
 

  
< <

< <
< <

íèçÛßjÖ]<íée†ÃÖ]<íÛÏÖ]<VíéÂ^Ûjq÷]æ<íè�^’jÎ÷]< <
í{{{{nÖ^nÖ]<ì…æ‚{{Ö]< <

  هـ1434 ربيع األول 10  الموافق –م  2013كانون الثاني /  يناير22: الرياض

< <
< <

paŠa‹�����������������ÕÜa@ @

< <
< <
< <
 

@ @

 )0088(ق-09)/13/01/(032-ق



-1-  

< <
paŠa‹ÕÜa@Š†b—Üaò@óïi‹ÉÜa@óáÕÜa@æÈ@óîíáånÜa@ZóïÈbánuýaì@óî†b—nÔýa@ @

I‡ÜaórÜbrÜa@òŠìH@ @

  22/1/2013الرياض 
  ـــ

 - ýìc@ZpaŠa‹����ÕÜaZ 

              تقرير األمين العام حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمـة العربيـة
/  يناير 20-19: الكويت(االقتصادية واالجتماعية في دورتها األولى      : التنموية

 ثـان   كـانون /  ينـاير  19: شرم الشيخ (ودورتها الثانية   ) 2009كانون ثان   
 بشأن شـبكة األمـان الماليـة     2012والقرار الصادر عن قمة بغداد      ) 2011

  2 .........................................................................................................العربية لدولة فلسطين
      االتفاقية الموحدة السـتثمار رؤوس األمـوال        –االستثمار في الدول العربية 

  14 ...................................................................................العربية في الدول العربية المعدلة
  15 ..........)2030-2010(اإلستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة  
  17 .....................................................) وما بعد2015-2000(األهداف التنموية لأللفية  
  عدية19 ...........................................................) غير السارية(التصدي لألمراض غير الم  
     االقتصادية واالجتماعيـة فـي     : المنتديات التحضيرية للقمة العربية التنموية

  21 ....................................................) 2013كانون ثان / يناير: الرياض( دورتها الثالثة 
 22 ................................ع البورصة العربية المشتركةاستضافة مملكة البحرين لمشرو  
           مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية المـشتركة

  23 ...........................................................................................والشركات العربية المشتركة
            تقديم الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الستضافتها الـدورة الثالثـة

  24 ...دية واالجتماعيةاالقتصا:  لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية التنموية
           موعد ومكان الدورة الرابعة والدورة الخامسة لمجلس الجامعة على مستوى

  25 .........................................................االقتصادية واالجتماعية: القمة العربية التنموية

بشأن العملية اإلرهابية األخيرة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة          بيان :ثانياً -
 26 ..............................................................................................................................الشعبية

 27 ..........................................................................................................الن الريـاضـإع: ثالثاً -
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  استضافة مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة
  

  

  ،االقتصادية واالجتماعية:  العربية التنمويةإن مجلس الجامعة على مستوى القمة
 لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيـسى آل خليفـة        ةوالحكيمبعد االستماع للكلمة الضافية      -

االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة     : ملك مملكة البحرين في القمة العربية التنموية      

 ،21/1/2013المنعقدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 
: بية التنمويـة وإذ يشير إلى توصيات منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للقمة العر    -

 ،2013كانون ثاني /  يناير13 و12االقتصادية واالجتماعية الذي عقد في الرياض يومي 
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الترحيب بمبادرة حضرة صاحب الجاللة ملك مملكة البحرين في دعم مشروع القطاع            

الخاص إلطالق البورصة العربية المشتركة، ومنح قطعة أرض الستضافة المقـر الرئيـسي             

  .روع في مملكة البحرينللمش
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