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  الملخص التنفيذي
  

االقتـصادية واالجتماعيـة فـي دورتهـا الثالثـة          : أصدرت القمة العربية التنمويـة    
وقرارات قمة  ) 2009(فيذ قرارات قمة الكويت     عدة قرارات بشأن متابعة تن    ) 2013:الرياض(

تابعت األمانة العامة   . إضافة إلى بعض الموضوعات االقتصادية الجديدة     ) 2011(شرم الشيخ   
للجامعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة حيث تم تعميمها على المندوبيات الدائمة ومؤسسات 

 043/1ورقـم    28/2/2013بتاريخ   0622/3رقم  العمل العربي المشترك بموجب مذكرتيها      
 أهم اإلجراءات المتخذة والنتائج التي تم التوصل إليها بالنسبة          يوفيما يل . 28/2/2013بتاريخ  

  :للموضوعات االقتصادية
: تقرير األمين العام حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربيـة التنمويـة   : أوالً

 ):2013كانون ثان / يناير: الرياض(ا الثالثة دورتهاالقتصادية واالجتماعية في 

 أمير دولة –مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح  -1
الكويت بشأن توفير الموارد المالية الالزمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع 

تم تعميم نص قرار قمة الكويت  :الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي
قرار ل وتنفيذاً.  االقتصادي واالجتماعيلإلنماء على الصندوق العربي )2014(

 .)13/9/2012 – 90ع . د–1923ق (المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 
مذكرة الصندوق العربي لإلنماء ) قطاع الشؤون االقتصادية(تلقت األمانة العامة 

 عدد الدول نبأمفادها ) مرفق (30/12/2014االقتصادي واالجتماعي بتاريخ 
 ، دولة18 بلغ  ،2014 ديسمبرالعربية المساهمة في الحساب الخاص حتى 

 1310 اجمالى المساهمات المتعهد بها بلغ وأن ،باإلضافة إلى الصندوق العربي
قد بلغ المجموع و . مليون دوالر1262.5، دفع منها أمريكيمليون دوالر 

بدء عمليات الحساب الخاص التراكمي للقروض التي وافقت عليها اللجنة منذ 
 11 في  مليون دوالر أمريكي748 اإلجمالية قرضا بلغت قيمته 23وحتى تاريخه 

  . بلد عربي
إلى وباإلشارة : ةـ العربياالقتصاديات األزمة المالية العالمية وتداعياتها على -3

خ ـ بتاري5597/5مذكرة األمانة العامة للجامعة المذكورة أعاله والمذكرة رقم 
     م ـواستناداً إلى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رق. 28/10/2013

بشأن دعوة صندوق النقد العربي إلى ) 13/9/2012 – 90ع . د–1923ق (
ة وتداعياتها على االقتصاديات يتقديم تقرير دوري حول األزمة المالية العالم



 - 6 -

رير الدوري وفي العربية، تمت مخاطبة صندوق النقد العربي والطلب منه التق
ضوء المشاورات التي تمت أوضح الصندوق بأن األزمة المالية العالمية بدأت في 

دوري تقرير بتقديم   الصندوق ويقوماالنحسار على المستوي العربي والعالمي، 
  .حول األزمة المالية العالمية وتداعياتها االقتصادية

من دراسة الربط الكهربائي العربي  تم االنتهاء : مشروعات الربط الكهربائي العربي-4
 الدراسة إلى المخطط الرئيسي لتطوير منظومة التوليد توصلتالشامل، وقد 

وشبكات النقل والربط الكهربائي، وأنابيب نقل الغاز الطبيعي، ذات . الكهربائي
وقد اعتمد المكتب ، 2030 -2012التكلفة االقتصادية الدنيا للكهرباء للفترة 

مقر األمانة (لس الوزاري العربي للكهرباء في اجتماعه الثالثين التنفيذي للمج
ودعا  ،النتائج والخطوات المستقبلية الصادرة عن الدراسة) 16/9/2014: العامة
 واإلسراع باستخدام وتطوير آليات السوق العربية هاالعمل على تسويق نتائجإلى 

أما بالنسبة  .مةللكهرباء، وذلك لالستفادة القصوى من خطوط الربط القائ
للمشروعات الفعلية قيد االنجاز بين الدول العربية فيعتبر الربط الكهربائي 

 حيث يربط أكبر  العربيةالمنطقة فيالمصري من أهم المشروعات الكبيرة 
وبتكلفة )  ألف ميجاوات90 حوالي( كهربائيتين في الوطن العربي منظومتين

 حواليمشروع أن يساهم  في تبادل  قدرها مليار ونصف دوالر، ويمكن لهذا ال
اتفاقية الربط (وقد تم التوقيع على اتفاقيات الربط .  بين البلدينميجاوات 3000

بتاريخ )  اتفاقية تشغيل الربط الكهربائي- االتفاقية التجارية–الكهربائي 
، والشركة السعودية للكهرباء،  بين الشركة القابضة لكهرباء مصر12/12/2013

  :لتنفيذي للمشروع المراحل التالية ابرنامجالويتضمن 
، وتمت الترسية   14/1/2015 انتهت بتوقيع عقد االستشاري في       :المرحلة األولي 

 لمراجعة وتجهيز وثائق الطرح Trans GRID Solution Inc (.(على شركة 
  .وترسية العقود
 الفني  والتحليل تشمل مراجعة وطرح مستندات ووثائق المشروع،        :المرحلة الثانية 

  2015 يتم  توقيع عقود المقاولين في فبراير أنوالمالي للعروض على 
  . من توقيع العقودأعوام تنفيذ المشروع خالل ثالثة :المرحلة الثالثة

  .2018 للمشروع بنهاية فبراير التجريبي التشغيل :المرحلة الرابعة
 فقـد تمـت   الخاصة بإنشاء سوق عربيـة للكهربـاء   التفاهم   مذكرة   إلىوبالنسبة  

واعتمادها من قبل االجتماع  في شكلها النهائي من قبل اإلدارة القانونية،        مراجعتها  
 ، )11/12/2014: مقر األمانة العامة  ( المشترك لفريق العمل واللجنة التوجيهية      
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وتم تعميمها على جميع الدول العربية، ألخذ أو تأكيد الموافقة الكتابية من أعضاء             
ربي للكهرباء، على النسخة المعدلة النهائيـة مـن مـذكرة           المجلس الوزاري الع  

المجلس االقتصادي واالجتماعي، ومـن ثـم       على  التفاهم، وذلك تمهيداً لعرضها     
 وثـائق  واسـتكمال  تطويريتعلق ب  فيماو. مجلس جامعة الدول العربية العتمادها    

السـتكمال  ) Norton Rose(بعد التعاقد مع مكتب استشاري متخصص : الحوكمة
المسودة النهائية لالتفاقية   وتطوير وثائق الحوكمة، فإنه من المتوقع االنتهاء من         

  خـالل    )PAEM والمسودة المعدلة الثانية من اتفاقية السوق        – GAالعامة  
  .2015النصف األول من عام 

قام الصندوق العربي  لإلنماء  :الحديدية مخطط الربط البري العربي بالسكك -5
ماعي بتمويل دراسة مخطط الربط البري بالسكك الحديدية بين االقتصادي واالجت

)  ايطالي–أردني (ايتالفير /الدول العربية، وكلف المكتب االستشاري دار العمران 
وبعرض الدراسة والمالحظات التي وردت بشأنها من . بإعداد الدراسة المذكورة

، 2014مجلس في عام للمكتب التنفيذي لل) 52(الدول العربية على اجتماع الدورة 
باعتماد الدراسة واعتبار ما يرد من تحديث للمعلومات في هذا الشأن من  أوصى

وسيتم البدء في متابعة تنفيذ شبكات . الدول العربية كملحق مكمل للدراسة
ووصالت الربط السككي بين الدول العربية فور تعاقد األمانة العامة مع خبير 

وفيما يتعلق بالترتيب إلعداد .دول العربيةمتخصص في الربط السككي بين ال
اتفاقية النقل بالسكك الحديدية بين الدول العربية، ستقوم األمانة العامة بعرض 

  .الموضوع على مجلس وزراء النقل العرب في هذا الشأن
قامت األمانة العامة بمخاطبة المنظمـة       : العربي الغذائي البرنامج الطارئ لألمن     -6

 موافاتها بتقرير حول اإلجراءات المتخـذة       إليها الزراعية والطلب    العربية للتنمية 
المنظمة العربيـة  وقامت . لمتابعة تنفيذ القرار والصعوبات والمقترحات لمعالجتها    

  . التقرير حول اإلجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ القراربإرسالللتنمية الزراعية 
رة فخامة رئيس جمهورية السودان مبادمن القرار المتعلقة ب) 6(للفقرة وبالنسبة 

لالستثمار الزراعي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية ولتحقيق األمن 
عدة اجراءات ) قطاع الشؤون االقتصادية(األمانة العامة  تعقدالغذائى العربي، 

سلسلة من االجتماعات التنسيقية مع كبار الممثلين الحكوميين في جمهورية 
د من المنظمات العربية المتخصصة ذات العالقة واالتحادات العربية السودان وعد

كما . النوعية ومؤسسات التمويل العربية لبحث اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ المبادرة
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 20/1/2014 و19 المجلس االقتصادي واالجتماعي دورته االستثنائية يومي عقد
0,1 -(/ أ-,' ا*()'  انوافتتح أعمالها فخامة رئيس جمهورية السود. بالخرطوم

 ووزراء الزراعة العرب  من وزراء االقتصاد والمالدوبمشاركة عدا*34)0، 
 رحبت قمة الكويت .)20/1/2014أ . د-  1976ق (وصدر عن المجلس قرار رقم 

 الجهات المعنية وتتوليبقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي المذكور ) 2014مارس (
بشان اإلجراءات المتخذة لتنفيذ مبادرة حول التقدم المحرز  دوريتقرير  إعدادبالسودان 

   . على المجلسضأعاله للعر فخامة رئيس السودان المذكورة 
في إطار تنفيذ القرار المشار إليه أعاله، تم عرض :  االتحاد الجمركي العربي-7

الصعوبات التي تعترض تنفيذه على المجلس االقتصادي واالجتماعي، باعتباره 
عني بمعالجة هذه الصعوبات والمكلف بها في ضوء قرار القمة، في دوراته الم

المتعاقبة واالجتماع االستثنائي للمجلس االقتصادي واالجتماعي في إطار قمة 
 المجلس في هذا الخصوص على قمة الدوحة، أصدرت توجيهاتوبعرض . الدوحة

مخاطبة الدول بلعامة  األمانة اوقد قامت. قمة الدوحة بشأنها القرارات الالزمة
لموافاتها بهياكل التعرفة الجمركية الوطنية ومع التكتالت االقتصادية وتم عقد 

 داجتماعات للجنة القانون الجمركي العربي الموحد والتعرفة ولجنة االتحا
التفاوض على فئات الجمركي وتم تحديد أعمال لجنة التعرفة الجمركية لتولي 

ء منها ضمن الوقت المحدد لإلعالن عن االتحاد التعرفة الجمركية واالنتها
 لتأهيل المنافذ 2017-2015وقد تم تحديد عام .2015الجمركي العربي عام 

الجمركية في الدول العربية وإنهاء القانون الجمركي العربي الموحد ودليل 
اإلجراءات الجمركية والنموذج الجمركي العربي الموحد ويأتي ذلك بإطالع 

نية على قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن تكليف اللجان اللجان المع
الفنية بوضع برنامج عمل وحدود زمنية إلنهاء الموضوعات المكلفة بإتمامها في 
إطار تنفيذ االتحاد الجمركي العربي، كما تعمل اآلن لجنة القانون الجمركي 

 المواد ناقشت حيث العربي الموحد على االنتهاء من الالئحة التنفيذية للقانون
الخاصة بالقيمة وإعادة تصدير البضائع في اجتماعها الرابع والعشرين خالل 

 وهي المواد المتبقية في البرنامج التنفيذي للقانون 13/1/2015-11الفترة 
 WTOالجمركي العربي، كما تتواصل األمانة العامة مع منظمة التجارة العالمية 

الستفسارات المطروحة من قبل لجنة التعريفة الستقدام خبير للرد على بعض ا
مارس خالل شهر الجمركية العربية الموحدة ومن المنتظر عقد االجتماع القادم 

  . بعد االتفاق مع الخبير على الموعد المالئمالجاري
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المركـز العربـي    قامت األمانة العامة للجامعة بالطلب من       :  األمن المائي العربي   -8
موافاتها باإلجراءات المتخذة لمتابعة    افة واألراضي القاحلة    لدراسات المناطق الج  

لمجلس الوزاري العربي على ا الموضوع وبعرض 2013تنفيذ قرار قمة الرياض 
قطاع الـشؤون   (تابعت األمانة العامة    .  في هذا الشأن   هالذي اصدر توجيهات  للمياه  

تابعة على قمة   نتائج الم وجيهات المجلس الوزاري وتم عرض      تنفيذ ت ) االقتصادية
تم متابعة الموضوع مـن قبـل المجلـس         وتنفيذا لقرار القمة،    ) 2014(الكويت  

الوزاري العربي للمياه حيث تم إعداد الخطة التنفيذية الستراتيجيه األمن المـائي            
 القمة العربيـة التنمويـة      إلىوسيتم رفعها   ,  وإقرارها 2014من قبل المجلس في     

  .دمة  القاواالجتماعية االقتصادية
 تـم مخاطبـة مؤسـسات    ، المتكاملة للموارد المائية   اإلدارة مشاريع   إلىوبالنسبة  

ع ـ لتمويل بعض هـذه المـشاري      استعدادها التي أبدت    واإلقليميةالتمويل العربية   
 واالجتمـاعي  االقتـصادي الصندوق العربي لإلنمـاء     , البنك اإلسالمي للتنمية    (
ولم يرد إلى المركـز رد      , ) ي للتنمية الصندوق السعود ,صندوق أبوظبي للتنمية    ,

وقد أصدر المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للميـاه فـي          , في هذا الشأن  
التأكيـد  "  قراره بـشان     28/1/2015-27 :مقر األمانة العامة  ( العاشر   اجتماعه

لقيام بزيارات لعقد جلسات عمل تشاوريه مـع مؤسـسات          بامجدداً على المركز    
 أنه جـاري تنفيـذ      إلى اإلشارةوتجدر  .أعاله المذكورة   ية واإلقليمية التمويل العرب 

  . المتكاملة للموارد المائية مع بعض الجهات الدولية المانحةاإلدارةبعض مشاريع 
 بتعميم العامة األمانة قامت  :دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك        -14

 العربيـة  للبالد والزراعة والصناعة التجارة لغرف العام االتحاد على القرار نص
 اإلجـراءات  متـضمناً  المستجدات حول بتقرير العامة األمانة  منه موافاة  طلبوال

العامـة   األمانـة   وقـد تلقـت    .عليها للتغلب والمقترحات والصعوبات المتخذة،
 األردن، غرفة  تجارة العربية، غرفة  للغرف العام االتحاد  :من كٍل من مقترحات
 إلىالعراقية تضمنت عدة مقترحات تهدف       التجارية الغرف ردن، اتحاد األ صناعة

 االلتزام التنمية وتكريس  لقيادة طاقاته وتسخير العربي الخاص القطاع تعزيز دور 
 لقـرار   وتنفيذاً .الخاص القطاع أمام العقبات تزيل التي والبرامج االتفاقيات لتنفيذ

) قطاع الشؤون االقتـصادية   (امة  ، عقدت األمانة الع   )2014مارس  (قمة الكويت   
العربيـة   يةدقتصااال الـشراكات  ريطـو تالمنتديات العربية الدولية التالية بهدف      

 وأذربيجان آسيا دول مع العربي والتعاون االقتصاد لمنتدى األولى الدورة: الدولية
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 األولى الدورة  وسبقه عقد  )5/2014 /13و12 :الرياض(الوزاري   المستوى على
 الوسـطى  آسـيا  دول واتحـادات  العربيـة  الغرف التحادات المشترك لالجتماع

 األولـى  الدورة لعقد الترتيب اًـحالي ويتم .)29/4/2014 :الرياض( وأذربيجان
 خـالل  بيروت في وأذربيجان الوسطى آسيا ودول العرب األعمال رجال لمؤتمر
 رةالـدو  لعقـد  كما جاري الترتيب     ،2015 عام ديسمبر شهر من األول النصف
 االستثمار لندوة الرابعة والدورة والصينيين العرب األعمال رجال لمؤتمر السادسة

 الحريـر،  لطريق اقتصادي حزام بناء عنوان تحت 27/5/2015و26 بيروت في
 ووزارتـي  الـصينية  والحكومـة  العربيـة  الدول جامعة قبل من مشترك بتنظيم

 العربيـة  الغـرف  واتحـاد  يةاللبنان الجمهورية في والتجارة واالقتصاد الخارجية
وكذلك . CCPIT الدولية التجارة لتنمية الصيني والمجلس اللبنانية الغرف واتحاد

جاري التحضير لعقد اجتماع تحضيري للجانب العربي بـشأن وضـع الالئحـة             
الخاصة بمجلس األعمال العربي التركي في ضوء مذكرة األمانة العامة للجامعة،           

 وزراء االقتصاد والتجارة واالستثمار بـين الـدول         اعاجتمالمقرر اعتمادها في    
كما شـاركت األمانـة     . العربية وتركيا في إطار منتدى التعاون العربي التركي       

 الدورة عدد من المنتديات التي تنظمها الغرف العربية المشتركة ومنها           فيالعامة  
 العربيـة  ارةالتج غرفة نظمته الذي البريطاني العربي االقتصادي للمنتدى الثانية

المنتدى االقتصادي العربي الفرنـسي بتنظـيم        و 21/10/2014 يوم البريطانية
صـناعة بـاريس    العربية الفرنسية وغرفة تجارة و    مشترك بين الغرفة التجارية     

  . بباريس10/2/2015وضواحيها الذي عقد يوم 
ـ       :  مشروع الربط البحري بين الدول العربية      -19 : ةأقـرت القمـة العربيـة التنموي

مشروع الـربط   ) 2011: شرم الشيخ (االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثانية      
البحري بين الدول العربية، وتم إعداد الدراسات الخاصة بمحاور مشروع الربط           
البحري، ويتم متابعة تنفيذ محاور مشروع الربط البحري بين الدول العربية دوريا 

ومن أهم محاور .نة الفنية للنقل البحريمن خالل مجلس وزراء النقل العرب واللج
ما يتعلق باتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع        ،مشروع الربط البحري العربي   

) 399(، فقد أصدر مجلس وزراء النقل العـرب قـراره رقـم    العربية بين الدول
بتـاريخ  ) 27(بالموافقة على مشروع االتفاقية بصيغتها النهائية في دورته العادية  

 بموجب قـراره  االقتصادي واالجتماعي  المجلس كما وافق عليها 22/10/2014
 وهى معروضة حالياً على     2015/ 19/2بتاريخ  )  95(في دورته   ) 2040(رقم  
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اللجنة الدائمة للشؤون القانونية تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة للموافقة عليها   
  .في صيغتها النهائية

راجعة أفضل الممارسات في المجال     بعد م : ةنت العربي  ربط شبكات اإلنتر    مشروع -20
 على تنفيذ مشروعات الـربط الـشبكي        اعتمدتتبين أن التجارب الناجحة جميعاً      

 المبادلة عن طريق القطاع الخاص وليس عن طريق حكومات الدول، نقاطوإنشاء 
 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب      33 االجتماع   علىتم عرض الموضوع    

و تـم عـرض     .تصاالت والمعلومات، وأصدر بشأنه مجموعة من التوصيات      لال
 لمجلـس   )18(في هذا الخصوص على االجتماع      ) 2014(مقررات قمة الكويت    

  2014الذي عقد في ديسمبر والمعلومات  الوزراء العرب لالتصاالت
لجامعة جاري التواصل بين األمانة العامة ل     : مبادرة البنك الدولي في العالم العربي      -21

والبنك الدولي حول تعزيز التعاون الفني في مجال تحرير التجارة فـي الخـدمات              
وقد تلقـت    من البنك الدولي للمفاوضين العرب       الفنيوتسهيل التجارة وتدعيم الدعم     

 –طلب الدعم الفني من كل من األردن        )  قطاع الشؤون االقتصادية  (األمانة العامة   
قطر وجاري إعداد مذكرة تفصيلية     – السودان   –  فلسطين - اليمن – العراق   –مصر  

 وقد عقد اجتماع المفاوضات     .باالحتياجات الفنية وفقاً لألولويات التي حددتها الدول      
-20الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات بمقر األمانة العامة للجامعة خالل الفترة            

وير وثائق كما تم التعاقد مع مكتب استشاري متخصص الستكمال وتط 21/1/2015
  .الحوكمة التي بدأ العمل على تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي

تم تقديم مقترحات حول أهداف التنمية       : تعزيز جهود تنفيذ األهداف التنموية لأللفية      -22
وتم إرسالها من قبل األمانة العامة لبعثة الجامعة في نيويورك لمساعدة            , المستدامة

 وقد خلص   .ج المقترحات العربية ضمن األجندة الدولية     المفاوضين العرب على إدما   
و هـدف   ) 17(الفريق األممي المفتوح العضوية المعني بوضع أهداف التنمية إلى          

 األهـداف   اعتمادوسيتم التفاوض عليها في المرحلة القادمة على أن يتم            غاية 168
دراسة تقرير  كل فريق ل  وقد شُ , وكذلك البيان السياسي   15/9/2015بصفة نهائية في    

وسيتم إرسال المالحظات بشأنه إلى بعثـة       , الفريق األممي من قبل األمانة العامة       
  .ومن ثم تعميمه على مندوبيات الدول العربية بنيويورك, الجامعة بنيويورك 

يعد القطاع االقتصادي بالتعاون مع قطـاع       : المشاريع العربية لدعم صمود القدس    -23 
 المحتلة دراسـة دوريـة تعـرض علـى المجلـس            ةالعربيفلسطين واألراضي   

 في دورة سبتمبر من كل عام حـول وضـع االقتـصاد             واالجتماعياالقتصادي  
 الـدورة   فيتم عرض تقرير محدث      و الفلسطيني تحت طائلة االحتالل اإلسرائيلي    
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 وقد تلقت   )11/9/2014-8:األمانة العامة (لمجلس االقتصادي واالجتماعي    ل) 94(
فلسطين واألراضي  قطاع  ( من   11/5/2014 بتاريخ   5مذكرة رقم   األمانة العامة   
  . هذا الخصوصفي) العربية المحتلة

 االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية فـي  –االستثمار في الدول العربية  : ثانياً
 قامت األمانة العامة لجامعة الدول العربيـة بتعمـيم االتفاقيـة            :الدول العربية المعدلة  

لموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية المعدلـة ودعـوة الـدول              ا
كما تم . 2014العربية للبدء في إجراءات التصديق لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 

 بهدف وضع الخطط الالزمة     (OECD)التنسيق مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية       
باإلضافة إلى ترجمـه االتفاقيـة إلـى اللغـة           .التطبيقيلتنفيذ االتفاقية على المستوى     

وقد تلقت ردودا    االنجليزية وعكس ذلك في برامج ترويج وتعزيز االستثمار في المنطقة         
 المملكـة   :من الدول العربية التالية بشأن االنتهاء من إجراءات المصادقة علي االتفاقية          

 ودولة الكويـت وبـذلك تكـون         جمهورية السودان  ،هاشمية ودولة فلسطين  األردنية ال 
بعقد ورشة  قامت األمانة العامة كما .2015االتفاقية دخلت حيز النفاذ اعتبارا من ابريل 

 للتعـاون     الـسويدية   والوكالةعمل  بالتعاون  مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية          
ستثمار ورشة عمل توضيحية حول االتفاقية الموحدة ال      " عنوان  اإلنمائي الدوليٍ  تحت     

"  التصديق ةمعدلة التحسينات الرئيسة وعملي   ال رؤوس األموال العربية في الدول العربية     
عقد اجتماع مع الـشركات العربيـة       كما   بمقر األمانة العامة     2014 ابريل   8-7يومي  

 بمقر األمانة العامة للتباحث حول الموضوع والتعرف على         25/5/2014المشتركة يوم   
 لقرار المجلـس    وتنفيذاً. بتطوير مناخ االستثمار بين الدول العربية     أفضل السبل الكفيلة    

) 22/3/2014-ت. د – 2004ق  (االقتصادي واالجتماعي التحـضيري للقمـة رقـم         
 االجتماع التشاوري لمناقـشة مقتـرح إنـشاء منطقـة           ، عقد  )2014مارس  :الكويت(

ت المعنية باالسـتثمار    االستثمار الحرة العربية الكبرى وذلك بمشاركة المجالس والهيئا       
تم الخروج بجملة من التوصـيات تـدعم        .  بمقر األمانة العامة   10/6/2014-9يومي  

 األول لهيئات   االجتماععقد  كما  ). مرفق تقرير االجتماع  . (المضي قدما في هذا االتجاه    
-7تشجيع االستثمار والمختصين في الدول العربيـة بمقـر األمانـة العامـة يـومي               

قشة دور هيئات تشجيع االستثمار والمعنيين في الدول العربية لـدعم            لمنا 8/12/2014
 كما عقد مؤتمر االسـتثمار والتكامـل االقتـصادي          .االستثمار وسبل تطويره وتنميته،   

 تم اسـتعراض   حيث   OECDالعربي بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون االقتصادي        
امل االقتصادي لالسترشاد بها فـي      التجارب الدولية الناجحة في مجال االستثمار والتك      

 .طور تنفيذ اتفاقية االستثمار العربية المعدلة
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تم اعتماد   :)2030 –2010 (المتجددة الطاقة استخدامات لتطوير العربية االستراتيجية: ثالثاً
كإطار للعمل   )2030-2010(اإلستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة       

 المجلـس   وبإحاطة؛  31ي مجال الطاقة المتجددة بموجب القرار رقم        العربي المشترك ف  
 رقـم   قرارهالوزاري العربي للكهرباء في دورته العاشرة بقرار القمة المذكور، أصدر           

أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء باتخاذ عدة       (وقامت  . في هذا الخصوص   167
لتنفيذي للمجلس الوزاري العربـي     استعرض المكتب ا  حيث  . إجراءات لتنفيذ قرار القمة   

اإلجراءات التي تـم    ) 16/9/2014: مقر األمانة العامة  (للكهرباء في اجتماعه الثالثين     
 – 2010(اتخاذها لتنفيذ اإلستراتيجية العربية لتطوير اسـتخدامات الطاقـة المتجـددة            

  :، واتخذ بشأنها مايلي)2030
1-    :دةا%$�ر ا"!� ��دي ������ ا��������� ��

 ومرفقه نموذج الخطط الوطنيـة للطاقـة         اعتماد اإلطار االسترشادي للطاقة المتجددة    
 الدول العربية إلى استخدامه كموجه رئيسي في إعداد خططها الوطنيـة            ودعاالمتجددة  

 المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتنسيق مـع       ، كما كلف  للطاقة المتجددة 
ديم المساعدة الفنية للدول األعضاء إلعداد خططها الوطنيـة للطاقـة           تقلأمانة المجلس   

إعداد تقرير سنوي يرفع إلى لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفـاءة الطاقـة             ، و المتجددة
حول تطور تنفيذ اإلطار االسترشادي العربي للطاقة المتجددة ليتم اعتماده سنوياً من قبل 

  .المكتب التنفيذي
2-�( )�  :�ر$� ا�� �) ��.-�, ا%!� ا+���� ا�* ��( ���� ��*

خارطة الطريق تقرير التي خلص إليها السبع  بالمبادرات أحيط المكتب التنفيذي علماً -
، وتم )2030-2010(المتجددة  الطاقة استخدامات لتطوير العربية لتنفيذ اإلستراتيجية

 ددة وكفاءة الطاقةالمركز اإلقليمي للطاقة المتجبالتنسيق مع تكليف أمانة المجلس 
)(RCREEEوالوكالة الدولية للطاقة المتجددة  (IRENA)  للعمل على تطوير هذه

مشاريع تتضمن تحديد المتطلبات الفنية والمبادرات وصياغتها على شكل مقترحات 
في اجتماعه   للمكتب التنفيذيالتقدم المحرزوالمالية الالزمة لتنفيذها، ورفع تقرير عن 

وكفاءة الطاقة بدراسة عقد اجتماع إقليمي  جنة خبراء الطاقة المتجددة لوكلف. المقبل
التمويلية والمانحين بهدف توفير الدعم المطلوب  يضم كافة األطراف المعنية والجهات

 الوزاري وقد عقدت أمانة المجلس. محدد للتنفيذ  إطار زمنيفقلتنفيذ هذه المبادرات، و
المركز اإلقليمي ، و للطاقة المتجددة مع الوكالة الدولية اجتماعاً تنسيقياًالعربي للكهرباء

تم خالله مناقشة المبادرات ) 21/1/2015: أبوظبي (للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
 بين قبالتنسي  الوزاري العربي للكهرباءالسبع المذكورة أعاله، وتم تكليف أمانة المجلس
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ى شكل مقترحات لمشاريع، وذلك كافة األطراف المعنية بهدف صياغة المبادرات عل
في اجتماعه السابع ، وقد اختار فريق عمل الطاقة المتجددة لالستفادة منها بطريقة عملية

مشروع ( المبادرة الثانية  التنفيذفيمبادرتين العطائهما األولوية  25/2/2015يوم 
مشروعات بما في المتكامل لبناء وتنمية القدرات العربية يما يغطي دورة الحياة الكاملة لل

 وتنفيذ وتقييم أداء وإعداد وتقييم المصادر الطبيعية، ودراسات الجدوى ،ذلك التخطيط
تقييم فرص التعاون المالي (، والمبادرة السادسة )المشروعات والخطط والسياسات

وتخفيف مخاطر االستثمار للقطاعية العام والخاص لنشر الطاقات المتجددة في المنطقة 
  .العربية

اإلجراءات المتخذة بشأن استضافة مملكة البحـرين لمـشروع البورصـة العربيـة             : بعاًرا
بمخاطبة مؤسـس   ) قطاع الشؤون االقتصادية  ( قامت األمانة العامة للجامعة      :المشتركة

مشروع البورصة العربية المشتركة والطلب إليه موافاتها باإلجراءات التي تم اتخاذهـا            
ات الواردة بأنه تم االنتهاء من إجراءات تأسيس شـركة           البيان توأوضح. في هذا الشأن  

قطـاع  (وقد تلقت األمانة العامة     . البورصة العربية المشتركة القابضة بمملكة البحرين     
 من الشركة مفادها بأنه تم تضمين عدد        5/2/2014مذكرة بتاريخ   ) الشؤون االقتصادية 

كما . تصين في هذا المجال   كبير من رجال األعمال العرب وقامت بتعيين عدد من المخ         
شاركت الشركة في الدورة االستثنائية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي المخصـصة           

 بمبادرة فخامة رئيس جمهوريـة الـسودان لالسـتثمار          الخاصةمن القرار   ) 6(للفقرة  
. الزراعي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية ولتحقيق األمن الغذائي العربي            

دد من اللقاءات مع كبار المسؤولين والزيارات الميدانية إلقامـة مـشروعات            وقامت بع 
وقد  ،)2014:مارس( لقرار قمة الكويت     اً وتنفيذ .تهدف إلى دعم القطاع الخاص العربي     

 بأنهمفادها  من شركة البورصة    مذكرة  ) قطاع الشؤون االقتصادية  (األمانة العامة   تلقت  
 بـإدارة  لتجهيز التشريع الخاص     البحرين مملكة   يفجاري التنسيق مع الجهات الرسمية      

  .مرفق تقرير مفصل بأهم أنشطة الشركة. البورصةأسواق
اإلجراءات المتخذة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات الماليـة           : خامساً

القطـاع  (قامـت األمانـة العامـة       : العربية المشتركة والشركات العربية المـشتركة     
موافاتها عربية والشركات العربية المشتركة     بالطلب من مؤسسات التمويل ال    ) االقتصادي

بما تم بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية والشركات            
 وقد أفادت   .%50زيادة رؤوس أموالها بنسبة ال تقل عن         والخاصة ب  ،العربية المشتركة 

 وتم زيادة رؤوس أموالها وفق      جراءات الالزمة اتخذت اإل صناديق التمويل العربية بأنها     
   .قرار القمة



 - 15 -

 األول للشركات العربية التنسيقيج، عقد  االجتماع     /وتنفيذا لقرار قمة الكويت الفقرة خامسا        -
المشتركة لمتابعة تنفيذ قرار القمة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لـدعم المؤسـسات      

 وقـد   ).مرفق التقرير والتوصـيات   (ة والشركات العربية المشتركة     المالية العربية المشترك  
 األمانة العامة  موافاة المشتركة والطلب اليها      العربية قامت األمانة العامة بمخاطبة الشركات    

 من وقد تلقت ردوداً .بتقارير موجزة حول االجراءات المتخذة لتنفيذ المبادرة المذكورة اعاله
 :كل من

 شـهر   فيبناء واصالح السفن مفاها بان اجتماع الجمعية العمومية سيعقد          الشركة العربية ل   -
 . لبحث الموضوع2015مايو 

 تطبيق  فيالدارة قرارا بالتريث    الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية حيث اصدر مجلس ا         -
 عنها الظروف السياسية واألمنيـة  ترتبت المال لحين تجاوز التداعيات التي    رأسية زيادة   آل

 . المنطقةفي

 اجتماعها  في الجمعية العمومية    بأناوضحت مذكرة الشركة العربية لالستثمارات البترولية        -
 مليون دوالر الى 1200سمال الشركة المصرح به من أ قد قامت برفع ر  8/4/2012بتاريخ  
 1500 مليون دوالر الـى      550سمال المال المكتتب به من      أ وكذلك ر  ، مليون دوالر  2400

 ملبون دوالر من االرباح المستبقة لدى الـشركة لترفـع          200 كما تم رسملة     .رمليون دوال 
 وفـضال   . مليون دوالر  750 مليون دوالر الى     550سمالها المصدر  والمدفوع من      أبذلك ر 

 250 وتم خالله رسملة     27/4/2014 في فقد عقدت الجمعية العمومية اجتماع لها        ،عن ذلك 
 مليون   1000سمالها المصدر  والمدفوع     أة لديها ليصبح ر   مليون دوالر من األرباح المستبقا    

 .دوالر

اجتماع الجمعية   فيسيتم مناقشة الموضوع     بأن األسماكوأوضحت الشركة العربية لمصائد      -
 .القادمالعمومية 
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مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح 
  أمير دولة الكويت  –األحمد الجابر الصباح 

توفير الموارد المالية الالزمة لدعم وتمويل  بشأن
مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في 

  الوطن العربي

 29: ق.ق من قرار قمة الرياض 1/أوالًلفقرة ا
  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(د ع 

  

اإلحاطة علما بالمساهمات التـي أعلنـت         -أ 
ــدرها  ــالغ ق ــة الب ــدول العربي عنهــا ال

مليار ومائتان  ( مليون دوالر    1.202.000
من إجمـالي   ) واثنين مليون دوالر أمريكي   

 مليـار  2رأس مال الحساب الـذي يبلـغ     
دوالر أمريكي، ودعوة الـدول األعـضاء       
التي لم تسدد مساهمتها كاملة إلى الوفـاء        
بالتزامها بتسديد المساهمة التي أعلنت عنها     
في الحساب الخاص للـصندوق ودعـوة       

ل التي لم تعلن عن مـساهماتها إلـى         الدو
  .اإلعالن عنها

اإلحاطة علما بالعمليات االقراضية التـي       -ب 
يمولها الصندوق المخصصة لعـدد مـن       

 مليـون دوالر    175الدول والبالغ قـدرها     
مائة وخمـسة وسـبعون مليـون دوالر        (

وأخذ العلم بحجم التمويل المقدر     ). أمريكي
ة مائمليار وتسع ( مليار دوالر    1.9بحوالي  

الـذي سـتقدمه    ) ن دوالر أمريكـي   وملي
المؤسسات الوسيطة التـي يعمـل معهـا        
الصندوق العربي، في ست دول عربيـة،       
ودعوة الصندوق إلى االستمرار في دعـم       
النشاطات التمويلية لهذه المؤسسات وفقـا      
لبرامجها وخططها التي وضـعتها للفتـرة       

2012-2015.  
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  :اإلجــراءات المتخـذة 

قمـة الكويـت     تم تعميم نـص قـرار     
 لإلنماءالصندوق العربي   على  ) 2014(

بموجب مذكرة  االقتصادي واالجتماعي   
 بتـاريخ   1893/5 رقـم العامة  األمانة  

 األمانة العامة   اتومذكر ،30/3/2014
رقــم ) قطــاع الــشؤون االقتــصادية(

ــاريخ 2093/5 ــم 6/4/2014 بت  ورق
واستناداً  .18/8/2014بتاريخ 4420/5

ــصادي   ــس االقت ــرار المجل ــى ق إل
 90ع  . د –1923ق  (واالجتماعي رقـم    

بشأن دعوة الصندوق   )  13/9/2012 –
 واالجتماعي  العربي لإلنماء االقتصادي  

إلى تقديم تقريـر دوري حـول التقـدم         
دعم وتمويـل  المحرز في عمل صندوق     

مشاريع القطـاع الخـاص الـصغيرة       
ربي، قامـت   والمتوسطة في الوطن الع   

ــة  ــة العام ــشؤون (األمان ــاع ال قط
بمخاطبة الصندوق العربي   ) االقتصادية
  موافاتها بالتقرير الـدوري    منهوالطلب  
لكويـت   ضوء قـرار قمـة ا      فيمحدث  

األمانة  إن إلى اإلشارةوتجدر  ،  )2014(
 قـد   )قطاع الشؤون االقتصادية  (العامة  
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الترحيب ببدء نـشاط الحـساب الخـاص         -ج  
لصندوق دعم وتمويل مشاريع القطـاع      
الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن     
العربي ودعوة الصندوق العربي لإلنماء     
االقتصادي واالجتماعي إلى االسـتمرار     
في تقديم تقرير دوري مفصل حول التقدم    

ــس اال ــي المجل قتــصادي المحــرز إل
  .واالجتماعي

: ق.ق( ت الكوي من قرار قمة1/أوالًلفقرة ا
  )26/3/2014 –) 25(ع . د606

اإلشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ مبادرة حـضرة   
صاحب السمو الشيخ صـباح األحمـد الجـابر         

 أمير دولة الكويـت بـشأن تـوفير         –الصباح  
الموارد المالية الالزمة لدعم وتمويل مـشاريع       

اص الصغيرة والمتوسطة في الوطن     القطاع الخ 
العربي وتقدير جهود الصندوق العربي لإلنمـاء       
االقتصادي واالجتماعي في تنفيذ المبادرة حيث      
بلغت المساهمات التي أعلنـت عنهـا الـدول         

 مليـون دوالر    1308العربية البـالغ قـدرها      
أمريكي من إجمالي رأس مال الحـساب الـذي         

عوة الدول التي    مليار دوالر أمريكي، ود    2يبلغ  
لم تسدد مساهمتها كاملة إلى الوفاء بالتزامهـا،        
ودعوة الدول األعضاء التي لـم تعلـن عـن          

  .مساهماتها إلى اإلعالن عنها

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
بي لإلنماء االقتصادي الصندوق العر •

  واالجتماعي
 

 مذكرة الصندوق العربي لإلنمـاء      تلقت
ــاعي   ــصادي واالجتم ــاريخ االقت بت

 عدد  بأنمفادها  ) مرفق( 30/12/2015
الدول العربية المساهمة فـي الحـساب       

 18 بلـغ    ،2014 /12/ 30الخاص حتى 
، الصندوق العربـي   باإلضافة إلى    ،ةدول
جمالى المساهمات المتعهد بها بلـغ    إ وأن

، دفع منهـا    أمريكي مليون دوالر    1310
ــون دوالر 1262.5 ــا . ملي ــغ  كم بل

المجموع التراكمي للقروض التي وافقت     
عليها اللجنة منذ بدء عمليات الحـساب       

 قرضا بلغـت    23الخاص وحتى تاريخه    
 مليــون دوالر 748 اإلجماليــة اقيمتهــ
 دولـة   11لجهات مؤهلة فـي      أمريكي
  .عربية
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  األزمة المالية العالمية
  وتداعياتها على االقتصادات العربية

: ق.ق من قرار قمة الرياض 3/أوالًلفقرة ا
  )22/1/2013 – 3 ج –) 3( د ع 29

اإلحاطة علماً باإلجراءات التي اتخذتها      -أ 
 لمواجهة التحديات التي    يةالدول العرب 

 .فرضتها األزمة المالية العالمية

دعوة الدول العربية إلى تعزيز قـدرة        -ب 
االقتصادات الوطنية فـي امتـصاص      

 .الصدمات االقتصادية المختلفة

العمل على تطوير األنظمة واآلليـات        -ج 
ــان  ــبكات األم ــي ش ــستخدمة ف الم
االجتماعي بمـا يـسهم فـي حمايـة         

 .الشرائح الفقيرة من السكان

مواصلة العمل على تهيئة بيئة داعمة        -د 
ومحفزة لقطاع األعمال فـي إطـار       
الجهود المتخذة لتحفيز القطاع الخاص     

 .وتعزيز التنويع االقتصادي

 

ـ   قرار قمة   من 3/أوالًلفقرة  ا : ق.ق( ت الكوي
  26/3/2014 –) 25(ع . د606

شكر صندوق النقد العربي على إعداد التقرير       
الدوري لألزمة المالية العالميـة وتـداعياتها       

  .على االقتصادات العربية

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
 صندوق النقد العربي  •

مجلسي محافظي المصارف  •
  المركزية ومؤسسات التمويل العربية

 مجلس وزراء المالية العرب •
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>:اإلجــراءات المتخـذة <

) 2014(تم تعميم نص قرار قمة الكويت       
على صندوق النقد العربي بموجب مذكرة      

 بتـاريخ   1893/5 العامـة رقـم   األمانة  
، ومذكرة األمانـة العامـة      30/3/2014

 2092/5رقم  ) اع الشؤون االقتصادية  قط(
 إلـى قـرار      واستناداً 6/4/2014بتاريخ  

ق (المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم     
ــشأن ) 13/9/2012 – 90ع .د–1923 ب

دعوة صندوق النقد العربي إلـى تقـديم        
تقرير دوري حول تطورات األزمة المالية      
العالمية وتـداعياتها علـى االقتـصادات       

 األمانة العامـة    نسيق بين ويتم الت العربية،  
الـصندوق  و) االقتصاديةقطاع الشؤون   (

حول األزمـة    التقرير الدوري    بخصوص
ــى   ــداعياتها عل ــة وت ــة العالمي المالي

  .االقتصادات العربية
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  مشروعات الربط الكهربائي العربي
: ق.ق من قرار قمة الرياض 4/أوالًلفقرة ا

  )22/1/2013 – 3 ج –) 3( د ع 29
  

  
  
  

اإلحاطة علما بالتقدم المحرز على صعيد   -أ 
مشروعات ودراسات الربط الكهربـائي     

  :االعربي الرئيسية وأهمه
استكمال ربط دولة اإلمارات العربية       •

المتحدة بشبكة الـربط الكهربـائي      
لدول مجلس التعاون لدول الخلـيج      

  .2011نيسان/ العربية في ابريل
االتفاق بين المملكة العربيـة الـسعودية         •

وجمهورية مصر العربية علـى تنفيـذ       
مشروع الربط الكهربائي بينهمـا لتبـدأ       

  .2015اختبارات التشغيل في 
الخطوات اإليجابية التي اتخذها كل       •

من الـصندوق العربـي لإلنمـاء       
االقتصادي واالجتمـاعي والبنـك     

الـربط  "الدولي في تنفيـذ دراسـة       
الكهربائي الشامل، وتقييم اسـتغالل     

؛ "الغاز الطبيعي لتصدير الكهربـاء    
وإعداد مسودة مذكرة التفاهم إلنشاء     

  .السوق العربية المشتركة للكهرباء
يام لجنة من خبراء الكهرباء بزيارة      ق  •

الجمهورية اإلسـالمية الموريتانيـة     
للتعرف على المنظومة الكهربائيـة،    
والخطط المستقبلية، وإعداد تقريـر     
بهذا الشأن تمهيدا لدراسـة بـدائل       

  .ربطها بالدول المجاورة
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>: اإلجــراءات المتخـذة <
تم االنتهاء من دراسة الـربط الكهربـائي       

توصلت الدراسة إلى   العربي الشامل، وقد    
المخطط الرئيسي لتطوير منظومة التوليد     

ــائي ــربط . الكهرب ــل وال وشــبكات النق
الكهربائي، وأنابيب نقل الغاز الطبيعـي،      
ذات التكلفة االقتصادية الـدنيا للكهربـاء       

وقد اعتمد المكتب   ،  2030 -2012للفترة  
التنفيــذي للمجلــس الــوزاري العربــي 

مقر األمانة  (ين  للكهرباء في اجتماعه الثالث   
النتائج والخطوات  ) 16/9/2014: العامة

ودعا إلى  ،المستقبلية الصادرة عن الدراسة 
 واإلسـراع  هـا العمل على تـسويق نتائج  

باستخدام وتطوير آليات السوق العربيـة      
للكهرباء، وذلك لالستفادة القـصوى مـن       

   .خطوط الربط القائمة

از أما بالنسبة للمشروعات الفعلية قيد االنج     
بين الدول العربية فيعتبر الربط الكهربائي      

 فيالمصري من أهم المشروعات الكبيرة      
 العربيـة  حيـث يـربط أكبـر          المنطقة

 كهربائيتين في الوطن العربـي      منظومتين
وبتكلفة قدرها  )  ألف ميجاوات  90 حوالي(

ــار ونــصف دوالر، ويمكــن لهــذا  ملي
 حـوالي المشروع أن يساهم  في تبـادل          

وقـد تـم    .  بين البلـدين   اتميجاو 3000
اتفاقية الربط  (التوقيع على اتفاقيات الربط     

 اتفاقيـة  - االتفاقية التجاريـة  –الكهربائي  
ــائي  ــربط الكهرب ــشغيل ال ــاريخ ) ت بت
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ــة –ب  ــل العربي  دعــوة مؤســسات التموي
لى المـساهمة فـي     واإلقليمية والدولية إ  
 المتعلقـة بتهيئـة     تتمويل المـشروعا  

الشبكات الكهربائيـة الداخليـة للـدول       
 نموا للـربط مـع الـدول        لالعربية األق 

  .المجاورة
  دعوة القطاع الخـاص العربـي إلـى          -ج  

 في أسواق الطاقة المنشأة فـي       راالستثما
إطار الربط الكهربائي العربي وفق مـا       

  .قة بهذا الشأنتنتهي إليه الدراسة المتعل
  
ـ   من قرار قمة   4/أوالًلفقرة  ا : ق.ق( ت الكوي

  26/3/2014 –) 25(ع . د606
  

قيام مؤسسات التمويل العربية والدولية   -أ 
بالدور المطلوب لدعم مشروعات الربط 
الكهربائي من خالل المنح أو القروض 
الميسرة وفقاً لإلجراءات الخاصة لكل 

  .مؤسسة
ى مذكرة التفاهم الترحيب بالتوقيع عل  -ب 

التي أقرها المجلس الوزاري العربي 
للكهرباء كأساس إلنشاء سوق عربية 
مشتركة للكهرباء والتي تمثل التزاماً 
لدعم هذه السوق التي ستجسد المنفعة 

  .الكبرى من الربط الكهربائي

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
  ةـالعربي دولـال •
  ةالعربي الدول لجامعة العامة األمانة •
  البنك الدولي •
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي  •

  واالجتماعي

 بـين الــشركة القابــضة  12/12/2013
 والـشركة الـسعودية     ،لكهرباء مـصر  

لتنفيـذي   ا البرنـامج للكهرباء، ويتضمن   
  :للمشروع المراحل التالية

 انتهـت بتوقيـع عقـد       :المرحلة األولي 
ــشاري ، وتمــت 14/1/2015 فــي است

 Trans GRID(الترسية على شـركة  

.) Solution Inc لمراجعــة وتجهيــز 
  .وثائق الطرح وترسية العقود

تشمل مراجعة وطـرح    : المرحلة الثانية 
 والتحليـل مستندات ووثائق المـشروع،     

 يـتم    أنوالمالي للعـروض علـى      الفني  
  2015د المقاولين في فبراير توقيع عقو

 تنفيذ المـشروع خـالل      :المرحلة الثالثة 
  .ثالثة اعوام من توقيع العقود

 التـشغيل التجريبيـى     :المرحلة الرابعـة  
  .2018للمشروع بنهاية فبراير 

 إلنـشاء  التفـاهم  مذكرة يخص فيما -1
  :للكهرباء مشتركة عربية سوق

تنفيذاً لقرار المكتب التنفيذي في اجتماعه      
مراجعة الصياغة القانونية   الثالثين، تمت   

الخاصـة بإنـشاء سـوق      التفاهم  لمذكرة  
وتقـديمها فـي شـكلها      عربية للكهرباء   

ــة،  ــل اإلدارة القانوني النهــائي مــن قب
واعتمادها من قبل االجتمـاع المـشترك       

مقـر  (لفريق العمل واللجنة التوجيهيـة      
 وقـد   ،)11/12/2014: األمانة العامـة  

لــس بتــاريخ  قامــت أمانــة المج 
 بتعميم مذكرة التفاهم على     18/12/2014

جميع الدول العربية، ألخذ أو تأكيد الموافقة       
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الكتابية من أعضاء المجلس الوزاري العربي للكهرباء، على النسخة المعدلـة النهائيـة مـن               
مذكرة التفاهم، وذلك تمهيداً الستكمال اإلجراءات الالزمة العتمادها من المجلس االقتـصادي            

  . االجتماعي، ومن مجلس جامعة الدول العربيةو

  الحوكمة وثائق واستكمال تطويريتعلق ب فيما-2
الستكمال وتطوير وثائق الحوكمة، ) Norton Rose(بعد التعاقد مع مكتب استشاري متخصص 

 والمـسودة المعدلـة   – GAالمسودة النهائية لالتفاقية العامة   فإنه من المتوقع االنتهاء من      
  .2015 النصف األول من عام  خالل )PAEMمن اتفاقية السوق الثانية 

  : الصعوبات
 في ومحدوديته) منخفضة جهود على (حالياً القائم التبادل ضعف في الصعوبات تتمثل −

 التي الفنية المشاكل بعض وجود بسبب أو الداخلية الشبكات قصور بسبب الدول بعض
  .بنجاح التشغيل اختبارات اجتياز تعيق

 توقيت اختالف في ميزته رغم جغرافيا، واسعة مساحات على العربية المنطقة دامتدا −
 .مترابطة كهربائية شبكات إلقامة التمويل من الكثير يتطلب انه إال الذروة،

  
  :المقترحات

 الكهربائي الربط مشروعات لدعمبالدور المطلوب  والدولية العربية التمويل مؤسسات قيام −
 .الميسرة، وذلك للتغلب على الصعوبات المشار إليها أعاله ضالقرو أو المنح خالل من

 عربية سوق إلنشاء اأساس الوزاري المجلس أقرها التي التفاهم مذكرة على التوقيع يشكل −
 من الكبرى المنفعة ستجسد التي السوق هذه لدعم سياسياً التزاماًوتمثل  للكهرباء مشتركة

ل على هذا االلتزام من أكبر عدد من الدول ومن المهم  اآلن الحصو الكهربائي الربط
 العربية
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  مخطط الربط
  البري العربي بالسكك الحديدية

  د29: ق.ق من قرار قمة الرياض 5أوالًلفقرة ا
  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع 

اإلحاطة علما بالخطوات االيجابيـة التـي         -أ 
اتخذتها بعض الدول العربية فـي مجـال        

 .الربط البري العربي بالسكك الحديدية

اإلحاطة علماً بـالخطوات التـي اتخـذها         -ب 
مجلس وزراء النقل العـرب والـصندوق       
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في     

الربط البري العربـي  إعداد دراسة مخطط   
 .بالسكك الحديدية

دعوة مؤسـسات التمويـل الوطنيـة والعربيـة          -ج 
واإلقليمية والدولية إلى المساهمة في تمويل تنفيذ       

 .مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية

دعوة القطاع الخاص العربي إلى االستثمار        -د 
في تنفيذ شبكات الـربط البـري العربـي         

 .بالسكك الحديدية

 الدول العربية إلى تهيئـة الظـروف       دعوة  -ه 
المالئمة وإلى التواصل مع القطاع الخاص      
العربي لتشجيعه على االستثمار في تنفيـذ       
شبكات الربط البـري العربـي بالـسكك        

 .الحديدية

: ق.ق( ت الكوي من قرار قمة5/أوالًلفقرة ا
  26/3/2014 –) 25(ع . د606

دعوة الدول العربيـة ومجلـس وزراء النقـل         
ب إلى بذل كافة الجهود لمعالجة المعوقات       العر

التي تواجه تنفيذ وصـالت وشـبكات الـربط         
  . العربييالسكك

  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
  ةـالعربي دولـال •
 العربية الدول لجامعة العامة األمانة •

 االتحاد العربي للسكك الحديدية •
 

<ê{{{e†ÃÖ]<ë�{{{Ö]<¼e†{{{Ö]<¼{{{Ş§<
íè‚è‚£]<ÔÓŠÖ^eV< <

>:اإلجــراءات المتخـذة <

ــاء   ــي  لإلنم ــصندوق العرب ــام ال ق
االقتصادي واالجتماعي بتمويل دراسـة     
مخطط الربط البري بالسكك الحديديـة      
بين الدول العربيـة، وكلـف المكتـب        

ــشاري دار ا ــران االست ــالفير /لعم ايت
بإعـداد الدراسـة    )  ايطـالي  –أردني  (

 وبعـــرض الدراســـة .المـــذكورة
والمالحظات التي وردت بـشأنها مـن       

) 52(الدول العربية على اجتماع الدورة      
 عـام   فـي  للمكتب التنفيـذي للمجلـس    

باعتماد الدراسة واعتبار     أوصى ،2014
ما يرد من تحديث للمعلومات في هـذا        

عربية كملحق مكمـل    الشأن من الدول ال   
 وسيتم البدء في متابعة تنفيـذ       .للدراسة

شبكات ووصالت الربط السككي بـين      
الدول العربية فور تعاقد األمانة العامـة       
مع خبير متخصص في الربط الـسككي       

  .بين الدول العربية
 النقلما يتعلق بالترتيب إلعداد اتفاقية      فيو

بالسكك الحديدية بين الـدول العربيـة،       
ألمانة العامة بعرض الموضوع    ستقوم ا 

على مجلس وزراء النقل العرب في هذا       
  .الشان
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  :الصعوبات
  .عدم توفر التمويل الالزم لتغطيـة تكاليف مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية

  : المقترحات
ل بأي مقترحات لح) قطاع الشؤون االقتصادية(دعوة الدول العربية إلى موافاة األمانة العامة 

.االمعوقات التي تواجهها في تنفيذ وصالت وشبكات الربط السككى لديه
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  لألمن الغذائي العربي البرنامج الطارئ
 د 29: ق.ق من قرار قمة الرياض 6أوالًلفقرة ا

  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع 
ة العربية للتنميـة    اإلحاطة علما بجهود المنظم     -أ 

الزراعية من أجل تنفيذ المرحلة األولـى مـن        
البرنامج الطـارئ لألمـن الغـذائي العربـي        

)2011-2016.(  
اإلشادة بالخطوات التي اتخذتها عدد من الدول        -ب 

  .العربية في مجال تنفيذ البرنامج
الترحيب باستعداد بعـض مؤسـسات التمويـل         -ج 

ـ (العربية واإلقليمية والدوليـة ومنهـا     صندوق ال
، صندوق  العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي   

أبو ظبي للتنمية، البنك اإلسالمي للتنمية، صندوق       
للمـساهمة فـي    ) األوبك للتنمية الدولية واإليفاد   

تمويل المشروعات والبرامج التي تعدها الـدول       
العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعيـة فـي        

لغذائي العربـي،   إطار البرنامج الطارئ لألمن ا    
ودعوة جميع مؤسسات التمويل العربية واإلقليمية      
والدولية للمـساهمة فـي تمويـل مـشروعات         

 .البرنامج
الطلب من الدول العربية موافاة المنظمة العربية         -د 

للتنمية الزراعية بتفاصيل المشروعات التي تعدها      
في إطار البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي،       

ة حول موقف تنفيـذها لمكونـات       وبتقارير دوري 
 .البرنامج

تكليف المنظمة العربية للتنميـة الزراعيـة       -هـ  -ه 
باالستمرار في متابعة تنفيذ مكونـات البرنـامج        

الهيئـة العربيـة    والترويج له وذلك بالتنسيق مع      
لالستثمار واإلنماء الزراعي، والمركز العربـي      
، لدراسات المناطق الجافة واألراضـي القاحلـة      

 والـدول العربيـة     ،اع الخـاص العربـي    القطو
 والمؤسسات المالية العربية واإلقليميـة      ،المستفيدة
 لإلسهام في دعـم البرنـامج الطـارئ         ،والدولية

-2011لألمن الغذائي العربي في مرحلته األولى       
2016.  

  

<<<<êñ]„{{ÇÖ]<à{{ÚúÖ<ô…^{{ŞÖ]<sÚ^{{Þ�Ö]<
êe†ÃÖ]V< <

>: اإلجــراءات المتخـذة <
 البرنامج الطارئ لألمن الغذائي :أوالً

  العربي
قطـاع الـشؤون    (قامت األمانة العامة    

بتعميم نص القـرار علـى      ) االقتصادية
لتنميـة الزراعيـة    المنظمة العربيـة ل   

والطلب إليهـا موافاتهـا بـاإلجراءات       
المتخذة لمتابعة تنفيذ قرار قمة الرياض      

تقريـرا  تلقت من المنظمـة     قد   و 2013
 حول اإلجراءات التنفيذية التـي      شامال  

مـن  ) 6(اتخذتها المنظمة لمتابعة الفقرة     
وانجازات الـدول   القرار المذكور أعاله    

نـامج  العربية في إطـار مكونـات البر      
الثالث والمنح والمساعدات المقدمة من     

مؤسسات التمويلية العربية واإلقليميـة     ال
للدول العربية، وأنشطة المنظمة العربية     
للتنمية الزراعية في إطـار البرنـامج       

وتم عرضه   2013و 2012خالل عامي   
 دورتها العاديـة    فيعلى القمة العربية    

وأصدرت بشأنه  ) 2014:الكويت) (25(
المنظمة العربية من جارى متابعته  اًقرار

وقد قامت األمانة العامة   للتنمية الزراعية   
بمخاطبة المنظمة لموافاتها بتقرير حول     
المستجدات في هذا الموضـوع تنفيـذ       

 األمانـة العامـة     وقد تلقت القمة  لقرار  
التقريـر  ) ةاالقتـصادي الشؤون  قطاع  (

 من المنظمة حول ما تم تنفيـذه        المرفق
  .نالشأ هذا في
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 الميزات النسبية ذاتدعوة الدول العربية    -و
في المجال الزراعي إلى تهيئة المنـاخ       
المناسب لجذب االستثمارات فـي هـذا       
المجال ومنح مزايا تفضيلية للمـستثمر      

  .العربي
 فخامة رئيس جمهورية    بمبادرةالترحيب    -ز

السودان لالستثمار الزراعي العربي في     
السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية      
وتحقيق األمن الغذائي العربي، وتكليـف   
المجلس االقتصادي واالجتماعي بعقـد     

 2013أحــد اجتماعاتــه خــالل عــام 
بالخرطوم لبحث اإلجـراءات العمليـة      

 .يذ المبادرةالكفيلة بتنف

: ق.ق( ت الكوي من قرار قمة6/أوالًلفقرة ا
  26/3/2014 –) 25(ع . د606

مبادرة فخامة رئيس جمهورية   :أوالً
السودان لالستثمار الزراعي العربي في 

  :السودان
ــصادي  ــس االقت ــرار المجل ــب بق الترحي

) 20/1/2014أ  . د - 1976ق  (واالجتماعي  
سودان بشأن مبادرة فخامة رئيس جمهورية ال     

الخاصة باالستثمار الزراعي العربـي فـي       
السودان للمساهمة في سد الفجـوة الغذائيـة        
وتحقيق األمن الغذائي العربي، ودعوة الدول      

 إنفـاذ العربية إلى بذل جهودهـا لتـسهيل        
  . المبادرة
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: ق.ق( ت الكوي من قرار قمة6/أوالًلفقرة ا
  26/3/2014 –) 25(ع . د606

البرنامج الطارئ لألمن الغذائي :ثانياً
  :العربي

دعوة الدول العربية إلى تهيئة المنـاخ        -أ 
  .المناسب لالستثمار في قطاع الزراعة

دعوة الدول العربية موافاة المنظمـة       -ب 
البيانـات  العربية للتنمية الزراعيـة ب    

والمعلومات التفصيلية للمـشروعات    
االستثمارية والجهات الممولة وحجـم     
التمويل وجهودها فـي إطـار تنفيـذ        
مكونات البرنـامج الطـارئ لألمـن       

  .الغذائي العربي الثالثة
دعوة الدول العربية وخاصة الـدول        -ج 

ذات اإلمكانات الزراعيـة المتـوفرة      
للعمل على تحسين منـاخ االسـتثمار       

ــوانين  ال ــصل بق ــا يت ــي فيم زراع
وتشريعات االستثمار والبنى التحتيـة     
والممارسات التي ال تتفق مع القوانين      

  .ولوائح االستثمار المعمول بها
  

مبادرة فخامـة رئـيس جمهوريـة       :ثانياً
السودان لالستثمار الزراعي العربي فـي      

 :السودان

في إطار متابعة تنفيذ مبادرة فخامة  �
رئيس جمهورية السودان لالستثمار 

للمساهمة في سد الزراعي في السودان 
الفجوة الغذائية ولتحقيق األمن الغذائى 

قطاع (العربي، عقدت األمانة العامة 
سلسلة من ) الشؤون االقتصادية

االجتماعات التنسيقية مع كبار الممثلين 
الحكوميين في جمهورية السودان وعدد 
من المنظمات العربية المتخصصة ذات 
العالقة واالتحادات العربية النوعية 

مؤسسات التمويل العربية لبحث و
  . اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ المبادرة

قطاع الشؤون ( العامة كما قامت األمانة �
 فيعدة اجراءات  باتخاذ) االقتصادية
عرض موضوع فقد تم . هذا الشأن

مجلس للالمبادرة على الدورة العاشرة 
وأصدر  لكهرباءي ل العربيراالوز

ا*A@?د د1<  =>;د9  )162ق(قراره رقم 

 المعنية بجمهورية ا*C4D EF*@; ا*A@;ت
السودان لتعزيز الفرص االستثمارية في 

مشروع الربط  وكذلك التنمية الزراعية،
الكهربائي المصري السوداني، 
ومشروع الربط الكهربائي لدول النيل 

كما ". ) أثيوبيا-السودان-مصر (الشرقي
تقريراً شامالً  النقل والسياحة ادارةتلقت 
. السودانالبنية التحتية للنقل في عن 

 شاركت ادارة العالقات  وكذلك 
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 ما هي متطلبات تعزيز دور -االستثمار في األمن الغذائي العربي"االقتصادية في مؤتمر 
 العقباتتحديد سبل تجاوز هدف الذي عقد ب) 21/5/2013و20 :الخرطوم ("القطاع الخاص؟

 وباإلضافة إلى ذلك فقد. مام المستثمرين العربفتح المجال أوالتي تواجه القطاع الخاص 
عقدت ورشة عمل حول إدارة االبتكار ودعم النشاط اإلبداعي واالختراعات تحت شعار 

نشر ثقافة بهدف ) 2013/ 4/12-3:األمانة العامة" ( طريقك لتحقيق األمن الغذائيراالبتكا"
إدارة البيئة واالسكان والموارد تقوم و.  وحماية حقوق الملكية الفكريةواالختراع االبتكار

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي  بالتنسيق مع المائية والتنمية المستدامة
 ادارة التكامل االقتصادي أعدت  كما،القاحلة من خالل الدراسات لتنفيذ عددا من المشروعات

وفي نفس . )التنمية في السودانمدخل ( المناطق االقتصادية الزراعية التنموية إستراتيجيةالعربي 
 من االجتماعات مع مؤسسات اًالسياق، عقدت ادارة المنظمات واالتحادات العربية عدد

 لعرضها المشترك لتقديم مقترحاتها ومرئياتها لتنفيذ المبادرة ومن ثم بلورتها العربيالعمل 
الجتماعات الى عدد خلصت ا. على االجتماع االستثنائي للمجلس االقتصادي واالجتماعي

 أهمها استمرار التنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة العداد وثيقة شاملة التوصياتمن 
المقترحات لتنفيذ المبادرة للعرض على االجتماع االستثائي للمجلس االقتصادي ب

 االجتماع االستثائي للمجلس، فيواالجتماعي، أهمية دعوة وزراء الزراعة العرب للمشاركة 
لترحيب باالتفاق الذي تم بين الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وحكومة ا

دراسة متكاملة تتضمن برنامج عمل شامل لتنفيذ مبادرة رئيس جمهورية جمهورية السودان لوضع 
عرض الرؤية الوطنية لمبادرة السودان لألمن الغذائي  كما تم ،السودان لتحقيق األمن الغذائي العربي

 . العربي

.  بالخرطوم20/1/2014و19عقد المجلس االقتصادي واالجتماعي دورته االستثنائية يومي  �
وبمشاركة ،  البشيرعمر حسن أحمدالسيد  وافتتح أعمالها فخامة رئيس جمهورية السودان

 من وزراء االقتصاد والمالية ووزراء الزراعة العرب وتمت مناقشة الرؤية الوطنية اًدعد
.  جمهورية السودان، والمقترحات المقدمة من مؤسسات العمل العربي المشتركالمقدمة من

 - 1976ق ( وصدر عن المجلس قرار رقم 2013كما تمت مناقشة قانون االستثمار لعام 
 دورتها فيعرض النتائج التي تم التوصل إليها على القمة العربية ب و.)20/1/2014أ .د

 .  هذا الخصوصفيت قرارها وأصدر) 2014 :الكويت() 25(العادية 

بالتنسيق مع الجهات المعنية بجمهورية ) قطاع الشؤون االقتصادية (وقامت األمانة العامة  �
 على والذي عرض عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة الدوريالسودان لموافاتها بالتقرير 

االقتصادية واالجتماعية يوم :  للقمم العربية التنمويةواإلعداداللجنة المعنية بالمتابعة اجتماع 
 على المجلس االقتصادي واالجتماعي في كما عرض بمقر األمانة العامة 18/2/2015



 - 74 -

بشأن  )19/2/2015 - 95ع . د-2030ق (وأصدر بشأنه قرار رقم  .)95(دورته العادية 
حث األمانة العامة للجامعة والدول األعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك على 

جهودها في متابعة تنفيذ مبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان لتحقيق األمن مواصلة 
 .الغذائي العربي
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  االتحـاد الجمـركي العـربي
 د 29: ق.ق من قرار قمة الرياض 7أوالًلفقرة ا

  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع 
عمـل  توجيه المجلس االقتصادي واالجتمـاعي بال       -أ 

على االنتهاء من كافة متطلبـات انجـاز منطقـة          
التجارة الحرة العربية الكبرى قبـل نهايـة عـام          

  : المتمثلة فيما يلي2013
وضع قواعد المنشأ العربيـة التفـصيلية        -

ومعاملة منتجات المناطق الحـرة علـى       
نحو نهائي لما لهما من أهمية في جـذب         
ــي  ــراكم ف ــز الت االســتثمارات وتعزي

  .دول األعضاءالصناعات لل
وضع جداول االلتزامات الخاصة باتفاقية      -

تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية      
  .في صيغتها النهائية

توفير الدعم المالي والفني الالزم للـدول        -
العربية األقل نموا األعضاء في منطقـة       

  .التجارة الحرة العربية الكبرى
وضع البرامج الالزمـة لتعزيـز بنيـة         -

ساندة للتجارة بما فيها النقـل      الخدمات الم 
  .والمواصالت

وضع المواصفات القياسية للسلع العربية      -
بصيغتها النهائية وتطوير األسلوب المتبع     
في الدول العربيـة العتمـاد شـهادات        
المطابقة بالنسبة للصادرات والـواردات     

 .العربية البينية

توحيد النظم والتـشريعات والـسياسات       -
المتعلقة ول العربية   التجارية فيما بين الد   

  .بالمنافسة ومنع االحتكار
اإلحاطة علماً بالخطوات االيجابية التي تمت فـي         -ب 

إطار جامعة الدول العربية من أجل الوصول إلى        
اإلعالن عن االتحاد الجمركي العربي فـي عـام         

 .م وفقاً للبرنامج الزمني لقيام االتحاد2015
 

  
êe†ÃÖ]<êÒ†Û¢]<�^�÷]V  

  :اإلجــراءات المتخـذة 
في إطار تنفيذ القرار المشار إليه       .1

أعاله، تم عرض الصعوبات التي     
تعترض تنفيذه علـى المجلـس      
االقتصادي واالجتماعي، باعتباره   

ني بمعالجة هذه الـصعوبات     المع
والمكلف بها في ضـوء قـرار       
القمة، فـي دوراتـه المتعاقبـة       
واالجتماع االسـتثنائي للمجلـس     
االقتصادي واالجتماعي في إطار    

وبعرض توجيهـات   . قمة الدوحة 
المجلس في هذا الخصوص على     
قمة الدوحة، أصدرت قمة الدوحة     

وقـد  . بشأنها القرارات الالزمـة   
عامة على مخاطبة    األمانة ال  قامت

الدول لموافاتها بهياكل التعرفـة     
الجمركية الوطنية ومع التكتالت    
االقتصادية وتم عقد اجتماعـات     
للجنة القانون الجمركي العربـي     

 دالموحد والتعرفة ولجنة االتحـا    
الجمركي وتم تحديد أعمال لجنة     

التفاوض التعرفة الجمركية لتولي    
على فئات التعرفـة الجمركيـة      

هاء منهـا ضـمن الوقـت       واالنت
المحدد لإلعـالن عـن االتحـاد       

وقد .2015الجمركي العربي عام    
 2017-2015تم تحديـد عـام      

لتأهيل المنافذ الجمركية في الدول     
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فاوض على  دعوة الدول العربية إلى الدخول في الت        -ج 
فئات التعرفة الجمركية واالنتهـاء منهـا ضـمن         
الوقت المحدد لإلعالن عـن االتحـاد الجمركـي         

  .2015العربي عام 
التأكيد على قيام االتحاد الجمركي العربـي بـين            - د 

ي الموعد المحدد له في عـام       الدول المؤهلة لذلك ف   
2015. 

التي " المساعدة من أجل التجارة   "الترحيب بمبادرة     -ه 
ا المؤسسة اإلسالمية الدولية لتنمية التجارة،      أطلقته

ودعوة الدول العربية األعضاء في منطقة التجـارة        
الحرة العربية الكبرى إلى إنشاء نقاط اتصال لديها        
لمتابعة تنفيذ البرامج التي تضمنتها المبادرة التـي        
ستوجه لدعم بنيـة الخـدمات المـساندة للتجـارة          

جه الخصوص  وتطوير التشريعات عموما وعلى و    
 .الدول العربية األقل نموا األعضاء في المنطقة

تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة         - و 
تنفيذ برامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة مـع         
المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية وتقديم تقريـر       

 .دوري للمجلس االقتصادي واالجتماعي

: ق.ق( ت الكوي قمة من قرار7/أوالًلفقرة ا
  26/3/2014 –) 25(ع . د606

تكليف األمانة العامة بإعـداد تقريـر حـول أخـر           
المستجدات والمراحل التي وصلت إليها في اإلعـداد        
لالتحاد الجمركي العربي بما في ذلك وضع خارطـة         
طريق للمختـصين مـن الـدول العربيـة تتـضمن           
المواضــيع الواجــب بحثهــا واســتكمالها لغــرض 

مة في دخول االتحاد الجمركي العربـي حيـز       المساه
، وفقاً لقرارات القمـة العربيـة       2015النفاذ في عام    

ــة ــس  : التنموي ــة والمجل ــصادية واالجتماعي االقت
االقتصادي واالجتماعي ومرئيات الـدول فـي هـذا         
الشأن، تمهيداً لعرضه علـى المجلـس االقتـصادي         
واالجتماعي على المستوى الـوزاري فـي دورتـه         

  . مةالقاد
 

العربية وإنهاء القانون الجمركـي     
العربي الموحد ودليل اإلجـراءات     
الجمركيـة والنمـوذج الجمركـي    
العربي الموحد ويأتي ذلك بإطالع     

لمعنية على قرار المجلـس  اللجان ا 
االقتصادي واالجتمـاعي بـشأن     
تكليف اللجان الفنية بوضع برنامج     
ــاء  ــة إلنه عمــل وحــدود زمني
الموضوعات المكلفة بإتمامها فـي     
إطار تنفيـذ االتحـاد الجمركـي       
العربي، كمـا تعمـل اآلن لجنـة        
القانون الجمركي العربي الموحـد     
على االنتهاء من الالئحة التنفيذيـة      

نون حيث تناقش المواد الخاصة     للقا
بالقيمة وإعادة تصدير البضائع في     
اجتماعها الرابع والعشرين خـالل     

ــرة   وهــي 13/1/2015-11الفت
المواد المتبقية في البرنامج التنفيذي 
للقانون الجمركي العربـي، كمـا      
تتواصل األمانة العامة مع منظمة     

 السـتقدام   WTOالتجارة العالمية   
ض االستفسارات خبير للرد على بع

المطروحة من قبل لجنة التعريفـة      
الجمركية العربية الموحـدة ومـن      

خالل المنتظر عقد االجتماع القادم     
بعد االتفـاق   الجاري  مارس  شهر  

  .مع الخبير على الموعد المالئم
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  األمــن المائــي العـربي
 29: ق.ق من قرار قمة الرياض 8أوالًلفقرة ا

  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(د ع 
الترحيب باستجابة عدد من الهيئـات الدوليـة          -أ 

العربية واإلقليمية والدولية   والمؤسسات المالية   
لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن مـشروع اإلدارة        
المتكاملة للموارد المالية الذي يـشرف عليـه        
المجلس الوزاري العربـي للميـاه والمركـز        
العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضـي      
القاحلة ودعوتها إلى التنـسيق مـع المركـز         

بدء في تنفيـذ    لالتفاق على األساليب العملية لل    
 .تلك المشاريع

دعوة المجلس الوزاري العربي للمياه إلـى        -ب 
ــذي  االنتهــاء مــن إعــداد المخطــط التنفي
الستراتيجية األمن المائي في المنطقة العربية      
لمواجهة التحـديات والمتطلبـات المـستقبلية       
للتنمية المستدامة المعتمدة من قبـل مجلـس        

ر رقم  الجامعة على مستوى القمة بموجب القرا     
 ).2012 –) 23(ع . د– 562 :ق.ق(

 

: ق.ق( ت الكوي من قرار قمة8/أوالًلفقرة ا
  26/3/2014 –) 25(ع . د606

تكليف المجلس الوزاري العربي للميـاه وضـع         -أ 
الخطة التنفيذية إلستراتيجية األمن المـائي فـي        
المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبـات      

تدامة، وعرضها على القمة    المستقبلية للتنمية المس  
  .حال االنتهاء منها

دعوة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة       -ب 
واألراضي القاحلة بالتنـسيق مـع مؤسـسات        

البنـك اإلسـالمي    (التمويل العربية واإلقليمية    
للتنمية، الصندوق العربي لإلنماء االقتـصادي      
ــة،  واالجتمــاعي، صــندوق أبــوظبي للتنمي

، التـي أبـدت     )ودي للتنميـة  الصندوق الـسع  
استعدادها لتمويـل بعـض مـشاريع اإلدارة        
المتكاملة للموارد المائية من أجل البدء في تنفيذ    

  . هذه المشاريع

êe†ÃÖ]<êñ^¹]<àÚù]<V< <

>:اإلجــراءات المتخـذة <
  )أ(الفقرة 

 قطاع الشؤون(قامت األمانة العامة 
بتعميم نص القرار على ) االقتصادية

والمؤسسات المالية المندوبيات الدائمة 
 والمنظمات العربية المتخصصة العربية

المركز العربي ذات العالقة ومنها 
لدراسات المناطق الجافة واألراضي 

 موافاتها والطلب إليها) اكساد(القاحلة 
باإلجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ قرار 

عرض وتم  )2013ياض الر(القمة 
لمجلس الوزاري العربي ا الموضوع على 

.  في هذا الشأنه الذي اصدر توجيهاتللمياه
قطاع الشؤون (تابعت األمانة العامة 

تنفيذ توجيهات المجلس ) االقتصادية
الوزاري وتم عرض النتائج المتابعة على 

 لقرار القمة، وتنفيذاً) 2014(قمة الكويت 
ن قبل المجلس تم متابعة الموضوع م

الوزاري العربي للمياه حيث تم إعداد 
الخطة التنفيذية الستراتيجيه األمن المائي 

,  وإقرارها2014من قبل المجلس في 
 القمة العربية التنموية إلىوسيتم رفعها 

 .  القادمةواالجتماعية االقتصادية

 اإلدارة مشاريع إلىوبالنسبة  -
 فقد تم ،المتكاملة للموارد المائية

خاطبة مؤسسات التمويل العربية م
 استعدادها التي أبدت واإلقليمية

البنك ( لتمويل بعض هذه المشاريع 
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صندوق أبو ظبي  ,واالجتماعي االقتصاديالصندوق العربي لإلنماء , اإلسالمي للتنمية 
وقد أصدر , لم يرد إلى المركز رد في هذا الشأن , ) الصندوق السعودي للتنمية ,للتنمية
 :مقر األمانة العامة( العاشر اجتماعهب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه في المكت
 : التالي نصهاً قرار27-28/1/2015

التأكيد مجدداً على المركز العربي لدراسات المنـاطق الجافـة واألراضـي القاحلـة          " 
ـ           ) أكساد( ة للقيام بزيارات لعقد جلسات عمل تشاوريه مع مؤسسات التمويـل العربي

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي – للتنمية اإلسالميالبنك ( واإلقليمية
 اسـتعدادها   أبـدت  والتـي )  الصندوق السعودي للتنمية   – صندوق ابوظبي للتنمية     –

 المتكاملة للموارد المائية من اجل االتفاق على الخطوات اإلدارةلتمويل بعض مشاريع    
 المتكاملة  اإلدارةكما جاري تنفيذ بعض مشاريع       ".لة المقبلة الواجب تنفيذها في المرح   

  .للموارد المائية مع بعض الجهات الدولية المانحة
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 دور القطاع الخاص في

 دعم العمل العربي المشترك

: ق.ق من قرار قمة الرياض 14أوالًلفقرة ا
  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع  د29

  

دعوة الدول العربية إلى العمـل علـى          -أ 
وضع اآلليات والسياسات المناسبة التي     
من شأنها تحفيز القطاع الخاص علـى       

ولوية االستثمار في المشروعات ذات األ    
  .للعمل العربي المشترك

دعوة القطـاع الخـاص إلـى توجيـه          -ب 
استثماراته إلـى القطاعـات اإلنتاجيـة       
حسب الميزات النسبية التي تتمتع بهـا       
كل دولة عربية، وتكثيف مساهماته فـي    
المجاالت االجتماعية والتنموية، بما في     
ذلك مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية      

 .القمم العربيةالعربية التي أقرتها 

: ق.ق( ت الكوي من قرار قمة14/أوالًلفقرة ا
  26/3/2014 –) 25(ع . د606

ــالح   -ا ــسيرة اإلص ــي م ــتمرار ف االس
االقتصادي في الدول العربيـة وتطـوير       
البيئة المؤسسية لألعمال، لتعزيز وضمان     
االستثمار، لتفعيل دور القطـاع الخـاص       
لالستثمار في المشروعات ذات األولويـة      

  .عمل العربي المشتركلل
دعوة القطاع الخاص إلى المساهمة فـي       -ب  

االستثمار في القطاعات اإلنتاجية وتوسيع     
  .القاعدة اإلنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة

التأكيد على دور القطـاع الخـاص فـي     -ج  
اإلعداد والمشاركة الفاعلـة فـي فعاليـات        
المنتديات العربية مـع الـدول والتكـتالت        

ية، وخاصة مؤتمرات رجال األعمـال      اإلقليم
 القطاع  وندوات االستثمار التي تقام وفقا آللية     

  .الخاص في إطار المنتديات
 

<<<<<<<Ø{ÛÃÖ]<ÜÂ�<»<”^¤]<Å^ŞÏÖ]<…æ�<
Õ��¹]<êe†ÃÖ]V< <

>: اإلجــراءات المتخـذة <
 نص بتعميم العامة األمانة قامت -

 لغرف العام االتحاد على القرار
 للبالد زراعةوال والصناعة التجارة
 األمانة موافاةالطلب إليه  العربية
 المستجدات حول بتقرير العامة

 المتخذة، اإلجراءات متضمناً
 التنفيذ عند واجهتها التي والصعوبات
 على للتغلب والتوصيات والمقترحات
 على القرار تعميم كما تم .الصعوبات

 العرب، األعمال رجال اتحاد من: كل
 واالتحاد عرب،ال المستثمرين واتحاد

  العرب المستثمرات

 تتضمن ردودا العامة األمانة تلقت -
 :من كل من مقترحات

 

 بموجب عمان وصناعة تجارة غرفة -أ 
 1/843 ص ت غ رقم المذكرة
 فيها أفادت والتي 7/5/2014 بتاريخ

 المزيد إلى يتطلع الخاص القطاع بأن
 وخاصة واالهتمام الدعم من

 سطةوالمتو منها الصغيرة المؤسسات
 واالهتمام الناشئة والمشاريع
 يتطلع ما ولعل الشبابية، بالمبادرات

 تطبيق هي الخاص القطاع إليه
 لها لما االقتصادية، االتفاقيات وتفعيل
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  :التنفيذ عن المسؤولة الجهات
  ةـالعربي دولـال •
 العربية الدول لجامعة العامة األمانة •

االتحاد العام لغرف التجـارة والـصناعة        •
والزراعة للبالد العربية وأصحاب األعمال     

 أعضائه

 مؤسسات التمويل والجهات المانحة •

المؤسسة العربية لضمان االستثمار  •
 وائتمان الصادرات

 االتحادات العربية النوعية •

  المتخصصةالمنظمات العربية •
 

  

 المبادالت حجم على تأثير من
 واالستثمارات البينية التجارية
 )مرفقة.(المشتركة

 رقم األردن تجارة غرفة  - ب 
 التيو 31/5/2014 بتاريخ 11/4/539

 في الخاص القطاع دور بتعزيز أفادت
 إشراك خالل من المشترك العربي العمل

 التشريعات، وضع في الخاص القطاع

 العربية للدول الالزم المالي الدعم وتوفير
 اتفاقية تنفيذ في السير جلأ من نمواً األقل

 .الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة
 ).مرفقة(

 رقم األردن صناعة غرفة  -ج 
 14/5/2014 بتاريخ 34/5/977

 مبادرة على التأكيد مالحظاتها وأبرز
 وتعزيز الكويت، دولة أمير سمو

 على التركيز حول تكمن التي أهدافها
 للتنمية كمدخل االقتصادي التكامل

 المسؤولية على والتأكيد المستدامة،
 ودعم الخاص، للقطاع الوطنية

 الصناعات مجال في االستثمار
 آليات وتفعيل سطةوالمتو الصغيرة

 وتشجيع المشروعات هذه تمويل
 آليات إنشاء على الخاص القطاع
  ).مرفقة( أخرى تمويلية
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 االتحاد مشاركة بأهمية أفاد والذي ،19/5/2014بتاريخ  العربية للغرف العام االتحاد  -د 
 الخاص القطاع كلمة بتقديم وقيامه االقتصادية القمم أعمال في العربية للغرف العام
 الحرة التجارة منطقة تواجه تزال ال التي المعوقات إزالة وأهمية أعمالها، إلى بيالعر

 لضمها تمهيداً الخدمات، تجارة تحرير مفاوضات مسار تفعيل هميةأو ،ىالكبر العربية
 على تنطوي التي األساسية الثغرات معالجة الكبرى، العربية الحرة التجارة منطقة إلى

 أن يفترض التي الدخول لسمات العربية االتفاقية لمشروع اإعداده يجري التي الصيغة
 بين تنقلهم حركة لتسهيل امتيازات العرب والمستثمرين األعمال أصحاب بموجبها يمنح
 فاعلة خطوات واتخاذ  .2013 سبتمبر تونس اجتماع عن صدرت والتي العربية، الدول
 العرب، والمستثمرين عمالاأل وأصحاب االستثمار حركة تواجه التي العقبات إلزالة

 في العربية األموال رؤوس الستثمار الموحدة االتفاقية تحديث متطلبات باستكمال والسيما
 التحتية البنى بين الربط مشروعات إنجاز لتسريع الالزم التمويل وتأمين ،العربية الدول
 عاتالمشرو تنفيذ في الخاص القطاع مع الشراكة وتحفيز العربية، للدول والنقل

 )مرفقة (.المرتبطة

 الواردة المعوقات وأهم ،26/5/2014 بتاريخ 2795 رقم العراقية التجارية الغرف اتحاد -ه 
 العربية الحرة التجارة منطقة متطلبات الستكمال الداعمة اآلليات إلى االفتقار في تتمثل

 الدول في ةالعربي األموال رؤوس الستثمار الموحدة االتفاقية تزال ال وأنه الكبرى،
 العربية النقل منظومة تطوير وضرورة.قيوداً وتفرض ثغرات على تنطوي العربية

 منظم عربي مصرفي قطاع إيجاد على العمل عن فضالً التجاري، النقل كفاءة وتحسين
  )مرفقة(.وناجح ومنافس

  

 وأذربيجان الوسطى آسيا دول واتحادات العربية الغرف التحادات المشترك االجتماع

 آسـيا  دول واتحـادات  العربية الغرف التحادات المشترك لالجتماع األولى ورةالد عقدت
 تحـت  بالريـاض  السعودية الغرف مجلسبمقر   ،29/4/2014 يوم وأذربيجان الوسطى

 الربيعـة،  فـوزان  بـن  توفيق الدكتور والصناعة التجارة وزير معالي وبحضور رعاية
 العربيـة  للغرف العام االتحاد مع نبالتعاو السعودية الغرف مجلس بين مشترك وبتنظيم
 ببلـدان  األعمـال  أصـحاب  من نوعي بحضور االجتماع حظي العربية، الدول وجامعة
 العربيـة،  الدول لجامعة العامة األمانة وممثلي وأذربيجان الوسطى وآسيا العربية المنطقة
 صصة،متخ عمل جلسات وثالث افتتاحية جلسة االجتماع وتضمن. العربية الغرف واتحاد
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 الوسطى آسيا دول مع العربية الدول بين االقتصادية العالقات واقع عنوان تحت: األولى
 آسـيا  دول مـع  العربـي  التعـاون  لتطوير المستقبلية الرؤية حول: والثانية وأذربيجان،

 بـين  تنفيذها يمكن اقتصادية ومشروعات مبادرات تناولت: والثالثة وأذربيجان، الوسطى
 إلـى  رفـع  ،إعالنـاً  االجتماع عن  صدر .وأذربيجان الوسطى آسيا ولود العربية الدول
 المستوى على وأذربيجان آسيا دول مع العربي والتعاون االقتصاد لمنتدى األولى الدورة

 عدداً اإلعالن تضمنو. 5/2014 /13و12 يومي الرياض مدينة في عقد الذي الوزاري،
 ألصحاب الدخول تأشيرات منح تسهيل :يلي فيما تمثلت إذ تعاون ومجاالت التوصيات من

 بـين  الحديدية السكك ربط تعزز التي المشاريع الجانبين، إقامة  من والمستثمرين األعمال
 األعمـال  أصـحاب  تملـك  لعملية الحكومات التجاري، تسهيل  للتبادل تعزيزاً المنطقتين،

 االسـتثمار و التجـارة  تحكـم  التـي  والسياسات والتشريعات القوانين لألراضي، تحسين 
 بما والبنكي المصرفي القطاع في المناسبة باإلصالحات الجانبين، القيام  كال في والتمويل

وقـد تنـاول    . الضريبي االزدواج لمنع اتفاقيات واالستثمار، وضع  التجارة حركة يدعم
   :التالية المشترك التعاون تعزيز مجاالتاالجتماع 

 الوسـطى  آسـيا  دول مـع  االقتـصادي  عـاون الت لتطوير المستقبلية الرؤية اعتماد – 1
 العام الصعيدين على متنوعة تعاون آليات من تتضمنه بما اآللية واعتماد وأذربيجان
  . والخاص

 الوسطي، آسيا ودول العرب والمستثمرين األعمال رجال لمؤتمر األولى الدورة إقامة – 2
  .االجتماع عليها فقات التي اآللية وفق طاجيكستان في له الثانية الدورة وإقامة

 الـروابط  لتعزيز محركة أداة يكون بحيث الجانبين بين مشترك أعمال مجلس إنشاء – 3
 العربيـة  الدول بين االقتصادية العالقات وأيضا والمستثمرين األعمال أصحاب بين

  . وأذربيجان الوسطى آسيا ودول
 القطـاع  فيها شاركي بحيث والخاص، العام القطاعين بين مشتركة مشروعات إقامة – 4

  .لالستثمار محركاً ليكون المنطقتين، من الخاص
 القطاعات هي المشتركة للعالقات أساسيا محركاً تشكل التي االقتصادية القطاعات إن – 5

 والمـال،  المـصرفي  والقطـاع  والنقل، والطاقة، النفط الصناعة، الزراعة،: التالية
  . والسياحة

 آسيا ودول العرب األعمال رجال لمؤتمر األولى الدورة لعقد حالياً الترتيب اآلن ويتم -
 كما .2015 عام ديسمبر شهر من األول النصف خالل بيروت في وأذربيجان الوسطى

 والدورة والصينيين العرب األعمال رجال لمؤتمر السادسة الدورة لعقدجاري الترتيب 
 اقتصادي حزام ناءب عنوان تحت 27/5/2015و26 بيروت في االستثمار لندوة الرابعة
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 ووزارتي الصينية والحكومة العربية الدول جامعة قبل من مشترك بتنظيم الحرير، لطريق
 الغرف واتحاد العربية الغرف واتحاد اللبنانية الجمهورية في والتجارة واالقتصاد الخارجية
لعقد وكذلك جاري التحضير .  CCPIT الدولية التجارة لتنمية الصيني والمجلس اللبنانية

اجتماع تحضيري للجانب العربي بشأن وضع الالئحة الخاصة بمجلس األعمال العربي 
 وزراء اجتماعالتركي في ضوء مذكرة األمانة العامة للجامعة، المقرر اعتمادها في 

االقتصاد والتجارة واالستثمار بين الدول العربية وتركيا في إطار منتدى التعاون العربي 
 . التركي

يات التي تنظمها الغرف العربية المشتركة د عدد من المنتفياألمانة العامة كما شاركت  -
 التجارة غرفة نظمته الذي البريطاني العربي االقتصادي للمنتدى الثانية الدورةومنها 
 ألقيتقد و. البريطانية العربية للعالقات تعزيزا وذلك 21/10/2014 يوم البريطانية العربية

 إنشاء مقترح تضمنت والتي العربية، الدول لجامعة األمين اليمع كلمةفي تلك الدورة 
. المقترح هذا دراسة بصدد ونحن الغرفة، رئيسة استحسان نال وقد بريطاني، عربي منتدى
 خالل المنتدى وتناول. والبريطانيين العرب األعمال رجال من اًعدد المنتدى في شارك

 عمل جلسة وخصصت واالستثمار، جاريالت بالتبادل تتعلق موضوعات عدة العمل جلسات
 أيضا  كما شاركت .بها االستثمارية الفرص استعراض وتم الهاشمية األردنية المملكة عن
العربية المنتدى االقتصادي العربي الفرنسي بتنظيم مشترك بين الغرفة التجارية  في

باريس  ب10/2/2015صناعة باريس وضواحيها الذي عقد يوم الفرنسية وغرفة تجارة و
استعراض العالقات : تحت شعار شراكة إستراتيجية وتضمن المنتدى أربعة جلسات عمل

التجارية واالقتصادية العربية الفرنسية، وآفاق العالقات بين الجانبين، وجلسة قطاعية حول 
المياه والطاقة والتنمية المستدامة والقطاعات الواعدة للمبادالت بين الجانبين، كما عرضت 

وشاركت األمانة العامة بمداخلة في جلسة العمل . ص جديدة لألعمال واالستثمارمصر فر
   .األولى

  :الصعوبات
 والتي الكبرى، العربية الحرة التجارة منطقة تواجه التزال التي المعوقات إزالة أهمية .1

  .الخاص القطاع تهم
 سـتقرار اال وعـدم  العربية الدول بعض بها تمر التي واالجتماعية السياسية الظروف .2

 مناخ على سلبا تؤثر التي الداخلية للمشكالت التصدي على القدرة عدم إلى يؤدي الذي
 مـن  العربية، للدول واألجنبية العربية األموال رؤوس جذب عدم وبالتالي ،االستثمار

 .الخاص القطاع قبل
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 مـن  قليل عدد ووجود للتمويل، كثيرة مصادر توفر وعدم للتمويل الوصول صعوبة  .3
 اإلنتاجيـة  المـشروعات  فـي  الخاص العربي االستثمار تمويل في تسهم التي وكالبن

 .العربية الدول من المتاحة والبيانات المعلومات وضعف والصناعية،

 لمـشروع  إعـدادها  يجري التي الصيغة على تنطوي التي األساسية الثغرات معالجة .4
 األعمـال  أصـحاب  هابموجب يمنح أن يفترض التي الدخول لسمات العربية االتفاقية

 صدرت والتي العربية، الدول بين تنقلهم حركة لتسهيل امتيازات العرب والمستثمرين
 .2013 سبتمبر تونس اجتماع عن

 وصعوبة العربية، للدول الدخول تأشيرة على والحصول األعمال رجال انتقال صعوبة .5
 .األموال رؤوس انتقال

 تتـضمن  أعاله إليها المشار الخاص طاعالق مؤسسات من الواردة المذكرات بأن علماً .6
 .االعتبار نظر في وأخذها عليها االطالع ضرورة نرى ،المعوقات من اًعدد

 

  :المقترحات
 األعمـال،  بيئة العربية لتطوير  الدول في االقتصادي اإلصالح مسيرة في االستمرار .1

 لتعليما على أساسي بشكل والتركيز االستثمار، مناخ لتحسين وسياسات تشريعات من
 .والتدريب

 إنتاجية لزيادة االجتماعي المردود ذات المشروعات في الخاص القطاع مشاركة أهمية .2
 .المتبادلة المنفعة منطلق من االقتصادي، الفائض وتحقيق المجتمع أفراد

 تتـضمن  أعاله إليها المشار الخاص القطاع مؤسسات من الواردة المذكرات بأن علماً .3
 .االعتبار نظر في وأخذها عليها االطالع ضرورة رىن المقترحات، من اًعدد
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>:اإلجــراءات المتخـذة <
ــة  � ــة التنموي ــة العربي ــرت القم : أق

االقتصادية واالجتماعية في دورتهـا     
مـشروع  ) 2011: شرم الشيخ (الثانية  

ين الدول العربية، وتم    الربط البحري ب  
إعداد الدراسـات الخاصـة بمحـاور       

تم متابعـة   يمشروع الربط البحري، و   
مشروع الربط البحـري    تنفيذ محاور   

دوريا مـن خـالل     بين الدول العربية    
واللجنـة  مجلس وزراء النقل العرب     

 .الفنية للنقل البحري

ومن أهم محاور مشروع الربط البحري       -
ية النقـل البحـري     ما يتعلق باتفاق   ،العربي

، فقـد  العربية للركاب والبضائع بين الدول
أصدر مجلس وزراء النقل العرب قـراره       

بالموافقة على مشروع االتفاقية ) 399(رقم 
) 27(بصيغتها النهائية في دورته العاديـة       

 كما وافـق عليهـا      22/10/2014بتاريخ  
 بموجـب  االقتصادي واالجتماعي  المجلس

)  95(دورتـه   فـي   ) 2040(قراره رقـم    
 وهـى معروضـة     2015/ 19/2بتاريخ  

حالياً على اللجنة الدائمة للشؤون القانونية      
تمهيداً لعرضها علـى مجلـس الجامعـة        

  .للموافقة عليها في صيغتها النهائية
  

  مشروع الربط البحري
   بين الدول العربية

 من قرار قمة الرياض 19/ ثانياًلفقرة ا
  )22/1/2013 – 3 ج –) 3( د ع 29: ق.ق

اإلحاطة علماً بالخطوات التي اتخـذها        -أ 
مجلس وزراء النقل العرب فيما يتعلـق       
بمحاور الربط البحـري بـين الـدول        
العربية بما في ذلك التـصديق علـى        

اقية النقل متعدد الوسائط ودخولهـا      اتف
حيز التنفيذ وإعـداد مـشروع اتفاقيـة       
عربية للتعاون في مجال النقل البحري      

  .البضائع بين الدول العربية
دعــوة مؤســسات التمويــل العربيــة  -ب 

واإلقليمية والدولية لإلسهام في تطـوير      
صناعة النقـل البحـري فـي الـدول         

 .العربية

  الكويتة من قرار قم19/  أواللفقرةا
  )26/3/2014 –) 25(ع . د606: ق.ق(
دعوة صناديق ومؤسسات التمويـل     -أ 

 اإلجراءاتهالعربية واإلقليمية والدولية وفقاً     
الخاصة مساعدة الدول العربية على التملك      
أو االستئجار التمويلي للسفن، حتى يتسنى      
تشغيل خطوط مالحية تربط بين المـوانئ       

 باستخدام سـفن  الرئيسية في الدول العربية 
الروافد وسفن الرورو الرافعـة ألعـالم       
الدول العربية لنقـل الـشحنات المحملـة        
بالبضائع، والنظر فـي إمكانيـة تمويـل        
المشروعات الجاهزة للتنفيذ فـي الـدول       
العربية بما يخدم مشروع الربط البحـري       

  .العربي
دعوة القطاع الخاص العربي لزيادة       -ب 

  . البحرياالستثمار في مجال النقل
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  :الصعوبات
 وسفن الحاويات عدم توافر سفن الرورو 

رافعة لألعالم العربية لنقل التجارة العربية 
  .البينية

  رحاتالمقت
دعوة بنـوك وصـناديق التمويـل العربيـة         
للمساهمة في تشغيل الـدول العربيـة لـسفن         

بهدف التملك أو االستئجار    والحاويات  الرورو  
  .أو التمويل التأجيرى

  :الجهات المسؤولة عن التنفيذ
  ةـالعربي دولـال -
 العربية الدول لجامعة العامة ألمانةا -

المؤسسات والمنظمات العاملة فـي      -
 مجال النقل البحري

األكاديمية العربية للعلوم  -
 والتكنولوجيا والنقل البحري
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>:اإلجــراءات المتخـذة <
بعد مراجعة أفـضل الممارسـات فـي         �

 جميعاً  المجال تبين أن التجارب الناجحة    
اعتمدت على تنفيذ مـشروعات الـربط    
الشبكي وإنشاء نقاط المبادلة عن طريق      
القطاع الخاص ولـيس عـن طريـق        
حكومات الدول، تم عرض الموضـوع      

 للمكتـب التنفيـذي     33على االجتماع   
لمجلس الوزراء العـرب لالتـصاالت      
والمعلومات، والذي اعتبر هذا التوجـه      
وأصدر بشأن الموضـوع التوصـيات      

 :لتاليةا
ــى   .1 ــة إل ــوة اإلدارات العربي دع

المشاركة بفاعليـة مـع المكتـب       
اإلقليمي العربي لالتحـاد الـدولي      
لالتصاالت واألمانة العامة وفريـق     
العمل المكلف بالمشروع فيما يخص     

 .أعمال هذا المشروع
التأكيد على اإلدارات العربية التـي       .2

لم ترد على االستبيان الموجه مـن       
لعربـي بـشأن    المكتب اإلقليمـي ا   

المشروع علـى أهميـة اسـتيفاءه       
وإرساله إلى المكتب إلحالتـه إلـى       

  .فريق العمل
الطلب من فريق العمل المكلف  .3

بالمشروع دراسة اآلليات والخطوات 
التي من شأنها تشجيع المشغلين 

  مشروع
  ةربط شبكات اإلنترنت العربي

  

: ق.ق من قرار قمة الرياض 20/ ثانياًلفقرة ا
  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع  د29

المعنية بتبادل المعلومـات    دعوة الشركات     -أ 
المعنيين فـي هـذا     إلى تفعيل الحوار بين     

ــال  ــارب المج ــضل التج ــرض أف وع
  .والممارسات في مجال إنشاء نقاط المبادلة

تطوير السياسات العامة إلدارة االتصاالت       -ب 
وتقنية المعلومات العربية من خالل أجهزة      
مجلــس الــوزراء العــرب لالتــصاالت 

ار أهميـة البيئـة     والمعلومات لزيادة اعتب  
متعددة األطراف لقطاع االتصاالت وتقنية     
المعلومات بحيث تتولى الحكومات تطوير     
البنية التحتية وتهيئة المناخ المناسب لتفعيل      
ــذ    ــي تنفي ــة ف ــشركات المعني دور ال
المشروعات التي تعمل على تطوير قطاع      
االتصاالت وتقنيـة المعلومـات العربـي       

ي تقديم الدعم ومشاركة مؤسسات التمويل ف   
  .المالي لها

تفعيل التعاون العربـي مـع التجمعـات          -ج 
القطاعية األخرى من أجل نقل الخبـرات       
وتبادل أفضل التجارب والممارسات فـي      

 .المجال

: ق.ق(  الكويت من قرار قمة20/  أواللفقرةا
  )26/3/2014 –) 25(ع . د606

التأكيد على الدول العربية تكثيف مشاركتها في        -أ 
 فريق العمل المعني بتنفيذ مشروع ربط       أعمال

شبكات االنترنت العربية والتواصل من خالل      
الجهات المعنية باالتصاالت وتقنية المعلومات     
مع المشغلين ومزودي خدمات االنترنت لـديها    
من أجل تأكيد مشاركتهم في أعمـال الفريـق         

  .والمساهمة في تنفيذ المشروع
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تكليـــف الجهـــات المعنيـــة   -ب 
باالتصاالت وتقنيـة المعلومـات فـي       

التـدابير  حكومات الدول العربية باتخاذ     
الالزمة بالتعاون مع المشغلين ومزودي     
خدمات اإلنترنت لديها والتي من شـأنها       
تفعيل تنفيذ عمليات إنشاء نقاط المبادلـة       
الوطنية باعتبارهـا المرحلـة األولـى       

  .والضرورية لتنفيذ المشروع
تكليف األمانـة العامـة لجامعـة         -ج 

الدول العربية بالتنـسيق مـع المكتـب        
ــي الع ــدولي اإلقليم ــاد ال ــي لالتح رب

لالتـــصاالت والمنظمـــة العربيـــة 
ــات االتــصال والمعلومــات  لتكنولوجي
وبمشاركة المنظمات اإلقليميـة المعنيـة      
تنظيم ورش عمل موسعة من أجل توعية       
القطاعات والفئات المختلفة المعنية فـي      
الدول العربية حول المكاسب التي يمكن      
أن تحصل عليها الدول من تنفيذ مشروع       

ط شبكات االنترنت العربية وعـرض      رب
التجارب الناجحة وأفـضل الممارسـات      
ــة حــول  ــة والدولي ــة واإلقليمي المحلي

  .الموضوع
  

  :الجهات المسؤولة عن التنفيذ
 .انة العامة لجامعة الدول العربيةاألم �

 .االتحاد الدولي لالتصاالت �

الجهات الرسمية المعنية باالتـصاالت      �
 .لعربيةوتقنية المعلومات في الدول ا

شركات االتصاالت ومزودي خـدمات      �
  االنترنت من القطاع الخاص

  

ومزودي خدمات االنترنت على 
المشاركة في أعمال المشروع، واقتراح 

مية السياسات والمبادرات الحكو
 .المطلوبة لتهيئة المناخ المناسب

الطلب من المكتب اإلقليمي العربي  .4
لالتحاد الدولي لالتصاالت توجيه 
الدعوة إلى شركات القطاع الخاص 
المعنية لالنضمام ألعمال هذا الفريق، 
والتأكيد على أهمية مشاركتهم الفعالة 

  .في تنفيذ المشروع
عقد فريق العمل المكلف بمتابعـة تنفيـذ        و �

 الربط اإلقليمي لشبكات االنترنـت      مشروع
 في  12/11/2013العربية اجتماعا بتاريخ    

تونس، برئاسة تونس ومـشاركة البحـرين       
وجيبوتي والكويت واليمن والمكتب اإلقليمي     
العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت واألمانـة    

وجـاءت   .)قطاع الشؤون االقتصادية  (العامة
  :التالي نتائج االجتماع على النحو أهم

 

يعقد الفريق اجتماعان خالل النـصف       •
 من العام القادم مع التأكيد علـى        األول

إدارات االتــصاالت العربيــة أهميــة 
تضمين شـركات القطـاع الخـاص       
الكبرى لديها العاملة في المجال ضمن      

 .الوفود المشاركة في االجتماعين

تنظيم ورشة عمل تعريفيـة موسـعة        •
  .لقادم من العام ااألولخالل الربع 

قيام االتحاد الدولي لالتصاالت بتكليف      •
حد بيوت الخبرة المتخصصة لوضـع      أ

مقترح لخطة عمل تفصيلية وبرنـامج      
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 بالدراسة التي أعدها فريق العمل زمني مناسب لمراحل التنفيذ المختلفة، وذلك استرشاداً
  .السابق ونتائج االستبيان التي وردت من الدول العربية

لي لالتصاالت بتقديم الدعم والمساندة الفنية للدول العربية الراغبة فـي     قيام االتحاد الدو   •
 . نقاط مبادلة وطنية لديهاإنشاء

 لمجلس الوزراء العـرب لالتـصاالت والمعلومـات         18 على الدورة    الموضوعتم عرض    �
  :واتخذ المجلس بشأن الموضوع القرارات التالية) 18/12/2014: القاهرة(

 وتقنية المعلومات العربية العمل على اتخاذ التدابير الالزمة دعوة إدارات االتصاالت .1
بالتعاون مع المشغلين ومزودي خدمات اإلنترنت لديها والتي من شأنها تفعيل تنفيذ 
عمليات إنشاء نقاط المبادلة الوطنية باعتبارها المرحلة األولى والضرورية لتنفيذ 

 .المشروع

مات العربية إلى المشاركة بفاعلية مع المكتب دعوة إدارات االتصاالت وتقنية المعلو .2
اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت واألمانة العامة والشبكة العربية لهيئات 
تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات، وفريق العمل المكلف بالمشروع فيما يخص 

ترنت أعمال هذا المشروع، ودعوة كبرى المشغلين لديها ومقدمي خدمات اإلن
للمشاركة معها في فعاليات االجتماعات، وإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة 

 .بها إلى المكتب اإلقليمي العربي لضمها إلى قائمة التراسل الخاصة بالمشروع

دعوة الدول العربية إلى تبادل الخبرات والتجارب حول نقاط مبادلة اإلنترنت وإطالق  .3
ربط الثنائي لنقاط المبادلة في الدول العربية على نحو مشروعات تجريبية لتنفيذ ال

يساعد في تنفيذ الربط بصورة أكثر اتساعا مستقبال تتيح نموذج فعلي يسهل الربط فيما 
 .بعد مع مراعاة دراسات الجدوى لذلك

الترحيب بمبادرة اإلدارة المصرية لتقديم الدعم الفني لإلدارات العربية الراغبة في  .4
بادلة وطنية أو تطوير النقاط القائمة لديها، وذلك عن طريق استقبال إنشاء نقاط م

الخبراء في مصر وتبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية في هذا المجال بما يساهم 
  .في دعم تنفيذ المشروع

 على جدول أعمال االجتماع القادم لفريق العمل تكليف األمانة العامة بوضع بنداً .5
قات وشئون اإلنترنت خاص بالربط اإلقليمي لشبكات اإلنترنت العربي ألسماء النطا

 .العربية والتفاعل ما بينه وبين فريق العمل المكلف بتنفيذ المشروع للعمل على تفعيله
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>:اإلجــراءات المتخـذة <

 في مجال التجارة واالستثمار  1/3

قطـاع  (امة  جاري التواصل بين األمانة الع    
والبنك الدولي حـول    ) الشؤون االقتصادية 

تعزيز التعاون الفني فـي مجـال تحريـر         
التجارة في الخدمات وتسهيل التجارة وتدعيم 
الدعم الفني من البنك الـدولي للمفاوضـين        
العرب وتم عقد اجتماع بين األمانة العامـة        

والبنك الدولي  )  قطاع الشؤون االقتصادية  (
مقر األمانـة العامـة      ب 10/11/2013يوم  

لمناقشة الموضوعات المشتركة وسبل الدعم     
الفني من البنك الدولي للدول العربية ضمن       
مجاالت التعاون في إطار مـذكرة التفـاهم        

 وقـد   .الموقعة بين الجامعة والبنك الـدولي     
قطـاع الـشؤون    (تلقت األمانـة العامـة      

 الفني من كل مـن      مطلب الدع )  االقتصادية
ــصر–األردن  ــراق –  م ــيمن– الع  - ال

قطر وجاري إعـداد    – السودان   –فلسطين  
مذكرة تفصيلية باالحتياجات الفنيـة وفقـاً       

   .لألولويات التي حددتها الدول
وقد عقد اجتماع المفاوضات الخاصـة       .2

بتحرير التجارة فـي الخـدمات بمقـر        
األمانة العامة للجامعة خـالل الفتـرة       

 والــذي اســتعرض 20-21/1/2015
برنامج الدعم الفني المقدم    ضمن بنوده   

من البنك الدولي فيما يخـص تحريـر        
التجارة في الخدمات، وتحديد احتياجات     

  مبادرة البنك الدولي في العالم العربي
 من قرار قمة الرياض 21/ ثانياً لفقرةا
  )22/1/2013 – 3 ج –) 3( د ع 29: ق.ق

اإلحاطة علماً بالجهود المبذولة لتنفيـذ        -أ 
  .مبادرة البنك الدولي في العالم العربي

مواصلة تعزيز التعاون بـين األمانـة        -ب 
العامة والبنك الـدولي فـي المجـاالت      
الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بـين       

 .الجانبين

  الكويت من قرار قمة21/  أواللفقرةا
  )26/3/2014 –) 25(ع . د606: ق.ق(
اإلحاطة علماً بالجهود المبذولـة لتنفيـذ        -أ 

  .مبادرة البنك الدولي في العالم العربي
مواصلة تعزيز التعاون بين األمانـة       -ب 

العامة والبنك الدولي فـي المجـاالت      
الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين      

انبين خاصة فيما يخـص مجـال       الج
تسهيل التجارة وتعزيز بناء القـدرات      
العاملين في الدول العربية فـي هـذا        

  .المجال
اإلحاطة علماً بتنفيذ البنـك الـدولي         -ج 

للجزء الثالث مـن دراسـة الـربط        
الكهربائي العربـي الـشامل وتقيـيم       
استغالل الغـاز الطبيعـي لتـصدير       

 دوليالكهرباء، وصدور تقرير البنك ال    
حول المرحلة األولى من دراسة     
األطــر القانونيــة والمؤســسية 
والتشريعية لقيام السوق العربية    

  . المشتركة للكهرباء قريباً
 الجهات المسؤولة عن التنفيذ

  ةـالعربي دولـال �
 العربية الدول لجامعة العامة األمانة �

 البنك الدولي �
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الدول العربية من الدعم الفني المطلوب من البنك الدولي وستوافي الدول العربية أعضاء             
 العامة والتـي    األمانةمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حول مالحظاتها حول نموذج          

  .أعالهت مناقشته في االجتماع المذكور تم

  ):الربط الكهربائي(في مجال الطاقة  2/3

تم التعاقد مع مكتب استشاري متخصص الستكمال وتطوير وثائق الحوكمة التي بـدأ العمـل               
  .على تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي
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>:اإلجــراءات المتخـذة <
م تقديم مقترحات حول أهـداف      ت -

وتم إرسـالها   , التنمية المستدامة   
من قبل األمانـة العامـة لبعثـة        
الجامعة في نيويـورك لمـساعدة      
المفاوضين العرب علـى إدمـاج      
المقترحات العربية ضمن األجندة    

  الدولية 
خلص الفريق األممـي المفتـوح       -

العضوية المعني بوضع أهـداف     
 168 و هـدف ) 17(التنمية إلـى    

 وسيتم التفاوض عليها فـي      غاية
المرحلة القادمـة علـى أن يـتم        
اعتماد األهداف بصفة نهائية في     

وكــذلك البيــان   15/9/2015
وقد شكل فريق لدراسـة      السياسي

تقرير الفريق األممي مـن قبـل       
وسـيتم إرسـال    , األمانة العامة   

المالحظات بـشأنه إلـى بعثـة       
ومـن ثـم   , الجامعة بنيويـورك    

ـ    دوبيات الـدول   تعميمه على من
  .العربية بنيويورك

  تعزيز جهود تنفيذ
   األهداف التنموية لأللفية

: ق.ق من قرار قمة الرياض 22/ ثانياًلفقرة ا
  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع  د29

  الفقرات االقتصادية
  :إلحاطة علماً بـا  -أ 

ات التي حققتهـا الـدول      اإلنجاز -
العربية لتنفيذ األهـداف التنمويـة    

 .لأللفية

جهود المجالس الوزارية العربيـة      -
المتخصصة بالتنسيق مع الـدول     
األعضاء لتنفيذ األهداف التنمويـة     

  .لأللفية
تفعيل اآلليات العربية القائمة في مجـال     -ب 

توفير اإلحصاءات التنمويـة وربطهـا      
سيس قواعد  باألجهزة الوطنية توطئة لتأ   

بيانات متينة ورصينة ومتسقة حـسب       
المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا      

  .الصدد
تعزيز الجهود العربيـة الراميـة إلـى          -ج 

تحقيق الغاية الثالثة من الهـدف األول       
الخاصة بمكافحة الجـوع فـي الـدول        
العربية األقل نمـواً، السـيما التـدخل        
السريع لمواجهة اآلثار الناجمـة عـن       

زمات الطارئة فيما يخـص األمـن       األ
  .الغذائي

دعم جهـود مجلـس وزراء الـشؤون          -د 
االجتماعية العرب بالتنسيق مع وكاالت     
األمم المتحدة المتخصصة إلعداد تقارير     
عربية متخصصة ترصـد اإلنجـازات      
والتحديات تقدم المقترحـات لمواصـلة      
تنفيذ األهداف التنموية لأللفية بحلـول      

  .2015عام 
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   الكويت من قرار قمة22/ ال أولفقرةا
  26/3/2014 –) 25(ع . د606: ق.ق( 

اإلحاطة علماً بجهود المجلس الوزاري  -أ
العربي للمياه الرامية إلى استدامة 

حصول المواطن على مياه الشرب 
المأمونة وخدمات الصرف الصحي 

األساسية بما يتماشى مع تحقيق الهدف 
عوته السابع لألهداف التنموية لأللفية، ود

: إلى موافاة القمة العربية التنموية
االقتصادية واالجتماعية بالتقرير العربي 

األول حول التقدم المحرز في تنفيذ 
أهداف األلفية فيما يخص إمدادات المياه 

  .واإلصحاح حال االنتهاء منه
اإلحاطة علماً بجهود مجلس وزراء       -ب 

اإلسكان والتعمير العرب الرامية إلـى       
ين كبير للظروف المعيـشية     تحقيق تحس 

لسكان األحيـاء الفقيـرة والعـشوائية،       
ودعوته إلى االستمرار في هذه الجهود       
ــشان   ــستجدات ب ــة بالم ــادة القم وإف

  .الموضوع
  

  الجهات المسؤولة عن التنفيذ
  ةـالعربي دولـال �
  العربية الدول لجامعة العامة األمانة �
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 : اإلجــراءات المتخـذة
 

قطـاع الـشؤون    (قامت األمانـة العامـة       -
بتعميم نـص القـرار علـى       ) االقتصادية

والمؤسـسات الماليـة    المندوبيات الدائمـة    
 .  والمنظمات العربية المتخصصةالعربية

قطـاع الـشؤون    (امـة   كما تعد األمانة الع    -
بالتعاون مع قطـاع فلـسطين      االقتصادية  

دراسة دوريـة   ) واألراضي العربية المحتلة  
ــصادي   ــس االقت ــى المجل ــرض عل تع
واالجتماعي في دورة سبتمبر من كل عـام        
حول وضع االقتصاد الفلسطيني تحت طائلة      
االحتالل اإلسرائيلي وتتم متابعة الموضوع     

مانة العامـة   بشكل دوري وتفصيلي من قبل األ     
  ).فلسطين واألراضي العربية المحتلةقطاع (

 قامـت األمانـة     ،وتنفيذا لقرار قمة الكويت    -
العامة بتعميم نص القرار على المنـدوبيات       

 2155/5بموجب مـذكرتها رقـم      الدائمة  
 عرض تقريـر    وقد تم  .8/4/2014بتاريخ

للمجلس االقتصادي  ) 94(محدث في الدورة    
-8:األمانـــة العامـــة(واالجتمـــاعي 

11/9/2014(  
كما وجه معالي األمين العام خطابات إلـى         -

وقـد  . وزراء الخارجية في هذا الخصوص    
قطـاع الـشؤون    (تلقت األمانـة العامـة      

ــصادية ــذكرة ) االقت ــم م ــاريخ 5رق  بت
ــن 11/5/2014 ــاع ( م ــسطين قط فل

 هـذا   فـي ) ضي العربيـة المحتلـة    واألرا
  .الخصوص

  المشاريع العربية لدعم صمود القدس
 من قرار قمة الرياض 23/ ثانياًلفقرة ا
  )22/1/2013 – 3 ج –) 3( د ع 29: ق.ق

ـ      -أ  ضاء اإلحاطة علماً بجهود الدول األع
والمجالس الوزارية والمنظمات العربية    

  .المتخصصة لدعم صمود القدس
دعوة الدول األعضاء إلى مواصـلة        -ب 

مشاريع العربية لـدعم    جهودها لدعم ال  
 .صمود القدس

صندوق دعم  "إعطاء األولوية من قبل       -ج 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة فـي     

، للمشاريع التي قـدمتها    "الوطن العربي 
 .عم صمود القدسدولة فلسطين لد

ــدس   -د  ــدعم الق ــود ل ــلة الجه مواص
والمشروعات التنموية المقامـة فيهـا،      
وذلك بالتنسيق والتعاون المستمرين بين     
الجامعة العربيـة والـسلطة الوطنيـة       
الفلسطينية والمجالس الوزارية العربية    
ــة   ــات العربي ــصة والمنظم المتخص
المتخصصة والمؤسسات والـصناديق    

 .العربيةالمالية واالقتصادية 

   الكويت من قرار قمة23/أواللفقرةا
  26/3/2014 –) 25(ع . د606: ق.ق(

الشكر والتقدير علـى مبـادرة خـادم          -أ 
الحرمين الشريفين بتخـصيص مبلـغ      

 مليون دوالر لدعم صمود المدن      200
   .الفلسطينية
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< <
توجيه الشكر للدول العربية التـي أوفـت         -ب   

تها في دعـم مـوارد      ااتها ومساهم التزامب
صندوقي األقصى وانتفاضة القدس وفقـا      

 ،2000لقرار قمة القاهرة غير العادية لعام 
اسـتناداً   للصندوقين   اإلضافيالدعم  قرار  و

وقـرار   2002قمة بيروت لعام    إلى قرار   
ودعـوة   بدعم القـدس،     2010قمة سرت   

الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه       
) األقصى والقـدس  (ذين الصندوقين   هدعم  

ها إسهاماً في حماية    التزاماتبسرعة الوفاء   
المدينة المقدسة ومقدساتها مـن العـدوان       

  .اإلسرائيلي المتواصل عليها
التأكيد على دعم الشعب الفلـسطيني فـي          -ج

مواجهة ما تقوم بـه سـلطات االحـتالل         
اإلسرائيلي من تهويـد للمدينـة المقدسـة        

 وتغيير الطبيعة الجغرافية    وتهجير سكانها، 
والديمغرافية لهذه المدينة المقدسة، والعمل     
على سرعة تنفيذ قـرار القمـة العربيـة         

االقتـصادية واالجتماعيـة فـي      : التنموية
دورتها الثالثة الصادر فـي هـذا الـشأن         
وخاصة فيما يتعلق بمواصلة الجهود لدعم      
القدس والمشروعات التنموية المقامة فيهـا     

لتنسيق والتعاون المستمرين بـين     وذلك با 
ــة  ــسلطة الوطني ــة وال ــة العربي الجامع
الفلسطينية والمجالس الوزاريـة العربيـة      
المتخصــصة والمنظمــات العربيــة   
المتخصصة والمؤسسات والصناديق المالية 
العربية، وذلك من خالل اآلليات الـواردة       

  .في القرار
  الجهات المسؤولة عن التنفيذ

  امعة الدول العربية لجاألمانة العامة �
  السلطة الوطنية الفلسطينية  �
المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات     �

 التمويل العربية
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 االتفاقية –االستثمار في الدول العربية 
الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية 

  في الدول العربية المعدلة

) 3( د ع 30: ق.رقم  ققمة الرياض قرار 
  22/1/2013 – 3 ج –

 االتفاقية الموحدة الستثمار     على الموافقة -1
رؤوس األموال العربية في الدول العربية      

  .)∗(المعدلة بالصيغة المرفقة
دعوة الدول العربية إلـى التـصديق علـى          -2

االتفاقية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ مع بداية       
  .2014عام 

حث القطاع الخـاص العربـي علـى         -3
االستفادة مما توفره االتفاقية مـن مزايـا        
تتعلق بتشجيع االستثمارات العربية البينية     

 .وضمان تدفقها

   من قرار قمة الكويت ثانياالفقرة
  26/3/2014 –) 25(ع . د606: ق.ق(

دعوة الدول العربية التي لم تصادق علـى        
االتفاقية العربية الموحدة الستثمار رؤوس     
األموال العربية سرعة التـصديق عليهـا       

  .وذلك إلدخالها حيز التنفيذ
 

  الجهات المسؤولة عن التنفيذ
  الدول العربية �
  األمانة العامة للجامعة �
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  :اإلجــراءات المتخـذة

قامت األمانة العامة لجامعـة الـدول        -
العربيــة بتعمــيم االتفاقيــة المعدلــة 

تفاقية الموحـدة السـتثمار رؤوس      لال
األموال العربية في الـدول العربيـة       
المعدلة ودعوة الدول العربية للبدء في      

 موضـع   إجراءات التصديق لوضعها  
كما تـم   . 2014التنفيذ مع بداية عام     

التنسيق مع منظمة التعاون االقتصادي     
 بهــدف وضــع (OECD)والتنميــة 

الخطط الالزمة لتنفيذ االتفاقية علـى      
باإلضـافة إلـى    .المستوى التطبيقـي  

ترجمه االتفاقية إلى اللغة االنجليزيـة      
وعكس ذلك في برامج ترويج وتعزيز      

وقد تلقت ردودا   .االستثمار في المنطقة  
من الدول العربية التالية بشأن االنتهاء      
: من إجراءات المصادقة علي االتفاقية    

دولـة  لكة األردنيـة الهاشـمية و     المم
 . السودان جمهورية،فلسطين 

قطاع الـشؤون   (قامت األمانة العامة    -
ــصادية ــل   )االقت ــد ورشــة عم بعق

ــاون   ــة التع ــع منظم ــاون  م بالتع
 والوكالة   OECDاالقتصادي والتنمية 

 السويدية للتعـاون اإلنمـائي الـدولي    
ٍSIDA    ورشة عمـل  "  تحت بعنوان 

توضيحية حـول االتفاقيـة الموحـدة       
الستثمار رؤوس األموال العربيـة فـي       
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 بمقـر   8/4/2014-7يومي  "  التصديق ةالتحسينات الرئيسة وعملي  ) معدلة(الدول العربية 
ن البرامج المعدة لترويج وتعزيز االستثمار في المنطقة        وذلك ضم ،ألمانة العامة بالقاهرة  ا

 من الدول العربية التالية بشأن االنتهاء من إجـراءات المـصادقة علـي            وقد تلقت ردوداً  
 جمهورية السودان ودولـة الكويـت       ، األردنية الهاشمية ودولة فلسطين       المملكة :االتفاقية

  .2015وبذلك تكون االتفاقية دخلت حيز النفاذ اعتبارا من ابريل 

 25/5/2014يـوم   المشتركة  تم عقد اجتماع خاص بهذا الشأن مع الشركات العربية          كما   -
السبل الكفيلة بتطـوير    بمقر األمانة العامة للتباحث حول الموضوع والتعرف على أفضل          

مناخ االستثمار بين الدول العربية مما سيتيح دعم جهود األمانة العامة نحو إصدار اتفاقية              
تأشيرة موحدة لرجال األعمال والمستثمرين في الدول العربية وتطوير نظام تحكيم تجاري   

ثمار فـي  على أسس متخصصة وعالمية بعيده عن النظم الحالية تزيد من كفاءة بنية االست            
الدول العربية،  باإلضافة إلى تحفيز انضمام الدول العربية إلى االتفاقية الموحدة الستثمار             
رؤوس األموال العربية في الدول العربية المعدلة والتي اعتمـدت مـن قبـل المجلـس                
االقتصادي واالجتماعي على مستوى القمة العربية االقتصادية والتنمويـة واالجتماعيـة           

  ).2013الرياض (
-ت. د – 2004ق  (وتنفيذا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي التحضيري للقمة رقم          -

لمناقشة مقتـرح إنـشاء      عقد اجتماع تشاوري  ،  ) 2014مارس  :الكويت() 22/3/2014
المجـالس والهيئـات المعنيـة      منطقة االستثمار الحرة العربية الكبرى وذلك بمـشاركة         

 تم الخروج   ،وفي ضوء المناقشات  . ر األمانة العامة   بمق 10/6/2014-9باالستثمار يومي   
  كمـا   ).مرفق تقرير االجتماع  ( . المضي قدما في هذا االتجاه     بجملة من التوصيات تدعم     

 األول لهيئات تشجيع االستثمار والمختصين في الدول العربية بمقر األمانة           االجتماععقد  
االستثمار والمختصين والمعنيين  دور هيئات تشجيع لمناقشة 8/12/2014-7 يوميالعامة 

 .م االستثمار وسبل تطويره وتنميتهفي الدول العربية لدع

وبهدف تطوير مناخ االستثمار وتعزيز الفرص االستثمارية وترويجها في الدول العربيـة             -
 األمانة العامة بدراسة وتحليل التقرير السنوي الخاص بمناخ االستثمار في الدول  تم تكليف 

شر جاذبية االستثمار الذي تعده المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمـان           العربية ومؤ 
الصادرات وأية تقارير أو دراسات تقوم بها جهات أخري كاالتحاد العام لغرف التجـارة              
والصناعة والزراعة للبالد العربية على أن تقوم الجهات المسئولة عن االستثمار في الدول 

ول سبل التطوير في ظل نتائج التحليل المبينة في تقريرها، كما            مرئياتها ح  بتقديمالعربية  
كلفت األمانة العامة التواصل مع المنظمات اإلقليمية واالتحادات النوعيـة المتخصـصة            
المعنية باالستثمار لمعرفة متطلبات زيادة فرصة االستثمار في الدول العربية تنفيذاً لمـا             
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ية واالقتصادية والمجلس االقتصادي واالجتماعي     نصت عليه قرارات القمم العربية الدور     
بهذا الشأن، وفي هذا اإلطار عقد مؤتمر االستثمار والتكامل االقتصادي العربي بالتعـاون    

 والتي استعرضـت التجـارب الدوليـة        OECDمع منظمة التنمية والتعاون االقتصادي      
في طور تنفيـذ اتفاقيـة      الناجحة في مجال االستثمار والتكامل االقتصادي لالسترشاد بها         

 .االستثمار العربية المعدلة
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  األمانة العامة
  قطاع الشؤون االقتصادية

 إدارة التكامل االقتصادي العربي

  
  تقرير االجتماع التشاوري حول

  منطقة االستثمار الحرة العربية الكبرى
   )2014 يونيو 10-9 :العامةمقر األمانة (

  
  :أوالً االفتتاح

 إدارة التكامـل    -القطـاع االقتـصادي   (  العامة لجامعة الدول العربيـة       عقدت األمانة 
االجتماع التشاوري حول منطقة االستثمار الحرة العربية الكبرى لمناقشة         ) االقتصادي العربي 

مقترح إنشاء المنطقة وفقاً للتوصيات الصادرة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي عقد            
 والتـي  ،2014خالل شهر مـارس  ) 25(لقمة العربية  الدورة     في دولة الكويت على هامش ا     

نصت على تكليف األمانة العامة للجامعة بإعداد الدراسات الالزمة إلنشاء منطقة االسـتثمار             
،وفي هذا اإلطار تم عقد     "الحرة العربية الكبرى لعرضها على المجلس االقتصادي واالجتماعي       

  االجتماع، 
 مدير إدارة التكامل االقتصادي العربي فعاليات االجتماع        -محمد النسور / افتتح الدكتور 

مرفـق قائمـة    ( في تمام الساعة  العاشرة صباحا بكلمة ترحيبية رحب فيها بالسادة الحضور           
وأشار الي أهمية هذه الجلسة والتي تعد بمثابة عصف ذهنـي للتباحـث حـول               ) المشاركين

 مناخ االستثمار بين الدول العربية ممـا        الموضوع والتعرف على أفضل السبل الكفيلة بتطوير      
سيتيح ذلك دعم جهود األمانة العامة نحو إصدار اتفاقية تأشـيرة موحـدة لرجـال األعمـال                 
والمستثمرين في الدول العربية وتطوير نظام تحكيم تجاري على أسس متخصصة وعالميـة             

عربية،  باإلضافة إلى تحفيز     بعيده عن النظم الحالية تزيد من كفاءة بنية االستثمار في الدول ال           
انضمام الدول العربية إلى االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربيـة فـي الـدول               

اعتمدت من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي على مـستوى القمـة            العربية المعدلة والتي  
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لى أن األساس من    ، كما تتطرق إ   )2013الرياض  (العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية     
  هذا المشروع هو بناء مؤسسي إلدارة ما هو موجود وتطويره وليس اقتراح شئ جديد،

تال ذلك مداخالت وتعليقات السادة الحضور حول أهمية تحيد سير االجتماع لكي يخرج             
 وأكدوا على أهمية التطرق بـشكل تفـصيلي      مباألهداف المنشودة من عقده، لذا طالب معظمه      

ر إلى تجربة اآلسيان باعتبارها تجربة ناجحة في هذا المجـال ومقارنتهـا مـع               وتعريفي أكث 
المنطقة العربية لبحث إمكانيات الدول العربية في تنفيذها، والنظـر فـي التجربـة بالياتهـا                
ومحفزاتها وخطوات انتقالها والعوائق التي تواجهها، باإلضافة إلى التطرق الـي المقومـات             

 الدول العربية وبحث سبل تحفيزهـا، وأكـدوا         ت والنظر إلى اقتصاديا   العربية إلنشاء المنطقة  
على أهمية وجود منهج للنقاش وضرورة االطالع على منـاخ االسـتثمار العربـي الحـالي               

  والقوانين التي تحكمه، 
  إقرار جدول األعمال: ثانيا

ـ              سادة في ضوء الدعوة الموجهة من قبل األمانة العامة وفي ضوء مناقشات ومداخالت ال
  :الحضور، تم االتفاق على إقرار بنود جدول األعمال على النحو التالي

 تطوير مناخ االستثمار في الدول العربية .1

 التأشيرة الموحدة لرجال األعمال والمستثمرين العرب .2

 نظام التحكيم التجاري في الدول العربية .3

 تحفيز انضمام الدول العربية إلى منطقة استثمار حرة عربية كبرى .4

 :طوير مناخ االستثمار في الدول العربيةت .1

في ضوء مداخالت السادة الحضور واالستماع إلى أرائهم حول تطوير مناخ االستثمار في 
  :الدول العربية، رأي االجتماع األخذ بالنقاط التالي

 إيجاد قانون موحد لالستثمار في الدول العربية المعنية باالستثمار −

  باالستثمارتوحيد قوانين العمل المتعلقة −

 توحيد الجهات الرسمية في الدول العربية المعنية باالستثمار −

 تعزيز الجهات الداعمة لالستثمار الزراعي −

 تطوير البنية التحتية −

 االلتزام بالقوانين االستثمارية وتشريعاتها −

إيجاد آليات لتطبيق اتفاقيات االستثمار والتأكد على تنفيذ تشريعات وقـوانين            −
 طنية والعربيةاالستثمار الو
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ضرورة عقد اجتماعات دورية ذات العالقة بتطوير االسـتثمار فـي الـدول              −
العربية للتعرف على التشريعات والقوانين والمشاكل التي يواجههـا القطـاع           

 الخاص

 ضرورة أن تكون التشريعات الوطنية ضامنة لحقوق المستثمر  −

ول على االنـضمام    تسهيل انتقال رؤوس األموال العربية من خالل تحفيز الد         −
 إلى االتفاقيات المعدلة الستثمار رؤوس األموال في الدول العربية

تطوير القدرات في الموارد البشرية العاملة في مؤسسات تشجيع االسـتثمار            −
 الوطنية

توفير المعلومات االستثمارية والبيانات ذات العالقة بما فيها دراسات الجدوى           −
 المحفزة لالستثمار

  بالعقود االستثمارية والتزامات الدول بهذا الشأنأهمية الدفاع −

 تعزيز دور البنوك الوطنية في تمويل المشروعات االستثمارية −

 زيادة قدرة القطاع المصرفي على تمويل االستثمار −

 ضرورة وجود برامج توعية باالستثمار في الدول العربية −

 عربيةضرورة تسهيل وتوفير مصادر للتمويل االستثماري في الدول ال −

  ضرورة عقد اجتماع خاص بمناخ االستثمار في الدول العربية −
 :التأشيرة الموحدة لرجال األعمال .2

قدمت األمانة الفنية تقرير موجز حول مجرى سير اتفاقية التأشـيرة الموحـدة لرجـال               
األعمال والتي تم مناقشتها مع األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والدول العربيـة              

عضاء المعنيين بالنواحي االقتصادية واألمنية، وتم إصدار توصية بأخذ مالحظات الـدول            األ
ومناقشة االتفاقية لصياغتها بشكلها النهائي بعد مناقشة مالحظات الدول عليها وعرضها على            

  مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته القادمة،
رورة بذل الكثير من الجهود حول      ومن ناحية أخرى أكد السادة الحضور والمشاركين على ض        

منح تأشيرة رجال األعمال مع التأكيد على أهمية وضع معايير حول ماهية رجـل األعمـال                
باإلضافة إلى تقديم التسهيالت للشركات والعاملين بها، كما تم اإلشارة إلى ضرورة األخذ في              

  .لتأشيرةاالعتبار الشخصية االعتبارية وما تمتلكه من أصول في الحصول على ا
كما تم التطرق إلى القانون االسترشادي حول االستثمار للدول العربية، وهل يوجد تعـارض              
بينه وبين اإلتقافية العربية النتقال رؤوس األموال العربية بين الدول العربيـة المعدلـة أم ال،    

ون االسترشادي وتمت اإلشارة هنا إلى أن االتفاقية تنظم حركة االستثمار بين الدول، بينما القان 
  .  فهو يجمع القوانين بين الدول العربية وال يوجد تعارض بينهم
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  :نظام التحكيم التجاري في الدول العربية .3
أشارت األمانة الفنية لما لديها من اتفاقيات متعلقة بالتحكيم وفض النازعات التجارية، كما             

بل مجلس وزراء العدل العرب     أشار إلى مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي المنتدب من ق         
  والذي يعمل في التحكيم الدولي والوساطة،

كما أشار الجمع على انه يوجد قصور شديد في أنظمة التحكيم التجاري في الـدول العربيـة                 
ويوجد قصور تنظيمي في آليات فض النزاعات التجارية، وفي القوانين والتـشريعات ونظـم          

  ل بسرعة واحدة لتشكيل نظام تحكيم تجاري قوي،التحكيم، والتي يجب أن تتناغم وتعم
  :تحفيز انضمام الدول العربية إلى منطقة استثمار حرة. 4

اتحاد دول جنوب شـرق     محمد النسور نبذة مختصرة حول      / وفي هذا اإلطار قدم الدكتور    
 وأشار ،بانغكوك في 1967 أغسطس  8 تأسس في والذي المعروف اختصارا باسم آسيان آسيا

هداف التي تم وصفها في إطار منطقة االستثمار اآلسيوية والتـي بـدأت باتفاقيـة      إلى أهم األ  
استثمار وتم وضع برنامج تنفيذي ثم جهاز تنسيقي من هيئات تشجيع االسـتثمار اآلسـيوية                

  : والقطاع الخاص وسكرتارية اآلسيان كأمانة فنية، وقد لخص تلك األهداف في
 يادة الشفافيةالدفع إلى برامج التعاون والتسهيل بز −

 .إتاحة القوانين االستثمارية والسياسات واإلجراءات وجعلها متوفرة للجميع −

إنشاء قواعد البيانات لدعم االستثمار وإيجاد قنوات اتصال مباشرة بـين القطـاعيين              −
 والعام والخاص

 تحديد مجاالت االستثمار والقطاعات المستهدفة  −

 إطالق برامج الترويج االستثماري −

 ناء المقدرة حول االستثماربرامج ب −

 إزالة القيود تدريجيا أمام االستثمار −

 االستفادة من التمويل المحلي −

 تسهيل انتقال العمالة المدربة −

  :  وفي نهاية النقاش توصل السادة المشاركين إلى التوصيات التالية
ى توضيح أهمية المنطقة لحث الدول لالنضمام إليها بالبيانات واإلحصاءات لبرز جدو           .1

 االنضمام إليها في الدراسة المعدة من قبل األمانة العامة

الترويج، حيث يجب وضع برنامج للترويج من اآلن، حيث تعقد منتديات تعريفية على              .2
مستوى الدول العربية األعضاء لمناقشة أهمية المنطقة بحيث تـضم كـل المعنيـين              

 بالموضوع
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 مكون من الدول العربية ويكون      )جهاز تشجيع استثمار  ( ضرورة وجود لجنة للتنسيق      .3
لها ويب سايت، ويمكن االستعانة مع الجهات الدولية والمنظمـات لتطـوير قواعـد              

ية يمكن االستعانة بها    االستثمار في الدول العربية وأهمية وجود قاعدة بيانات استثمار        
 .عند الحاجة

ات ضرورة مشاركة القطاعين العام والخاص في دراسة وبلـورة كلفـة الموضـوع             .4
 )وجود كيان مؤسسي( المتعلقة باالستثمار في العالم العربي 

التركيز على جهات االستثمار في الدول والقطاع الخاص لكونهما اآلليتين األساسيتين            .5
 لتطوير االستثمار في الدول العربية

ضرورة ربط منهج التكامل ومساره االقتصادي العربي في مسار الـسلع والخـدمات          .6
 مار ضمن بعد زمنيوربطهما باالستث

االستعانة بالخبرات العربية المهتمة بهذه القضايا ودعوتهم للمشاركة في االجتماعـات      .7
 المتعلقة باالستثمار

لجنة تنسيق بين الدول العربية األعضاء يكون هدفها توحيد القوانين وتطـوير البنيـة        .8
 كونهـا أهـم     التحتية ووضع برنامج زمني لقياس مدى تطور الدول في البنية التحتية          

 عامل في تطوير مناخ االستثمار 

دراسة واقع االستثمار في الدول العربية للوصول إلى مناخ استثماري أفضل ومن ثم              .9
 الترويج له، باإلضافة إلى توفير امتيازات للمستثمرين لجذب االستثمار

ـ             . 10 دة تغيير اسم منطقة االستثمار الحرة العربية الكبرى إلى منطقة استثمار عربية موح
 .على غرار اآلسيان

 إنشاء مركز معلومات عربي خاص باالستثمار . 11

دعوة ممثلي االستثمار في المنطقة العربية مع أهمية مشاركة القطاع الخاص بنوعـه              . 12
والمؤسسات وهيئات االستثمار  في اجتماع تحت مسمى تفعيـل االتفاقيـة ومناقـشة              

موعد مقتـرح   ( واالجتماعي  منطقة االستثمار، على أن يعقد قبل المجلس االقتصادي         
ـ  )  أغسطس 15  القادمة والتي من المقرر عقدها في شهر سبتمبر مع          92في دورته ال

  تكون االتفاقية بند من بنود المنطقةأنالتأكيد على 

 دعوة المختصين في مجال التحكيم التجاري لحضور االجتماعات المتعلقة باالستثمار . 13

 . المشروح من الناحية التمويلية والتنفيذيةالتأكيد على أهمية توضيح كيفية هيكلة . 14
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 استخدامات لتطوير العربية االستراتيجية
  )2030 – 2010 (المتجددة الطاقة

  
 –) 3 (ع د 31: ق.ق  رقم الرياض قمة قرار

  22/1/2013 – 3 ج
  

ــاد - 1 ــتراتيجية اعتم ــةا االس ــوير لعربي  لتط
) 2030-2010 (المتجـددة  الطاقة استخدامات

 المشترك العربي للعمل كإطار المرفقة بالصيغة
 الـدول  ودعـوة  المتجـددة،  الطاقة مجال في

 فـي  ورد بما االعتبار في األخذ إلى األعضاء
 تطوير أو وضع عند العربية االستراتيجية وثيقة

 الطاقـة  اسـتخدامات  لتعزيز الوطنية استراتيجياتها
 لالستثمار المناسب المناخ تهيئة ذلك في بما المتجددة

  .الصلة ذات المشروعات في
 للكهربـاء  العربـي  الوزاري المجلس تكليف -2

ــامج بوضــع ــل برن ــذي عم ــق تنفي  لتطبي
 للقمـة  دوري تقريـر  وتقـديم  االستراتيجية؛

 حول واالجتماعية االقتصادية التنموية العربية
  .نالشأ هذا في المحرز التقدم

 الدولية التمويل وصناديق مؤسسات من الطلب -3
 المالي الدعم تقديم والوطنية والعربية واإلقليمية
 بما المتجددة الطاقة مشروعات لتنفيذ المطلوب

  .العربية المنطقة في التنمية خطط يخدم
 تعزيز في المساهمة إلى الخاص القطاع دعوة -4

 الدول في المتجددة الطاقة تقنيات استخدام
 كشريك مشروعاتها في واالستثمار يةالعرب

 في المعتمدة الوطنية الخطط وفق يعمل أساسي
 .العربية الدول

  

 
ğ̂ {{nÖ^mV<íéréi]�{{‰÷]<í{{ée†ÃÖ]<

†èç{{ŞjÖ<l^Ú]‚~j{{‰]<í{{Î^ŞÖ]<

ì�‚rj¹]E<2010<–<2030D< <
  :اإلجراءات المتخذة

: لقمة العربية التنموية  ا اعتمدت   •
فـي  االقتصادية واالجتماعيـة    

ــا  ــة دورتهـــ  الثالثـــ
ــاض( ، )22/1/2013:الريــ

لتطـوير  اإلستراتيجية العربيـة    
استخدامات الطاقـة المتجـددة     

كإطار للعمـل   ) 2010-2030(
لمـشترك فـي مجـال     العربي ا 

 المجلس  وتابع؛  الطاقة المتجددة   
تنفيذ الوزاري العربي للكهرباء    

 أصدر   حيث قرار القمة المذكور  
المجلس في دورتـه العاشـرة      

فــي هــذا  167القــرار رقــم 
أمانــة (وقامــت . الخــصوص

ــا ــوزاري العرب ــس ال ي لمجل
 إجراءات باتخاذ عدة     )للكهرباء

 . لتنفيذ قرار القمة

اســتعرض المكتــب التنفيــذي  •
ــي  ــوزاري العرب ــس ال للمجل
للكهرباء في اجتماعه الثالثـين     

: مقـــر األمانـــة العامـــة(
اإلجراءات التي  ) 16/9/2014

تم اتخاذها لتنفيذ اإلسـتراتيجية     
العربية لتطـوير اسـتخدامات     
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   الكويتمن قرار قمة ثالثا لفقرةا
  26/3/2014 –) 25(ع . د606: ق.ق(

  
اإلحاطة علماً باالنتهاء من إعداد خارطة     -أ 

يق تنفيذ اإلستراتيجية العربية لتطوير     طر
-2010(استخدامات الطاقة المتجـددة     

2030.(  
دعوة صناديق التمويـل العربيـة        -ب 

للمساهمة في تنفيذ مـشروعات الطاقـة     
 المتجددة بما يسهل انتشار استخدام هـذه   

  .التقنيات
  

  الجهات المسؤولة عن التنفيذ
 أمانة مع بالتنسيق العربية الدول �

  .للكهرباء العربي لوزاريا المجلس
 المتجددة للطاقة اإلقليمي المركز �

  )RCREEE (الطاقة وكفاءة
 المتجـددة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالة �

)IRENA( 
  

، )2030 – 2010(الطاقة المتجـددة    
  :واتخذ بشأنها مايلي

 1-    �� ����     �0����ا%$�ر ا"!� ��0دي �
  :ا�����دة

 اعتماد اإلطـار االسترشـادي للطاقـة       
 ومرفقه نموذج الخطط الوطنيـة      المتجددة

 الدول العربية إلـى     ودعاللطاقة المتجددة   
استخدامه كموجه رئيسي في إعداد خططها 

 المركز  ، كما كلف  الوطنية للطاقة المتجددة  
اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفـاءة الطاقـة       

الـوزاري  بالتنسيق مع أمانـة المجلـس       
تقديم المـساعدة الفنيـة     لالعربي للكهرباء   

للدول األعضاء إلعداد خططها الوطنيـة      
إعداد تقريـر سـنوي     ، و للطاقة المتجددة 

يرفع إلى لجنة خبراء الطاقـة المتجـددة        
وكفاءة الطاقة حول تطور تنفيـذ اإلطـار        

سترشادي العربي للطاقة المتجددة ليـتم      اال
  . اعتماده سنوياً من قبل المكتب التنفيذي

�( )��ر$� ا�� �( ��.-�, -2*�� ���� 
  :ا%!� ا+���� ا�* )��

ــاً - ــذي علم ــب التنفي  أحــيط المكت
التي خلص إليهـا    السبع  بالمبادرات  

خارطــة الطريــق لتنفيــذ تقريــر 
 لتطـوير  العربيـة  اإلسـتراتيجية 

-2010(المتجددة  الطاقة استخدامات
تكليف أمانـة المجلـس     ، و )2030

المركز اإلقليمي للطاقة   بالتنسيق مع   
ــة ــاءة الطاقـ ــددة وكفـ  المتجـ

)(RCREEE ــة ــة الدولي  والوكال
للعمـل   (IRENA) للطاقة المتجددة

ــادرات  ــذه المب ــى تطــوير ه عل
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ة الالزمة  وصياغتها على شكل مقترحات مشاريع تتضمن تحديد المتطلبات الفنية والمالي         
في اجتماعه    للمكتب التنفيذي  التقدم المحرز لتنفيذها على أرض الواقع، ورفع تقرير عن        

وكفاءة الطاقة بدراسة عقد اجتمـاع إقليمـي     لجنة خبراء الطاقة المتجددةوكلف. المقبل
التمويلية والمانحين بهدف توفير الدعم المطلـوب   يضم كافة األطراف المعنية والجهات

  .محدد للتنفيذ  إطار زمنيفقه المبادرات، ولتنفيذ هذ
 للطاقة وتنفيذاً للقرار أعاله، عقدت أمانة المجلس اجتماعاً تنسيقياً مع الوكالة الدولية -

تم  ) 21/1/2015 :أبوظبي ( المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمتجددة
تقوم أن رطة الطريق، واالتفاق على خالله مناقشة المبادرات السبع الواردة في تقرير خا

 بين كافة األطراف المعنية بهدف صياغة المبادرات على شكل قبالتنسيأمانة المجلس 
 .  مقترحات لمشاريع، وذلك لالستفادة منها بطريقة عملية

 واوصي باختيار 25/2/2015عقد فريق عمل الطاقة المتجددة اجتماعه السابع يوم  -
مشروع المتكامل لبناء وتنمية (السبع وهما المبادرة الثانية مبادرتين من المبادرات 

 وتقييم ،القدرات العربية يما يغطي دورة الحياة الكاملة للمشروعات بما في ذلك التخطيط
المصادر الطبيعية، ودراسات الجدوى واعداد وتنفيذ وتقييم أداء المشروعات والخطط 

التعاون المالي وتخفيف مخاطر االستثمار تقييم فرص (، والمبادرة السادسة )والسياسات
  .للقطاعية العام والخاص لنشر الطاقات المتجددة في المنطقة العربية

  : الصعوبات

 :المتجددة الطاقة مشروعات لتنفيذ السريع التطور تعيق التي الصعوبات -أ 

 لتعزيـز ا من المزيد إلى بحاجة المتجددة الطاقة لمشروعات الالزم التمويل توفر يزال ال .1
 .التقنيات هذه استخدام انتشار تسهل مبتكرة تمويل آليات باستخدام

 يسهل مما المتجددة الطاقة بقطاع الخاصة والمؤسساتية التشريعية البنية تقوية إلى الحاجة .2
 .والمشاريع الخطط تنفيذ في الخاص القطاع مشاركة

 متكامـل  خطـيط ت إطار في المتجددة الطاقة استخدامات تطوير موضوع وضع ضرورة .3
 واالحتياجات لإلمكانات العميق بالتحليل يقترن

 متابعـة  فـي الوزاري العربـي للكهربـاء       المجلس أمانة تواجهها التي الصعوبات -ب  
 :القرارات

 ويصعب المتابعة وتيرة انخفاض يسبب مما واللجان الفرق أعضاء في المستمر التغير .1
 .األمد طويلة الخطط وضع عملية

 .األعمال تنفيذ في قدماً المضي يعطل مما المالحظات وإبداء دالر في التأخر .2
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  :المقترحات
القطاع الخاص لالستثمار فـي مـشروعات الطاقـة         االهتمام بالتشريعات كوسيلة لجذب      -1

 .المتجددة

إيجاد منهجية محددة لمتابعة تنفيذ الخطط واالستراتيجيات تسهل عملية المراقبة وإعداد            -2
 .التقارير

بادل المعلومات والعمل على توفير القدر الالزم منهـا لتـسهيل عمليـات             تطوير آليات ت   -3
  . أسس سليمةىالقرار علالتحليل والتقييم وبالتالي صنع 

  



- 132 - 

استضافة مملكة البحرين لمشروع 
  البورصة العربية المشتركة

 د ع 35: ق.رقم  ققمة الرياض قرار 
  22/1/2013 – 3 ج –) 3(

الترحيب بمبـادرة حـضرة صـاحب       
الجاللة ملك مملكة البحرين في دعـم       
مشروع القطـاع الخـاص إلطـالق       
البورصة العربية المـشتركة، ومـنح      
قطعة أرض الستضافة المقر الرئيسي     

  .للمشروع في مملكة البحرين

  الفقرة رابعا من 
 606: ق.رقم  ققمة الكويت قرار 
  )26/3/2014 –) 25(ع .د

دعوة الدول الراغبة إلى المشاركة في      
البورصة العربية المشتركة القابـضة     

د لدعمها وإكسابها هوية عربيـة تجـس      
  .التكامل االقتصادي العربي

 

  الجهات المسؤولة عن التنفيذ
 شركة البورصة العربية المشتركة

  القابضة بمملكة البحرين

ğ̂ {{{{{Ãe]…V<<á`�{{{{{e<ì„{{{{{~j¹]<l]ð]†{{{{{qý]
<<<<Åæ†�{{{¹<àè†{{{vfÖ]<í{{{Ó×º<íÊ^–{{{j‰]

íÒ��¹]<íée†ÃÖ]<í‘…çfÖ]V< <
  :اإلجــراءات المتخـذة

) ؤون االقتصادية قطاع الش (قامت األمانة العامة    
 مؤسس مـشروع البورصـة العربيـة        بدعوة

لموافاتهـا بتقريـر محـدث بـشأن        المشتركة  
قرار قمة الريـاض    ل اتنفيذلمتخذة  اباإلجراءات  

تـم  بأنـه   وأوضحت نتائج المتابعـة     ). 2013(
االنتهاء من إجراءات تأسيس شركة البورصـة       
العربية المشتركة القابضة بمملكة البحرين، كما      

ين عدد من المختصين في هذا المجال كما        تعيتم  
 وقد. عدد كبير من رجال األعمال العرب     انضم  

شاركت الشركة في الدورة االستثنائية للمجلـس       
االقتصادي واالجتماعي المتعلقة بمبادرة فخامة     
رئيس جمهورية السودان لالستثمار الزراعي في 

للمساهمة في سد الفجوة    ) 2014يناير  (السودان  
وعقدت . ة ولتحقيق األمن الغذائي العربي    الغذائي

مع كبار المـسؤولين والزيـارات      عدة لقاءات   
 دعم القطـاع    بهدفالميدانية إلقامة مشروعات    

   .الخاص العربي

تلقت  ،)2014:مارس(وتنفيذ لقرار قمة الكويت     
مذكرة ) قطاع الشؤون االقتصادية(األمانة العامة 

تنسيق  جاري ال  بأنهمفادها  شركة البورصة   من  
مع الجهات الرسمية بمملكة البحـرين لتجهيـز        

 الـذي سـيتم بموجبـه ادارة        التشريعمتطلبات  
مرفق تقرير مـوجز حـول       . البورصة أسواق

 المـشتركة  العربيـة  البورصـة  شركةأنشطة  
    القابضة



- 133 - 

  

  
  
  

   القابضة المشتركة العربية البورصة شركة حيال المستجدات آخر تقرير       

  )م2015 رسما 5 المنامة(
-1 تجاري بسجل– مقفلة مساهمة شركة – البحرين مملكة في الشركة تأسيس تم .1

 .م9/5/2013 تاريخ في 85440

 .المشتركة العربية البورصة لشركة اإلستراتيجية الخطة إعداد من االنتهاء .2

 .Grant Thorton السادة قبل من المعد المالي التحليل تقرير من االنتهاء .3

 الطرح مستند مراجعة حول الزعبي حاتم السادة القانوني شارياالست مكتب تكليف .4

 الخاص

  .المشتركة العربية البورصة في االستثمار اتفاقية وإعداد    
 أمام المجال لفتح القابضة المشتركة العربية البورصة شركة في االستثمار هيكل إعداد .5

 عن الشركة إدارة تسلمتها نوايا بخطابات عبروا ممن العرب المستثمرين استيعاب

  .القابضة المشتركة العربية البورصة شركة في كمؤسسين الدخول في رغبتهم

 الموجهة الدعوة على بناء السودان في العربي الغذائي األمن مؤتمر في الشركة شاركت .6

 من العربي الغذائي األمن مبادرة لدعم مشروع الشركة وقدمت ،الخصوص هذا في لها

 وتعنى السودان جمهورية في تأسيسها يتم مشتركة ةعربي شركات تأسيس خالل

 .اللوجستية والخدمات الغذائية والصناعات بالزراعة

 حول العربية الدول وجامعة البحرين مملكة في المعنيين مع بالتواصل الشركة قامت .7

 .البحريني التجارية الشركات قانون من اإلعفاءات أوجه تحديد

 .البحرين بمملكة ءالوزرا مجلس رئيس سمو زيارة تمت .8

 .البحرين بمملكة العهد ولي لسمو تعريفي خطاب تسليم تم .9

 مع اجتماعات عدة ذلك إثر على وعقد البحرين بمملكة المالية وزير معالي زيارة تمت .10

 قانون من اإلعفاءات مشروع حول البحرين بمملكة المالية بوزارة العربية العالقات مدير

 .عامة مساهمة يةعرب شركة إلي والتحول الشركات
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 البحرين مملكة في األعمال ورجال الجهات بعض زيارة وتمت دعوات عدة الشركة تلقت .11

  :ومنها

  البحرين وصناعة تجارة غرفة إدارة مجلس وأعضاء رئيس زيارة )1

  .البحرين مملكة في األعمال رجال من مجموعة زيارة )2

 .م2014 يويون 5-4 في العربية البورصات اتحاد مؤتمر في الشركة شاركت .12

 .م2014 فبراير 17-16 في السوق صناع مؤتمر في الشركة شاركت .13

 :ناسداك بورصة السادة بخصوص .14

 البورصة مع إستراتيجية شراكة في للدخول النوايا خطاب الشركة تسلمت )1

 رقعة كامل علي المتخصصة البورصات من منظومة لبناء المشتركة العربية

 .العربي الوطن

 اإلستراتيجية الشراكة لمناقشة ودبي المنامة من كل في بمثليهم االجتماع تم )2

 .المحتملة

 .بذلك تفاهم مذكرة ناسداك بورصة السادة مع الشركة وقعت )3

 لقيام الرئيسية اُألطر وضع في الطرفين بين المشترك العمل فريق بدء )4

 البورصات من منظومة تأسيس بموجبها يتم الطرفين بين إستراتيجية شراكة

 .حدة على عربية دولة كل في المتخصصة

 كل في الخاص القطاع إلشراك) الفرنشايز (االمتياز حقوق منح نموذج الشركة اعتمدت .15

 البورصات بباقي أسوة المتخصصة بورصاتهم وإدارة تأسيس في ترغب عربية دولة

  .الرئيسة العالمية

 شايزالفرن أنظمة وضع في المختصين من عالميين خبرة بيتي أهم مع الشركة تواصلت .16

  .المشتركة العربية للبورصة

 بعض الشركة حصول حول البحرين مملكة في الرسمية الجهات مع العمل يجري .17

 أسواق جميع لخدمة نشاطها ممارسة أجل من الشركة نشاط يتطلبها التي اإلعفاءات

 خطابات من نسخة العربية الدول بجامعة االقتصادية الشؤون إلى ورد وقد. العربية الدول

 تاريخ في 47/2014 برقم الخصوص هذا في البحرين مملكة في المعنيين مع بعةالمتا

 .2015 مارس 2 بتاريخ 2/2015 خطاب من ونسخة 2014 أغسطس 14
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مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم 
المؤسسات المالية العربية المشتركة 

  والشركات العربية المشتركة

) 3( د ع 36: ق.رقم  ققمة الرياض قرار 
  22/1/2013 – 3 ج –

تكليف مجالس محافظي المؤسسات الماليـة      
ة المـشتركة والجمعيـات العموميـة       العربي

بالشركات العربية المشتركة بزيـادة رؤوس      
 بالمائـة،   50أموالها بنـسبة ال تقـل عـن         

واستكمال اإلجراءات الالزمة لوضع ذلـك      
  .موضع التنفيذ

  الفقرة خامسا من 
ع . د606: ق.رقم  ققمة الكويت قرار 

)25 (– 26/3/2014(  
ذة مـن   اإلحاطة علما باإلجراءات المتخ     -أ 

قبل صناديق التمويـل العربيـة بـشأن        
استكمال زيادة رؤوس أموالها بنـسبة ال   

  . بالمائة50تقل عن 
دعوة الشركات العربية المشتركة إلـى       -ب 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفقاً لما تقرره      
جمعياتها العموميـة السـتكمال زيـادة       

 50رؤوس أموالها بنسبة ال تقـل عـن         
  .بالمائة

قطـاع  (ألمانة العامة للجامعـة     تكليف ا   -ج 
بعقد اجتماع تنسيقي   ) الشؤون االقتصادية 

مع ممثلي الشركات العربية المـشتركة      
 بـالقرار   لبحث اإلجـراءات المتعلقـة    

الخاص بمبـادرة خـادم الحـرمين       
الشريفين، وتقديم تقرير بـذلك إلـى       

  .المجلس االقتصادي واالجتماعي
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  :راءات المتخذةاالج

قطـاع الـشؤون    (قامت األمانة العامة     -
 علـى  بتعميم نص القـرار      )االقتصادية

قامـت   كمـا    التمويل العربية    تمؤسسا
بالطلب مرة أخرى من مؤسسات التمويل  
العربية والشركات العربيـة المـشتركة      
سرعه موافاتها بما تم بشأن مبادرة خادم       
الحرمين الشريفين لـدعم المؤسـسات      

ية العربيـة والـشركات العربيـة       المال
 رؤوس  بزيـادة  والخاصـة    ،المشتركة

ــل عــن  ــسبة ال تق ــا بن % 50أمواله
 اإلجراءات الالزمـة لوضـع      واستكمال
 .ع التنفيذذلك موض

 أوضحت نتئاج   وقد لقرار القمة،    اًوتنفيذ  -
 كافة مؤسـسات التمويـل      بأن ،المتابعة

الالزمة العربية قد استكملت االجراءات     
زيـادة رؤوس   ر القمة بـشأن     لتنفيذ قرا 

 . أموالها

ا لقـرار قمـة الكويـت الفقـرة         وتنفيذ -
ج، عقد  االجتماع التنسيقي األول     /خامساً

للشركات العربية المشتركة لمتابعة تنفيذ     
قرار القمة بشأن مبادرة خادم الحـرمين       
الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية     
المشتركة والشركات العربية المـشتركة     

 ).رفق التقرير والتوصياتم(
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  الجهات المسؤولة عن التنفيذ

المؤسسات الماليـة العربيـة المـشتركة       
  والشركات العربية المشتركة

  

نة المعنية بالمتابعة   جوفي ضوء توجيهات الل    -
االقتصادية : واالعداد للقمم العربية التنموية   

سـبتمبر  (واالجتماعية في اجتماعها األخير     
قطـاع  (، قامت األمانـة العامـة       )2014

 بمخاطبـة الـشركات     )الشؤون االقتصادية 
 موافـاة   منهـا العربية المشتركة والطلـب     

مانة العامـة بتقـارير مـوجزة حـول         األ
االجراءات المتخـذة لتنفيـذ قـرار القمـة         

 : من كل من وقد تلقت ردوداًالمذكور اعاله

ها دالشركة العربية لبناء واصالح السفن مفا      -
 فـي بان اجتماع الجمعية العمومية سـيعقد       

 . لبحث الموضوع2015شهر مايو 

الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية حيث       -
 فـي صدر مجلس االدارة قرارا بالتريـث       ا

تطبيق آاية زيادة راس المال لحين تجـاوز        
 عنهـا الظـروف     ترتبـت التداعيات التي   

 . المنطقةفيالسياسية واألمنية 

ــة    - ــشركة العربي ــذكرة ال ــحت م اوض
لالستثمارات البترولية بان الجمعية العمومية    

 قد قامـت    8/4/2012 اجتماعها بتاريخ    في
ركة المـصرح بـه مـن       برفع راسمال الش  

 مليـون   2400 مليون دوالر الـى      1200
 وكذلك راسمال المال المكتتب به من ،دوالر
ــى 550 ــون دوالر ال ــون 1500 ملي  ملي
 ملبـون دوالر    200 كما تم رسملة     .دوالر

من االرباح المستبقة لدى الـشركة لترفـع        
 550بذلك راسمالها المصدر  والمدفوع من       

 . دوالر مليــون750مليــون دوالر الــى 
 فقـد عقـدت الجمعيـة       ،وفضال عن ذلك  

 وتم  27/4/2014 فيالعمومية اجتماع لها    
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 مليون دوالر من األرباح المستبقاة لديها ليـصبح راسـمالها المـصدر              250خالله رسملة   
 . مليون  دوالر1000والمدفوع 

عية اجتماع الجم  فين سيتم مناقشة الموضوع      الشركة العربية لمصائد السماك بأ     وأوضحت -
 .القادمالعمومية 
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  وتوصياتتقرير 
  االجتماع التنسيقي األول للشركات العربية المشتركة  

  االقتصادية واالجتماعية : لمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية التنموية
  )22/1/2013 – 3 ج –) 3(ع .  د36: ق.ق(رقم 

  بشأن 
  ربية المشتركة مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية الع

  والشركات العربية المشتركة 
، الفقـرة   )2014 مـارس    :الكويت) ( 25(أصدرت القمة العربية في دورتها العادية        �

إلجراءات  الخـاص بـا    )26/3/2014 –) 25(ع  . د 606: ق.رقـم  ق    من القرار    خامساً
المتخذة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لـدعم المؤسـسات الماليـة العربيـة              

  :المشتركة والشركات العربية المشتركة
اإلحاطة علما باإلجراءات المتخذة من قبل صناديق التمويل العربية بـشأن اسـتكمال               -أ 

  . بالمائة50زيادة رؤوس أموالها بنسبة ال تقل عن 
دعوة الشركات العربية المشتركة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمـة وفقـاً لمـا تقـرره          -ب 

  . بالمائة50ة الستكمال زيادة رؤوس أموالها بنسبة ال تقل عن جمعياتها العمومي
بعقد اجتماع تنـسيقي مـع      ) قطاع الشؤون االقتصادية  (تكليف األمانة العامة للجامعة      -ج 

ممثلي الشركات العربية المشتركة لبحث اإلجراءات المتعلقة بالقرار الخاص بمبـادرة      
  .إلى المجلس االقتصادي واالجتماعيخادم الحرمين الشريفين، وتقديم تقرير بذلك 

مبادرة خادم الحـرمين    عقد االجتماع األول للشركات العربية المشتركة لمتابعة تنفيذ          �
 يوم   الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة        

لجنـة  لعلـى  جتماع  لعرض نتائج ا2014لعامة للجامعة    بمقر األمانة ا   25/5/2014
تمهيدا ومن   االقتصادية واالجتماعية    :المعنية بالمتابعة واإلعداد للقمم العربية التنموية     

: سـبتمبر ) (94( العادية   س االقتصادي واالجتماعي في دورته    المجلثم عرضها على    
2014.( 

 العربيـة المـشتركة     تشارك في االجتماع رؤساء مجالس اإلدارات لعدد من الشركا         �
  :التاليةالبنود تناول االجتماع و

االقتصادية واالجتماعيـة رقـم     :  متابعة تنفيذ قرار القمة العربية التنموية      :األولالبند  
الخاص بمبادرة خـادم    ) 22/1/2013 – 3 ج   –) 3(ع  .  د 36: ق.ق(

الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات        
 .العربية المشتركة
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يرات الجارية لالجتماع الخاص بتطوير مناخ االستثمار بين الدول          التحض :الثانيالبند  
  .)10/6/2014 و 9 :مقر األمانة العامة للجامعة(العربية 

 :يلي ركزت المناقشات على ما  �

تم التعريف باألنشطة المختلفة التي يقوم بها بقطاع الشؤون االقتصادية وآليـات             -
القمة العربية العاديـة التـي       ،اعيالمتابعة من خالل المجلس االقتصادي واالجتم     

 االقتـصادية   :التنمويـة القمـة العربيـة      و ، شهر مارس من كل عـام      فيتعقد  
 تعقد كل ثـالث     ياإلفريقية الت القمة العربية   و  تعقد كل عامين،   يواالجتماعية الت 

 . تعقد كل ثالث سنواتي الت الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وقمة،سنوات

: ق.ق(االقتصادية واالجتماعية رقـم     : ار القمة العربية التنموية   قرتم استعراض    -
بشأن مبادرة خادم الحـرمين الـشريفين       ) 22/1/2013 – 3 ج   –) 3(ع  .  د 36

  . لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة
قطـاع الـشؤون    (رحبت الشركات العربية المشتركة بـدعوة األمانـة العامـة            -

لعقد االجتماع التنسيقي األول وأعربت عن استعدادها للتعاون مـع          ). االقتصادية
 ). قطاع الشؤون االقتصادية(األمانة العامة 

. الشركات العربية المشاركة اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار المذكور       استعرضت   -
 . واالنجازات التي تقوم بهاهذه الشركات مهام كما تم استعراض 

 بعـض ض الشركات بأنها تولي اهتماما كبيرا لدفع عملية التنمية في           أوضحت بع  -
وذلك من خالل توفير الدعم      المرحلة الراهنة    فيول العربية التي تمر بأزمات      دال

 .هافي ات هذه الشركاتمارث حجم استلها عن زيادة

االستفادة من الشركات العربية المشتركة في توفير الدعم الفني لألمانـة العامـة              -
 .في المجاالت ذات العالقة) طاع الشؤون االقتصاديةق(

التأكيد على مشاركة الشركات العربية المشتركة في منتدى القطاع الخاص العربي  -
االقتصادية واالجتماعية في دورتهـا الرابعـة       :التحضيري للقمة العربية التنموية   

ـ     وتقديم) 2015: تونس( ذلك  أوراق عمل فنية في الموضوعات ذات العالقـة وك
 .دعوة هذه الشركات والجلسة االفتتاحية للقمة

منتدى القطـاع الخـاص     تناولها  ي أن التي يمكن    تالتطرق لبعض الموضوعا  تم   -
 قطاع البترول والثروات المعنية، األمن الغذائي العربي،        :ليشملالتحضيري للقمة   

 . الثروة الحيوانية

كات مع األمانـة العامـة      أكد االجتماع على أهمية تحديد نقاط اتصال لهذه الشر         -
 ).قطاع الشؤون االقتصادية(
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تم استعراض البند الثاني المتعلق لالجتماع الخاص بتطوير مناخ االستثمار بـين             -
 .  بمقر األمانة العامة للجامعة10/6/2014 و 9الدول العربية والمزمع عقده يومي

عية وانه تـم    وتناولت المناقشات أهمية موضوع االستثمار باعتباره مسؤولية جما        -
االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية   الموافقة على 
 .)2013 :الرياض(القمة المعدلة في 

لمنطقة االستثمار الحرة    راقترحت بعض الشركات أن يتم اإلعداد لمنطقة االستثما        -
ـ    العربية الكبرى بشكل متكامل وان يتم دراسة          مجـال ه  الصعوبات التـي تواج

 مراجعة عقود تأسيس الشركات     المفيدأنه من   و. لمعالجتها اتاالستثمار والمقترح 
العربية المشتركة لالستفادة من المميزات الواردة فيها لمعالجة بعض الـصعوبات         
المتعلقة باالستثمار وكذلك عند وضع اإلطار العام لمنطقة االستثمار الحرة العربية 

 . الكبرى

  : التوصيات التاليةخلص االجتماع إلى �
مراجعة عقود تأسيس الشركات العربية المشتركة لالستفادة من المميزات الواردة           -

 باالستثمار واالستفادة من هذه المزايـا       معالجة بعض الصعوبات المتعلقة   في  فيها  
 . عربية كبرىحرة  اإلطار العام لمنطقة استثمار عند وضع

قطـاع الـشؤون    (اة األمانـة العامـة      دعوة الشركات العربية المشتركة إلى موف      -
المشتركة ومرئياتها بالنـسبة    بتقارير عن انجازات الشركات العربية       )االقتصادية

وخاصة موضـوع  سبل لتعزيز  التعاون مع األمانة العامة في مجاالت االستثمار      
 االتحاد الجمركي العربي، تفعيـل دور       ،إقامة منطقة استثمار حرة عربية كبرى     

 .صالقطاع الخا

قطـاع  (أهمية تحديد نقاط اتصال الشركات العربية المشتركة مع األمانة العامـة             -
 ).الشؤون االقتصادية

دعوة الشركات العربية المشتركة إلى المشاركة في منتدى القطاع الخاص العربي            -
االقتصادية واالجتماعية في دورتهـا الرابعـة       :التحضيري للقمة العربية التنموية   

 .جلسة االفتتاحية للقمةوال) 2015: تونس(

) قطـاع الـشؤون االقتـصادية       (عقد اجتماع تنسيقي سنوي بين األمانة العامة         -
 . األسبوع األخير من شهر مايو من كل عامفيوالشركات العربية المشتركة 

  
  

  


