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 المجلس االقتصــادي واالجتماعي

 (103الــدورة العاديــــة )

 االقتصاديــــةمشروع بنود جدول أعمــــال اللجنـــة 

 2019 شباط/ فبراير 5- 4: األمانة العامة

 ـــــــ

   البند األول: تقرير األمين العام:
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.102متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -1

 

 

 الممداي   هممم ا البنمممد ادممتناداا رلمم  الن ممامتممم ردراج 
 –( 103( و)102نشاط األمانة العامة فيما بين دورتي المجلس ) -2 ل مج س االقتصادي واالجتماع .

 الجوانب االقتصادية.

   :الثان البند 

الملفففففففا االقتصفففففففادي واالجتمفففففففاعي لمجلفففففففس جامعفففففففة الفففففففدو  العربيفففففففة علففففففف  
( 2019( )الجمهوريفففففففففة التونسفففففففففية  مفففففففففارس    ذار 30مسففففففففتود ال)مفففففففففة د.  )

 الجوانب االقتصادية. –

 

 

الن ممام الممداي   تممم ردراج هممم ا البنمممد ادممتناداا رلمم  
 ل مج س االقتصادي واالجتماع 

   البند الثالث:
متابعففففة تنفيففففذ قففففرارات ال)مففففة العربيففففة التنمويففففة  االقتصففففادية واالجتماعيففففة فففففي 

 (.2019 1 20الجمهورية اللبنانية  –دورتها الرابعة )بيروت 
المج مممس  قمممرارتمممم ردراج هممم ا البنمممد ادمممتناداا رلممم   

( بتممممماري  2166رقمممممم )االقتصمممممادي واالجتمممممماع  
8/2/2018. 

   :الرابعالبند 
  متابعفففففففففة تنفيفففففففففذ قفففففففففرارات ال)مفففففففففة العربيفففففففففة ا فري)يفففففففففة ففففففففففي دورتهفففففففففا الرابعفففففففففة

 الجوانب االقتصادية. –( 2016 11 23غينيا االستوائية   –ماالبو )

 

 

تمممم ردراج همممم ا البنممممد ادمممتناداا رلممم  قمممرار المج مممس 
بتمممممماري   2188االقتصممممممادي واالجتممممممماع  رقممممممم 

6/9/2018. 
   :اليامسالبند 

متابعفففففة تنفيفففففذ ضعفففففرن الريفففففار الصفففففادر عفففففن ال)مفففففة الرابعفففففة للفففففدو  العربيفففففة 
( وا عففففففففداد لل)مففففففففة 2015 11 11-10 ودو  أمريكففففففففا الجنوبيففففففففة )الريففففففففار 

 الجوانب االقتصادية. –في دورتها الخامسة 

 

تمممم ردراج همممم ا البنممممد ادمممتناداا رلممم  قمممرار المج مممس 
بتمممممماري   2189االقتصممممممادي واالجتممممممماع  رقممممممم 

6/9/2018. 

   :الدادسالبند 

محففففففور أعمففففففا  الففففففدورة  منط)ففففففة التجففففففارة الحففففففرة العربيففففففة الكبففففففرد وتطففففففورات 
 االتحاد الجمركي العربي.

 

االقتصمممادي بنمممد داامممم ادمممتناداا رلممم  قمممرار المج مممس 
 19/2/1997بتاري   1317واالجتماع  رقم 

   :الدابعالبند 

 االستثمار في الدو  العربية.

 

رلممم  قمممرار المج مممس تمممم ردراج همممم ا البنممممد ادمممتناداا 
بتمممممماري   2191االقتصممممممادي واالجتممممممماع  رقممممممم 

6/9/2018. 

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ــــــــــــــــــ
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   : الثامن البند

رلمممم  قممممرار مج ممممس تمممم ردراج هممممم ا البنمممممد ادمممتناداا   المسؤولين عن شؤون البيئة.تعدي  النظام األساسي لمجلس الوزراء العرب 
الموررا  العمرا المدممنولين عمن شممنون البيامة رقممم 

 .25/10/2018بتاري   566
   :: موضوعات المن مة العربية ل تنمية الرراعيةالتادعالبند 

متابعة سير العم  في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة  -1
 (.2025 – 2005للع)دين )

متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية ا طارية للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي  -2
 (.2021 – 2017العربي المرحلة الثانية )

 (.2037–2017المائية )ية لتربية األحياء متابعة تنفيذ االستراتيجية العرب -3

  
ممم ةرا المن مممة تممم ردراج هممم ا البنمممد ادممتناداا رلمم  
بتممممماري   5507العربيمممممة ل تنميمممممة الرراعيمممممة رقمممممم 

18/12/2018 

   : تقارير وقرارات المجالس الورارية وال جان:العاشرالبند 

   المجالس الورارية: :أوالا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الن ممام الممداي   ردراج هممم ا البنمممد ادممتناداا رلمم  تممم 
لمم  ،  ل مج ممس المج ممس االقتصممادي واالجتممماع وا 

 .12/2/2009بتاري   1770/1رقم  هقرار 

( لمجلفففففففس وزراء الن)ففففففف  العفففففففرب 31ت)ريفففففففر وقفففففففرارات الفففففففدورة العاديفففففففة ) -
م)ففففففر األكاديميففففففة العربيففففففة للعلففففففوم والتكنولوجيففففففا  -مدينففففففة ا سففففففكندرية )

 (.2018 10 23والن)  البحري  

( لمجلفففففففففس الفففففففففوزراء العفففففففففرب 30ت)ريفففففففففر وقفففففففففرارات الفففففففففدورة العاديفففففففففة )  -
 (.2018 10 25المسؤولين عن شؤون البيئة )األمانة العامة  

( لمجلففففففففففس الففففففففففوزراء العففففففففففرب 22ت)ريففففففففففر وقففففففففففرارات الففففففففففدورة العاديففففففففففة ) -
 (.2018 11 29لرتصاالت والمعلومات )األمانة العامة  

الفففففففففوزاري العربفففففففففي ( للمجلفففففففففس 21ت)ريفففففففففر وقفففففففففرارات الفففففففففدورة العاديفففففففففة ) -
م)ففففففففر األكاديميففففففففة العربيففففففففة للعلففففففففوم  -مدينففففففففة ا سففففففففكندرية للسففففففففياحة )

 (.2018 12 10والتكنولوجيا والن)  البحري  

ت)ريففففففففففر وقففففففففففرارات االجتمففففففففففا  المشففففففففففتر  ألصففففففففففحاب المعففففففففففالي وزراء  -
 –السففففففياحة ووزراء الث)افففففففة فففففففي الففففففدو  العربيففففففة ) مدينففففففة ا سففففففكندرية 

 .(2018 12 11مكتبة ا سكندرية  

( لمجلفففففففففففس وزراء ا سفففففففففففكان 35ت)ريفففففففففففر وقفففففففففففرارات الفففففففففففدورة العاديفففففففففففة ) -
 (.2018 12 13مملكة البحرين   –والتعمير العرب ) المنامة 

 

  ثانياا: ال جان:

ت)ريففففففففر وقففففففففرارات االجتمففففففففا  الرابفففففففف  للجنففففففففة العربيففففففففة الدائمففففففففة  عففففففففداد  -
العربيفففففففففة الموحفففففففففدة للبنفففففففففاء )األمانفففففففففة  وصفففففففففياغة وتحفففففففففدي  الكفففففففففودات

 (.2018 9 26-24العامة 

ت)ريففففففففر وقففففففففرارات الففففففففدورة االسففففففففتثنائية للجنففففففففة التنسففففففففي  العليففففففففا للعمفففففففف   -
العربففففففي المشففففففتر  برئاسففففففة معففففففالي األمففففففين العففففففام ) م)ففففففر األكاديميففففففة 

مدينفففففففة ا سفففففففكندرية   –العربيفففففففة للعلفففففففوم والتكنولوجيفففففففا والن)ففففففف  البحفففففففري 
2-3 12 2018.) 

 

   .من أعمال دعشر: ما يدتجالحادي البند 
 

 


