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     :التقارير المرفوعة إلى القمة: أوالً

-  

-  
هيئة  عن نشاط    )28(ع  .دتقرير رئاسة القمة    

 .متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات

تم إدراج هذا البند اســتناداً        
من ) ج/14(إلى نص المـادة    

ـ    ة النظام األساسي لهيئة متابع
   وااللتزامـات ذ القـرارات يتنف

  

        

تم إدراج هذا البند اسـتناداً إلـى           . العام عن العمل العربي المشتركاألمينتقرير   -
 327قــرار القمــة رقـــم      

  29/3/2006بتــاريخ  ) 18(ع .د
  

  :ومستجداتهالقضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي  :ثانياً
متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية    -

والصراع العربي اإلسرائيلي وتفعيل مبـادرة      

  .السالم العربية

 قرار القمة   استناداً إلى بند دائم     

ـــم  ) 25(ع . د594رقـــ
ــاريخ    26/3/2014بتــــ

  

        

التطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينـة        -
  .القدس المحتلة

قرار القمة  استناداً إلى    دائم   بند  

ـــم  ) 28(ع . د675رقـــ
ــاريخ    29/3/2017بتــــ

  

        

االستيطان، الجـدار، االنتفاضـة،     (متابعة تطورات     -
  .)، الالجئون، األونروا، التنميةاألسرى

  
  بنـد دائـم

        

دعم موازنة دولة فلسطين وصـمود الـشعب          -

  .الفلسطيني

قـرار  اسـتناداً إلـى     بند دائم     

ع . د 596لقمـة رقــــم    ا
ــاريخ ) 25(   26/3/2014بتـ

  

        

  بنـد دائـم    .الجوالن العربي السوري المحتل  -

  أمانة شؤون مجلس الجامعة )0164 (2 معدلج-01)/18/04/(29ق 
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    .التضامن مع لبنان ودعمه  -
  

  بنـد دائـم
        

على بناءاً  تم إدراج هـذا البند         .تطورات األزمة السورية  :اـثالث
  اقــتراح األمـانة العــامة  

  

        

تم إدراج هذا البنـد بموجـب           .لوضع في دولة ليبياتطورات ا  :رابعـا
مذكرة المندوبية الدائمة لدولة    

ـــليبي ـــ  1/4/780م ـا رق

ــاريخ    26/3/2018بتــــ
  

        

تم إدراج هـذا البنــد بموجـب            .تطورات األوضاع في الجمهورية اليمنية  :خامسا

ــة   ــة الدائم ـــرة المندوبي مذك

للجمهوريـــة اليمنيـــة رقـــم 
  27/3/2018خ   بتاري 95/3/2018

  

        

 بموجـب تم إدراج هذا البنـد          .دعم السالم والتنمية في جمهورية السودان  :سادسا

ــة  ــة الدائم ــذكرة المندوبي م

ـ لجمهوريـة السودان    م ـرق
ــاريخ 32-18-149   25/2/2018 بت

  

        

 إلىتم إدراج هذا البند استناداً          .دعم جمهورية الصومال الفيدرالية  :سابعا
ـ قرار   ع . د 684 رقـم    ةالقم

ــاريخ ) 28(   29/3/2017بتـ
  

        

احتالل إيران للجزر العربيـة الـثالث طنـب           :ثامنا
الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولـة        

  .اإلمارات العربية المتحدة في الخليج العربي

    

  بنـد دائـم

        

التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول        :تاسعا
  .العربية

بنـد دائـم استناداً إلى قـرار        
ـــم  ـــة رقـ ع . د652القم

ــاريخ ) 27(   25/7/2016بتـ
  

        

اتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية   :عاشرا
  .للسيادة العراقية

بنـد دائـم استناداً إلى قـرار        

ـــم  ـــة رقـ ع . د653القم
ــاريخ ) 27(   25/7/2016بتـ

  

        

 العربـي ومكافحـة     صيانة األمـن القـومي      :حادي عشر
  .اإلرهاب

هذا البند استناداً إلى    إدراج  تم    
ع . د 690قرار القمة رقــم    

ــاريخ ) 28(   29/3/2017بتـ
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استناداً إلى  تم إدراج هذا البند         .اإلرهابتطوير المنظومة العربية لمكافحة   :ثاني عشر

ع . د 8262قرار المجلس رقم    
ــاريخ ) 149(   7/3/2018بتـ

  

  
  

      

تم إدراج هذا البند اسـتناداً          .تطوير جامعة الدول العربية  :ث عشرثال

ع . د 702إلى قرار القمة رقـم      
  29/3/2017بتـــاريخ ) 28(

  

  

  

      

تم إدراج هذا البنـد بموجـب           .عقد قمة ثقافية عربية  :رابع عشر

مذكرة الوفد الـدائم للمملكـة      
 1086العربية السعودية رقـم     

ــاريخ    15/2/2018بتــــ
  

        

تقرير األمين العام عـن العمـل االقتـصادي           :خامس عشر

  .واالجتماعي والتنموي العربي المشترك
) 28(الدورة  متابعة تنفيذ قرارات    تقرير حول     :سادس عشر

المملكـة   (القمةتوى  لمجلس الجامعة على مس   

الموضوعات ( )29/3/2017:األردنية الهاشمية
  .)االقتصادية  واالجتماعية

  

تم إدراج هـذا البنـد استناداً     
إلى قرار المجلس االقتـصادي     

 ع.د-2165(واالجتماعي رقم   
101-8/2/2018(  

  

        

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

  ).22/1/2013-21: الرياض(الثالثة 

 تم إدراج هذا البند استناداً إلى       
قــرار المجلــس االقتــصادي 

ع .د-2165(واالجتماعي رقم   

101- 8/2/2018(  
        

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات   :ثامن عشر
  .االتحاد الجمركي العربي

تم إدراج هذا البند استناداً إلى        
قــرار المجلــس االقتــصادي 

ع .د-2165(واالجتماعي رقم   
101-8/2/2018(  

        

تم إدراج هذا البند استناداً إلى          .الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها  :تاسع عشر

قــرار المجلــس االقتــصادي 
ع .د-2165(واالجتماعي رقم   

101-8/2/2018(  
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لحد من مخاطر الكوارث    ل العربية   اإلستراتيجية  :العشرون

2030.  

تم إدراج هذا البند استناداً إلى        
قــرار المجلــس االقتــصادي 

ع .د-2165(واالجتماعي رقم   
101-8/2/2018(  

        

االتفاقية العربية لتبـادل المـوارد الوراثيـة          :الحادي والعشرون
النباتية ومعارفها التراثية وتقاسـم المنـافع       

  .الناشئة عن استخدامها

استناداً إلى   تم إدراج هذا البند     
قــرار المجلــس االقتــصادي 

ع .د-2165(واالجتماعي رقم   
101-8/2/2018(  

        

األعباء االقتصادية واالجتماعية المترتبة على       : والعشرونالثاني

استضافة الالجئين السوريين وأثرهـا علـى       
  .الدول العربية المستضيفة

تم إدراج هذا البند بناء علـى         
ــذكرة ــة  م ــة الدائم المندوبي

 رقم  لمملكة األردنية الهاشمية  ل
ــاريخ 2/648/ج ع  بتــــ

 إلــى ، واســتنادا8/3/2018ً
قــرار المجلــس االقتــصادي 

 - 2165(واالجتماعي رقـم    
  )8/2/2018-101ع .د

        

 العربية للصحة والبيئـة ودليـل       اإلستراتيجية  : والعشرونالثالث

العمل العربي االستراتيجي للـصحة والبيئـة       
)2017-2030.(  

تم إدراج هذا البند استناداً إلى        
قــرار المجلــس االقتــصادي 

 - 2165(واالجتماعي رقـم    
  )8/2/2018-101ع .د

        

تم إدراج هذا البند استناداً إلى          .اإلرهاب والتنمية االجتماعية  : والعشرونالرابع
قــرار المجلــس االقتــصادي 

ع .د-2165(واالجتماعي رقم   
101-8/2/2018(  

        

إنشاء المركز العربـي لدراسـات الـسياسات          :الخامس والعشرون
الفقـر فـي الـدول    االجتماعية والقضاء على   

  العربية

تم إدراج هذا البند بناء علـى         
ــذكرة ــة  م ــة الدائم المندوبي

 رقم  لمملكة األردنية الهاشمية  ل
ــاريخ 3/2110/ج ع  بتـــ
، واستناداً إلـى    15/8/2017

قــرار المجلــس االقتــصادي 
 - 2165(واالجتماعي رقـم    

  )8/2/2018-101ع .د
        

تم إدراج هذا البند بناء علـى           .جتماعي العربيتنظيم مهنة العمل اال  :السادس والعشرون
ــذكرة ــة  م ــة الدائم المندوبي

 رقم  لمملكة األردنية الهاشمية  ل
ــاريخ 3/2110/ج ع  بتـــ
، واستناداً إلـى    15/8/2017

قــرار المجلــس االقتــصادي 
 - 2165(واالجتماعي رقـم    

  )8/2/2018-101ع .د
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لي عن معانـاة    المؤتمر الدو "نتائج وتوصيات     : والعشرونالسابع
الطفل الفلسطيني في ظـل انتهـاك إسـرائيل         

" التفاقية حقوق الطفل  ) القوة القائمة باالحتالل  (

  ).13/11/2017-12: دولة الكويت(

    

تم إدراج هذا البند استناداً إلى      

قــرار المجلــس االقتــصادي 
ع .د-2165(واالجتماعي رقم   

101-8/2/2018(  

        

عالمية العربية للتنمية المـستدامة     الخريطة اإل   : والعشرونالثامن

2030.  

تم إدراج هذا البند استناداً إلى        
قــرار المجلــس االقتــصادي 

ع .د-2165(واالجتماعي رقم   
101-8/2/2018(  

        

على بناءاً  تم إدراج هـذا البند         .الظهرانمشروع إعالن   : والعشرونالتاسع

  اقــتراح األمـانة العــامة  
  

        

لمجلس ) 30(موعد ومكان عقد الدورة العادية        :نوـــالثالث
  .جامعة الدول العربية على مستوى القمة

تم إدراج هذا البند استناداً إلى        
مـن  ) أ/4(والمادة  ) 3(المادة  

ــاد  ــاص باالنعق الملحــق الخ
الدوري لمجلس الجامعـــة    
  علـــى مـــستوى القمـــة

  

    :ما يستجد من أعمال  :الحادي والثالثون
  

النازحين داخلياً في الدول العربيـة      دعم     -1  

  .والنازحين العراقيين بشكل خاص

تم إدراج هذا البنـد بموجـب         
المندوبيــــة رة ــــمذك

 الدائمــة لجمهوريــة العــراق
ـــرق  4/2368/ج/3م ــــ

ــ   4/4/2018خ ـبتاريــــ
  

        

دعم ترشيح المملكة المغربية الستضافة        -2  
نهائيات كأس العالم لكرة القـدم لـسنة        

2026.  

تم إدراج هذا البنـد بموجـب         
ــذكرة  ــة م ــة الدائم المندوبي

 1702 رقـم    للمملكة المغربية 
ــاريخ    7/4/2018بتـــــ

  

        

 بناءاً علـى    تم إدراج هذا البند       .جمهورية القمر المتحدةدعم    -3  
ــب ــة   طل ــة الدائم المندوبي

لجمهورية القمر المتحدة خالل    
ــار  ــدوبين وكب ــاع المن اجتم

اد دـــــالمـــسؤولين لإلع
ـ الجتماع وزراء الخارجي   ة ــ

) 29(ع  .التحضيري للقمـة د   
ــاريخ    10/4/2018بتــــ

  
 


