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 واالجتماعي:

 
 الموضوعات االقتصادية. -أ 
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 (2303) رقم القةةةةةةةةةةةةرار:
 (.108( و)107بين دورتي المجلس ) العامتقرير األمين  موضوع القرار:

 نص القرار: ❖
ونشااااط األمانة العامة بين ( للمجلس، 107"اإلحاطة علمًا، مع التقدير، بتقرير األمين العام حول تنفيذ قرارات الدورة )

 (".108( و)107دورتي المجلس )
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضااااااااااا والمنبمات العربية المتبصاااااااااصاااااااااة بموجب مذ رة األمانة 
 . 2/9/2021( بتاريخ 21/1439/5العامة رقم )

 
 

 (2304) القةةةةةةةرار:رقةةةةةم 
 موضةةةةةةةةةةةةوع القةةةةةةةةةةةةرار:

 
مشروع الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 

 (. 31د.ع )

 نص القرار )الجوانب االقتصادية(: ❖
المقتاااااااارا تضاااااااامينفا الااااااااي مشااااااااروع الملاااااااا  االقتصااااااااادي التاليااااااااة  االقتصةةةةةةةةاديةالموضااااااااوعات ب اإلحاطااااااااة علماااااااااً : أوالً 

 :(31واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الي دورته العادية )
الدول العربية المستضيفة لالجئين السوريين للحّد من األعباا االقتصادية واالجتماعية المترتبة على هذه دعم  -1

 .االستضاالة
قامة االتحاد الجمر ي العربي تقرير حول التقدم المحرز الست مال منطقة التجارة الحرة العربية ال برى -2  .وا 
 .معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن االقتصاد الرقمي -3
 .الوضع االقتصادي الي الدول العربية ما بعد جائحة اليروس  ورونا المستجد -4
  .(2030 -2021اإلستراتيجية العربية لالستبدامات السلمية للطاقة الذرية ) -5
وتقريااااار حاااااول  "نواباااااض الفضااااااا العااااارب"دولاااااة االماااااارات العربياااااة المتحااااادة الباصاااااة بااااا طال  برناااااام   مباااااادرة -6

 (.813) التقدم المحرز بشأن المجموعة العربية للتعاون الفضائي ومشروع القمر الصناعي العربي
 .الرؤية العربية لالقتصاد الرقميبشأن مبادرة دولة االمارات العربية المتحدة  -7
 .2030-2020التنمية الزراعية العربية المستدامة استراتيجية  -8
 البرنام  العربي الستدامة األمن الغذائي. -9

 .2040-2020االستراتيجية العربية لإلدارة المستدامة للمواد الرعوية  -10
ماااااان الجمفوريااااااة الجزائريااااااة الديمقراطيااااااة الشااااااعبية التاليااااااة إلااااااى األمانااااااات الفنيااااااة  المقترحااااااةإحالااااااة الموضااااااوعات  :ثانيةةةةةةاً 
 العربي المشترك لدراستفا وال  معايير العرض على القمة: العمللمجالس الوزارية ومؤسسات ل

االساااااتعمال العقالناااااي للم نناااااة الاااااي المحاصااااايل ال بااااارى وتنمياااااة تقنياااااات تسااااايير األراضاااااي لتحساااااين اإلنتاااااا   .1
 .والمحاالبة على الموارد الطبيعية باستعمال الزراعة الحاالبة
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 .للقمح المنت  محلياً تحسين النوعية الت نولوجية  .2
عادة تأهيل المراعي الطبيعية المتدهورة .3  .حماية وا 
 .تبادل الببرات مع الدول العربية الي مجال تربية اإلبل .4
 دعم تحسين المراقبة الوبائية والقدرات التشبيصية لألمراض التي تصيب اإلبل. .5
  ورونا الي الجزائر والدول العربية. مساهمة الدالع االل تروني الي تعزيز الشمول المالي والوقاية من اليروس .6
 إنجاز دراسة حول إش الية االقتصاد غير الرسمي الي الدول العربية. .7
 االبت ار السياحي والسياحة الذ ية. .8

  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
وجب مذ رة األمانة تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضااااااااااا والمنبمات العربية المتبصاااااااااصاااااااااة بم

قامت األمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وأعدت تقريرًا وقد . 2/9/2021( بتاريخ 21/1439/5العامة رقم )
 موجزًا يتم مناقشته ضمن البند المبصص لذلك.

 
 (2305) رقم القةةةةةةةةةةةةةرار:
التجةةةةارة الحةةةةرة العربيةةةةة ال بةةةةرى وتطةةةةورات المحةةةةور االقتصةةةةادي ألعمةةةةال الةةةةدورة: منطقةةةةة  موضوع القرار:

 االتحاد الجمر ي العربي.
 نص القرار: ❖

 منطقة التجارة الحرة العربية ال برى:أواًل: 
 لجنة التنفيذ والمتابعة:  .1

 .10/6/2021-8 بالل الفترة( للجنة التنفيذ والمتابعة، 51المواالقة على تقرير وتوصيات االجتماع ) .أ
األمانة العامة حول العقبات التي تواجه التجارة العربية البينية، والتي ُأثيرت بالل اإلحاطة علمًا بتقرير  .ب

 اجتماعات لجنة التنفيذ والمتابعة.
الطلب من الدول التي ُأثير بشأنفا عقبات تواجه صادرات الدول األعضاا إليفا، مواالاة االمانة العامة  . 

حتى ال يتم عرضفا على المجلس االقتصادي باإلجرااات المتبذة حيال التبلص من تلك العقبات، 
 واالجتماعي التباذ قرارات بشأنفا.

اإلحاطة علمًا بتقرير األمانة العامة حول ما تم إنجازه الي ملح  المل ية الف رية الي إطار منطقة التجارة الحرة  .د
 العربية ال برى.  

الحرة العربية ال برى بش ل استرشادي لمدة البدا بتطبي  آلية المعالجات التجارية الي إطار منطقة التجارة  .ه
 .(1)1/1/2025، على أن ُتطّب  بش ل إلزامي اعتبارًا من 1/1/2022ثالث سنوات اعتبارًا من 

                                                 
 تحفظ المملكة العربية السعودية:  (1)

الممل ة على قرار اعتماد آلية المعالجات التجارية الي إطار منطقة التجارة الحرة العربية ال برى، بالنسبة آللية المعالجات التجارية، تتحفب 
طالما نص هذا القرار على تحديد تطبيقفا بش ل إلزامي دون النبر الي تقييم هذه اآللية بالل التطبي  االسترشادي لفا، إلى جانب أن هذه 

الذي نص على  4/2/2021( بتاريخ 2289( رقم )107االجتماعي الي دورته العادية )الصيغة تبال  نص قرار المجلس االقتصادي و 
رار، تحديد المدة االسترشادية القط. وعليه ال ن األمر متروك للدول الراغبة بتطبي  هذه اآللية بصفة إلزامية بالل المدة المحددة الي هذا الق
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 قواعد المنشأ التفصيلية العربية:  .2
 ( للجنااااااااااة الفنيااااااااااة لقواعااااااااااد المنشااااااااااأ العربيااااااااااة، يااااااااااومي 4المواالقااااااااااة علااااااااااى تقرياااااااااار وتوصاااااااااايات االجتماااااااااااع ) .أ

22-23/2/2021. 
 ( للجنااااااااااة الفنيااااااااااة لقواعااااااااااد المنشااااااااااأ العربيااااااااااة، يااااااااااومي 5المواالقااااااااااة علااااااااااى تقرياااااااااار وتوصاااااااااايات االجتماااااااااااع ) .ب

24-25/5/2021 (2). 
المواالقة على أن ت ون شفادة المنشأ الصادرة ال ترونيًا بنفس المواصفات التي أقرها المجلس االقتصادي  . 

، باستثناا أن ت ون البلفية بيضاا 6/9/2007( بتاريخ 80( د.ع )1707/2واالجتماعي بموجب قراره رقم )
، على أن تتضمن رابط التحق  من صحة الشفادة أو أية وسيلة 1/1/2022عوضًا عن البضراا، اعتبارًا من 

 تحق  ال ترونية أبرى.
( من قواعد المنشأ 22الطلب من اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية العمل على إقرار قاعدة واحدة للفصل ) .د

( مؤقتًا، والتي ُأقّرت الي االجتماع البامس للجنة 22لتفصيلية للسلع العربية، مع تطبي  القاعدة العامة للفصل )ا
 الفنية لقواعد المنشأ العربية لحين انتفاا اللجنة من عملفا. 

 ربية ال برى:تطوير الئحة القواعد االجرائية المتعلقة بآلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة الع .3
بتطوير الئحة القواعد االجرائية  الببراا القانونيين المبتصينجنة لل (6) المواالقة على تقرير وتوصيات االجتماع

 .17/8/2021-16المتعلقة بآلية تسوية المنازعات الي إطار منطقة التجارة الحرة العربية ال برى، والذي ُعقد يومي 
 التعاون الجمر ي: .4

( للسادة مدراا عامي الجمارك الي الدول العربية، بتاريخ 41تقرير وتوصيات االجتماع )المواالقة على  .أ
5/4/2021. 

حّث الدول العربية على سرعة االنتفاا من إجرااات التوقيع والتصدي  على اتفاقية التعاون الجمر ي العربي  .ب
 لتسريع دبولفا حيز النفاذ.

ة األردنية الفاشمية، الممل ة العربية السعودية، دولة اللسطين، الترحيب ب يداع وثائ  تصدي   ٍل من: الممل   . 
 دولة قطر، جمفورية مصر العربية، لدى األمانة العامة.

( من اتفاقية تنبيم النقل بالعبور 5( من المادة )1تش يل لجنة ُمصّغرة من الدول التي لديفا تحفب على الفقرة ) .د
والدول األبرى الراغبة، على أن تضم ممثلين لوزارات النقل والجمارك الُمعّدلة،  -"ترانزيت" بين الدول العربية 

 الي الدول العربية، وذلك للعمل على إيجاد صيغة تواالقية على الفقرة المذ ورة، على أن ي ون اجتماعفا حضوريًا.
 

                                                 
لقرار وآلية المعالجات التجارية بش ل إلزامي، وذلك استنادًا إلى المالحبات التي بينما الممل ة العربية السعودية ليست معنية بتطبي  هذا ا

 قدمتفا الممل ة على مشروع آلية المعالجات التجارية.
 :السعودية العربيةالممل ة رأي   (2)

األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالنسبة لمشروع دليل المستبدم لألح ام العامة لقواعد المنشأ العربية، وعلى ضوا ما تم إيضاحه من 
( للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية لمراجعته من قبل الدول األعضاا، تمفيدًا للتواال  على 6بأن هذا الدليل سو  يعرض على االجتماع )

ل ة العربية السعودية سو  تواالي الصيغة النفائية للمشروع ومن ثم عرضه على االجتماع القادم للمجلس االقتصادي واالجتماعي؛ ال ن المم
ينفا األمانة العامة بمالحباتفا ومقترحاتفا على مشروع هذا الدليل لعرضفا على االجتماع القادم للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، لتضم

 .بالمشروع بصيغته النفائية والتي ستعرض على المجلس االقتصادي واالجتماعي
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 تحرير التجارة في الخدمات:ثانيًا: 
، بتاريخ التجارة الي البدمات بين الدول العربيةلجنة تحرير ( ل3المواالقة على تقرير وتوصيات االجتماع ) .أ

19/8/2021. 
 الترحيب بانضمام سلطنة عمان التفاقية تحرير التجارة الي البدمات بين الدول العربية. .ب
حّث الدول العربية التي تم اعتماد جداول التزاماتفا النفائية من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي، سرعة  . 

 ضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة الي البدمات بين الدول العربية.است مال إجرااات االن
حّث الدول العربية غير المنضمة إلى اتفاقية تحرير التجارة الي البدمات بين الدول العربية على است مال  .د

 عروضفا النفائية، ل ي تصبح طرالًا الي االتفاقية.
 ثالثًا: االتحاد الجمر ي العربي:

 ( للجناااااااااااة االتحااااااااااااد الجمر اااااااااااي العرباااااااااااي، ياااااااااااومي 36المواالقاااااااااااة علاااااااااااى تقريااااااااااار وتوصااااااااااايات االجتمااااااااااااع ) .أ
23-24/8/2021. 

دعوة الدول األعضاا لالستفادة من الدراسات التي أعدتفا األمانة العامة بالتعاون مع برنام  األمم المتحدة   .ب
 اإلنمائي، الي عملية التفاوض حول إقامة االتحاد الجمر ي العربي.

 جراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج:اإل ✓
تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاااا والمنبمات العربية المتبصااصااة بموجب مذ رة األمانة العامة 

قامت األمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وأعدت تقريرًا موجزًا يتم وقد  .2/9/2021( بتاريخ 21/1439/5رقم )
 مناقشته ضمن البند المبصص لذلك.

 
 (2306) رقم القةةةةةةةةةةةةرار:
 .برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية موضوع القرار:

 نص القرار: ❖
اإلحاطة علمًا بمستجدات المرحلة الثانية من برنام  مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية )أالتياس(،  .1

 ب طالقفا، وعقد االجتماع األول لمجلس إدارة البرنام .والترحيب 
اإلشادة بالدعم المقدم من  ٍل من: الممل ة العربية السعودية وجمفورية مصر العربية والجمفورية الجزائرية  .2

رة الديمقراطية الشعبية والبنك اإلسالمي للتنمية والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة وصندو  تنمية التجا
 التابع للمؤسسة، إلطال  المرحلة الثانية من برنام  )أالتياس(.

دعوة الدول العربية لتقديم الدعم الالزم الست مال تعبئة موارد المرحلة الثانية من برنام  مبادرة المساعدة من أجل  .3
عزيز التجارة الي المنطقة التجارة للدول العربية )أالتياس(، واالستفادة من األنشطة التي تُقّدم من بالل البرنام  لت

 العربية.
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج:  ✓

تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاااا والمنبمات العربية المتبصااصااة بموجب مذ رة األمانة العامة 
 .هذا القرارقامت األمانة العامة بمتابعة تنفيذ وقد  .2/9/2021( بتاريخ 21/1439/5رقم )
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 (2307) رقم القةةةةةةةةةةةةرار:
 .ردنية الهاشمية حول النافذة الوطنية للتجارة مع الدول العربيةتجربة الممل ة األ  موضوع القرار:

 نص القرار: ❖
تقااااااديم الشاااااا ر للممل ااااااة األردنيااااااة الفاشاااااامية علااااااى إحاطااااااة المجلااااااس علمااااااًا بتجربتفااااااا بشااااااأن الناالااااااذة الوطنيااااااة  .1

 للتجارة.

دعااااوة الاااادول العربيااااة إلااااى االطااااالع علااااى تجربااااة الممل ااااة األردنيااااة الفاشاااامية بشااااأن الناالااااذة الوطنيااااة للتجااااارة،  .2
 بفد  تعبيم االستفادة من تجربتفا الرائدة.

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج:  ✓
تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاااا والمنبمات العربية المتبصااصااة بموجب مذ رة األمانة العامة 

 .قامت األمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القراروقد . 2/9/2021( بتاريخ 21/1439/5رقم )
 

 (2308) رقم القةةةةةةةةةةةةرار:
 .الدول العربيةستثمار في اال موضوع القرار:

 نص القرار: ❖
 : أواًل: اتفاقية االستثمار العربية الجديدة

ت لي  األمانة العامة بمواصلة العمل مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )أون تاد(، والبنك اإلسالمي للتنمية،  .1
مواامتفا لالتجاه الحديث الي مجال اتفاقات لحين االنتفاا من إعداد اتفاقية االستثمار العربية الجديدة، والتأ د من 

 االستثمار الدولية.
ت لي  األمانة العامة بتعميم مشروع مسودة االتفاقية مشفوعة بمالحبات ومقترحات )أون تاد( والبنك اإلسالمي للتنمية  .2

ناقشة مشروع على الدول األعضاا إلبداا الرأي بشأنفا، ودعوة لجنة ببراا الدول األعضاا لعقد اجتماع آبر لم
 االتفاقية، تمفيدًا لعرضفا على المجلس الي دورة الحقة إلقرارها الي صورتفا النفائية. 

 ثانيًا: مح مة االستثمار العربية: 
 .15/2/2025 وحتى 16/2/2022من  تجديد والية قضاة مح مة االستثمار العربية لمدة ثالث سنوات ابتدااً 

 مرين العرب:ثالثًا: مؤتمر أصحاب االعمال والمستث
( لمؤتمر أصحاب األعمال والمستثمرين 19)دعوة الدول العربية و االة الجفات المعنية للمشار ة الفعالة الي الدورة 

 .ليبيابدولة  طرابلسبمدينة  8/11/2021-7العرب المقرر عقدها بتاريخ 
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج:  ✓

الدائمة للدول األعضاا والمنبمات العربية المتبصصة بموجب مذ رة األمانة العامة تم تعميم القرار على المندوبيات 
قامت األمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وأعدت تقريرًا موجزًا يتم وقد  .2/9/2021( بتاريخ 21/1439/5رقم )

 مناقشته ضمن البند المبصص لذلك.
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 (2309) رقم القةةةةةةةةةةةةرار:
والمجالس  البلديات)المحلية إنشةةةةةةةةةةاء مجلس وزاري عربي يعنى بشةةةةةةةةةؤون الهيئات  موضوع القرار:

 .في البلدان العربية (القروية
 

 نص القرار: ❖
الطلب من دولة اللسطين مواالاة األمانة العامة بمذ رة شارحة ُمحّدثة بشأن مقترا إنشاا مجلس وزاري عربي يعنى 

)البلديات والمجالس القروية( الي البلدان العربية، وتعميمفا على الدول األعضاا إلبداا بشؤون الفيئات المحلية 
 مرئياتفا، وعرض هذا الموضوع على الدورة القادمة للمجلس.

 :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج ✓
ة بموجب مذ رة األمانة العامة تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاا والمنبمات العربية المتبصص

المندوبية مباطبة ، وقامت بوقد قامت األمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القرار .2/9/2021( بتاريخ 21/1439/5رقم )
، والطلب إليفا مواالاتفا بمذ رة 12/12/2021( بتاريخ 21/1534/5الدائمة لدولة اللسطين بموجب مذ رتفا رقم )

المجلس االقتصادي واالجتماعي، وقد تلقت األمانة العامة مذ رة المندوبية الدائمة لدولة  شارحة محدثة للعرض على
 . وسيتم مناقشة الموضوع ضمن البند الُمبّصص لذلك.الي هذا الشأن 29/12/2021( بتاريخ 2649اللسطين رقم )

 
 (2310) رقم القةةةةةةةةةةةةرار:

طراف األالدول  ( لمؤتمر28)ستضافة الدورة الالعربية المتحدة  اإلماراتدعم طلب دولة  موضوع القرار:  
 (.(COP28المناخ طارية بشأن تغير اإلمم المتحدة األفي اتفاقية 

 نص القرار: ❖
األطرا  الي اتفاقية األمم الدول مؤتمر ( من 28) دولة االمارات العربية المتحدة استضاالة الدورةدعم طلب  .1

 .2023( الي العاصمة اإلماراتية أبو ببي عام COP28) المناخالمتحدة اإلطارية بشأن تغير 
ت لي  األمانة العامة لجامعة الدول العربية عرض طلب االستضاالة على مجلس الوزراا العرب المسؤولين عن  .2

 ون البيئة، لدعم الطلب.ؤ ش
الي اتفاقية األمم ( من مؤتمر الدول األطرا  27الترحيب باستضاالة جمفورية مصر العربية ألعمال الدورة ) .3

، وحث الدول األعضاا على 2022( والمقرر انعقادها بالل عام COP27المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )
 المشار ة بفاعلية الي أعمال هذه الدورة.

 والنتائج:اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار  ✓
العربية المتبصصة بموجب مذ رة األمانة العامة تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاا والمنبمات 

قامت األمانة الفنية لمجلس الوزراا العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وقد  .2/9/2021( بتاريخ 21/1439/5رقم )
البيئة )األمانة ( لمجلس وزراا العرب المسؤولين عن شؤون 32تم عرضه على الااااااادورة العاااااديااااااة )و  ،بمتابعة تنفيذ القرار

"دعم طلب دولة  :والتي نصت على 603(" من القرار رقم 6بشأنه الفقرة "ثانيًا /) ر(، وأصد14/10/2021 العامة:
ودعوة الدول العربية واألمانة الفنية  ،2023اإلمارات العربية المتحدة الستضاالة الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر عام 

 مع الجفات المعنية. هذا القرار وتتابع األمانة الفنية تنفيذهذا  .والمساندة لفا" للمجلس إلى تقديم  امل العون
 



10 

 (2311) رقم القةةةةةةةةةةةةةرار:
 .الفلسطيني االقتصاددعم  موضوع القرار:  

 نص القرار:  ❖
 الفلسطيني الشعبد تعزيز صمو  أجل من الفلسطيني لالقتصاد الالزم الدعم تقديم استمرار إلى األعضاا الدول دعوة .1

اإلسرائيلي واعتداااته وعدوانه المت رر على قطاع غزة و االة األراضي الفلسطينية، ومساعدة  االحتالل مواجفة الي
 دولة اللسطين للتغلب على أزمتفا المالية التي تسببت بفا اإلجرااات االسرائيلية التعسفية وجائحة  ورونا.

، عبر ح ومة دولة اللسطين صديقة التي تقدمت بمساعدات عاجلة إلى قطاع غزةتقديم الش ر ل االة الدول الشقيقة وال .2
مليون دوالر لدعم إعمار  500وباصة مبادرة البامة الرئيس المصري عبد الفتاا السيسي لتقديم مساعدات بقيمة 

 500بقيمة قطاع غزة، و ذلك مبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لتقديم مساعدات 
مليون دوالر لدعم إعمار قطاع غزة، و ذلك أيضًا االتتاا مستشفى القدس التبصصي بقطاع غزة بعد إعادة إعماره 
وبنائه وتجفيزه بتمويل من الممل ة المغربية بمبادرة  ريمة من صاحب الجاللة الملك محمد السادس رئيس لجنة 

ُقّدمت من صندو  "تحيا مصر" والفيئة البيرية الفاشمية الي المساعدات اإلغاثية العاجلة التي  القدس، وأيضاً 
  ردنية الفاشمية والفيئة البيرية القطرية.الممل ة األ

% من أرباحفا السنوية لدعم االقتصاد 10تقديم الش ر للفيئات المالية العربية المشتر ة على تبصيص نسبة  .3
   األقصى.و الفلسطيني، وذلك من بالل صندو  القدس وصند

أل  دوالر إلى شب ة ببراا المياه التابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه من المبلض  80إلحاطة علمًا بتحويل مبلض ا .4
المتبقي من المؤتمر الدولي للمياه تحت االحتالل، وذلك بفد  إعداد دراسة حول االحتياجات والتدبالت الطارئة 

 طاع غزة.قجّراا العدوان اإلسرائيلي األبير على الالزمة لمعالجة بسائر قطاع المياه والصر  الصحي 
 وتوجيه ،دولة اللسطين إلى المقدم الدعم زيادة إلى تبصصه مجال الي  ل المتبصصة الوزارية المجالس دعوة .5

ومواجفة  ،االحتالل يدمره ما العدوان وتأهيل آثار تبفي  شأنفا من وتنموية إغاثية مشاريع لتنفيذ برامجفا من جزا
 اآلثار االقتصادية من جراا جائحة  ورونا التي ضربت االقتصاد الفلسطيني بش ل  بير. 

 أنواع  االة تقديم إلى تبصصه مجال الي ومؤسسات التمويل العربية  ل المتبصصة العربية المنبمات دعوة .6
وتقديم تقرير  ،االحتالل اإلسرائيليعدوان  يدمره ما لتأهيل تنموية ومشاريع برام  بالل تنفيذ من المم نة الدعم

 .من  ل عام أيلولسبتمبر/ سنوي يعرض على دورة المجلس الي شفر 
 التباذ المشترك العربي العمل أجفزة  االة مع تنسي بال العاجلة اإلجرااات الستمرار اتباذ العامة األمانة دعوة .7

الصادر عن قمة القدس ، 15/4/2018 بتاريخ (29د.ع ) (709من القرار رقم ) (20) الالزم بشأن تنفيذ البند رقم
( بتاريخ 30( د.ع )747رقم )قرار المن  (18) الممل ة العربية السعودية، والبند رقمبالتي عقدت الي مدينة البفران 

الذي ، و التطورات واالنتفا ات اإلسرائيلية الي مدينة القدس المحتلةبشأن  قمة تونس، الصادر عن 31/3/2019
التأ يد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الادول والمنبمات ": ما يليعلى ينص 

العربية واإلسالمية والصنادي  العربية ومنبمات المجتمع المدني، إلى توالير التمويل الالزم لتنفيذ المشروعات 
التي قدمتفا دولة اللسطين،  (،2022-2018القدس الشرقية ) الواردة الي البطة االستراتيجية للتنمية القطاعية الاي

بفد  إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتفا وتعزيز صمود أهلفا، الي مواجفة البطط والممارساات اإلسارائيلية 
تبذته لتفويد مدينة القدس الشرقية، وتفجير أهلفا، والعمل على متابعة تنفيذ قرار دعم االقتصاد الفلسطيني الذي ا

، والذي تبنى آلية تدبل عربي إسالمي لتنفيذ البطة 20/1/2019الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الي بيروت 
 ."بالتنسي  مع دولة اللسطين
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 .من ضمنفا تندر  دولة اللسطين والتي، نمواً  األقل للدول المقدمة الفني الدعم برام  استئنا إلى  العامة األمانة دعوة .8
برام  باصة تقوم  اللسطين من بالل إيجاد آليات/ لدولة استثماراته من جانب توجيه على العربي الباص القطاع حثّ  .9

 الجفات ذات العالقة والمنبمات واالتحادات المتبصصة.  معاألمانة العامة بتصميمفا بالتعاون 
( 29د.ع ) (708من القرار رقم ) (17) دعوة األمانة العامة الستمرار اتباذ اإلجرااات الالزمة لتنفيذ البند رقم .10

الممل ة العربية السعودية، والبند بالصادر عن قمة القدس التي عقدت الي مدينة البفران  ،15/4/2018 بتاريخ
ما الصادر عن قمة تونس، والذي ينص على  31/3/2019بتاريخ  (30د.ع ) (746من القرار رقم ) (19)رقم 
حتالل اإلسرائيلي ونبامه االستعماري، هي أحاد الوساائل الناجعة والمشروعة التأ يد على أن مقاطعة اال" يلي:

نقاذ حل الدولتين وعملية السالم، ودعوة جمياع الدول والمؤسسات والشر ات واألالراد إلى وق   نفائه وا  لمقاومته وا 
لي ومستوطناته المبالفاة جميع أش ال التعامل المباشر وغيار المباشر مع منبومة االحتالل االستعماري اإلسرائي

للقاانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجفات الدولية إلصدار قاعدة البيانات للشر ات التي تتعامل مع المستوطنات 
)قطاع اللسطين واألراضي  ، وت لي  األمانة العامة"اإلسرائيلية والقًا لقرارات مجلس حقو  اإلنسان ذات الصلة

وعرض  ،ليات المناسبة لرصد أية بروقات الي هذا اإلطار تقوم بفا الشر ات الدوليةب يجاد اآلالعربية المحتلة( 
 تقرير سنوي أمام المجلس التباذ القرار المناسب بشأنفا.

اإلدانة الشديدة الستمرار قيام دولة االحتالل باالستيالا على المصادر والثروات الطبيعية الفلسطينية واستنزاالفا لفذه  .11
والي هذا اإلطار، يدعو المجلس األمانة العامة الى اتباذ  .للشعب الفلسطيني اً موروث اً ل حق ّ شالموارد التي تُ 

دولة االحتالل عن سرقتفا  لمساالةاإلجرااات الالزمة بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية ذات االبتصاص 
 ن.واستغاللفا لفذه الثروات بالتعاون مع الجفات ذات العالقة الي دولة اللسطي

  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاا والمنبمات العربية المتبصصة بموجب مذ رة األمانة العامة 

  .2/9/2021( بتاريخ 21/1439/5رقم )
 

 (2312) رقم القةةةةةةةةةةةةةرار:
 2021العربي الموحد لعام  االقتصاديالتقرير  موضوع القرار:  

 نص القرار:  ❖

واإلحصااات  2021دعوة الدول العربية إلى تقديم مالحباتفا حول مسودة التقرير االقتصادي العربي الموحد  .1
وذلك إلعداد التقرير الي ، 2021أ توبر/ تشرين أول  1إلى صندو  النقد العربي الي موعد أقصاه  ،الواردة اليه

 صورته النفائية. 

 ، نبرًا ألهميته. اإلنجليزيةتين العربية و باللغله االستمرار الي إصدار ملبص إلى ة للتقرير عدّ دعوة المؤسسات المُ  .2

دعوة المؤسسات الُمعّدة للتقرير للتشاور حول الوسيلة المناسبة لرالع المستوى الترويجي له لدى وسائل اإلعالم،  .3
 يتناسب مع م انته وأهميته لمتبذي القرار والباحثين بالعالم العربي.بما 
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  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاا والمنبمات العربية المتبصصة بموجب مذ رة األمانة العامة 

 .قامت األمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القراروقد  .2/9/2021( بتاريخ 21/1439/5رقم )
 

 

 (2313) رقم القةةةةةةةةةةةةةرار:
السةةةةنوي المشةةةةتر  لصةةةةندون النقةةةةد والبنةةةة  الةةةةدوليين  لالجتمةةةةاعالخطةةةةاب العربةةةةي الموحةةةةد  موضوع القرار:  

 .2021لعام 
 نص القرار:  ❖

العربي الموحد لالجتماع الساااانوي المشااااترك لصااااندو  دعوة الدول األعضاااااا لتقديم مالحباتفا على مشااااروع البطاب 
 .البطابهذا إلدراجفا الي  ،2021تشرين أول  أ توبر/ 1وذلك الي موعد أقصاه  ،2021النقد والبنك الدوليين لعام 

  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
ربية المتبصصة بموجب مذ رة األمانة العامة تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاا والمنبمات الع

 .قامت األمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القراروقد  .2/9/2021( بتاريخ 21/1439/5رقم )
 

 (2314) رقم القةةةةةةةةةةةةةرار:
 2020الغذائي العربي لعام  األمن رالتقري موضوع القرار:  

 نص القرار:  ❖
 .2020األمن الغذائي العربي لعام المنبمة العربية للتنمية الزراعية حول أوضاع  اإلحاطة علمًا بتقرير .1
ت لي  المنبمة العربية للتنمية الزراعية مواالاة الدول األعضاا بمذ رة تفصيلية شارحة للبرنام  الطارئ لألمن  .2

إلبداا مالحباتفا ومرئياتفا  الغذائي العربي المستدام  برنام  بديل عن البرنام  الطارئ لألمن الغذائي العربي،
عليه، تمفيدًا لعرض الموضوع على المجلس االقتصادي واالجتماعي الي دورته القادمة، التباذ ما يراه مناسبًا 

 الصادر الي هذا الشأن. 3/9/2020( بتاريخ 106( د.ع )2280والقًا لقرار المجلس رقم )
  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاا والمنبمات العربية المتبصصة بموجب مذ رة األمانة العامة  تم تعميم
متابعة ل بالتنسي  مع المنبمة العربية للتنمية الزراعيةوقامت األمانة العامة  .2/9/2021( بتاريخ 21/1439/5رقم )

 . تنفيذ هذا القرار
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 (2315) القةةةةةةةةةةةةرار:رقم 
 الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشتر  موضوع القرار:

 نص القرار: ❖
( للجنااااااة التنسااااااي  العليااااااا للعماااااال العربااااااي المشااااااترك برئاسااااااة معااااااالي 51الاااااادورة ): المواالقااااااة علااااااى تقرياااااار وقاااااارارات أوالً 

 (.8/7/2021-6جمفورية مصر العربية:  –)مدينة العلمين الجديدة األمين العام 
اإلحاطااااااة علماااااًا بتقريااااار وقاااااارارات الااااادورة الرابعااااااة لملتقاااااى االتحاااااادات العربيااااااة النوعياااااة برئاسااااااة معاااااالي األمااااااين : ثانيةةةةةاً 

 .7/7/2021بتاريخ  جمفورية مصر العربيةالعام، والذي انعقد بمدينة العلمين الجديدة ب

العربية بالتعاون مع األمانة العامة للجامعة، لوضع معايير وشروط وقواعد إلنشاا  ت لي  مجلس الوحدة االقتصادية: ثالثاً 
العربيااة مساااااااااااااتقباًل منعااًا لالزدواجيااة مع مفااام المنبمااات العربيااة واالتحااادات العربيااة القااائمااة، وتااأطيرًا  االتحااادات

 لنشاطفا، وعرض هذه المعايير على المجلس االقتصادي واالجتماعي الي دورة قادمة.
( للجنة المنبمات للتنساااااااااااااي  والمتابعة المنبثقة عن المجلس 30اجتماع الدورة ): المواالقة على تقرير وتوصااااااااااااايات رابعاً 

 يلي: مع التأ يد على ما ،(29/7/2021-27 جمفورية مصر العربية: –)مدينة القاهرة االقتصادي واالجتماعي 
 ي: على النحو التال 2022للعام ت ون موازنات المنبمات العربية المتبصصة أن  .1

 بالدوالر األمري ي           

 ما أوصت به اللجنة اسم المنظمة
 2022 مصادر التمويل

 المنبمة العربية للتنمية اإلدارية
 400,000 مساهمات الدول

 2,600,000 التمويل الذاتي

 3,000,000 اإلجمالي

المنبماااااااة العربياااااااة للتربياااااااة والثقااااااااالاااااااة والعلوم 
 )االل سو(

 9,000,000 مساهمات الدول

 1,600,000 التمويل الذاتي

 500,000 من االحتياطي العام

 11,100,000 اإلجمالي

 منبمة العمل العربية 
 3,900,000 مساهمات الدول

 300,000 التمويل الذاتي

 4,200,000 اإلجمالي

 المنبمة العربية للتنمية الزراعية
 6,200,000 مساهمات الدول

 1,650,000 التمويل الذاتي

 7,850,000 اإلجمالي

 الفيئة العربية للطاقة الذرية 
 2,000,000 مساهمات الدول

 30,000 التمويل الذاتي

 2,030,000 اإلجمالي

المنبمااة العربيااة للتنميااة الصااااااااااااااناااعيااة والتقييس 
 والتعدين 

 3,625,000 مساهمات الدول

 1,125,000 التمويل الذاتي

 4,750,000 اإلجمالي
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 ما أوصت به اللجنة اسم المنظمة
 2022 مصادر التمويل

المر ز العربي لاااادراساااااااااااااااااات المناااااط  الجاااااالااااة 
 واألراضي القاحلة

 5,100,000 مساهمات الدول

 1,900,000 التمويل الذاتي

 7,000,000 اإلجمالي

 المنبمة العربية للطيران المدني 
 

 1,100,000 مساهمات الدول

 268,000 التمويل الذاتي

 1,368,000 اإلجمالي

المنبمااااااة العربيااااااة لت نولوجيااااااات االتصاااااااااااااااااااال 
 والمعلومات

 1,100,000 مساهمات الدول

 500,000 التمويل الذاتي

 1,600,000 اإلجمالي

المر ز العربي للوقااااااااياااااااة من ابطاااااااار الزالزل 
 وال وارث الطبيعية األبرى 

 2,638,430 مساهمات الدول

 ______ التمويل الذاتي

 2,638,430 اإلجمالي

 
التأ ياااااااد علاااااااى المنبماااااااات العربياااااااة المتبصصاااااااة االلتااااااازام بقااااااارارات المجلاااااااس االقتصاااااااادي واالجتمااااااااعي وأح اااااااام  .2

 النبام األساسي الموحد للمنبمات العربية المتبصصة.

أياااااااة قااااااارارات أو  اتبااااااااذالمجاااااااالس التشاااااااريعية والتنفيذياااااااة للمنبماااااااات العربياااااااة المتبصصاااااااة عااااااادم  علاااااااىالتأ ياااااااد  .3
واللاااااوائح والنمااااااذ  الموحااااادة للمنبماااااات العربياااااة المتبصصاااااة وقااااارارات المجلاااااس تتعاااااارض ماااااع األنبماااااة  إجااااارااات

 االجتماعي.و  االقتصادي

بااالطلااب من ، 13/9/2015بتاااريخ  (96( د.ع )2075)قرار المجلس االقتصاااااااااااااااادي واالجتماااعي رقم  ىالتااأ يااد عل .4
المدراا العامين للمنبمات العربية المتبصااصااة عدم إدرا  مواضاايع على جدول أعمال المجالس التشااريعية والتنفيذية 

حتى ال ًا، نفائي اً قرار  اليفااالقتصاااادي واالجتماعي أن أصااادر  ساااب  للمجلسقد للمنبمات العربية المتبصاااصاااة ي ون 
 .االقتصادي واالجتماعي ات المجلستصدر قرارات من هذه المجالس تتعارض مع قرار 

اإلحاطة علمًا بقرار الجمعية العمومية للمنبمة العربية للتنمية الزراعية القاضااي بالتمديد للمدير العام الحالي للمنبمة  .5
 .2022، مع استمرار التح باب الترشح لتعيين مدير عام جديد الي ابريل/ نيسان 2022حتى ابريل/ نيسان 

للجنة المنبمات للتنساااااي  والمتابعاااااااااااااااااااة المنبثقة عن المجلس االقتصاااااادي واالجتماعي الي  (31)عقد االجتماع : خامسةةةةاً 
 .2022عام  تموز/ويولياألول من شفر النص  

: عقد االجتماع االستثنائي للجنة المنبمات للتنسي  والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي بالل سادساً 
، لدراساااااة تقارير هيئات الرقابة المالية واالدارية للمنبمات العربية المتبصاااااصاااااة 2021 انون أول شااااافر ديسااااامبر/

 والموضوعات األبرى المعروضة على جدول أعمال االجتماع.
شااافر  : عقد اجتماع للجنة الفنية المعنية بدراساااة األنبمة األسااااساااية الموحدة للمنبمات العربية المتبصاااصاااة باللسةةابعاً 

لدراسااااة الموضااااوعات الُمحالة لفا من لجنة المنبمات للتنسااااي  والمتابعة المنبثقة عن ، 2021ديساااامبر/ انون أول 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي، وغيرها من الموضوعات.
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 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج:  ✓
مات العربية المتبصااااصااااة بموجب مذ رة األمانة تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضاااااا والمنب ▪

قامت األمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وأعدت تقريرًا وقد  .2/9/2021( بتاريخ 21/1439/5العامة رقم )
 موجزًا يتم مناقشته ضمن البند المبصص لذلك.

 بالنسبة للفقرة "ثالثًا": -
بتاريخ  (21/1235/5)قامت األمانة العامة بمباطبة مجلس الوحدة االقتصاااااااااااااادية العربية بموجب مذ رتفا رقم  ▪

مواالاتفا باإلجرااات التي تم اتباذها بشأن تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  اتطلب اليف 6/10/2021
بتاريخ  (21/1388/5) موجب مذ رتفا رقممجلس الوحدة بُمجّددًا األمانة العامة  باطبت ما  ليه.إالمشااااااااااااااار 

 مواالاتفا بما تم من إجرااات بشأن تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي. سرعةوطلبت  ،9/11/2021
تفيد باللفا العربية  من مجلس الوحدة االقتصااااااااااادية 19/1/2022( بتاريخ 29)تلقت األمانة العامة المذ رة رقم  ▪

تقوم حاليًا بمراجعة المعايير والشااروط وقواعد إنشاااا االتحادات العربية النوعية لوحدة بأن األمانة العامة لمجلس ا
 المتبصصة مستقباًل، وسيتم مواالاة األمانة العامة للجامعة بفذه المعايير الور االنتفاا من مراجعتفا. 

 :"رابعاً "بالنسبة للفقرة  -
على  ،لتنساااااااااااااي  والمتااابعااةلللجنااة المنبمااات  (30)قاااماات األمااانااة العااامااة بتعميم تقرير وتوصااااااااااااايااات االجتماااع 

 والمنبمات العربية المتبصصة أعضاا اللجنة. األعضاالدول الدائمة لمندوبيات ال
 :"سادسًا"بالنسبة للفقرة  -

 ،بمقر األمانة العامة 21/12/2021-20يومي المنبمات للتنسااي  والمتابعة عقد االجتماع االسااتثنائي للجنة تم 
وقامت األمانة العامة بتعميم تقرير وتوصااااااايات االجتماع على أعضااااااااا اللجنة المشاااااااار ين الي االجتماع )تقرير 

ائي معروض على المجلس االقتصادي واالجتماعي الي البند الباص بتقارير وقرارات نوتوصيات االجتماع االستث
 .المجالس الوزارية واللجان(

 :"سابعًا"بالنسبة للفقرة  -
بتاريخ عقدت اللجنة الفنية المعنية بدراساااااااااااة األنبمة األسااااااااااااساااااااااااية الموحدة للمنبمات العربية المتبصاااااااااااصاااااااااااة 

وقامت األمانة العامة بتعميم توصااااااااااااايات اللجنة على أعضاااااااااااااااا اللجنة ، مقر األمانة العامةب 19/12/2021
ادي واالجتماعي الي البند المشااار ين الي االجتماع )تقرير وتوصاايات الجنة الفنية معروض على المجلس االقتصاا

 .الباص بتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان(
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 (2322) رقم القةةةةةةةةةةةةةرار:
 تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان. موضوع القرار:  

 نص القرار )الجوانب االقتصادية(:  ❖

 ثانيًا: اللجان: 
 :الموافقة على

 .10/2/2021( للجنة الفنية للمل ية الف رية بتاريخ 7االجتماع )تقرير وتوصيات  •
 .7/4/2021تقرير وتوصيات االجتماع االستثنائي للجنة الفنية للمل ية الف رية بتاريخ  •

  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

تااااام تعمااااايم القااااارار علاااااى المنااااادوبيات الدائماااااة للااااادول األعضااااااا والمنبماااااات العربياااااة المتبصصاااااة بموجاااااب ماااااذ رة 
. وقااااااد تاااااام مباطبااااااة المجلااااااس العربااااااي لالبتصاصااااااات 2/9/2021بتاااااااريخ  (21/1439/5)األمانااااااة العامااااااة رقاااااام 

 الصاااااااااااحية وابالغاااااااااااه تبعيتاااااااااااه لمجلاااااااااااس وزراا الصاااااااااااحة العااااااااااارب وبضاااااااااااوعه لقااااااااااارارات المجلاااااااااااس االقتصاااااااااااادي
 واالجتماعي.
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 األمانة العامة           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي

 (109الدورة العادية )
 تقريـر األميـن العـام

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أواًل: 

( للمجلةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةادي 108متابعةةةةةةةةة تنفيةةةةةةةةذ قةةةةةةةةرارات الةةةةةةةةدورة )
 واالجتماعي:

 
 .االجتماعيةالموضوعات  - ب
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 (2303)رقةةةةةةةةم القةةةةةرار: 
 .(108( و)107تقرير األمين العام بين دورتي المجلس )موضوع القرار: 

 نص القرار: ❖
( للمجلاااااس، ونشااااااط 107"اإلحاطاااااة علماااااًا، ماااااع التقااااادير، بتقريااااار األماااااين العاااااام حاااااول تنفياااااذ قااااارارات الااااادورة )

 (."108و)( 107األمانة العامة بين دورتي المجلس )

 المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: اإلجراءات ✓
 تاااااام تعماااااايم القاااااارار علااااااى المناااااادوبيات الدائمااااااة للاااااادول األعضاااااااا والمنبمااااااات العربيااااااة المتبصصااااااة بموجااااااب

 .2/9/2021بتاريخ  (21/1439/5) مذ رة رقمال
 
 

 (2304رقةةةةةةةةم القةةةةةرار: )
 .(31لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة د.ع )الملف االقتصادي واالجتماعي موضوع القرار: 

 نصت الفقرتان )ثالثًا( و)رابعًا( من القرار على: ❖

المقتااااارا تضااااامينفا الاااااي مشاااااروع الملااااا  االقتصاااااادي واالجتمااااااعي  االجتماعيةةةةةة الموضاااااوعاتعلاااااى  "التأ ياااااد
قااااارارات المجلاااااس (، بموجاااااب 31العربياااااة علاااااى مساااااتوى القماااااة الاااااي دورتاااااه العادياااااة ) الااااادوللمجلاااااس جامعاااااة 

( 106( د.ع )2279، ورقااااااااااام )6/2/2020( بتااااااااااااريخ 105( د.ع )2262االقتصاااااااااااادي واالجتمااااااااااااعي رقااااااااااام )
، لت اااااااااااااااااااون الموضااااااااااااااااااااوعات 4/2/2021( بتاااااااااااااااااااااريخ 107( د.ع )2288، ورقااااااااااااااااااام )3/9/2020بتااااااااااااااااااااريخ 

 االجتماعية المقترا رالعفا للقمة  التالي:

 .اإلطار االستراتيجي العربي لمفننة العمل االجتماعي -1

 إنشاا المر ز العربي لدراسات التم ين االقتصادي واالجتماعي بدولة اللسطين. -2

 دعم الجمفورية اليمنية لمواجفة التحديات الصحية واإلنسانية. -3

 اعتماد االستراتيجية العربية للعمل التطوعي  وثيقة استرشادية. -4

 .2030تدامة االستراتيجية العربية للنفوض بعمل المرأة الي إطار أهدا  التنمية المس -5

لمواالاااااة األماناااااة العاماااااة بأيااااة موضاااااوعات إضااااااالية  المتبصصاااااةدعااااوة الااااادول األعضااااااا والمنبمااااات العربياااااة 
الملاااااااا  االقتصااااااااادي واالجتماااااااااعي المرالااااااااوع للقمااااااااة، والاااااااا  المعااااااااايير الُمقاااااااارة لفااااااااذا  ضاااااااامنتقتاااااااارا إدراجفااااااااا 

 الغرض، وذلك الي أجل أقصاه شفر من تاريبه".

 القرار والنتائج:اإلجراءات المتخذة لتنفيذ  ✓

 القاااااارار علااااااى المناااااادوبيات الدائمااااااة للاااااادول األعضاااااااا والمنبمااااااات العربيااااااة المتبصصااااااة بموجااااااب تعماااااايمتاااااام 
 .2/9/2021بتاريخ  (21/1439/5) مذ رة رقمال

 )الموضوع معروض في بند مستقل(  ✓
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 (2316رقةةةةةةةةم القةةةةةرار: )
 المسؤولين عن شؤون التعليم.موضوع القرار: مقترح إنشاء مجلس للوزراء العرب 

 :نص القرار ❖

 الترحيب بمقترا الممل ة األردنية الفاشمية ب نشاا مجلس الوزراا العرب المسؤولين عن شؤون التعليم. -1

ت لي  األمااانااة العااامااة بااالتنسااااااااااااااي  مع المنبمااة العربيااة للتربيااة والثقاااالااة والعلوم واأل اااديميااة العربيااة للعلوم  -2
والنقل البحري، إلعداد مذ رة تفصااايلية الي هذا الشاااأن، والطلب من الدول األعضااااا مواالاة األمانة والت نولوجيا 

العامة بمالحباتفا حول الموضااااااااوع، وذلك الي موعد أقصاااااااااه قبل شاااااااافرين ونصاااااااا  من موعد الدورة القادمة 
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.109)

 ادي واالجتماعي."عرض الموضوع على الدورة القادمة للمجلس االقتص -3

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

 )الموضوع معروض في بند مستقل(
 

 
 (2317رقةةةةةةةةم القةةةةةرار: )

 موضوع القرار: مشروع لحماية المرأة في القطاع غير الرسمي )بائعات الشاي واألطعمة(.

 القرار: نص ❖
القطااااااع غيااااار الرسااااامي )بائعاااااات الشااااااي واألطعماااااة(" الُمقاااااّدم مااااان "األباااااذ علماااااًا بمشاااااروع "حماياااااة المااااارأة الاااااي 

 ."جمفورية السودان

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

عباااااار تقنيااااااة  31/1/2022- 30الماااااارأة العربيااااااة، يااااااومي  للجنااااااة( 41تاااااام عاااااارض الموضااااااوع علااااااى الاااااادورة )
 "اليديو  ونفرانس"، التباذ الالزم الي هذا الشأن.

 
 

 (2318رقةةةةةةةةم القةةةةةرار: )
موضوع القرار: االستراتيجية العربية وخطة العمل للتم ين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي 

(2022 – 2028.) 

 نص القرار:  ❖
للتم اااااااين االقتصاااااااادي واالجتمااااااااعي للنسااااااااا والفتياااااااات الاااااااي  العمااااااال"اعتمااااااااد االساااااااتراتيجية العربياااااااة وبطاااااااة 

 (، والمقدمة من الجمفورية التونسية،  وثيقة استرشادية."2028 – 2022وسط الريفي )ال

                                                 
()  :تؤكد الجمهورية التونسية أن عبارة الترحيب ال تعني بأي شكل من األشكال موافقة ضمنية على مقترح إنشاء مجلس الوزراء العرب  مالحظة

 المسؤولين عن شؤون التعليم.

" 
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 المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: اإلجراءات ✓
عبااااااار تقنياااااااة  31/1/2022-30( للجناااااااة المااااااارأة العربياااااااة، ياااااااومي 41تااااااام عااااااارض الموضاااااااوع علاااااااى الااااااادورة )

 "اليديو  ونفرانس"، التباذ الالزم الي هذا الشأن.

 
 

 (2319رقةةةةةةةةم القةةةةةرار: )
 موضوع القرار: مبادئ عامة عربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية.

 الفقرة الثانية من القرار على: نصت  ❖
األمانااااااة الفنيااااااة لمجلااااااس وزراا  –"تشاااااا يل الرياااااا  عماااااال ماااااان األمانااااااة العامااااااة )قطاااااااع الشااااااؤون االجتماعيااااااة 

الصااااااحة العاااااارب( والمنبمااااااة العربيااااااة للسااااااياحة والمنبمااااااة العربيااااااة للطيااااااران الماااااادني واالتحاااااااد العربااااااي للنقاااااال 
، والمتبصصااااين ماااان الاااادول الراغبااااة، لتنفيااااذ (IATA)الجااااوي، بالتعاااااون مااااع االتحاااااد الاااادولي للنقاااال الجااااوي 

فيااااااذها بشاااااا ل متناساااااا  ومتناااااااغم علااااااى مسااااااتوى هااااااذه المبااااااادئ علااااااى المسااااااتوى الااااااوطني، بمااااااا يم اااااان ماااااان تن
اإلقلاااااايم العربااااااي، وتماشاااااايًا مااااااع التوجفااااااات الدولياااااااة واإلقليميااااااة واألمميااااااة ذات الصاااااالة وصااااااواًل إلااااااى تحقيااااااا  

 .األهدا  المرجوة"

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

إلى  8/9/2021( بتاريخ 21/669م )تنفيذًا للفقرة الثانية من هذا القرار، وجفت األمانة العامة المذ رة رق -
المندوبيات الدائمة للدول األعضاا مرال  بفا القرار، لتعميمه على وزارات الصحة بالدول األعضاا.  ما أرالقت 
األمانة العامة بمذ رتفا وثيقة المبادئ العامة العربية المشار إليفا للعمل على مواالاة األمانة العامة بمدى رغبة 

تنفيذ هذه المبادئ على المستوى الوطني، وذلك تمفيدًا لعرض الموضوع على اجتماعات  الدول األعضاا الي
.  ما 2022مجلس وزراا الصحة العرب وم تبه التنفيذي الي دورته القادمة المقرر عقدها الي شفر مارس/آذار 

 تم مباطبة وزارتي السياحة والنقل بالدول األعضاا الي هذا الشأن.
واالقة  ل من: الممل ة األردنية الفاشمية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، جمفورية العرا ، تلقت األمانة العامة م -

 على هذه المبادئ.  ما أبدت سلطنة عمان عددًا من المالحبات حولفا.

 
 

 (2320رقةةةةةةةةم القةةةةةرار: )
 موضوع القرار: التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية.

 في فقرتيه )ثانيًا( و)ثالثًا( على: القرارنص   ❖
 :الصيني –"ثانيًا: منتدى التعاون العربي 

 في مجال الصحة: -1
ت لياااا  األمانااااة العامااااة بمواصاااالة اإلجاااارااات الالزمااااة لإلعااااداد والتحضااااير الجيااااد لعقااااد الاااادورة الثالثااااة لمنتاااادى 

 الصحة عبر تقنية "اليديو  ونفرانس". مجالالتعاون العربي الصيني الي 
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 في مجال البحث العلمي والت نولوجيا: -2
الصاااااايني لنقاااااال الت نولوجيااااااا واإلبااااااداع،  –الترحيااااااب بنتااااااائ  أعمااااااال الاااااادورة الرابعااااااة لمااااااؤتمر التعاااااااون العربااااااي 

عبااااااار تقنياااااااة "الياااااااديو  اااااااونفرانس"، وت ليااااااا  األماناااااااة العاماااااااة  22/8/2021 – 19الاااااااذي عقاااااااد باااااااالل الفتااااااارة 
 ة تنفيذ نتائجه.بمتابع

 في مجال حوار الحضارات: -3
اإلحاااطااة علمااًا باااإلجرااات التي اتبااذتفااا األمااانااة العااامااة لتوقيع مااذ رة تفاااهم مع وزارة الثقاااالااة والسااااااااااااااياااحاة  ▪

بجمفورية الصين الشعبية، وت لي  األمانة العامة بمواصلة اإلجرااات الالزمة مع الجانب الصيني لالنتفاا 
 م.من توقيع مذ رة التفاه

ت لي  األمانة العامة بمواصااااااااااالة اإلجرااات الالزمة لإلعداد والتحضاااااااااااير الجيد لعقد الدورة التاساااااااااااعة لندوة  ▪
، 2021العالقات العربية الصاااينية والحوار بين الحضاااارتين العربية والصاااينية بالل شااافر سااابتمبر / أيلول 

 عبر تقنية "اليديو  ونفرانس".
 :الهندي -ثالثًا: منتدى التعاون العربي 

 في مجال التعليم والبحث العلمي:
ت ليااااااا  األماناااااااة العاماااااااة بمواصااااااالة اإلجااااااارااات الالزماااااااة لإلعاااااااداد والتحضاااااااير الجياااااااد لعقاااااااد ماااااااؤتمر رؤسااااااااا 

 عبر تقنية اليديو  ونفرانس." 2021الجامعات العربية بالفند بالل عام 
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

 مستقل()الموضوع معروض في بند 
 

 

 (2322رقةةةةةةةةم القةةةةةرار: )
 .تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجانموضوع القرار: 

 :)الجوانب االجتماعية( القرار نص ❖
 :المجالس الوزارية: أوالً "

 :اإلحاطة علمًا بة
 .15/3/2021( لمجلس وزراا الصحة العرب بتاريخ: 54قرارات الدورة ) •

، مع التأ يد على تبعية المجلس العربي 23/5/2021لمجلس وزراا الصاااااااااحة العرب بتاريخ: ( 55قرارات الدورة ) •
 لالبتصاصات الصحية لمجلس وزراا الصحة العرب وبضوعه لقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي.

 .27/5/2021( لمجلس وزراا الشباب والرياضة العرب بتاريخ: 44قرارات الدورة ) •

 :اللجان: ثانياً 
 :افقة علىالمو 
 . "26/8/2021( للجنة مؤسسات المجتمع المدني العربية بتاريخ 30تقرير وتوصيات االجتماع ) •

 

  المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: اإلجراءات ✓
 مااااذ رة رقاااامال تاااام تعماااايم القاااارار علااااى المناااادوبيات الدائمااااة للاااادول األعضاااااا والمنبمااااات العربيااااة المتبصصااااة بموجااااب

 .2/9/2021بتاريخ  (21/1439/5)
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 األمانة العامة           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي

 (109الدورة العادية )
 تقريـر األميـن العـام

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : ثانياً 

 نشاط األمانة العامة فيما بين دورتي المجلس
 (108 – 109) 

 
 نشاط األمين العام -1

  



23 

 
( لمااااااؤتمر العماااااال العربااااااي الااااااذي 47الااااااي االتتاااااااا أعمااااااال الاااااادورة ) 5/9/2021شااااااارك األمااااااين العااااااام بتاااااااريخ  -1

أقامتااااه منبمااااة العماااال العربيااااة، وألقااااى  لمااااة أشااااار اليفااااا إلااااى آثااااار أزمااااة  ورونااااا علااااى المنطقااااة العربيااااة، حيااااث 
 ماااااا أشاااااار الاااااي  د.بعاااااااأل نتاااااا  بشااااا ل  بيااااار، وتااااادهورت مؤشااااارات الفقااااار متعاااااددأرقاااااام التشاااااغيل واإلتراجعااااات 

حديثااااه إلااااى أثاااار التغياااارات الت نولوجيااااة علااااى سااااو  العماااال، مؤ اااادًا الااااي هااااذا الصاااادد علااااى أهميااااة وضااااع الاااادول 
. وعلااااااى صااااااعيٍد بتطااااااوير التعلاااااايم والتعلاااااايم المفنااااااي والتاااااادريباألعضاااااااا لبطااااااط استشااااااراالية وسياسااااااات ُتعنااااااى 

منطقاااااة  رباااااي مااااان باااااالل تطاااااوراتآبااااار، تطاااااّر  األماااااين العاااااام إلاااااى اسااااات مال مساااااار الت امااااال االقتصاااااادي الع
عااااااادادالتجاااااااارة الحااااااار  دابااااااال  األماااااااوالالعاملاااااااة ورؤوس األياااااااادي تسااااااافيل حر اااااااة  اتفاقياااااااات ة العربياااااااة ال بااااااارى وا 
 .الموارد العربية بش ل أالضل واستغاللالقضاا على البطالة  لما له من أهمية اليي، الوطن العرب

رئااااااايس المجلاااااااس االقتصاااااااادي واالجتمااااااااعي  -السااااااايد رضاااااااا تيااااااار  6/9/2021 بتااااااااريخاسااااااتقبل األماااااااين العاااااااام  -2
اسااااااتمع إلااااااى ، حيااااااث الااااااي مقاااااار األمانااااااة العامااااااةبالجمفوريااااااة الجزائريااااااة الديمقراطيااااااة الشااااااعبية، وذلااااااك والبيئااااااي 

اإلحاطااااااة التااااااي قااااااّدمفا حااااااول دور المجلااااااس االقتصااااااادي واالجتماااااااعي والبيئااااااي بااااااالجزائر بصاااااافته أعلااااااى هيئااااااة 
اعياااااااة واالقتصاااااااادية وتقيااااااايم السياساااااااات الح ومياااااااة، وتقااااااادم عناااااااى ب عاااااااداد الدراساااااااات االجتمح ومياااااااة مساااااااتقلة تُ 

لسااااايد األماااااين العاااااام لحضاااااور المنتااااادى ارضاااااا تيااااار  ماااااا دعاااااا السااااايد المشاااااورة للح وماااااة الاااااي مجااااااالت عملفاااااا. 
األالريقااااااي للقطاااااااع الباااااااص الااااااذي ينبمااااااه المجلااااااس االقتصااااااادي واالجتماااااااعي والبيئااااااي بالتعاااااااون مااااااع االتحاااااااد 

األمااااين العااااام رحااااب وقااااد الااااي الجزائاااار العاصاااامة،  الجزائريااااة الجمفوريااااة رئاااايسالبامااااة األالريقااااي وتحاااات رعايااااة 
 .لتعاون الي  ل ما من شأنه بدمة القضايا العربيةلبالدعوة، معبرًا عن استعداد الجامعة 

 ،مااااااديرة الم تااااااب اإلقليمااااااي لبرنااااااام  األماااااام المتحاااااادة اإلنمااااااائي -األمااااااين العااااااام الساااااايدة بلياااااادة بااااااوزار  اسااااااتقبل -3
أشاااااااد الااااااي بدايااااااة اللقاااااااا بالتعاااااااون المثماااااار والاااااادعم الااااااذي يقدمااااااه برنااااااام  األماااااام  حيااااااث، 7/9/2021 بتاااااااريخ

  اللقاااااا إلااااى التعاااااون القااااائم بااااين الجامعااااة العربيااااة وبرنااااام  األماااام تطاااارّ . و المتحاااادة اإلنمااااائي للجامعااااة العربيااااة
ودعااااااام  لتعااااااااون القاااااااائم الاااااااي المجااااااااالت االقتصاااااااادية واالجتماعياااااااة، ماااااااا تااااااام اساااااااتعراض ا ،المتحااااااادة اإلنماااااااائي

البرناااااام  لعااااادد مااااان الم اتاااااب التنفيذياااااة للمجاااااالس الوزارياااااة المتبصصاااااة  اإلسااااا ان والميااااااه، وتااااام اقتاااااراا إقاماااااة 
 .تعاون بين الجانبين الي إعداد تقرير التنمية البشرية الي العالم العربي

علاااااااى دعااااااام الجامعاااااااة ال امااااااال لطلاااااااب دولاااااااة ، 12/9/2021بتااااااااريخ  الاااااااي بياااااااان أصااااااادرهأ اااااااد األماااااااين العاااااااام  -4
( لماااااااؤتمر الااااااادول األطااااااارا  الاااااااي اتفاقياااااااة األمااااااام 28ارات العربياااااااة المتحااااااادة الستضااااااااالة أعماااااااال الااااااادورة )اإلمااااااا

علاااااى ثقاااااة تاماااااة  ، وأوضاااااح أناااااه2023( المقااااارر عقااااادها الاااااي عاااااام COP28المتحااااادة اإلطارياااااة لتغيااااار المنااااااخ )
ة اإلمااااااارات علااااااى استضاااااااالة هااااااذا الحاااااادث المنااااااابي العااااااالمي المفاااااام، وبأنفااااااا ستساااااابر  االاااااادولااااااة الااااااي قاااااادرة 

رة للحااااااد ماااااان آثااااااار تغياااااارات إم اناتفااااااا لتااااااوالير الباااااارو  ال فيلااااااة ب نجاحااااااه، مشاااااايدًا بااااااالجفود اإلماراتيااااااة المقاااااادّ 
الاااااي  ماااااا رّحاااااب  المناااااخ، ومنوهاااااًا بااااادورها بصاااافتفا الدولاااااة المضااااايفة للو الاااااة الدوليااااة للطاقاااااة المتجاااااددة )إيرينااااا(.

لماااااؤتمر الااااادول األطااااارا  الاااااي اتفاقياااااة ( 27باستضااااااالة جمفورياااااة مصااااار العربياااااة ألعماااااال الااااادورة )ذات البياااااان 
، داعيااااًا  االااااة الاااادول العربيااااة إلااااى المشااااار ة بفاعليااااة الااااي هااااذه القماااااة، 2022( نفايااااة العااااام COP27المناااااخ )

 ومعربًا عن إيمانه بقدرة مصر وحن تفا الدبلوماسية إلنجاا أعمالفا
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إ ساااااابو "العربيااااااة الاااااي معااااارض بزياااااارة تفقدياااااة لجناااااااا جامعاااااة الااااادول  28/9/2021 بتاااااااريخقاااااام األماااااين العاااااام  -5
ذلاااااااك علاااااااى هاااااااام  و ، 2021 تشااااااارين أول / تاااااااوبرأول مااااااان الاااااااي األ قبيااااااال االتتاحاااااااه رسااااااامياً  "دباااااااي – 2020

ت نولوجيااااااات االقتصااااااااد "للمشاااااااار ة الااااااي االتتاااااااا ماااااااؤتمر ومعاااااارض  العربيااااااة المتحاااااادة إلمااااااااراتدولااااااة ازيارتااااااه ل
ل باااااين أقساااااام الجنااااااا المساااااتوحاة تصااااااميمه مااااان قاعاااااات تنّقااااا"، إذ 2021سااااايملس الشااااار  األوساااااط  -الرقماااااي 

الجمفاااااور  لتعريااااا عجاباااااه ببسااااااطة ومالاماااااة األال اااااار المطروحاااااة إالمقااااار التااااااريبي للجامعاااااة بالقااااااهرة، مباااااديًا 
عاااااداد واجفاااااة إعجاباااااه بف ااااارة إأعااااارب عااااان  ماااااا وآالاقفاااااا المساااااتقبلية.  العريااااا  وحاضااااارها الجامعاااااةبتااااااريخ الزائااااار 

بماااااا يع اااااس التناااااوع ال بيااااار  ؛صاااااولمااااان مبتلااااا  المجتمعاااااات واأل "لوجاااااوه العربياااااةا"الجنااااااا مااااان مجموعاااااة مااااان 
نسااااااانيًا إبعاااااادًا  ىأن تنفياااااذ الف اااااارة أضاااااف ىلااااااإ مشاااااايراً  ،الاااااذي تتساااااام باااااه التر يبااااااات الساااااا انية الاااااي العااااااالم العرباااااي

تميااااااز موقعااااااه الفريااااااد داباااااال  ىلااااااإجناااااااا الجامعااااااة وأ ساااااابه تمياااااازًا يضااااااا   ىعلاااااا مطلوبااااااًا و ااااااذلك لونااااااًا مبفجاااااااً 
 .عرضالم

نائاااااب رئااااايس  - ، إلاااااى جاناااااب الشااااايخ ساااااي  بااااان زاياااااد آل نفياااااان29/9/2021 بتااااااريخشاااااارك األماااااين العاااااام،  -6
"ت نولوجيااااااااات الااااااااي االتتاااااااااا أعمااااااااال مااااااااؤتمر ومعاااااااارض  ،مجلااااااااس الااااااااوزراا، وزياااااااار الدابليااااااااة بدولااااااااة اإلمااااااااارات

 الاااااي حياااااث ألقاااااى  لماااااة االتتاحياااااة تطاااااّر  ،" بمديناااااة دباااااي2021سااااايملس الشااااار  األوساااااط  -االقتصااااااد الرقماااااي 
مااااان ماااااوارد االقتصااااااد العاااااالمي، تااااازداد أهميتاااااه  أساساااااياً  إلاااااى م اناااااة االقتصااااااد الرقماااااي بصااااافته ماااااورداً  مساااااتفلفا

إلاااااى وضاااااع  إلاااااى ضاااااع  مسااااااهمة الشااااار ات الرقمياااااة الاااااي االقتصااااااد العرباااااي، وداعيااااااً  بشااااا ل مساااااتمر، مشااااايراً 
أشاااااد  مااااا  ب الباااااحثين عاااان الاااارص عماااال الااااي المنطقااااة.سياسااااات مح مااااة وعمليااااة ماااان شااااأنفا اسااااتيعاب الشاااابا

علااااى المبااااادرة التااااي تلقتفااااا الجامعااااة العربيااااة ماااان  ثنياااااً بالاااادور اإلماااااراتي الرائااااد الااااي مجااااال االقتصاااااد الرقمااااي، مُ 
 دولااااااااة اإلمااااااااارات، بشااااااااأن الرؤيااااااااة العربيااااااااة لالقتصاااااااااد الرقمااااااااي، والتااااااااي سااااااااترالع ضاااااااامن الملاااااااا  االقتصااااااااادي

 المقبلة للنبر الي اعتمادها. إلى القمة العربية واالجتماعي
المنسااااا  المقااااايم لألنشاااااطة التنفيذياااااة  -السااااايدة إيليناااااا بانوالاااااا الاااااي مقااااار األماناااااة العاماااااة، اساااااتقبل األماااااين العاااااام  -7

أشاااااد الااااي بدايااااة اللقاااااا بالتعاااااون  ، حيااااث13/10/2021 بتاااااريخ ،لألماااام المتحاااادة ماااان أجاااال التنميااااة الااااي مصاااار
وبااااادورها أعربااااات السااااايدة بانوالاااااا عااااان  .تحااااادة للجامعاااااة العربياااااةالمثمااااار والااااادعم الاااااذي تقدماااااه هيئاااااات األمااااام الم

طلعاااات األمااااين العااااام علااااى األنشااااطة والباااارام  التااااي تقااااوم بتنفيااااذها أأهميااااة المنطقااااة العربيااااة الااااي عملفااااا،  مااااا 
بالتعاااااون مااااع الح ومااااة المصاااارية، باإلضاااااالة إلااااى الباااادا الااااي إعااااداد إطااااار تعاااااون للبمسااااة ساااانوات القادمااااة يباااادأ 

  اللقااااااا إلاااااى التعااااااون  ماااااا تطااااارّ  .2030لااااادعم وتساااااريع تنفياااااذ أهااااادا  التنميااااة المساااااتدامة  ، وذلاااااك2023عااااام 
لمااااارأة وم تاااااب ل فيئاااااة األمااااام المتحااااادة  ؛القاااااائم باااااين جامعاااااة الااااادول العربياااااة وعااااادد مااااان هيئاااااات األمااااام المتحااااادة

 .األمم المتحدة لتنسي  الشئون اإلنسانية وغيرها
صاحب ألوسط األبضر التي أطلقتفا الممل ة العربية السعودية برعاية األمين العام الي قمة مبادرة الشر  اشارك  -8

وتأتي هذه  .25/10/2021 المنعقدة الي الرياض بتاريخ ،ولي العفد األمير محمد بن سااااااااااااالمانالسااااااااااااامو المل ي 
لمنابي طار االهتمام ال بير الذي تبديه الجامعة بالقضاااااااايا المتعلقة بحماية البيئة ومجابفة التغير اإ اليالمشاااااااار ة 

وألقى األمين العام  لمة استعرض  المجتمعات العربية. ىباصة الي ضوا التأثيرات المتزايدة لفذه الموضوعات عل
 و ذا دور جامعة الدول العربية الي هذا الشأن. عناصر الموق  العربي من قضايا التغير المنابياليفا 
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العاااااام لشااااائون اإلغاثاااااة اإلنساااااانية، بتااااااريخ مبعاااااوث األماااااين  -اساااااتقبل األماااااين العاااااام الشااااايبة حصاااااة آل ثااااااني  -9
، وبرالقتفاااااااا بطلجاااااااي ومبااااااار  الااااااايلم " بااااااااتن الزعتاااااااري"، حياااااااث يمثااااااال هاااااااذا الفااااااايلم تطلاااااااع شاااااااباب 28/10/2021

 12الالجئااااين الااااي المباااايم لتحقياااا  أحالمفاااام وتشاااا يل الرياااا  ل اااارة القاااادم باساااام المباااايم. وقااااد حصاااال الفاااايلم علااااى 
نجماااااة الجوناااااة الذهبياااااة، وأثناااااى األماااااين العاااااام علاااااى النجااااااا جاااااائزة علاااااى مساااااتوى العاااااالم، و اااااان آبرهاااااا جاااااائزة 

الاااااذي حققاااااه الفااااايلم والاااااذي يع اااااس  فااااااا شاااااباب الالجئاااااين ومعانااااااتفم والبااااارو  الصاااااعبة التاااااي يعيشاااااون اليفاااااا، 
 ويبث األمل الي نفوس  ثير من الالجئين لتحقي  أحالمفم وتطلعاتفم.

( للمجلاااااااس الاااااااوزاري العرباااااااي 13لااااااادورة )الاااااااي االتتااااااااا أعماااااااال ا 18/11/2021بتااااااااريخ شاااااااارك األماااااااين العاااااااام  -10
 لمااااة دعااااا حيااااث ألقااااى  ،حضااااوريًا ألول ماااارة منااااذ بدايااااة جائحااااة اليااااروس  ورونااااا المسااااتجد تقاااادللمياااااه، التااااي عُ 

اليفااااا إلااااى الحفاااااب علااااى أعلااااى درجااااات التأهااااب واليقبااااة لمواصاااالة جفااااود محااااو تااااداعيات الجائحااااة، واالسااااتفادة 
أن أرقااااااام الوضااااااع إلااااااى  األمااااااين العاااااااميااااااة مسااااااتقباًل. وأشااااااار ماااااان دروساااااافا الااااااي بناااااااا السياسااااااات المائيااااااة العرب

ال تحتاااااا  إلاااااى مزياااااد مااااان التبياااااان، مضااااايفًا باااااأن تحقيااااا  أهااااادا  أجنااااادة التنمياااااة  وأنفااااااالماااااائي العرباااااي مقلقاااااة، 
نفاااااااا  علاااااااى المشااااااااريع السااااااايما الفاااااااد  الساااااااادس المتعلااااااا  بالميااااااااه، يتطلاااااااب مضااااااااعفة اإل 2030المساااااااتدامة 

الااااي باااال الباااارو  الماليااااة الضاااااغطة التااااي تواجففااااا  ثياااار ماااان الاااادول  ن باصااااةً يّ المائيااااة، وهااااو أماااار لاااايس بااااالف
حاااااّذر الاااااي  لمتاااااه مااااان بطاااااورة التغيااااار المناااااابي وتداعياتاااااه علاااااى موضاااااوع الميااااااه الاااااي المنطقاااااة  ماااااا العربياااااة. 

، 2022أ الاااااي هاااااذا الصااااادد جمفورياااااة مصااااار العربياااااة التاااااي ستحتضااااان رساااااميًا قماااااة المنااااااخ لعاااااام العربياااااة، وهّنااااا
الفرصااااااة لتسااااااليط الضااااااوا علااااااى القضااااااايا البيئيااااااة ومنفااااااا الوضااااااع المااااااائي هااااااذه ع إلااااااى اسااااااتغالل داعيااااااًا الجمياااااا

 .العربي ب ل تعقيداته

الماااااااديرة التنفيذياااااااة لفيئاااااااة األمااااااام المتحااااااادة لتم اااااااين المااااااارأة  -اساااااااتقبل األماااااااين العاااااااام الاااااااد تورة سااااااايما بّحاااااااوث  -11
، حياااااااث قااااااادم األماااااااين العاااااااام 28/11/2021والمسااااااااواة باااااااين الجنساااااااين، باااااااالل زيارتفاااااااا إلاااااااى القااااااااهرة بتااااااااريخ 

التفنئااااة للااااد تورة بّحااااوث بمناساااابة توليفااااا هااااذا المنصااااب الفااااام منااااذ التاااارة وجياااازة متمنيااااًا لفااااا التوالياااا  والنجاااااا الااااي 
أداا مفمتفااااااا،  مااااااا أشاااااااد بالتعاااااااون المثماااااار والاااااادعم الااااااذي تقدمااااااه الفيئااااااة لألمانااااااة العامااااااة للجامعااااااة والمشاااااااريع 

لجانبااااااان الااااااي تنفيااااااذ عاااااادد ماااااان األنشااااااطة  مشااااااروع الماااااارأة واألماااااان المشااااااتر ة بااااااين الجااااااانبين، حيااااااث يتعاااااااون ا
يوماااااًا لمناهضاااااة  16والساااااالم، والشاااااب ة العربياااااة للنسااااااا وسااااايطات الساااااالم، الضااااااًل عااااان االحتفاااااال بحملاااااة "الاااااا 

 العن  ضد المرأة".
الاااااي مقااااار  18/12/2021، بتااااااريخ شاااااارك األماااااين العاااااام الاااااي االحتفاااااال بمناسااااابة الياااااوم العاااااالمي للغاااااة العربياااااة -12

وزيااااارة الثقاالاااااة  -االتاااااتح إلاااااى جاناااااب السااااايدة ناااااورة بنااااات محماااااد ال عباااااي ؛ حياااااث دبيبااااا 2020إ سااااابو عااااارض م
العاليااااة اللغااااة العربيااااة التااااي نبمتفااااا األمانااااة العامااااة للجامعااااة بفااااذه  ،والشااااباب بدولااااة اإلمااااارات العربيااااة المتحاااادة

 ،واصاااااال الحضاااااااري"تحاااااات شااااااعار "اللغااااااة العربيااااااة: جساااااار للت ،إ ساااااابومعاااااارض المناساااااابة بالتعاااااااون مااااااع إدارة 
لقاااااى  لمااااااة أشااااااار اليفااااااا إلااااااى إسااااافام اللغااااااة العربيااااااة الااااااي الحضااااااارة اإلنساااااانية، ودورهااااااا الااااااي احتضااااااان وربااااااط وأ

 .ثقاالات شعوب مبتلفة الي عالم عقلي واحد
استضااااااااله جنااااااا جامعاااااة الاااااادول  ، الاااااذيلبااااااط العربااااايا ضمعااااار  18/12/2021 بتااااااريخاالتاااااتح األماااااين العااااااام  -13

العربياااااة بحضاااااور عااااادد مااااان السااااافراا العااااارب الاااااي دولاااااة اإلماااااارات  ،دبيبااااا 2020إ سااااابو معااااارض العربياااااة الاااااي 
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وبعااااااض الشبصاااااايات المشاااااار ة الااااااي العاليااااااة اللغاااااة العربيااااااة التااااااي نبمتفاااااا األمانااااااة العامااااااة للجامعااااااة المتحااااادة، 
  اااااانون أول /ديسااااامبر 18بااااااليوم العاااااالمي للغاااااة العربياااااة المواالااااا   احتفااااااالً  ،إ سااااابومعااااارض بالتعااااااون ماااااع إدارة 

 عام.من  ل 
قماااااة أول الاااااي االتتااااااا  ،دبيبااااا 2020إ سااااابو  معااااارض الاااااي مقااااار 19/12/2021 بتااااااريخارك األماااااين العاااااام شااااا -14

بااااااو ببااااااي للغااااااة العربيااااااة بدولااااااة أفااااااا وزارة الثقاالااااااة والشااااااباب بالتعاااااااون مااااااع مر ااااااز تالتااااااي نبمو  ؛لغااااااة العربيااااااةل
ول العربياااااة ألقاااااى  لماااااة الاااااي االالتتااااااا ذّ ااااار الاااااي مساااااتفلفا باااااأن جامعاااااة الاااااد، حياااااث اإلماااااارات العربياااااة المتحااااادة

إلاااااااى أن أول اتفاقياااااااة  تساااااااتمد اسااااااامفا مااااااان العربياااااااة ألنفاااااااا عناااااااوان لوحااااااادة الشاااااااعور ووعاااااااي الشاااااااعوب، مشااااااايراً 
لت الناااااااواة ، إذ شااااااا ّ 1945وضاااااااعتفا الجامعاااااااة مباشااااااارة بعاااااااد تأسيسااااااافا  انااااااات المعاهااااااادة الثقاالياااااااة نفاياااااااة عاااااااام 

أن اللغااااااة  األمااااااين العااااااام مااااااا أ ااااااد  العربيااااااة ودعمفااااااا.اللغااااااة األولااااااى إلطااااااال  مسااااااار تعاااااااوني ُيعنااااااى بتعزيااااااز 
العربيااااة هااااي الاااار ن األهاااام الااااي وحاااادة هااااذه األمااااة ونااااواة ثقاالتفااااا، مضاااايفا بأنفااااا تتجاااااوز عنصااااري الاااادين والعاااار ، 

أشاااااار الاااااي بتاااااام  لمتاااااه إلاااااى و  إذ صااااافرت عبااااار تاريبفاااااا المتجاااااذر ثقاالاااااات مبتلفاااااة الاااااي ثقاالاااااة واحااااادة جامعاااااة.
 21المجلااااس الاااادولي للغااااة العربيااااة بااااالل الفتاااارة ماااان مبااااادرة شاااافر اللغااااة العربيااااة المقاااارر إقامتااااه بالتعاااااون مااااع 

 اااال محباااااي  تاااااريخ تأساااايس جامعااااة الاااادول العربيااااة، داعياااااً وهااااو  ،2022 آذار /مااااارس 22إلااااى  شااااباط /البراياااار
الااااي  وتجاااادر اإلشااااارة الااااي هااااذا الصاااادد إلااااى أن األمااااين العااااام شااااارك أيضاااااً  اللغاااة العربيااااة إلااااى التعاااااون إلنجاحااااه.

رئااااايس مر اااااز اباااااو  -لساااااة االتتااااااا القماااااة، حياااااث حااااااوره السااااايد علاااااي بااااان تمااااايم حوارياااااة التاااااي تلااااات جالجلساااااة ال
 .بشأن حال اللغة العربية ومستقبلفا وعوامل النفوض بفا ،ببي للغة العربية

لمااااااؤتمر الااااااوزراا المسااااااؤولين  (22)الااااااي االتتاااااااا أعمااااااال الاااااادورة  19/12/2021بتاااااااريخ شااااااارك األمااااااين العااااااام  -15
عاااااان الشاااااااؤون الثقاالياااااااة الاااااااي الاااااااوطن العرباااااااي، التااااااي استضااااااااالتفا وزارة الثقاالاااااااة والشاااااااباب اإلماراتياااااااة الاااااااي مقااااااار 

الاااااي مساااااتفل  لمتاااااه باالبتياااااار الح ااااايم بعقاااااد أعماااااال هاااااذه  األماااااين العااااااموأشااااااد  .دبيبااااا 2020إ سااااابو معااااارض 
بيمفاااااا دولاااااة اإلماااااارات، وذلاااااك لالرتبااااااط الوثيااااا  باااااين الااااادورة باااااالتزامن ماااااع قماااااة اللغاااااة العربياااااة التاااااي باااااادرت بتن

علااااى أجناااادة الثقاالااااة العربيااااة،  بااااارزاً    إلااااى حر ااااة اإلصااااالا الااااديني التااااي تحتاااال م اناااااً تطاااارّ .  مااااا الثقاالااااة واللغااااة
يشااااااارك اليااااااه الجميااااااع ل ساااااار حالااااااة  شااااااجاعاً  ن اإلصااااااالا الااااااديني قضااااااية شاااااااملة تتطلااااااب حااااااواراً أإلااااااى  مشاااااايراً 

 .ض الرضفا باسم الدينالفيمنة التي حاول البع
نائاااااب رئااااايس الدولاااااة رئااااايس  -برالقاااااة صااااااحب السااااامو الشااااايخ محماااااد بااااان راشاااااد آل م تاااااوم  األماااااين العااااااموّقاااااع  -16

وزراا الثقاالاااااااة العااااااارب علاااااااى وثيقاااااااة "إعاااااااالن اإلماااااااارات للغاااااااة معاااااااالي الساااااااادة مجلاااااااس الاااااااوزراا حاااااااا م دباااااااي، و 
، ضاااااامن 19/12/2021اريخ بتاااااا، دبيباااااا 2020إ ساااااابو معاااااارض العربيااااااة" وذلااااااك الااااااي جناااااااا دولااااااة اإلمااااااارات ب

  .وزارة الثقاالة والشباب اإلماراتية والتي نبمتفا ،أعمال أول قمة للغة العربية
جااااااائزة التميااااااز للماااااارأة العربيااااااة الااااااي دورتفااااااا األولااااااى  الااااااي حفاااااال، 20/12/2021 شااااااارك األمااااااين العااااااام بتاااااااريخ -17

 بيااااوم االحتفااااالام  علااااى هاااا ،دبيباااا 2020إ ساااابو الااااي معاااارض بالمجااااال الطبااااي، والتااااي أقيماااات بجناااااا الماااارأة 
العاااااام بدولاااااة اإلماااااارات العربياااااة وهيئاااااة األمااااام المتحااااادة  يبالتعااااااون ماااااع االتحااااااد النساااااائ ،جامعاااااة الااااادول العربياااااة

 للمرأة.
-10شاااااارك األماااااين العاااااام الاااااي االتتااااااا النسااااابة الرابعاااااة مااااان منتااااادى شاااااباب العاااااالم الاااااذي ُعقاااااد باااااالل الفتااااارة  -18

رئااااااااايس جمفورياااااااااة مصااااااااار العربياااااااااة،  -، بحضاااااااااور الباماااااااااة الااااااااارئيس عباااااااااد الفتااااااااااا السيساااااااااي 13/1/2022
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وبمشااااار ة عاااادد  بياااار ماااان الشااااباب وأصااااحاب الاااارؤى والمبااااادرات ماااان مبتلاااا  دول العااااالم، حيااااث أ ااااد األمااااين 
ام علاااااى أن المنتااااادى يمثااااال إضااااااالة حقيقياااااة للتواصااااال باااااين الشاااااباب مااااان ثقاالاااااات وحضاااااارات مبتلفاااااة، بماااااا العااااا

ُيعاااازز ماااان قاااايم الحااااوار والفاااام اآلباااار، وبمااااا ياااادعم أيضااااًا الحااااوار بااااين األجيااااال المبتلفااااة ويساااامح بتبااااادل الاااارؤى 
رئاااايس  -ميقاااااتي والبباااارات.  مااااا التقااااى األمااااين العااااام علااااى هااااام  أعمااااال المنتاااادى مااااع دولااااة الاااارئيس نجيااااب 

الح وماااااة اللبنانياااااة، حياااااث تطاااااّر  النقاااااا  إلاااااى تطاااااورات الوضاااااع الاااااي لبناااااان، ومبااااااطر اساااااتمرار حالاااااة الجماااااود 
السياساااااي الاااااي ضاااااوا المصااااااعب االقتصاااااادية الفائلاااااة التاااااي يعااااااني منفاااااا الشاااااعب اللبنااااااني. وأ اااااد األماااااين العاااااام 

يساااااية لااااادى الح وماااااة مااااان أجااااال مصااااالحة علاااااى أن صااااايانة العالقاااااات العربياااااة للبناااااان يتعاااااين أن تمثااااال أولوياااااة رئ
 اللبنانيين جميعًا الي هذه البرو  الصعبة.

رئاااااايس  -التقااااااى األمااااااين العااااااام بصاااااااحب الساااااامو المل ااااااي األمياااااار عبااااااد العزيااااااز باااااان طااااااالل باااااان عبااااااد العزيااااااز  -19
، وذلااااااك بمناساااااابة إطااااااال  المدونااااااة العربيااااااة 12/1/2022برنااااااام  البلااااااي  العربااااااي للتنميااااااة )أجفنااااااد(، بتاااااااريخ 

المساااااتدامة تحااااات رعاياااااة األماااااين العاااااام للجامعاااااة، حياااااث توجاااااه بالشااااا ر لساااااموه ولوالاااااده الراحااااال سااااامو للتنمياااااة 
األميااااار طاااااالل بااااان عباااااد العزياااااز علاااااى دعمفماااااا المتواصااااال لبدماااااة العدياااااد مااااان القضاااااايا اإلنساااااانية والتاااااي مااااان 

حااااات بينفاااااا دعااااام الالجئاااااين. وبااااادوره أ اااااد صااااااحب السااااامو المل اااااي األميااااار عباااااد العزياااااز علاااااى أهمياااااة العمااااال ت
مبلاااااة جامعاااااة الااااادول العربياااااة ومثمناااااًا جفاااااود الجامعاااااة العربياااااة الاااااي مسااااااعدة البرناااااام  للقياااااام بااااادوره اإلنسااااااني. 
 مااااا أ ااااد األمااااين العااااام علااااى أهميااااة بلااااورة رؤى جدياااادة للتعاااااون بااااين الجااااانبين الااااي باااال التطااااورات الحاليااااة وبمااااا 

مًا الااااااي تنفيااااااذ أهاااااادا  التنميااااااة " والمضااااااي قااااااد19-يعاااااازز جفااااااود الاااااادول العربيااااااة للتعاااااااالي ماااااان جائحااااااة " واليااااااد
 ووالقًا لبرام  وبطط محددة يعمل عليفا متبصصون من الجانبين. 2030المستدامة 

أعماااااااال االجتمااااااااع التنسااااااايقي لممثلاااااااي الغااااااار  التجارياااااااة العربياااااااة  17/1/2022 بتااااااااريخالتاااااااتح األماااااااين العاااااااام ا -20
لاااااى أهمياااااة الرقمناااااة الاااااي رسااااام ع  لمتاااااهأ اااااد الاااااي ، حياااااث األجنبياااااة المشاااااتر ة المنعقاااااد الاااااي مقااااار األماناااااة العاماااااة

مسااااااتقبل غاااااار  التجااااااارة والصااااااناعة، مؤ اااااادًا علااااااى ضاااااارورة تبنااااااي هااااااذه المنبمااااااات لفي لااااااة مرنااااااة قائمااااااة علااااااى 
 استبدام تقنيات رقمية ونبم معلومات مبت رة. 

األميناااااااة التنفيذياااااااة للجناااااااة االقتصاااااااادية  -الاااااااد تورة روال دشاااااااتي  19/1/2022 بتااااااااريخاساااااااتقبل األماااااااين العاااااااام  -21
أشااااااد الاااااي مساااااتفل اللقااااااا بقاااااوة الشااااارا ة التاااااي تاااااربط ، حياااااث )االسااااا وا( الاااااي مقااااار األماناااااة العاماااااة لغرباااااي آسااااايا

جامعاااااة الااااادول العربياااااة باالسااااا وا، معبااااارًا عااااان امتناناااااه ل ااااال الجفاااااود التاااااي تباااااذلفا الماااااديرة التنفيذياااااة علاااااى رأس 
باااار إطااااال  أنشااااطة المنبمااااة لتحقياااا  أهاااادا  التنميااااة الااااي المنطقااااة العربيااااة، وعاااان رغبتااااه الااااي توساااايع التعاااااون ع

 2045روال دشااااااتي األمااااااين العااااااام علااااااى مشااااااروع االساااااا وا إلطااااااال  رؤيااااااة الساااااايدة طلعاااااات وأ مشااااااتر ة جدياااااادة.
تحاااااات شااااااعار "إعااااااادة األماااااال"، وهااااااي مبااااااادرة تفااااااد  إلااااااى تعزيااااااز الت اماااااال والتواصاااااال الااااااي شااااااتى المجاااااااالت 

ول العربيااااة الااااي إعااااداد للنفااااوض بالتنميااااة الااااي العااااالم العربااااي،  مااااا عّباااارت عاااان رغبتفااااا الااااي تعاااااون جامعااااة الااااد
بفااااذه المبااااادرة مبااااديًا اسااااتعداده للتعاااااون مااااع االساااا وا بشااااأنفا،  األمااااين العاااااموقااااد رحااااب  هااااذه الرؤيااااة وتنفيااااذها.

، التاااااااي تتسااااااا  2045ومعرباااااااًا عااااااان تسااااااابير األماناااااااة العاماااااااة ل االاااااااة إم اناتفاااااااا للمسااااااااهمة الاااااااي إعاااااااداد رؤياااااااة 
تشاااا ل بااااادرة أماااال وحاااااالزًا للنفااااوض بواقااااع التنميااااة الااااي محاورهااااا وأهاااادا  جامعااااة الاااادول العربيااااة، ومنوهااااًا بأنفااااا 

 .الي بل البرو  العصيبة التي تمر بفا المنطقة الدول العربية، باصةً 
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( للجنااااااااة التنسااااااااي  العليااااااااا للعماااااااال العربااااااااي 52أعمااااااااال الاااااااادورة ) 26/1/2022 بتاااااااااريخرأس األمااااااااين العااااااااام تاااااااا -22
، بالممل ااااة العربيااااة السااااعودية الرياااااضدينااااة مالمشااااترك، وذلااااك بمقاااار جامعااااة ناااااي  العربيااااة للعلااااوم األمنيااااة الااااي 

، حياااااث تحااااات عناااااوان "التحاااااول الرقماااااي وبنااااااا القااااادرات الاااااي مجاااااال الاااااذ اا االصاااااطناعي الاااااي المنطقاااااة العربياااااة"
 ىمنيااااة علاااااالتااااتح أعمااااال اللجنااااة ب لمااااة أشاااااد اليفااااا بمااااا حققتااااه جامعااااة ناااااي  ماااان تطااااور الااااي تاااادريس العلااااوم األ

إلاااااى  األماااااين العاااااامولفااااات  بياااااوت الببااااارة العربياااااة الاااااي هاااااذا المجاااااال.مااااان  المساااااتوي العرباااااي والاااااذي جعلفاااااا بيتااااااً 
أهميااااااة اضااااااطالع منبومااااااة العماااااال العربااااااي ب االااااااة منتساااااابيفا بساااااارعة تطااااااوير مفاااااااهيم وآليااااااات عملفااااااا لتلحاااااا  

همياااااة موا باااااة ذلاااااك ماااااع إعاااااداد أ ىلاااااإ باااااالمنجزات العصااااارية الاااااي التحاااااول الرقماااااي والاااااذ اا االصاااااطناعي؛ مشااااايراً 
مجااااال الرقمنااااة والااااذ اا االصااااطناعي وذلااااك الااااي ضااااوا المشاااااريع والمبااااادرات العربيااااة اسااااتراتيجيات عربيااااة الااااي 

التاااااي ساااااب  إطالقفاااااا، داعياااااًا إلاااااى التعااااااون وت اااااات  الجفاااااود علاااااى المساااااتوى العرباااااي الاااااي هاااااذا المجاااااال للااااادالاع 
 عن المصالح العربية.
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 األمانة العامة           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي

 (109الدورة العادية )
 تقريـر األميـن العـام

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : ثانياً 

 نشاط األمانة العامة فيما بين دورتي المجلس
 (108 – 109) 

 
 نشاط القطاع االقتصادي -2

  



30 

 
 
 

 : نشاط األمانة العامةثانياً 
 (109و)( 108فيما بين دورتي المجلس االقتصادي واالجتماعي )

 )الجوانب االقتصادية(
 ةةةةةةةةةةةةةةة

 

 الي مجال الت امل االقتصادي العربي.   -1

 الي مجال اإلس ان والموارد المائية والحد من ال وارث. -2

 الي مجال شؤون البيئة واألرصاد الجوية. -3

 الي مجال تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات.  -4

 الي مجال الطاقة. -5

 الي مجال النقل والسياحة. -6

 مجال اإلحصاا وقواعد المعلومات.الي  -7

 الي مجال المنبمات واالتحادات العربية. -8

 الي مجال العالقات االقتصادية. -9

 الي مجال المل ية الف رية والتناالسية. -10

 الي مجال التنسي  والمتابعة االقتصادية. -11
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 في مجال التكامل االقتصادي العربي: -1

 :الي االجتماعات التالية "أو عبر تقنية "اليديو  ونفرانسبالحضور تنبيم أو المشار ة البالعامة قامت األمانة 

  :منطقة التجارة الحرة العربية ال برى: أوالً 

   :المتابعةو لجنة التنفيذ  ❖
حيث ناقشت الموضوعات  ،(16/12/2021-14 )األمانة العامة:( 52) عقدت لجنة التنفيذ والمتابعة اجتماعفا

متابعة تطبي  منطقة التجارة الحرة العربية ال برى، العقبات التي  :و ان أهمفا ،المدرجة على جدول أعمالفا
ض التقارير الدورية حول أداا المنطقة، تعديل آلية استعر االمتعلقة بالمنطقة،  األح امتواجه الدول الي تطبي  

تسري عليفا قائمة السلع التي ال  ،التزام الدول بقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي ذات العالقة بالمنطقة
والتي جاات  فا،على تقارير اللجان والفر  الفنية المنبثقة عناللجنة طلعت قد او هذا  .أح ام البرنام  التنفيذي

 على النحو التالي:

 :لجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية ال برى
 )األمانة العامة: (9)عقدت لجنة القيود الفنية على التجارة الي إطار منطقة التجارة الحرة العربية ال برى اجتماعفا 

للملح  الباص بالقيود الفنية على التجارة الي إطار منطقة  الثالثةقرااة الست مال الوذلك  ،(18-20/10/2021
بداا المالحبات النفائية عليه، وأن إعضاا من أجل أوصت بتعميم مشروع الملح  على الدول األو ، التجارة

 ت ون هناك الترة انتقالية لترتيب األوضاع بعد اعتماد الملح .

 :لجنة الصحة والصحة النباتية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية ال برى
)األمانة  (9)اعفا عقدت لجنة الصااااااااااااحة والصااااااااااااحة النباتية الي إطار منطقة التجارة الحرة العربية ال برى اجتم

لملح  الباص بتدابير الصاااااااااااااحة والصاااااااااااااحة النباتية الي إطار امراجعة وذلك ل ،(28/10/2021-26 العامة:
وتم رالعااه للجنااة التنفيااذ بعااد القرااة الثااالثااة حيااث تم االنتفاااا من الملح  منطقااة التجااارة الحرة العربيااة ال برى، 

 للجنة المعنية عملفا.اهذه وأنفت  ،والمتابعة التباذ ما تراه مناسباً 

 لجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية ال برى:
-10)األمانة العامة:  (9)اجتماعفا  لجنة تساااااافيل التجارة الي إطار منطقة التجارة الحرة العربية ال برىعقدت 

الي إطار منطقة التجارة  بملح  تساااااااافيل التجارةلملح  الباص امراجعة اساااااااات مال  حيث تم ،(12/10/2021
القادمة مناقشاااااااة مالحبات بعض الدول  اتسااااااات مل اللجنة الي اجتماعاتفومن المقرر أن الحرة العربية ال برى، 

 على بعض مواد الملح .

 :في مجال المنافسة ومراقبة االحت ار في الدول العربية ينفرين الخبراء المختص
)األمانة  (16)اجتماعه  الي مجال المناالسااااااة ومراقبة االحت ار الي الدول العربية ينعقد الري  الببراا المبتصاااااا

الي إطار  القانون االسترشادي العربي للمناالسة حيث تم االنتفاا من مشروع ،(1/12/2021-30/11العامة: 
بين الدول للتعاون  لتو و و منطقة التجارة الحرة العربية ال برى،  ما تم وضاااااااااااااع برنام  عمل من أجل تنفيذ بر 

األعضاااا الي مجال حماية المناالسااة الذي اعتمد من المجلس االقتصااادي واالجتماعي، وتم االتفا  على إنشاااا 
 منصة عربية للمناالسة.



32 

 :العربي لحماية المستهل فرين ال
لمناقشة المسودة الباصة بمجال حماية المستفلك  ،لفري  مفتوا العضويةوالثالث لالثاني  انقد االجتماععُ  -

 ،(5/10/2021-4)األمااانااة العااامااة:  ، االجتماااع الثااانيالي إطااار منطقااة التجااارة الحرة العربيااة ال برى
واصل الفري  مناقشة الدليل االسترشادي حيث  ،(13/12/2021-12)األمانة العامة:  واالجتماع الثالث

 ول العربية.لقوانين حماية المستفلك الي الد
، حيث تم بالله اسااات مال 24/1/2022-23( يومي 11العربي لحماية المساااتفلك اجتماعه )فري  القد ع -

 الفري  أداا مفامه. 

 الفرين العربي لسالمة الغذاء:
، لمناقشااة عدد من الموضااوعات، من 11/11/2021( بتاريخ 11اجتماعه ) عقد الفري  العربي لسااالمة الغذاا

النفائية للبنود المرجعية لعمل الفري ، و ذلك اسااااااتراتيجية عمل الفري  الي المرحلة المقبلة. وقد أهمفا المسااااااودة 
تقدمت الممل ة العربية الساااعودية بمقترا إنشااااا شاااب ة عربية إقليمية التصااااالت المباطر،  ما تم المواالقة على 

لمنبمة العربية للتنمية الزراعية، حيث إساااناد مفام تفعيل المنصاااة الباصاااة بالفري  العربي لساااالمة الغذاا إلى ا
 تت فل بعمليات التشغيل والصيانة للمنصة.

 :قواعد المنشأ العربية ❖
، حيث واالقت على إقرار 7/9/2021-6يومي  (6)عقدت اللجنة الفنية لقواعد المنشااااااااااااااأ العربية اجتماعفا  -

 ما تم مناقشااااة دليل المسااااتبدم لقواعد المنشااااأ  (.2209)( و ذا تطبي  قاعدة للبند 22قاعدة عامة للفصاااال )
باإلضاااالة الى اساات مال النقا  ، العربية التي أعدته األمانة العامة بالتعاون مع برنام  األمم المتحدة اإلنمائي

وقد طلبت اللجنة من الدول األعضاااااااااااااااا مواالاة األمانة العامة  .ح ام العامة لقواعد المنشااااااااااااااأحول تعديل األ
 ، وذلكأن أية تعديالت او إضااااااااااااااالات مقترحة على األح ام العامة مقرونة بمبررات التعديلبمقترحاتفا بشااااااااااااا

  .لمناقشتفا بالل اجتماعات اللجنة القادمة
حياث تم  ،(6/10/2021-5)األمااناة العااماة:  (7)عقادت اللجناة الفنياة لقواعاد المنشااااااااااااااأ العربياة اجتمااعفاا  -

لحالي للدول العربية من حيث الجاهزية التشريعية واإلل ترونية مناقشة نتائ  االستبيان الباص بتقييم الوضع ا
إلصدار شفادات المنشأ وتبادلفا ال ترونيًا، والتي أعدته األمانة العامة، وعليه أوصت اللجنة بااااااااادعوة المجلس 
ة االقتصاااااااادي واالجتماعي للطلب من الدول األعضااااااااا اإلساااااااراع الي تفيئة بنيتفا التحتية والتشاااااااريعية الالزم

الي هذا البصوص.  ما ستقوم األمانة العامة بتنبيم  ضي قدماً للمُ  إلصدار وتبادل شفادات المنشأ ال ترونياً 
ورشة عمل على هام  االجتماع القادم للجنة الفنية لقواعد المنشأ بحضور الجفات المصدرة لشفادات المنشأ 

ادة المنشااااااأ اإلل ترونية من الدول التي للتعر  على  االة الجوانب المتعقلة ب صاااااادار شااااااف ،بالدول األعضاااااااا
ها من قبل أعضاااااااااااااااا اللجنة على ؤ  ما تم المواالقة على التعديالت التي تم إجرا .قامت بتطبي  هذا اإلجراا

العتماده من قبل المجلس االقتصااااااااادي  النساااااااابة النفائية من دليل المسااااااااتبدم لقواعد المنشااااااااأ العربية تمفيداً 
نة مناقشاااااااة تعديل األح ام العامة لقواعد المنشاااااااأ العربية الي ضاااااااوا ما ورد  ما اسااااااات ملت اللج .واالجتماعي

لألمااانااة العااامااة من مالحبااات ومرئيااات الاادول العربيااة، وذلااك  بنااد دائم على جاادول أعمااال االجتماااع لحين 
 االنتفاا من تعديل األح ام العامة بش ل  امل.
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المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة  تسةةةةةةةويةآلية  لجنة الخبراء القانونين المختصةةةةةةةين لتطوير ❖
 :الحرة العربية ال برى

ين المبتصين لتطوير الئحة القواعد االجرائية المتعلقة بآلية الض المنازعات التجارية يعقدت لجنة الببراا القانون
( 8واجتماعفا ) )30/9/2021-29( )األمانة العامة: 7)اجتماعفا ، الي إطار منطقة التجارة الحرة العربية ال برى

(، حيث تم است مال مناقشة مسودة آلية تسوية المنازعات التجارية الي 2/12/2020-30/11)األمانة العامة: 
(. وجاري إعادة النبر الي بعض المواد بعد تلقي 18إطار منطقة التجارة الحرة العربية ال برى حتى المادة )
(، و ذلك الطلب 11العرا  وضع مقترا صياغة للمادة )مالحبات من الدول بشأنفا. وتم الطلب من جمفورية 

( من اآللية، وقد 25-21من ممل ة البحرين مواالاة األمانة العامة بباقي مواد القسم الثالث بعد تعديلفا والمواد )
فقرات ترقيم الإعادة ، و ذلك االجتماع أثنااالي ضوا التعديالت التي تمت  اآلليةترقيم  ب عادةاألمانة العامة قامت 

  .ب ل مادة
 : الشؤون الجمر ية:ثانياً 

 ،28/9/2021-27بتاريخ  2021لعام  (4)عقدت لجنة التوالي  بين الترجمات للنبام المنساااااااا  اجتماعفا  -
وال  اإلصاادار الباص  2022إلى  2017حيث قامت باالنتفاا من تحديث جدول النبام المنساا  من عام 

 ما قامت اللجنة بمراجعة قائمة السااااااالع التي ال  .بمنبمة الجمارك العالمية لجميع الصاااااااول النبام المنسااااااا 
اب دينية أو صااحية أو أمنية تسااري عليفا أح ام البرنام  التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية ال برى ألسااب

حالة القائمة إلى لجنة التنفيذ والمتابعة للمواالق ،أو بيئية  .اعليف ةوا 
 ،(20/10/2021-18: األمااانااة العااامااة)( 26عقاادت لجنااة اإلجرااات الجمر يااة والمعلومااات االجتماااع ) -

تم  ما  .الجمر يةتم الطلب من الدول األعضااااا تحديث نقاط االتصاااال المعنية بمتابعة الموضاااوعات  حيث
اساااااتعراض اساااااتبيان باص بتبادل المعلومات الجمر ية مع مر ز المعلومات الجمر ي العربي، والطلب من 
 .الدول التي لديفا تجارب الي تبادل البيانات ثنائيًا أو متعدد األطرا  عرضااااااااااافا على االجتماع القادم للجنة

اطية الشاااااااااااااعبية، جمفورية العرا ، دولة اللساااااااااااااطين، الجمفورية الجزائرية الديمقر  : ما تم الطلب من  ل من
مواالاة األمانة العامة باالسااتبيان  ،الجمفورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمفورية مصاار العربية، الجمفورية اليمنية

 .31/12/2021الباص بالمناالذ الجمر ية المؤهلة بعد تعبئته الي موعد أقصاه 
)األماناة ( 12اجتمااعفاا ) ،لةعدّ المُ  ،بين الدول العربياة (ترانزيت)لجناة اتفااقياة تنبيم النقال بالعبور عقادت  -

من المادة البامساااااااااااااة، بعد ورودها من  (1)التوصااااااااااااال إلى تواال  حول الفقرة  (، وتم8/11/2021 العامة:
من جانب الممل ة األردنية الفاشاااااامية وجمفورية عليفا تم التحفب و اللجنة الفنية بمجلس وزراا النقل العرب، 

 . العرا
، حيث تم استعراض 23/12/2021 بتاريخ د االجتماع االستثنائي لمدراا عامي الجمارك بالدول العربيةقعُ  -

بين  (الترانزيت)وهو النبر الي تقرير وتوصااااااااايات اللجنة الفنية التفاقية تنبيم النقل بالعبور  القط، اً واحد اً بند
بعد ورودها من اللجنة الفنية بمجلس وزراا النقل  من المادة البامساااااااااااااة، (1)، للفقرة لةعدّ المُ  ،الدول العربية

بين الاادول  (ترانزياات)للجنااة اتفاااقيااة تنبيم النقاال بااالعبور  (12)العرب ومن ثم عرضااااااااااااافااا على االجتماااع 
العربية، حيث تم النقا  حول اعتماد االتفاقية بوضااعفا الحالي بتحفب الممل ة األردنية الفاشاامية وجمفورية 

 فب ورالعفا للمجلس االقتصادي واالجتماعي لالعتماد.العرا ، أو رالع التح
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 :: االتحاد الجمر ياً ثالث
(، حيث تم استعراض 9/12/2021-8( )األمانة العامة: 36عقدت لجنة االتحاد الجمر ي العربي اجتماعفا )

الموضوعات التالية: تقرير األمانة العامة حول تطورات ملفات منطقة التجارة الحرة العربية ال برى اليما يبص 
قواعد المنشأ العربية، المعالجات التجارية، مالح  منطقة التجارة الحرة العربية ال برى، حماية المستفلك، 
المناالسة ومراقبة االحت ارات، اتفاقية تنبيم النقل بالعبور )الترانزيت( بين الدول العربية، آلية الض المنازعات، 

ات. و ذلك تم استعراض المعوقات التي تواجه األمانة العامة مع لجنة التعريفة اتفاقية تحرير التجارة الي البدم
الجمر ية العربية الموحدة ببصوص استالم جدول التعريفة لفا الي اآلجال المحددة. وقد  ّلفت اللجنة األمانة 

لى الدول % وتعميمفا ع20-0العامة باستبرا  السلع التي تتشابه وتتقارب الي النسب المئوية المطبقة 
األعضاا لبدا التفاوض عليفا بالل االجتماع القادم للجنة التعريفة الجمر ية العربية الموحدة، و ّلفت لجنة 
التعريفة بالبدا الي التفاوض حول الرسوم الجمر ية المتقاربة والمتشابفة والتي ستقوم بتعميمفا األمانة العامة 

ن الدول األعضاا التي لديفا مقترحات حول آليات التفاوض بالل االجتماع القادم للجنة،  ما تم الطلب م
 على توحيد الرسوم الجمر ية مواالاة األمانة العامة بفا لعرضفا على االجتماع القادم للجنة.

 :التقرير االقتصادي العربي الموحد: رابعاً 
اد التقرير االقتصادي عقدت األمانة العامة االجتماع التمفيدي للجنة المؤسسات العربية المشار ة الي إعد -

وذلااك للتحضاااااااااااااير إلعااداد التقرير ، )22/12/2021-20 :األمااانااة العااامااة( 2022العربي الموحااد لعااام 
ن  ل ع ونممثلبجانب األمانة العامة ، حيث شاااارك الي االجتماع 2022االقتصاااادي العربي الموحد لعام 

صااااااندو  النقد العربي، الصااااااندو  العربي لإلنماا االقتصااااااادي واالجتماعي، منبمة األقطار العربية  :من
تم بالل هذا وقد  .التقرير االقتصااادي العربي الموحد وهي المؤسااسااات التي تعد ساانوياً  ،المصاادرة للبترول

ن االعتبااار الي بااذت بعياالجتماااع عرض المالحبااات التي وردت من عاادد من الاادول العربيااة، والتي أُ 
، و ذا قرار مجلس محاالبي 2021إعداد الصااااااااااااايغة النفائية للتقرير االقتصااااااااااااااادي العربي الموحد لعام 

المصاااااااار  المر زية ومؤساااااااساااااااات النقد العربية، وقرار المجلس االقتصاااااااادي واالجتماعي بشاااااااأن التقرير 
 . 2021االقتصادي العربي الموحد لعام 

لمقترا للفصااااااااااااول التي تقوم ب عدادها الي إطار التقرير، وتم االتفا  قامت الجفات األربع بعرض الفي ل ا -
 /على الفي ل الواجب االلتزام به عند إعداد المسودة األولية للتقرير والتي سيتم مناقشتفا بالل شفر يونيو

 ما ناق  المشااااار ون توزيع إعداد الصااااول التقرير  .، بمقر صااااندو  النقد العربي بأبوببي2022 حزيران
، حيث ساااتتولى األمانة العامة إعداد أربعة الصاااول هي: التطورات 2022تصاااادي العربي الموحد لعام االق

االقتصااااااااااااااادية الدولية، التجارة البارجية للدول العربية، التعاون العربي الي مجال البنية التحتية للجودة، 
 االقتصاد الفلسطيني.

 

 

 



35 

 الكوارث: في مجال اإلسكان والموارد المائية والحد من  -2
 :الي االجتماعات التالية "بالحضور أو عبر تقنية "اليديو  ونفرانستنبيم أو المشار ة البالعامة قامت األمانة 

 في مجال اإلس ان والتنمية الحضرية: ❖
تم بالله مناقشااااااااااااااة و ، 14/9/2021-12للجنة الدائمة ل ودات البناا العربية بالل الفترة  (7)االجتماع  -

عداد ا  التعاون مع المنبمات واالتحادات العربية المعنية، وتحديث  ودات البناا العربية، و تعزيز مجاالت 
صاااادار األدلة االسااااترشااااادية و تفعيل عمل اللجنة الدائمة، باإلضاااااالة إلى  ودات المرحلة التاسااااعة،  عداد وا  ا 
عدة معلومات ال ترونية نشااااااااااااااا قاوا  الندوات العلمية ل ودات البناا العربية، و ذلك ل ودات البناا العربية، 

 .2023-2022ل ودات البناا العربية وانتباب رئيس اللجنة ونائبة للعامين 
( 86(، واالجتماع )12/10/2021-10( للجنة الفنية العلمية االستشارية )األمانة العامة: 67االجتماع ) -

 موضاااااوعات التالية:حيث تم مناقشاااااة ال(، 14/10/2021-13 )األمانة العامة: للم تب التنفيذي للمجلس
" ةسااااا ان العربي الساااااابع وموضاااااوعه "نحو مدن ذ ية مساااااتدامة تحق  جودة الحياالتحضااااايرات لمؤتمر اإل

، 2022-2021، االحتفال بيوم االسااا ان العربي لعام 2022والمقرر عقده بجمفورية مصااار العربية عام 
تجدات بشاااااااأن الموقع بر المسااااااااساااااااتعراض آ، 2022سااااااا ان العربي لعام ابتيار ملصااااااا  شاااااااعار يوم اإل

االل تروني للمجلس، التعاون مع برنام  األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، التحضيرات للمنتدى الوزاري 
تحديات ... "نحو مدن مرنة قادرة على الصاااااامود  العربي الرابع لإلساااااا ان والتنمية الحضاااااارية وموضااااااوعه

، 2030ابعة تنفيذ بطة التنمية المستدامة (، مت16/12/2021-14والرص" )الممل ة األردنية الفاشمية: 
( 37تبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاااااريع الرائدة الي مجال اإلساااا ان، محور أعمال الدورة )

ساااااااليب التمويل العقاري، التشااااااريعات والقوانين المنبمة لقطاع ألمجلس وزراا االساااااا ان والتعمير العرب، 
عادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات واألراضاااااااااي إات والتجارب حول سااااااااا ان والتعمير، عرض الدراسااااااااااإل

الواقعة تحت االحتالل اإلسارائيلي وال وارث الطبيعية، تجارب الدول العربية حول السا ن االجتماعي، دعم 
جمفورية الصاااومال وجمفورية القمر المتحدة والجمفورية اليمنية الي مجال تدريب ال وادر بقطاع اإلسااا ان 

عمير، دعم الجمفورية اليمنية الي إعادة االعمار، متابعة تنفيذ التحال  العالمي للبناا والتشاااااااااااييد، دعم والت
 اللسطين لتحقي  إس ان مستدام للمواطن الفلسطيني. 

الممل ة األردنية الفاشاااااااااامية وبرنام  األمم المتحدة للمسااااااااااتوطنات  :مع  ل من ةتحضاااااااااايرياالجتماعات ال -
ي للدول العربية، للتنساااااااي  والتحضاااااااير للمنتدى الوزاري العربي الرابع لإلسااااااا ان البشااااااارية/ الم تب اإلقليم

 والتنمية الحضرية. 
تحت رعاية  "ت ي  وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المنابية" االحتفال بيوم المدن العالمي بعنوان -

(، وتم 31/10/2021البامة الرئيس /عبد الفتاا الساايسااي رئيس جمفورية مصاار العربية )مدينة األقصاار:
لجامعة الي هذا االحتفال،  ما شااااااااارك اليه معالي رئيس مجلس الوزراا بجمفورية للقاا  لمة األمين العام إ

الوزراا السااااااااادة ت البشاااااااارية وعدد من مصاااااااار العربية والمديرة التنفيذية لبرنام  األمم المتحدة للمسااااااااتوطنا
 ما تم عقد عدد من ور  العمل على هام   .المنبمات الدولية واإلقليميةممثلي والمحاالبين والسااااااافراا و 

 االحتفالية.   
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الممل ااااة األردنيااااة الفاااااشاااااااااااااميااااة:  –)عمااااان  ( لمجلس وزراا االسااااااااااااا ااااان والتعمير العرب38الاااادورة ) -
ومن بينفا البند الباص بتشاااااا يل أعضاااااااا الم تب التنفيذي نود، لمناقشااااااة عددًا من الب(، 14/12/2021

، والحسااب الموحد للمجالس الوزارية المتبصاصاة )حسااب مجلس وزراا اإلسا ان 2023-2022للعامين 
 والتعمير العرب(.

"نحو مدن مرنة قادرة على  المنتدى الوزاري العربي الرابع لإلسااااااااااااا ان والتنمية الحضااااااااااااارية وموضاااااااااااااوعه -
باساااااااتضااااااااالة  ريمة من الممل ة األردنية  16/12/2021-14حديات والرص" بالل الفترة ت ...الصااااااامود

الفاشاااااااامية وبتنبيم مشااااااااترك بين األمانة الفنية لمجلس وزراا اإلساااااااا ان والتعمير العرب والممل ة األردنية 
يم معرض الفاشاااامية وبرنام  األمم المتحدة للمسااااتوطنات البشاااارية/ الم تب اإلقليمي للدول العربية.  ما أق

 .16/12/2021-14المنتدى بالل الفترة هذا على هام  

 في مجال الحّد من مخاطر ال وارث: ❖
 (.3/9/2021-2 )تونس:جفزة الدالاع المدني وأجفزة البيئة أاالجتماع المشترك بين  -
اجتماعات اللجنة التنبيمية التحضيرية "للمنتدى العربي اإلقليمي البامس للحد من مباطر ال وارث" التي  -

( اجتمااعاات، دابلياة الي إطاار الجاامعاة العربياة 10، )أ ثر من )2021عقادت بالل الربع األبير لعاام 
 وبارجية مع الشر اا(. 

 (.11/9/2021-8)األمانة العامة:  من مباطر ال وارثالدورة الثالثة الجتماع آلية التنسي  العربية للحد  -
اجتماع مع مفوضاااية العمل البارجي لالتحاد االوروبي ومفوضاااية الحماية المدنية والمسااااعدات اإلنساااانية  -

ومتابعة نتائ  مشاااااااااار تفم الي اجتماع الدورة الثالثة  األوروبية للتعاون الي مجال الحد من مباطر ال وارث
 .20/9/2021ية للحد من مباطر ال وارث بتاريخ آللية التنسي  العرب

-10: تدريب عبر اإلنترنت حول "تعزيز القيادة الي األمور المتعلقة باالتحاد األوروبيالمشااااااااااااااار ة الي  -
 ( مع االتحاد األوروبي.2الي إطار برنام  الحوار ) "14/10/2021

الذي ينبمه م تب اليونساااااااا و  ربيةاجتماع حول الممارسااااااااات التقليدية واألبطار الطبيعية الي المنطقة الع -
 (.25/10/2021: القاهرة)

-26 المدنية يوميبشاااأن الحماية  واالتحاد االوروبي جتماعات مجموعة عمل االتحاد من أجل المتوساااطا -
27/10/2021. 

م تااب اليونسااااااااااااا و الي  انبمفاا، و 1/11/2021 بتاااريخ ناادوة حول التبطيط الماادني والمباااطر الطبيعيااة -
 .القاهرة

ري  العمل بشااااااأن تقييم ورساااااام برائط المعار  التقليدية، والحوارات الثقاالية، وعلم أصاااااال ال لمة، اجتماع ال -
 (.1/11/2021)القاهرة: نبمه م تب اليونس و و  ،ذات الصلة بالمباطر الطبيعية الي المنطقة العربية

( بتنبيم مشاااترك 11/11/2021-8المنتدى العربي اإلقليمي البامس للحد من مباطر ال وارث )الرباط:  -
بين جامعة الدول العربية والممل ة المغربية وم تب األمم المتحدة اإلقليمي للدول العربية للحد من مباطر 

ربي للمنتدى العالمي الساااااابع للحد من ال وارث، والذي يعد حدثًا إقليميًا هامًا ومحفاًل إقليميًا للتحضاااااير الع
 .   2022مباطر ال وارث الذي سيعقد الي بالي ب ندونيسيا بالل الربع الثاني من عام 
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لجاهزية المجتمع قبل وأثناا أحداث المباطر الطبيعية: "مجتمع صاااااحي مرن لمجابفة  ندوة حول نصاااااائح -
 .15/11/2021بتاريخ  م تب اليونس و الي القاهرة انبمف"، و المباطر

، بتاريخ المدن الذ ية والمياه والطاقة والنفايات حول 2021مؤتمر القمة العالمية للنمو األبضااااااااااااار لعام  -
17/11/2021. 

المنتدى الجامعي األول حول االقتصاااد األبضاار والتنمية المسااتدامة: نحو مجتمع أ اديمي مسااتدام، الذي  -
وتم تقديم ورقة عمل حول  20/11/2021 لية الفندساااة( بتاريخ نبمته جامعة مصااار للعلوم والت نلوجيا )

 الصمود". "الحد من مباطر ال وارث الي المنطقة العربية: وتعزيز قدرة المدن العربية على 
 انبمف"، و مصاااااار الي العمرانيالساااااايول ومباطر الزالزل: نبرة تحليلية حول التراث المعماري/ ندوة حول " -

 .11/2021/ 22تاريخ بالقاهرة الي م تب اليونس و 
ورشااة العمل اإلقليمية راليعة المسااتوى للدول العربية حول الحلول المسااتندة إلى الطبيعة لمباطر األرصاااد  -

 .(24/11/2021-23: القاهرة)م تب اليونس و  انبمفو  ،المائية والجوية
 ي  نف ر الي الحد من مباطر ال وارث  ،2011التعلم من زلزال شااااااااااااار  اليابان ال بير عام " ندوة حول -

 .30/11/2021الي القاهرة بتاريخ م تب اليونس و  انبمف، و الحضرية"
الي إطار حوار السااااياسااااة  الذي عقد ،1/12/2021-30/11حوار السااااياسااااات بشااااأن تغير المناخ يومي  -

دعم العالقات الذي يفد  إلى  (2) الذي نبمه مشاااااااااااااروع الحوارو األوروبية العربية حول تغير المناخ، 
 األوروبية.العربية 

الي القاهرة بتاريخ  م تب اليونسااااااااا و انبمف"، و الشاااااااااب ات المجتمعية والتبفي  من تغير المناخ" ندوة حول -
6/12/2021. 

عمان والممل ة سااالطنة تصاااميم الحلول المساااتندة على الطبيعة: دراساااات حاالت من أساااتراليا و ندوة حول " -
 .9/12/2021القاهرة بتاريخ  الي م تب اليونس و انبمف"، و المتحدة

 في مجال الموارد المائية: ❖
( تحت شاااااااعار "المياه من أجل الساااااااالم والتنمية 23/9/2021-21المنتدى العربي البامس للمياه )دبي:  -

المستدامة". وقد شارك ببير األمانة الفنية الي رئاسة وتسيير عدة جلسات،  ما قام بالمشار ة الي جلسات 
عة المساااااتوى حول المياه العابرة للحدود والمياه غير التقليدية والتغيرات المنابية وتأثيراتفا على صاااااغار رالي

المزارعين ومدى التقدم الي تحقي  اإلدارة المت املة للموارد المائية الي المنطقة العربية.  ما تم المشااااااااااااار ة 
نتدى، والتي ساااتعرض على المنتدى الي االجتماعات التحضااايرية للمنتدى والي لجنة صاااياغة توصااايات الم

 العالمي للمياه. 
( بمشااااااار ة 15/10/2021-14اجتماع الشاااااار اا للتحضااااااير للمنتدى العالمي التاسااااااع للمياه )الساااااانغال:  -

مشااااااااااار ًا. وتم بالل االجتماع عرض محاور المنتدى األربعة، وهي: أمن المياه والصاااااااااار   890حوالي 
، التعاون حول المياه، محور آليات ووسااائل التنفيذ.  ما تم عرض الصااحي، المياه من أجل التنمية الريفية

( جلسة إلى جانب الجلسات 100مسودة البرنام  العام للمنتدى والذي سيشمل الي دورته التاسعة حوالي )
راليعة المساااااااااتوى والجلساااااااااات الجانبية والمعرض وقرية االبت ار والقرية اإلالريقية.  ما تم إعداد مساااااااااودات 

 من اجتماع قادة الدول والبرلمانيين وهيئات الح م المحلي وهيئات األحواض المائية. رسائل ل ل 
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، بتنسي  بين 26/10/2021االجتماع الثاني للجنة المشتر ة راليعة المستوى حول المياه والزراعة بتاريخ  -
مة األغذية والزراعة األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه والمنبمة العربية للتنمية الزراعية ومنب

( منبمة إقليمية ودولية. وتم بالل االجتماع مناقشااة مسااودة 11( دولة و)14ولجنة االساا وا، وبمشااار ة )
وتقرير الني عن "تحصاايص المياه الي الزراعة من أجل االسااتدامة"،  2025-2020البطة التنفيذية للفترة 

المسااااتقبلية" والتي أعدها ببراا من المنطقة ومن  وورقة حول المياه غير التقليدية "الوضااااع الحالي واآلالا 
فا على المجلس الوزاري الثاني  بارجفا. واقترحت اللجنة المشاااااااااااااتر ة مجموعة من التعديالت وعرضااااااااااااا

 العتمادها.  26/1/2022المشترك بتاريخ 
ي (، باادعوة من وزارة المياااه والر 28/10/2021-24العاااليااات أسااااااااااااابوع القاااهرة الاادولي للمياااه )القاااهرة:  -

بجمفورية مصر العربية؛ حيث شارك ببير األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه الي أعمال اللجنة 
العلمية الدولية للتح يم.  ما عرضت أورا  علمية الي جلسات إلطال  النسبة العربية من التقرير العالمي 

الي المسااااهمات الطوعية للدول للحد  لليونسااا و لتنمية الموارد المائية، وجلساااة تحت عنوان "تضااامين المياه
من تأثير التغيرات المنابية".  ما شارك مدير األمانة الفنية للمجلس الي جلسة عامة راليعة المستوى حول 
عادة اساااااتعمال مياه الصااااار  الصاااااحي"، النوع  الموضاااااوعات التالية: المياه والتنمية المساااااتدامة "معالجة وا 

ه بالتعاون مع اليونساا و، مسااتقبل الطاقة الشاامسااية الي الري الي المنطقة االجتماعي واإلدارة المت املة للميا
 العربية بالتعاون مع منبمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة.  

( حيث تم عرض مقترحات 24/10/2021اجتماع المنبمة اإلساااااااااااااالمية لألمن الغذائي )األمانة العامة:  -
 من الغذائي الي بل ندرة المياه.للتعاون حول موضوعات األمن المائي وعالقته باأل

( وذلك 17/11/2021اجتماع راليع المستوى حول "ندرة المياه: تحدي للتنمية المستدامة" )األمانة العامة:  -
بالتعاون مع منبمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ولجنة االساااا وا، ومنبمة اليونيسااااي ، ومنبمة الفالل 

والمعفد الدولي للمياه، وبمشاااااااار ة الدول األعضااااااااا والمنبمات  والصاااااااليب األحمر، ومنبمة "أو سااااااافام"،
اإلقليمية المعنية بموضااااااااااوع ندرة المياه. وقد بلص االجتماع الى مجموعة من الرسااااااااااائل عرضاااااااااات على 

 المجلس الوزاري العربي للمياه، من بينفا مقترا ت وين لجنة للمتابعة وتنفيذ التوصيات. 
رية للمجلس الوزاري العربي للمياه واجتماعات الم تب التنفيذي والمجلس اجتماعات اللجنة الفنية االسااااتشااااا -

(؛ حيث قدمت األمانة الفنية 18/11/2021-14( )األمانة العامة: 13الوزاري العربي للمياه الي دورته )
سااالسااالة من العروض حول االساااتعداد للمنتدى العالمي التاساااع للمياه، والمبادئ االساااترشاااادية للتعاون بين 

 دول العربية حول المياه المشتر ة.ال
المائدة المساااااااااااااتديرة حول مباطر التغيرات المنابية على المياه وآليات االساااااااااااااتجابة الي المنطقة العربية  -

. وتم 22/11/2021بالتعاون بين الجامعة العربية وبرنام  األمم المتحدة اإلنمائي وح ومة اليابان بتاريخ 
يرات المحيطة، وما هي المدابل والحلول المم نة لمواجفتفا مناقشااااااااااااااة طبيعة المباطر الي ضاااااااااااااوا التغ

 والت ي  معفا من النواحي الفنية ومن حيث السياسات واالستراتيجيات. 
( للتعاون بين اإلتحاد األوربي والجامعة العربية حول تأثير 2المائدة المساااااااااااااتديرة حول مشاااااااااااااروع حوار ) -

. ومن أهم مااا تم عرضاااااااااااااااه بالل 30/11/2021-29التغيرات المنااابيااة على المنطقااة العربيااة، يومي 
االجتماع ورقة أعدها المعفد األوربي للدراسااات األمنية حول التوقعات المسااتقبلية لتأثير التغيرات المنابية 

 على المياه والتنمية الي المنطقة العربية. 
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، حيث شاااااااااارك 2021اجتماعات الشااااااااار اا حول ندرة المياه مع منبمة الفاو بالل الربع الثالث من عام  -
( منبمة 14ببير األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه الي سلسلة اجتماعات للشر اا التي تضم )

إقليميااة ودوليااة تحاات مبااادرة ناادرة المياااه، وتناااولاات موضاااااااااااااوعااات: المياااه غير التقليااديااة، المياااه والتغيرات 
رجات إعداد مشااروع إقليمي مشااترك بين المنبمات المنابية، حو مة المياه والتبعية المائية. ومن أهم المب

 الدولية واإلقليمية حول المياه غير التقليدية والبحث عن تمويل بش ل مشترك.
اجتماع اللجنة التوجيفية لمشاااااااروع الترابط بين المياه والطاقة والغذاا بالتعاون مع الو الة األلمانية للتعاون  -

، الممول من وزارة التعاون االقتصاااااااااااااادي األلمانية واإلتحاد 6/12/2021الدولي واإلتحاد األوربي بتاريخ 
األوروبي والمنفذ من الو الة األلمانية للتعاون الدولي، وبشااااارا ة مع منبمات من آسااااايا الوساااااطى وجنوب 
وغرب أالريقيا وأمري ا الالتينية والجامعة العربية. وتم االتفا  على مجموعة أنشااطة تضاام تدريب ودراسااات 

ريبي حول الترابط الي  ل من الجمفورية التونسية والممل ة األردنية الفاشمية وجمفورية مصر ومشروع تج
 . 2023و 2022العربية، إلى جانب حوارات سيتم تنفيذها بالل عامي 

(، 7/12/2021اجتماع اليونسااااااااااا و حول المياه الي المسااااااااااااهمات المحددة وطنيًا التفا  باريس )القاهرة:  -
ة الفنية ورقة أساااااااااااسااااااااااية الي اجتماع الدول والمنبمات الذي نبمه الم تب اإلقليمي حيث قّدم ببير األمان

( 21. وقد تم عرض نتائ  تحليل للمساهمات الطوعية المحددة وطنيًا لااااااااا )7/12/2021لليونس و بتاريخ 
ي دولة ومدى تضاااامينفا للمياه. وساااايتم إعداد تقرير حول نتائ  البحث واساااات ماله  أرضااااية "للحوار اإلقليم

 راليع المستوى حول تعزيز م ون الموارد المائية ضمن وثائ  المساهمات الطوعية المحددة وطنيًا".
( بتنبيم من منبمة 20/12/2021اجتماع مبادرة ندرة المياه الي منطقة آساااااايا والمحيط الفادي )بان وك:  -

م تب آساايا، حيث شااار ت األمانة الفنية بورقة حول تجربة المنطقة العربية الي تفعيل  -األغذية والزراعة 
عة من المقترحات ل يفية نقل "مبادرة ندرة المياه: الدروس المسااااااااتفادة وآالا  العمل"، وتم اسااااااااتعراض مجمو 

 نقاط القوة الي تجربة المنطقة العربية واالستفادة منفا.  
(، حيث شاااااااارك ببير األمانة الفنية الي جلساااااااة 17/1/2022-14العالية "مؤتمر المساااااااتقبل" )أبو ببي:  -

اإلقليمي  باصة بتطوير أداا مراال  المياه الي المدن الواقعة الي مناط  الندرة. والمؤتمر من تنبيم الم تب
لبرنام  األمم المتحدة لإلساااااا ان والتجمعات البشاااااارية. وشااااااارك اليه نببة من الببراا من المنطقة. وتعتبر 
الجلسة محطة الي سلسلة ثالث اجتماعات ببراا لبلورة رؤية إقليمية ستعرض الي المنتدى العالمي العاشر 

 للتنمية الحضرية والذي سيعقد بأبو ببي.
 

 البيئة واألرصاد الجوية:في مجال شؤون  -3
 :الي االجتماعات التالية "بالحضور أو عبر تقنية "اليديو  ونفرانستنبيم أو المشار ة البالعامة قامت األمانة 

ما قامت به الدول  ، لمناقشااااااااة9/9/2021بتاريخ لجنة التوعية واإلعالم باألرصاااااااااد الجوية االجتماع البامس ل -
وتحديد دراسة المقترحات و ، العام الساب  الي االحتفال باليوم العربي لألرصاد الجوية وأحداث العربية من أنشطة

نواجه الطقس  ؛ وقد ابتارت اللجنة شاااااااااااعار "معاً 15/9/2021 بتاريخ عامفذا الاالحتفال لوموضاااااااااااوع  شاااااااااااعار
 .2021اليوم العربي لألرصاد الجوية لعام  ملص المتطر " واتفقت على 
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؛ بالتعاون 30/9/2021-27وأثره على العمل المنابي" بالل الفترة ساااااعير ال ربون ت "آلياتحول ورشاااااة عمل  -
تناولت المحاضاااارات المقدمة بالل األمانة العامة، و وبتنسااااي  مشااااترك مع  ،األلمانية للتعاون الدولي مع الو الة

ثات أوجه التشااابه نبام تداول االنبعاو  األساااس المنطقي لتسااعير ال ربون وضااريبة ال ربونالورشااة: مقدمة حول 
العناصاااااار األساااااااسااااااية الي تصااااااميم نبام تداول  ،المناخ سااااااياسااااااات نف دور تسااااااعير ال ربون الي  ،واالبتال 
 تطوير إسااااتراتيجية لتسااااعير ال ربون وأسااااوا  ال ربون لتحقي آليات ل إلى ، وصااااوالً ضااااريبة ال ربون /االنبعاثات

 ذا السيا .والتجارب الوطنية الي ه المساهمات المحددة وطنياً  أهدا 
، 29/9/2021-28يومي  يفية تعزيز الشاااااااامولية واألمن الغذائي ودم  االهتمامات البيئية  حول حواريةجلسااااااااة  -

بين مجموعة من المساااااااااااااؤولين من االتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية  (،2)الحوار  برنام الي إطار وذلك 
الفاعلين اإلقليميين الرئيسايين الي العالقات األوروبية فد  تعزيز الحوار والتعاون بين ، بومؤساسااتفا المتبصاصاة

 .العربية
-4بالل الفترة  إقليمية لبناا القدرات التقنية لدعم األطرا  الي منطقة الشر  األوسط وشمال إالريقيا حلقة عمل -

غ صاااااااياغة وتنفيذ بيئة ساااااااياساااااااية مواتية لتعزيز الجفود الوطنية بشاااااااأن ترتيبات القياس واإلبالل ،6/10/2021
والمنبمات الدولية بفد  تحسااين الوصااول،  الدولوالتواصاال بين  المشااار ةتساافيل المزيد من و والتحق  الحالية 

مؤساااااااساااااااة و األمانة العامة عقدت حلقة العمل بالتعاون بين وقد . حساااااااب االقتضااااااااا، إلى الدعم المالي والتقني
وأمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  برنام  األمم المتحدة للبيئةو  االس واالتدريب األوروبية، ولجنة 

طار الشااااافاالية المعزز )أحد العناصااااار الرئيساااااية التفا  المعلومات المنابية تطوير الحوار   اساااااتفدو . المناخ وا 
لدول وأصااااحاب المصاااالحة اآلبرين الي المنطقة لاللتقاا ومشااااار ة قصااااص لببراا اتوالير مساااااحة مع  باريس(

 .رات والدروس المستفادةالنجاا وتبادل البب
(، برئاسااااااااة 14/10/2021( لمجلس الوزراا العرب المساااااااائولين عن شاااااااائون البيئة )األمانة العامة: 32الدورة ) -

الد تورة/ ياساااامين الؤاد وزير البيئة الي جمفورية مصاااار العربية، وقد شااااارك الي االجتماع السااااادة الوزراا معالي 
 ات العربية واإلقليمية والدولية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.المنبمممثلو ورؤساا والود الدول العربية و 

-17( )األمااانااة العااامااة: 32االجتماااع التنسااااااااااااايقي للمجموعااة العربيااة لقضااااااااااااااايااا ومفاااوضااااااااااااااات تغير المناااخ ) -
المجموعة ما تم بشاااااأن مساااااار المفاوضاااااات والمساااااتجدات على المساااااتويين اإلقليمي  وناقشااااات(، 18/10/2021

لمؤتمر األطرا  الي اتفااااااقياااااة األمم المتحااااادة اإلطاااااارياااااة لتغير المنااااااخ  26والااااادولي، ثم التحضاااااااااااااير للااااادورة 
( وتحديد الموق  العربي من الموضاااوعات المطروحة على مائدة مفاوضاااات 12/11/2021-31/10)جالساااجو:

 .المؤتمر
تغير المنااااخ والفيئاااات  حول( لمؤتمر األطرا  الي اتفااااقياااة األمم المتحااادة اإلطاااارياااة 26اجتمااااعاااات الااادورة ) -

 ،2/11/2021-1، يومي قمة قادة العالم(، تبللفا عقد 12/11/2021-31/10األساسية للمؤتمر )جالسجو:
 ماليةال فاتعفداتعن تقدمة دول الم، حيث أعلن زعماا عدد من الرئيس دولة وح ومة 120أ ثر من بمشااااااااار ة 

مع المنابي. قد قامت األمانة العامة بالل أعمال الدورة بالتنسي  والتشاور المستمر  العملنحو  الطموالزيادة 
ذ الترتيبات ا، واتبممثلي المجموعات اإلقليمية األبرىعقد لقااات جانبية بين الوالود العربية و الوالود العربية و 

تم باللفا مناقشااااااااااااااة التقارير اليومية لنقاط و ت التنسااااااااااااايقية اليومية للمجموعة العربية، الالزمة لعقد االجتماعا
االتصااااااااااال العربية الُم للفة بتناول  االة الموضااااااااااوعات المطروحة على مائدة المفاوضااااااااااات، إلحاطة المجموعة 
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شااااارك والد مع سااااير المفاوضااااات.  ما  بالمسااااتجدات وتحديث الموق  العربي حيال  االة الموضااااوعات تماشااااياً 
األمانة العامة بالل المؤتمر مع عدد من الشاااااااااار اا من المنبمات اإلقليمية الي عدد من األحداث الجانبية الي 
الموضاااااااااااااوعات الحيوية التي تفم الدول العربية، إلحاطة المشاااااااااااااار ين ب االة الجوانب الفامة المتعلقة بنشااااااااااااااط 

 ا بالمسار التفاوضي.المجموعة العربية الي التعامل مع قضايا تغير المناخ وربطف
، للنبر 25/11/2021بتاريخ  االجتماع التنساااايقي للجنة الفنية لالسااااتراتيجية العربية لبدمات األرصاااااد الجوية -

عداد نسبة نفائية تُ  ،2021 أيلول /الي مالحبات الدول العربية على النسبة المعدلة الي سبتمبر عرض على وا 
( إلقرارها ورالعفا إلى مجلس الوزراا العرب المعنيين 36دورتفا )اللجنة العربية الدائمة لألرصاااااااااااااااد الجوية الي 

 بشؤون األرصاد الجوية الي دورته الثالثة العتمادها.
، حياااث تنااااول 11/11/2021–8بالل الفترة  ،اإلقليمي العربي الباااامس للحاااد من مبااااطر ال وارث المنتاادي -

زيادة الوعى لدعم الجفات الفاعلة و لتغير المناخ، ثار الضااااااااارة بطار وال وارث المتعلقة بالبواهر الجوية واآلاأل
طر أاسااااات شاااااا  االرتباط مع و تبادل المعرالة والببرة بشاااااان النزوا، باإلضااااااالة إلى من مباطر ال وارث،  للحدّ 

وعمليات تغير المناخ ذات الصااااااااالة الي المنطقة العربية وتعزيز تبادل المعلومات اليما بين الدول العربية وتبادل 
قدمت األمانة العامة ورقة عمل بعنوان "صاااااامود النبم البيئية الي مواجفة ، وقد جحة بفذا الشااااااأنالقصااااااص النا

 ال وارث الطبيعية". 
بمشااااااااار ة والود ( 2/12/2021-29/11( للجنة العربية الدائمة لألرصاااااااااد الجوية )األمانة العامة :36الدورة ) -

ناقشااااات اللجنة الموضاااااوعات قد و  .ربية والدوليةالمنبمات الع عدد من ممثليدولة عربية باإلضااااااالة إلى  (12)
التدريب  ،إدارة معلومات مباطر الطقس والمناخ ،التوعية واإلعالم باألرصااااااااد الجوية ،أرصااااااااد الطيران :التالية

 ،االساااااااااااتراتيجية العربية لبدمات األرصااااااااااااد الجوية ،لمنتدى العربي للتوقعات المنابيةنشااااااااااااط ا ،وبناا القدرات
التجمعااات اإلقليميااة و  المنبمااات العربيااة واإلقليميااة والادوليااةو  المنبمااة العااالميااة لألرصاااااااااااااااد الجوياة التعاااون مع
 ،ابتيار محور أعمال الدورة الثالثة لمجلس الوزراا العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ ،والمنتديات

 ة.مبادرات الشر  األوسط األبضر المقدمة من الممل ة العربية السعودي
–3المنتدى الشااااااااااااابابي البيئي العربي تحت عنوان "التغيرات المنابية وتأثيرها على المدن التراثية" بالل الفترة  -

، بمحاالبتي األقصااااار وأساااااوان بجمفورية مصااااار العربية، وشاااااارك الي أعماله والود الدول العربية 7/12/2021
فوريااة مصااااااااااااار العربيااة، وعاادد من الجااامعااات التاااليااة: ممل ااة البحرين، دولااة ال وياات، الجمفوريااة اللبنااانيااة، جم

أ توبر، المعفد العالي للسياحة والفندقة بمدينة دمياط الجديدة، معفد  6المصرية والمعاهد المتبصصة )جامعة 
طااالااب وطااالبااة من الفيئااات التعليميااة  250العبور العااالي لإلدارة والحاااسااااااااااااابااات ونبم المعلومااات؛ باا جمااالي 

ثلي منبمة اإليسااايسااا و، منبمة اليونيساااي ، برنام  المنح الصاااغيرة بمرال  البيئة المشاااار ة(، باإلضااااالة إلى مم
حول الرؤية العربية للتنوع البيولوجي بالل "ورشااااااااااااة العمل حول  العالمي، وقد قدمت األمانة العامة ورقة عمل

ن مع مرال  البيئة "، والذي عقده برنام  الِمنجح الصاااااااااااااغيرة بالتعاو 2020الحوار اإلقليمي للتنوع البيولوجي بعد 
، وذلك بمشااااار ة نقاط االتصااااال المعنيين بالتنوع 5/12/2021-4( يومي Mava( ومؤسااااسااااة )Gefالعالمي )

 البيولوجي. 
واالجتماع الرابع لمنتدى دول البلي  العربية العربي للتوقعات المنابية للمنتدى لفري  الفني ل الثامنجتماع اال -

المنبمااة  بين األمااانااة الفنيااة للمجلس و اال من، بتنبيم مشاااااااااااااترك 7/12/2021-6للتوقعااات المنااابيااة يومي 
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ببراا المناخ ناق  وقد  .األمانة الفنية للمنتدى ونوالذين يشاااااااااااا ل االساااااااااااا وا،العالمية لألرصاااااااااااااد الجوية ولجنة 
مدبالت من المرا ز المنابية الي ضاااااوا  2022 الصااااال الشاااااتااتنبؤات  إصااااادارالوطنيين واإلقليميين والدوليين 

العربية؛ وتضاااااااامنت أعمال االجتماع الجوية  ألرصااااااااادامراال  و والمرا ز العالمية للتنبؤات بعيدة المدى  قليميةاإل
تحديد الجوات البيانات " بفد  قطاع الزراعةل المقدمةبدمات األرصاااااااااااد الجوية  اتتعزيز قدر "حول حلقة عمل 

هذا ، الزراعة لتلبية احتياجات قطاع بيةمبادئ توجيفية بشاااااأن تحساااااين البيانات المناووضاااااع المنابية المحلية 
 ة.الزراع وببراااألرصاد الجوية ببراا وسيلة إلقامة حوار بين  ة العمل أيضاً حلقتش ل و 

تابعة تنفيذ التوصاااايات والقرارات ( لم3/1/2022-11االجتماع السااااابع للجنة أرصاااااد الطيران )األمانة العامة:  -
، ومناقشاااااة موق  دبول القطاع الباص الي منبومة األرصااااااد الجوية بالدول العربية، المتصااااالة بأعمال اللجنة

لألرصاااد الجوية الي هذا الشااأن، ومسااتجدات تنفيذ حزم التحسااينات الي  العالميةومدى االلتزام بمعايير المنبمة 
ع التقني الثاني منبومة الطيران اليما يبص بدمات األرصاااااد الجوية ثم وضااااع البطوات التنفيذية لعقد االجتما

 لألرصاد الجوية والطيران.
 

 في مجال تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات: -4
 :الي االجتماعات التالية "بالحضور أو عبر تقنية "اليديو  ونفرانستنبيم أو المشار ة البالعامة قامت األمانة 

 :في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات ❖
 WTDC-21العربي الم ل  بالتحضاااير للمؤتمر العالمي لتنمية االتصااااالت  العملاالجتماع الثالث لفري   -

 .1/9/2021بتاريخ 
 .2/9/2021( لفري  العمل العربي لشئون التقييس بتاريخ 16االجتماع ) -
 .23/9/2021االجتماع األول لفري  العمل العربي الم ل  بالتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين بتاريخ  -
 واالتحادالرقمي بالتعاون بين األمانة الفنية لمجلس الوزراا العرب لالتصاالت والمعلومات اجتماع االقتصاد  -

 .الرقميوباستضاالة  ريمة من االتحاد العربي لالقتصاد  30/9/2021-29 يوميالعربي لالقتصاد الرقمي 
 NoW4WTDCاجتماعات الشاااااب ة العربية للمرأة من أجل التحضاااااير للمؤتمر العالمي لتنمية االتصااااااالت  -

 .6/10/2021بتاريخ 
 . 21/10/2021-17( لفري  العمل العربي الدائم للطي  الترددي بالل الفترة 28االجتماع ) -
 "هواوي أنتربرايز"برعاية ، (22/10/2021-21 تونس:" )السيبراني العربياألمن " العربيالمؤتمر اإلقليمي  -

 والمعلومات.المنبمة العربية لت نولوجيا االتصال  بالتعاون معو 
االجتماااع الثاااني للشاااااااااااااب ااة العربي للمرأة من أجاال التحضاااااااااااااير للمؤتمر العااالمي لالتصااااااااااااااااالت الراديويااة  -

NoW4WRC  27/10/2021بتاريخ. 
 .8/11/2021بتاريخ  (WTPF) االجتماع التحضيري العربي للمنتدى العالمي لسياسات االتصاالت -
، وسااابقه (9/12/2021 القاهرة:)لفري  بلورة االساااتراتيجية العربية لالتصااااالت والمعلومات  (32)االجتماع  -

االسااااااااااااا وا لجنة من  بمشاااااااااااااار ة 25/11/2021-23اجتماع اللجنة الفنية المشاااااااااااااتر ة للفري  بالل الفترة 
 .بجمفورية مصر العربية المعلوماتوزارة االتصاالت وت نولوجيا باستضاالة و 

 – 23 :بوبااااارسااااااااااااااااات) 2022االجتماااااع العربي الثاااااني التحضااااااااااااايري لمؤتمر المناااادوبين المفوضاااااااااااااين  -
25/11/2021). 
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، (2/12/2021-1: مدينة العلمين الجديدة)االجتماع الثالث لفري  العمل العربي للذ اا االصاااااااااااااطناعي  -
ليات اي" ضااااامن العوذلك على هام  المائدة المساااااتديرة حول "اساااااتراتيجية عربية موحدة للذ اا االصاااااطناع

 أسبوع الشمول الرقمي الذي ينبمه االتحاد الدولي لالتصاالت.
باسااتضاااالة (، 21/12/2021- 20 )القاهرة:للجنة العربية الدائمة لالتصاااالت والمعلومات  (48)االجتماع  -

  ريمة من وزارة االتصاالت وت نولوجيا المعلومات بجمفورية مصر العربية. 
 ،23/12/2021لتنفيذي لمجلس الوزراا العرب لالتصاااااااااااااالت والمعلومات بتاريخ للم تب ا (49)االجتماع  -

 باستضاالة  ريمة من وزارة االتصاالت وت نولوجيا المعلومات بجمفورية مصر العربية. 
باستضاالة  26/12/2021الدورة البامسة والعشرين لمجلس الوزراا العرب لالتصاالت والمعلومات بتاريخ  -

  ريمة من وزارة االتصاالت وت نولوجيا المعلومات بجمفورية مصر العربية. 
 في مجال البريد: ❖

التاااليااة لمناااقشاااااااااااااااة  عقاادت الر  العماال البريااديااة العربيااة التااابعااة للجنااة العربيااة الاادائمااة للبريااد اجتماااعاااتفااا -
للجنة  (40)واتبذت بشااااأنفا توصاااايات لعرضاااافا على االجتماع  الموضااااوعات المدرجة على جدول أعمالفا
 :العربية الدائمة للبريد للنبر الي اعتمادها

ورشة عمل الم تب الدولي لالتحاد البريدي العالمي عن تحسين الوضع الصحي واألمني لموبفي  •
 .6/12/2021و 26/10/2021 بتاريخالقطاعات البريدية 

ورشة عمل الم تب الدولي لالتحاد البريدي العالمي عن االستعداد التجريبي لمشروع التجارة اإلل ترونية  •
 .30/11/2021بتاريخ 

االجتماع التنسيقي السنوي بين األمانة الفنية لمجلس الوزراا العرب لالتصاالت والمعلومات والم تب  •
 .6/12/2021لمي بشأن قسم الترجمة العربية بالم تب الدولي بتاريخ الدولي لالتحاد البريدي العا

 .(12/12/2021االجتماع السابع عشر لفري  العمل العربي للتحضير للمؤتمرات )شرم الشيخ:  •
 .(12/12/2021االجتماع السادس عشر لفري  العمل العربي للطرود والبريد العاجل )شرم الشيخ:  •
 .(13/12/2021العمل العربي لألجور )شرم الشيخ: االجتماع العاشر لفري   •
 .(13/12/2021شرم الشيخ: االجتماع الثامن لفري  العمل العربي لتطوير البدمات والمنتجات ) •
 .(13/12/2021االجتماع السابع لفري  العمل العربي للتنبيم والبدمة الشمولية )شرم الشيخ:  •
 .(15/12/2021لبريد )شرم الشيخ: االجتماع األربعين للجنة العربية الدائمة ل •

 
 في مجال الطاقة:  -5

 :الي االجتماعات التالية بالحضور أو عبر تقنية "اليديو  ونفرانستنبيم أو المشار ة البالعامة قامت األمانة 
 في مجال ال هرباء: ❖

بمشاااااااار ة أعضااااااااا الفري  من الدول  لفري  عمل دراساااااااة الربط ال فربائي العربي الشاااااااامل (12)الجتماع ا -
 لمناقشاااااة المالحبات الواردةبمقر األمانة العامة،  12/12/2021العربية وببراا الي مجال ال فرباا بتاريخ 

لى االتفاقيتين للساااااااااو  العربية العربية، ع مصااااااااار، جمفورية سااااااااالطنة عمان، جمفورية العرا   ل من: من
  مع المالحبات الواردة.تواام التعديالت على االتفاقيتين لتالمشتر ة لل فرباا، حيث تم إجراا بعض 

االجتماع المشاااترك لفري  الدراساااة واللجنة التوجيفية الم لفة بمتابعة دراساااة الربط ال فربائي العربي الشاااامل  -
 .13/12/2021بتاريخ 
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الطااقاة من الادول  الجتمااع المشاااااااااااااترك الرابع للجناة ببراا ال فربااا ولجناة ببراا الطااقاة المتجاددة و فاااةا -
واالتفا  على التوصاايات الباصااة  ( للمجلس الوزاري العربي لل فرباا،36)لإلعداد للم تب التنفيذي  العربية

 بموضوعات السو  العربية المشتر ة لل فرباا وآلية التسعير اإلقليمية.
على آليااة االنتفاااا  اللااهبللم تااب التنفيااذي للمجلس الوزاري العربي لل فرباااا، وتم االتفااا   (36)االجتماااع  -

وتحديث موضااااااوع مسااااااابقة حول اتفاقيتي السااااااو  العربية المشااااااتر ة لل فرباا، من مالحبات الدول العربية 
 اليوم العربي ل فااة الطاقة.

اجتماع تنسااااااااااااايقي عبر تقنية "اليديو  ونفرانس" مع االتحاد العربي لل فرباا، بفد  االتفا  على الترتيبات  -
عرض العاشااااار لصاااااناعة المعدات والتجفيزات ال فربائية والفعاليات المصااااااحبة له المزمع الالزمة لتنبيم الم

 الدوحة. مدينة ب 2022 آذار/عقده الي شفر مارس
 المتجددة و فاءة الطاقة: في مجال الطاقة ❖

، تقنيااة "اليااديو  ونفرانس"عبر  13/10/2021اجتماااع لجنااة ببراا الطاااقاة المتجااددة و فااااة الطاااقاة بتاااريخ  -
الطاقة الي  لو االسااااااااتراتيجية العربية للطاقة المسااااااااتدامة وبطتفا التنفيذية، تحالتالية: موضااااااااوعات الناق  و 

 بالمنطقة الطاقة  فااة منصااااااااااااة (،اليوم العربي ل فااة الطاقة)  فااة الطاقة العربية، موضااااااااااااوعاتالمنطقة 
بارطة الطري  لتوليد  ،العربي البامس للطاقة المتجددة و فااة الطاقة الدورة البامسااااااااااااااة للمنتدى ،العربية

تطوير بارطة الطري  لتوليد الطاقة من وقود الفيدروجين األبضااااااااااااار  ،الطاقة من النفايات للمنطقة العربية
 .تحلية المياه ،السيارات ال فربائية ،للمنطقة العربية

اجتماعات المشار ة الي و ، 15/11/2021-12بالل الفترة دبي مدينة ب" مبادرة ديزرتك الصناعية " مؤتمر -
  لقاا  لمة. ا  المجلس االستشاري للمبادرة وحضور المؤتمر و 

 في مجال التعاون مع الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية: ❖
 :في مجال التعاون العربي الصيني -1

ببصاااااوص المر ز الفرعي للطاقة والجانب الصااااايني العربية المتحدة اجتماع تنسااااايقي مع دولة االمارات  -
 . 6/12/2021بتاريخ  ،النبيفة

، عبر تقنية "اليديو  ونفرانس" 28/10/2021-25دورة تدريبية للشاااااااااااااب ات والمدن الذ ية بالل الفترة  -
 تناقشااو والممل ة المغربية وجمفورية الصااين الشااعبية، ( إدارة الطاقة)بتنبيم مشااترك بين األمانة العامة 

،  ثر  فااة الي الشاااب ات ال فربائيةاألاساااتبدام التقنيات الحديثة ، والي مقدمتفا: اتمن الموضاااوع اً عدد
الممارسااات الناجحة الي ت امل الطاقة النبيفة على نطا  واسااع الي الصااين، بناا نبم الطاقة باسااتبدام 

بيفة الي الطاقة النبيفة وانتفا  ممارسااااات تأبذ الي االعتبار  فااة الطاقة، تطوير واسااااتبدام الطاقة الن
 الدول العربية. 

 (:GIZللتعاون الدولي )األلمانية  الو الةفي مجال التعاون مع  -2
بتاريخ  ،(Energy Efficiency Super ESCOS) بدمات الطاقة الفائقةدورة تدريبية حول شااااار ات  -

)إدارة الطاقة(، والمر ز اإلقليمي للطاقة المتجددة  تنبيم مشاااااااااااااترك بين األمانة العامةبو  21/9/2021
)بت لي  من الوزارة األلمااانيااة للبيئااة والحفاااب على والو ااالااة األلمااانيااة للتعاااون الاادولي و فااااة الطاااقااة، 

لدعم القطاع العام الي تنفيذ مشاااااريع  عمل  فيئةتل ايتم إعداده ات يان، وهي الطبيعة والسااااالمة النووية(
  فااة الطاقة. 
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والو الة  )إدارة الطاقة( بتنبيم مشااااااااااترك بين األمانة العامة ،"تسااااااااااعير ال ربون ليةآورشااااااااااة عمل حول " -
، )بت لي  من الوزارة األلمانية للبيئة والحفاب على الطبيعة والساااااااااااااالمة النووية(األلمانية للتعاون الدولي 

أداة  باعتباره تقديم نبذة عن اساااااااااااتبدامات ال ربون وتساااااااااااعيرهحيث تم ، 29/9/2021-27بالل الفترة 
 .التنمية المستدامةتحقي  ة العالة وقائمة على السو  للتبفي  من آثار تغير المناخ و يسياس

الو الة األلمانية مع ( DIAPOL 3اجتماع تنسااااااااااايقي لالتفا  على ساااااااااااير العمل الي االتفاقية الجديدة ) -
، وذلك بالل شاااافر ديساااامبر/ انون أول والمر ز اإلقليمي للطاقة المتجددة و فااة الطاقةللتعاون الدولي 

2021. 
 (:IRENAللطاقة المتجددة ) في مجال التعاون مع الو الة الدولية -3

، 2/11/2021-1" يومي القدرات الي مزادات الطاقة المتجددة الي الدول العربية ورشاااة عمل حول "بناا -
أحدث االتجاهات الي الت نولوجيا ، وتم باللفا مناقشاااة الموضاااوعات التالية: عبر تقنية "اليديو  ونفرانس"

ومتطلبات التأهيل والوثائ ، المزاد عناصر التصميم المبتلفة للمزادات التي تغطي الطلب على  ،والسعر
تصاااااااااااااميم المزادات لتحقي  أهدا  ، البائعينابتيار الفائز وعملية منح العقود، توزيع المباطر وم االأة 

 .تتجاوز السعر
معاااالجاااة الطااااقاااة المتجاااددة المتغيرة الي التبطيط طويااال األجااال الي الااادول ور  عمااال حول "مجموعاااة  -

وتم باللفا مناقشااااااااااااة الموضااااااااااااوعات ، عبر تقنية "اليديو  ونفرانس" 18/11/2021-17يومي  "العربية
 م ساااي ون الطلب على  /األسااااسااايات) ل، تبطيط نبام الطاقةتبطيط الطاقة على المدى الطويالتالية: 
، دور (مااا مقاادار ونوع الجياال المطلوب لتلبيااة هااذا الطلااب نطاااقااات التبطيط/ أنبمااة الطاااقااة /ال فرباااا

 .(VRE) مرونة نبام الطاقة لت امل
لسو   تحسين ممارسة تقييم الموارد الي الشر  األوسط: حل لتبسيط التبطيط المب رورشة عمل حول " -

الو الة الدولية  نبمتفاو ، عبر تقنية "اليديو  ونفرانس" 13/12/2021" بتاريخ الطاقة الشاااااامسااااااية والرياا
. العربية والمر ز اإلقليمي للطاقة المتجددة و فااة الطاقة بالشااااااااااااارا ة مع جامعة الدول للطاقة المتجددة،

اط  الي المنطقة العربية، من بالل المرحلة الثانية من مشاااااااااروع تقسااااااااايم المنوتم باللفا مناقشاااااااااة تنفيذ 
للبلدان لتبادل  ساااااابيالً  الورشااااااة وُتعدّ  .التر يز على الجوانب التقنية لمنفجية ونتائ  تقييم تقساااااايم المناط 

 .إلجراا مناقشات تفاعلية مما يتيح الرصاً الطاقة المتجددة، تبطيط مشاريع الي مجال ببراتفا 
عبر تقنية  8/12/2021-7يومي  المفتوحة الي الدول العربيةعقود الطاقة الشاااامسااااية ورشااااة عمل حول  -

 تفد  إلى التعاون وتبادل الببرات الي مجال الطاقة النبيفة.و ، "اليديو  ونفرانس"

 في مجال التعاون مع المر ز اإلقليمي للطاقة المتجددة و فاءة الطاقة: -4
الرص الفيدروجين األبضار الي  ..ورشاة عمل حول "التدريب المتبصاص حول ت نولوجيات الفيدروجين -

، عبر تقنية "اليديو  ونفرانس" 16/11/2021-14، بالل الفترة "منطقة الشااار  األوساااط وشااامال إالريقيا
تقديم شاااارا عن بارطة طري  وسااااياسااااات الفيدروجين األبضاااار بما اليفا متطلبات سااااياسااااة وتم باللفا 

واألبضااااااااااااار، ومشااااااااااااااريع الفيدروجين التنمية البضاااااااااااااراا للفيدروجين، ت امل نبام الفيدروجين األزر  
 البضراا المستقبلية، وتوقعات ووجفات نبر.

بالل الفترة الباصااااااة به ت نولوجيات والالمتبصااااااص  بضاااااارحوار راليع المسااااااتوى حول الفيدروجين األ -
مقدمة وتم بالله مناقشاااااااااااااة الموضاااااااااااااوعات التالية: ، عبر تقنية "اليديو  ونفرانس" 14-16/11/2021

، تطبيقات عنصااااااار الفيدروجين، حالة اقتصااااااااد الفيدروجين ،اريخ الفيدروجينالفيدروجين األبضااااااار وت
 الفيدروجين.
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 :)االس وا( آسيا يفي مجال التعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب -5
عقد ورشاااة عمل إقليمية حول مجموعة أدوات الساااياساااات  مبادئ توجيفية لواضاااعي الساااياساااات إلدما  تم 

إدارة األمانة العامة )وقد قامت ، 2/12/2021الطاقة المتجددة صاااااااااااااغيرة الحجم الي التنمية الريفية بتاريخ 
اهمة الي وصااااول بدمات بتقديم مدابلة حول دور االسااااتراتيجية العربية للطاقة المسااااتدامة الي المساااا (الطاقة

 الطاقة للمناط  الريفية.         
 

 :في مجال النقل والسياحة -6
 :بتنبيم االجتماعات التاليةالعامة قامت األمانة 

 في مجال النقل: ❖
، )األمانة تفاقية العربية لتنبيم نقل الر اب على الطر االاللجنة الفنية المشااااااااااااارالة على تنفيذ االجتماع األول  -

( دول عربياااة، لبحاااث  ااااالاااة المالحباااات 5شااااااااااااااااارك الي االجتمااااع والود )و (. 13/9/2021-12 العااااماااة:
 والمقترحات على مواد االتفاقية.

(، 15/9/2021-14 )األمانة العامة: االجتماع المشااااترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسااااائط -
برالع الصيغة النفائية للدليل اإلسترشادي ( دولة عربية، وقد أوصى االجتماع 11شارك الي االجتماع والود )و 

االحترازيااة الي قطاااع النقاال العربي للتعاااماال مع حاااالت الطوارئ إلى الم تااب التنفيااذي لمجلس وزراا  رللتاادابي
 ما تم بحث إم انية تنفيذ مقترا إنشاااااااااااا منصااااااااااة ال ترونية عربية شاااااااااااملة للنقل  .للمواالقة عليه النقل العرب

 اديمية العربية للعوم والت نولوجيا والنقل ومتعدد الوسااااائط،  ما أوصااااى بت لي  األ الطرقي والساااا  ي والبحري
البحري ببيان اآلليات الالزمة لدعم صااناعة إصااالا وبناا الساافن الي الدول العربية، وأهمية تأساايس صااندو  

يبراني، عربي لدعم البحث والتطوير الي الذ اا االصااااااااااطناعي الي مجاالت النقل واللوجسااااااااااتيات واألمن الساااااااااا
وتحديث دراساااااة توحيد مواصااااافات األبعاد واألوزان المحورية للشااااااحنات العاملة بين الدول العربية، ومتطلبات 

 تحديث وتفعيل موقع السالمة الطرقية.
شااااااااااااااارك الي و  ،(18/10/2021)األمانة العامة: للم تب التنفيذي لمجلس وزراا النقل العرب  (67)الدورة  -

: تحفب جمفورية مصاااار الموضااااوعات التاليةبية، وأصاااادر عدة توصاااايات بشااااأن ( دول عر 7االجتماع والود )
( الي اتفاقية تنبيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة، إنشاا منصة 5/1العربية على المادة )

سادسة لمشروع إل ترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والس  ي والبحري والنقل متعدد الوسائط، رالع المسودة ال
 ما  .اتفاقية تنبيم النقل البحري للر اب والبضائع بين الدول العربية إلى مجلس وزراا النقل العرب العتمادها

أوصى بالمواالقة على دراسة مقترا إقامة تجمعات بحرية وطنية الي الدول العربية ودعوة الدول العربية إلقامة 
روط المرجعية التي أعدتفا األ اديمية حول دراسااااااة إنشاااااااا تجمع بحري وطني الي  ل منفا، وواال  على الشاااااا

 آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصالا وبناا السفن الي الدول العربية.
( دول 19( بمشااااااااااااااار ة والود )20/10/2021-19)األمانة العامة:  ( لمجلس وزراا النقل العرب34)الدورة  -

الة مشروع اتفاقية تنبيم النقل البحري للر اب والبضائع بين الدول عدة قرارات أهمفا: إح اعربية، وصدر عنف
العربية مرة أبرى إلى اللجنة الفنية للنقل البحري إلعادة دراسااااااااااتفا الي ضااااااااااوا تحفبات بعض الدول العربية، 

للنقل البحري بوضااااع الشااااروط المرجعية الالزمة لعمل دراسااااة إنشاااااا آلية عربية مشااااتر ة  ت لي  اللجنة الفنية
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نشااااا قاعدة بيانات الي مجال إصاااالا وبناا السااافن الي الدول العربية  .لدعم صاااناعة إصاااالا وبناا السااافن وا 
 ما قرر إحالة مشااااااروع اتفاقية تبادل اإلعفاا من الضاااااارائب والرسااااااوم )الضاااااارائب( الجمر ية على نشاااااااطات 

عادة دراسااة مشااروع االتفاقية الي ومعدات الناقل الجوي العربي مرة أبرى إلى اللجنة الفنية للساالطات المالية إل
 ضوا تحفبات بعض الدول العربية.

 السياحة: في مجال ❖
( 10( بمشاااااار ة والود )11/10/2021-10)األمانة العامة:  الساااااابع للجنة الفنية للساااااياحة العربيةجتماع الا -

دول العربية، ناقشاااااااات اللجنة وثيقة برنام  تدريب ال وادر البشاااااااارية الي القطاع السااااااااياحي بالوقد دول عربية. 
ومقترا عقد مؤتمر وزاري سااااياحي عربي صاااايني،  ما تم مناقشااااة الوثائ  المقدمة من الفيئة العامة للسااااياحة 
الي دولة ليبيا ووزارة الساااياحة والصاااناعات التقليدية بالجمفورية الجزائرية الديمقراطية الشاااعبية، ودراساااة إنشااااا 

ودعم وتنمية التعاون العربي البيني الي مجال  ،ذ يةمرصاااااااد ساااااااياحي عربي لالبت ار الساااااااياحي والساااااااياحة ال
السااااااااائح العربي، والترحيب بقرار المجلس االقتصااااااااادي واالجتماعي رقم  –السااااااااياحة وتعزيز ثقة المسااااااااتفلك 

 تسجيل واعتماد اللقاحات واستبدامفا بين الدول العربية. ت( لتنفيذ مبادئ عامة عربية لتوحيد إجرااا2319)
بمشار ة والود ( 7/12/2021األمانة العامة: للم تب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة )( 29)الدورة  -

( للمجلس 24دراساااااة الموضاااااوعات المدرجة على مشاااااروع جدول أعمال الدورة )( دول عربية. وتم باللفا 7)
عداد التوصيات بشأنفا   .الوزاري العربي للسياحة وا 

( دولة 18( بمشااااار ة والود )9/12/2021-8)األمانة العامة:  بي للسااااياحة( للمجلس الوزاري العر 24)الدورة  -
دعوة وزارات وهيئات الساااااياحة الي الدول العربية والمنبمة العربية  :أهمفامن  ،قرارات اعربية وقد صااااادر عنف

العمل على االسااااتفادة بمذ رة التفاهم الموقعة  ،السااااياحة إلى زيادة أوجه الدعم الفني المقدم إلى دولة اللسااااطين
التأ يد على الدول العربية  ،بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة بارجية جمفورية الصااااين الشااااعبية

والمنبمات واالتحادات المعنية بساااااااااارعة مواالاة األمانة العامة بأسااااااااااماا ممثليفا الي قطاعي السااااااااااياحة والنقل 
ري  عمل تنفيذ وثيقة المبادئ العامة العربية االسااااااترشااااااادية لتوحيد إجرااات تسااااااجيل واعتماد للمشااااااار ة الي ال

إحالة الوثيقة المقترحة من الفيئة العامة للسياحة الي دولة ليبيا بشأن  ،اللقاحات واستبدامفا بين الدول العربية
تيجية العربية للسااياحة لتدارس إم انية اسااتراتيجية السااياحة الميساارة الي الدول العربية إلى لجنة تطوير االسااترا

إدراجفا ضااااامن محاور االساااااتراتيجية العربية للساااااياحة عند تحديثفا، ت لي  لجنة تطوير االساااااتراتيجية العربية 
للسااااياحة باألبذ الي االعتبار تطوير االبت ار السااااياحي والسااااياحة الذ ية ضاااامن محاور االسااااتراتيجية العربية 

 هتم انتباب أعضااااا الم تب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للساااياحة الي تشااا يل وقد .للساااياحة عند تحديثفا
 .2023-2022الجديد لعام 

 
 في مجال اإلحصاء وقواعد المعلومات: -7

 :العامة بمتابعة تنفيذ توصيات االجتماعات التالية، واإلعداد لعقدها األمانةقامت  -
 ( للجنة الفنية الدائمة لإلحصاا.41االجتماع ) •
 اجتماع لجنة التنسي  االحصائي بين ادارة االحصاا والمنبمات العربية المتبصصة.  •
  اجتماع اللجنة الفرعية للحسابات القومية. •
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 اجتماع اللجنة الفرعية لإلحصااات االقتصادية.  •
 االجتماع اللجنة الفرعية لبناا القدرات اإلحصائية. •

 التالية أو المشار ة فيها عبر تقنية فيديو  ونفرانس: االجتماعاتاألمانة العامة بعقد  قامت -
 اجتماع اللجنة الفرعية لإلحصااات الس انية واالجتماعية. •
  اجتماع اللجنة الفرعية للحسابات القومية. •
 اجتماعات األجفزة اإلحصائية العربية. •
 اجتماعات المعفد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية.  •
 ذات الصلة. اجتماعات لجنة االس وا  •

 بما يلي:  العامةوقواعد البيانات، قامت األمانة  االحصائييتعلن بالنشر  فيما -
 سنة برآ حتى بياناتفا واست مال ةالعربي لدولل البارجية بالتجارة الباصة البيانات قاعدة محتوى تحديث •

  .متاحة
 .البيانات الباصة بفاالي قواعد  ،المعلوماتو  االتصاالتو  النقلو  الزراعة بيانات تحديث •
الطاقة  –قوة العمل  -)الس ان اإلحصائية المجموعة الصول لباقي الباصة البيانات قواعد محتويات تحديث •

 الحسابات القومية(. –الصحة  –التعليم  –األسعار  –
متابعة تنفيذ اإلطار العربي الموحد الباص بمؤشرات التنمية المستدامة الي األبعاد الثالثة )اقتصادية اجتماعية  •

 وبيئية(، مع األجفزة اإلحصائية العربية. 
  .باار  األمانة العامةدابل و بيانات المستبدمين لتوالير االحتياجات اإلحصائية الالزمة  •
 ."ومؤشرات أرقام: عربية دول"  تيب من الثامن العددإصدار  •
 .2021-2020 عام الديمغراالي المر ز الي الدراسية المنح على الدارسين متابعة •

 :والمنظمات االقليمية والدولية، قامت األمانة العامة بما يلي العربية اإلحصائية األجهزة مع التعاون مجال يف -
للحصول على البيانات الالزمة للنشرات اإلحصائية االحصائية بالدول العربية األجفزة التواصل الدائم مع  •

اليما يبص تنفيذ توصيات اللجنة الدائمة ولجانفا الفرعية، والي معفا، التعاون المستمر و ولقواعد البيانات 
 تنفيذ برنام  العمل السنوي لإلدارة.

ل الحسابات القومية وورشة مواصلة السعي للتعاون مع المنبمات اإلقليمية والدولية لتنبيم دورة تدريبة الي مجا •
حصائية العربية إلنتا  عمل حول البيانات الضبمة ودورات تدريبية لتجاوز التحديات التي تواجه األجفزة اإل

 .2030ونشر مؤشرات التنمية المستدامة 
 من للجامعة العامة األمانة اليللمجالس الوزارية المتبصصة  المعنية الفنية األمانات مع التعاون مواصلة •

 .اليفا العاملين  فااة ورالع القطاعات بعض الي العربية الدول الي اإلحصائية البيانات جودة تحسين أجل
التعاون مع لجنة االس وا لتعزيز بناا القدرات االحصائية العربية الي مجال الحسابات القومية ومؤشرات التنمية  •

 .2030المستدامة 
 

 في مجال المنظمات واالتحادات العربية:  -8
( من معاهدة الدالاع العربي المشااااااااااااترك والتعاون االقتصااااااااااااادي بين دول الجامعة العربية، 8والقًا لنص المادة ) -

يعتبر المجلس االقتصادي واالجتماعي هو المرجعية القومية لمؤسسات العمل العربي، يشر  على حسن قيام 
ات وتقييم أدائفا واعتماد موازناتفا ودراسااة المنبمات العربية بمفامفا المبينة الي مواثيقفا، ويقوم ب نشاااا المنبم

إنجازاتفا وتقارير الفيئات الرقابة الباصااااااااااة بفا، و ل ذلك يتم من بالل لجنة النية متبصااااااااااصااااااااااة منبثقة عن 
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المجلس االقتصااادي واالجتماعي )لجنة المنبمات للتنسااي  والمتابعة( تضاام الي عضااويتفا جميع الدول العربية 
. وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة  ل عامين إلقرار بطط وموازنات المنبمات تمفيدًا والمنبمات العربية المعنية

العتمادها من قبل المجلس االقتصاااااااااادي واالجتماعي،  ما تجتمع اللجنة مرة واحدة  ل عام لدراساااااااااة إنجازات 
 المنبمات والحسابات البتامية وتقارير هيئات الرقابة المالية واإلدارية الباصة بفا.

إدارة المنبمات واالتحادات العربية هي األمانة الفنية للجنة المنبمات للتنساااااااااي  والمتابعة ولجنة التنساااااااااي  ُتعد  -
العليا للعمل العربي المشاااااترك برئاساااااة األمين العام. وساااااب  للمجلس االقتصاااااادي واالجتماعي أن أصااااادر قرارًا 

ماعات المنبمات العربية المتبصااااااااصااااااااة طلب اليه من إدارة المنبمات واالتحادات العربية أن تشااااااااارك الي اجت
 وتقديم تقرير دوري عن ذلك.

الي  "باالحضاااااااااااااور أو عبر تقنياة "الياديو  ونفرانستنبيم أو المشااااااااااااااار اة الباالعااماة قاامات األمااناة ، لاذلاك تنفياذاً  -
لتوضاااااايح قرارات مجلس جامعة الدول العربية والمجلس االقتصااااااادي واالجتماعي الباصااااااة  االجتماعات التالية

 ت العربية المتبصصة:بالمنبما
 (.12/9/2021-5 ( لمؤتمر العمل العربي )القاهرة:47الدورة ) .1
  .7/10/2021 ، بتاريخ( للمجلس التنفيذي للمنبمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين60الدورة ) .2
 .11/10/2021 بتاريخ اإلس ندريةمدينة  –للجمعية العمومية للشر ة العربية للمالحة  (46) الدورة .3
مقر األمانة العامة ، المتبصاااااااصاااااااة ةاالجتماع التشااااااااوري للم تب التنفيذي لملتقى االتحادات العربية النوعي .4

14/10/201 . 
( للجمعيااة العااامااة لأل اااديميااة العربيااة للعلوم والت نولوجيااا والنقاال 26( للمجلس التنفيااذي والاادورة )42الاادورة ) .5

 (.17/10/2021-14)البحري 
 (.25/10/2021-24( لمجلس إدارة منبمة العمل العربية )الدوحة: 95العادية )الدورة  .6
 .31/10/2021 بتاريخ ،والعلوم ةالدورة الباصة للمجلس التنفيذي للمنبمة العربية للتربية والثقاال .7
 (.14/11/2021-13 ( للمجلس التنفيذي للمنبمة العربية للتنمية اإلدارية )القاهرة:112الدورة ) .8
 .(24/11/2021-23( للمجلس التنفيذي لمنبمة المرأة العربية )القاهرة: 19) عاالجتما .9

-12لجمعية العامة التحاد اذاعات الدول العربية )الرياض: ( ل41( للمجلس التنفيذي والدورة )106الدورة ) .10
16/12/2021). 

 .(19/12/2021-16اجتماعات المجلس التنفيذي للفيئة العربية للطاقة الذرية )أسوان:  .11
األمانة نبمة األسااااااساااااية الموحدة للمنبمات العربية المتبصاااااصاااااة )اجتماع اللجنة الفنية المعنية بدراساااااة األ .12

 .(19/12/2021: العامة
االجتماع االسااااااااااتثنائي للجنة المنبمات للتنسااااااااااي  والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصااااااااااادي واالجتماعي  .13

 .(21/12/2021-20: األمانة العامة)
-24( للجنة التنساااااااااااي  العليا للعمل العربي المشاااااااااااترك برئاساااااااااااة معالي األمين العام )الرياض: 52الدورة ) .14

26/1/2022 .) 
 

 في مجال العالقات االقتصادية:  -9
 العربية الدولية: العالقات ❖

 التعاون العربي الهندى: .1
الي الفند بتنبيم  2022( لمؤتمر الشااااااااااااارا ة العربية الفندية بالل عام 6الدورة ) دجاري التحضاااااااااااااير لعق -

مشاااااااااااااترك من الجانب العربي )األمانة العامة بالتنساااااااااااااي  مع اتحاد الغر  العربية واتحاد رجال االعمال 
 .(FICCIاتحاد غر  التجارة والصناعة الفندية  -العرب( ومن الجانب الفندي )وزارة البارجية الفندية 

ساايعقد المؤتمر على المسااتوى الوزاري بمشااار ة راليعة المسااتوى من قبل معالي الوزراا المعنيين الي الدول  -
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المتبصاااااااصاااااااة المعنية وممثلي القطاع الباص الي  ال و ذلك رؤسااااااااا المنبمات العربية  ،العربية والفند
من جلسااات العمل الوزارية لمناقشااة  اً يشاافد عددسااعقد على مدار يومين و نيساان المؤتمر أالجانبين، علمًا ب

 تاجتماعا باإلضاااالة إلىساابل تعزيز التعاون الي عدد من القطاعات االقتصااادية ذات االهتمام المشااترك، 
األول والثاني  ينعقد عدد من المعارض بالل العاليات اليومساااااتُ ،  ما B2Bsرجال االعمال بين الجانبين 

 للمؤتمر.
 :التعاون العربي الروسي .2

( لمجلس 13) الدورة تقدإطار تعزيز التعاون العربي الروساااااااااااااي على مساااااااااااااتوى القطاع الباص، عُ الي  -
، واتحاد الغر  العربية والجانب الروساااااااي المعني ةبالتنساااااااي  بين األمانة العام عمال العربي الروساااااااياأل

المنعقد بدولة  Dubai Expo 2020دبي ضااااااااااااامن العاليات معرض مدينة ب 27/1/2022-26يومي 
 .30/3/2022-1/10/2021رات العربية المتحدة بالل الفترة اإلما

على مسااااااتوى السااااااادة ( لمنتدى التعاون العربي الروسااااااي 6الدورة )وتجدر اإلشااااااارة إلى أنه تم تأجيل عقد  -
ية إلى المغرب الممل ة مرا  /بمدينة  15/12/2021وزراا البارجية والتي  ان من المقرر عقدها بتاريخ 

موعاااد الح . و اااان من المقرر أن يتم بالل هاااذه الااادورة اعتمااااد بطاااة العمااال لمنتااادى التعااااون العربي 
والتي تشااااااااامل عددًا من األنشاااااااااطة االقتصاااااااااادية بين الجانبين الي  2024-2022الروساااااااااي بالل الفترة 

 المجاالت ذات االهتمام المشترك. 
 التعاون العربي األوروبي:  .3

على مسااااااااااتوى الببراا بين األمانة العامة المائدة المسااااااااااتديرة األولى شااااااااااار ت األمانة العامة الي العاليات  -
تحت عنوان "حوار حول ساااياساااات العالقات االقتصاااادية العربية األوروبية بعد انتشاااار واالتحاد األوروبي 

العامة وهيئة العمل  التعاون القائم بين األمااااااااااااااااااااااااااااانة ، وذلك الي إطار29/9/2021-28الوباا"، يومي 
 .2018" الذي تم تدشينه الي عام 2" ضمن برنام  الحوار البارجي األوروبي

 .2022( بالل الربع األول من عام 7جاري التحضير لعقد االجتماع الوزاري العربي األوروبي ) -
 : 2020Dubai Expo" خالل أعمال رواد األعمال "رالي العربالتحضير للدورة الثانية من مسابقة   .4

األمانة ) رواد األعمال "رالي العرب"الباص بتدشااااااين " الدورة الثانية من مسااااااابقة عقد المؤتمر الصااااااحفي  -
حيث تم اساااااااتعراض التحضااااااايرات الجارية لعقد المساااااااابقة برعاية جامعة الدول  (،13/10/2021: العامة

اتحاد الغر  العربية و العربية وبتنبيم مشاااااااااااااترك من األ اديمية العربية للعلوم والت نولوجيا والنقل البحري 
للتنمية الصااااااااااااناعية بالبحرين، وغرالة تجارة وصااااااااااااناعة البحرين. وسااااااااااااتعقد م تب منبمة األمم المتحدة و 
 The 4th World" )2022 لريادة االعمال واالستثمار الرابع المنتدى الدوليأعمال " مسابقة الي إطارال

Entrepreneurs Investment Forum الي إطااااار  30/3/2022-26( المقرر عقااااده بالل الفترة
تحت ، 30/3/2022-1/10/2021 بالل الفترةالمنعقد بدبي  EXPO 2020 Dubaiالعاليات معرض 

  ."ةما بعد الجائح االستثمارو  االبت ارعمال و ي  أهدا  التنمية المستدامة من بالل ريادة األشعار "تحق
تحت  (29/11/2021-28 :طرابلس) أصاااحاب األعمال والمساااتثمرين العربمؤتمر ( عشااار ل19الدورة ) -

 االي تنبيمفرئيس ح ومة الوحدة الوطنية الليبية، وشاااااارك دولة ، برعاية ""االساااااتثمار وعودة الحياة شاااااعار
األمانة العامة، اتحاد الغر  العربية، اتحاد الغر  الليبية، مجموعة االقتصااااااد واألعمال، والفيئة  ل من: 

( 500شاااااارك الي العاليات المؤتمر أ ثر من )و  العامة لتشاااااجيع االساااااتثمار وشاااااؤون البصااااابصاااااة بليبيا.
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لى موا بة إفد  المؤتمر يو  .دولة عربية (16) دولة منفم( 20) حواليشاااابصااااية اقتصااااادية رساااامية من 
ليبيا االقتصااااااادية دولة مرحلة التعاالي الي االقتصاااااااد الليبي وتعزيز التعاون العربي المشااااااترك الي نفضااااااة 

لى االطالع على الساااياساااات والتوجفات والبيئة االساااتثمارية الجديدة والفرص االساااتثمارية  واالساااتثمارية. وا 
والدولي، الي ضااااااااوا الرؤية الجديدة للدولة، وجفودها لتحقي   الواعدة أمام القطاع الباص المحلي والعربي

 .تنمية اقتصادية مستدامة
 

 :الغرف العربية األجنبية المشتر ة والقطاع الخاص ❖
 األمانة العامة بالتنبيم أو المشار ة بالحضور أو عبر تقنية "اليديو  ونفرانس" الي االجتماعات التالية: قامت

يادات التنفيذية" بتنبيم غرالة التجارة العربية البريطانية بالتعاون مع جامعة مؤتمر "قمة الشااااااااااار  األوساااااااااااط للق -
  .9/2021/ 13بتاريخ  رانفيلد

 .القاهرةب 19/9/2021-18 يومي "،المنتدى العربي لصحة المرأة بتنبيم المنبمة العربية للتنمية اإلدارية -
 بتاريخ ،( لالجتماع السااانوي لمجلس محاالبي المصاااار  المر زية ومؤساااساااات النقد العربية45) العاديةالدورة  -

19/9/2021. 
لي ون ثاااني م اااتبفااا الاادوليااة  (29/9/2021)القاااهرة: حفاال تاادشاااااااااااااين الرع الغرالااة التجاااريااة العربيااة البرازيليااة  -

التي وضاااااااااااااعتفا غرالة التجارة العربية إطار االساااااااااااااتراتيجية ، وذلك الي بالمنطقة العربية بعد م تب مدينة دبي
 . البرازيلية لتوسيع نشاطفا الي المنطقة العربية

 6/10/2021-5يومي والتنمياااة مؤتمر "الغاااذاا العربي اليونااااني" بتنبيم الغرالاااة العربياااة اليوناااانياااة للتجاااارة  -
بفد  تطوير ، ر  العربيةالتنمية واالساااااااااااااتثمار والتنمية الريفية والغذاا اليونانية، واتحاد الغوبرعاية وزارات 

وتعزيز العالقات االقتصااااااااااااادية العربية اليونانية الي األمن الغذائي والتنمية الزراعية باإلضاااااااااااااالة الى مجاالت 
 . أبرى مبتلفة

، و ذلك العربية اليونانية للتجارة والتنمية االجتماع المشااااااااااترك ألعضاااااااااااا اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الغرالة -
 قتصادي العربي اليوناني العاشر تحت شعار" اليونان والعالم العربي: نحو مستقبل مستدام"أعمال "المنتدى اال

 .(8/12/2021-7أثينا: )
 . 7/12/2021الفرنسية، بتاريخ  العربية التجارية الغرالة إدارة مجلس اجتماع -
، وتم انتباب 13/12/2021بتاريخ  ،اجتماع الجمعية العمومية للغرالة العربية الساااويسااارية للتجارة والصاااناعة -

 للغرالة لمدة أربع سنوات. اً جديد اً عام اً السيدة/ هيلدا الفنائي أمين
-16 يومي األمانة العامةالمشاااااااااااااتر ة بمقر االجتماع التنسااااااااااااايقي السااااااااااااانوي للغر  العربية األجنبية  ُعقد -

الي وذلك واتحاد الغر  العربية،  األمانة العامة، بالتنسااي  بين للجامعةبحضااور األمين العام و  17/1/2022
إطار تعزيز التعاون بين الغر  العربية األجنبية المشاااااااااااااتر ة والتي تقوم بدور هام وبارز الي تعزيز العالقات 

التعري  بفد  و ذلك  ،االقتصااااااااااادية واالسااااااااااتثمارية بين الدول العربية وعدد من الدول على مسااااااااااتوى العالم
لتعزيز التعاون  عمال العرب الموجودين بفذه الدول دعماً ر  لرجال األنشااااااااااااطة والبدمات التي تقدمفا الغباأل

 المشترك.
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 :البحوث والدراسات ❖
قامت األمانة العامة ب عداد مجموعة من التقارير والعروض التي تناولت عددًا من الموضاوعات االقتصاادية ذات 

اليروس جائحة ثار السااااااااااااالبية لاآل حولارير األهمية على السااااااااااااااحة اإلقليمية والدولية، و ذلك إجراا عدد من التق
 ، ووضاااااع االقتصاااااادات العربية الي مرحلة ما بعد الجائحة، وذلكعلى اقتصاااااادات الدول العربيةالمساااااتجد  ورونا 

والعربية، الضااااااااااااااًل عن عرض التقارير الصااااااااااااااادرة عن مرا ز بالتعاون مع عدد من المنبمات اإلقليمية والدولية 
 على النحو التالي:وذلك  ،اإلقليمية والدوليةاألبحاث والدراسات 

القمة االستثنائية  :2021التي عقدت بالعاصمة اإليطالية روما  (G20)التالية لقمة العشرين  المتابعةتقارير  •
  .االقتصاديةبالشؤون اليما يتعل  بالجزا الباص التي عقدت حول أالغانستان، وتحليل نتائ  قمة العشرين 

الرئيس األمري ي بفرض عقوبات على أثيوبيا، وتأثير وعواقب هذا الموق  األمري ي على قرار تقرير حول  •
 . أثيوبيا

بيان الممثل السامي ومفوض الشر ات الدولية بشأن اإلعالن عن وصول السودان إلى نقطة اتباذ تقرير حول  •
 .(Heavily Indebted Poor Countries-HIPCالقرار الي مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون )

 متابعة وعرض تقارير حول التطورات االقتصادية التر ية والروسية وانع اساتفا على الدول العربية. •
متابعة وعرض تصريحات وزير البارجية األمري ي لصحيفة الستامبا اإليطالية حول العالقات االمري ية  •

 ة الي المستقبل القريب.الصينية وداللة هذه العالقة حول العالقات األوروبية الصيني
صغيرة والمتناهية والالمتوسطة المؤسسات  االسترشادي لتطوير قطاعالميثا  العربي  تيب يحتوي على " إصدار •

بتاريخ  :بيروت)( للقمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية 4الصغر" المعتمد من الدورة العادية )
20/1/2019). 
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 "اليديو  ونفرانس":عبر تقنية االجتماعات التالية شار ت األمانة العامة الي 

االجتمااااااااع الثاااااااامن للجناااااااة الفنياااااااة للمل ياااااااة الف رياااااااة والمتضااااااامن إطاااااااال  عمااااااال اللجاااااااان الفرعياااااااة )اللجناااااااة  -
 ،13/9/2021للمل ياااااة الصاااااناعية، واللجنااااااة الفرعياااااة لحااااا  المؤلاااااا  والحقاااااو  المجااااااورة( بتاااااااريخ  الفرعياااااة

وذلااااااك بمشااااااار ة الاااااادول العربيااااااة التاليااااااة: الممل ااااااة األردنيااااااة الفاشاااااامية، دولااااااة اإلمااااااارات العربيااااااة المتحاااااادة، 
ل اااااااة العربياااااااة ممل اااااااة البحااااااارين، الجمفورياااااااة التونساااااااية، الجمفورياااااااة الجزائرياااااااة الديمقراطياااااااة الشاااااااعبية، المم

السااااااعودية، جمفوريااااااة السااااااودان، جمفوريااااااة العاااااارا ، ساااااالطنة عمااااااان، دولااااااة اللسااااااطين، دولااااااة قطاااااار، دولااااااة 
ال ويااااات، الجمفوريااااااة اللبنانيااااااة، جمفوريااااااة مصاااااار العربيااااااة، الممل اااااة المغربيااااااة. وقااااااد تاااااام بااااااالل االجتماااااااع 

الجمفوريااااااة اعتماااااااد التوصاااااايات التاليااااااة: تشاااااا يل الرياااااا  عماااااال مشااااااترك ماااااان م تااااااب المل يااااااة الصااااااناعية ب
الجزائرياااااة الديمقراطياااااة الشاااااعبية، وهيئاااااة المل ياااااة الف رياااااة الاااااي الممل اااااة العربياااااة الساااااعودية، وم تاااااب بااااارااات 
االبتاااااراع الاااااي جمفورياااااة مصااااار العربياااااة للقياااااام بحصااااار ورصاااااد التوصااااايات الصاااااادرة مااااان لجاااااان المنبماااااة 

توصااااايات، مباطباااااة األماناااااة إلعاااااداد تصاااااور بشاااااأن هاااااذه ال العالمياااااة للمل ياااااة الف رياااااة ذات األولوياااااة تمفياااااداً 
جامعاااااااة الم اتاااااااب الح ومياااااااة لحااااااا  المؤلااااااا  والحقاااااااو  المجااااااااورة لمواالاتفاااااااا باااااااآبر التشاااااااريعات لالعاماااااااة ل
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ترساااااايخ منبومااااااة اإلدارة الجماعيااااااة وتطويرهااااااا الااااااي م اتااااااب  ،الباصااااااة بحاااااا  المؤلاااااا  والحقااااااو  المجاااااااورة
االحتياجااااات والتحااااديات التاااااي حاااا  المؤلاااا  والحقاااااو  المجاااااورة بالاااادول العربياااااة وتقااااديم تقرياااار دوري حاااااول 

عااااااداد ورقااااااة استرشااااااادية تتضاااااامن إالطلااااااب ماااااان األمانااااااة العامااااااة  ،تواجففااااااا م اتااااااب حاااااا  المؤلاااااا  للجنااااااة
عناصاااااار وتعريفااااااات أساسااااااية تبااااااتص بالمل يااااااة الف ريااااااة لعرضاااااافا علااااااى م اتااااااب حاااااا  المؤلاااااا  والحقااااااو  

 .والقًا ألنبمتفا دراجفا ضمن المناه  الدراسية الي  ل دولةالمجاورة بالدول العربية وذلك إل
الساااااان والمعلمااااااين لمصاااااار  يالعاليااااااات االحتفااااااال باااااا طال  برنااااااام  تعلاااااايم المل يااااااة الف ريااااااة للشااااااباب حااااااديث -

أ اديميااااااة البحاااااااث العلماااااااي ماااااااع التعااااااااون بوهاااااااذا البرناااااااام  تاااااام ، 16/11/2021  بتاااااااريخ والعااااااالم العرباااااااي
الااااااد تور/ بالااااااد عبااااااد الغفااااااار وزياااااار التعلاااااايم معااااااالي بمشااااااار ة بجمفوريااااااة مصاااااار العربيااااااة، و  والت نولوجيااااااا

الااااد تور/ طااااار  شااااوقي وزياااار التربيااااة والتعلاااايم والتعلاااايم الفنااااي والتاااادريب، ومعااااالي العااااالي والبحااااث العلمااااي 
ويفاااااد  البرناااااام  إلاااااى نشااااار ثقاالاااااة المل ياااااة الف رياااااة وتعزياااااز اساااااتبدامفا علاااااى النحاااااو األمثااااال الاااااي دعااااام 

تعلااااايم المل ياااااة الف رياااااة للشاااااباب  يضااااااً أر، وتضااااامن البرناااااام  أنشاااااطة االباااااداع واالبت اااااار والبحاااااث والتطاااااوي
 السن والمعلمين.  يحديث

المااااؤتمر الاااادولي بشااااأن المل يااااة الف ريااااة والتنميااااة تحاااات شااااعار "االبت ااااار الااااي الت نولوجيااااات البضااااراا ماااان  -
-22أجاااااااال تحقيااااااااا  التنمياااااااااة المساااااااااتدامة" بالتعااااااااااون ماااااااااع المنبماااااااااة العالمياااااااااة للمل ياااااااااة الف رياااااااااة ياااااااااومي 

 ،داريااااان تاااااانض المااااادير العاااااام للمنبماااااة العالمياااااة للمل ياااااة الف رياااااة /، وذلاااااك بمشاااااار ة السااااايد 23/11/2021
حساااان قليااااب نائااااب الماااادير /الااااد تورة ياساااامين الااااؤاد وزياااارة البيئااااة لجمفوريااااة مصاااار العربيااااة، والسيدمعااااالي و 

حيااااااث تضاااااامن المااااااؤتمر  ،العااااااام لقطاااااااع التنميااااااة اإلقليميااااااة والوطنيااااااة بالمنبمااااااة العالميااااااة للمل يااااااة الف ريااااااة
عاااااادة جلسااااااات نقاشااااااية ماااااان أهمفااااااا:  ياااااا  يم اااااان لالبت ااااااار الااااااي الت نولوجيااااااا البضااااااراا أن يساااااااهم الااااااي 
تحقيااااا  التنمياااااة المساااااتدامة، دور المل يااااااة الف رياااااة الاااااي مجاااااال الت نولوجيااااااا البضاااااراا، االبت اااااار األبضاااااار 

 الي البلدان النامية:  يفية مواجفة التحديات.
وذلااااااك ، 2/12/2021-1اسااااااات المل يااااااة الف ريااااااة الااااااي الجامعااااااات" يااااااومي حااااااول "سي اإلقليماااااايالمااااااؤتمر   -

باااااين المنبماااااة العالمياااااة للمل ياااااة الف رياااااة واألماناااااة العاماااااة  2021لعاااااام المشاااااتر ة بطاااااة التعااااااون ل اً تنفياااااذ
الف رياااااة للجامعااااات وذلاااااك مااااان أجااااال تفيئاااااة  المل ياااااةبلاااااص الماااااؤتمر إلااااى أهمياااااة سياساااااات . وقاااااد لجامعااااةل

تشاااااجيع الطاااااالب البااااااحثين والمبت ااااارين علاااااى زياااااادة اإلنتاااااا  العلماااااي، وأهمياااااة أن بيئاااااة داعماااااة لالبت اااااار و 
مااااع االسااااتراتيجيات الوطنيااااة  متسااااقةت ااااون سياسااااات المل يااااة الف ريااااة الااااي الجامعااااات والمؤسسااااات البحثيااااة 

 لقوانينفا الوطنية. للمل ية الف رية الي  ل دولة والقاً 
 للقاحااااااات والمتساااااااوي العااااااادل التوزيااااااعالاااااادولي حااااااول "لمااااااؤتمر الااااااي الجلسااااااة االالتتاحيااااااة ل لمااااااة تاااااام تقااااااديم  -

والاااااااذي نبمتاااااااه  "،المتوساااااااط شااااااار  منااااااااط  ودول العربياااااااة الااااااادول الاااااااي (19- واليااااااادالمضاااااااادة لفياااااااروس )
م تاااااااب اليونسااااااا و الاااااااي بياااااااروت( ومنبماااااااة الصاااااااحة ) والعلاااااااوممنبماااااااة األمااااااام المتحااااااادة للتربياااااااة والثقاالاااااااة 

. 6/12/2021بتااااااااااريخ  (العالمياااااااااة الصاااااااااحة بمنبماااااااااة المتوساااااااااط لشااااااااار الم تاااااااااب اإلقليماااااااااي )العالمياااااااااة 
 للقاحاااااااات المناساااااااب الوقااااااات الاااااااي والمنصااااااا  العاااااااادل الوصاااااااولمناقشاااااااة  يفياااااااة  لاااااااىإ ويفاااااااد  الماااااااؤتمر

 االسااااتجابة وبطااااة اليونساااا ومنبمااااة  لتوجفااااات والقاااااً  وذلااااك عالميااااة، عامااااة منفعااااة باعتبارهااااا "19- واليااااد"
 حمااااااالت طااااااال إ عنااااااد الف ريااااااة المل يااااااة اعتباااااااراتبمااااااا الااااااي ذلااااااك  العالميااااااة، الصااااااحة لمنبمااااااة اإلقليميااااااة
 بفااااا والمعمااااول العالميااااة والقاااايم المبااااادئ باسااااتبدام أبالقااااي منبااااور ماااان ت ااااون ان يجااااب والتااااي التحصااااين

 .األوسط الشر  منطقة الي
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 في مجال التنسيق والمتابعة االقتصادية: -11
نتةةةةائج وقةةةةرارات القمةةةةة العربيةةةةة التنمويةةةةة: االقتصةةةةادية واالجتماعيةةةةة فةةةةي دورتهةةةةا الرابعةةةةة  تنفيةةةةذمتابعةةةةة  ❖

 (:20/1/2019)بيروت: 
واالجتماعياااااااااااة الاااااااااااي دورتفاااااااااااا الرابعاااااااااااة )بياااااااااااروت:  االقتصااااااااااااديةأصااااااااااادرت القماااااااااااة العربياااااااااااة التنموياااااااااااة: 

، القاااااراراتهاااااذه وقامااااات األماناااااة العاماااااة بمتابعاااااة تنفياااااذ (، عاااااددًا مااااان القااااارارات االقتصاااااادية، 20/1/2019
ضاااامن الملاااا  االقتصااااادي واالجتماااااعي المرالااااوع وساااايتم عاااارض اإلجاااارااات الُمتبااااذة لتنفيااااذ هااااذه القاااارارات 

 جامعة على مستوى القمة.ال ( لمجلس31إلى الدورة العادية )
( واإلعةةةةداد 23/11/2016 القمةةةةة العربيةةةةة اإلفريقيةةةةة الرابعةةةةة )مةةةةاالبو: وقةةةةراراتتنفيةةةةذ نتةةةةائج  متابعةةةةة ❖

 :الجوانب االقتصادية –دورتها الخامسة للقمة في 
( لتعزيااااااز الشاااااارا ة 23/11/2016عقاااااادت القمااااااة العربيااااااة االالريقيااااااة الرابعااااااة بغينيااااااا االسااااااتوائية )ماااااااالبو: 

 -لمقاااااااررات القمااااااام الاااااااي دوراتفاااااااا الساااااااابقة )الااااااادورة األولاااااااى  اسااااااات ماالً العربياااااااة االالريقياااااااة، وتعاااااااد مقرراتفاااااااا 
(. وصااااااادر عااااااان 2013ال ويااااااات:  -، الااااااادورة الثالثاااااااة 2010سااااااارت:  -، الااااااادورة الثانياااااااة 1977مصااااااار: 

القماااااة "إعاااااالن مااااااالبو" ومجموعاااااة مااااان القااااارارات ر ااااازت بشااااا ل أساساااااي علاااااى تعزياااااز التعااااااون الاااااي العدياااااد 
ماااان المجاااااالت االقتصااااادية )التجااااارة، االسااااتثمار، الطاقاااااة، النقاااال، االتصاااااالت، التموياااال(. وقااااد تاااام تنبااااايم 

 فوضية االتحاد اإلالريقي لمتابعة تنفيذ مقررات القمة.عدة اجتماعات بين األمانة العامة وم
 الجوانب االقتصادية:  -متابعة نتائج القمة الرابعة للدول العربية ودول أمري ا الجنوبية  ❖

ُعقااااادت القماااااة الرابعاااااة للااااادول العربياااااة ودول أمري اااااا الجنوبياااااة الاااااي الممل اااااة العربياااااة الساااااعودية )الريااااااض: 
لياااااااا: يالتعااااااااون التاااااااي تااااااام إرسااااااااؤها الاااااااي الااااااادورة األولاااااااى للقماااااااة )براز  (، اسااااااات مااًل ألساااااااس ومباااااااادئ2015
(. وصااااااااادر عااااااااان القماااااااااة 2012(، والااااااااادورة الثالثاااااااااة )بيااااااااارو: 2009( والااااااااادورة الثانياااااااااة )الدوحاااااااااة: 2005

"إعااااالن الرياااااض" الااااذي ر ااااز بشاااا ل أساسااااي علااااى تعزيااااز التعاااااون الااااي العديااااد ماااان المجاااااالت االقتصااااادية 
الساااااياحة، الطاقاااااة، النقااااال، االتصااااااالت(. وتواصااااال األماناااااة العاماااااة متابعاااااة )التجاااااارة، االساااااتثمار، البيئاااااة، 

 تنفيذ مقررات القمة.
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي:109للدورة ) اإلعداد ❖

البنااااود االقتصااااادية للعاااارض علااااى المجلااااس االقتصااااادي واالجتماااااعي الااااي دورتااااه العاديااااة  وثااااائ تاااام إعااااداد 
العااااااااام، المااااااااذ رات الشااااااااارحة  األمااااااااينوتشاااااااامل الوثااااااااائ : تقرياااااااار  10/2/2022-6بااااااااالل الفتاااااااارة ( 109)

االقتصاااااادية، وثيقاااااة تقاااااارير المجاااااالس الوزارياااااة المتبصصاااااة  اللجناااااةللبناااااود المدرجاااااة علاااااى جااااادول أعماااااال 
 واللجان.

 :تم إعداد تقارير شاملة لما يلي ،موضوعات مجلس الجامعة ❖
( )الجمفوريااااااة 30دورتااااااه العاديااااااة )متابعااااااة تنفيااااااذ قاااااارارات مجلااااااس الجامعااااااة علااااااى مسااااااتوى القمااااااة الااااااي  -

 (.31/3/2019التونسية: 
( للعاااااارض علااااااى الااااااادورة 157)( و156الفرعيااااااة اليمااااااا بااااااين دورتااااااي مجلااااااس الجامعااااااة ) اإلداراتنشاااااااط  -

 ( لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. 157)
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 األمانة العامة           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 
 واالجتماعيالمجلس االقتصادي 
 (109الدورة العادية )

 تقريـر األميـن العـام
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : ثانياً 

 نشاط األمانة العامة فيما بين دورتي المجلس
 (108 – 109) 

 
 نشاط القطاع االجتماعي -3
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 ثانيًا: نشـــاط األمانة العامة فيما بيـــن دورتـــي

 (109( و)108)اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 )اجلوانب االجتماعية(
 ــــــــــــــــــــــــــ

 

 أواًل: األنشطة المشتر ة.

  ثانيًا: أنشطة اإلدارات:
 الي مجال التنمية والسياسات االجتماعية. -1

 الي مجال الصحة والمساعدات اإلنسانية. -2

 الي مجال الشباب والرياضة. -3

 الي مجال المرأة واألسرة والطفولة. -4

 الي مجال حقو  اإلنسان. -5

 مجال منبمات المجتمع المدني.الي  -6

 الي مجال السياسات الس انية. -7

 الي مجال شؤون الالجئين والمغتربين والفجرة. -8

 الي مجال التربية والتعليم والبحث العلمي. -9

 الي مجال الثقاالة وحوار الحضارات. -10

 وحدة الدراسات والمسوحات الميدانية االجتماعية. -11
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 :أواًل: األنشطة المشتركة

اليديو "من مباطر ال وارث، الذي انعقد عبر تقنية  األمانة العامة الي المنتدى العربي اإلقليمي البامس للحدّ شااار ت  -
متااه الممل ااة المغربيااة بااالتعاااون مع  اال من جااامعااة الاادول العربيااة نبّ و ، 11/11/2021- 8بالل الفترة  " ونفرانس

 ال وارث.من مباطر  وم تب األمم المتحدة اإلقليمي للدول العربية للحدّ 

فرص لتبادل المعرالة والببرات وأالضااال الممارساااات حول األولويات اإلقليمية للحد من التعزيز هد  المنتدى إلى  ▪
تعزيز الت امل والمالامة بين الحد من مباطر ال وارث و  "ساااااانداي"مباطر ال وارث، وبناا شاااااارا ات لتنفيذ إطار 

 .وتغير المناخ والتنمية المستدامة

، ومنبمات المجتمع المتحدة ذات الصلةمم األ، ومنبمات أعمال المنتدى ممثلون عن الدول األعضااالي شارك  ▪
 . اديمّييناألوالمؤسسات البحثية، و  الباص، والمنبمات الدولية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع نيالمد

: "الحد من مباطر ال وارث الي قطاع تحت عنواناألولى الجلساااااااة الباصاااااااة مدابلة بالل  األمانة العامةقّدمت  ▪
 التوصيات التالية: ابالل مدابلتفاألمانة العامة اقترحت و "، 19-الصحة الي الترة ما بعد  واليد

لتأ يد على أن التضااااامن والتعاون الدولي أصاااابح أ ثر إلحاحًا من أي وقت مضااااى إلدارة هذا الوباا العالمي ا 
بتغير المنااخ والتصاااااااااااااادي لمبتل  حاالت الطوارئ، حياث أن والحاد من انتشاااااااااااااااره ومنع المبااطر المتعلقاة 

المباطر الصاااااااااااااحية أثبتت أنفا تؤثر على  االة القطاعات وأن آثارها وتداعياتفا متعددة األبعاد، األمر الذي 
دما  الحّد من مباطر ال وارث الطبيعية أو التي  يسااتدعي ضاارورة صااياغة معايير جديدة للتنمية المسااتدامة وا 

سان الي السياسات الوطنية الصحية، وأن ت ون بندًا دائمًا على جدول أعمال مبتل  اجتماعات من صنع اإلن
المجالس الوزارية العربية المتبصااااصااااة واالجتماعات العربية مع شاااار ائفا المعنيين الي و االت األمم المتحدة 

اطر ال وارث. وأن ذات الصااااااااالة، وذلك من بالل التنساااااااااي  والتشااااااااااور وتبادل الببرات الناجحة للحد من مب
حتى يتسنى متابعتفا بالتعاون  ،يتضمن إعالن الرباط الصادر عن هذا المنتدى مبرجات واقعية وقابلة للتنفيذ
 مع  االة القطاعات المعنية بجامعة الدول العربية وشر ائفا من األمم المتحدة.

لعربية الي دعم منبمات المجتمع جفود جامعة الدول ا" تحت عنوان اً مرئي اً عرضاااااااااااااا  ما قّدمت األمانة العامة ▪
االنبراط المجتمعي والمشااار ة الي إجرااات الحد من مباطر  ، وذلك الي الجلسااة الباصااة بتعزيز"المدني العربية

 .ال وارث الي المنطقة العربية

من مباطر  عرض مبرجات مشااااااااااروع "تعزيز المشااااااااااار ة المجتمعية الي إجرااات الحدّ هدالت الجلسااااااااااة إلى وقد  ▪
ال وارث"، بما الي ذلك التحديات والدروس المساااتفادة من منبمات المجتمع المدني المعنّية بالمشاااروع على امتداد 

 المنطقة العربية.

مباطر المناخ والنزوا الي المنطقة العربية بالجلسااااااااااااااة الباصااااااااااااااة  ما قامت األمانة العامة بتقديم عرض بالل  ▪
"أثر تغير المناخ على النزوا الي المنطقة العربية: رؤية جامعة الدول ن ، وذلك تحت عنوا)التحديات والفرص(

 .العربية"
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التحديات التي تواجففا الت تالت السااااااااااا انية الي المنطقة العربية بسااااااااااابب التغيرات المنابية وقد بحثت الجلساااااااااااة  ▪
النزوا باإلضاالة إلى ، يةأثر تغير المناخ على النزوا الي المنطقة العربو  ،والفرص المتاحة لمواجفة تلك التحديات

رؤية و ذلك  ،الي المنطقةوبساااابب ال وارث الطبيعية وتغير المناخ  الي المنطقة العربية بساااابب الحروب والنزاعات
 .للعمل مع الدول األعضاا لالستجابة لفذه التحدياتالعربية الجامعة 

م تب الدول العربية وبدعم من إدارة الشااااؤون  –بالشاااارا ة مع صااااندو  األمم المتحدة للساااا ان  العامة األمانة نبمت -
والمرصااااد  يةتونساااابالجمفورية الالسااااياسااااية وبناا السااااالم التابعة لألمم المتحدة وبالتعاون مع وزارة الشااااباب والرياضااااة 

 وع س ،لعمل الشاابابي على الصااعيد اإلقليميرساام توجفات ا، واللتين هدالتا إلى الفعاليتين التاليتين، الوطني للشااباب
جندة السالم أالي  دماً قُ  ضيّ  بطوة مستقبلية هامة للمُ  ؛الي االستراتيجية العربية للشباب والسالم واألمنة الشباب رؤي

 للدول العربية يم ن ترجمته واالستفادة منه على المستوى استرشاديولت ون بمثابة إطار  ،واألمن الي المنطقة العربية
 : الوطني

بالل الفترة ، للقادة الشباب العرب حول "دليل الشباب والسالم واألمن"( TOT) بين اإلقليمييندرّ ورشة تدريب المُ  .1
 ، بالجمفورية التونسية.13-15/12/2021
ممثلين عن  ل عن  عدد من الدول األعضاا، الضالً ممثلين عن ًا والتاة شاب (30) شارك الي الورشة التدريبية ▪

م تب الدول العربية،  -، صااااندو  األمم المتحدة للساااا انبالجمفورية التونساااايةالمرصااااد الوطني للشااااباب : من
 م تب تونس، إدارة الشؤون السياسية وبناا السالم التابعة لألمم المتحدة. -صندو  األمم المتحدة للس ان

وير اساااااتراتيجية عربية للشاااااباب مشااااااورة إقليمية للمساااااؤولين بوزارات الشاااااباب والرياضاااااة من الدول األعضااااااا لتط .2
 .بالجمفورية التونسية 17/12/2021-16، يومي والسالم واألمن

من الدول األعضاا، باإلضاالة إلى عدد من الشباب ن عن وزارات الشباب و شارك الي المشاورة االقليمية ممثل ▪
رصااد الوطني للشااباب الم ل من: ممثلين عن و ذلك شااار وا الي الورشااة التدريبية، دولفم، وممن ممثلين عن 

 -صااندو  األمم المتحدة للساا ان ،م تب الدول العربية -، صااندو  األمم المتحدة للساا انبالجمفورية التونسااية
م تب تونس، تحالفات الشاااااااااباب والساااااااااالم واألمن، الشااااااااار اا اإلقليميين والدوليين المنبرطين الي دعم برام  

مفوضية و ، (االس وا)سيا آاالقتصادية واالجتماعية لغربي  اللجنة ؛ بمن اليفمومبادرات الشباب والسالم واألمن
منبمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيساااااا (، و ا ليند، نّ آمؤسااااااسااااااة و لالجئين، السااااااامية لشااااااؤون ااألمم المتحدة 

برنااام  متطوعي األمم و ، (الفاااو)منبمااة األغااذيااة والزراعااة لألمم المتحاادة و برنااام  األمم المتحاادة اإلنمااائي، و 
 منبمة العمل الدولية.و  ،المتحدة
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 :ثانيًا: أنشطة اإلدارات

 يف جمال التنمية والسياسات االجتماعية: -1

 الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال التنمية والسياسات االجتماعية:أواًل: 
لتقديم الدعم الفني إلعداد اسااااااتراتيجية وطنية للقضاااااااا على الفقر لطلب وزارة التنمية االجتماعية بدولة اللسااااااطين  تلبيةً  -

بالتعاون مع اللجنة االقتصاااااادية واالجتماعية لغربي آسااااايا )االسااااا وا(، االجتماع مت األمانة العامة، نبّ متعدد األبعاد، 
ممل ة األردنية الي ال 26/9/2021-25راليع المساااااااتوى إلعداد مشاااااااروع االساااااااتراتيجية المشاااااااار إليفا، وذلك الي الفترة 

 الفاشمية.
ُعقد االجتماع برئاساااااة معالي الد تور/ أحمد المجدالن وزير التنمية االجتماعية بدولة اللساااااطين، وبحضاااااور معالي  ▪

وزير التنمية االجتماعية بالممل ة األردنية الفاشاااامية ورئيس الم تب التنفيذي لمجلس  –الساااايد/ أيمن رياض المفلح 
وزراا الشاااااؤون االجتماعية العرب، باإلضااااااالة إلى ممثلي  االة الوزارات المعنية الي دولة اللساااااطين ورئاساااااة مجلس 

 الوزراا الفلسطيني.
ية ذات الصاااااالة بالقضاااااااا على الفقر متعدد اسااااااتعرضاااااات الجفات المعنية الي دولة اللسااااااطين البطط والبرام  الحال ▪

األبعاد، و ذلك الصاااااعوبات التي تواجففا والمتطلبات الالزمة إلعداد االساااااتراتيجية. والي ذات اإلطار، قّدمت لجنة 
)االسا وا( عرضاًا حول الدعم الفني الذي يم ن أن تقدمه الي هذا الشاأن.  ما قّدمت األمانة العامة للجامعة عرضاًا 

وزراا الشااااااااااااؤون االجتماعية العرب واألمانة الفنية له الي مرحلتّي اإلعداد والتنفيذ لالسااااااااااااتراتيجية  سمجلحول دور 
 المقترحة، وتم االتفا  على عدد من البطوات اإلجرائية الجاري تنفيذها.

األردنية ( للم تب التنفيذي لمجلس وزراا الشاااااااااااااؤون االجتماعية العرب، الي الممل ة 76مت األمانة العامة الدورة )نبّ  -
 .24/10/2021بتاريخ  الفاشمية

: الجمفورية وهيشااارك الي االجتماع معالي الوزراا ورؤساااا وأعضاااا والود الدول األعضاااا الي الم تب التنفيذي،  ▪
، الجمفورية اليمنية، الممل ة األردنية الفاشمية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، ممل ة البحرين، الجمفورية التونسية

 ة الديمقراطية الشعبية، باإلضاالة إلى جمفورية مصر العربية )عضو دائم(.الجزائري
، "19-لمواجفة جائحة " واليدالتداعيات االجتماعية واإلنساااااااانية صااااااادر عن االجتماع عدد من القرارات، شاااااااملت:  ▪

د.ع  الموضااوعات المرتبطة بابتصاااص مجلس وزراا الشااؤون االجتماعية العرب الي إطار التحضااير للقمة العربية
دعم المشاااااااروعات االجتماعية الي الدول ، 2030(، متابعة تنفيذ األبعاد االجتماعية لبطة التنمية المساااااااتدامة 31)

الموضاااوعات ذات الصااالة باألشاااباص ذوي اإلعاقة، إعداد الِعقد العربي تنفيذ الفعاليات المتبصاااصاااة، و  األعضااااا
 ما  .ماعات لجنتي األساارة والطفولة وتوصااياتفمبحث نتائ  اجت، 2032 – 2023الثاني لألشااباص ذوي اإلعاقة 

 ( لمجلس وزراا الشؤون االجتماعية العرب.41تم إقرار مشروع جدول أعمال الدورة )
-25نّبمت األمانة العامة بالتنسااااااااي  مع لجنة )اإلساااااااا وا( اجتماع  بار المسااااااااؤولين حول الفقر متعدد األبعاد يومي  -

عدد من  بار المسااااؤولين والببراا المعنيين  االجتماعشااااارك الي شاااامية. وقد ، الي الممل ة األردنية الفا26/10/2021
بموضاااااااااوعات الفقر متعدد األبعاد الي وزارات الشاااااااااؤون االجتماعية الي الدول العربية والجفات األبرى ذات الصااااااااالة، 

باإلضااااالة  لجنة االسااا وا،، وباصاااة المتبصاااصاااة األمم المتحدةوو االت منبمات من ببراا عدد من الباإلضااااالة إلى 
 (.community Systems Foundationإلى مؤسسة )
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 – 2020هذا االجتماع الي إطار تنفيذ اإلطار االسااااااتراتيجي العربي للقضاااااااا على الفقر متعدد األبعاد جاا انعقاد  ▪
 .  ما جاا(2019، الذي اعتمدته القمة العربية التنموية: االقتصااااااااااااادية واالجتماعية الرابعة )بيروت: يناير 2030

ن من إعداد قواعد البيانات م ّ إلثقال المسااااؤولين الي الدول األعضاااااا بالببرات الحديثة التي تُ  هذا االجتماع أيضاااااً 
وبما  ،واقعأرض الالقرار من رسم السياسات المبنية على تحليالت دقيقة يتم تنفيذها على  يّ متبذ وتساعدالالزمة، 

تعري  ال باإلضاالة إلى ويسفم الي القضاا على اإلرهاب والتطر ،ن من إدما  الفئات الضعيفة الي المجتمع، م ّ يُ 
من التعري  بأهم المسااوا المسااتبدمة  متعدد األبعاد الي المنطقة العربية، بدايةً ليب تحليل الفقر المادي والفقر أساااب

الصاااالة  عدد من المؤشاااارات ذاتو ذلك الي دراسااااات الفقر المادي ومتعدد األبعاد وت وين المؤشاااارات الباصااااة به، 
 ما هد  االجتماع إلى وضااااع آليات وطر  تنفيذ السااااياسااااات واالسااااتراتيجيات التي وردت  .لألولويات العربية والقاً 

و ذلك رساااااااومات برائط الفقر بمبتل  أبعاده، ذلك  الي اإلطار االساااااااتراتيجي العربي للقضااااااااا على الفقر، بما الي
. اقع، لتسفم الي وضع السياسات العربية القابلة للتنفيذوضع آليات وطر  إحصائية وحسابية مبنية على دراسة الو 

اسااتعراض آلية التقييم المرقمن واألدوات الالزمة لتبطيط ورصااد التقدم المحرز مقابل بطط التنمية، ضاامن   ما تم
 اإلطار االستراتيجي للقضاا على الفقر متعدد األبعاد.

ورشااة العمل الثانية  (community Systems Foundation) بالتنسااي  والتعاون مع مؤسااسااة مت األمانة العامةنبّ  -
، الي الممل اااة 27/10/2021-26 يحول نباااام المتاااابعاااة والتقييم المرقمنين لجفود التنمياااة الي الااادول العربياااة، يوم

 األردنية الفاشمية.
الصااااااالة، شاااااااارك الي الورشاااااااة  بار المساااااااؤولين من وزارات الشااااااائون االجتماعية الي الدول العربية، والوزارات ذات  ▪

 باإلضاالة إلى ببراا النيين، وعدد من و االت األمم المتحدة المتبصصة، وباصة لجنة )االس وا(.
المساااتمدة من إطار الرصاااد اإلقليمي،  ساااي  الوطنية الي اساااتبدام البياناتهدالت الورشاااة إلى تعزيز قدرة جفات التن ▪

اإلطار الوطني، ودعم عمليات التبطيط لففم  يفية الحصاااااااول على البيانات اإلضااااااااالية واساااااااتبدامفا، واسااااااات مال 
 DFA) توالير التوجيه/التدريب على اسااتبدامباإلضاااالة إلى وتعزيز االتصااال والمناصاارة على المسااتوى اإلقليمي، 

Monitoring) مع التر يز على بناا الفم حول مؤشااارات األداا الرئيساااية المحتملة للتحليل والمناصااارة، باإلضااااالة ،
الرص التنساااااااي  والتجانس على إلى توالير التدريب على اساااااااتبدام البيانات إلعالم وتعزيز البرمجة، واسااااااات شاااااااا  

 اإلقليمي والوطني المستويين
 1لة إلعداد مشاااروع القانون العربي لدعم حقو   بار السااان، يومي شااا ّ المُ مت األمانة العامة االجتماع الثاني للجنة نبّ  -

 ، الي مقر األمانة العامة.2/11/2021-
( بتاريخ 30( الصاااااااااااااادر عن الدورة )773هذا االجتماع الي إطار متابعة تنفيذ قرار القمة العربية رقم )جاا انعقاد  ▪

لس وزراا الشاااؤون االجتماعية والصاااحة والعدل امجمن تشااا يل لجنة من األمانة العامة و ، الذي تضاااّ 31/3/2019
العرب، والمر ز العربي للبحوث القانونية والقضاااائية التابع لألمانة العامة، بالتنساااي  مع الري  العمل الي الجمفورية 
 التونسية بوصففا صاحبة المبادرة، إلعداد مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقو   بار السن.

فة  لّ ساااامية دولة، المُ  /الببيرة القاضاااية االتي أعدتف، و ل االجتماع مناقشاااة المساااودة األولى لمشاااروع القانونتم بال ▪
لتعميمفا على الدول األعضااااااااا، إلبداا  لقانون، تمفيداً لمشاااااااروع ا المساااااااودةهذه ب عداد هذه المساااااااودة، وتم اعتماد 

 لث للجنة المعنية ب عداد مشروع القانون.المالحبات عليفا، ومن ثم األبذ بفا وعقد االجتماع الثا
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مر ز البحوث االجتماعية بالجامعة األمري ية و  مت األمانة العامة بالتنسااااااااي  مع صااااااااندو  األمم المتحدة للساااااااا اننبّ  -
تعبيم االسااااااااااتفادة من إم انات العائد العربي " بار الساااااااااان الي العالم ، ندوة حول (Help Age)ومؤسااااااااااسااااااااااة  بالقاهرة
 ."اليديو  ونفرانس"، عبر تقنية 22/11/2021 بتاريخ"، الثانياالي ر الديمغ

عدد من المنبمات و شااااااارك الي الندوة  بار المسااااااؤولين الي الدول األعضاااااااا المعنيين بموضااااااوعات  بار الساااااان،  ▪
ح ومية العاملة مع  بار الساااااااان على المسااااااااتوى العدد من ممثلي المنبمات غير و العربية واألممية ذات الصاااااااالة، 

 ن بقضايا  بار السن.ي القطاع الباص المفتميممثلو ذلك الوطني أو الدولي، 
تعميم نف  حقو  اإلنسااان الي معالجة قضااايا الساا ان ، و إم انات  بار الساانعبيم االسااتفادة من تهدالت الندوة إلى  ▪

براز جوانب انتفاك حقو  اإلنسان الي ن، و المسني ة، من ذوي اإلعاق  بار السنّ ن اليفم بم ،العرب حياة  بار السنّ ا 
 .أدوات لتحسين قواعد البيانات ودم  نف  دورة الحياة عرضو 

مت األمانة العامة بالتنساااااااااااااي  مع وزارة تنمية المجتمع بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع منبمة العمل نبّ  -
 ان واأل اديمية العربية للعلوم والت نولوجيا والنقل البحري، المؤتمر التفاعلي العربية وصاااااااااااااندو  األمم المتحدة للسااااااااااااا

للت نولوجيا واألشاااااباص ذوي اإلعاقة، ومعرض االبتراعات واالبت ارات العربية الي مجاالت األشاااااباص ذوي اإلعاقة 
ولااة اإلمااارات العربيااة دباا، الي دبي 3/12/2021 بتاااريختحاات عنوان "نحو دعم االناادمااا  ال اااماال وزيااادة التم ين"، 

 .المتحدة
دبي، باليوم العالمي لألشاااااااباص ذوي ( بمدينة 2020ا سااااااابو معرض )ن ضااااااامن احتفاالت ان الفاعليتاهات جاات ▪

ن من إبراز الجفود العربية بشااااااا ل عام لدعم م ّ ، بما يُ من  ل عامديسااااااامبر /  انون األول  3يوم المواال  اإلعاقة 
والتروي  لالبتراعات واالبت ارات التي صااااااااانعت بعقول وأيدي األشاااااااااباص ذوي حقو  األشاااااااااباص ذوي اإلعاقة، 

ن من زيادة م ّ اإلعاقة الي الدول العربية، و ذلك المؤسااسااات، وبدعم الح ومات لتلك االبتراعات واالبت ارات، بما يُ 
 .إدما  وتم ين تلك الفئة الفامة الي المجتمع

وزراا الشااااااااااااؤون االجتماعية ورؤساااااااااااااا الوالود و بار لسااااااااااااادة االدولي عدد من  -شااااااااااااارك الي هذا الحدث العربي  ▪
الشاابصاايات الي الدول العربية، باإلضاااالة إلى رؤساااا ومديري المنبمات العربية المتبصااصااة، الضاااًل عن مشااار ة 

 التحال  الدولي لإلعاقة، وعدد من  بار الشبصيات األممية ذات الصلة.
تقديم عروض متبصااصااة ، وشاافدت الوزراا السااادة فا بعضجلسااات عمل تفاعلية، ترأسااعلى عدة المؤتمر اشااتمل  ▪

واساااااااااتعراضاااااااااات ألبرز االبتراعات واالبت ارات، وبالتر يز على االبتراعات واالبت ارات المميزة لألشاااااااااباص ذوي 
 لت اندماجفم بش ل أ بر الي المجتمع.تحويل حياتفم بالت نولوجيا إلى حياة أالضل، وسفّ  ااإلعاقة، الذين استطاعو 

حول تصاااااااني  عمل دولة اإلمارات العربية المتحدة، ورشاااااااة بمانة العامة بالتنساااااااي  مع وزارة تنمية المجتمع مت األنبّ  -
تنفيذًا لقرار مجلس وزراا الشاااااااااااااؤون االجتماعية  ،دبيمدينة الي  6/12/2021-5اإلعاقة الي الدول العربية، يومي 

بشاااااأن برام  ومشااااااريع وأنشاااااطة المجلس لعام ( 40الصاااااادر عن الدورة )، 17/12/2021بتاريخ ( 924) العرب رقم
 هذه الورشة. متضمن تنبيم أعمالل، وا2021

بمبادئ عامة لتصني  عربي لإلعاقة، باصًة برجت و هذه هي األولى من نوعفا الي هذا الشأن، ورشة العمل ُتعد  ▪
اجعة تلك المبادئ وأن ذلك ُيعد مرحلة أولى ُيبنى عليفا تصاااااااااااااني  عربي، بعد أن تقوم  ل دولة من جانبفا بمر 

راليع المسااتوى بالل أعمال المؤتمر  ومن المنتبر أن يتم تنبيم حدث جانبي .وموااماتفا والقًا لبروالفا وأوضاااعفا
القادم للدول األطرا  أعضاااااااااااااااا اتفاقية األمم المتحدة لحقو  األشاااااااااااااباص ذوي اإلعاقة بنيويورك بالل شااااااااااااافر 

ول دعم التصاااني  العربي عالميًا والي إطار األمم المتحدة، و مبادرة ن من التشااااور حم ّ القادم، بما يُ  حزيران/يونيو
 إقليمية هامة الي هذا الشأن.
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نبمت األمانة العامة بالتنسي  مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية الي الممل ة العربية السعودية مؤتمر وزراا  -
، ومنتدى وزراا الشاااااااااااااؤون االجتماعية االجتماعيةلقطاعات الشاااااااااااااؤون االجتماعية العرب والمجالس الوزارية المعنية با

، الي ماااديناااة الريااااض باااالممل اااة 22/12/2021- 21(، وذلاااك يومي MOSTوبرناااام  إدارة التحوالت االجتمااااعياااة )
 العربية السعودية.

ة العربية شاااااارك الي االجتماع معالي وزراا الشاااااؤون االجتماعية العرب، ومعالي الوزراا المعنيون بالمجالس الوزاري ▪
ذات الصاالة بالقطاعات االجتماعية، وعدد من المنبمات العربية واألممية المتبصااصااة ذات الصاالة، وبرنام  إدارة 

 (.MOSTالتحوالت االجتماعية )
: رسااااااام مساااااااارات 19-صااااااادر عن المؤتمر والمنتدى "إعالن الرياض"، تحت عنوان "األثار المتباينة لجائحة  واليد ▪

 العربية، ودعم الفئات الضعيفة والفشة الي األوبئة واألزمات".التعاالي الي المنطقة 
( لمجلس وزراا الشؤون االجتماعية العرب، الي الممل ة العربية السعودية بالل الفترة 41نّبمت األمانة العامة الدورة ) -

 .2021ديسمبر  21-23
ضاا والود الدول العربية وعدد من شارك الي االجتماع معالي وزراا الشؤون االجتماعية العرب، و ذلك رؤساا وأع ▪

 المنبمات العربية واألممية المتبصصة بصفة مراقب.
لمواجفة جائحة التداعيات االجتماعية واإلنساااااااااااانية صااااااااااادر عن االجتماع عدد من القرارات الفامة ذات الصااااااااااالة ب ▪

لعرب الي إطار باإلضاااالة إلى الموضااوعات المرتبطة بابتصاااص مجلس وزراا الشااؤون االجتماعية ا، "19-" واليد
دعم ، و 2030(، و ذلك متابعة تنفيذ األبعاد االجتماعية لبطة التنمية المسااتدامة 31التحضااير للقمة العربية د.ع )

وأيضاااااًا الموضاااااوعات ذات الصااااالة تنفيذ الفعاليات المتبصاااااصاااااة، و  المشاااااروعات االجتماعية الي الدول األعضااااااا
، وغيرها 2032 – 2023ربي الثاني لألشاااااباص ذوي اإلعاقة باألشاااااباص ذوي اإلعاقة، بما اليفا إعداد الِعقد الع

 .األسرة والطفولةمن الموضوعات الفامة ذات الصلة بالسياسات االجتماعية، و بار السن، و 
 األمانة العامة في مجال التنمية والسياسات االجتماعية: شار ت فيهاالفعاليات التي ثانيًا: 

، عبر 23/9/2021-22( للجنة التنمية االجتماعية لإلس وا، التي عقدت يومي 13األمانة العامة الي الدورة ) شار ت -
تقينة "اليديو  ونفرانس". وقد ناقشاااااات اللجنة عددًا من الموضااااااوعات التي تدبل الي إطار عمل مجلس وزراا الشااااااؤون 

وضااااع ذات الصاااالة باألشااااباص ذوي اإلعاقة، و  االجتماعية العرب، مثل موضااااوع الحماية االجتماعية، والموضااااوعات
 .تصور للسياسات االجتماعية

شاااااار ت األمانة العامة الي ورشاااااة عمل حول "الفقر متعدد األبعاد: التصاااااميم، االحتسااااااب وعرض الساااااياساااااات"، التي  -
 .11/12/2021-9نبمتفا لجنة اإلس وا، الي مدينة بيروت بالل الفترة 

شااااااارك الي االجتماع عدد من ببراا و االت األمم المتحدة المتبصااااااصااااااة ذات الصاااااالة، وباصااااااًة لجنة االساااااا وا،  ▪
ومنبمة اليونيساااااي ، ومنبمة الصاااااحة العالمية، وصاااااندو  األمم المتحدة للسااااا ان، باإلضااااااالة إلى المر ز العربي 

 الفقر الي الدول العربية. علىلدراسات السياسات االجتماعية والقضاا 
ولت الورشاة عددًا من أورا  العمل المتبصاصاة، والي إطار الدليل العربي الُمنّقح للفقر متعدد األبعاد، الذي أقّره تنا ▪

 مجلس وزراا الشؤون االجتماعية العرب، وضمن اإلعداد الفني للتقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد األبعاد.
االجتماعي الي المتوسااااط"، والذي ُعقد الي مدينة برشاااالونة، يومي  شااااار ت األمانة العامة الي مؤتمر "اإلعاقة واالندما  -

26-27/1/2022. 
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شااارك الي المؤتمر عدد من ممثلي الدول أعضاااا االتحاد من أجل المتوسااط، والببراا ومنبمات المجتمع المدني،  ▪
 ومؤسسات القطاع الباص المعنية.

األشاااااااااباص ذوي   آلية إقليمية داعمة لدمة: لعربيجامعة الدول اقدمت األمانة العامة ورقة رئيساااااااااية تحت عنوان " ▪
االجتماعية".  ما قّدمت مدابلة رئيساااااااااااااية الي جلساااااااااااااة العمل األولى التي عقدت تحت اإلعاقة الي أنبمة الحماية 

 عنوان "االندما  االجتماعي لألشباص ذوي اإلعاقة الي منطقة المتوسط".
حقو  األشباص ذوي اإلعاقة، ضمن أنبمة الحماية صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات الفامة الي إطار دعم  ▪

االجتماعية، الضااااااااااااًل عن التعاون بين  االة األطرا  المعنية، بما اليفا جامعة الدول العربية، وبما ينصاااااااااااب إيجابًا 
 على حياة هذه الفئة الفامة الي المجتمع.

 
 يف جمال الصحة واملساعدات اإلنسانية: -2

 :والمساعدات اإلنسانية األمانة العامة في مجال الصحةأواًل: الفعاليات التي نظمتها 

المؤتمر العربي األول حول دور ال فااات (، بشااااااااأن تنبيم أعمال 53تنفيذًا لقرار مجلس وزراا الصااااااااحة العرب د.ع ) -
، والمقرر عقده بتاريخ تحت مبلة جامعة الدول العربية م النبم الصااااااااااااحية بالبلدان العربيةالي دع المفاجرةالصااااااااااااحية 

الم تب اإلقليمي لصاااندو   :مت األمانة العامة اجتماعين تنسااايقيين مع  ل مننبّ بمقر األمانة العامة،  16/3/2022
األمم المتحدة للساااااااا ان للدول العربية، الم تب اإلقليمي لمنبمة الصااااااااحة العالمية لشاااااااار  المتوسااااااااط، المجلس العربي 

 اً ، والثاني حضوري12/7/2021بتاريخ "  ونفرانس "اليديو بر تقينةعاألول . وقد  ان االجتماع لالبتصاصات الصحية
 .بمقر األمانة العامة 22/9/2021بتاريخ 

إلى التحضاايرات الفنية واللوجسااتية الباصااة بالمؤتمر العربي األول حول دور ال فااات الصااحية  انتطر  االجتماع ▪
، تحت رعاية معالي األمين 16/3/2022خ ، والمقّرر عقده بتاريالعربية المفاجرة الي دعم النبم الصااااااااااحية العربية

 .14/3/2022-13العام لجامعة الدول العربية، على أن يتم عقد اجتماعاته التحضيرية الفنية يومي 
على التقارير الدولية  ليفا بنااً إتم بلورة ورقة مفاهيمية شااااااااااملة للتصاااااااااور العام للمؤتمر والقضاااااااااايا التي سااااااااايتطر   ▪

أشاااار  على إعدادها ببير عربي مبتص تم تعيينه من قبل صااااندو  األمم المتحدة  والتي ذات الصاااالة،واإلقليمية 
 األمانة العامة.للس ان للدول العربية بالقاهرة بالتشاور والتنسي  مع 

مت نبّ ، 23/5/2021لمجلس وزراا الصااااااااحة العرب بتاريخ  (55)الصااااااااادر عن الدورة العادية  (6) للقرار رقم تنفيذاً  -
اجتماع الري  العمل الفني لوضاااااااااااااع اساااااااااااااتراتيجية عربية لتوحيد إجرااات تساااااااااااااجيل واعتماد التطعيمات  العامةاألمانة 

 .بمقر األمانة العامة، 18/11/2021-17ا دابل الدول العربية يومي واستبدامف
ية الجمفور ، الممل ة األردنية الفاشااااااااامية، دولة اإلمارات العربية المتحدة:  ل منممثلون عن  شاااااااااارك الي االجتماع ▪

 ، جمفورية مصاااااااار العربية،دولة ال ويت ،جمفورية العرا  ،دولة اللسااااااااطين ،السااااااااعودية العربيةالممل ة  ،التونسااااااااية
 .الجمفورية اليمنية، ل ة المغربيةالمم

 تقسيم اإلطار العام لالستراتيجية إلى ثالثة أقسام:  اقترااتم  ▪
 .لعربيةالقسم األول: تحديد أنواع اللقاحات المعتمدة بين الدول ا 
 .فادات التطعيمشلقسم الثاني: االعترا  المتبادل با 
 .لقسم الثالث: دعم الدول األعضاا ذوي نسب التغطية المنبفضة للتطعيماتا 
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صاااااااااااااحااة العرب التي انعقاادت بتاااريخ ( لمجلس وزراا ال54( الصاااااااااااااااادر عن الاادورة العاااديااة )11تنفيااذًا للقرار رقم ) -
، 7/12/2021-6شاااارية للتشاااريعات الصاااحية يومي اجتماع اللجنة الفنية االساااتنبمت األمانة العامة ، 15/3/2021

 .بمقر األمانة العامة
دولة ، الممل ة األردنية الفاشاااااااامية، وهي: شااااااااارك الي االجتماع ممثلون عن وزارات الصااااااااحة الي الدول األعضاااااااااا ▪

اطية الشعبية، الممل ة العربية السعودية، الجمفورية التونسية، الجمفورية الجزائرية الديمقر ، اإلمارات العربية المتحدة
جمفورية العرا ، دولة قطر، دولة ال ويت، جمفورية مصاااااار العربية، الممل ة المغربية، الجمفورية ، ساااااالطنة عمان

الم تب اإلقليمي لمنبمة الصحة العالمية  باإلضاالة إلى مشار ة  ل منالجمفورية اليمنية، ، اإلسالمية الموريتانية
 .سط، وصندو  األمم المتحدة للس ان الم تب اإلقليمي للدول العربية بالقاهرةلشر  المتو 

الطلب من األمانة الفنية لمجلس وزراا الصاااااحة  صااااادر عن االجتماع عدد من التوصااااايات الفامة التي تضااااامنت: ▪
العرب تعميم المسااااااودة األولية لمشااااااروع القانون االسااااااترشااااااادي حول مزاولة مفنتي التمريض والقبالة، ودعوة الدول 

 .2022 يناير/ انون ثانتفا حول هذه المسودة الي موعد أقصاه نفاية شفر امواالاتفا بمرئياتفا ومالحبلاألعضاا 
، 15/12/2021-14والمزمع عقده يومي ة العامة اجتماع اللجنة االسااااتشااااارية العربية للتمريض والقبالة األمان نبمت -

 "اليديو  ونفرانس". عبر تقنية
الم تب و  شااارك الي االجتماع ممثلو عدد من الدول األعضاااا، باإلضاااالة إلى ممثلين عن منبمة الصااحة العالمية  ▪

الم تب اإلقليمي للدول العربية، وذلك الي -دو  األمم المتحدة للس ان لشر  المتوسط، وصنالي المنبمة لاإلقليمي 
 إطار تفعيل قرارات مجلس وزراا الصحة العرب بشأن التمريض والقبالة.

 عبر تقنية، 15/12/2021-14األمانة العامة اجتماع اللجنة االساااااااااااتشاااااااااااارية العربية للتمريض والقبالة يومي  نبمت -
 "اليديو  ونفرانس".

، دولة الفاشاااااااااااامية األردنية ممثلون عن وزارات الصااااااااااااحة الي الدول العربية اآلتية: الممل ةشااااااااااااارك الي االجتماع   ▪
الجمفورية التونسااااااية، الممل ة العربية السااااااعودية، ساااااالطنة عمان، جمفورية العرا ، دولة  ،المتحدة العربية اإلمارات
باإلضاالة إلى ممثلي ، مل ة المغربية، الجمفورية اليمنيةالم جمفورية مصر العربية،دولة ليبيا، دولة ال ويت، قطر، 

 ل من: منبمة الصاااااااحة العالمية، الم تب اإلقليمي لمنبمة الصاااااااحة العالمية لشااااااار  المتوساااااااط، صاااااااندو  األمم 
 الم تب اإلقليمي للدول العربية بالقاهرة. -المتحدة للس ان

يل لجنة مصغرة من الدول العربية التالية: دولة صدر عن االجتماع عدد من التوصيات الفامة التي تضمنت: تش  ▪
قطر، الممل ة المغربية، جمفورية العرا ، دولة ال ويت، ساااااالطنة عمان، دولة اللسااااااطين، جمفورية مصاااااار العربية، 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي قد واالت األمانة الفنية بمقترحاتفا حول معايير وشااااااااااروط منح جائزة أالضاااااااااال

 العربية.  الدول والقبالة الي التمريض ي مجاليال مميز عمل
 االة القوانين االسترشادية التي أعدتفا اللجنة الفنية االستشارية للتشريعات الصحية بالل  بتحميلقامت األمانة العامة  -

 الرسااااااامي، والمعتمدة من مجلس وزراا الصاااااااحة العرب، على الموقع 2021 وحتى عام 1999ذ عام الفترة الممتدة من
والي نفس السااااااااااااايا  تعمل األمانة العامة على تجميع (. www.leagueofarabstates.net) لجامعة الدول العربية

وتوثي  وطباعة  االة القوانين والدالئل االسااااترشااااادية الصااااادرة عن مجلس وزراا الصااااحة العرب الي  تاب واحد ساااايتم 
 جفود جامعة الدول العربية.من ضتعميمه 

 

http://www.leagueofarabstates.net/
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 :والمساعدات اإلنسانية ثانيًا: الفعاليات التي شار ت فيها األمانة العامة في مجال الصحة

شااار ت األمانة العامة الي االجتماع اإلقليمي الثاني لمنطقة الشاار  األدنى والشاار  األوسااط حول "الرعاية الصااحية الي  -
 ،نبمته اللجنة الدولية للصاااااااااليب األحمروالذي  "،اليديو  ونفرانس"بر تقنية ع 29/9/2021بطر"، الذي انعقد بتاريخ 

، والتي تر ز على الحد من العن  والتبفي  من "ة الي بطريالرعاية الصاااااااااااااح"ويأتي هذا االجتماع الي إطار مبادرة 
 النزاعات وحاالت الطوارئ األبرى. آثاره الي مناط 

ببراا الي باإلضااااالة إلى عدد من ال، األحمر والصاااليب األحمر الوطنيةشاااارك الي االجتماع ممثلو جمعيات الفالل  ▪
 المجال الصحي والقانوني.

: "تعزيز اإلطار القانوني: الي هذا االجتماع، تحت عنوانمدابلة بالل الجلساااااااة الثانية  بتقديمقامت األمانة العامة  ▪
 .اع الصااااحي الي الدول األعضاااااانماذ  من المنطقة"، تضاااامنت جفود مجلس وزراا الصااااحة العرب الي دعم القط

ب عداد مشااااروع قانون اسااااترشااااادي لحماية م ونات الرعاية الصااااحية الي  اوقد أوصاااات األمانة العامة بالل مدابلتف
 اللجنة الدولية للصليب األحمر.لمسلح وأوقات السلم، بالتعاون مع النزاع ا أوقات

"نبام اإلبطار اإلنساااااااااني لدعم الوصااااااااول والحماية: ورشااااااااة العمل اإلقليمية حول  أعمالالي العامة األمانة  تشااااااااار  -
ي نبمفا م تب األمم المتحدة تال ،بالقاهرة 5/10/2021بتاريخ "، التنساااااي  المدني العسااااا ري الي الساااااياقات اإلنساااااانية

 .اإلقليمي لتنسي  الشؤون اإلنسانية، لفائدة موبفي األمانة العامة
ببراا من م تب األمم المتحدة لتنسي  الشؤون اإلنسانية الي مجال الوصول اإلنساني والتنسي  المدني  م الورشةقدّ  ▪

التنساااي  المدني العسااا ري ضاااوعات الفامة التي شاااملت: المو عددًا من  تناولوت ،العسااا ري الي الساااياقات اإلنساااانية
القانون الدولي اإلنساني بشأن حماية المدنيين تدابل نبام اإلبطار اإلنساني مع قواعد  ،ونبام اإلبطار اإلنساني

تدابل نبام اإلبطار اإلنساااااني مع قواعد القانون الدولي  ،والمواقع المدنية واالبتالالت الشااااائعة التي يجب تجنبفا
تدابل نبام اإلبطار  ،اإلنساااااااني بشااااااأن وصااااااول المساااااااعدات اإلنسااااااانية واالبتالالت الشااااااائعة التي يجب تجنبفا

 .المساالة عن االنتفا ات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني واالبتالالت الشائعة التي يجب تجنبفا اإلنساني مع
أجفزة م االحة المبدرات بوزارات الدابلية وممثلي وزارات ممثلي شاااااااااار ت األمانة العامة الي االجتماع المشاااااااااترك بين  -

درات والمؤثرات العقلية، وذلك يومي ة انتشااار المبالي مجال مواجفالمشااترك الصااحة الي الدول العربية لتعزيز التعاون 
 مفورية التونسية.بمقر األمانة العامة لمجلس وزراا الدابلية العرب بالج 7-8/10/2021
شارك الي االجتماع ممثلون عن أجفزة م االحة المبدرات ووزارات الصحة الي الدول العربية، وجامعة ناي  العربية  ▪

 للعلوم األمنية. 
تماع عدد من التوصااااايات الفامة التي تضااااامنت سااااابل تعزيز التعاون بين أجفزة م االحة المبدرات صااااادر عن االج ▪

" على م االحة المبدرات، والمؤثرات العقلية الي 19-واألجفزة الصااحية الي الدول العربية، وتداعيات جائحة " واليد 
جرااات وضوابط اصطحاب المساالرين لألدوية المبدرة والمراق  بة.الوطن العربي، وا 

االحة مر األطرا  التفاقية منبمة الصاااااحة العالمية اإلطارية بشاااااأن م تشاااااار ت األمانة العامة الي الدورة التاساااااعة لمؤ  -
 عبر تقنية "اليديو  ونفرانس". 13/11/2021- 8التبض بالل الفترة 

باإلضاااااااااااااااالة إلى عدد من الدول غير األطرا ،  ذلك الدول األطرا  الي االتفاقية اإلطارية، و  شااااااااااااااارك الي الدورة ▪
 المنبمات الدولية والمنبمات غير الح ومية )المراقبين(.

ن أتضاااااااااامن  ي، والذ19"– واليد "صاااااااااادر عن الدورة إعالن بشااااااااااأن اتفاقية المنبمة اإلطارية والتعاالي من جائحة  ▪
اساااااتفالك التبض من  من عوامل بطر اإلصاااااابة باألمراض غير الساااااارية، وأن  الً  اً رئيساااااي عامالً ُيعّد تعاطى التبض 
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ويفرض على النبم الصااااحية،  إضاااااالياً  عبئاً ، وُيشااااّ الن واألمراض غير السااااارية يساااافمان الي اإلصااااابة باألمراض
ودعا األطرا  الى اتباذ تدابير مناساااابة لمنع تدبل دوائر صااااناعة  "،19- واليد جائحة "وبيمة مرتبطة بتداعيات 

جرااات الصحة العا  ."19- واليد جائحة "مة المتعلقة بالتبض ومشار تفا الي سياسات وا 
 

 
 

 يف جمال الشباب والرياضة: -3

 الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال الشباب والرياضة:أواًل: 

ت عبر التي عقد 27/5/2021بتاريخ ( 44) د.ع( 992قرار مجلس وزراا الشاااااااااااباب والرياضاااااااااااة العرب رقم )ل اً تنفيذ -
ندوة  بالتعاون والتنسي  مع وزارة الثقاالة والرياضة والشباب بسلطنة عمان األمانة العامة تقنية "اليديو  ونفرانس"، نبمت

 عبر تقنية "اليديو  ونفرانس". 28/9/2021-27يومي  ،تداعيات جائحة  ورونا والواقع الرياضي الجديدحول 
ات جائحة  ورونا والتبفي  التعر  على أالضاااااال الممارسااااااات العالمية والعربية للتعامل مع تداعيإلى الندوة  هدالت ▪

ضرارها واقتراا الحلول القابلة للتطبي  والتعر  على جفود ومبادرات المؤسسات والفيئات الي تعزيز الممارسة أمن 
 الرياضية لدى الئات المجتمع المبتلفة اثناا جائحة  ورونا.

نبمت األمانة ، 27/5/2021 بتاريخ( 44) د.ع( 967قرار مجلس وزراا الشاااااااااااااباب والرياضاااااااااااااة العرب رقم )ل اً تنفيذ -
ول لمنتدى االجتماع التحضااااايري األ ،التونسااااايةبالجمفورية مع مجلس شاااااباب أوروبا ووزارة الشاااااباب والرياضاااااة  العامة

 .  عبر تقنية "اليديو  ونفرانس" 28/9/2021بتاريخ الشباب العربي األوروبي الثامن 
قامة و االة الترتيبات المتبذة من جانب الجفات التونسااااية نية للمنتدى واللوجسااااتيات واإلالجوانب الفناق  االجتماع  ▪

 المبتصة إلقامة المنتدى. 
، نبمت األمانة 27/5/2021( بتاريخ 44) د.ع( 951قرار مجلس وزراا الشاااااااااااااباب والرياضاااااااااااااة العرب رقم )ل اً تنفيذ -

ب بالممل ة األردنية الفاشااامية اللقاا الساااابع عشااار لشاااباب العواصااام العربية، بالتعاون والتنساااي  مع وزارة الشاااباالعامة 
 .9/10/2021–1بالل الفترة 

والتعر  على المبادرات  ،تبادل الببرات والمعرالة واألال ار الي مجال البيئة والصاااااااااااااحة المجتمعية هد  اللقاا إلى ▪
واالطالع على تجارب الدول الي الوطن  ،الشااااااااابابية والبدمات التي يقدمونفا الي مجال البيئة والصاااااااااحة المجتمعية

 لعربي الي مجال البيئة والصحة المجتمعية.ا
نبمت األمانة ، 27/5/2021( بتاريخ 44) د.ع( 954قرار مجلس وزراا الشاااااااااااااباب والرياضاااااااااااااة العرب رقم )ل اً تنفيذ -

جائزة بن ناصااار العالمية لإلبداع "إطال  الشاااباب والرياضاااة بممل ة البحرين، حفل  العامة بالتعاون والتنساااي  مع وزارة
 تم التح باب التسجيل على الموقع الباص بالجائزة.و  "،الشبابي

توطيد العالقات بين  باإلضااااالة إلى الجائزة الى تنمية المفارات الشااابابية وتقدير المواهب وال فااات المتميزة، هدالت ▪
 الشباب الي العالم وتبادل الببرات.

اصااااااامة الثقاالة الرياضاااااااية العربية وذلك االجتماع التنسااااااايقي األول للجنة المشااااااارالة على جائزة عنبمت األمانة العامة  -
 .12/10/2021بتاريخ 

لجامعة على رعايته للف رة ومواالقته على لاألمين العام  إلىه رئيس االتحاد العربي للثقاالة الرياضاااااااااااااية الشااااااااااااا ر وجّ  ▪
ة وبلصاااااااااات اللجنة الى الرؤي ،تنبيم الجائزة بالتعاون مع األمانة الفنية لمجلس وزراا الشااااااااااباب والرياضااااااااااة العرب
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ت ون و  "نحو مدن عربية رياضاااااااااااية ثقاالية تساااااااااااتوعب التنوع وتحمي التراث وتحفب الفوية"الباصاااااااااااة بالجائزة وهي 
 . "تم ين المدن العربية للقيام بدورها لتحقي  التنمية المستدامة من بالل الرياضة والثقاالة"رسالتفا 

نبمت األمانة العامة ، 27/5/2021بتاريخ ( 44) د.ع( 958قرار مجلس وزراا الشااااااااباب والرياضااااااااة العرب )ل اً تنفيذ -
ساافينة النيل  ،بالتعاون والتنسااي  مع وزارة الشااباب والرياضااة بجمفورية مصاار العربية 26/10/2021–15بالل الفترة 

 .سوان بجمفورية مصر العربيةمدينة ألى إوالتي انطلقت من مدينة القاهرة  ،للشباب العربي
تاحة لى تعزيز قيم إ هذه الفعالية هدالت ▪ التفاهم والحوار من بالل دم  شاااااااباب الدول العربية الي أنشاااااااطة مبتلفة وا 

 الفرصة لشباب الدول العربية للتعر  على حضارات وادي النيل.
نبمت األمانة ، 27/5/2021( بتاريخ 44) د.ع( 978قرار مجلس وزراا الشاااااااااااااباب والرياضاااااااااااااة العرب رقم )ل اً تنفيذ -

-28/10بالل الفترة  ،ملتقى الذا رة العربية ،ة الشااااباب والرياضااااة بجمفورية العرا العامة بالتعاون والتنسااااي  مع وزار 
 ".بغداد عاصمة الشباب العربي"بجمفورية العرا ، وذلك ضمن أنشطة  2/11/2021
 ين لديفم اهتمام بالشؤون العلمية.والذ، شباب من الدول العربيةعدد من الشارك الي الملتقى  ▪
بشااأن اسااتراتيجيات الذا رة وتفيئة الشااباب للدبول الي البطوالت جديد مففوم وال  شااباب الإلى تحفيز الملتقى  هد  ▪

 شباب العربي بالموروثات العراقية.تعري  ال، و ذلك الدولية
، نبمت األمانة 27/5/2021( بتاريخ 44) د.ع( 978قرار مجلس وزراا الشاااااااااااااباب والرياضاااااااااااااة العرب رقم )ل اً تنفيذ -

بحضاااور ومشاااار ة عدد  29/10/2021بجمفورية العرا  بتاريخ ، "عاصااامة الشاااباب العربيبغداد "حفل االتتاا  العامة
األمين العام المساااااعد  ةهيفاا أبو غزال د. الساااافيرة، باإلضاااااالة إلى وزراا الشااااباب والرياضااااة العربمعالي السااااادة من 

 رئيس قطاع الشؤون االجتماعية.
نبمت األمانة ، 27/5/2021( بتاريخ 44) د.ع( 973قرار مجلس وزراا الشاااااااااااااباب والرياضاااااااااااااة العرب رقم )ل اً تنفيذ -

وذلك  ،العامة بالتعاون والتنساااي  مع وزارة الثقاالة والشاااباب والرياضاااة بسااالطنة عمان ملتقى الشاااباب العربي االالتراضاااي
 ".نسااليديو  ونفر تقنية "عبر  ،10/11/2021-9يومي 

والمساااااااهمة الي ، حدث التجارب والببرات الدوليةأاتاحة الفرصااااااة للشااااااباب العربي للتعر  على ى إلالملتقى  هد  ▪
والمساااهمة الي  ،لمتطلبات السااو  الي الوطن العربي طرا الرص عمل وتجارب حقيقية لبدا مشاااريع شاابابية موا بةً 

 .براز نماذ  شبابية عربية ناجحة وتسويقفا إقليمياً إ
نبمت األمانة ، 27/5/2021( بتاريخ 44) د.ع( 970قرار مجلس وزراا الشاااااااااااااباب والرياضاااااااااااااة العرب رقم )ل اً تنفيذ -

العامة بالتعاون والتنساااااااااي  مع االتحاد العربي للشاااااااااباب والبيئة منتدى المدن التراثية والساااااااااياحة البيئية والثقاالة الحادي 
 سوان.أبمدينتي األقصر و  9/12/2021–3وذلك بالل الفترة  ،عشر

والتعر   ،وتأثير األنشطة السياحية على المدن التراثية ،لى توحيد مفاهيم السياحة البيئية المستدامةإالمنتدى هد   ▪
دما  مففوم السااياحة البضااراا الي األنشااطة الشاابابية المبتصااة ا  و  ،مجال السااياحة البيئية يعلى التجارب العربية ال

 الي الوطن العربي.
 األمانة العامة في مجال الشباب والرياضة: فيها شار تالفعاليات التي ثانيًا: 

بمقر المنبمة  6/9/2021( بتاريخ 155الي دورتفا )الي اجتماع اللجنة ال شااااااااااااافية العربية  العامة شااااااااااااااار ت األمانة -
 .بالقاهرةال شفية 

واعد تناول االجتماع الجفود التي بذلتفا الجمعيات ال شاااااااااااافية العربية للمساااااااااااااهمة الي مواجفة جائحة  ورونا بساااااااااااا ▪
مما أ د على التزام الحر ة ال شااااااااافية وجاهزيتفا للتدبل ، وطانفم ومجتمعاتفمأمنتسااااااااابيفا الذين قاموا بواجبفم تجاه 
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هدا  أجفود الجمعيات ال شااااافية الي تحقي   اا، وأيضااااااً زمات وال وارث التي تواجه مجتمعاتنا وتعاونفا البنّ ثناا األأ
 مية المستدامة.التن

بين الممل ة العربية السااااااااعودية  "رالي التحدي للدراجات النارية"الي مساااااااايرة التضااااااااامن العربي  شااااااااار ت األمانة العامة -
والذي نبمه االتحاد العربي للدراجات النارية تحت  ،7/11/2021-28/10وجمفورية مصااااااااااااار العربية بالل الفترة 

 .رعاية جامعة الدول العربية
رة من القاهرة مرورًا بالغردقة ثم ميناا ضااابا ثم ينبع ثم م ة دول عربية، وقد انطلقت المساااي (6) شاااارك الي المسااايرة ▪

 ثم البتام الي ميناا ضبا بالممل ة العربية السعودية. ،الم رمة ثم جدة ثم المدينة المنورة
تقنية "اليديو عبر  28/10/2021وذلك بتاريخ  ،الي مؤتمر البحرين الدولي للذ اا االصااطناعي األمانة العامةشااار ت  -

رئيس الفيئة العامة للرياضااااااااااااة ورئيس اللجنة األولمبية  -ة ل بليفآبرعاية ساااااااااااامو الشاااااااااااايخ بالد بن حمد   ونفرانس"،
بطوة لنشر ثقاالة الذ اا االصطناعي و ، من نوعه على مستوى الشر  األوسط حيث يعد هذا المؤتمر األول ،البحرينية

لبلورة ال رة تطبي  هذه التقنيات الي  مفماً  الً نه ساااااااااااااي ون مدبأ ما  . االة المجاالت ىالتي تعد التوجه المساااااااااااااتقبلي عل
الاعلة الي تطوير العمل التجاري واألداا الفني على صاااااااااااااعيد  االة األلعاب ة داأالقطاع الرياضاااااااااااااي واساااااااااااااتبدامفا  

الضااال الممارساااات الرياضاااية الحديثة أمام الرياضااايين ال تشاااا  أيفتح المجال باصاااًة وأنه والتبصاااصاااات الرياضاااية، 
وساااااايتبعفا بطوات عملية عبر الشاااااارا ات الذ ية التي ترتبط بالجفات  ،التقني من بالل هذا المؤتمرالمتعلقة بالتطور 

 وذلك لبدا عملية تطبي  هذه الممارسات الي النطا  الرياضي. ،الرائجة عالميًا الي هذا المجال
-7عربيااة بالل الفترة الي اجتماااع الجمعيااة العموميااة التحاااد اللجااان األولمبيااة الوطنيااة ال األمااانااة العااامااة شاااااااااااااااار اات -

 بمدينة الرياض بالممل ة العربية السعودية. 9/12/2021
 

 يف جمال املرأة واألسرة والطفولة: -4
 :أواًل: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال المرأة

وساايطات السااالم الي مجال الدورة التدريبية الثانية لتعزيز قدرات أعضاااا الشااب ة العربية للنساااا "األمانة العامة  نبمت -
-20 بالل الفترة (GCSP) مر ز جني  للساااااااااااياساااااااااااات األمنيةبالتعاون مع  "،الريادة الي مجال وسااااااااااااطة الساااااااااااالم

وهيئة األمم المتحدة  األمانة العامة،، وذلك الي إطار المشروع المشترك بين تقنية "اليديو  ونفرانس"عبر  29/9/2021
 للمرأة "المرأة واألمن والسالم الي المنطقة العربية".

لمناقشااااااااااة ساااااااااابل التعاون المقترا حول  ،اجتمعت األمانة العامة مع م تب شااااااااااؤون المرأة الي وزارة البارجية األمري ية -
مناهضااة  االة أشاا ال العن  الي "الشااب ة العربية للنساااا وساايطات السااالم" و"االسااتراتيجية العربية للوقاية واالسااتجابة ل

 .27/10/2021تقنية "اليديو  ونفرانس" بتاريخ عبر ت" وضع اللجوا وباصة العن  الجنسي ضد النساا والفتيا
ي، وذلك إنارة مقر األمانة العامة باللون البرتقالبمناسااابة ، 25/11/2021بتاريخ  صاااحفياً  نبمت األمانة العامة مؤتمراً  -

ليمي للدول العربية لصااااااااااااندو  األمم المتحدة للساااااااااااا ان والم تب اإلقليمي لفيئة األمم المتحدة بالتعاون مع الم تب اإلق
يومًا  16الاااااااااااااااااااا بحملة  الساااااانوي االحتفالالي إطار وذلك  ،للمرأة للدول العربية والمفوضااااااية السااااااامية لشااااااؤون الالجئين

 . لمناهضة العن  ضد المرأة
 السانوي االحتفالالعمل" الي إطار حان وقت .. والنسااا معاً  لالرجا"حول عقدت األمانة العامة الاعلية الحوار اإلقليمي  -

 . تقنية "اليديو  ونفرانس"عبر  29/11/2021 بتاريخ يومًا لمناهضة العن  ضد المرأة 16الا بحملة 
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 باللبرنام  تدريبي  ،األمانة العامة بالتعاون مع مر ز القاهرة الدولي لتساااااااااوية النزاعات وحفب وبناا الساااااااااالم نبمت -
 ".19 - واليد"جائحة بدا منذ  ألول مرة حضورياً  ،بالقاهرة 2/12/2021-30/11الفترة 

تبادل الببرات بين عضاااااوات الشاااااب ة ، و ا وسااااايطات الساااااالمعضااااااا الشاااااب ة العربية للنسااااااأتعزيز قدرات  البرنام  إلىهد   ▪
دمة؛ مسااااهمًة لتعزيز دور المرأة العربية اإليجابي الي عمليات اليما يتصااال بقضاااايا الوسااااطة والتفاوض المتق وتعزيز مفارتفنّ 

 السالم.
، االجتماع األول للشااب ة العربية للنساااا وساايطات السااالم ،نبمت األمانة العامة بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة -

 إلىباإلضاااااالة  ،الوطنيالمسااااتوى  ىلمناقشااااة بطة عمل الشااااب ة العربية للنساااااا وساااايطات السااااالم و يفية تطبيقفا عل
مناقشااااة اسااااتراتيجية وبطة عمل الشااااب ة العربية لوساااايطات السااااالم و يفية و النعقاد الشااااب ة  ىالتحضااااير للفعالية األول

، والتي تنبمفا األمانة العامة أيضًا بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة والشر اا ،إنشاا شب ات وطنية منبثقة عنفا
 .2022 شباط /البرايرأبو ببي الي بمدينة 

بالتعاون مع االتحاد النسائي  ،نبمت األمانة العامة العالية جائزة التميز للمرأة العربية بدورتفا األولى الي المجال الطبي -
االحتفال بالل ، وذلك 2020دبي  -بمعرض ا سبو 20/12/2021العام اإلماراتي وهيئة األمم المتحدة للمرأة بتاريخ 

 عربية.يوم جامعة الدول الب
اسااتراتيجية جامعة الدول العربية جلسااة حوارية حول  2020دبي  -إ ساابو معرض  األمانة العامة بالتعاون مع نبمت -

 20/12/2021الي معرض ا ساابو بتاريخ  مرأةالي جناا ال (Visions and Journeys)ساالساالة بالل  لتم ين المرأة
شبصيات  التي ألقتفاطب الرئيسية والمحادثات البُ  جموعةم تضمنتيوم جامعة الدول العربية، والتي االحتفال ببالل 

أبو غزالة األمين العام المسااااااااعد رئيس قطاع الشاااااااؤون االجتماعية بالتحدث  اوقامت السااااااافيرة د. هيفا .مرموقة وعامة
 .مستقبل أ ثر مساواة بين الجنسين ألجلمشار ة وتعزيز الرؤى واالستراتيجيات والسياسات المدروسة حول 

 31/1/2022-30( للجنة المرأة العربية برئاسااة جمفورية السااودان يومي 41الدورة )اجتماعات األمانة العامة  تنبم -
( للجنة وضع المرأة على هام  أعمال 66قد االجتماع التحضيري العربي للدورة )عبر تقنية "اليديو  ونفرانس".  ما عُ 

 .30/1/2022اللجنة بتاريخ 
 :األمانة العامة في مجال المرأة ت فيها شار : الفعاليات التي ثانياً 

وذلك  ،"المرأة والساارطان من الوقاية إلى التعاالي" تحت عنوانشااار ت األمانة العامة الي المنتدى العربي لصااحة المرأة  -
المنبمااة العربيااة للتنميااة اإلداريااة والجمعيااة المصاااااااااااااريااة لمنبااار عن  الرحم ، والااذي نبمتااه 19/9/2021-18 يومي

والباليا غير الطبيعية، وذلك الي إطار تفعيل أنشااااااااااااطة "مبادرة المحفبة الوردية لصااااااااااااحة المرأة العربية" والتي قدمتفا 
موية االقتصاااااااادية واالجتماعية الدورة الرابعة من القمة العربية التن وتبنتفا ، مقترا باص بصاااااااحة المرأة األمانة العامة

 . مبادرة إقليمية لصحة المرأة الي المنطقة العربية (2019)
لشر  األدنى وشمال إالريقيا بشأن لشار ت األمانة العامة الي جلسة "المشاورات اإلقليمية للجنة األمن الغذائي العالمي  -

 ،ة والفتيات الي سااااايا  األمن الغذائي والتغذية"البطوط التوجيفية الطوعية بشاااااأن المسااااااواة بين الجنساااااين وتم ين المرأ
من الغذائي العالمي بالتعاون مع منبمة األغذية والزراعة والصندو  الدولي للتنمية الزراعية من قبل لجنة األ ةمنبّ المُ و 

تقنيااة "اليااديو عبر عبر  28/10/2021-27، وذلااك يومي وبرنااام  األغااذيااة العااالمي ومنبمااة الصاااااااااااااحااة العااالميااة
 . س" ونفران

الجلساااااااة  ، وباصاااااااةً "المنتدى اإلقليمي العربي البامس للحد من مباطر ال وارث"العاليات شاااااااار ت األمانة العامة الي  -
من مباطر ال وارث والفجرة  أجندات  "قدرة المرأة على الصااااااامود الي مواجفة تغير المناخ/الحدّ  التي تناولت موضاااااااوع
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 .تقنية "اليديو  ونفرانس"عبر  9/11/2021ريخ بتا، وذلك مامية"مرتبطة: الممارسة من البطوط األ
للشااااااااب ات اإلقليمية  العالميالساااااااا رتارية العامة لالتحاد الي ورشااااااااة عمل تم تنبيمفا من قبل شااااااااار ت األمانة العامة  -

عبر تقنية  30/11/2021اليما بينفّن، بتاريخ تبادل الببرات و شااااب ة العضاااااا أفد  تعزيز قدرات ب ،لوساااااطة النساااااا
  . ونفرانس""اليديو 

تعقده  الذي الدوريشار ت األمانة العامة باعتبارها األمانة الفنية للشب ة العربية للنساا وسيطات السالم، الي االجتماع  -
وذلك الي إطار  عبر تقنية "اليديو  ونفرانس"،للشااااااب ات اإلقليمية لوساااااااطة النساااااااا  العالميالساااااا رتارية العامة لالتحاد 
 .من  ل شفر الثانيتعقدها الس رتارية العامة لالتحاد الي األسبوع االجتماعات الدورية التي 

 :األسرة والطفولةاألمانة العامة في مجال  نظمتهاالتي  الفعاليات: ثالثاً 

 ، برئاساااة دولة اإلمارات العربية المتحدة،للجنة الطفولة العربية البامساااة والعشااارينالدورة نبمت األمانة العامة اجتماع  -
 تقنية "اليديو  ونفرانس".عبر  15/9/2021بتاريخ 

العاملة الي مجال قضااااااااااااااايا والدولية والمنبمات اإلقليمية  اآلليات المعنية بالطفولة،شااااااااااااااارك الي االجتماع ممثلو  ▪
 .الطفولة

جندة التنمية لالسااااااتثمار الي الطفولة الي إعداد أ عدد من التوصاااااايات الفامة التي تضاااااامنت: صاااااادر عن االجتماع ▪
عداد دراساااااة تحليلية للمنطقة العربية بمناسااااابة مرور ، اسااااات مال الجفود الي إ2030-2015 ما بعد الوطن العربي

 طفال الي الدول العربيةعمل األ، تنفيذ التوصااايات الصاااادرة عن دراساااة عام على إصااادار اتفاقية حقو  الطفل 30
 بالتعاون مع الشر اا من المنبمات اإلقليمية والدولية.

، برئاسااااااااااااااة (17ع )متابعة وق  العن  ضااااااااااااااد األطفال د.اجتماع لجنة  15/9/2021بتاريخ  نبمت األمانة العامة -
( للجنة الطفولة 25على هام  اجتماع الدورة )تقنية "اليديو  ونفرانس" و عبر وذلك  ،جمفورية الصاااااااااااااومال الفيدرالية

 .العربية
العاملة الي مجال قضااااااااااااااايا والدولية والمنبمات اإلقليمية  شااااااااااااااارك الي االجتماع ممثلو اآلليات المعنية بالطفولة، ▪

من عمليات تجنيد  شااااااااملة للحدّ عدد من التوصااااااايات الفامة التي تضااااااامنت: إقرار البطة ال هصااااااادر عنو ، الطفولة
التي أعدتفا جامعة الدول العربية، متابعة تنفيذ بطة العمل الباصاااااة األطفال الي الصاااااراعات المسااااالحة واإلرهابية 

األطفال الي وضع اللجوا، تنسي  الجفود مع المنبمات اإلقليمية والدولية لبحث سبل  باالستراتيجية العربية لحماية
 والحد من تبعات العن  الممارس ضدهم. نتقديم الدعم لألطفال الفلسطينيي

 ارات العربية المتحدة، بتاريخ، برئاسااة دولة اإلمالعربية الحادية عشاار للجنة األساارةالدورة نبمت األمانة العامة اجتماع  -
والدولية والمنبمات اإلقليمية  اآلليات المعنية باألسااااااارة،، وبمشاااااااار ة ممثلي عبر تقنية "اليديو  ونفرانس" 16/9/2020

 األسرة.العاملة الي مجال قضايا 
 التنفيذية العمل وبطة متابعة تنفيذ بطط استراتيجيةعدد من التوصيات الفامة التي تضمنت: صدر عن االجتماع  ▪

التي اعتمدت من  2030 المساااتدامة التنمية أهدا  تنفيذ إطار الي العربية المنطقة الي لألسااارة العمل منفا  لوثيقة
(، باإلضاااااااااالة إلى متابعة تنفيذ بطة عمل االسااااااااتراتيجية 40)مجلس وزراا الشااااااااؤون االجتماعية العرب الي دورته 

 سري.سري وتعزيز التماسك األالعربية للحد من العن  األ
مع المجلس العربي للطفولة  اً تشاوري اً األمانة العامة اجتماع تعقد( للجنة الطفولة العربية، 25الدورة )تنفيذًا لتوصيات  -

(،  والتنمية، والمجلس األعلى لألمومة والطفولة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والفري  الفني ) اتب السيناريو والمبر 
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 .تقنية "اليديو  ونفرانس"عبر  11/10/2021بتاريخ 
والفئات العمرية،  أال ار مبتلفة للشبصياتبحث االجتماع استمرار حملة "أل  جيجا جيجا"، مع التأ يد على طرا  ▪

 موضوع انتحار األطفال بسبب األلعاب االل ترونية(.   م االحةوأهدا  جديدة للحملة )مثل: 
األمم  العربية" بالشااااااااارا ة مع صاااااااااندو  ندوة حول "الزوا  المب ر والقساااااااااري للفتيات الي المنطقةاألمانة العامة  نبمت -

تنفيذًا للتوصااااية التي صاااادرت عن المنتدى وذلك ، تقنية "اليديو  ونفرانس"عبر  1/11/2021المتحدة للساااا ان، بتاريخ 
 .2020اإلقليمي حول تم ين الفتيات لعام 

اإلقليمية والدولية المعنية بقضااايا المعنية بالطفولة الي الدول األعضاااا، والمنبمات ممثلو اآلليات شااارك الي الندوة  ▪
 حقو  الطفل الي المنطقة العربية.

هدالت الندوة إلى دراسااااااااة ساااااااابل حماية وتم ين النساااااااااا والفتيات على  االة األصااااااااعدة السااااااااياسااااااااية واالقتصااااااااادية  ▪
ل واالجتماعية، ووضااااع حد لباهرة الزوا  المب ر والقسااااري للفتيات، باإلضاااااالة إلى اسااااتعراض الجفود الوطنية لدو 

 األعضاا حول أالضل الممارسات للحد من الزوا  المب ر والقسري للفتيات.
ولجنة وق  العن  ضااااااااااد األطفال، والي إطار مذ رة التفاهم العربية لتوصاااااااااايات الصااااااااااادرة عن لجنتي الطفولة ل اً تنفيذ -

 اً ألمانة العامة اجتماع، عقدت ا2011 أيلول /الم تب اإلقليمي لليونيسي  الي سبتمبر المبرمة بين األمانة العامة وبين
بتاريخ منبمة اليونيساااا  لمنطقة الشاااار  األوسااااط وشاااامال إالريقيا، المدير اإلقليمي ل -الساااايد/ تيد شاااايبان مع  اً تنساااايقي

 .بمقر األمانة العامة 29/11/2021
وشاامال بحث االجتماع ساابل تفعيل التعاون بين األمانة العامة والم تب اإلقليمي لليونيساا  لمنطقة الشاار  األوسااط  ▪

 .إالريقيا
للطفولة"، بالل  "إعالم صااادي  حول األمانة العامة العالية( للجنة الطفولة العربية، نبمت 25الدورة )تنفيذًا لتوصااايات  -

، بالشااارا ة مع المجلس األعلى لألمومة والطفولة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والمجلس 21/12/2021-19الفترة 
 أبو ببي. العربي للطفولة والتنمية، الي

باإلضااالة  ،الي المؤساساات اإلعالمية المقرواة والمساموعة والمرئية نين العاملياإلعالميعدد من شاارك الي الفعالية  ▪
 .المعنية بالطفولةن من الجفات ياإلعالمي ذلك ، و إلى المؤسسات المفنية والتعليمية الي المجال اإلعالمي

إ سااااااااب اإلعالميين  :منفا ،قو  الطفل الي وساااااااائل اإلعالمتحقي  مبرجات لتعزيز وحماية ح هد  االجتماع إلى ▪
حداث تواال  عام حول المبادئ المفنية لمعالجة اإلعالم العربي و ، عن حقو  الطفلومفارية بلفية معرالية  قضااايا لا 

الطفولة ى المؤساااااساااااية العاملة الي مجال نج تعري  اإلعالميين بالواقع والبِ و حقو  الطفل، بما يسااااافم الي االلتزام بفا، 
 على المستوى الوطني.

 
 يف جمال حقوق اإلنسان: -5

 األمانة العامة في مجال حقون اإلنسان: نظمتهاالفعاليات التي أواًل: 
شرا ة مع الب لتدريب المدربين الي مجال حقو  اإلنسان لفائدة  ادر األمانة العامة، وذلك نبمت األمانة العامة برنامجاً  -

م تب مفوض األمم المتحدة السااامي لحقو  اإلنسااان الي إطار تنفيذ مقتضاايات مذ رة النوايا الموقعة بين الجانبين عام 
-17عاااة على مرحلتين، حياااث انعقااادت المرحلاااة األولى بالل الفترة ( ساااااااااااااااااعاااة تااادرياااب موزّ 80بواقع )و ، 2002

األمانة  موبفي( من 17)نحو بالقاهرة، واسااااااااااتفاد منه  9/12/2021-6والمرحلة الثانية بالل الفترة  21/10/2021
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 .العامة
( للجنة العربية الدائمة لحقو  اإلنساااااااااان )األمانة 48الي إطار تنفيذ التوصااااااااايات الصاااااااااادرة عن أعمال الدورة العادية ) -

 .عد( 8701القرار رقم )موجب ( والمعتمدة من مجلس الجامعة على المساااااااااتوى الوزاري ب1/9/2021-30/8 :العامة
عن اللجنة العربية  المنبث الري  العمل مفتوا العضاااااااااااااوية "نبمت األمانة العامة اجتماع  ،9/9/2021( بتاريخ 156)

الدائمة لحقو  اإلنسااان المبصااص لدراسااة مشااروع اإلعالن العربي لمناهضااة جميع أشاا ال العن  ضااد المرأة والفتاة" 
، على أن ينعقد االجتماع الثاني واألبير األعضااااااااااااا بمشاااااااااااار ة ممثلي الدول 17/11/2021-15الفترة  باللوذلك 

 .21/2/2022لفري  العمل بتاريخ 
 ، التي عقدتتوصاااااايات الصااااااادرة عن أعمال الدورة االسااااااتثنائية للجنة العربية الدائمة لحقو  اإلنسااااااان تنفيذالي إطار  -

القرار موجب والمعتمدة من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ب تقنية "اليديو  ونفرانس"،عبر  23/2/2021بتاريخ 
الري  الببراا الح وميين العرب  اتاجتماااعاانبماات األمااانااة العااامااة ، 3/3/2021( بتاااريخ 155) د.ع( 8638رقم )

فترة وال، 3/11/2021-1الفترة بالل وذلك  ،المعني ب عداد البطة العربية للتربية والتثقي  الي مجال حقو  اإلنساااااااان
 .31/1/2022-30يومي و ، 21-23/11/2021

 20/12/2021عقدت األمانة العامة لقاًا مع والد من الشااااااب ة العربية للمؤسااااااسااااااات الوطنية لحقو  اإلنسااااااان، بتاريخ  -
برئاساااة رئيس اللجنة الوطنية لحقو  اإلنساااان الي دولة قطر والرئيس الحالي للشاااب ة وعضاااوية السااايد أمين عام اللجنة 

 و  اإلنسان الي دولة قطر والمدير التنفيذي للشب ة، حيث تناول اللقاا سبل التعاون المم نة بين الجانبين.الوطنية لحق

 الفعاليات التي شار ت فيها األمانة العامة في مجال حقون اإلنسان:ثانيًا: 
الذي انعقد بتاريخ شاااااااار ت األمانة العامة الي "اجتماع مساااااااتشااااااااري دول االتحاد األوروبي الي مجال حقو  اإلنساااااااان"  -

 و ذلكبمشار ة ممثلي الدول األعضاا الي االتحاد األوروبي،  ،الي مقر والد االتحاد األوروبي بالقاهرة 25/11/2021
مت األمانة العامة إحاطة بعنوان "مقاربة ، حيث قدّ لدى القاهرة ممثلي سااااااااافارات  ل من بريطانيا وساااااااااويسااااااااارا والنروي 

 .و  اإلنسان"جامعة الدول العربية الي مجال حق
والتي تم  ،شاااااااااار ت األمانة العامة بصااااااااافة مراقب الي المشااااااااااورات اإلقليمية لغليات الوطنية للتنفيذ واإلبالغ والمتابعة -

م المتحدة من قبل الم تب اإلقليمي لمفوضاااااااااااااية األمتقنية "اليديو  ونفرانس" عبر  30/11/2021-29تنبيمفا يومي 
 السامية لحقو  االنسان.

 1/12/2021، التي انعقدت بتاريخ "ن"دبلوماسااااية حقو  اإلنسااااا تحت عنوانالعامة الي العاليات ندوة  شااااار ت األمانة -
الي إطار برنام  ابن بلدون لدعم البحث الي العلوم ، الرباطمدينة بمقر  لية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ب

طنية والت وين المفني والتعليم العالي والبحث العلمي بالممل ة اإلنساااااانية واالجتماعية القائم تحت مبلة وزارة التربية الو 
 .المغربية

شااااااار ت األمانة العامة الي أعمال االجتماع التشاااااااوري بين لجنة حقو  اإلنسااااااان العربية والدول األطرا  الي الميثا   -
عمل اللجنة بالل . وقد بحث االجتماع البطوط العريضااااااااة لبرنام  29/12/2021العربي لحقو  اإلنسااااااااان، بتاريخ 

 .2022عام 
 

 يف جمال منظمات اجملتمع املدني: -6
 أواًل: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال منظمات المجتمع المدني:

، الدولة األردنيةالعالية شاااابابية بمناساااابة مئوية  جمعية "سااااند للف ر والعمل الشاااابابي" نبمتتحت رعاية األمانة العامة،  -
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هذه االحتفالية الي إطار االحتفاالت بمرور مائة عام على بمقر األمانة العامة، وجاات  12/10/2021وذلك بتاريخ 
 الممل ة األردنية الفاشاااااااامية حققتفا التي بالمنجزات العربي تعري  الشاااااااباب . وقد هدالت إلىالدولة األردنيةتأسااااااايس 

 .األولى مئويتفا بالل
االجتماع عقدت األمانة العامة  ،2022-2020نتدى التعاون العربي الصاااااااااااايني بين عامي لبرنام  التنفيذي لمل اً تنفيذ -

 الصااااااااااااينجمفورية ب 2022التحضاااااااااااايري لعقد الدورة الثالثة لملتقى المدن العربية والصااااااااااااينية والمزمع عقدها الي عام 
 تقنية "اليديو  ونفرانس".عبر  18/10/2021، وذلك بتاريخ الشعبية

 ومنبمة المدن العربية. ،جمعية الصداقة الصينية العربيةاألطرا  المعنية، بما الي ذلك شارك الي االجتماع  االة  ▪
"مؤتمر العمل اإلنسااااااني  المجلس العربي للمساااااؤولية المجتمعية نبمت األمانة العامة بالتعاون والتنساااااي  المشاااااترك مع -

بالتعاون مع  ل من  وذلك ،بمقر األمانة العامة 15/11/2021بتاريخ والتطوعي.. الي عصااااااااااااار الريادة المجتمعية"، 
 .متطوعي األمم المتحدةوهيئة منبمة األمم المتحدة لشئون الفجرة الدولية، 

الي ضاااوا عمل المجلس المساااتمر لدعم أهدا  التنمية المساااتدامة وتعبيم العمل اإلنسااااني انعقاد هذا المؤتمر  جاا ▪
اإلعالن عن جائزة "بير...الجائزة العربية ، وتضاااامن المؤتمر مجتمعيةوالتطوعي باصااااة الي بل عصاااار الريادة ال

تم ألعمال البير" لتحديد األالراد والمؤساااااااساااااااات األ ثر تأثيرًا الي مجال العمل البيري على مساااااااتوى العالم العربي و 
مبادرات العن  ت ريم الفائزين بفا، واإلعالن عن إطال  مبادرة "المرصاااااااد العربي للمساااااااؤولية المجتمعية"، واإلعالن

 صادرة عن "إعالن القاهرة للت نولوجيا لبدمة المجتمع".المشروعات الو 
االتحاد العربي للتطوع حفل قالدة األمير محمد بن الفد العالمية نبمت األمانة العامة بالتعاون والتنسااااي  المشااااترك مع  -

 انة العامة.األمبمقر  5/12/2021عمال التطوعية بنسبتفا الثالثة، وذلك بتاريخ ألالضل األ
تنفيذًا للتوصااااااايات الصاااااااادرة عن منتدى المجتمع المدني التحضااااااايري للقمة العربية التنموية: االقتصاااااااادية واالجتماعية  -

، وّقعت األمانة العامة مذ رة تفاهم مع مؤسااااسااااة األمير 13/12/2018-12الرابعة، والذي انعقد بمدينة القاهرة يومي 
، وجاا توقيع هذه المذ رة الي إطار التعاون الُمثمر بين األمانة 8/12/2021بتاريخ  محمد بن الفد للتنمية اإلنساااااااانية،

 العامة والمؤسسة الي المجاالت االجتماعية، باصة الي مجال دعم الشباب.
هدالت مذ رة التفاهم إلى تقديم البدمات التي تساااااااااعد الي دعم الشااااااااباب العربي وتم ينه من المعرالة والقدرات التي  ▪

حقي  طموحاته واالسفام الي صناعة المستقبل من بالل تنفيذ البرام  واألنشطة الي المجاالت، وذلك تساعده الي ت
من بالل إنشااااااا قاعدة معلومات عن  االة منبمات المجتمع المدني على مساااااتوى الوطن العربي، باإلضااااااالة إلى 

 2030هدا  التنمية المسااتدامة عقد دورات تدريبية لتدريب الشااباب من الجنسااين، الضاااًل عن المساااهمة الي تنفيذ أ
جراا البحوث والدراسااات  المتعلقة بتنمية الشااباب من الجنسااين والمدرجة بالعقد العربي لمنبمات المجتمع المدني، وا 
المتعلقة بقضااايا الشااباب، وعقد ندوات وور  عمل متبصااصااة لمناقشااة مبتل  قضااايا الشااباب بمشااار ة منبمات 

 وأية مجاالت تعاون أبرى ذات عالقة بأنشطة الطرالين. المجتمع المدني بالدول العربية،
الشااب ة العربية للمنبمات األهلية حفل إطال  إصاادارات مشااروع نبمت األمانة العامة بالتعاون والتنسااي  المشااترك مع  -

 انة العامة.بمقر األم 12/1/2022بتاريخ وذلك المدونة العربية للتنمية المستدامة، 
ع المسااااااار التاريبي لنشااااااأة من تتب   قرااة رصااااااينة ومتأنية للتنمية المسااااااتدامة بدايةً  المدونة الي قساااااامفا األول قّدمت ▪

بتناول  يه الي اللحبة التاريبية الراهنة، مروراً ل النموذ  التنموي الذي تطرحه، ومبررات تبن  شااااااااااااا ّ المففوم ومراحل تُ 
، 2030ية الحا مة له والتي تفيئ المناخ المساند إلنفاذ أجندة جوهره القيمي وصياغة مالمح منبومة القيم اإلنسان

 الميدانياألنماط العامة للساااااااااااالو يات الداعمة لنف  التنمية المسااااااااااااتدامة والتي تعد بمثابة التطبي   المدونة تطرحو 
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لعملية المدونة الي طبيعة ال فااات والمفارات األسااااااااااااساااااااااااية الالزمة  ي تتم ن أطرا  ا ت ما بحث .لمنبومة القيم
مت المدونة ا على صاااعيد التطبي  والممارساااة، القد قدّ أمّ  .التنموية من وضاااع هذا النموذ  التنموي موضاااع التطبي 

مجموعة من األدوات واآلليات التي من شااأنفا تعزيز قدرات الشاار اا التنمويين بابتال  مواقعفم  الي قساامفا الثاني
 .2030على إنفاذ أجندة 
 شار ت فيها األمانة العامة في مجال منظمات المجتمع المدني:ثانيًا: الفعاليات التي 

الريقية من البناا وتوطيد العالقات العربية واأل" عنوانتحت  "يوم الساااااااااااالم العالميمؤتمر "الي شاااااااااااار ت األمانة العامة  -
ن المصري والعربي مؤسسة التضاممته ، والذي نبّ "الريقيةالنواحي االجتماعية واالقتصادية بين جميع الدول العربية واأل

 القاهرة. ب 21/9/2021تحت رعاية جامعة الدول العربية، وذلك بتاريخ  للتنمية االجتماعية
المؤتمر  وهد احتفال الجمعية العامة لألمم المتحدة باليوم العالمي للساااااااااااالم،  مع جاا موعد عقد المؤتمر بالتزامن ▪

 .بنصيب أ بر من السالم ىطقة لتحبنللم يتم تقديمهمائدة واحدة والنقا  حول ما يم ن أن  علىلجلوس إلى ا
لالتحاد العام لغثاريين العرب، الذي نبمه االتحاد العام لغثاريين  (24)شاااااااااااااار ت األمانة العامة الي المؤتمر الدولي  -

  بجمفورية مصر العربية.بمقر االتحاد  7/11/2021-6دول العربية، وذلك يومي العرب تحت رعاية جامعة ال
عصور ما قبل التاريخ والمبربشات الصبرية، ديانة ولغات عددًا من المحاور الفامة التي شملت: تضمن المؤتمر  ▪

سااااااااااالمية، العمارة والفنون القديمة واإلسااااااااااالمية، القه العمران  الحضااااااااااارات القديمة، آثار وتاريخ وحضااااااااااارة قديمة وا 
وال تابات والمساااا و ات القديمة واإلسااااالمية، الحر  اإلسااااالمي، تاريخ الفن والتصااااوير والرسااااوم الجدارية، النقو  

ناعات التراثية، علم المتاح  والحفائر واآلثار الغارقة، حقو  المل ية الف رية الي مجال التراث، توبي   والصااااااااااااا
سااافاماتالتراث والمواقع األ حدقة بالمواقع الي التنمية المساااتدامة، اإلشااا اليات والمباطر المُ  هثرية  مورد اقتصاااادي وا 

 ثرية الي مناط  الصراع العربي، صيانة وترميم اآلثار باستبدام التطبيقات الحديثة.األ
الرياضااااااااااااااة الي مواجفة تحت عنوان: "جمعية االجتماعيين المؤتمر الدولي األول  تتحت رعاية األمانة العامة، نبم -

، حا م إمارة الشاااارقة قاساااميبرعاية صااااحب السااامو الشااايخ الد تور سااالطان بن محمد ال "السااالو يات المعادية للمجتمع
 الي قصر الثقاالة بالشارقة. 23/11/2021-21بالل الفترة 

المجتمع العاديين  ألالراد واالجتماعيتعزيز دور الرياضة الي تحسين مستوى الت ي  الشبصي المؤتمر إلى  هد  ▪
الي بل التغير الثقاالي  للشباب االجتماعيةبالتنشئة  اوعالقتفالتعر  على دور الرياضة ، و واألشباص ذوي اإلعاقة

من التطر  والتعصاااااااب  تعزيز أهمية الرياضااااااة  أساااااالوب حياة وا ٍ ، و المتسااااااارع الي المجتمعات البليجية والعربية
 االجتماعيةتعزيز الشرا ة مع الفيئات والمؤسسات المؤتمر إلى  هد  ما  .ت، والعن  والجريمة والمبدرارهاباإلو 

لتعر  على التجارب الدولية الناجحة الي دور الرياضاااااااااة لمحاربة القة، واذات الع والعلمية المحلية والعربية والدولية
 ة.السلوك المضاد الي المجتمعات المعاصر 

الرابع لصااااحة المراهقين لمنطقة الشاااار   مؤتمرال الجمعية المصاااارية لصااااحة األساااارة تتحت رعاية األمانة العامة، نبم -
بجمفورية مصر مدينة الغردقة  الي ، وذلكلصحة وطب المراهقين العربيبالتعاون مع التحال   ،األوسط وشمال أالريقيا

 .3/12/2021-1الفترة بالل  ،العربية
جل أمن  المنطقة العربية اليتتعرض لفا الئات المراهقين  التيالتعر  على التحديات والصعاب لى إهد  المؤتمر  ▪

نوعية  تحساااااينالعالم، إلى جانب العربية والى  جريت الي المنطقةأُ التعر  على البرام  واألنشاااااطة والدراساااااات التي 
تفرضااااااااااااافا القيم والمعتقدات المتوارثة  التي المنطقة بالحدود اليالتأ يد على التزام العلماا و  ،لمراهقين العرباحياة 

 .تواجه المنطقة التيالتعامل مع التحديات  الي العربيلعالمنا 
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مؤسااسااة األمير محمد بن الفد للتنمية اإلنسااانية جائزة األمير محمد بن الفد ألالضاال  نبمتتحت رعاية األمانة العامة،  -
 بمقر األمانة العامة. 8/12/2021أداا بيري الي الوطن العربي، وذلك بتاريخ 

زيادة الوعي لدى المؤسسات البيرية بأهمية التمّيز الي األداا المؤسسي وتقدير المؤسسات التي الجائزة الى  هدالت ▪
براز أهميااة األبااذ بمبااادئ الثقاااالااة واألبالقيااات المفنيااةو  ،دعم الفعااال لفااذا القطاااعتوالر الاا إعالا القيم من بالل  ا 

بفار الدور المفم وذلك إل ،الباصاااااااة بأهمية تنمية الموارد البشااااااارية بالمؤساااااااساااااااات واالساااااااتغالل األمثل لإلم انات
تشااااجيع جفود إيجاد حلول ل مجال العمل البيريلألنبمة اإلدارية والمالية وصاااايانة قنوات التواصاااال المجتمعي الي 

الببرات  توالير الرص لتبادل المعرالة ونقلو  ،إبداعية للمشااااااااااااا الت التي تواجه التنمية اإلنساااااااااااااانية الي العالم العربي
 الي مجال التنمية اإلنسانية. مستوى الوطن العربيوالتجارب المتميزة على 

( عامًا على اسااااااااااااتقالل ممل ة البحرين، 50للتطوع حفل إحياا مرور ) تحت رعاية األمانة العامة، نبم االتحاد العربي -
 بمقر األمانة العامة. 14/12/2021وذلك بتاريخ 

 
 يف جمال السياسات السكانية: -7

  أواًل: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال السياسات الس انية:
العربي للسااااااااااااا ااان والتنميااة الي دورتااه العاااديااة الثااانيااة بتاااريخ ( الصااااااااااااااادرين عن المجلس 6( و)4تنفيااذًا للقرارين رقم ) -

وبدعم من  ية الفاشاااااامية،األردنالممل ة ، نّبمت االمانة العامة بالتعاون مع المجلس األعلى للساااااا ان ب21/12/2020
المجالس ، الجزا الثاني من الورشاااة التدريبية حول "تعزيز قدرات م تب الدول العربية -صاااندو  األمم المتحدة للسااا ان

تقنيااة "اليااديو عبر ، 27/10/2021-25نتااائ "، وذلااك بالل الفترة واللجااان الوطنيااة للسااااااااااااا ااان: اإلدارة المح مااة بااال
 . ونفرانس"

الممل ة األردنية الفاشاااااامية، الجمفورية التونسااااااية، الجمفورية وهي: دولة عربية،  11شااااااارك الي الورشااااااة والود من  ▪
جمفورية العرا ، ساااالطنة عمان، دولة اللسااااطين، دولة ال ويت، الجمفورية اللبنانية، الجزائرية الديمقراطية الشااااعبية، 

 .مصر العربية، الممل ة المغربية، باإلضاالة إلى عدد من الببراا دولة ليبيا، جمفورية
أهدا  ومحاور التبطيط االسااااااتراتيجي  الفامة التي تضاااااامنت:لى التدريب على عدد من المحاور إهدالت الورشااااااة  ▪

عداد البطة االسااااتراتيجية للمجالس واللجان إدارة المح مة بالنتائ  الي قضااااايا الساااا ان والتنمية، منفجية ضاااامن اإل
عداد آلية ومنفجية المتابعة والتقييم لالساااااااااتراتيجية وبناا مصااااااااافوالة النتائ  ومؤشااااااااارات إالوطنية للسااااااااا ان، سااااااااابل 

بطوات ، ائية، قياس رضاا الموبفين والشر ااالمبرجات، بناا مصفوالة البطة االستراتيجية وتحضير وثائقفا النف
، معايير التقييم (SPSSبرنام  ) والتحليل باساااتبدام (Google-Form) االل ترونية باساااتبدام اتانيعداد االساااتبإ

 والمراجعة لعمل المجالس واللجان الوطنية للس ان.
لمشار ة  ، وتعزيزاً 21/12/2020بتاريخ  (2)د.ع ( الصادر عن المجلس العربي للس ان والتنمية 3رقم ) تنفيذًا للقرار -

 2021 تموز/األمانة العامة مطلع شاااافر يوليو نبمت الشااااباب العربي الي التصاااادي لجائحة اليروس  ورونا المسااااتجد،
مم وبدعم من صااااااندو  األ ،مسااااااابقة بحثية للشااااااباب العربي حول "العائد الديمغراالي وجائحة اليروس  ورونا المسااااااتجد"

 .م تب الدول العربية –المتحدة للس ان 
واحتل المر ز األول البحث المعنون "تأثير جائحة ، 2021 تشاارين ثان /أعلنت نتائ  المسااابقة مطلع شاافر نوالمبر ▪

حمد السنانية، أما أ ورونا على القطاع الشبابي الي مجال التجارة االل ترونية الي سلطنة عمان" للباحثة/ نو  بنت 
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عنون "تأثير جائحة  ورونا على بعض أوجه العائد الديموغراالي الي دول البلي  المر ز الثاني الفاز به البحث الم
أما المر ز الثالث واألبير ، العربي: دراساااااااة اساااااااتطالعية" للباحث/ مبارك بن بميس الحمداني من سااااااالطنة عمان

اب" للباحثة/ الفاز به البحث المعنون "العائد الديموغراالي وجائحة اليروس  ورونا المسااااااااتجد: أزمة أم الرصااااااااة للشااااااااب
 .سالم من الجمفورية اليمنية يزرعة سي  عل

الفعاليات  الي إطار االعداد والتحضاااااااااير للدورة العادية الثالثة للمجلس العربي للسااااااااا ان والتنمية، نبمت األمانة العامة -
 :التالية

تقنية "اليديو عبر  3/11/2021س العربي للسااااااااااا ان والتنمية، بتاريخ جنة االساااااااااااتشاااااااااااارية للمجلاالجتماع الثالث للّ  ▪
الممل ة األردنية الفاشاااامية، الجمفورية التونسااااية، : دولة عربية، هي 15؛ وبحضااااور ومشااااار ة والود من  ونفرانس"

الجمفورية الجزائرية الديمقراطية الشاااااااااااااعبية، الممل ة العربية الساااااااااااااعودية، جمفورية العرا ، سااااااااااااالطنة عمان، دولة 
ة اللبنانية، دولة ليبيا، جمفورية مصااااااااااار العربية، الممل ة المغربية، اللساااااااااااطين، دولة قطر، دولة ال ويت، الجمفوري

 الجمفورية االسالمية الموريتانية، الجمفورية اليمنية.
مناقشة المذ رات الشارحة المقترحة لبنود جدول أعمال المجلس العربي للس ان والتنمية الي  د  االجتماع إلىه 

لى الم تب التنفيذي الي اجتماعه إرالع بمشاااااااااااااااريع قرارات تُ لك للبرو  ؛ وذاً بند 15دورته الثالثة والبالض عددها 
 .التحضيري الثالث ألعمال الدورة الثالثة العادية للمجلس العربي للس ان والتنمية

بمقر األمانة العامة؛  6/12/2021س العربي للسااااااااااااا ان والتنمية، بتاريخ االجتماع الثالث للم تب التنفيذي للمجل ▪
: الممل ة األردنية الفاشااااااامية، الجمفورية التونساااااااية، الجمفورية دولة عربية، هي 4الود من وبحضاااااااور ومشاااااااار ة و 

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الممل ة العربية السعودية.
التي قام برالعفا للمجلس العربي للسااااااا ان والتنمية الي و مشااااااااريع القرارات الفامة  در عن االجتماع عدد منصااااااا 

؛ المشااااااار ة الي ،التالية: االسااااااتراتيجية العربية للتبطيط الساااااا انيضااااااوعات وتتعل  بالمو  ،ادورته الثالثة إلقراره
، تأثير التغيرات المنابية على السااااااااااااا ان الي الدول العربية ،2022للجنة السااااااااااااا ان والتنمية للعام  55الدورة 

المباطر  ،ثةتعزيز قدرات العاملين الي الشااااااااااااأن الساااااااااااا اني حول اسااااااااااااتبدام البرمجيات الحدي باإلضاااااااااااااالة إلى
بناا قدرات اإلعالميين لتوبي  الفنون اإلعالمية الحديثة لدعم قضااااااايا الساااااا ان  ،االجتماعية وساااااابل مواجفتفا

  والتنمية.
معالي الساايد/  :من التنمية، بحضااور ومشااار ة  لالدورة العادية الثالثة للمجلس العربي للساا ان و نبمت األمانة العامة  -

 .والتشااااغيل والتضااااامن االجتماعي بالجمفورية الجزائرية الديمقراطية الشااااعبية، ومعالي دوزير العمل  -يوساااا  شاااارالة 
وزير الشاااااااااؤون  -هي تور الحجار .وزير التبطيط بجمفورية العرا ، ومعالي دو نائب رئيس الوزراا  -ال النجم بالد بتّ 

 بمقر األمانة العامة. 7/12/2021بتاريخ  ، وذلكدولة عربية 19االجتماعية بالجمفورية اللبنانية، ووالود من 
االساااااتراتيجية العربية للتبطيط الموضاااااوعات التالية:  صااااادر عن االجتماع عدد من القرارات الفامة التي تضااااامنت ▪

تأثير التغيرات المنابية على الساا ان الي  ،2022للجنة الساا ان والتنمية للعام  (55)المشااار ة الي الدورة  ،الساا اني
المباطر االجتماعية  ،الي الشااااأن الساااا اني حول اسااااتبدام البرمجيات الحديثة العاملينات تعزيز قدر ، الدول العربية

 بناا قدرات اإلعالميين لتوبي  الفنون اإلعالمية الحديثة لدعم قضايا الس ان والتنمية. ،وسبل مواجفتفا
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 التي شار ت بها األمانة العامة في مجال السياسات الس انية: تثانيًا: الفعاليا
لبناا قدرات  بالممل ة األردنية الفاشمية،الي الدورة التدريبية التي نبمفا المجلس األعلى للس ان شار ت األمانة العامة  -

 .21/9/2021- 20 يومياإلعالميين حول " توبي  الفنون اإلعالمية الحديثة الي دعم قضايا الس ان والتنمية" 
ين والاعلين ومؤثرين الي دعم قضااااااايا الساااااا ان ي شاااااار اا رئيساااااالتعري  بدور وسااااااائل االعالم هدالت الورشااااااة إلى ا ▪

نوعية و نشاااااااطة مدروساااااااة أوالتنمية من بالل رالع الوعي بفذه القضاااااااايا و ساااااااب التأييد لفا من بالل تنفيذ برام  و 
براز الممارسااات الجيدة الي تناول قضااايا الساا ان والتنمية ، وأيضااًا إعالمية واتصااالية نقل المعرالة وتبادل الببرات وا 

ت ثي  الجفود اإلعالمية الي دعم ومساااااندة القضااااايا الساااا انية والتنموية ، الضاااااًل عن الي وسااااائل اإلعالم المبتلفة
 .ستثمار العائد الديمغراالياوتفيئة بيئة مؤسساتية وتشريعية داعمة لتحقي  أهدا  التنمية المستدامة و 

أعضاااا الم تب التنفيذي و ، ردنية الفاشااميةالممل ة األعالم الي ن من مبتل  وسااائل اإلو إعالميشااارك الي الورشااة  ▪
 م تب األردن. -صندو  األمم المتحدة للس ان وللمجلس العربي للس ان والتنمية، وممثل

 األمانة العامة في مجال السياسات الس انية: إصدارات: ثالثاً 
 تناولت، والتي العائد الديمغراالي""آثار جائحة  ورونا على تحقي  وجني ثمار دراسااة حول انتفت األمانة العامة من إعداد 

على تحقي  العائد الديمغراالي الي الدول العربية نتيجة العواقب االقتصااااااااادية وتأثيرها على سااااااااو  تداعيات اليروس  ورونا 
 .الجائحةهذه تجاوز التعثر الناجم عن ل الضاًل عن اقتراا سبل العمل وزيادة معدالت البطالة بين الشباب والنساا،

 

 
 

 ال شؤون الالجئني واملغرتبني واهلجرة:يف جم -8
  أواًل: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة:

طالع الدول ( إلARCPجلساااة باصاااة لعملية التشااااور العربية اإلقليمية حول الفجرة واللجوا ) األمانة العامة متبّ ن -
وذلك الي إطار مجموعة العمل حول الفجرة  األوروبي الجديد للفجرة واللجوا،األعضااااااااااااااا على مضااااااااااااامون الميثا  

( بين جامعة الدول العربية واالتحاد 2)الدولية بين األمانة العامة واالتحاد األوروبي وتنفيذًا ألنشااااااااااطة برنام  الحوار 
 . 20/9/2021تقنية "اليديو  ونفرانس" بتاريخ عبر ، وذلك 2021األوروبي لعام 

حاطة او  ،الحوار ببرنام  لى التعري إ الجلسااااة هدالت ▪  "الميثا بمضاااامون ممثلي الدول األعضاااااا من لمشااااار ين ا 
تر يز على ال، مع 23/9/2020 الحقًا بتاريخالذي قدمته المفوضااااية األوروبية و لفجرة واللجوا" لالجديد  وروبياأل

 الميثا  الجديدحول مستفيضة معلومات العربية بحاطة الدول إعلى األمانة العامة وقد حرصت أبعاده البارجية. 
  وتأثيره المحتمل على المفاجرين والالجئين من المنطقة العربية.

شااااااارك الي الجلسااااااة نقاط اتصااااااال عملية التشاااااااور العربية اإلقليمية حول الفجرة واللجوا، ومساااااائولي المفوضااااااية  ▪
 الري  عمل برنام  الحوار.    باإلضاالة إلىاألوروبية، 

وذلك  ،مع الساااااااايد/ أحمد بن المحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسااااااااامح والسااااااااالم األمانة العامة لقااً عقدت  -
 بمقر األمانة العامة.  26/9/2021بتاريخ 

تناول اللقاا المجاالت االجتماعية التي يم ن تعزيز التعاون بين الجفتين بشاااااااااااأنفا والتي من بينفا المسااااااااااااعدات  ▪
وضاااااع الفجرة واللجوا الي المنطقة العربية  األمانة العامةاساااااتعرضااااات  وقدالثقاالة والشاااااباب. اإلنساااااانية لالجئين و 

.  ما آليات عمل جامعة الدول العربية المتعلقة بموضااوعات الفجرة واللجوا وأوضااحت األمانة العامة ،بشاا ل عام
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المتعلقااة و لمنطقااة العربيااة أوضاااااااااااااحاات أهم الوثااائ  الاادوليااة التي تعماال األمااانااة العااامااة على متااابعااة تنفيااذهااا الي ا
والتي من بينفاااا االتفاااا  العاااالمي لالجئين واالتفاااا  العاااالمي للفجرة اآلمناااة والمنبماااة ، باااالمفااااجرين والالجئين

 والنبامية. ومن الجانب اآلبر عرض السيد/ الجروان أهدا  ومفام المجلس العالمي للتسامح والسالم. 
ة الادولياة للفجرة وباالتنساااااااااااااي  مع الري  العمال اإلقليمي المعني بجاائحاة باالتعااون مع المنبمانبمات األمااناة العااماة  -

دما   "19- واليد"ندوة حول "االسااااااااااااتجابة لجائحة ، والفجرة والتنقل" 19- واليد" الي المنطقة العربية: برام  التلقيح وا 
 .تقنية "اليديو  ونفرانس"عبر  29/9/2021 بتاريخالمفاجرين والالجئين" 

، مع التر يز على "19- واليد"إلى تساااااااليط الضاااااااوا على االساااااااتجابات الي المنطقة العربية لجائحة  هدالت الندوة ▪
أالضااال الممارساااات التي اتبعتفا الح ومات الي المنطقة العربية إلدما  الجفات الرسااامية الي الدول العربية و جفود 

ذلك الي ساااايا  برام  ، و للجائحة الفئات الضااااعيفة مثل المفاجرين والالجئين واألشااااباص المتنقلين الي اسااااتجابتفا
منتدى اساااتعراض الفجرة الدولية والذي سااايعقد  الرئيساااية للندوة إلىتوصااايات والرساااائل ال . وساااترالعالتلقيح الجارية

 .13/5/2022-10 بالل الفترة
بمات والمنبمات الدولية واإلقليمية ومن ممثلون عن الدول العربية األعضااا اً مشاار  100أ ثر من  شاارك الي الندوة -

 المجتمع المدني واأل اديميين. 
 ،عمال الندوةأاألمين العام المسااااااااااعد رئيس قطاع الشاااااااااؤون االجتماعية  -السااااااااافيرة د. هيفاا أبو غزالة  االتتحت ▪

ا العمي  للجفود التي تقوم بفا الدول األعضاااااااااااا لتقديم بدمات الرعاية الصااااااااااحية هعن تقدير وأعربت الي  لمتفا 
دماجفم ضااااااااامن المجموعات األولى بالرعاية وتأ يدهم على  اً بللمفاجرين والالجئين جن إلى جنب مع مواطنيفم، وا 

 إليفم.  قاحاتللاأهمية االستمرار الي دمجفم ضمن البطط القومية لمواجفة اليروس  ورونا وضمان وصول 
رئيس قطاع الشاااااااااااااؤون  -األمين العام المساااااااااااااااعد هيفاا أبو غزالة د.السااااااااااااافيرة بين  اً اجتماع نبمت األمانة العامة -

المدير اإلقليمي لم تب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالشر   - يمن غرايبهأالسيد/ و االجتماعية 
 .بمقر األمانة العامة 7/11/2021بتاريخ  الريقياأاألوسط وشمال 

المفوضاااااية الساااااامية لألمم المتحدة و معة الدول العربية أوجه التعاون المشاااااترك المساااااتقبلي بين جا االجتماع بحث ▪
لى إلشاااااااااااااؤون الالجئين اليمااا يتعل  بتوالير الباادمااات لالجئين والنااازحين الي المنطقااة العربيااة. وتطر  االجتماااع 

بشااااااأن تفعيل االتفا  العالمي لالجئين الي المنطقة العربية، والذي ُيعد إطارًا شاااااااماًل  الجانبينالتعاون الجاري بين 
تفم، مع اإلشاااارة الى المشااااورات اإلقليمية ايندر  تحته  االة الموضاااوعات ذات الصااالة بدعم الالجئين بمبتل  الئ

الذي ُعقد الحقًا يومي الجاري اإلعداد لفا من قبل الجانبين تحضااايرًا لالجتماع األول للمساااؤولين راليعي المساااتوى 
السنوات القادمة الي مبتل  الشؤون  باللجديدة الا  الشرا ة الاالجتماع إلى آ.  ما تطر  14-15/12/2021

االجتماعية الباصاااااااة بالالجئين والنازحين بما الي ذلك تعليم الالجئين، واإلجرااات الواجب اتباذها لتحقي  ذلك. 
أ د الجانبان على محورية التعاون بين المنبمتين الي المرحلة المقبلة وأهمية العمل مع الح ومات على المستوى و 

 زمة الالجئين الي المنطقة.حل أي لاإلنسان
شاااااارك السااااايد/   ما ،التي تعمل على ملفات الالجئيناألمانة العامة شاااااارك الي االجتماع عدد من مديري إدارات  ▪

ن يولئمسااااااااااااال بار و  ،ممثل المفوضااااااااااااية لدى جمفورية مصاااااااااااار العربية ولدى جامعة الدول العربية - بابلو ماتيو
  بالمفوضية.
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بالشاااااااارا ة مع " وذلك المشاااااااااورات اإلقليمية لالتفا  العالمي لالجئين الي المنطقة العربية"اجتماع  نبمت األمانة العامة -
 .10/11/2021تقنية "اليديو  ونفرانس" بتاريخ عبر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

فود الوطنية المبذولة وتم اساااااتعراض الج ،دولة عربية( 15) ممثلون عن جفات ح ومية من االجتماعشاااااارك الي  ▪
ن و شااارك الي االجتماع ممثل  ما. 2018والتقدم المحرز الي تفعيل االتفا  العالمي لالجئين منذ اعتماده الي عام 

مدني، وجفات تنموية ومؤساااااساااااات المجتمع الباص، ومنبمات القطاع العن أصاااااحاب المصااااالحة المعنيين من 
 متبصصة.المتحدة المم األا اديمية، ومنبمات 

قدمت المشاااااورات الرصااااة للسااااادة المشااااار ين للتعر  على الجفود المبذولة من مبتل  األطرا  للتشاااااور بشااااأن  ▪
 اإلعالن عنفاااالتفاا  الي المنطقاة العربياة، والتعر  على التقادم المحرز الي تفعيلاه، والوالااا باالتعفادات التي تم 

يضًا طرا التحديات والعقبات أارسات الجيدة، و ، وتبادل الببرات والمم2019بالل المنتدى العالمي لالجئين الي 
وبرجت المشااااااااااااورات بمجموعة من الرساااااااااااائل  التي تعي  تفعيله، والتعر  على المجاالت التي تحتا  إلى دعم.

الرئيساااية التي تنضاااوي تحت عدد من القضاااايا ذات األولوية الي المنطقة العربية يم ن حصااارها الي ثالث محاور 
لالجئين، تقديم الدعم للدول والمجتمعات المضااااااايفة، تعزيز الشااااااارا ات وتشاااااااجيع نف   تقديم الدعم :هي ،رئيساااااااية

 المنعقد لى اجتماع المسؤولين راليعي المستوىإسيتم رالعفا  وهي الموضوعات التيأصحاب المصلحة المتعددين، 
 .2021  انون أول /الي ديسمبر

بالتعاون مع الرؤساا  IBC/M)ة )فجرة الي المنطقة العربيالئتال  القائم على قضايا الل اً نبمت األمانة العامة اجتماع -
 9/12/2021 بتاريخمنبمة العمل الدولية، وذلك ، المنبمة الدولية للفجرة، اإلسااا وا، وهم: لجنة الئتال المشاااار ين ل

 .تقنية "اليديو  ونفرانس"عبر 
على قضااااايا الفجرة الي المنطقة  الئتال  القائمو االت األمم المتحدة األعضاااااا الي اممثلو شااااارك الي االجتماع  ▪

 .IBC/M)ة )العربي
 باإلضاااااالة إلى مبرجات مؤتمر االسااااتعراضالماضااااي، بالل العام ذات الصاااالة الجفود المبذولة  ناق  االجتماع ▪

، 25/2/2021-24 والنبامية، الذي ُعقد يومي والمنبمة اآلمنة الفجرة أجل من العالمي لالتفا  األول اإلقليمي
منتدى إلى  المسااااااودة األبيرة من التقرير اإلقليمي السااااااتعراض االتفا  العالمي للفجرة، تمفيدًا لرالعهوالمتضاااااامنة 

  .13/5/2022-10الي نيويورك بالل الفترة المزمع عقده  (IMRF) استعراض الفجرة الدولية

 الهجرة:ثانيًا: الفعاليات التي شار ت فيها األمانة العامة في مجال شؤون الالجئين والمغتربين و 
الفترة  باللالذي عقد  شاااار ت األمانة العامة الي اجتماع  بار المسااائولين واالجتماع الوزاري الساااادس لحوار أبو ببي -

تقنية عبر ، والذي ُعقد بطريقة مبتلطة جمعت بين الحضور الفعلي ألعضاا الحوار، والمشار ة 25-28/10/2021
 لألطرا  األبرى. "اليديو  ونفرانس"

 منتدى للحوار  2008تأسااااااااااااس الي عام أحد عمليات التشاااااااااااااور اإلقليمية حول الفجرة، وقد ببي  أبوحوار يعد  ▪
وهو آلية تشاااااورية طوعية تتولى الدول األعضاااااا  ،والتعاون بين الدول اآلساااايوية المرساااالة للعمالة والمسااااتقبلة لفا

  .توجيه مسارها
الساااااااعودية، الممل ة العربية  ،العربية المتحدة اراتاإلمدولة البحرين، ممل ة  ل من: ممثلو شاااااااارك الي االجتماع  ▪

  .دولة آسيوية 12 ممثلي ضاالة إلىباإلال ويت، دولة قطر، دولة سلطنة عمان، 
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حول سرديات الفجرة" والذي نبمه المر ز الدولي لتطوير سياسات  يشار ت األمانة العامة الي "المؤتمر األورومتوسط -
الي  وبالشااارا ة مع نادي البندقية ارة أوروبا والشاااؤون البارجية للجمفورية الفرنساااية،الفجرة بالتعاون مع وتحت رعاية وز 

 .تقنية "اليديو  ونفرانس"عبر  3/11/2021-2 ، وذلك يوميباريسمدينة 
وهماا  (MC2CM( والفجرة بين المادن المتوساااااااااااااطياة )EMM5ُعقاد المؤتمر الي إطاار برناام  يورومياد للفجرة ) ▪

هد  و  (.ICMPDاألوروبي وينفذهما المر ز الدولي لتطوير ساااااااااااياساااااااااااات الفجرة )مشاااااااااااروعان يمولفما االتحاد 
التي تفد  الى تزويد أصاااااحاب المصااااالحة باألدوات  تلى اساااااتعراض التحديات والفرص واالساااااتراتيجياإالمؤتمر 

ات بشأن الالزمة لتعزيز بطاب متوازن حول الفجرة.  ما تناول المؤتمر األبعاد الباصة بتنمية الشرا ات والمفار 
 قدرات الفجرة الي البحر األبيض المتوسط من زاوية السرديات والتواصل. 

دولة من مسااااائولي التواصااااال العمومي و بار المسااااائولين من الح ومات الوطنية  (16) وشاااااارك الي المؤتمر ممثل ▪
م والقطاع وسااط األ اديمية ووساائل االعالوشابصايات من األ ،والسالطات والح ومات المحلية والمنبمات الدولية

الباص، حيث تبادل المشاااااااار ون أحدث المعار  وأالضااااااال الممارساااااااات بفد  تعزيز السااااااارديات المتوازنة حول 
 نحاا المنطقة األورومتوسطية.  أالفجرة وتطوير سياسات الفجرة القائمة على الوقائع الي جميع 

ت التشاااور اإلقليمية حول الفجرة الذي عقد شااار ت األمانة العامة الي االجتماع العالمي التاسااع لرؤساااا وأمانات عمليا -
، تحت شاااااااااااعار "منتدى اساااااااااااتعراض الفجرة الدولية: الرصاااااااااااة تقنية "اليديو  ونفرانس"عبر  11/11/2021-10يومي 

لعمليات التشاااااور اإلقليمية حول الفجرة للمساااااهمة الي حو مة الفجرة على المسااااتوى العالمي". وتجدر اإلشااااارة إلى أن 
جرة تعقد اجتماعات رؤسااااا وأمانات عمليات التشااااور اإلقليمية حول الفجرة بصااافة دورية بمشاااار ة المنبمة الدولية للف

ممثلين عن مبتل  عمليات التشاااااور اإلقليمية بفد  تبادل المعلومات وأالضاااال الممارسااااات والتجارب اليما بينفم،  ما 
وغيرها من المحاالل  تالتشااااور والمنتديامليات المحتملة مع ع التعاونللتف ير بشاااأن أوجه  تمثل هذه االجتماعات منبراً 

 واإلقليمي. العالمي  ينالتي تتعامل مع الفجرة على الصعيد
التفا  العالمي ا استعراضالي  عمليات التشاور اإلقليمية حول الفجرةإلى است شا  دور هد  اجتماع هذا العام  ▪

الي منتدى  هذه العملياتودعم مساااااااااااهمات  ،العالميعلى المسااااااااااتوى من أجل الفجرة اآلمنة والمنبمة والنبامية 
 .2022الي عام  الذي سيعقدالفجرة الدولية  استعراض

ب لقاا  لمة  -بصاافتفا األمانة الفنية لعملية التشاااور العربية اإلقليمية حول الفجرة واللجوا  -قامت األمانة العامة  ▪
ر اإلقليمية بشااأن الفجرة الي منتدى اسااتعراض بالل الجلسااة الباصااة باااااااااااااااا"المساااهمات المحتملة لعمليات التشاااو 

 الفجرة الدولية".
 (IMRF) الدولية شااااار ت األمانة العامة الي جلسااااة إحاطة للدول األعضاااااا بشااااأن المنتدى األول السااااتعراض الفجرة -

لجنة و  جرةالمنبمة الدولية للفنبمتفا شاااااااااااااب ة األمم المتحدة اإلقليمية حول الفجرة الي المنطقة العربية بدعم من  والتي
 .تقنية "اليديو  ونفرانس"عبر  30/11/2021 ، وذلك بتاريخاإلس وا

ُعقدت جلساااااة اإلحاطة الي إطار التحضاااااير للمنتدى األول الساااااتعراض الفجرة الدولية والمزمع عقده الي نيويورك  ▪
. العاااالمي للفجرة لالتفاااا بعاااد االنتفااااا من المراجعاااات اإلقليمياااة ، والاااذي يعقاااد 13/5/2022-10الفترة  بالل

وهدالت الجلسة الى مساعدة الدول األعضاا لالستعداد بش ل أالضل للمنتدى وتبادل الدروس المستفادة اليما بينفا 
 وطرا االستفسارات حول عملية المراجعة الدولية.
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باإلضااااالة إلى ممثلي و االت األمم المتحدة  ،الدول العربية األعضااااا المعنيين بالفجرة وشاااارك الي الجلساااة ممثل ▪
 المتبصصة األعضاا الي شب ة األمم المتحدة اإلقليمية حول الفجرة الي المنطقة العربية.

ن عوالمنبث   ،والفجرة والتنقل "19- واليد"شاااااار ت األمانة العامة الي اجتماعات الري  العمل اإلقليمي المعني بجائحة  -
 بتاريخ "اليديو  ونفرانس"تقنية  والتي عقدت عبر (IBC/M)العربية فجرة الي المنطقة االئتال  القائم على قضااااااااااااااايا ال

لجنة اإلسااا وا، المنبمة الدولية  ل من:  برئاساااة، و 1/12/2021و، 13/10/2021، و21/9/2021، و8/9/2021
األعضاااااااااااا الي و االت األمم المتحدة عدد من منبمة العمل الدولية، وبعضااااااااااوية ، للفجرة، منبمة الصااااااااااحة العالمية

 االئتال  القائم على قضايا الفجرة الي المنطقة العربية.
الي  "19- واليد"و االت األمم المتحدة المتبصصة والمعنية بالفجرة وجائحة عن ممثلون ات شارك الي االجتماع ▪

 باإلضاالة إلى رئاسة الري  العمل. ،المنطقة العربية
هذا  انتشااااااااار الي تطورالنطا  اإلقليمي، و العلى  "19- واليد"جائحة تأثيرات بل مراقبة سااااااااُ  اتاالجتماع ناقشاااااااات ▪

ةالفئات وبصاااااوصاااااًا ضااااامن  ،الي المنطقة العربيةالوباا  الي  توالتطورا ،والالجئين المفاجرين والمتضااااامنة الفشاااااّ
 بتاريخبتنبيمفا األمانة العامة  قامت التي ندوةال تم مناقشااااااااااااااة ما  عملية تطعيم المفاجرين الي الدول العربية.

وبالشاااااارا ة مع أعضاااااااا الري  العمل اإلقليمي المعني بجائحة  مع المنبمة الدولية للفجرة بالتعاون 29/9/2021
دمااا  المفاااجرين ا  الي المنطقااة العربيااة و  19" - واليااد"حول "االساااااااااااااتجااابااة لجااائحااة  والفجرة والتنقاال "19- واليااد"

والالجئين الي برام  التلقيح"، حيث قامت األمانة العامة بتقديم عروض بالل هذه االجتماعات حول الترتيبات 
 ليفا.إوالنتائ  الباصة بالندوة المشار 

المساااتوى الذي نبمته المفوضاااية الساااامية لألمم المتحدة لشاااؤون  يشاااار ت األمانة العامة الي اجتماع المساااؤولين راليع -
، والذي ُيعد أحد األدوات الرئيساااااااااااااية لمتابعة التقدم "اليديو  ونفرانس"عبر تقنية  15/12/2021-14لالجئين يومي ا

 هدا  االتفا  العالمي لالجئين.أالمحرز نحو تحقي  
إلى  شاااااارك الي االجتماع الساااااادة  بار المسااااائولين من الدول األعضااااااا، والمعنيين بشاااااؤون الالجئين، باإلضااااااالة ▪

ن عن أصاااحاب المصااالحة المعنيين و شاااارك الي االجتماع ممثل .  مامتبصاااصاااةالمتحدة المم األات منبمممثلي 
  اديمية.أمدني، ومؤسسات المجتمع المن منبمات 

ن المنطقة العربية تتحمل أأوضاااااحت باللفا ، و لة بالل الجلساااااة العامة لالجتماعساااااجّ مُ   لمةألقت األمانة العامة  ▪
 األمانة العامة الالجئين ل ونفا منطقة منشاااأ وعبور ومقصاااد. واساااتعرضااات اساااتضااااالةالقسااام األ بر من مساااؤولية 

عن المشاااااااااورات اإلقليمية لالتفا  العالمي لالجئين الي المنطقة  صاااااااادرترسااااااااائل وأولويات المنطقة العربية التي 
المتحدة لشاااااااؤون  قدت بالتعاون المشاااااااترك بين جامعة الدول العربية والمفوضاااااااية الساااااااامية لألممالتي عُ ، و العربية

  .10/11/2021 بتاريخالالجئين 
ر االجتماع الرصااااااااااة هامة ل بار المسااااااااااؤولين الح وميين وممثلي الجفات المعنية لتحديد التقدم الذي تم إنجازه الّ و  ▪

م انية قدّ بفد  تعزيز الدعم المُ  ،لى دعمإوالتحديات والمجاالت التي تحتا   م لالجئين، واعتمادهم على ذاتفم، وا 
 بعين االعتبار. واساااااااتعرض االجتماع "19- واليد"لى الحلول، مع أبذ التحديات التي يفرضااااااافا وباا إ وصاااااااولفم

يضااااااًا االحتياجات اإلضاااااااالية المطلوبة إلحراز تقدم الي مجال الحلول الباصااااااة ب عادة التوطين إلى بلدان ثالثة، أ
 .لالجئين بأمان و رامة و ذلك الي تفيئة البرو  الي البلدان األصلية للعودة الطوعية والمستدامة

 
 



82 

لثةةةةةًا: اللقةةةةةاءات واالجتماعةةةةةات التنسةةةةةيقية التةةةةةي عقةةةةةدتها األمانةةةةةة العامةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةال شةةةةةؤون الالجئةةةةةين ثةةةةةا
 والمغتربين والهجرة:

 15/9/2021و 12/9/2021، و8/9/2021، و2/9/2021اجتماعات تنساااااااااااايقية بتاريخ  عقدت األمانة العامة عدة -
، وذلك الي إطار التحضاااااااااااااير "اليديو  ونفرانس"مع المنبمة الدولية للفجرة عبر تقنية  28/9/2021و 21/9/2021و

دما  المفاجرين والالجئين الي  19-االساااااااااااااتجابة لجائحة  واليدلعقد الندوة حول " " برام  التلقيحالي المنطقة العربية وا 
والفجرة  "19- واليد"بالتعاون مع أعضاااااااااااااااا الري  العمل اإلقليمي المعني بجائحة  29/9/2021 بتاريخالتي عقدت 

 والتنقل. 
بحثت االجتماعات سااااابل الشااااارا ة والتعاون بين الجفات المنبمة للتحضاااااير لعقد الندوة، حيث تم مراجعة برنام   ▪

لمدعوين،  ما تم مناقشااااااااااة األمور التنبيمية واللوجسااااااااااتية.  ذلك تم االتفا  واالتفا  على قائمة ا العمل المقترا،
إلى منتدى اساااااااتعراض الفجرة الدولية والذي سااااااايعقد الي للندوة  الرساااااااائل والتوصااااااايات الرئيسااااااايةن يتم رالع أعلى 
، 19- واليدتسليط الضوا على االستجابات الي المنطقة العربية لجائحة ن تفد  الندوة إلى أ، و 2022 آيار/مايو

درا  المفاجرين مع التر يز على جفود الجفات الرسااامية الي الدول العربية األ عضااااا الي برام  تمفيد اللقاحات وا 
 .والالجئين

لندوة حول "االسااااتجابة واساااات مااًل لساااالساااالة االجتماعات التحضاااايرية التي عقدتفا األمانة العامة مع الجفات المنبمة ل -
دما  المفاجرين والالجئين الي برام  التلقيح"الي المنطقة ا 19-لجائحة  واليد  29/9/2021المنعقدة بتاريخ  لعربية وا 

برئاسااااة مشااااتر ة بين األمانة العامة للجامعة والمنبمة الدولية للفجرة، عقدت األمانة العامة اجتماعين تحضاااايريين مع 
بالل االجتماعين  . وقد تم27/9/2021 ل من ممثلي الدول العربية و ذلك المتحدثين الرئيسااااااااااااايين، وذلك بتاريخ 

 .لمدابالت والترتيبات التنبيمية واالل ترونية للندوةواإلطار العام لمناقشة برام  العمل 
 26/10/2021عقدت األمانة العامة عدة اجتماعات مع المفوضااااااية السااااااامية لألمم المتحدة لشااااااؤون الالجئين بتاريخ  -

 .8/11/2021و 2/11/2021و
المشااااورات اإلقليمية لالتفا  العالمي لالجئين الي ات مناقشاااة التحضااايرات الباصاااة بعقد "تم بالل هذه االجتماع ▪

الذي وذلك الي إطار التحضااااااير الجتماع المسااااااؤولين راليعي المسااااااتوى ، 10/11/2021بتاريخ " المنطقة العربية
المي بشاااااااااااأن ، الساااااااااااتعراض التقدم المحرز نحو تحقي  أهدا  االتفا  الع15/12/2021-14يومي ُعقد الحقًا 
 الالجئين.

الئتال  ، الرؤساا المشار ين لوالمنبمة الدولية للفجرة لجنة اإلس وامع  ل من  تنسيقياً  اجتماعاً عقدت األمانة العامة  -
 .3/11/2021 بتاريخ، وذلك IBC/M)ة )القائم على قضايا الفجرة الي المنطقة العربي

 اآلمنة الفجرة أجل من العالمي لالتفا  األول اإلقليمي تم بالل االجتماع مناقشاااااة مبرجات مؤتمر االساااااتعراض ▪
، والمتضااااااااااااامنة المساااااااااااااودة األبيرة من التقرير اإلقليمي 25/2/2021-24 والنبامية، الذي ُعقد يومي والمنبمة

الساااااااااااااتعراض االتفا  العالمي للفجرة، حيث قامت  ل جفة بعرض مالحباتفا وتعديالتفا على هذه المساااااااااااااودة، 
اا على شاااااااا ل ومحتوى التقرير النفائي قبل عرضااااااااه على الدول العربية األعضاااااااااا لمراجعته، واالتفا  مع الببر 

 ما  .13/5/2022-10الفترة  باللالمزمع عقده  (IMRF) منتدى اسااااااااااتعراض الفجرة الدوليةإلى  تمفيدًا لرالعه
 .IBC/M)ة )الئتال  القائم على قضايا الفجرة الي المنطقة العربيالقادمة لعمل التم مناقشة بطة 
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  األمانة العامة في مجال شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة: إصدارات: رابعاً 
بتاااااريخ  (7411)رقم و ، 14/9/2004بتاااااريخ  (6454) مجلس الجااااامعااااة على المساااااااااااااتوى الوزاري رقم تنفيااااذًا لقراري -

المغترب العربي، وذلك الي الرابع من ديساااااااااااامبر/  انون األول من  ل عام، قامت  بيومبشااااااااااااأن االحتفال  13/9/2011
أ دت اليه على محورية الفجرة والقضاااايا المتعلقة بفا، ، 4/12/2021األمانة العامة ب صااادار بيان بفذه المناسااابة بتاريخ 

اات العربية المفاجرة تعتبر بمثابة وأشاااااااااااااارت إلى أهمية النبر إلى الفجرة على أنفا لفائدة الجميع. وأ دت على أن ال فا
يالئفا م انة متميزة واالسااااااتفادة من ببراتفا .  ما أشااااااارت إلى المسااااااتجدات على ثروة قومية يجب االهتمام بفا ودعمفا وا 

لى جفود األمانة العامة لمتابعة تنفيذ االتفا  العالمي من أجل الفجرة اآلمنة والمنبمة  الساحة الدولية بفذا البصوص، وا 
النبامية. وقد قامت بترجمة البيان إلى اللغة اإلنجليزية، وتعميمه على المندوبيات الدائمة للدول األعضاااااااااااااااا وبعثات و 

الجامعة الي البار ، وتوزيعه على وسائل اإلعالم المبتلفة، ووضعه على البوابة اإلل ترونية للجامعة، إلى جانب إرساله 
  . اديميين الموجودة لدى األمانة العامةإلى قائمة المغتربين العرب والببراا واأل

اللجوا والنزوا الي عنوان "" وأبرى بشؤون الفااااجاااااااااااارة والمغااااتااااربااااااااااااين" تحت عنوان أعدت األمانة العامة محتوى مطوية -
التعاون المنطقة العربية"، تضااااااااااااامنتا بلفية عن عمل األمانة العامة الي هذا المجال واآلليات التي أنشااااااااااااااأتفا لتعزيز 

والتنسااي  مع الدول العربية األعضاااا و ذلك مع المنبمات الدولية واإلقليمية المعنية والعاملة الي المنطقة العربية،  ما 
تم باللفما تساااااااااليط الضاااااااااوا على اهتمام األمانة العامة وعملفا الدؤوب لمتابعة تنفيذ االتفا  العالمي من أجل الفجرة 

 تفا  العالمي بشأن الالجئين.اآلمنة والمنبمة والنبامية واال

قامت ديساامبر/  انون األول من  ل عام،  18إطار احتفال األمانة العامة باليوم العالمي للمفاجر والذي يصاااد  الي  -
أن للفجرة م انة وأهمية باصاااة بالنسااابة أ دت اليه ، 18/12/2021األمانة العامة ب صااادار بيان بفذه المناسااابة بتاريخ 

أن دواالع الفجرة الي المنطقة توازى الي تعقيداتفا  وأوضاااااااحتللمنطقة العربية باعتبارها منطقة منشاااااااأ وعبور ومقصاااااااد، 
الالتفاوت الي مسااااااااااتويات االسااااااااااتقرار والتنمية بين دول المنطقة ُيعد عاماًل هامًا الي تشاااااااااا يل  ؛أنماط الفجرة واتجاهاتفا

زال تعاني من الصااراعات والنزاعات، إال ترة دابل المنطقة وبارجفا، الفي حين أن بعض الدول العربية ال مالمح الفج
إلى ضااااااااارورة اغتنام هذه المناسااااااااابة األمانة العامة ودعت  أن البعض اآلبر يجذب المفاجرين من جميع أنحاا العالم.

ساااااارهم، أالراد أساااااااسااااااية الباصااااااة بحماية المفاجرين و بعادها، وتعزيز المبادئ األألتعزيز التعاون بشااااااأن الفجرة وجميع 
أ دت على أهمية اساااااااااااااتمرار الحوار بين الدول  ما والدالاع عن حياتفم وحقوقفم طبقًا لالتفاقيات والمواثي  الدولية. 

 العربية، وتبادل التجارب والببرات، والتعلم من األقران بشأن الدروس المستفادة.
 

 
 

 والبحث العلمي: يف جمال الرتبية والتعليم -9

  أواًل: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي:

( بتاااريخ 26( د.ع )636رقم ) التي انعقاادت الي ماادينااة شااااااااااااارم الشااااااااااااايخ القمااة العربيااةالصاااااااااااااااادر عن  تنفيااذًا للقرار -
ِعقدًا للقضااااااااا على األمية الي  2024-2015العربي لمحو األمية وتعليم ال بار  الِعقد، بشاااااااأن اعتماد 29/3/2015

برنام  عمل يفد  للتبلص من الثقاالية(، واعتمد  –الرقمية  –جميع أنحاا الوطن العربي، بجميع أشاااااا الفا )األبجدية 
سااي  العليا للعقد للجنة التن سااابعاالجتماع الاألمانة العامة  ، نبمت(2024-2015هذه الباهرة بالل عشاار ساانوات )

 .ةمانة العامبمقر األ 6/12/2021 بتاريخوذلك ( 2024-2015مية وتعليم ال بار )العربي لمحو األ
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مات العربية مية من الدول العربية والمنبأعضااااا لجنة التنساااي  العليا للعقد العربي لمحو األشاااارك الي االجتماع  ▪
 واإلقليمية والدولية.

 الفامة التي تضمنت ما يلي:من التوصيات  عددصدر عن االجتماع  ▪
لدعوة لعقد ور  عمل لتأصااايل مففوم المواطنة عربيًا ودم  مبادئفا الي برام  ومناه  تعليم وتعلم ال بار الي ا 

 الوطن العربي.
عداد اسااتبيان مح م يرساال إلى الدول العربية، يوضااح أعداد ونسااب األمية الي الدول العربية، بفد  إصاادار إ 

 إحصائي سنوي لحالة األمية الي الوطن العربي. تقرير
بجدول آليات تنفيذ أهدا  العقد العربي لمحو األمية  عوة الدول العربية إلى سااارعة تحديث البيانات الباصاااةد 

 بش ل منتبم.وتعليم ال بار 
ع بطط ، لتتواال  م2030لطلااب من األمااانااة العااامااة العماال مااد الترة العقااد العربي لمحو األميااة إلى العااام ا 

التنميااة المساااااااااااااتاادامااة التي أقرتفااا الاادول العربيااة، والتحااديااات واألزمااات التي تمر بفااا بعض الاادول العربيااة، 
 " التي أثرت سلبًا على جفود الدول العربية الي هذا المجال.19-باإلضاالة إلى تداعيات جائحة " واليد

األمانة  وتسااااااتضاااااايففا بالل احتفالية تقيمفا ية وتعليم ال بارمطال  الموقع االل تروني للعقد العربي لمحو األإ 
محو األمية ح  لإلنسااااااااااااان "تحت شااااااااااااعار ، 2022وم العربي لمحو األمية لعام لجامعة لالحتفال باليلالعامة 

 ."وتنمية لألوطان
م المرحلي للعقد العربي لمحو يعميم الدراساااااااااااااة التي أعدتفا المنبمة العربية للتربية والثقاالة والعلوم حول التقيت 
 مية على الدول العربية إلبداا المالحبات بشأنفا.ألا

مية.. ألتحت شااااااااااعار "محو ا بمناساااااااااابة اليوم العربي لمحو األميةاحتفالية  10/1/2022بتاريخ العامة  األمانةنبمت  -
لعربية وتعليم ال بار بجمفورية مصر ا األميةبالتنسي  والتعاون مع الفيئة العامة لمحو  ،بناا لإلنسان وتنمية لألوطان"

وتعليم  والرئاسااااااااة الحالية للعقد العربي لمحو األمية األميةالعقد العربي لمحو  إطال بصاااااااافتفا الدولة صاااااااااحبة مبادرة 
 ال بار.

يتضمن أهم الجفود التي بذلتفا بالتعاون مع الجفات الشري ة منذ بداية إطال   اً مرئي اً عرضاألمانة العامة  قّدمت ▪
 . األميةالعقد العربي لمحو 

الذي جاا نتيجة ، و وتعليم ال بار على شااااااااب ة االنترنت األميةالعقد العربي لمحو  موقعتضاااااااامن االحتفال إطال   ▪
هذا الموقع وتقديم إنشاااااااااا طالل أبو غزالة التي ت فلت ب االة ت الي   مؤسااااااااسااااااااةتعاون جامعة الدول العربية مع ل

إبراز جفود الدول العربية والمنبمات العربية  لىهذا الموقع االل تروني إ . ويفد الدعم الفني الباص بتشااااااااااااغيله
 .وتعليم ال بار األميةوالجفات الشري ة وتبادل الببرات الي مجال محو المعنية ومنبمات المجتمع المدني 

االحتفالية عقد جلسااااة حوارية بمشااااار ة أساااااتذة الجامعات والببراا المتبصااااصااااين الي مجال تعليم  تضاااامنتما   ▪
 األميةمحو (. وقد أ دت المناقشاااات أن ح  لإلنساااان وتنمية لألوطان األمية)محو  اليةاالحتفال بار حول شاااعار 

الرقمية ودم  الت نولوجيا بالنبام التعليمي  األمية محو يشاااامل أيضاااااً ول ن  ،بجدية القطاأل األميةعلى ال يقتصاااار 
عصاااااااري متطور ينأى عن ار المعرالة بشااااااا ل سااااااالتعلم الذاتي والبحث عن ما وتسااااااافيلالمعار  المبتلفة إلتاحة 

 .التلقين، وتتالشى معه الحدود الم انية والزمانية للمتعلم ال بير
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نبمت األمانة العامة االجتماع الثاني لببراا التعليم الفني والمفني من الدول العربية ومؤساااااااااااااسااااااااااااااات العمل العربي  -
دبال التعديالت ، وتم مناقشاااااااااااة المساااااااااااودة 25/1/2022-24المشاااااااااااترك بمقر األمانة العامة يومي  النفائية للبطة وا 

والمالحباات عليفاا بالل االجتمااع، وتم االتفاا  على تعميم محااور وآلياات تنفياذ البطاة على الدول العربياة التي لم 
توا  األمانة العامة بآليات التنفيذ الُمقترحة الي دولفا، وذلك لالنتفاا من البطة وآليات تنفيذها وال  قرار القمة، ومن 

فا على الوزراا المسؤولين عن التعليم الفني والمفني الي الدول العربية العتمادها الي صيغتفا النفائية، تمفيدًا ثم عرض
لعرضااااااااااافا على القادة العرب بالل أعمال الدورة البامساااااااااااة للقمة العربية التنموية: االقتصاااااااااااادية واالجتماعية المقرر 

 .2023انعقادها العام القادم 

  لتي شار ت فيها األمانة العامة في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي:ثانيًا: الفعاليات ا

-21العااااماااة الي المنتااادى اإلقليمي األول للعلم المفتوا الي الااادول العربياااة والاااذي انعقاااد يومي  األمااااناااةشااااااااااااااااار ااات  -
 ة الجاللة بجمفورية مصر العربية.بمدين 22/9/2021
أ دت قد و  .للعلم المفتوا ومن ثم وضاااااااع التشاااااااريعات الالزمة لفالى وضاااااااع اساااااااتراتيجية عربية إهد  االجتماع  ▪

األمانة العامة بالل مشار تفا على أهمية توحيد الجفود والعمل على دم  المشروعات المقترا تنفيذها ضمن ما 
لبحث والمتمثلة الي االسااااتراتيجية العربية ل ،ليه من اسااااتراتيجيات عربية تحبى باعتماد القمة العربيةإتم التوصاااال 

طاار العاام للبحاث العلمي الي المجااالت االجتمااعياة و اذلاك اإل ،العلمي والت نولوجي واالبت اار وبطتفاا التنفياذياة
تيت الجفود ، وذلك حرصااًا من األمانة العامة على منع االزدواجية وتشاااالقتصااادية والبطة التنفيذية لفاوالثقاالية و 

 العربية الي هذا الشأن.
وضاااع األساااس إلعداد االساااتراتيجية العربية للعلم ن التوصااايات الفامة التي تضااامنت عدد مصااادر عن االجتماع  ▪

 التي أقرتفا القمة العربيةالسااااااااااااتراتيجية البحث العلمي والت نولوجي واالبت ار  م مالً  اً ن ت ون جزاأعلى  ،المفتوا
بالقيات أو  المل ية الف رية و تتطلبه المرحلة الحالية مع التأ يد على ضااااااااااااامان حق اً وملحقًا لفا، واعتبارها تحديث

 .ع التشريعات التي تنبم ذلكالبحث العلمي ووض
الي مدينة  24/9/2021-23 الذي عقد يومي ، اديمية لبدمة الصاااااااااااااناعةار ت األمانة العامة الي منتدى األشاااااااااااااا -

 .للعلوم والت نولوجيا والنقل البحريالعربية نبمته األ اديمية اإلس ندرية، و 
 المساااااااااااااؤولينعدد من  ، باإلضااااااااااااااالة إلىة من المعنيين بتطوير التعليم الفني بمصااااااااااااارشاااااااااااااارك الي المنتدى نبب ▪

 .ةباأل اديمي
ضاااااااالة إلى مسااااااابقة شااااااباب باإل ،تضاااااامن المنتدى العديد من ور  العمل التي تحتوي على حلقات نقا  مفتوحة ▪

 للمفارات بمشار ة الشباب من مبتل  الدول العربية. مصر الثالثة
ي نبمته المنبمة ، والذإقليمي حول تعزيز م انة القيم العربية واإلنساااااانية المشاااااتر ة ىالي ملتق شاااااار ت األمانة العامة -

 .22/11/2021" بتاريخ اليديو  ونفرانس، عبر تقنية "العربية للتربية والثقاالة والعلوم
تب التربية العربي وم  "االيسيس والعالم االسالمي للتربية والثقاالة والعلوم "منبمة ممثلون عن  شارك الي الملتقي ▪

باحثين ال اديميين و األ باإلضااااااالة إلى عدد منلدول البلي  والمر ز اإلقليمي للجودة والتميز الي التعليم بالرياض، 
 الي الدول العربية.التربوية السياسات بمبتصين الو 
والتفاوت  ،لمةناق  المشااار ون الي المنتدى موضااوعات تتمحور حول القيم الي المجتمعات العربية الي ميزان العو  ▪

 .التربية على القيم والممارسات االجتماعية والتوجفات الحديثة الي مجال تعليم القيم  الي بين أهدا  المناه
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ي نبمته المنبمة العربية للتربية ، والذالمؤتمر الثاني عشاااااااار لوزراا التربية والتعليم العربشااااااااار ت األمانة العامة الي  -
 ".اليديو  ونفرانس"عبر تقنية  25/11/2021-23الفترة بالل  )االل سو(، والثقاالة والعلوم

ة عربيالمنبمات الن الدول العربية و عن و وممثل ،تعليمالتربية و الوزراا من معالي السااااااااااادة  7شااااااااااارك الي المؤتمر  ▪
 واإلقليمية والدولية.

وضع سياسات وبرام  تعزز االستجابة للتعليم الي  :تضمنتالفامة التي صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات  ▪
أوضااااع الطوارئ واألزمات، ودعم المعلمين وتقديم المسااااعدة النفساااية واالجتماعية لفم ودعوة جميع األطرا  من 

 همسااااااااهمة الي تعزيز التعليم االساااااااتدرا ي بنوعيإلى المدني المجتمع الباص و القطاع الح ومية و الالمؤساااااااساااااااات 
 نبامي ضمانًا لح  الجميع الي التعليم الجيد والمنص  والشامل.النبامي وغير ال

شار ت األمانة العامة الي أعمال اجتماع الشر اا ومجموعة الدعم الفني لمتابعة تنفيذ الفد  الرابع من أهدا  التنمية  -
 –الدول العربية  قليمي للتربية اليبي، والذي نبمه م تب اليونسااااااا و اإلالمساااااااتدامة المعني بالتعليم على الصاااااااعيد العر 

 ."يو  ونفرانساليد"عبر تقنية  29/11/2021بتاريخ  ،بيروت
(، ومر ز اليونساااااا و األل سااااااوالمنبمة العربية للتربية والثقاالة والعلوم )ممثلون عن  ل من:  شااااااارك الي االجتماع ▪

ي للتبطيط التربوي قليموم تااااب التربيااااة العربي لاااادول البلي ، والمر ز اإل ،اإلقليمي للجودة والتميز الي التعليم
 .شرا  اليونس وإبالشارقة تحت 

أشاااااااااااااارت األمانة العامة أنفا . وقد الي الدول العربيةلنبم التعليمية ا يفية دعم حول  بطة العمل ناق  االجتماع ▪
تعمل على إعداد بطة عربية للتعليم الي حاالت الطوارئ واألزمات بالتعاون مع المنبمة العربية للتربية والثقاالة 

( واتحاد الجامعات العربية، بفد  ضمان استمرارية التعليم والتعّلم الي حاالت الطوارئ واألزمات األل سووالعلوم )
 .الي جميع مراحل وأش ال التعليم

: إعادة تعزيز "19- واليد"شاااااااااااااار ت األمانة العامة الي العاليات إطال  تقرير حول "الفاقد التعليمي الناجم عن جائحة  -
اليديو "عبر تقنية  7/12/2021 بتاريخجميع الي منطقة الشااااااااااااار  األوساااااااااااااط وشااااااااااااامال أالريقيا"، وذلك التعلم الجيد لل

منبمة األمم و  (اليونيسااااااااااااا منبمة األمم المتحدة للطفولة ) ل من: البنك الدولي و ". وقد أعّد هذا التقرير  ونفرانس
و الة غوث بالتعاون مع المفوضااية السااامية لألمم المتحدة لشااؤون الالجئين و  (اليونساا والمتحدة للتربية والعلم والثقاالة )

وزراا التربية والتعليم معالي السااااااادة عدد من  الي هذه الفاعليةشااااااارك وقد . (األونرواوتشااااااغيل الالجئين الفلسااااااطينيين )
 .والتعليم العالي بالدول العربية

 تعليم بين ال فاااااااة والفعاااااالياااااة" وذلاااااك يوميشااااااااااااااااااار ااااات األمااااااناااااة العااااااماااااة الي ورشااااااااااااااااااة عمااااال حول "تمويااااال ال -
 ".اليديو  ونفرانس"عبر تقنية  8-9/12/2021 
على المالية العامة واإلنفا  العام على التعليم،  "19- واليد"حول تأثير جائحة  اً عروضااااااااااااورشااااااااااااة العمل تناولت  ▪

تمويل التعليم ومقومات و مة، التحديات الي تمويل التعليم من أجل تحقي  الفد  الرابع من أهدا  التنمية المستداو 
لت لفة لتعزيز التعليم وتحقي  مناه  العالة من حيث او أنواع ال فااات لتحليل اإلنفا  على التعليم، و اإلنصاااااااااااااا ، 

 .نصا اإل
الذي تتعاون اليه األمانة العامة مع االتحاد األوروبي، نبمت األمانة العامة جلسااااااااااااااة  (2-)الحوارالي إطار برنام   -

وذلك لبحث إم انية وآلية " عبر تقنية "اليديو  ونفرانس"، 19 – واليد "حوارية حول التعليم وباصااااااااااااااًة بالل جائحة 
ود وأنشاااطة األمانة العامة الي مجال حول جف اً مرئي اً مت األمانة العامة عرضاااوقد قدّ تعاون الجانبين الي مجال التعليم. 
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 (،+Erasmus) حول برنام  المنح اً م االتحاد األوروبي عرضاااااااااااااقدّ اليما التعليم والبحث العلمي بالل جائحة  ورونا، 
 واقترحت األمانة العامة عدة مجاالت للتعاون .2027 -2021وبطة عمل االتحاد األوروبي الباصة بالتعليم الرقمي 

 على النحو التالي: يمع االتحاد األورب
 تدريب المعلمين على المفارات الرقمية لمواجفة المستجدات التي أحدثفا انتشار اليروس  ورونا.  ▪
واحترام األديان والثقاالات مع مراعاة بصااااااوصااااااية الفوية الثقاالية العربية  تضاااااامين مبادئ التربية البيئية والمواطنة ▪

 راسية الي المنطقة العربية.المبتلفة ونبذ العن  والتطر  ضمن المناه  الد
 تعاون االتحاد األوروبي الي وضع بطة التعليم الفني والمفني موضع التنفيذ الي الدول العربية. ▪
 جل العودة" والمبصصة لالجئين العرب.أتعاون االتحاد األوروبي الي تنفيذ مبادرة "التعليم من  ▪
 جال التقانات الحيوية.نشاا مر ز بحثي عربي أوروبي الي علوم وتقانات النانو والي مإ ▪
 تدريب صغار الباحثين والعلماا الي الدورات التي ينبمفا االتحاد األوروبي.  ▪
 الطاقة الشمسية(.  –نشاا مر ز تدريب متنقل حول استبدام وصيانة منبومات الطاقة المتجددة )طاقة الرياا إ ▪

ي ، والذالبنية التحتية االل ترونية العربيةالمؤتمر السااااااااانوي الحادي عشااااااااار المعني بت امل  الي شاااااااااار ت األمانة العامة -
وتنااااول تعزيز ، "الياااديو  ونفرانس"عبر تقنياااة  15/12/2021-13بالل الفترة  ،نبمتاااه مجموعاااة طالل أبو غزالاااة

  تحتية للتعليم والبحث واالبت ار.، ودعم البنى الشب ات البحث العلمي
 

 
 الثقافة وحوار احلضارات: جماليف  -10

 التي نظمتها األمانة العامة في المجال الثقافي: أواًل: الفعاليات

، رئيس قطاع المتاح  بجمفورية مصااااااااار العربية -األمانة العامة اجتماعًا تنسااااااااايقيًا مع الد تور/ مؤمن عثمان نبمت -
بمقر األمانة العامة، بشاااأن بحث سااابل التعاون لعقد مؤتمر إلنشااااا شاااب ة اتصاااال بين المتاح   13/9/2021بتاريخ 

لعقد المؤتمر بمقر  2022الربع األول من عام بالل العربية بالتعاون بين األمانة العامة وقطاع المتاح  المصااااااارية، 
ياحة و  لمتاح  بالتعاون مع وزارةاألمانة العامة بالقاهرة،  ما تم اقتراا عقد دورات تدريبية الي مجال ا اآلثار السااااااااااااا

 بجمفورية مصر العربية.
عقدت األمانة العامة بالتعاون مع المجلس الدولي للغة العربية، االجتماع الثاني التنسااااايقي للدول المشاااااار ة الي مبادرة  -

ول األعضااااااااااا/نقاط ي الدممثل"، بمشاااااااااار ة اليديو  ونفرانس"عبر تقنية  12/10/2021بتاريخ "شااااااااافر العربية"، وذلك 
 مفصاااالً  اً عرضاااباللفا مت ، وقدّ األمانة العامةاالتتح االجتماع ب لمة  . وقدوبحضاااور اتحاد المجامع العربيةاالتصاااال، 

الذي اااااااااا"شفر العربية"، ومن بالل الموقع اإلل تروني ل "شفر العربيةاااااااااا"لما تم إعداده من ترتيبات وال  الدليل الباص ب
وأوصى االجتماع بالبدا الي تنفيذ مسابقة "الرسان العربية" من قبل الدول المشار ة،  .لعربيةأنشأه المجلس الدولي للغة ا

وعقد اجتماعات لممثلي الدول المشااار ة لمتابعة التحضاايرات لمسااابقة الرسااان العربية على المسااتوى الوطني للتأ د من 
إلى  "شااافر العربية"دولية الراغبة الي دعم حسااان ساااير أعمال المساااابقة، ودعوة الدول والمؤساااساااات الوطنية والعربية وال

 يتم التواصل معفا إل مال الالزم.إبداا رغبتفا ببطاب رسمي حتى 
، ضااااااااامن العاليات معرض ا سااااااااابو 18/12/2021عالمي للغة العربية، بتاريخ األمانة العامة االحتفال باليوم ال نبمت -

يتااك"، "لغتاك..هو  تحات عنوانلياة عرض اليلم  رتوني تم بالل االحتفااولاة اإلماارات العربياة المتحادة، و باد 2020دبي 
األمانة العامة مدابالت بالل العاليات االحتفال الذي أعدته األمانة العامة بالتعاون مع منبمة اليونسااااااااااااا و، وقدمت 

 حول أهمية اللغة العربية وجفود األمانة العامة الي الحفاب على اللغة العربية.
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السااااادس لمجلس اإلدارة للمجلس الدولي للغة االجتماع شااااار ت األمانة العامة الي االجتماع الثامن للجمعية العمومية و  -
، حياث "الياديو  ونفرانس"عبر تقنياة  22/11/2021بتااريخ العربياة، الاذي نبماه المجلس الادولي للغاة العربياة، وذلاك 

األمانة العامة الي شااابص األمين العام المسااااعد لقطاع الشاااؤون االجتماعية رئاساااة مجلس إدارته منذ إنشاااائه،  تترأسااا
 للمجلس.  2021تقرير المجلس الدولي للغة العربية وموازنة عام ، من بينفا وناق  االجتماع العديد من البنود

المسااااااااااؤولين عن الشااااااااااؤون الثقاالية الي الوطن و لثقاالة ( لمؤتمر وزراا ا22الدورة )أعمال ، الي شااااااااااار ت األمانة العامة -
 بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 2020، ضمن العاليات معرض أ سبو 20/12/2021-19وذلك يومي العربي، 

د  تعزيز التعاون الثقاالي العربي البيني، ومع ثقاالات المؤتمر "البطة الشاااملة للثقاالة العربية وتحديثفا"، بفناق   ▪
العالم إلى جانب توحيد الجفود العربية الي المجاالت الثقاالية المبتلفة بما الي ذلك التعاون الي تساااااااااجيل شاااااااااعوب 

التراث غير المادي الي منبمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقاالة )اليونسااااااااااااا و(، وتوحيد الجفود العربية لتطوير 
 .رنام  "سفير الو  العادة" للثقاالة العربيةمنبومة الصناعات الثقاالية واإلبداعية،  ما ناق  المؤتمر ب

 :مجال حوار الحضارات: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في ثالثاً 
عقدت األمانة  (،2022-2020)لمنتدى التعاون العربي الصااااااااااااايني لعامي  لبرنام  التنفيذيا تنفيذمتابعة  الي إطار -

، 14/9/2021لصينية، بتاريخ الصينية والحوار بين الحضارتين العربية االتاسعة لندوة العالقات العربية الدورة  العامة
 ساااااايا  التشااااااارك الي بنااالعربي  في والصييييييي ي   الحضااااااارتين بين لالتواصاااااا"تحت عنوان  "اليديو  ونفرانس"عبر تقنية 

 .لمجتمع الصي ي العربي للمستقبل المشترك"ا
ن الي مجال الحوار بين الثقاالات الة إلى ببراا وباحثي، باإلضاااااا( دولة عربية19)من شاااااارك الي الندوة مساااااؤولون  ▪

 من الدول العربية وجمفورية الصين الشعبية.والحضارات 
 ل ل دولة الفريدة ةالدعوة إلى التضامن والتسامح واحترام الحضارالتي تضمنت: المحاور عددًا من ناقشت الندوة  ▪

تعميق التواصييييييل واالسييييييتفادة ، الصااااااينية والعربية العريقتينتعزيز الحوار بين الحضااااااارتين ، االجتماعي لنبامفاو
 . "لحزام والطريق"ا مبادرة في إطار ودالع التواصل الشعبي بين الحضارات المتبادل 

مجتمع المسااااااااااااتقبل  مففومعلى ضاااااااااااارورة االلتزام بت ريس صاااااااااااادر عن الندوة تقرير بتامي تم التأ يد من بالله  ▪
، ونبذ الجدل األيديولوجي وتجاوز صاااااااراع الحضاااااااارات، واحترام وثيقاً  رابطاً المشاااااااترك الذي تترابط اليه البشااااااارية ت

مسااااعي  االة الدول واألمم لتوريث وتطوير حضااااراتفا وابتيار طرقفا التنموية التي تتناساااب مع بروالفا الوطنية 
ورة تعزيز وضااااار  ،ب رادتفا المساااااتقلة، والساااااير على طري  التعاي  السااااالمي والمنفعة المتبادلة وال ساااااب المشاااااترك

إضفاا قوة داالعة أ ثر استدامًة على العالقات الصينية  فد الحوار بين الحضارتين الصينية والعربية العريقتين ب
ودالع التواصاااال واالسااااتفادة المتبادلة  "طري  الحرير"وضاااارورة تعزيز التقارب بين الشااااعوب وت ريس روا  ،العربية

 .بين الحضارات واالهتمام بالتعاون الشعبي
"، وذلك "التسااامح ونشاار ثقاالة السااالم تحت عنوانبمناساابة االحتفال باليوم العالمي للتسااامح ندوة  نبمت األمانة العامة -

 ".اليديو  ونفرانس"، عبر تقنية 16/11/2021بتاريخ 
باإلضاااااالة إلى  ،شااااارك الي الندوة مسااااؤولين وببراا الي مجال الحوار بين الثقاالات والحضااااارات من الدول العربية ▪

 .المؤسسات اإلقليمية والدولية المفتمة بنشر قيم ومبادئ التسامح الي العالممثلين عن م
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أهمية التساااااامح والساااااالم الي تعزيز العي  المشاااااترك،  :التي تضااااامنتًا من المحاور الفامة، و ناقشااااات الندوة عدد ▪
مع المدني الي نشاااار قيم التسااااامح من منبور األديان السااااماوية، دور اإلعالم الي تعزيز قيم التسااااامح، دور المجت

 التسامح.
أوصى المشار ون ب صدار إعالن عربي للتسامح والسالم، يمثل رسالة للعالم تبفر قيم التسامح  ،الي بتام الندوة ▪

الراسااابة الي ثقاالة الشاااعوب العربية، على أن يتضااامن هذا اإلعالن أهم الوساااائل واآلليات التي يم ن أن تنتفجفا 
 التسامح ونشر ثقاالة السالم بين شعوبفا.الدول العربية لتعزيز قيم 

 

 يف جمال الدراسات واملسوحات االجتماعية وامليدانية: -11

( دراسااااااات تحليل معم  من واقع بيانات المسااااااوحات الميدانية التي تم تنفيذها الي 8قامت األمانة العامة ب عداد عدد ) -
، 2030العربية، حول بعض الموضاااااااوعات والقضاااااااايا ذات العالقة بأهدا  التنمية المساااااااتدامة وأجندة  الدولعدد من 

و ذلك جائحة  ورونا )وشملت: دولة ليبيا، جمفورية مصر العربية، الممل ة المغربية، الجمفورية اليمنية(. وقام ب عداد 
مجال واإلحصاااا والساا ان والتنمية، وذلك على  هذه الدراسااات مجموعة من الببراا والباحثين العرب المتبصااصااين الي

 النحو التالي:

 ؛ تم تنفيذ دراستين من السلسلة الثانية  ما يلي:دولة ليبيا
 .السن عند الزوا  األول واتجاهات اإلنجاب -1
 اة لدى السيدات الي ليبيا: المستويات والتباينات الجغراالية والمحددات.لبّ الحاجة غير المُ  -2

 ؛ تم تنفيذ دراسة واحدة  ما يلي:العربيةجمهورية مصر 
 الي مصر. الحماية االجتماعية الي الطوارئ واألزمات: الدروس المستفادة من جائحة  ورونا -1

 تم تنفيذ دراستين من السلسلة الثانية  ما يلي: الممل ة المغربية؛
 .  الطفلو  على صحة األم الزوا  المب رأثر  -1
 .مرعاية األمومة وأثرها على صحة األ -2

 دراسات من السلسلة األولى  ما يلي: 3؛ تم تنفيذ الجمهورية اليمنية
 .تأثياااار المحااااددات الوسيطااااة علااااى تغياااارات الباااصااااوبااااة الااي اليماااان -1
 .الفقر والسلوك الصحي واإلنجابي للمرأة اليمنية -2
 .ةاااااة اإلنجابيااااايا الصحاااص قضااااا يباااااليم اتااات اليمنياااااا الشاباااات النسااااااااااتجاه -3
، والتي تفد  2026-2022قامت األمانة العامة ب عداد وثيقة للمسااح العربي لمتابعة أهدا  التنمية المسااتدامة للفترة  -

وضااااع نبام مت امل يساااامح بتوالير المؤشاااارات الالزمة لمتابعة أهدا  التنمية المسااااتدامة ضاااامن المسااااوحات التي إلى 
وسااااايتم عرض هذه الوثيقة ومناقشاااااتفا بالل اجتماع المانحين لحشاااااد الدعم من الجفات العربية  .األمانة العامةتنفذها 

ول العربية لتنفيذ المساااااااااااااوحات الميدانية لجمع البيانات واإلقليمية والدولية، وتوالير التمويل لالساااااااااااااتجابة لطلبات الد
صااد ر تقارير دورية لمتابعة ورصااد التقدم المحرز نحو تحقي  أهدا  التنمية المسااتدامة الي اوالمؤشاارات والمعلومات، وا 

 الدول العربية.
 

 



90 

 األمانة العامة           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 
 واالجتماعيالمجلس االقتصادي 
 (109الدورة العادية )

 تقريـر األميـن العـام
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : ثانياً 

 نشاط األمانة العامة فيما بين دورتي المجلس
 (108 – 109) 

 
 نشاط إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي -4
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 :الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال التنمية المستدامة: أوالً 

إطااااال  التقرياااار اإلقليمااااي "تحقياااا  أهاااادا  التنميااااة المسااااتدامة الااااي الاااادول المتااااأثرة بالنزاعااااات الااااي المنطقااااة العربيااااة"  •
بالتعاااااااون مااااااع لجنااااااة األماااااام المتحاااااادة االقتصااااااادية واالجتماعيااااااة لغربااااااي آساااااايا )اإلساااااا وا(،  ، 12/9/2021 بتاااااااريخ

، وتحااااات إشااااارا  السااااافير حساااااام ومنبماااااة الفجااااارة الدولياااااة، وصاااااندو  األمااااام المتحااااادة االساااااتئماني لألمااااان البشاااااري
حقياااا  السااااالم ز ااااي األمااااين العااااام المساااااعد لجامعااااة الاااادول العربيااااة، ويفااااد  التقرياااار إلااااى دعاااام الجفااااود المبذولااااة لت

والتنمياااااااة المساااااااتدامة لشاااااااعوب المنطقاااااااة العربياااااااة، ويشاااااااتمل علاااااااى أمثلاااااااة ودروس مساااااااتفادة بشاااااااأن النجاحاااااااات الاااااااي 
إحااااداث تحاااااول يجلااااب قااااادر أ بااااار ماااان الساااااالم واالزدهاااااار،  مااااا ياااااوالر التقرياااار مبزوناااااًا واساااااعًا ماااان األطااااار القائماااااة 

يجاد الفرص.  حاليًا لتعزيز االستجابات لسد الثغرات وا 

 عبااااار تقنياااااة "الياااااديو  اااااونفرانس"، 5/10/2021ماناااااة اللجناااااة الفرعياااااة للقضااااااا علاااااى الجاااااوع وذلاااااك بتااااااريخ اجتمااااااع أ •
اسااااات مال  لمناقشاااااة مبرجاااااات االجتمااااااع الباااااامس لّلجناااااة الفرعياااااة و اااااذلك االجتمااااااع التاساااااع لّلجناااااة العربياااااة بشاااااأن

قااااة المعنيااااين الميااااع ذوي العإشااااراك ج باااااللمراحاااال التنفيااااذ لمبااااادرة القضاااااا علااااى الجااااوع الااااي المنطقااااة العربيااااة ماااان 
، وذلااااااك بمشااااااار ة المنبمااااااات هاااااادا  التنميااااااة المسااااااتدامةأبالتنسااااااي  مااااااع أعضاااااااا اللجنااااااة العربيااااااة لمتابعااااااة تنفيااااااذ 

أعضاااااااا أمانااااااة اللجنااااااة وهااااااي: المنبمااااااة العربيااااااة للتنميااااااة الزراعيااااااة، منبمااااااة األماااااام المتحاااااادة لألغذيااااااة والزراعااااااة، 
للتنميااااة الزراعيااااة، حيااااث تاااام االنتفاااااا ماااان إعااااداد الجاااادول الباااااص وبرنااااام  األغذيااااة العااااالمي، والصااااندو  الاااادولي 

 بالبطة التنفيذية ومناقشته مع الدول العربية.

، تنفيااااذًا للفااااد  السااااابع عشاااار ماااان 12/10/2021توقيااااع مااااذ رة تفاااااهم مااااع شااااب ة بنااااوك الطعااااام اإلقليميااااة بتاااااريخ  •
وتعزياااااز وساااااائل التنفياااااذ وتنشااااايط الشااااارا ة أهااااادا  التنمياااااة المساااااتدامة المتعلااااا  بعقاااااد الشااااارا ات لتحقيااااا  األهااااادا  

المسااااتدامة. وتفااااد  المااااذ رة إلااااى تبّنااااي عاااادد ماااان المشاااااريع اإلقليميااااة والتااااي تفااااد   التنميةةةة اإلقليميااااة ماااان أجاااال 
إلاااااى رالاااااع الاااااوعي والتاااااروي  ألهااااادا  التنمياااااة المساااااتدامة ووضاااااع معاااااايير لالساااااتدامة للمؤسساااااات المبتلفاااااة، ودعااااام 

 زاعات.الدول العربية التي تعاني من ن

ورشاااااة العمااااال البامساااااة حاااااول االستعراضاااااات الوطنياااااة الطوعياااااة الاااااي المنطقاااااة العربياااااة وتعزياااااز الشااااارا ات، وُعقااااادت  •
دارة الشاااااااااؤون االقتصاااااااااادية واالجتماعياااااااااة الاااااااااي األمااااااااام المتحااااااااادة ياااااااااومي  -20بالتعااااااااااون ماااااااااع لجناااااااااة االسااااااااا وا وا 

ة التااااااي يقاااااااوم بفاااااااا "الياااااااديو  اااااااونفرانس". وجاااااااات الورشاااااااة ضاااااامن سلساااااااة األنشاااااااط تقنيةةةةةةة ، عباااااار 20/10/2021
 ثالثاااااة موضاااااوعات هاماااااة الورشاااااة الشااااار اا حاااااول االستعراضاااااات الوطنياااااة الطوعياااااة الاااااي الااااادول العربياااااة، وناقشااااات

حساااااااين بياناااااااات أهااااااادا  التنمياااااااة المساااااااتدامة، اعتمااااااااد آلياااااااات وأدوات التقيااااااايم لرالاااااااع العالياااااااة االستعراضاااااااات : تهاااااااي
 .إعداد االستعراض الوطني الطوعيالوطنية الطوعية، دور األجفزة العليا للرقابة الي عملية 

 - واليااااااد"للفرياااااا  المعنااااااي بتحقياااااا  أهاااااادا  التنميااااااة المسااااااتدامة الااااااي مرحلااااااة التعاااااااالي ماااااان جائحااااااة  األول جتماااااااعالا •
، وتنااااااااول دول عربياااااااة (8ممثلاااااااو ) هشاااااااارك اليااااااا، و 16/11/2021"، عبااااااار تقنياااااااة "الياااااااديو  اااااااونفرانس" بتااااااااريخ 19

الل العااااروض والماااادابالت التااااي قاااادمتفا الاااادول عاااان آثااااار ماااان باااا اسااااتعراض أالضاااال الممارسااااات وأباااارز التحااااديات
 جائحة  ورونا على تحقي  أهدا  التنمية المستدامة وسبل التعاالي.
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االجتماااااااع األول لمجلااااااس أمناااااااا الشااااااب ة العربيااااااة للعلااااااوم والت نولوجيااااااا ماااااان أجاااااال التنميااااااة المسااااااتدامة، عباااااار تقنيااااااة  •
قاماااااات  اااااال ماااااان الجمفوريااااااة و  دول عربيااااااة.( 8لااااااو )، وشااااااارك اليااااااه ممث23/11/2021"اليااااااديو  ااااااونفرانس" بتاااااااريخ 

أهاااااااام المبااااااااادرات الوطنيااااااااة الااااااااي مجاااااااااالت التحااااااااول الرقمااااااااي  التونسااااااااية وجمفوريااااااااة مصاااااااار العربيااااااااة باسااااااااتعراض
  .أهدا  التنمية المستدامة تحقي  والت نولوجيا من أجل

عبااااار تقنياااااة  9/12/2021االجتمااااااع الساااااادس لّلجناااااة الفرعياااااة للقضااااااا علاااااى الجاااااوع الاااااي المنطقاااااة العربياااااة بتااااااريخ  •
"الياااااديو  اااااونفرانس"، وشاااااارك الياااااه ممثلاااااون عااااان الااااادول العربياااااة والمنبماااااات العربياااااة والدولياااااة، ومؤسساااااات المجتماااااع 

العروض المقدماااااة والجفاااااود المبذولاااااة مااااان باااااالترحياااااب وتااااام باللاااااه  المااااادني، والمرا اااااز البحثياااااة، والقطااااااع البااااااص،
لك التعااااار  علاااااى أولوياااااات الااااادول العربياااااة التاااااي ساااااتحق  ، و اااااذجناااااة حاااااول بطاااااة العمااااال التنفيذياااااةالفنياااااة للّ  األماناااااة

القضاااااااا علااااااى الجااااااوع ماااااان بااااااالل األنشااااااطة والباااااارام  والمشااااااروعات اإلقليميااااااة التااااااي ستشاااااا لفا البطااااااة التنفيذيااااااة 
للمباااااادرة،  ماااااا تااااام مناقشاااااة بطاااااة العمااااال التنفيذياااااة التاااااي تشااااامل عاااااددًا مااااان األنشاااااطة والمشاااااروعات والتاااااي ستسااااااهم 

 على الجوع بالمنطقة العربية. مبادرة القضااطال  إ الي

لاااااادعم تحقياااااا  أهاااااادا  التنميااااااة المسااااااتدامة الااااااي الاااااادول ل اااااال ذوي العالقااااااة علااااااة اآليااااااة الحااااااول إنشاااااااا ورشااااااة عماااااال  •
ن و ممثلاااااا ااااااونفرانس"، وشااااااارك اليفااااااا  و، عباااااار تقنيااااااة "الياااااادي15/12/2021-13، بااااااالل الفتاااااارة عاااااااتنزاالمتااااااأثرة بال

ساااااا وا، والمنبمااااااة الدوليااااااة للفجاااااارة، وصااااااندو  األماااااام المتحاااااادة االولجنااااااة  ،المتااااااأثرة بالنزاعاااااااتالعربيااااااة الاااااادول  عاااااان
مؤسساااااااة "ماعااااااات" للساااااااالم والتنمياااااااة وحقاااااااو  وبرناااااااام  األمااااااام المتحااااااادة اإلنماااااااائي، و  البشاااااااري،االساااااااتئماني لألمااااااان 

والنتااااااااائ   الفي اااااااال اإلداري المحااااااااددوجاااااااارت المناقشااااااااات حااااااااول الواليااااااااة والمفااااااااام األساسااااااااية والت ااااااااوين و  اإلنسااااااااان.
بلااااااة للتنفيااااااذ الباااااااص بآليااااااة هااااااذه اللجنااااااة الفرعيااااااة، والتااااااي تاااااام اعتمادهااااااا ماااااان قباااااال اللجنااااااة العربيااااااة والمنجاااااازات القا

 الي المنطقة العربية. 2030لمتابعة تنفيذ أهدا  التنمية المستدامة 

 16/12/2021، بتااااااااريخ 2030جناااااااة العربياااااااة لمتابعاااااااة تنفياااااااذ أهااااااادا  التنمياااااااة المساااااااتدامة للّ  العاشاااااااراالجتمااااااااع  •
( دولاااااة عربياااااة وعااااادد مااااان والمنبماااااات 18ومشاااااار ة ممثلاااااي ) برئاساااااة دولاااااة ليبياااااا ، اااااونفرانس" عبااااار تقنياااااة "الياااااديو

نااااااق  االجتمااااااع العربياااااة المتبصصاااااة والمنبماااااات الدولياااااة ومنبماااااات المجتماااااع المااااادني والقطااااااع البااااااص. وقاااااد 
آثااااااار  :جنااااااة، إلااااااى جانااااااب مناقشااااااة عاااااادة موضااااااوعات ماااااان ضاااااامنفاللّ  التاسااااااعمتابعااااااة تنفيااااااذ توصاااااايات االجتماااااااع 

حااااااول العااااااروض بعااااااض  " علااااااى تحقياااااا  أهاااااادا  التنميااااااة المسااااااتدامة الااااااي المنطقااااااة العربيااااااة،19 -جائحااااااة " واليااااااد
، واشااااااتملت علااااااى عاااااارض حااااااول الشااااااب ة العربيااااااة 2030التقاااااادم الُمحاااااارز الااااااي تنفيااااااذ أهاااااادا  التنميااااااة المسااااااتدامة 

التاااااي ياااااتم  2022ة للمنتاااااديات الوطنياااااة، وعااااارض لجناااااة االسااااا وا حاااااول العالياااااات المنتااااادى العرباااااي للتنمياااااة المساااااتدام
 التحضير لفا.

 :الفعاليات التي شار ت فيها األمانة العامة في مجال التنمية المستدامة: ثانياً 

-7االجتمااااااااع الثااااااااني للشااااااار اا اإلقليمياااااااين لمشاااااااروع مرالااااااا  تااااااارابط المنااااااااخ بأهااااااادا  التنمياااااااة المساااااااتدامة، ياااااااومي  •
.  ماااااا تااااام ومناقشاااااة تقريااااار تصاااااميم المرالااااا  مراجعاااااةبالقااااااهرة، وبحاااااث البطاااااوات التنفيذياااااة للمشاااااروع، و  8/9/2021

المرحلاااااة الحالياااااة النتقاااااال مااااان ، باإلضااااااالة إلاااااى مناقشاااااة آلياااااة ا2020اساااااتعراض ماااااا قاااااام باااااه الشااااار اا باااااالل عاااااام 
 تمفيدًا للوصول لمرال  مستقل اليما بعد. مرحلة مؤقتةإلى  للمرال 
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المتحاااااادة تحاااااات عنااااااوان "األماااااان المااااااائي المنتاااااادى العربااااااي البااااااامس للمياااااااه والااااااذي ُعقااااااد بدولااااااة اإلمااااااارات العربيااااااة  •
-21العربااااااي ماااااان أجاااااال السااااااالم والتنميااااااة المسااااااتدامة" تحاااااات رعايااااااة وزارة الطاقااااااة والبنيااااااة التحتيااااااة بااااااالل الفتاااااارة 

، وتنااااااول ثالثاااااة محااااااور رئيساااااية هاااااي: األمااااان الماااااائي العرباااااي، التعااااااون الاااااي الميااااااه العاااااابرة للحااااادود، 23/9/2021
 المياه من أجل التنمية المستدامة.

الاااااادورة التدريبياااااااة التاااااااي نبمتفاااااااا وزارة الدولاااااااة لإلعاااااااالم بجمفوريااااااة مصااااااار العربياااااااة لإلعالمياااااااين األالارقاااااااة، بتااااااااريخ  •
، 2030، بمدينااااااة اإلنتااااااا  اإلعالمااااااي بالقاااااااهرة. وهاااااادالت إلااااااى التعرياااااا  بأهاااااادا  التنميااااااة المسااااااتدامة 4/10/2021

 واستعراض جفود الجامعة والدول العربية لتحقي  هذه األهدا .

عباااااار تقنيااااااة "اليااااااديو  14/10/2021-10التدريبيااااااة حااااااول "التاااااادريب الااااااي مجااااااال المفااااااارات" بااااااالل الفتاااااارة  الاااااادورة •
الااااااي إطااااااار برنااااااام  الحااااااوار  ااااااونفرانس" بتنباااااايم مشااااااترك بااااااين جامعااااااة الاااااادول العربيااااااة واالتحاااااااد األوروبااااااي، وذلااااااك 

عااااااااون العرباااااااي (. وتناولااااااات تنمياااااااة مفاااااااارات ماااااااوبفي جامعاااااااة الااااااادول العربياااااااة الاااااااي المواضااااااايع ذات الصااااااالة بالت2)
األوروبااااااي، باإلضاااااااالة الااااااى تعزيااااااز المفااااااارات القياديااااااة األساسااااااية مثاااااال التف ياااااار االسااااااتراتيجي، ومفااااااارات التواصاااااال 

 بين األشباص.

-8ياااااومي  بتنبااااايم مشاااااترك باااااين لجناااااة االسااااا وا وغرالاااااة التجاااااارة الدولياااااة ،المنتااااادى االقتصاااااادي اإلقليماااااي العالياااااات •
قااااااّدمت باللااااااه األمانااااااة العامااااااة عرضااااااًا حااااااول المنصااااااة الرقميااااااة عباااااار تقنيااااااة "اليااااااديو  ااااااونفرانس"، و  9/12/2021

للشاااااب ة العربياااااة للعلاااااوم والت نولوجياااااا مااااان أجااااال التنمياااااة المساااااتدامة، وذلاااااك باااااالل العالياااااة الجلساااااة الثانياااااة المعنوناااااة 
 ".أطر العلم والت نولوجيا واالبت ار التي تمّ ن ريادة األعمال الي المنطقة العربية"

عاااااد الاااااي مديناااااة شااااارم الشااااايخ، والاااااذي يُ  13/1/2022-10ى شاااااباب العاااااالم باااااالل الفتااااارة النسااااابة الرابعاااااة مااااان منتاااااد •
وياااااأتي الااااارئيس عباااااد الفتااااااا السيساااااي رئااااايس جمفورياااااة مصااااار العربياااااة، الباماااااة مااااان أهااااام المباااااادرات التاااااي أطلقفاااااا 

 تماااااوز/يوليوالاااااي اإلسااااا ندرية الاااااذي انعقاااااد الاااااي مديناااااة لشاااااباب الاااااوطني لماااااؤتمر الصاااااادرة عااااان اللتوصاااااية ل اساااااتجابةً 
باااااداع والتنمياااااة والتعاااااااالي علاااااى محااااااور الساااااالم واإل 2022هاااااذا العاااااام الضاااااوا المنتااااادى . هاااااذا، وقاااااد ساااااّلط 2017

 بعد جائحة  ورونا.

، عباااااار 18/1/2022-17اجتمااااااع مجلااااااس إدارة مرالااااا  التاااااارابط بااااااين المنااااااخ وأهاااااادا  التنميااااااة المساااااتدامة، يااااااومي  •
رالااااا  الاااااي بااااال اساااااتمرار تاااااداعيات جائحاااااة  وروناااااا، نااااااق  الوضاااااع الحاااااالي لمشاااااروع المو ، "الياااااديو  اااااونفرانس"تقنياااااة 

لشااااار اا المرالااااا  حاااااول التقااااادم المحااااارز وأحااااادث المساااااتجدات بشاااااأن األنشاااااطة التاااااي ياااااتم  و اااااذلك شااااافد استعراضااااااً 
 تنفيذها.

 
 
 

 


