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 المجلس االقتصادي واالجتماعي 
 الوزاريمستوى العلى 

 (103الدورة العادية )
 م 7/2/2019هـــ الموافق  1440جمادى الثاني  2

 قراراتالتقرير و ال
 ـــــــــــ

 أواًل: االفتتاح:
( بشـأن 6/9/2018 - 102د.   - 2208تنفيذًا لقرار المجلـس االقتصـادو واالجتمـامي رقـم )   .1

( 103( للمجلـــــس االقتصـــــادو واالجتمـــــامي  مقـــــدت الـــــدورة )103مومـــــد وم ـــــان انعقـــــاد الـــــدورة )
ــــوزارو بتــــاري   ــــم الموــــتوق ال ــــس مل ــــار الموــــؤولين بتــــاري  7/2/2019للمجل ــــم موــــتوق  ب   ومل

  واجتمـا  اللجنـا االجتماميـا بتـاري  4/2/2019  واجتما  اللجنا االقتصاديا بتاري  6/2/2019
 بمقر األمانا العاما. 3/2/2019

  والمؤووـات الماليـا الـوزارو ممثلـون مـن الـدو  العربيـاشارك في اجتما  المجلس ملم الموـتوق  .2
العربيـــــا المت صصـــــا واالتحـــــادات العربيــــا  واألمانـــــا العامـــــا. )مرفـــــ  قـــــوائم العربيــــا والمنظمـــــات 

 المشار ين(.

وزيـر التجـارة بجمهوريـا العـرا  الـذو تولـت دولتـه  –معالي د. محمد  اشـم العـاني افتتح االجتما   .3
( للمجلـس االقتصـادو واالجتمـامي. و لقـم معاليـه  لمـا اوـتهلها بالحـدي  مـن 102رئاوـا الـدورة )

مــات القمــا العربيــا التنمويــا: االقتصــاديا واالجتماميــا فــي دورتهــا الرابعــا والتــي صــدر منهــا اجتما
العديــــد مـــــن القـــــرارات االقتصــــاديا واالجتماميـــــا والتنمويـــــا الهامــــا والتـــــي تعـــــد دافعــــًا قويـــــًا للعمـــــ  
 االقتصــادو العربــي المشــترك. و شــار  ن جمهوريــا العــرا  تحظــم بــنعم وفيــرة  األمــر الــذو يجعلهــا
تتبو  قائما الدو  في العالم من حي  االحتياطي النفطي   ما  ن العرا  يمتلك غاز طبيعي وفير  
وقطــا  صــنامي  بيــر  وقطــا  وــياحي وامــد با يــافا  لــم الوــياحا األثريــا  فيــًي مــن الثــروة 

ا ؛ البشريا القادرة ملم النهو  بالعرا  ملم جميع األصعدة. و شار  لم   ميا  مادة  ممار العر 
وفــي  ــذا الصـــدد  دمــا الوـــادة الحيــور  لـــم الموــا ما فــي  مـــادة  ممــار العـــرا  واالوــتفادة مـــن 

 الفرص االوتثماريا المتاحا. وتمنم معاليه    النجاح والتوفي  لهذا االجتما . 

وعادة طي  بن و لقم  ( للمجلس االقتصادو واالجتمامي.103الدورة ) ولطنا ممان رئاواتولت  .4
 لمــا رحــب فيهــا  نائــب األمــين العــام للمجلــس األملــم للت طــيط بوــلطنا ممــان –بــي وــليمان الرح

بالوادة الحيور  وتوجه بالشـ ر  لـم جمهوريـا العـرا  ملـم جهود ـا  ـي  ترؤوـها  ممـا  الـدورة 
الوـابقا.  مــا تقـدم بالشــ ر لمعـالي األمــين العـام ولغمانــا العامــا ملـم مــا بـذلو  مــن جهـد مــن  جــ  

التعـــاون العربـــي المشـــترك. و شـــار  لـــم   ميـــا تعزيـــز التعـــاون العربـــي فـــي المجـــالين الـــدفع قـــدمًا ب
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االقتصـــادو واالجتمـــامي  وحشـــد الهمـــم مـــن  جـــ  تحقيـــ  الت امـــ  االقتصـــادو العربـــي المنشـــود. 
و ويــح  ن جــدو   ممــا  االجتمــا  يتيــمن مــددًا مــن المويــومات الهامــا  مؤ ــدًا ملــم يــرورة 

جـــاوز المعوقـــات التـــي تعتـــر  تطبيـــ  االتفاقيـــات والقـــرارات بهـــدف بـــذ   افـــا الجهـــود مـــن  جـــ  ت
ــًا  ن توــتمر الجهــود مــن  جــ  الوصــو   لــم  ملــم  تحقيــ  التقــدم وتوــهي  التبــاد  التجــارو  متمني

 درجات الت ام  لما فيه مصلحا العم  العربي المشترك.

يا  لما اوتهلها بالتهنئـا  لـم األمين العام لجامعا الدو  العرب –لقم معالي الويد  حمد  بو الليط   .5
لها  الص  ( للمجلس االقتصادو واالجتمامي  متمنياً 103ولطنا ممان ملم تولي رئاوا الدورة )

توجـــه بالتقـــدير  لـــم جمهوريـــا العـــرا  ملـــم رئاوـــا الـــدورة الوـــابقا للمجلـــس التوفيـــ  والنجـــاح.  مـــا 
: االقتصــاديا واالجتماميــا يــا التنمويــاالقمــا العرب و ويــح  نوا دارة الح يمــا لمداوالتــه و ممالــه. 

مــن القــرارات والمقــررات الهامــا فــي  مــدد صــدر منهــافــي الجمهوريــا اللبنانيــا   التــي مقــدت الرابعــا
تحـــديات التـــي   وتتفامـــ  بشـــ   مباشـــر مـــع  غلـــب الالمجــاالت االقتصـــاديا واالجتماميـــا والتنمويـــا

ت اقتصـاديا واجتماميـا مربيـا ت ـدم الصـالح ملـم   ميـا بلـورة وياوـامؤ ـدًا  تواجه الدو  العربيا 
يـــرورة  ن ّتيـــمةن  افـــا  لـــم  و شـــار. مـــا العربيـــا و منهـــا ب افـــا جوانبـــهالعـــام وتصـــون وـــيما األ

مويومات الملف االقتصادو واالجتمامي المرفو  للقما العربيا في دورتها العاديـا المقـرر مقـد ا 
  للتنفيـذا قابلـاف واآلليـات وا طـار الزمنـي و  ارطـا طريـ  وايـحا األ ـدبفي الجمهوريا التونوـيا 

 واألثـر المباشـر بـالنفع يعـود وبمـا العربيـا  المنطقـا تشـهد ا التـي الرا نـا لظـروفللمعطيات وا فقاً و 
 )مرف  ال لمات(. .الدو  والشعوب العربيا ملمالمطلوب  التنموو

 لما تقدم فيها بالشـ ر  ي للطف للبرلمان العرباألمين العام  – لقم وعادة الموتشار  يمن الباروت  .6
ملــم جهــود المجلــس االقتصــادو واالجتمــامي فــي دمــم تأوــيس البرلمــان والموافقــا ملــم اوتيــافا 
دولــــا االمــــارات العربيــــا المتحــــدة لمقــــر . و شــــار  لــــم  ن البرلمــــان يوــــعم لتأ يــــ  األطفــــا  العــــرب 

ــــي ــــا ف ــــ  لي ــــون بمقــــدور م المشــــار ا االيجابي مــــداد م ا مــــداد اليئ ــــي  وا  ــــي ف ــــدم والرق ــــا التق مجل
المجتمعات العربيا. ودما الدو  العربيا لإلورا  بموافـاة البرلمـان بمرشـحيها لعيـويا البرلمـان مـن 

  ج  اوت ما   افا االجراءات اليزما لبدء دورته األولم.

مــدير مــام المعهــد العربــي للت طــيط  لمــا  شــار فيهــا  لــم  – لقــم وــعادة د. بــدر مثمــان مــا  ا   .7
حـــديات التـــي تواجههـــا المنطقـــا العربيـــا ومـــن   مهـــا يـــعف النمـــو االقتصـــادو  وتراجـــع القـــدرة الت

الشرائيا للمواطنين  وارتفا  البطالا. و شار  لم  ن المعهد يهدف ل دما التنميا العربيـا مـن  ـي  
جراء البحـو  التطبيقيـا. و شـار  لـم  ن المجلـس االقتصـادو واالجتمـ امي تدريب ال وادر العربيا وا 

ّيشــ ة  الــذرا  األواوــي لبنــاء اقتصــاد مربــي مت امــ  يوــهم فــي دفــع مجلــا التنميــا مــن  ــي  بنــاء 
فيـــاء مربـــي مت امـــ . و ويـــح  ن المعهـــد يوـــعم لي ـــون بيـــت  بـــرة مربـــي متميـــز يقـــدم  ـــدمات 

 اوتشاريا وفنيا مجانيا  و بوعر الت لفا.
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 ثانيًا: إقرار جدول أعمال المجلس:
 : مماله  و قر  ملم النحو التالي مشرو  جدو اوتعر  المجلس بنود 

 تقرير األمين العام: البند األول:
 ( للمجلس االقتصادو واالجتمامي.102متابعا تنفيذ قرارات الدورة ) -1

 (.103( و )102نشاط األمانا العاما فيما بين دورتي المجلس ) -2
 البند الثاني:

( 30عربيــــــا ملـــــم موـــــتوق القمــــــا د.  )الملـــــف االقتصـــــادو واالجتمـــــامي لمجلــــــس جامعـــــا الـــــدو  ال
 (.2019)الجمهوريا التونويا: مارس/ آذار 

 البند الثالث:
ـــــــي دورتهـــــــا الرابعـــــــا  ـــــــا ف ـــــــا: االقتصـــــــاديا واالجتمامي ـــــــا التنموي ـــــــرارات القمـــــــا العربي ـــــــذ ق متابعـــــــا تنفي

 (.20/1/2019الجمهوريا اللبنانيا  –)بيروت 
 البند الرابع:

غينيــــــا االوــــــتوائيا:  –ا ا فريقيــــــا فــــــي دورتهــــــا الرابعـــــا )مــــــاالبو متابعـــــا تنفيــــــذ قــــــرارات القمــــــا العربيـــــ
 الجوانب االقتصاديا واالجتماميا. –( 23/11/2016

 البند الخامس:
متابعا تنفيذ  مين الريا  الصادر من القما الرابعـا للـدو  العربيـا ودو   مري ـا الجنوبيـا )الريـا : 

 الجوانب االقتصاديا واالجتماميا. –موا ( وا مداد للقما في دورتها ال ا10-11/11/2015
 البند السادس:

 محور  مما  الدورة: منطقا التجارة الحرة العربيا ال برق وتطورات االتحاد الجمر ي العربي.
 البند السابع:

 االوتثمار في الدو  العربيا.
 البند الثامن:

 يئا.تعدي  النظام األواوي لمجلس الوزراء العرب الموؤولين من شؤون الب
 البند التاسع: موضوعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية:

متابعـــــــا وـــــــير العمـــــــ  فـــــــي تنفيـــــــذ اوـــــــتراتيجيا التنميـــــــا الزراميـــــــا العربيـــــــا الموـــــــتداما للعقـــــــدين  -1
(2005 – 2025.) 

متابعــــــا تنفيــــــذ ال طــــــا التنفيذيــــــا ا طاريــــــا للبرنــــــاما الطــــــار  لغمــــــن اللــــــذائي العربــــــي المرحلــــــا  -2
 (.2021 – 2017) الثانيا

 (.2037–2017متابعا تنفيذ االوتراتيجيا العربيا لتربيا األحياء المائيا ) -3
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 البند العاشر:
 للمجلس العربي للو ان والتنميا. النظام األواوي

 البند الحادي عشر:
 التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماميا والتنمويا.

 البند الثاني عشر:
 ال اص بم افحا التد ين والتبغ ومنتجاته.الدلي  االوترشادو 
 البند الثالث عشر:
 التنميا الموتداما.

 البند الرابع عشر: تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان:
 المجالس الوزاريا: : والً 

  ( لمجلــــــس وزراء النقــــــ  العــــــرب )مقــــــر األ اديميــــــا العربيــــــا 31العاديــــــا ) الــــــدورةتقريــــــر وقــــــرارات
 (.23/10/2018مدينا ا و ندريا:  -لوجيا والنق  البحروللعلوم والت نو 

 ( ـــــا ـــــر وقـــــرارات الـــــدورة العادي ( لمجلـــــس الـــــوزراء العـــــرب الموـــــؤولين مـــــن شـــــؤون البيئـــــا 30تقري
 (.25/10/2018)األمانا العاما: 

  ( لمجلـــــــــس الـــــــــوزراء العـــــــــرب ليتصـــــــــاالت والمعلومـــــــــات 22الـــــــــدورة العاديـــــــــا ) وقـــــــــراراتتقريـــــــــر
 (.29/11/2018)األمانا العاما: 

 ـــــرارات  الشـــــي  شـــــرم) العـــــرب والصـــــحا االجتماميـــــا الشـــــئون وزراء لمجلوـــــي المشـــــترك االجتمـــــا  ق
  (4/12/2018: العربيا مصر جمهوريا –

  جمهوريــــــا  –( لمجلــــــس وزراء الشــــــؤون االجتماميــــــا العــــــرب )شــــــرم الشــــــي  38) الــــــدورةقــــــرارات
 (.5/12/2018مصر العربيا: 

  ( للمجلـــــــس الـــــــوزارو العربـــــــي للوـــــــياحا )مقـــــــر األ اديميـــــــا 21الـــــــدورة العاديـــــــا ) وقـــــــراراتتقريـــــــر
 (.10/12/2018مدينا ا و ندريا:  -العربيا للعلوم والت نولوجيا والنق  البحرو 

  تقريـــــــر وقـــــــرارات االجتمـــــــا  المشـــــــترك ألصـــــــحاب المعـــــــالي وزراء الوـــــــياحا ووزراء الثقافـــــــا فـــــــي
 (.11/12/2018مدينا ا و ندريا:  -الدو  العربيا )م تبا ا و ندريا

 ( لمجلــــــــــــــس وزراء ا وــــــــــــــ ان والتعميــــــــــــــر العــــــــــــــرب 35تقريــــــــــــــر وقــــــــــــــرارات الــــــــــــــدورة العاديــــــــــــــا ) 
 (.13/12/2018: البحرينممل ا  –)المناما 

  تقريــــــر وقــــــرارات الـــــــدورة االوــــــتثنائيا لمجلـــــــس الــــــوزراء العـــــــرب الموــــــؤولين مـــــــن شــــــؤون البيئـــــــا
 (.10/1/2019الممل ا االردنيا الهاشميا:  -)البحر الميت
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 : اللجان:ثانياً 
  تقريـــــر وقـــــرارات االجتمـــــا  الرابـــــع للجنـــــا العربيـــــا الدائمـــــا  مـــــداد وصـــــياغا وتحـــــدي  ال ـــــودات

 (.26/9/2018-24العربيا الموحدة للبناء )األمانا العاما: 

 وقــــــرارات الـــــــدورة االوــــــتثنائيا للجنـــــــا التنوــــــي  العليـــــــا للعمــــــ  العربـــــــي المشــــــترك برئاوـــــــا  تقريــــــر
مدينـــــا  –اديميـــــا العربيـــــا للعلـــــوم والت نولوجيـــــا والنقـــــ  البحـــــرو )مقـــــر األ  معـــــالي األمـــــين العـــــام

 (.3/12/2018-2 ا و ندريا:

  ــــــــر ــــــــا العامــــــــا: 26االجتمــــــــا  ) وتوصــــــــياتتقري ــــــــا مؤووــــــــات المجتمــــــــع المــــــــدني )األمان ( للجن
31/1/2019.) 

 البند الخامس عشر:
ومــــــــد ( للمجلــــــــس االقتصــــــــادو واالجتمــــــــامي وتحديــــــــد م104تأ يــــــــد مومــــــــد وم ــــــــان مقــــــــد الــــــــدورة )

 ( للمجلس.105وم ان مقد الدورة )
 ما يوتجد من  مما . البند السادس عشر:

 
يوء المناقشات   بدت    من الجمهوريا الجزائريا الديمقراطيا الشعبيا وجمهوريا مصر في  ثالثًا:

 العربيا ميحظاتهما ملم النحو التالي: 
 أل اديميــا العربيــا للعلــوم والت نولوجيــا : "دمــوة امالحظــة الجمروريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية

والنق  البحرو  لم االلتزام بأح ام النظام األواوي الموحد لمـوظفي المنظمـات العربيـا المت صصـا  
وا مــين مــن شــلور منصــب رئــيس األ اديميــا وفــتح بــاب الترشــيح  مــام الــدو  األميــاء  ملــم  ن 

لعــر   منظمــات للتنوــي  والمتابعــا تمهيــداً ا اليــتم  دراه  ــذا المويــو  ملــم االجتمــا  القــادم للجنــ
 ( للمجلس االقتصادو واالجتمامي".104المويو  ملم الدورة المقبلا )

 ــة ــة مصــر العربي : "االمتــرا  ملــم طــرح مويــو  ا مــين مــن شــلور منصــب مالحظــة جمروري
مــــن شــــلور رئــــيس األ اديميــــا العربيــــا للعلــــوم والت نولوجيــــا والنقــــ  البحــــرو  و التوصــــيا بــــا مين 

(  و مــا يوــتجد مــن 103المنصــب نظــرًا لعــدم طرحــه ملــم جــدو   ممــا  اجتمامــات الــدورة الحاليــا )
 ممـــا  ومـــدم وجـــود مـــذ رة شـــارحا للمويـــو   وتؤ ـــد جمهوريـــا مصـــر العربيـــا ملـــم يـــرورة  حالـــا 
المويــــو   لــــم لجنــــا المنظمــــات للتنوــــي  والمتابعــــا ومــــن ثــــم العــــر  ملــــم المجلــــس االقتصــــادو 

   مــــا  نــــه 6/9/2018بتــــاري   2207( رقــــم 102مي تنفيــــذًا لقــــرار المجلــــس فــــي دورتــــه )واالجتمــــا
يجوز  ن يتم دموة األ اديميا العربيا للعلوم والت نولوجيا والنق  البحرو  لزامهـا بمـا وـب   ال مـن  ال

 ." ي  المجلس االقتصادو واالجتمامي وليس من قب   و دولا من الدو  األمياء
 

 اعتمد المجلس القرارات المرفقة. ،لمناقشات: بعد ارابعاً 
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 ثانيًا: القرارات
 



11 

 

 
 رارــــــق

 بشأن
 (103( و)102بين دورتي المجلس )تقريـر األميـن العـام  

 ـــــ

 

 ( على المستوى الوزاري،103إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
  مذ رة األمانا العاما 
 ( للمجلس االقتصادو واالجتمامي 102حو  متابعا تنفيذ قرارات الدورة ) تقرير األمين العام 
  ( 103( و)102بين دورتي المجلس ) األمانا العاماتقرير األمين العام حو  نشاط 
  نتائا  مما  اجتمامات اللجنتين االقتصاديا واالجتماميا و بار الموؤولين 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 ضوء المناقشات، وفي -
  

 ُيقــــرر

ـــــس  102تنفيـــــذ قـــــرارات الـــــدورة )متابعـــــا بتقريـــــر األمـــــين العـــــام حـــــو     مـــــع التقـــــدير ا حاطـــــا ملمـــــاً  ( للمجل
 (.103( و )102بين دورتي المجلس ) األمانا العاماونشاط 

 
 (7/2/2019 – 103د.ع  -2211)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 جامعة الدول العربيةالملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس 

 (2019: مارس / آذار الجمرورية التونسية) (30) د.ع على مستوى القمة
 ــــ

 

 ( على المستوى الوزاري،103إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
  مذ رة األمانا العاما 
 ( للمجلس االقتصادو واالجتمامي 102تقرير األمين العام حو  متابعا تنفيذ قرارات الدورة ) 
  ( 103( و)102بين دورتي المجلس ) األمانا العاماتقرير األمين العام حو  نشاط 
  23/5/2004 ( بتاري 16د.  ) 280قرار مجلس جامعا الدو  العربيا ملم موتوق القما رقم  
 20/1/2019بتــاري   70رقــم  قــرار القمــا العربيــا التنمويــا: االقتصــاديا واالجتماميــا فــي دورتهــا الرابعــا 

تانيــا باوتيــافا الــدورة ملــم: "الترحيــب بــدموة الجمهوريــا ا وــيميا الموريفــي فقرتــه األولــم الــذو نــص 
ال اموــا القادمــا لمــؤتمر القمـــا العربيــا التنمويــا: االقتصــاديا واالجتماميـــا  المقــرر انعقاد ــا  ــي  مـــام 

2023 " 
 14/2/2001( بتاري  67د.  ) 1406 قرار المجلس االقتصادو واالجتمامي رقم  
  6/9/2018( بتاري  102د.  ) 2186قرار المجلس االقتصادو واالجتمامي رقم  
  21/5/2018( بتاري  50) د.  5قرار مجلس وزراء الصحا العرب رقم  
  23/10/2018بتاري   465قرار مجلس وزراء النق  العرب رقم  
 4/12/2018بتاري   1ؤون االجتماميا والصحا العرب رقم قرار االجتما  المشترك لمجلوي وزراء الش  
  5/12/2018( بتاري  38د.  ) 853قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماميا العرب رقم   
  13/12/2018بتاري   8قرار مجلس وزراء ا و ان والتعمير العرب رقم  
  21/1/2019 بتاري  245مذ رة المندوبيا الدائما للممل ا األردنيا الهاشميا رقم  
  30/1/2019بتاري   886جمهوريا العرا  رقم المندوبيا الدائما ل رةمذ  
  نتائا  مما  اجتمامات اللجنتين االقتصاديا واالجتماميا و بار الموؤولين 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -



13 

 ُيقــــرر

االجتمامي لمجلس جامعا الدو  االقتصادو و الملف قترح تيمينها في ا حاطا ملمًا بالمويومات التاليا المّ  .1
 :(30في دورته العاديا )العربيا ملم موتوق القما 

  االجتمامي العربي المشترك.االقتصادو و من العم  األمين العام تقرير 

   جامعا ملم موتوق القما.ال( لمجلس 29متابعا تنفيذ قرارات الدورة )تقرير حو 

  ء بيت  برة مربي مت صص لتم ين الدو  األمياء من االوتفادة من بيت ال برة  نشامقترح
مقترح و  باأل اديميا العربيا للعلوم والت نولوجيا والنق  البحرو في  جراءات التحقي  في الحواد  البحريا 

 .البحريا الحواد  في التحقي  في للموا ما االوتشارو العربي المر ز  نشاء

 الموتداما الحيريا والتنميا لإلو ان العربيا ليوتراتيجيا التنفيذيا ال طا. 

 االوتراتيجيا العربيا ل بار الون. 

 طا العم  العربيا لمعالجا األوباب االجتماميا المؤديا لإلر اب . 

 (.ت ا ر ابيا )مصابات دامش  نموذهويع حد لعمليات تجنيد األطفا  يمن العصابا 

 ما العربيا التنمويا: االقتصاديا واالجتماميا. ّملح   اص باالنعقاد الدورو للق 

  مقترح الممل ا العربيا الوعوديا بدما القما العربيا التنمويا: االقتصاديا واالجتماميا في القما العربيا
 العاديا.

 وف  المت صصا  العربيا والمنظمات الوزاريا والمجالس األمياء الدو  تقترحها التي المويومات 
 .القما ملم ويوماتالم مر  معايير

دموة الدو  األمياء لموافاة األمانا العاما بالمويومات التي تقترح  دراجها يمن الملف االقتصادو  .2
 واالجتمامي المرفو  للقما  وذلك في  ج   قصا   وبومين من تاري ه.

معا ملم الطلب من األمانا العاما  روا  الوثائ  ال اصا بالملف االقتصادو واالجتمامي لمجلس الجا .3
 (   لم الدو  األمياء  في  ج   قصا  شهر قب  تاري  انعقاد القما.30موتوق القما د.  )

 
 (7/2/2019 – 103د.ع  -2212)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 قمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعيةالمتابعة تنفيذ قرارات 

 (20/1/2019الجمرورية اللبنانية:  -بيروت في دورترا الرابعة ) 

 ــــ

 ( على المستوى الوزاري،103إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -
  مذ رة األمانا العاما 
  ـــــــــــائا و ـــــــــــي دورتهـــــــــــا الرابعـــــــــــا  القمـــــــــــا العربيـــــــــــا التنمويـــــــــــا: االقتصـــــــــــاديا واالجتماميـــــــــــا اتقـــــــــــرار نت  ف

   (20/1/2019الجمهوريا اللبنانيا:  -بيروت )
 مما  اجتمامات اللجنتين االقتصاديا واالجتماميا و بار الموؤولين  نتائا  

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

 ررـُيقــ
 

ت ليــف األمانــا العامــا بمتابعــا تنفيــذ مقــررات القمــا العربيــا التنمويــا: االقتصــاديا واالجتماميــا فــي دورتهــا  -1
الـــدو  األميــــاء   وذلـــك بالتنوـــي  مـــع 20/1/2019الجمهوريـــا اللبنانيـــا بتـــاري  الرابعـــا التـــي انعقـــدت ب

  وتقــــديم تقــــارير بالموــــتجدات  لــــم المجــــالس الوزاريــــا المت صصــــا ومؤووــــات العمــــ  العربــــي المشــــتركو 
 .  المجلس

دموة الـدو  األميـاء ومؤووـات العمـ  العربـي المشـترك لبـذ  الجهـود لـدمم وتنفيـذ مبـادرة ف امـا الـرئيس  -2
العمــــاد ميشــــا  مــــون رئــــيس الجمهوريــــا اللبنانيــــا  والتــــي  طلقهــــا  ــــي  مــــؤتمر القمــــا العربيــــا التنمويــــا: 
االقتصاديا واالجتماميا في دورتها الرابعا في بيروت  بشأن امتماد اوتراتيجيا  مادة ا ممـار فـي وـبي  

جميـع الــدو  والشــعوب  وــيس مصـرف مربــي  مــادة ا ممـار والتنميــا يتـولم موــامدةأالتنميـا مــن  ـي  ت
نها ويوهم في نمو ا االقتصادو الموـتدام ورفـا  شـعوبها وتحقيـ    ـداف ح  العربيا المتيررة ملم تجاوز م  

 التنميا الموتداما.

الطلـب مـن األمانـا العامـا التنوـي  مـع المؤووـات والصـنادي  التنمويـا العربيـا لتلبيـا الـدموة لعقـد اجتمـا   -3
 ثا المقبلا لمناقشا وبلورة  ذ  االوتراتيجيا.في بيروت  ي  األشهر الثي

ـــــات االتصـــــا   -4 ـــــا لت نولوجي ـــــا والمنظمـــــا العربي ـــــا اللبناني ـــــا العامـــــا بالتنوـــــي  مـــــع الجمهوري ت ليـــــف األمان
والمعلومــات والصــندو  العربــي لإلنمــاء االقتصــادو واالجتمــامي بويــع رؤيــا مربيــا مشــتر ا فــي مجــا  

الوــــيبراني  ومريــــها ملــــم مجلــــس الــــوزراء العــــرب ليتصــــاالت  الت نولوجيــــا واالتصــــا  الرقمــــي واألمــــن
 .في دورته القادما   ومن ثم ملم المجلس االقتصادو واالجتماميوالمعلومات

ت ليف األمانا العاما بمتابعا تنفيذ مبادرة حيرة صاحب الوـمو  ميـر دولـا ال ويـت الشـي  صـباح األحمـد  -5
االت الت نولوجيــا واالقتصــاد الرقمــي ومــر  النتــائا الجــابر الصــباح  نشــاء صــندو  ليوــتثمار فــي مجــ

 .في دورته القادما ملم المجلس االقتصادو واالجتمامي

 (7/2/2019 – 103د.ع  -2213)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 الرابعة في دورترا العربية األفريقيةلقمة متابعة تنفيذ قرارات ا

 (23/11/2016: غينيا االستوائية – )ماالبو
 االجتماعيةقتصادية و االالجوانب 

 ــــ

 ( على المستوى الوزاري،103إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -
  األمانا العامامذ رة  
 ( للمجلس االقتصادو واالجتمامي 102تقرير األمين العام حو  متابعا تنفيذ قرارات الدورة ) 
  ( 103( و)102بين دورتي المجلس ) نا العامااألماتقرير األمين العام حو  نشاط 
  الجوانب االقتصاديا واالجتماميا(   23/11/2016في دورتها الرابعا بتاري  األفريقيا  - القما العربياات قرار( 
  2167  ورقـــم 24/8/2017( بتـــاري  100د.  ) 2139قـــرارات المجلـــس االقتصـــادو واالجتمـــامي رقـــم 

  6/9/2018( بتاري  102د.  ) 2188قم   ور 8/2/2018( بتاري  101د.  )
   االجتماميا(االقتصاديا و )الجوانب  المعدلا األفريقي - لتعاون العربياألمانا العاما ل  طا مم مشرو  
  نتائا  مما  اجتمامات اللجنتين االقتصاديا واالجتماميا و بار الموؤولين 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 اقشات،وفي ضوء المن -

 (1) ُيقــــرر
الموافقا مـن حيـ  المبـد  ملـم مشـرو   طـا العمـ  العربيـا ا فريقيـا )الجوانـب االقتصـاديا واالجتماميـا(   -1

 مع األ ذ باالمتبار ميحظات الدو  العربيا بشأنها.

ت ليــف األمانــا العامــا بات ــاذ ا جــراءات اليزمــا بالتنوــي  مــع مفويــيا االتحــاد األفريقــي لعــر   طــا  -2
ـــا(  ملـــم االجتمامـــات المشـــتر ا للجـــانبين  –العمـــ  العربيـــا  األفريقيـــا )الجوانـــب االقتصـــاديا واالجتمامي

تمهيــدًا   وتعميمهــا ملــم نقــاط اتصــا  المجلــس االقتصــادو واالجتمــامي  بــداء الــر واألفريقــي   –العربــي 
ن  ومن ثم مريـها ملـم القمـا  قرار ا بش لها النهائي من االجتما  المشترك لوزراء ال ارجيا من الجانبي

 العربيا ا فريقيا بالريا .

ـــب  األ ـــذ ملمـــاً  -3 ـــا التونوـــيا  ـــ  مـــن: بطل ـــا الجمهوري ـــا والممل ـــا الملربي والجمهوريـــا الجزائريـــا الديمقراطي
الجتمــا  األو  لمؤووــات التمويــ  العربيــا وا فريقيــا آلليــا تنوــي  تمويــ  المشــرومات اوتيــافا االشــعبيا 

 . (2) ومر  نتائا  ذا االجتما  ملم المجلس االقتصادو واالجتمامي  قياالعربيا وا فري

 
 (7/2/2019 – 103د.ع  -2214)ق

                                                 
ــــــا (  1) ــــــا المتحــــــدة  ممل ــــــا البحــــــرين  الممل ــــــا العربي ــــــا ا مــــــارات العربي تــــــذ ر  ــــــ  مــــــن: الممل ــــــا الملربيــــــا  الممل ــــــا األردنيــــــا الهاشــــــميا  دول

 الوعوديا  دولا قطر  الجمهوريا اليمنيا انوحابها من  شلا   ذ  القما.
ــــــا التونوــــــي"تأ يــــــد   (2) ــــــس   ــــــذ ملمــــــًا بمبادرتهــــــا و وــــــبقيتها ا الجمهوري ــــــا مراب مــــــن اوــــــتعداد ا الوتيــــــافا االجتمــــــا  األو  ملــــــم  ن المجل ب

القتصــــــاديا المؤووـــــات التمويــــــ  العربيــــــا واألفريقيــــــا آلليــــــا تنوــــــي  تمويــــــ  المشــــــرومات العربيــــــا واألفريقيــــــا  وذلــــــك  ــــــي  اجتمــــــا  اللجنــــــا 
 ". افا الدو  األمياء بهذا المقترح  وتوجي  ترحيب 4/2/2019للمجلس االقتصادو واالجتمامي المنعقدة بتاري  
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 رارــــــق

 بشأن
 الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية متابعة تنفيذ إعالن الرياض

 اإلعداد للقمة في دورترا الخامسةو  (11/11/2015-10)الرياض: 
  االجتماعيةاالقتصادية و الجوانب  

 ــــ

 

 ( على المستوى الوزاري،103إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
  مذ رة األمانا العاما 
 ( للمجلس االقتصادو واالجتمامي 102تقرير األمين العام حو  متابعا تنفيذ قرارات الدورة ) 
  ( 103( و)102بين دورتي المجلس ) األمانا العاماحو  نشاط تقرير األمين العام 
  : ـــــــا ـــــــا )الري ـــــــا ودو   مري ـــــــا الجنوبي ـــــــدو  العربي ـــــــا  الصـــــــادر مـــــــن القمـــــــا الرابعـــــــا لل  مـــــــين الري

11/11/2015 ) 
  ورقــــــــم 24/8/2017( بتــــــــاري  100د.  ) 2140قـــــــرارات المجلــــــــس االقتصـــــــادو واالجتمــــــــامي رقـــــــم  

  6/9/2018( بتاري  102د.  ) 2189  ورقم 8/2/2018( بتاري  101د.  ) 2168
  نتائا  مما  اجتمامات اللجنتين االقتصاديا واالجتماميا و بار الموؤولين 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر

يــــا فــــي الجوانــــب بشــــأن التعــــاون العربــــي مــــع دو   مري ــــا الجنوب بمواصــــلا جهود ــــات ليــــف األمانــــا العامــــا 
ــــا االقتصــــاديا ــــدو  العربيــــاواالجتمامي ــــرارات مــــن مجلــــس جامعــــا ال ــــك فــــي يــــوء مــــا ويصــــدر مــــن ق    وذل

 بشأن التعاون العربي مع دو   مري ا الجنوبيا. ملم الموتوق الوزارو

 
 (7/2/2019 – 103د.ع  -2215)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 محور أعمال الدورة: 

 الكبرى وتطورات االتحاد الجمركي العربي منطقة التجارة الحرة العربية

 ــــ

 ( على المستوى الوزاري،103إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على : -
   مذ رة األمانا العاما 
 واالجتمامي  االقتصادو للمجلس( 102) الدورة قرارات تنفيذ متابعا حو  العام األمين تقرير 
 (103)و( 102) المجلس دورتي بين العاما األمانا نشاط حو  العام األمين تقرير  
 العربيا  المنشأ لقوامد الفنيا اللجنا في المفاويات وير بشأن العاما األمانا تقرير 
 (18/12/2018-15: العاما األمانا) والمتابعا التنفيذ للجنا( 46) االجتما  وتوصيات تقرير    
 ـــــــر ـــــــا( 29) االجتمـــــــا  وتوصـــــــيات تقري ـــــــا للجن ـــــــا المنشـــــــأ لقوامـــــــد الفني ـــــــا) العربي  -25: العامـــــــا األمان

29/12/2018)  
  20/1/2019بتاري   46قرار القما العربيا التنمويا: االقتصاديا واالجتماميا في دورتها الرابعا رقم  
  18/2/2016( بتاري  97د.  ) 2083قرار المجلس االقتصادو واالجتمامي رقم  
  الـــذو نـــص فـــي 8/2/2018( بتـــاري  101د.  ) 2170االجتمـــامي رقـــم قـــرار المجلـــس االقتصـــادو و  

/ب المتعلقـا بقوامـد المنشـأ ملـم " ن يـتم االنتهـاء مـن  قـرار قوامـد المنشـأ التفصـيليا للقـائمتين 1فقرته  واًل/
/ب ال اصـا بالتعـاون الجمر ـي العربـي ملـم 3"  و ذلك نص في فقرتـه 2018( قب  نهايا مام 3( و)2)

  العربيــا لموافــاة األمانــا العامــا بمرئياتهــا القانونيــا فقــط  ملــم االتفاقيــا المعدلــا لتنظــيم النقــ  "دمــوة الــدو 
د.   2143بـــالعبور "الترانزيـــت" بـــين الـــدو  العربيـــا  تنفيـــذًا لقـــرار المجلـــس االقتصـــادو واالجتمـــامي رقـــم 

ـــــاري   100 ـــــا مـــــايو 24/8/2017بت ـــــك فـــــي مومـــــد  قصـــــا  نهاي ـــــم ا 2018  وذل لمجلـــــس لعريـــــها مل
 االقتصادو واالجتمامي في دورته القادما" 

  نتائا  مما  اجتمامات اللجنا االقتصاديا و بار الموؤولين 
 يضاحات األمانة العامة، إلي إوبعد االستماع  -

 وفي ضوء المناقشات،  -

 ُيقــــرر
 :الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة
 العربية الدول بين السلعية التجارة تحرير: 
 :  والمتابعة التنفيذ لجنة .1
 :العامــــــــا األمانــــــــا) والمتابعــــــــا التنفيــــــــذ للجنــــــــا( 46) االجتمــــــــا  وتوصــــــــيات تقريــــــــر ملــــــــم الموافقــــــــا -

15-18/12/2018.) 
ــص والمتابعــا  التنفيــذ لجنــا اجتمامــات  ممــا  جــدو  يــمن دائــم بنــد اوــتحدا  -  العقبــات لمناقشــا ّي صة

 حــ  ليــمان وذلــك ال بــرق  العربيــا الحــرة جــارةالت منطقــا  ح ــام تطبيــ  فــي األميــاء الــدو  تواجــه التــي
 .المنطقا  ح ام لتطبي    ثر ومتابعا العالقا المش يت
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 منصـا ي ـون  ن ملـم  aeid.org-www.las العربـي االقتصـادو الت امـ   دارة موقـع إطي بـ الترحيـب -
 .ا دارة تتوال ا التي المويومات ل افا

 :  العربية التفصيلية المنشأ قواعد .2
- 25: العامـا األمانـا) العربيا المنشأ لقوامد الفنيا للجنا( 29) االجتما  وتوصيات تقرير ملم الموافقا -

29/12/2018.) 
 المنشــأ  لقوامــد الفنيــا اللجنــا بمشــار ا واالجتمــامي االقتصــادو للمجلــس الموــئولين ل بــار اجتمــا  مقــد -

 .المتبقياالمنشأ  قوامداالتفا  ملم  من باالنتهاء وت ليفهم
 :العربية الدول بين" ترانزيتال" بالعبور النقل لتنظيم المعدلة العربية االتفاقية .3

بـين  ت ليف األمانا العاما بعقد اجتما  للجنا الفنيا المشرفا ملم اتفاقيـا تنظـيم النقـ  بـالعبور "الترانزيـت"
القانونيـا للـدو  األميـاء والتـي وـب   روـالها لغمانـا العامــا  لمناقشـا الميحظـات الفنيـا و  الـدو  العربيـا

مـــدراء مـــامي الجمـــارك  تمهيـــدًا لعريـــها ملـــم  اجتمـــا ومـــر  مشـــرو  االتفاقيـــا بشـــ لها النهـــائي ملـــم 
 المجلس االقتصادو واالجتمامي.

 :الجمركي التعاون .4
 .العربيا الدو  بين الجمر ي التعاون اتفاقيا ملمبالتوقيع  فلوطين دولا برغبا الترحيب -
يـدا  االتفاقيـا ملـم التصـدي  وـرما  لـم الجمر ـي التعاون اتفاقيا ملم وقعت التي العربيا الدو  دموة -  وا 

 .العاما األمانا لدق التصدي  وثائ 
يـــدا  الجمر ـــي  التعـــاون اتفاقيـــا ملـــم التوقيـــع وـــرما ملـــم العربيـــا الـــدو  حـــ  -  لـــدق التصـــدي  وثـــائ  وا 

 .النفاذ حيز االتفاقيا  تد  حتم العاما  األمانا
 الخدمات في التجارة تحرير: 
 جمهوريــا توقيــع و ــذلك الهاشــميا األردنيــا والممل ــا الوـعوديا العربيــا الممل ــا مــن  ــ  بتصــدي  الترحيـب -

 الـــدو  بـــين ال ـــدمات فـــي التجـــارة تحريـــر اتفاقيـــا ملـــم المتحـــدة العربيـــا االمـــارات ودولـــا العربيـــا مصـــر
 وثـــائ   يـــدا  وـــرما  لـــم العربيـــا مصـــر وجمهوريـــا الهاشـــميا األردنيـــا ممل ـــاال مـــن  ـــ  ودمـــوة العربيـــا 

 .ا يدا  من  شهر اثيث بعد النفاذ حيز االتفاقيا تد   حتم العاما  األمانا لدق تصديقهما
ــــن التزاماتهــــا جــــدو  بتقــــديم ال ويــــت دولــــا بقيــــام ملمــــاً  ا حاطــــا -  االنيــــمام ّبليــــا العامــــا لغمانــــا الّمحوة

حالته ليتفاقيا   .اليزم الت اذ العربيا الدو  بين ال دمات في التجارة تحريرمفاويات  لجنا  لم وا 
 فـي التجـارة تحريـر اتفاقيـا ملـم والتصـدي  التوقيـع وـرما ملـم التزاماتهـا بجـداو  تقـدمت التي الدو  ح  -

 .العربيا الدو  بين ال دمات
 فــي طرفــاً  تصــبح ل ـي النهائيــا مرويــها ا اوــت م ملـم االتفاقيــا  لــم المنيــما غيـر العربيــا الــدو  حـ  -

 .االتفاقيا
 الدولي التعاون: 

 الــدمم وتقــديم العيقــا  ذات وا قليميــا الدوليــا والمنظمــات العامــا األمانــا بــين القــائم التعــاون جهــود دمــم
 العربيــا الحــرة التجــارة منطقــا  قامــا متطلبــات اوــت ما  ملــم يوــامد بمــا األميــاء  العربيــا للــدو  الفنــي

 .العربي الجمر ي ليتحاد وصوالً  ل برقا
 

 (7/2/2019 – 103د.ع  -2216)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 االستثمار في الدول العربية

 ــــ

 ( على المستوى الوزاري،103إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 :على اطالعه بعد -
 العاما  األمانا مذ رة 
 واالجتمامي  االقتصادو للمجلس( 102) الدورة قرارات تنفيذ عامتاب حو  العام األمين تقرير 
 (103)و( 102) المجلس دورتي بين العاما األمانا نشاط حو  العام األمين تقرير  
 العربيـــــا الـــــدو  فـــــي القـــــانونيين وال بـــــراء باالوـــــتثمار المعنيـــــين ال بـــــراء للجنـــــا األو  االجتمـــــا  تقريـــــر 

 (.1/11/2018 -30/10: العاما األمانا" )مربيا ماراوتث اتفاقيا" موودة مشرو   مداد
  نتائا  مما  اجتمامات اللجنا االقتصاديا و بار الموؤولين 
 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -

 ُيقــــرر

 
 :جديدة عربية استثمار اتفاقية مسودة إعداد: أوالً 

مقد  والذو العربيا  الدو  في باالوتثمار المعنيين ال براء للجنا األو  ا االجتم  مما  بنتائا ملماً  ا حاطا
 .1/11/2018-30/10 ي  الفترة 

 :العربية الدول في االستثمار مناخ تطوير: ثانياً 
 .منها ليوتفادة العربيا الدو  ملي  ليها الواردة االوتثماريا الفرص تعميم العاما األمانا من الطلب . أ

 بـذلك موافاتهـا وـرما لـديها  االوـتثماريا بـالفرص العامـا األمانـا تـواف لـم التـي العربيـا  الـدو  مـن الطلب . ب
 .  اليزم الت اذ

 :العرب والمستثمرين األعمال أصحاب مؤتمر: ثالثاً 
  صحاب لمؤتمر( 18) الدورة  مما  في الفعالا المشار ا ملم المعنيا والجهات العربيا الدو  ح ة 

 البحرين  ممل ا من  ريما باوتيافا 2019 نوفمبر شهر  ي  مقد  المزمع لعربا والموتثمرين األمما 
  .البحرين ممل ا ملك  ليفا آ  ميوم بن حمد الملك الجيلا لصاحب الواميا الرمايا تحت وذلك

 
 (7/2/2019 – 103د.ع  -2217)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 عن شؤون البيئةتعديل النظام األساسي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين 

 ــــ

 ( على المستوى الوزاري،103إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 :على اطالعه بعد -
 العاما  األمانا مذ رة 
 بتــــــــــاري ( 30)  .د 566 رقــــــــــم البيئــــــــــا شــــــــــؤون مــــــــــن الموــــــــــؤولين العــــــــــرب الــــــــــوزراء مجلــــــــــس قـــــــــرار 

25/10/2018    
 بتـــــــاري  4 رقـــــــم البيئـــــــا شـــــــؤون مـــــــن الموـــــــؤولين العـــــــرب الـــــــوزراء لمجلـــــــس االوـــــــتثنائيا الـــــــدورة قـــــــرار 

10/1/2019  
  نتائا  مما  اجتمامات اللجنا االقتصاديا و بار الموؤولين 

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

 ُيقــــرر

  ـــــذًا   ن البيئـــــاالعـــــرب الموـــــؤولين مـــــن شـــــؤو  الموافقـــــا ملـــــم النظـــــام األواوـــــي الّمعـــــدة  لمجلـــــس الـــــوزراء
ورفعـــــــه  لــــــم مجلــــــس الجامعـــــــا ملــــــم الموــــــتوق الـــــــوزارو  فــــــي االمتبــــــار ميحظـــــــات الــــــدو  األميــــــاء 

 ليمتماد.
 (7/2/2019 – 103د.ع  -2218)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 متابعة سير العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 

 (2025 – 2005للعقدين )
 ــــ

 ( على المستوى الوزاري،103جلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )إن الم

 :على اطالعه بعد -
 العاما  األمانا مذ رة 
 واالجتمامي  االقتصادو للمجلس( 102) الدورة قرارات تنفيذ متابعا حو  العام األمين تقرير 
 18/12/2018 بتاري  5507 رقم الزراميا للتنميا العربيا المنظما مذ رة  
  نتائا  مما  اجتمامات اللجنا االقتصاديا و بار الموؤولين 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -

 ُيقــــرر

ـــــــا الزراميـــــــا التنميـــــــا اوـــــــتراتيجيا مواءمـــــــا فـــــــي الزراميـــــــا للتنميـــــــا العربيـــــــا المنظمـــــــا جهـــــــود تثمـــــــين  العربي
ـــــــدين الموـــــــتداما ـــــــات   ـــــــداف وب اصـــــــا الدوليـــــــا  لموـــــــتجداتا مـــــــع( 2025 – 2005) للعق  التنميـــــــا وغاي
 ملــــــم لعريــــــها تمهيــــــداً  التشــــــريعيا  مجالوــــــها مــــــن امتماد ــــــا ملــــــم بالعمــــــ  وت ليفهــــــا  2030 الموــــــتداما

 .القادما دورته في واالجتمامي االقتصادو المجلس
 

 (7/2/2019 – 103د.ع  -2219)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية اإلطارية للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي

 (2021 – 2017المرحلة الثانية )
 ــــ

 ( على المستوى الوزاري،103إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 :على اطالعه بعد -
 العاما  األمانا مذ رة 
 واالجتمامي  االقتصادو للمجلس( 102) الدورة قرارات يذتنف متابعا حو  العام األمين تقرير 
 18/12/2018 بتاري  5507 رقم الزراميا للتنميا العربيا المنظما مذ رة  
  نتائا  مما  اجتمامات اللجنا االقتصاديا و بار الموؤولين 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -

 ُيقــــرر

 

 لم ونـــــات تنفيـــــذ ا فـــــي بالبرنـــــاما المشـــــمولا الـــــدو  متابعـــــا الزراميـــــا للتنميـــــا العربيـــــا المنظمـــــا مـــــن الطلـــــب
  العربـــــــــــــي اللـــــــــــــذائي لغمـــــــــــــن الطـــــــــــــار  للبرنـــــــــــــاما( الثانيـــــــــــــا المرحلـــــــــــــا) ا طاريـــــــــــــا التنفيذيـــــــــــــا ال طـــــــــــــا

ــــــــاس مــــــــن يم ــــــــن بمــــــــا( 2021 – 2017) ــــــــر قي ــــــــدو  وحــــــــ  الحاصــــــــ   األث ــــــــم ال ــــــــاة مل  المنظمــــــــا مواف
 المجلـــــس ملـــــم ّتعـــــر  ال طـــــا تنفيـــــذ موـــــتوق بشـــــأن ودوريـــــا شـــــاملا تقـــــارير  مـــــداد االيزمـــــ بالمعلومـــــات
 .واالجتمامي االقتصادو

 

 (7/2/2019 – 103د.ع  -2220)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 متابعة تنفيذ االستراتيجية العربية لتربية األحياء المائية

(2017 – 2037) 
 ــــ

 ( على المستوى الوزاري،103عادية )إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته ال

 :على اطالعه بعد -
 العاما  األمانا مذ رة 
 واالجتمامي  االقتصادو للمجلس( 102) الدورة قرارات تنفيذ متابعا حو  العام األمين تقرير 
 18/12/2018 بتاري  5507 رقم الزراميا للتنميا العربيا المنظما مذ رة  
 صاديا و بار الموؤولين نتائا  مما  اجتمامات اللجنا االقت 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -

 ُيقــــرر

 العربيـــــا القمـــــا قـــــرار تنفيـــــذ متابعـــــا فـــــي الزراميـــــا للتنميـــــا العربيـــــا المنظمـــــا بذلتـــــه الـــــذو الجهـــــد تثمـــــين .1
 األحيـــــــاء ربيـــــــالت العربيـــــــا االوـــــــتراتيجيا امتمـــــــاد بشـــــــأن 29/3/2017 بتـــــــاري ( 28)  .د( 694) رقــــــم

 .العربيا الدو  قب  من( 2037 – 2017) المائيا

 ليوـــــــتراتيجيا التنفيذيـــــــا ال طـــــــا اوـــــــت ما  متابعـــــــا الزراميـــــــا للتنميـــــــا العربيـــــــا المنظمـــــــا مـــــــن الطلـــــــب .2
 واالجتمــــــامي االقتصــــــادو المجلــــــس ملــــــم العــــــر  ثــــــم ومــــــن التشــــــريعيا  مجالوــــــها مــــــن وامتماد ــــــا
 .النهائي ليمتماد

 
 (7/2/2019 – 103د.ع  -2221)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 النظام األساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية
 ــــ

 

 ( على المستوى الوزاري،103إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
  مذ رة األمانا العاما 
 ( للمجلس102تقرير األمين العام حو  متابعا تنفيذ قرارات الدورة )  االقتصادو واالجتمامي 
  ( 103( و)102بين دورتي المجلس ) األمانا العاماتقرير األمين العام حو  نشاط 
  ـــــــــس االقتصـــــــــادو واالجتمـــــــــامي رقـــــــــم  وقـــــــــرار ـــــــــاري  101د.  ) 2179المجل ورقـــــــــم   8/2/2018( بت

  6/9/2018( بتاري  102د.  )  2205
 (  لرؤوــــــــــاء المجــــــــــالس واللجــــــــــان الوطنيــــــــــا18قــــــــــرارات االجتمــــــــــا )  للوــــــــــ ان فــــــــــي الــــــــــدو  العربيــــــــــا 

 ( 28/11/2017-27الممل ا االردنيا الهاشميا يومي  –)ممان 
 4/1/2018( بتاري  10/35ردنيا الهاشميا رقم )ه  / مذ رة المندوبيا الدائما للممل ا األ  
  االجتماميا و بار الموؤولين نتائا  مما  اجتمامات اللجنا 

 لعامة،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة ا -

 وفي ضوء المناقشات، -

  () ُيقــــرر
دمـــــوة الـــــدو  األميـــــاء التـــــي لـــــم تـــــواف األمانـــــا العامـــــا بميحظاتهـــــا حـــــو  مشـــــرو  النظـــــام األواوـــــي  -1

للمجلـــــس العربـــــي للوـــــ ان والتنميـــــا   لـــــم موافاتهـــــا بالميحظـــــات فـــــي مومـــــد  قصـــــا  وـــــتا  وـــــابيع مـــــن 
 تاري ه.

ــــــــا العامــــــــا بإمــــــــداد التصــــــــور النهــــــــائ -2 ــــــــي للوــــــــ ان ت ليــــــــف األمان ي للنظــــــــام األواوــــــــي للمجلــــــــس العرب
والتنميـــــا  وذلـــــك فـــــي يـــــوء ميحظـــــات الـــــدو  األميـــــاء التـــــي وـــــترد  ومريـــــه ملـــــم الـــــدورة القادمـــــا 

 ( للمجلس االقتصادو واالجتمامي.104)
 (7/2/2019 – 103د.ع  -2222)ق

                                                 

( )  ن وفد الجمهوريا الجزائريا الديمقراطيا الشعبيا ييحظ بـأن  ـذا القـرار ال ينوـجم مـع التوافـ  الحاصـ  ملـم موـتوق مجلـس 
الجاريا لمنظوما العم   الجامعا بعدم  نشاء مجالس  و  يئات  و  جهزة  و مؤووات دون مراماة ممليا ا صيح والتطوير

 العربي المشترك   ما  ن مجلس الجامعا ملم الموتوق الوزارو يبقم صاحب القرار في ذلك.
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 رارــــــق
 بشأن

  التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية
 ــــ

 ( على المستوى الوزاري،103إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -
  مذ رة األمانا العاما 
 ( للمجلس االقتصادو واالجتمامي 102تقرير األمين العام حو  متابعا تنفيذ قرارات الدورة ) 
  ( 103( و)102المجلس )بين دورتي  األمانا العاماتقرير األمين العام حو  نشاط 
 االجتماميا و بار الموؤولين ا نتائا  مما  اجتمامات اللجن 

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

 ُيقــــرر
 .االجتماميا والتنمويا المجاالت في الدولي العربي التعاون العاما حو  األمانا بتقرير ملًما ا حاطا : أوالً 
 :الصيني –منتدى التعاون العربي : اً ثاني

 في مجال الصحة: -1

  دموة الدو  األمياء  لم موافاة األمانا العاما بقائما تتيمن المؤووات الصحيا التي ترغب في
الطب التقليدو  التدريب في المجاالت الصحيا   :االوتفادة من التجارب الصينيا في مجاالت

 األمصا  واللقاحات.
 اما بويع تصور للتعاون مع الجانب الصيني في المجاالت الصحيا المشار  ليها ت ليف األمانا الع

 وف  ما ويرد من الدو  األمياء. 

 :البحث العلمي والتكنولوجيافي مجال  -2
 للدورة الثالثا لمنتدق مواصلا ا جراءات اليزما لإلمداد والتحيير الجيد باألمانا العاما  ت ليف

في جمهوريا  2019مام مقد   ي  المقرر     الت نولوجيا وا بدا الصيني لنق –التعاون العربي 
 .الشعبيا الصين

  مواصلا التنوي  مع الجانب الصيني للدفع بجهود التعاون العربي الصيني في بت ليف األمانا العاما
 بين وبرناما التدريب الدولي.و مجاالت تطوير الم تبرات المشتر ا  وبرناما العلماء الشباب المو 

 في مجال حوار الحضارات: -3
لدورة الثامنا لندوة العيقات العربيا الصينيا والحوار بين الحيارتين العربيا والصينيا في االترحيب بعقد 

 .2019الممل ا الملربيا  ي  مام 

 :الرندي -منتدى التعاون العربي : ثالثاً 
 في مجال التعليم والبحث العلمي:

جهود ا بالتنوي  مع دولا ا مارات العربيا المتحدة لعقد مؤتمر رؤواء مواصلا بت ليف األمانا العاما 
 .2019الجامعات العربيا والهنديا  ي  شهر   توبر/ تشرين األو  

 (7/2/2019 – 103د.ع  -2223)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 ومنتجاته والتبغ التدخين بمكافحة الخاص االسترشادى الدليل

 ــــ

 

 ( على المستوى الوزاري،103االجتماعي في دورته العادية )إن المجلس االقتصادي و 

 بعد اطالعه على: -
 العاما  األمانا مذ رة 
 21/5/2018 بتاري ( 5) رقم( 50)  . د العرب الصحا وزراء مجلس قرار  
 24/4/2018-23 يومي الصحيا للتشريعات االوتشاريا الفنيا اللجنا اجتما  وتوصيات تقرير  
 العرب  الصحا وزراء لمجلس االوتشاريا الفنيا للجنا امسال  االجتما  توصيا 
 الموؤولين   بار موتوق ملم المجلس اجتمامات مما   نتائا 

 العامة، األمانة ايضاحات الى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفى -

 ُيقــــرر

 .ومنتجاته والتبغ التد ين بم افحا ال اص واالوترشاد الدلي  مشرو  امتماد .1
 .المللقا العاما ما ناأل يف ش اله  ب افا التبغ تد ين حظر ملم التأ يد .2
ـــــدو  دمـــــوة .3 ـــــا ال ـــــد الـــــدلي  بهـــــذا ليوترشـــــاد االميـــــاء العربي ـــــا التشـــــريعات مـــــداد  من  ل ـــــ   الوطني

 .دولا
 

 (7/2/2019 – 103د.ع  -2224)ق



27 

 
 رارــــــق

 بشأن
 التنمية المستدامة 

 ـــ
 

 ( على المستوى الوزاري،103ته العادية )إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دور 

 بعد اطالعه على: -
 بتــــــاري ( 67) رقــــــم الرابعــــــا دورتهــــــا فــــــي واالجتماميــــــا االقتصــــــاديا: التنمويــــــا العربيــــــا القمــــــا قــــــرار 

20/1/2019  

 الشأن   ذا في الوابقا قراراته 

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -
 ُيقــــرر

ـــــ ـــــا فت لي ـــــدو  جامعـــــا منظومـــــا جهـــــود حـــــو  تقريـــــر  مـــــداد جهود ـــــا بمواصـــــلا العامـــــا األمان  العربيـــــا ال
ــــي ــــذ ف ــــا  طــــا تنفي ــــم ومريــــه  2030 الموــــتداما التنمي ــــدق مل ــــع المتحــــدة األمــــم منت ــــا الموــــتوق رفي  للتنمي

ر الموتداما  .  2019 تموز/ يوليو شهر  ي  مقد  الّمقرة

 

 (7/2/2019 – 103د.ع  -2225)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 واللجانقرارات المجالس الوزارية تقارير و 

 ــــ

 ( على المستوى الوزاري،103إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -
 ( ( لمجلـــــس وزراء النقـــــ  العـــــرب )مقـــــر األ اديميـــــا العربيـــــا للعلـــــوم 31تقريـــــر وقـــــرارات الـــــدورة العاديـــــا

  (23/10/2018مدينا ا و ندريا: – البحرو والت نولوجيا والنق 
 ( ـــــر وقـــــرارات الـــــدورة العاديـــــا يئـــــا )األمانـــــا ( لمجلـــــس وزراء العـــــرب الموـــــؤولين مـــــن شـــــؤون الب30تقري

  (25/10/2018العاما:
 ( لمجلـــــــس الـــــــوزراء العـــــــرب ليتصـــــــاالت والمعلومـــــــ22تقريـــــــر وقـــــــرارات الـــــــدورة العاديـــــــا ) ات )األمانـــــــا

  (29/11/2018العاما: 
 ــــــا والصــــــحا العــــــرب )شــــــرم الشــــــي  قــــــرارا  –ت االجتمــــــا  المشــــــترك لمجلوــــــي وزراء الشــــــئون االجتمامي

 ( 4/12/2018جمهوريا مصر العربيا: 
 ( جمهوريــــــا مصــــــر  – ( لمجلــــــس وزراء الشــــــؤون االجتماميــــــا العــــــرب )شــــــرم الشــــــي 38قــــــرارات الــــــدورة

 ( 5/12/2018: العربيا
 ( للمجلــــــس الــــــوزا21تقريــــــر وقــــــرارات الــــــدورة العاديــــــا ) رو العربــــــي للوــــــياحا )مقــــــر األ اديميــــــا العربيــــــا

  (10/12/2018مدينا ا و ندريا:  –للعلوم والت نولوجيا والنق  البحرو 
 لــــــدو  تقريــــــر وقــــــرارات االجتمــــــا  المشــــــترك ألصــــــحاب المعــــــالي وزراء الوــــــياحا ووزراء الثقافــــــا فــــــي ا

  (11/12/2018: مدينا ا و ندريا -العربيا )م تبا ا و ندريا 
 ممل ــــــا  –مــــــا ( لمجلــــــس وزراء ا وــــــ ان والتعميــــــر العــــــرب )المنا35ر وقــــــرارات الــــــدورة العاديــــــا )تقريــــــ

  (13/12/2018البحرين: 
 تقريـــــــــر وقـــــــــرارات الـــــــــدورة االوـــــــــتثنائيا لمجلـــــــــس الـــــــــوزراء العـــــــــرب الموـــــــــئولين مـــــــــن شـــــــــئون البيئـــــــــا 

 ( 10/1/2019: الممل ا األردنيا الهاشميا -)البحر الميت
 الرابـــــع للجنـــــا العربيـــــا الدائمـــــا  مـــــداد وصـــــياغا وتحـــــدي  ال ـــــودات العربيـــــا تقريـــــر وقـــــرارات االجتمـــــا  

  (26/9/2018-24ء )األمانا العاما:الموحدة للبنا
  تقريــــــر وقــــــرارات الــــــدورة االوــــــتثنائيا للجنــــــا التنوــــــي  العليــــــا للعمــــــ  العربــــــي المشــــــترك برئاوــــــا معــــــالي

مدينــــــا ا وــــــ ندريا:  –يــــــا والنقــــــ  البحــــــرو األمــــــين العــــــام )مقــــــر األ اديميــــــا العربيــــــا للعلــــــوم والت نولوج
2-3/12/2018)  
 (  ـــــــــــر وتوصـــــــــــيات االجتمـــــــــــا ـــــــــــا العامـــــــــــا: 26تقري ـــــــــــا مؤووـــــــــــات المجتمـــــــــــع المـــــــــــدني )األمان ( للجن

31/1/2019 ) 
  نتائا  مما  اجتمامات اللجنتين االقتصاديا واالجتماميا و بار الموؤولين 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 المناقشات،وفي ضوء  -
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 ُيقــــرر
 :الوزارية المجالس: أوالً 

 :بـ علماً  اإلحاطة
 ( ( لمجلـــــس وزراء النقـــــ  العـــــرب )مقـــــر األ اديميـــــا العربيـــــا للعلـــــوم 31تقريـــــر وقـــــرارات الـــــدورة العاديـــــا

 (.23/10/2018مدينا ا و ندريا: –والت نولوجيا والنق  البحرو 
 ( ـــــر وقـــــرارات الـــــدورة العاديـــــا اء العـــــرب الموـــــؤولين مـــــن شـــــؤون البيئـــــا )األمانـــــا ( لمجلـــــس وزر 30تقري

 (.25/10/2018 العاما:
 ( ( لمجلـــــــس الـــــــوزراء العـــــــرب ليتصـــــــاالت والمعلومـــــــات )األمانـــــــا 22تقريـــــــر وقـــــــرارات الـــــــدورة العاديـــــــا

 (.29/11/2018العاما: 
   ــــــا والصــــــحا العــــــرب )شــــــرم الشــــــي  –قــــــرارات االجتمــــــا  المشــــــترك لمجلوــــــي وزراء الشــــــئون االجتمامي

  (4/12/2018ا مصر العربيا: جمهوري
 ( جمهوريــــــا مصــــــر  – ( لمجلــــــس وزراء الشــــــؤون االجتماميــــــا العــــــرب )شــــــرم الشــــــي 38قــــــرارات الــــــدورة

 (.5/12/2018: العربيا
 ( ( للمجلــــــس الــــــوزارو العربــــــي للوــــــياحا )مقــــــر األ اديميــــــا العربيــــــا 21تقريــــــر وقــــــرارات الــــــدورة العاديــــــا

 (.10/12/2018ا ا و ندريا: مدين –للعلوم والت نولوجيا والنق  البحرو 
   تقريــــــر وقــــــرارات االجتمــــــا  المشــــــترك ألصــــــحاب المعــــــالي وزراء الوــــــياحا ووزراء الثقافــــــا فــــــي الــــــدو

 (.11/12/2018: مدينا ا و ندريا -م تبا ا و ندريا العربيا )
 ( ممل ــــــا  –( لمجلــــــس وزراء ا وــــــ ان والتعميــــــر العــــــرب )المنامــــــا 35تقريــــــر وقــــــرارات الــــــدورة العاديــــــا

 (.13/12/2018البحرين: 
 تقريـــــــــر وقـــــــــرارات الـــــــــدورة االوـــــــــتثنائيا لمجلـــــــــس الـــــــــوزراء العـــــــــرب الموـــــــــئولين مـــــــــن شـــــــــئون البيئـــــــــا 

 (.10/1/2019الممل ا األردنيا الهاشميا:  -)البحر الميت
  :اللجان: ثانياً 

 :على الموافقة
  ال ــودات العربيــا الموحــدة  تقريــر وقــرارات االجتمــا  الرابــع للجنــا العربيــا الدائمــا  مــداد وصــياغا وتحــدي

 (.26/9/2018-24 للبناء )األمانا العاما:
  تقرير وقـرارات الـدورة االوـتثنائيا للجنـا التنوـي  العليـا للعمـ  العربـي المشـترك برئاوـا معـالي األمـين العـام

 .(3/12/2018-2 مدينا ا و ندريا: –)مقر األ اديميا العربيا للعلوم والت نولوجيا والنق  البحرو 
 (  31/1/2019( للجنا مؤووات المجتمع المدني )األمانا العاما: 26تقرير وتوصيات االجتما.) 

ـــــاً  ـــــي المشـــــترك  وتعـــــدي  المـــــادة  :ثالث ـــــا للعمـــــ  العرب ـــــا التنوـــــي  العلي ـــــا للجن ـــــم اليئحـــــا الدا لي ـــــا مل الموافق
العليــــــا بأ ثريــــــا عمــــــ  بهــــــذ  اليئحــــــا بعــــــد  قرار ــــــا مــــــن اللجنــــــا قــــــر  ملــــــم النحــــــو التــــــالي: "يّ ( بحيــــــ  تّ 9)

  " ميــــائها والموافقــــا مليهــــا مــــن قبــــ  المجلــــس االقتصــــادو واالجتمــــامي وامتماد ــــا مــــن مجلــــس الجامعــــا
قـــــــر  ملـــــــم النحـــــــو التـــــــالي: "ت ـــــــون العيـــــــويا  صـــــــيلا ( مـــــــن المـــــــادة الثانيـــــــا  بحيـــــــ  تّ 2وتعـــــــدي  الفقـــــــرة )

ــــــب للمن ــــــا  وبصــــــفا مراق ــــــدو  العربي ــــــا مــــــن جامعــــــا ال ظمــــــات واالتحــــــادات للمنظمــــــات والمؤووــــــات المنبثق
 .والمؤووات العربيا األ رق بعد موافقا اللجنا والمجلس االقتصادو واالجتمامي"

 

 (7/2/2019 – 103د.ع  -2226)ق
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 رارــــــق
 بشأن

  واالجتماعي االقتصادي للمجلس( 104) الدورة عقد ومكان موعد تأكيد
 للمجلس (105) الدورة عقد ومكان موعد وتحديد

 ــــ

 ( على المستوى الوزاري،103لس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )إن المج

 :على اطالعه بعد -
 6/9/2018 بتاري  (102)  .د 2208 رقم واالجتمامي االقتصادو المجلس قرار  
 الموؤولين   بار موتوق ملم المجلس اجتما   مما  نتائا 

 تماعي،واالج االقتصادي للمجلس الداخلي النظام بأحكام وعمالً  -

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -

 المناقشات، ضوء وفي -

 ُيقــــرر 
 

  2019 حزيـــران /يونيـــو 18-16 الفتـــرة  ـــي  العامـــا األمانـــا بمقـــر والمتابعـــا التنفيـــذ لجنـــا اجتمـــا  مقــــد : أوالً 
                 . ـ1440 شوا  15-13 المواف 

ـــاً  ـــد: ثاني ـــد موعـــد تأكي ـــدورة عق ـــةال ال ـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي (104) عادي ـــر للمجل ـــة بمق  العامـــة األمان
   :التالي النحو على

  2019 آب/  غوـطس 29 ال مـيس يـوم والعشرون الوابع المدني المجتمع مؤووات لجنا اجتما  -1
  ــ. 1440 ذو الحجا 28 المواف 

 . ــ1441محرم  2المواف    2019  يلو / وبتمبر 1 األحد يوم االجتماميا اللجنا اجتما  -2
  المـــــوافقين  2019  يلـــــو / وـــــبتمبر 3-2 والثيثـــــاء االثنـــــين يـــــومي االقتصـــــاديا اللجنـــــا اجتمـــــا  -3

 . ـــ1441 محرم 3-4
 األربعـــــــاء يــــــــوم الموئوليــــــــن  بـــــــار موـــــــتوق ملـــــــم واالجتمـــــــامي االقتصـــــــادو المجلـــــــس اجتمـــــــا  -4

 . ــ 1441 محرم 5 المواف   2019  يلو / وبتمبر 4
ـــــوزارو الموـــــتوق ملـــــم واالجتمـــــامي قتصـــــادواال المجلـــــس اجتمـــــا  -5 / وـــــبتمبر 5 ال مـــــيس يـــــوم ال

 . ـــ 1441 محرم 6 المواف   2019  يلو 
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ـــــاً  ـــــا اجتمـــــا  مقــــــد :ثالث ـــــر والمتابعـــــا التنفيـــــذ لجن ديوـــــمبر/ انون  17-15 الفتـــــرة  ـــــي  العامـــــا األمانـــــا بمق
  ـــ.1441ربيع اال ر  20 – 18 المواف  2019 و  

ـــــد :رابعـــــاً  ـــــدورة عقـــــد موعـــــد تحدي ـــــة ال ـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي بمقـــــر( 105) العادي ـــــة للمجل  األمان
 التالي: النحو على العامة

/ ينــــــــاير 30 ال مــــــــيس يــــــــوم والعشــــــــرون الثــــــــامن المــــــــدني المجتمــــــــع مؤووــــــــات لجنــــــــا اجتمــــــــا  -1
  ــ.1441 اآل ر جمادق 5 المواف   2020 ثان  انون

ـــــر 2 األحـــــد يـــــوم االجتماميـــــا اللجنـــــا اجتمـــــا  -2  اآل ـــــر جمـــــادق 8الموافـــــ    2020 اطشـــــب/ فبراي
 . ــ1441

ــــــين يــــــومي االقتصــــــاديا اللجنــــــا اجتمــــــا  -3  المــــــوافقين  2020 شــــــباط/ فبرايــــــر 4-3 والثيثــــــاء االثن
  ــ.1441 اآل ر جمادق 10- 9

 األربعـــــــاء يــــــــوم الموئوليــــــــن  بـــــــار موـــــــتوق ملـــــــم واالجتمـــــــامي االقتصـــــــادو المجلـــــــس اجتمـــــــا  -4
  ــ.1441 اآل ر مادقج 11 المواف   2020 شباط/ فبراير 5

/ فبرايــــــر 6 ال مــــــيس يــــــوم الــــــوزارو الموــــــتوق ملــــــم واالجتمــــــامي االقتصــــــادو المجلــــــس اجتمــــــا  -5
  ــ.1441 اآل ر جمادق 12 المواف   2020 شباط

 
 (7/2/2019 – 103د.ع  -2227)ق
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 كلمـة 

 لعانيامعالي د. محمد هاشم 
 وزير التجارة بجمهورية العراق

 الدورة السابقة( ةسا)رئ
 
 

 فــي
 

 اجتماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــي
 (103الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
 

 

 

 

 

 

 2019شباط / فبراير 7األمانة العامة: 

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ـــــــــــــــــــ

 (0022خ ) – 22(/19/02)03/103ج 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ،م لجامعة الدول العربيةمعالي السيد أحمد أبو الغيط األمين العا

 أصحاب المعالي والسعادة،

 ،السيدات والسادة الحضور

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

( للمجلس االقتصادو 102لقد تشرفت جمهوريا العرا  برئاوا اجتمامات الدورة العاديا )
لعاما لجامعا عادو للمجلس والتي  ثمرت بجهود األمانا االواالجتمامي و ذلك االجتما  غير 

الدو  العربيا والدو  العربيا األمياء ملم العديد من ا نجازات التي  انت نواة لمشاريع 
قرارات تم رفد ا  لم اجتمامات القما العربيا التنمويا: االقتصاديا واالجتماميا التي احتينتها 

رت منها قرارات الجمهوريا اللبنانيا في شهر يناير/  انون الثاني من  ذا العام  والتي صد
مهما بجوانبها االقتصاديا واالجتماميا والتنمويا والتي تعتبر دافعًا قويًا للعم  االقتصادو 

 العربي المشترك يتم من  يلها تجاوز العديد من المعوقات والعقبات.

فقد شهدت الدورة في ملف ا مداد والتحيير للقما العربيا التنمويا: االقتصاديا واالجتماميا 
عادو للمجلس والتي صدر منه قرارات  اصا الدورتها الرابعا مقد االجتما  غير  في

بالمقترحات والمشاريع والدراوات التي تقدمت بها بع  الدو  العربيا األمياء في مجاالت 
 التنميا والمر ة والطف .

 ما في مجا   ما تم مقد اجتما  لمناقشا التعدييت ملم االتفاقيا العربيا الموحدة ليوتثمار. 
التنميا الموتداما فقد مقد االجتما  ال امس للجنا العربيا المعنيا بمتابعا تنفيذ   داف التنميا 

 ا المويو .ذالموتداما ملم  امش اجتمامات األوبو  الثاني التي جرت في  
 أصحاب المعالي والسعادة،

ه  ن يتبو  قائما الدو  في العالم  لنا يعرف  ن ا  منَّ ملم العرا  بنعم و يرات وفيرة  ما يجعل
من حي  االحتياطي النفطي  ويمتلك من اللاز الطبيعي ال ير الوفير الذو ييعه في مقدما 
الدو  لمنتجي اللاز في العالم  ويمتلك نهرين تؤ له ألن ي ون ولا اللذاء في العالم العربي 

  صنامي  بير يم ن للقطا  ومح  اوتقطاب ليوتثمار األجنبي في  ذا القطا   ولدينا قطا
ه الح وما في العرا   ن يوير ببنائال اص وفي ظ  وياوا ا صيح االقتصادو التي تبنتها 

بناءًا وليمًا ينوجم ويوا ب التطورات الدوليا والتجارة العالميا  ولدينا قطا  وياحي وامد والذو 
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قطب   ثر من  موا مييين يعتبر نهرًا من ذ ب حي  الوياحا الدينيا لوحد ا يم ن  ن توت
% من الحيارة ا نوانيا  ولع    م 75وائح ونويًا  ولدينا وياحا  ثريا حي  يمتلك العرا  

ثروة يمتل ها العرا   ي الثروة البشريا القادرة ملم النهو  بالعرا  ملم جميع األصعدة  في 
 من حقو  العلم والمعرفا  ال ونجد العرا  رائدًا فيه.  يوجد حق

بعد  ن تحققت االنتصارات ال بيرة يد مصابات دامش ا ر ابيا بات ملينا العم  ملم  مادة ف
 ممار العرا  فنحن في الح وما العراقيا لدينا  طا مم   مادة ا ممار تشم  المناط  

 المحررة وجميع محافظات العرا .

وتفادة من الفرص لذلك  دمو الوادة الحيور  لم الموا ما في  مادة  ممار العرا  واال
 االوتثماريا المتاحا في جميع محافظاته.

 األخوات واألخوة،

( للمجلس االقتصادو واالجتمامي 102يورني في  تام رئاوا جمهوريا العرا  للدورة العاديا )
 ن  جدد امتناني للحيور ال ريم متمنيًا الجتمامنا الموفقيا والنجاح وال روه بقرارات تحق  

 موتقبليا  في  في العيقات االقتصاديا والتجاريا العربيا.تطلعاتنا لنظرة 

و  يرًا  تقدم بالش ر والتقدير لجمهوريا مصر العربيا الشقيقا ح ومًا وشعبًا ملم احتيانها  ذا 
 االجتما .

ويورني الترحيب ودموة وعادة طي  بن وليمان الرحبي نائب األمين العام للمجلس األملم 
( للمجلس االقتصادو 103مان الشقيقا لتولم رئاوا الدورة العاديا )للت طيط في ولطنا مّ 

 واالجتمامي متمنيًا له الموفقيا والنجاح في  دارة االجتما .
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 كلمـة 
 سعادة طالل بن سليمان الرحبي

 نائب األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط
 بسلطنة عمان

 )رئيس الدورة الحالية( 
 
 

 فــي
 

 تماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــياج
 (103الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
 

 

 

 

 

 

 2019شباط / فبراير 7األمانة العامة: 

 نة العامةاألما

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ـــــــــــــــــــ

 (0023خ ) – 23(/19/02)03/103ج 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 األمين العام لجامعة الدول العربية،  -معالي السيد/ أحمد أبو الغيط

 ،أصحاب المعالي والسعادة

 ،لكراماألخوة واألخوات ا

 ،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

بدايا يوعدني  ن ارحب بأصحاب المعالي والوعادة ورؤواء الوفود والمشار ين في اجتمامات  ذ  
( للمجلس االقتصادو واالجتمامي العربي   ما  توجه بالش ر الجزي  103الدورة الثالثا بعد المائا )

المبذولا  ي  ترؤوها اجتمامات الدورة الوابقا  والش ر  لم جمهوريا العرا  الشقيقا ملم جهود ا 
موصو  للمشار ين في االجتمامات التحييريا للجان االجتماميا واالقتصاديا ملم ما قاموا به من 

 جهود و مما   ي  الفترة الماييا.

األمانا  ما يوعدني  ن  تقدم لمعالي األمين العام لجامعا الدو  العربيا وموامديه و افا موظفي 
بالش ر الجزي  ملم ما يقومون به من جهد دائم ومم  دؤوب ألج  الدفع قدمًا بالتعاون العربي 

 المشترك في شتم المجاالت  و ذلك جهود م في التحيير وا مداد الجيد لهذا االجتما .
 أصحاب المعالي والسعادة،

 الحضور الكريم،

 طار التعاون العربي فبعد القما العربيا التنمويا: يشهد مقد اجتمامات مهما في  2019 ن  ذا العام 
االقتصاديا واالجتماميا التي مقدت مؤ رًا في بيروت  وتعقد  ذلك القما العربيا في دورتها العاديا 

( 104( و)103القادما في مارس القادم بالجمهوريا التونويا الشقيقا با يافا  لم مقد الدورتين )
ي  ن  ذ  االجتمامات ووف ت ره بقرارات مهما لدمم مويرة التعاون لمجلو م الموقر  وال شك ف

 والت ام  فيما بين الدو  العربيا تصب في المصلحا العاما لدو  وشعوب المنطقا.

 ننا اليوم  و ما  نا دائمًا و بدًا نرق يرورة و  ميا تعزيز التعاون العربي ال ويما في المجالين 
قتصادو العربي المنشود   ننا لهمم من  ج  تحقي  الت ام  االاالقتصادو واالجتمامي  وحشد ا

شك قد  حرزنا تقدمًا ملمووًا  ول ن ما زلنا ننشد األفي  لنتجاوز  افا العوائ  من  ج  تحقي   وال
النمو والتنميا في بلداننا العربيا.  ن ما نشهد  من تيافر الجهود من قبل م جميعًا ومبادرات ثمينا 

والف ر والتموك بثمرات  ذا التعاون البناء  والوعي من  ج  االلتزام بما  قرته  يدمو ليمتزاز
 المجالس واللجان الموقرة لتحقي  اللايا المنشودة منها.
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 أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم،

 ن مالمنا اليوم في توار  موتمر ويشهد تطورات م تلفا وياويا واقتصاديا واجتماميا متعددة  
ا ذطقتنا العربيا في قلب  ذ  التطورات والمتليرات.  ن   م ما يتيمنه جدو   مما  اجتمامنا  ومن

 و تطورات منطقا التجارة الحرة العربيا ال برق واالتحاد الجمر ي  واتفاقيا االوتثمار العربيا  آملين 
االتفاقيات  من الجميع القيام بالدور المطلوب ألج  تجاوز المعوقات التي تعتر  تطبي   ذ 

والقرارات المتعلقا بها بهدف تحقي  التقدم وتوهي  التباد  التجارو الذو ويؤدو  لم رفع نوبا التجارة 
زالا  افا المعوقات الجمر يا وغير الجمر يا  و ذلك يتيمن جدو  األمما  متابعا تنفيذ  البينيا وا 

ا فريقيا و مري ا الجنوبيا والمنظمات  قرارات القمم المتعلقا بالتعاون بين الجامعا العربيا والدو 
الدوليا األ رق. ملم  م   ن يتم ات اذ القرارات المناوبا فيما ي ص الجانب االجتمامي من  ي  

 ال طط االوتراتيجيا المشتر ا والبراما والت ام  بيننا جميعًا.

فيه مصلحا العم   و تامًا نأم   ن توتمر  ذ  الجهود في الوصو   لم  ملم درجات الت ام  لما
العربي المشترك  وال روه بقرارات ممليا من  ي  مجلو م الموقر متمنين لهذ  الدورة    التوفي  

 ل م جميعًا. اً والنجاح  وفق م ا  وودد  طا م  وش ر 
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
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 كلمـة 
 معالي السيد أحمد أبو الغيط

 جامعة الدول العربيةاألمين العام ل
 
 

 فــي
 

 اجتماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــي
 (103الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
 

 

 

 

 

 

 2019شباط / فبراير 7األمانة العامة: 

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ـــــــــــــــــــ

 (0021خ ) – 21(/19/02)03/103ج 

 



40 

 
 طالل بن سليمان الرحبيمعالي السيد 

 للتخطيط بسلطنة عمان، نائب األمين العام للمجلس األعلى

 ي والسعادة السادة الوزراء،أصحاب المعال

 

 السيدات والسادة، 

ــــدورة ) ــــولي رئاوــــا ال ــــم ت ــــم وــــلطنا ممــــان مل ــــا  ن  توجــــه بالتهنئــــا  ل ــــس 103 ود فــــي البداي ( للمجل
االقتصـــــــادو واالجتمـــــــامي  متمنيـــــــًا لهـــــــا  ـــــــالص التوفيـــــــ  والنجـــــــاح...  مـــــــا  توجـــــــه بالتقـــــــدير  لـــــــم 

يــــــد وزيــــــر التجــــــارة ملــــــم رئاوــــــا الــــــدورة جمهوريــــــا العــــــرا  ومعــــــالي الوــــــيد محمــــــد  اشــــــم مبــــــد المج
 الوابقا للمجلس وا دارة الح يما لمداوالته و مماله. 

 السيد الرئيس، 

ــــــا الرابعــــــا فــــــي  ــــــا التنموي ــــــاد القمــــــا العربي ــــــوم بعــــــد  قــــــ  مــــــن  وــــــبومين مــــــن انعق ــــــأتي اجتمــــــاّ  الي ي
جــــــــاالت الجمهوريـــــــا اللبنانيــــــــا  والتـــــــي  صــــــــدرت مــــــــددًا مـــــــن القــــــــرارات والمقــــــــررات الهامـــــــا فــــــــي الم

ـــــــه القمـــــــا  ـــــــدت  يل ـــــــذو انعق ـــــــا التوقيـــــــت ال ـــــــم دالل ـــــــا... وال ت ف ـــــــا والتنموي االقتصـــــــاديا واالجتمامي
ــــــا التــــــي تمــــــر بهــــــا المنطقــــــا العربيــــــا ... ومــــــا  التنمويــــــا مــــــن حيــــــ  التطــــــورات واألحــــــدا  المتيحق
تواجهــــــه مــــــن تحــــــديات جوــــــام ملــــــم الصــــــعيدين االقتصــــــادو واالجتمــــــامي.. والحــــــ   ن المقــــــررات 

ـــــا  وتتفامـــــ  بشـــــ   مباشـــــر مـــــع  غلـــــب  الصـــــادرة مـــــن ـــــر مـــــن األ مي ـــــب  بي القمـــــا ّتعـــــد ملـــــم جان
التحــــــــديات التــــــــي تواجهنــــــــا... وفــــــــي مقدمــــــــا  ــــــــذ  التحــــــــديات األمبــــــــاء المترتبــــــــا ملــــــــم اوتيــــــــافا 
اليجئــــــــين الوــــــــوريين  وااللتزامــــــــات المرتبطــــــــا بــــــــدمم االقتصــــــــاد الفلوــــــــطيني  فيــــــــًي مــــــــن  افــــــــا 

لمـــــوارد المائيـــــا والقيـــــاء ملـــــم الفقـــــر والتحـــــو   لـــــي االقتصـــــاد القيـــــايا المتعلقـــــا باللـــــذاء والطاقـــــا وا
غيـــــر ذلـــــك مـــــن المويـــــومات االقتصـــــاديا واالجتماميـــــا التـــــي تـــــزدحم بهـــــا األجنـــــدة  مالرقمـــــي...  لـــــ

 العربيا. 

 ن األمـــــــــر يتطلـــــــــب  رادة التنفيـــــــــذ ويقظـــــــــا المتابعـــــــــا    ـــــــــذًا فـــــــــي االمتبـــــــــار  ن  غلـــــــــب المبـــــــــادرات 
تهــــــا ال ــــــد واالوــــــتراتيجيات التــــــي  قرة ــــــات ممليــــــا و طــــــوات تنفيذيــــــا.. ولق قمــــــا قــــــد اشــــــتملت ملــــــم آلي

ـــــ م المـــــوقر  ومـــــن  يلـــــه بالمجـــــالس الوزاريـــــا والمنظمـــــات  - ناطـــــت القمـــــا العربيـــــا التنمويـــــا بمجلو 
موــــــؤوليا التنفيــــــذ  وتقيــــــيم موــــــتوق ا نجــــــاز الحاصــــــ  والصــــــعوبات التــــــي  -العربيــــــا المت صصــــــا 

وت امـــــ  الجهـــــود.. ولـــــن ت ـــــون م رجـــــات القمـــــا تعتـــــر  ذلـــــك  فـــــي  طـــــارق مـــــن الشـــــرا ا والتنوـــــي  
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ذات تــــــأثير ملمــــــوس  ن لــــــم يــــــتم متابعــــــا تنفيــــــذ ا ملــــــم النحــــــو الواجــــــب والمطلــــــوب ... وفــــــي  ــــــذا 
ا طـــــار   مـــــاود التأ يـــــد ملـــــم  ن موـــــألا تطـــــوير اداء المجلـــــس االقتصـــــادو واالجتمـــــامي وتعزيـــــز 

الهامــــا فــــي معادلــــا تطــــوير منظومــــا آلياتــــه تعتبــــر  حــــد   ــــم  ولويــــاتي ل ونــــه  حــــد االرقــــام الرئيوــــيا و 
 العم  العربي المشترك.

 السيد الرئيس،

ــــــر مــــــن  ــــــا ل ثي ــــــي  ن الّبعــــــدين االقتصــــــادو واالجتمــــــامي  صــــــبحا القــــــوةة الّمحر ة ــــــون معــــــي ف لعل ــــــم تتفق
ـــــا وروـــــم  ـــــوق العالمي ـــــه وياوـــــات الق ـــــي توجي ـــــأثيرًا ف ـــــر ت ـــــا األ ث ـــــا  وبات ـــــم الوـــــاحا الدولي ـــــدينامي يات مل ال

شـــــــك  ن المنطقـــــــا العربيـــــــا تّعــــــدة شـــــــديدة التـــــــأثر بتلـــــــك المجريــــــات    ـــــــذًا فـــــــي االمتبـــــــار  ّمحــــــدةداتها. وال
 طبيعتها الجلرافيا والديملرافيا. 

ومــــن  نــــا تــــأتي   ميــــا بلــــورة وياوــــات اقتصــــاديا واجتماميــــا مربيــــا ت ــــدم الصــــالح العــــام وتصــــون 
ــــه؛ الوياوــــي واللــــذائي والمــــائي و  ــــا و منهــــا ب افــــا جوانب  مــــن الطاقــــا وغيــــر  مــــن وــــيما األمــــا العربي

 األبعاد الحيويا لغمن القومي العربي.

ــــــف االقتصــــــادو واالجتمــــــامي  ــــــم يــــــرورة  ن ّتيــــــمةن  افــــــا مويــــــومات المل ــــــرًا  فــــــإنني  ؤ ــــــد مل و  ي
المرفـــــو  للقمـــــا العربيــــــا فـــــي دورتهـــــا العاديــــــا فـــــي تــــــونس ب ارطـــــا طريـــــ  وايــــــحا األ ـــــداف واآلليــــــات 

ـــــاً  ـــــا للتنفيـــــذ  وفق ـــــا العربيـــــا   وا طـــــار الزمنـــــي وقابل ـــــي تشـــــهد ا المنطق للمعطيـــــات والظـــــروف الرا نـــــا الت
 وبما يعود بالنفع المباشر واألثر التنموو المطلوب ملم دولنا وشعوبنا. 

 سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،أشكركم جزياًل وال
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 رابعًا: قوائم املشاركني
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 العربيةقائمة بأسماء السادة رؤساء وفود الدول 
 

 

 

 الوظيفي ىسم  المُ  االسـم الدولة
 أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطوفة السيد يوسف الشمالي  المملكة األردنية الراشمية

 للشؤون االقتصاديةاالقتصاد وكيل وزارة  الشحيسعادة المرندس محمد أحمد بن عبد العزيز  دولة اإلمارات العربية المتحدة
 المندوب الدائمالسفير و  سعادة السفير الشيخ راشد بن عبد الرحمن بن راشد آل خليفة البحرينمملكة 

 المندوب الدائمالسفير و  سعادة السفير نجيب المنيف الجمرورية التونسية
 القائم باألعمال بالنيابة فريد وحيد دحمانسعادة السفير  الجمرورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 مستشار بالمندوبية  السيد محمد ابراهيم ة جيبوتيجمروري
 نائب وزير المالية معالي الدكتور حمد بن سليمان البازعي المملكة العربية السعودية

 السفير والمندوب الدائم عبد المحمود عبد الحليمسعادة السفير  جمرورية السودان
   الجمرورية العربية السورية

 سكرتير ثاني في السفارة محبوبشيخ بشير السيد  ليةجمرورية الصومال الفيدرا
 وزير التجارة العانيمعالي د. محمد هاشم  جمرورية العراق

 نائب االمين العام للمجلس األعلى للتخطيط  سعادة طالل بن سليمان الرحبي سلطنة عمان
 وزير االقتصاد الوطني معالي السيدة عبير عودة دولة فلسطين

 نائب المندوب الدائم حسن بن أحمد المطوع السيد دولة قطر
 قائم بأعمال المندوبية السيد أحمد صالح معين جمرورية القمر المتحدة

 الوكيل المساعد للشؤون االقتصادية السيد نبيل سليمان العبد الجليل دولة الكويت
 مدير عام بوزارة االقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس الجمرورية اللبنانية

 وزير االقتصاد والصناعةمستشار  مصدق السيد عز الدين مبروك دولة ليبيا
القـــــائم بأعمـــــال رئـــــيس قطـــــاع االتفاقيـــــات  السيدة أماني الوصال جمرورية مصر العربية

 التجارية والتجارة الخارجية
 السفير والمندوب الدائم أحمد التازي السفيرسعادة  المملكة المغربية

 السفير والمندوب الدائم سعادة السفير ودادي ولد سيدي هيبة الموريتانية الجمرورية اإلسالمية
 نائب وزير الصناعة والتجارة الوالي السيد سالم سلمان الجمرورية اليمنية

 

 

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 ــاعيالمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـ 

 ( على103في دورته العادية ) 
 المستـــوى الـــوزاري 

7/2/2019 
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 العربية المنظماتقائمة بأسماء السادة رؤساء وفود 
 

 
 

 المسمى الوظيفي االسـم المنظمة
المناطق الجافة واألراضي  المركز العربي لدراسات

 أكساد –القاحلة 
 المدير العام معالي الدكتور رفيق علي صالح

 مدير الشئون المالية واإلدارية الدكتور سامي عبد الرحيم الزيودالسيد  االلكسو –المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
 مدير المكتب العربي لإلعالم األمني صالح حجازي لواءسعادة ال األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

 األمين العام سعادة السفير محمد محمد الربيع مجلس الوحدة االقتصادية العربية

الُمكل ف بتسيير أعمال إدارة الشئون  شريفالالدكتور محمد السيد  المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
 االدارية والمالية

 المدير العام القحطاني الرتالن معالي الدكتور ناصر بية للتنمية اإلداريةالمنظمة العر 
 األمين العام السفير محمد جمال الدين بيوميسعادة  اتحاد المستثمرين العرب

 المدير العام المرندس محمد بن عمرمعالي  المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات
 األمين العام خالد حنفي  الدكتورمعالي  اتحاد الغرف العربية

 األمين العام مبارك محمد علي مجذوب  الدكتورمعالي  اتحاد مجالس البحث العلمي العربية

 المدير العام السيد فايز علي المطيريمعالي  منظمة العمل العربية

والموارد مدير إدارة الشئون اإلدارية  محمد أحمد الفراالسيد  اتحاد اذاعات الدول العربية 
 البشرية

 المدير العام إبراهيم آدم أحمد الدخيري الدكتورمعالي  المنظمة العربية للتنمية الزراعية

 عامال مديرال سالم حامدي  الدكتورمعالي  الريئة العربية للطاقة الذرية
 المدير العام منار عبد النبي المرندسمعالي  العربية للطيران المدني المنظمة

 المستشار القانوني لألكاديمية المستشار عبد السالم حمديالسيد  ة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرياألكاديمي
 إدارة التخطيط والبرامج بالمنظمة السيدة أمل محمد منيب أحمد منظمة المرأة العربية

المركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث 
 الطبيعية األخرى

 المدير العام أعمر بلحاج عيسى لسيدامعالي 

 

 األمانة العامة
 ي واالجتماعيأمانة المجلس االقتصاد

 

 المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي 

 ( على103في دورته العادية ) 
 المستـــوى الـــوزاري 

7/2/2019 

 
 


