مشاريع قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي لدعم الدول المستضيفة لالجئين والتجارة والتبادل المعرفي

اوالا :مشروع قرار بشأن الالجئين:
يؤكد هذا المشروع على أهمية توفير الدعم الكامل للدول العربية المستضيفة لالجئين وباألخص الالجئين السوريين،
من حيث اقامة مشاريع تنموية في هذه الدول ،االمر الذي يؤدي الى الحد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية السلبية
الناجمة عن هذا اللجوء ،ويؤكد مشروع القرار على دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ازاء هذه االزمة وكذلك
مؤسسات التمويل العربية واالقليمية والدولية لتقديم الدعم الالزم للدول المستضيفة لالجئين.

ثانيا ا :مشروع قرار العمل االقتصادي واالجتماعي التنموي المشترك:
يتضمن هذا المشروع تقرير األمين العام للجامعة العربية عن العمل االقتصادي واالجتماعي التنموي العربي
المشترك واإلجراءات التي اتخذتها الدول العربية واألمانة العامة للجامعة العربية والمجالس الوزارية المتخصصة
ومؤسسات العمل العربي المشترك بشأن متابعة تنفيذ القرارات االقتصادية والتنموية واالجتماعية الصادرة عن قمة
نواكشوط في تموز الماضي ومنها :مكافحة الفقر ،قضايا تمكين المرأة والشباب ،الصحة والتعليم ،اضافة الى تقرير
موجز حول أنشطة عدد من المنظمات العربية المتخصصة.

ثالثا ا :مشروع قرار يتعلق بشأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات االتحاد الجمركي العربي
باعتبارهما أحد أكبر وأهم المشاريع في مجال التكامل االقتصادي العربي ،حيث تم وضع استراتيجية تمويلية للتجارة
العربية البينية ذات المنشأ العربي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تشترك فيها كافة مؤسسات التمويل
العربي ذات العالقة بالتجارة وائتمان الصادرات ،اضافة الى وضع بروتوكول ينظم اخطار الدول العربية في منطقة
التجارة بأية اجراءات تجارية تصدرها الدول األعضاء ،وهذا لضمان عدم تطبيق الحواجز الفنية أمام التجارة بما
فيها تدابير الصحة والصحة النباتية ،حيث سيتم تكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي بإيجاد آلية ناجعة وفعالة
إللزام الدول العربية بعدم مخالفة احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي وقرارات المجلس
االقتصادي واالجتماعي ،اضافة الى تكليف االمانة العامة بالبدء في اعداد مسودة بروتوكول خاص باالتحاد الجمركي
ألغراض البدء بتطبيقه بحدوده الدنيا على مستوى القانون الجمركي العربي الموحد ،اضافة الى تكليف مجلس

الوزراء الداخلية العرب باالستعجال في البت في موضوع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة ألصحاب
األعمال والمستثمرين العرب بين الدول العربية.
رابعاا :مشروع قرار يتضمن وضع استراتيجية للتعاون الجمركي العربي والذي يهدف الى تحديث المنافذ
الجمركية وتسهيل وتعزيز أمن التجارة العربية في ظل المخاطر األمنية التي تشهدها الدول العربية والعالم ،اضافة
الى دعوة الدول األعضاء إلى االلتزام بقرارات القمم العربية التنموية ذات العالقة بمتطلبات منطقة التجارة ،بما
فيها توفير الدعم للدول األقل نموا (فلسطين واليمن والسودان) وإيجاد "صندوق تعويضي" للدول التي تتضرر
إيراداتها الجمركية.
خامساا :مشروع قرار العمل العربي المشترك وأوضاع التجارة وطموحات االستثمار في ضوء المتغيرات العالمية
واالقليمية.
سادساا :مشروع قرار تحديات االنتعاش االقتصادي في مرحلة ما بعد النزاعات في الدول العربية.
سابعاا :إدارة االستدامة المالية في الدول العربية.
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ثامنا ا :مشروع قرار يتعلق باقتصاد المعرفة في الدول العربية والذي يهدف الى دعوة الدول األعضاء لوضع
خطط لالنتقال نحو اقتصاد المعرفة واجراء مسحا ً سنويا ً لرصد التقدم ،اضافة الى تقديم تقارير بهذا الشان.

تاسعا ا :مشروع قرار بشأن الموافقة على االستراتيجية العربية لتربية األحياء المائية ()7102-7102
وتكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمتابعة تنفيذ برامجها من قبل الدول العربية ،اضافة الى تقديم تقرير
دوري حول النتائج المتحققة للمجلس االقتصادي واالجتماعي.

عاشراا :مشروع قرار يتضمن اعتماد الخطة التنفيذية االطارية للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي
للمرحلة الثانية (:)7170-7102
أشار مشروع القرار الى تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية باالستمرار في متابعة وتنفيذ هذه الخطة من قبل
الدول العربية المشمولة بالبرنامج لتدخل في اطار البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي ،اضافة الى رفع تقارير
دورية بشأنه لتساهم في تعزيز اوضاع األمن الغذائي العربي.

حادي عشر :مشروع قرار يتعلق بالية تنفيذ مبادرة رئيس جمهورية السودان الخاصة باالستثمار
الزراعي العربي في السودان لتحقيق األمن الغذائي العربي.
ثاني عشر :مشروع قرار يتعلق بالموافقة على االتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم
المنافع الناشئة عن استخدامها ،اضافة الى حث الدول األعضاء على استكمال االجراءات الالزمة للتصديق على
االتفاقية ووضعها حيز التنفيذ.

ثالث عشر :مشروع قرار يتضمن اعتماد االستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار
وتكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) بالتنسيق مع االمانة العامة لجامعة الدول العربية متابعة
وتنفيذ االستراتيجية.

رابع عشر :مشروع قرار يتضمن اعتماد اعالن القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل االستراتيجية
التنفيذية" اجندة المرأة في المنطقة العربية ."7101
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