييواد  وتحييييييييييرص األمانيييييييييية العاميييييييييية علييييييييييم معالجيييييييييية 
موضييييييوعات الشييييييباب فييييييي هييييييذا اإلطييييييار كعنصيييييير متييييييداال مييييييع كافيييييية 

  وبوصيييييييي  الشييييييييباب هييييييييم 2030أهييييييييدا  اطيييييييية التنمييييييييية المسييييييييتدامة 
 الرئيسية. شركاء التنمية وأحد أهدافها ووسائلها

 
 

 

 
 



 



 تقرير األمين العام 
 75 العربي المشتركوالتنموي عن العمل االقتصادي واالجتماعي 

 الثالثاجلزء 
 2030أجندة التنمية املستدامة 

 
  وفيي 2015اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة فيي سيبتمبرم أيليول  -118

األجنييدة هييذد   وتتضييمن 2030جلسيية تارياييية  أجنييدة التنمييية المسييتدامة 
  2030غايييية لتحقيييي  التنميييية المسيييتدامة بحليييول عيييام  169هيييدفاد و 17

 وترمييي   نجييازات األهييدا  اإلنمائييية لأللفيييةهييذد األهييدا  علييم وترتكييز 
ومكافحية عيدم المسياواة ومعالجية بماتلي  أبعيادد لقضاء علم الفقير  لم ا

وحتييم  2015مييا بييين  علييم مييد  الامسيية عشيير سيينة يييةالمنااالت يييرات 
. ومنييذ ذليي  الحييين  تتركييز الجهيود الدولييية بشييكل عييام علييم 2030العيام 

ا  وال ايييييات فييييي الموعيييد الم حييييّدد لهيييا وفيييي  األجنييييدة تحقيييي  هييييذد األهيييد
الدولييية. ولقييد حرصييت الجامعيية العربييية علييم مواكبيية هييذا الجهييد الييدولي  
وعملت علم تنسي  المواق  والاطط واالستراتيجيات بيين اليدول العربيية 

 في المنطقة العربية.  2030من أجل تحقي  أهدا  التنمية المستدامة 
ات األمانييية العامييية  دارة متاصصييية معنيييية بيييامور أنشيييفيييي هيييذا اإلطيييار   -119

"التنمييية المسييتدامة والتعيياون الييدولي" وتتبييع مباشييرةد مكتييب األمييين العييام  
وتعمييل كامانيية فنييية للجنيية العربييية المعنييية بمتابعيية تنفيييذ أهييدا  التنمييية 

 في المنطقة العربية. 2030المستدامة 
د.ي  (2134 رقييم ار القيير المجليي  االقتصييادي واالجتميياعي  صييدرأكمييا  -120

 الموافقيييييية علييييييم  نشيييييياء اللجنيييييية العربيييييييةب  2017م2م16( بتيييييياري  99 
فيييي المنطقييية العربيييية   2030لتنميييية المسيييتدامة تنفييييذ أهيييدا  ا لمتابعييية

عليييم أن ترفيييع توصيييياتها  ليييم المجلييي  االقتصيييادي واالجتمييياعي  ودعيييا 
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الييدول االعضيياء للمشيياركة بمسييتو  رفيييع ومتاصييص فييي أعمييال اللجنيية 
فييييي المنطقيييية  2030لتنمييييية المسييييتدامة تنفيييييذ أهييييدا  ا العربييييية لمتابعيييية

 وقد عقدت اللجنة امسة اجتماعات حتم تارياه.العربية. 
"التنمييييييية المسييييييتدامة" بنييييييداد دائميييييياد علييييييم جييييييدول أعمييييييال  تكمييييييا أصييييييبح -121

وذليييييييييي  المجليييييييييي  االقتصييييييييييادي واالجتميييييييييياعي فييييييييييي دوراتييييييييييه العادييييييييييية  
( بتييييييييييييييياري  100 ( د.ي 2161  بموجيييييييييييييييب قيييييييييييييييرار المجلييييييييييييييي  رقيييييييييييييييم

   .2017م8م24
وافقييت اللجنيية العربييية لمتابعيية تنفيييذ أهييدا  التنمييية المسييتدامة هييذا  وقييد  -122

وبعد األايذ فيي االعتبيار مالحظيات اليدول   في اجتماعها الثاني 2030
طييييار االسترشييييادي العربييييي لييييدعم تنفيييييذ اطيييية التنمييييية علييييم اإل  العربييييية

التييييي تواجييييه الييييدول  والييييذ  يشييييتمل علييييم التحييييديات  2030المسييييتدامة 
هيذد وأولوييات تنفييذ  2030العربية في تحقي  أهيدا  التنميية المسيتدامة 

 هدا  في المنطقة العربية.األ
قاميييييت األمانييييية العامييييية بتنظييييييم   2017عيييييام  م ييييييارايييييالل شيييييهر مايوو  -123

األسييييبوي العربييييي األول للتنمييييية المسيييييتدامة تحييييت رعاييييية فااميييية رئيييييي  
ن ميييييييييييع المنظميييييييييييات العربيييييييييييية بالتعييييييييييياو و جمهوريييييييييييية مصييييييييييير العربيييييييييييية 

المتاصصيييييييية ووزارة االسييييييييتثمار والتعيييييييياون الييييييييدولي بجمهورييييييييية مصيييييييير 
وقييييييييد  .العربييييييييية والبنيييييييي  الييييييييدولي ومنظمييييييييات األمييييييييم المتحييييييييدة المعنييييييييية

ناقشيييييت ماتلييييي  اشيييييتمل األسيييييبوي عليييييم تسيييييع جلسيييييات عميييييل رئيسيييييية  
قضيييييييييايا التنميييييييييية بالمنطقييييييييية العربيييييييييية وجوانبهيييييييييا االقتصيييييييييادية والبيئيييييييييية 

كمييييييا ع قييييييدت جلسييييييات جانبييييييية وجلسييييييات ااصيييييية علييييييم  .ةواالجتماعييييييي
 هامش األسبوي العربي. 

والتعييييياون الدولييييية ار الشييييراكات  طيييي فييييم  و األسييييبويعلييييم هييييامش هييييذا و  -124
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قامييييت األمانيييية العاميييية بتوقيييييع مييييذكرة تفيييياهم بينهييييا وبييييين البنيييي    الييييدولي
اليييييدولي لإلنشييييياء والتعميييييير والم سسييييية الدوليييييية للتنميييييية  ب ييييير  زييييييادة 

عيييييار  والحيييييوار والتعييييياون بينهميييييا لتسيييييهيل تحقيييييي  أهيييييدا  مسيييييتو  الم
التنمييييييييية المسييييييييتدامة وتبييييييييادل المعييييييييار  وبنيييييييياء القييييييييدرات ااصيييييييية فييييييييي 

 مجاالت التعليم والطاقة والمياد.
( فييييييي 2181أصييييييدر المجليييييي  االقتصييييييادي واالجتميييييياعي القييييييرار رقييييييم   -125

  بالموافقيييييييية علييييييييم عقييييييييد 2018م2م8( بتيييييييياري  101دورتييييييييه العادييييييييية  
نيييييية العربييييييية لمتابعيييييية تنفيييييييذ أهييييييدا  التنمييييييية المسييييييتدامة اجتماعييييييات للج

بالمنطقيييييية العربييييييية  بمشيييييياركة نقيييييياط اتصييييييال المجليييييي   ودعييييييوة  2030
المجييييييييييال  الوزارييييييييييية العربييييييييييية المتاصصيييييييييية المعنييييييييييية بتنفيييييييييييذ اطيييييييييية 

 لييييييييييم  حاطيييييييييية اللجنيييييييييية العربييييييييييية للتنمييييييييييية المسييييييييييتدامة بكافيييييييييية  2030
تقريييييييير فيييييييي هيييييييذا الموضيييييييوعات المتعلقييييييية بالتنميييييييية المسيييييييتدامة  لرفيييييييع 

 الشان  لم المجل  االقتصادي واالجتماعي. 
أجيييييييل المتعلييييييي  بالشيييييييراكات مييييييين  17طيييييييار تفعييييييييل الهيييييييد  اليييييييي  وفيييييييم  -126

  تشييييييار  األمانيييييية العامييييييية 2030أهييييييدا  التنمييييييية المسيييييييتدامة تحقييييييي  
فيييييييييي اجتماعيييييييييات المنتيييييييييد  السياسيييييييييي رفييييييييييع المسيييييييييتو  بشيييييييييكل دوري 

المتحيييييدة بنيوييييييور  مييييين عقيييييد بمقييييير األميييييم ي   يللتنميييييية المسيييييتدامة  واليييييذ
يييييييييييتم االلييييييييييه مناقشيييييييييية موضييييييييييوعية ألهييييييييييدا  التنمييييييييييية و كييييييييييل عييييييييييام  
وتقيييييييييييوم اليييييييييييدول االليييييييييييه باسيييييييييييتعرا  تقاريرهيييييييييييا   2030المسيييييييييييتدامة 

قاميييييت عشيييييرة دول عربيييييية . وتجيييييدر اإلشيييييارة  ليييييم أن الوطنيييييية الطوعيييييية
بتقيييييييديم تقاريرهيييييييا الوطنيييييييية الطوعيييييييية ايييييييالل دورات المنتيييييييد  ميييييييا بيييييييين 

 .2018-2016عامي 
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تشييييييار  األمانيييييية العاميييييية فييييييي فعاليييييييات المنتييييييد  العربييييييي للتنمييييييية ا كميييييي -127
المسييييييييتدامة واالجتماعييييييييات التحضيييييييييرية لييييييييه بصييييييييفة منتظميييييييية كونهييييييييا 

بالتعييييياون ميييييع اللجنييييية االقتصيييييادية واالجتماعيييييية لألميييييم   رئيسيييييياد  شيييييريكاد 
المتحييييييييدة ل ربييييييييي  سيييييييييا  اإلسييييييييكوا(  وتتنيييييييياول دورات هييييييييذد المنتييييييييديات 

بالمنطقيييييييييييية  2030تدامة لعيييييييييييام اطييييييييييية التنمييييييييييييية المسييييييييييي موضيييييييييييوعات
وتصيييييييدر عنيييييييه رسيييييييائل رئيسيييييييية ييييييييتم رفعهيييييييا  ليييييييم المنتيييييييد    العربيييييييية

 السياسي رفيع المستو  المعني بالتنمية المستدامة.
بالتعيييياون مييييع برنييييامت األمييييم المتحييييدة أيضيييياد تقييييوم األمانيييية العاميييية كمييييا  -128

اإلنميييييائي والبنييييي  اليييييدولي لتيييييدريب ممثليييييي األجهيييييزة المعنيييييية مييييين اليييييدول 
للمسيييياعدة فييييي    وذليييي ييييية فييييي مجييييال م شييييرات التنمييييية المسييييتدامةالعرب

 للدول العربية. 2030وضع م شرات التنمية المستدامة 
آلليييييية  (24 استضيييييافت األمانييييية العامييييية االجتمييييياي مييييين ناحيييييية أاييييير    -129

  والتييييييي 2018 م تشييييييرين أولكتييييييوبرأالتنسييييييي  اإلقليمييييييية اييييييالل شييييييهر 
تراتيجي وتبييييييييييادل تهييييييييييد  اجتماعاتهييييييييييا  لييييييييييم تعزيييييييييييز التنسييييييييييي  االسيييييييييي

المعلومييييييييات علييييييييم الصييييييييعيدين اإلقليمييييييييي ودون اإلقليمييييييييي فيمييييييييا بييييييييين 
هيئييييييات األمييييييم المتحييييييدة والشييييييركاء اآلاييييييرين اإلقليميييييييين وميييييين ضييييييمنهم 

   .جامعة الدول العربية
طييييييييار التعيييييييياون مييييييييع م سسييييييييات العطيييييييياء االجتميييييييياعي لتنفيييييييييذ  وفييييييييم  -130

نظميييييييت األمانييييييية العاميييييييية ورشييييييية عمييييييييل   أهيييييييدا  التنميييييييية المسييييييييتدامة
ول "أهييييدا  التنمييييية المسييييتدامة  نميييياذئ و ليييييات ميييين قطيييياي العطيييياء حيييي

. بمقيييييييير األمانيييييييية العاميييييييية 2018م4م19بتيييييييياري   وذليييييييي  االجتميييييييياعي" 
قبييييييييل الضييييييييوء علييييييييم الجهييييييييود المبذوليييييييية ميييييييين الورشيييييييية سييييييييلطت وقييييييييد 

م سسيييييات العطييييياء االجتمييييياعي فيييييي المنطقييييية العربيييييية لتحقيييييي  التنميييييية 
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التعييييييير  عليييييييم الفيييييييرص المسيييييييتدامة فيييييييي المجتمعيييييييات العربيييييييية  وكيييييييذا 
واإلمكانيييييييييييات المتاحيييييييييية بالمنطقيييييييييية العربييييييييييية لتعزيييييييييييز الشييييييييييراكة بييييييييييين 
م سسييييييات العطيييييياء االجتميييييياعي وحكومييييييات الييييييدول العربييييييية ميييييين أجييييييل 
دعييييييييم جهييييييييود الييييييييدول العربييييييييية فييييييييي تنفيييييييييذ اطيييييييية التنمييييييييية المسييييييييتدامة 

 بالمنطقة. 2030
 كميييا نظميييت األمانييية العامييية الملتقيييم الثييياني لمنظميييات المجتميييع الميييدني -131

بمقيير األمانيية العاميية   2018م6م11المعنييية بالتنمييية المسييتدامة  بتيياري  
ميين أهييدا  التنمييية ( 6 7 11 12 15 17  تييم االلييه مناقشيية األهييدا 

لتعر  علم ما تم اتااذد من  جراءات لتحقي  هيذد وا  2030المستدامة 
والتطييير   ليييم العوائييي  التيييي تقييييد حركييية التنفييييذ ب يييية الايييروئ   األهيييدا 

 ائل تعبر عن وجهة نظر المنطقة العربية في هذا المجال.برس
  فعالييييييات 2018م11م22-19ايييييالل الفتيييييرة   نظميييييت االمانييييية العامييييية -132

األسييبوي العربييي للتنمييية المسييتدامة فييي نسيياته الثانييية بالتعيياون والشييراكة 
بجمهوريييييييية مصييييييير ميييييييع وزارة التاطييييييييط والمتابعييييييية واإلصيييييييال  اإلداري 

مة الرئي  عبد الفتا  السيسي رئيي  جمهوريية تحت رعاية فااالعربية  و 
لييييييات تحيييييت شيييييعار" االنطيييييال  نحيييييو اقيييييدت الفعع  قيييييد مصييييير العربيييييية. و 

وشييهدت مشيياركة واسييعة ميين ممثلييي الييدول العربييية والمنظمييات   العمييل"
  ن وأصيحاب المصيلحةيالعربية المتاصصية والشيركاء اليدوليين واإلقليميي
. وقيييد كافييية اليييدول العربييييةباإلضيييافة لمشييياركة واسيييعة مييين الشيييباب مييين 

  وتيييم اد جانبيييي اد جلسييية رئيسيييية وحيييدث 30كثييير مييين اشيييتمل األسيييبوي عليييم أ
تييم   حيييث تاصيييص اليييوم األاييير ميين أعمالييه لجمهورييية مصيير العربييية

منتجييات لسييو  قاميية باإلضييافة إل 2030االلييه اسييتعرا  ر ييية مصيير 
 مصرية محلية.
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ذ اهيييييييدا  التنميييييييية لتوصييييييييات اللجنييييييية العربيييييييية لمتابعييييييية تنفيييييييي وتنفييييييييذاد  -133
  تسيييييتعد األمانييييية العامييييية للبيييييدء 2030المسيييييتدامة فيييييي اليييييدول العربيييييية 

 عيييييداد تقريييييير حيييييول أهميييييية تحقيييييي  التنميييييية المسيييييتدامة فيييييي اليييييدول  يفييييي
 المتاثرة بالنزاعات.

سييييييتدعو األمانيييييية العاميييييية مييييييع الشييييييركاء لعقييييييد فعاليييييييات األسييييييبوي كمييييييا  -134
  فيييييييي 2019م للتنميييييييية المسيييييييتدامة فيييييييي نسييييييياته الثالثييييييية لعييييييياالعربيييييييي 

العربيييييية الراغبييييية فيييييي استضيييييافته عليييييم غيييييرار تجربييييية جمهوريييييية  ةلدوليييييا
 مصر العربية.

تتطلييييييييع األمانيييييييية العاميييييييية للمشيييييييياركة فييييييييي فعاليييييييييات معيييييييير   كسييييييييبو و  -135
 2020م10م20مدينيييييييية دبييييييييي الم قيييييييييّرر عقييييييييدد اييييييييالل الفتيييييييييرة ب 2020
تعقيييييييييد األمانييييييييية العامييييييييية جناحهيييييييييا تحيييييييييت  حييييييييييث  2021م4م10 ليييييييييم 

وفييييييييي هييييييييذا اإلطييييييييار  تحضيييييييير األمانيييييييية  .مظليييييييية موضييييييييوي "الفييييييييرص"
العامييييية لعقيييييد العدييييييد مييييين الفعالييييييات ايييييالل فتيييييرة المعييييير   مييييين بينهيييييا 

 األسبوي العربي للتنمية المستدامة.
 
 

 

 


