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 (2287) رار:ةةةةةةةةةةةةرقم الق
 (.107( و)106بين دورتي المجلس ) العامتقرير األمين  موضوع القرار:

 نص القرار: ❖
األمانة العامة بين دورتي ( للمجلس، ونشااااااااط 106اإلحاطة علمًا بتقرير األمين العام حول تنفيذ قرارات الدورة ) -1" 

 (.107( و)106المجلس )
التأكيد على االلتزام بتنفيذ قرارات المجلس االقتصاااااااااادي واالجتماعي واألنيمة األوااااااااااواااااااااية الموحدة للمنيمات  -2

لطة العليا للمنيمات العربية  العربية المتخصااااااااااصااااااااااة، واللت ااعتوار المجلس االقتصااااااااااادي واالجتماعي الساااااااااا 
 على حسن القيام اأدائها.المتخصصة والم شرف 

تكليف األمانة العامة اإعداد تصور آللية ت لزم المنيمات العربية المتخصصة بتنفيذ قرارات المجلس االقتصادي  -3
واالجتماعي واألنيمة األوااااااااااااواااااااااااية الموحدة المعتمدة  ي تذا الشاااااااااااأن، وعر  تذا التصاااااااااااور على المجلس 

 االقتصادي واالجتماعي  ي دورته القادمة.
الموا قة على التمديد لألوااااتاال الد/تورم إوااااماعيغ عرد السفار رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقغ  -4

، لحين االنتهاء من المواصاااافات والشااااروط الخاصااااة بتعيين رئيس 2021الوحري لمدة عام، اعتوارًا من أكتوبر 
اجعة النيام األوااااااااااااواااااااااااي اما يتوا   م  وضاااااااااااعية تذ  األكاديمية، والطلب من الجمعية العامة لألكاديمية مر 

 األكاديمية ااعتوارتا صرحًا علميًا عربيًا، واللت تمهيدًا العتماد  من المجلس االقتصادي واالجتماعي. 
، اشااااااااأن إح ل السااااااااايد 2020م11م16الموا قة على قرار الجمعية العامة لمحكمة االوااااااااترمار العربية، بتاري   -5

المطيري )العضااااااااااااو االحتياطي(  ي محكمة االوااااااااااااترمار محغ الساااااااااااايد  هللاعرد المسااااااااااااتشااااااااااااار م صاااااااااااانهات 
( من النيام 16(، و)9عرد العزيز الدعيج )العضااو األصاايغ(، واللت طوقًا لنم المادتين ) هللا المسااتشااارمعرد

 األواوي لمحكمة االوترمار العربية. "
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

بتااري   3م184م21تم تعميم القرار على المنادوبياات الادائماة للادول األعضاااااااااااااااء اموجاب ماذ/رة األمااناة العااماة رقم 
 .2021م2م7بتاري   5م440م21والمنيمات العربية المتخصصة اموجب المذ/رة رقم  2021م2م7

 

 
 
 

 (2288) رقةةةةةم القةةةةةةةرار:
مشروع الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة   موضةةةةةةةةةةةةوع القةةةةةةةةةةةةرار:

 (. 31د.ع )

 نص القرار )الجوانب االقتصادية(: ❖
المقترح تضمينها  ي مشروع الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس التالية  االقتصاديةاالموضوعات  اإلحاطة علماً : أوالً " 

 :(31مستوى القمة  ي دورته العادية )جامعة الدول العربية على 
الااااااادول العربياااااااة المستضااااااايفة ل ج اااااااين الساااااااوريين للحاااااااد  مااااااان األعوااااااااء االقتصاااااااادية واالجتماعياااااااة دعااااااام  -1

 . المترتوة على تذ  االوتضا ة
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تقريااااار حاااااول التقااااادم المحااااارا الواااااتكمال منطقاااااة التجاااااارة الحااااارة العربياااااة الكرااااارى و قاماااااة االتحااااااد الجمر/اااااي  -2
 .العربي

  لتحديات الضريرية الناش ة عن االقتصاد الرقمي.معالجة ا -3
 .الوض  االقتصادي  ي الدول العربية ما اعد جائحة  يروس /ورونا المستجد -4
 .(2030 -2021االوتراتيجية العربية ل وتخدامات السلمية للطاقة الذرية ) -5
موااااادرة دولااااة اإلمااااارات العربيااااة المتحاااادة الخاصااااة اااااإط " برنااااامج "نواااااا  الفضاااااء العاااارب" وتقرياااار حااااول  -6

 . 813التقدم المحرا اشأن المجموعة العربية للتعاون الفضائي ومشروع القمر الصناعي العربي 
 موادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة اشأن الرؤية العربية ل قتصاد الرقمي.  -7
 .2030-2020تيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة اوترا -8
 الررنامج العربي الوتدامة األمن السذائي. -9

 .2040-2020االوتراتيجية العربية لإلدارة المستدامة للموارد الرعوية  -10
ة تقترح : دعوة الدول األعضاء والمنيمات العربية المتخصصة إلى موا اة األمانة العامة اأية موضوعات إضافيثالثاً 

إدراجها ضمن الملف االقتصادي واالجتماعي المر وع للقمة، و   المعايير الم قرة لهذا السر ، واللت  ي أجغ 
 أقصا  شهر من تاريخه.

: الطلب من األمانة العامة إروال الوثائ  الخاصة االملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة رابعاً 
 ول األعضاء،  ي أجغ أقصا  شهر قرغ تاري  انعقاد القمة."(، إلى الد31د.ع )

  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
بتااري   3م184م21الادائماة للادول األعضاااااااااااااااء اموجاب ماذ/رة األمااناة العااماة رقم  تم تعميم القرار على المنادوبياات

قامت . وقد 2021م2م7بتاري   5م440م21والمنيمات العربية المتخصاااااااااااااصاااااااااااااة اموجب المذ/رة رقم  2021م2م7
 األمانة العامة امتااعة تنفيذ تذا القرار، وأعدت تقريرًا موجزًا يتم مناقشته ضمن الرند المخصم لذلت.

 

 
 

 (2289) رقم القةةةةةةةةةةةةةرار:
المحةةةةور االقتصةةةةادي ألعمةةةةال الةةةةدورة: منةقةةةةة التجةةةةارة الحةةةةرة العربيةةةةة ال  ةةةةرى وتةةةةةورات  موضوع القرار:

 االتحاد الجمركي العربي.
 نص القرار: ❖
 أواًل: منةقة التجارة الحرة العربية ال  رى:" 
 : لجنة التنفيذ والمتابعة -أ

 .2020م12م9-8 ( للجنة التنفيذ والمتااعة الذي ع قد يومي50وتوصيات االجتماع )الموا قة على تقرير  -1
غ ي عر  على المجلس االقتصادي واالجتماعي، حول العقوات التي  -2 تكليف األمانة العامة اإعداد تقرير م فص 

حيالها، واللت  ي ضوء أ ثيرت خ ل اجتماع لجنة التنفيذ والمتااعة، واإلجراءات التي اتخذتها الدول األعضاء 
 ما يرد إليها من الدول األعضاء.
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الطلب من اللجان التي أنشااااااااااااا ت اسر  إعداد م ح  مكملة للررنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية  -3
 الكررى، ورعة االنتهاء من عملها.

غ حول ما تم إنجاا   ي ملح  الملكية ال -4 فكرية  ي إطار منطقة تكليف األمانة العامة اإعداد تقرير م فصاااااااااااااا 
التجارة الحرة العربية الكررى وطريعة المشار/ة  ي اللجنة المعنية اإعداد تذا الملح ، وعرضه على االجتماع 

 ( الصادر  ي تذا الشأن.46القادم، م  التأكيد على قرار لجنة التنسي  والمتااعة رقم )
الحرة العربية الكررى، على أن تكون اواااااااااترشاااااااااادية اعتماد آليات المعالجات التجارية  ي إطار منطقة التجارة  -5

 لمدة امنية تتحدد  ي االجتماع القادم للمجلس. 
 اعتماد بروتو/ول التعاون بين الدول العربية  ي مجال المنا سة ومراقوة االحتكارات، االصيسة المر قة. -6
 موض  التنفيذ.دعوة الدول العربية االتعاون م  األمانة العامة للعمغ على وض  الرروتو/ول  -7

 : قواعد المنشأ التفصيلية العربية
قد بتاري   -1 الموا قة على تقرير وتوصااااااااااااايات االجتماع الراني لل جنة الفنية الدائمة لقواعد المنشااااااااااااااأ العربية الذي ع 

 .2020م12م1-11م30، واالجتماع الرالث الذي عقد يومي 2020م9م28
لقواعد المنشااااااااااااأ العربية" ليكون "اللجنة الفنية لقواعد المنشااااااااااااأ  الموا قة على تعديغ مساااااااااااامي "اللجنة الفنية الدائمة -2

 العربية".
الطلب من اللجنة الفنية لقواعد المنشااااااأ المضااااااي ق دمًا  ي مراجعة األحكام العامة لقواعد المنشااااااأ  ي إطار منطقة  -3

 التجارة الحرة العربية الكررى، وورعة االنتهاء منها.
 :آلية تسوية المنازعات  -ب

بتطوير آلية تسوية المنااعات  ي  ( للجنة الخرراء القانونيين المختصين4لى تقرير وتوصيات االجتماع )الموا قة ع
 .2020م12م23إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكررى، الذي عقد بتاري  

 :التعاون الجمركي -ج
على اتفاقية التعاون الجمر/ي  وجمهورية مصااار العربيةالمملكة األردنية الهاشااامية /غ من  الترحيب بتصااادي  -1

 العربي. 
حث الدول العربية على واااااااارعة االنتهاء من إجراءات التوقي  والتصاااااااادي  على اتفاقية التعاون الجمر/ي بين  -2

 الدول العربية، حتى يتسنى دخولها حيز النفاال.
( من المادة 1)الطلب من مجلس واراء النقغ العرب وااااااااااااارعة االنتهاء من إعداد الصااااااااااااايا ة المقترحة للفقرة  -3

المعدلة، حتى يتساااااانى عرضااااااها على  -الخامسااااااة من اتفاقية تنييم النقغ االعرور)ترانزيت( بين الدول العربية
 اللجنة المعنية واالنتهاء منها، تمهيدًا العتمادتا من قرغ المجلس االقتصادي واالجتماعي.

 ثانيًا: تحرير التجارة في الخدمات:
االجتماااااع الراااااني للجنااااة تحرير التجااااارة  ي الخاااادمااااات، الااااذي ع قااااد بتاااااري  الموا قااااة على تقرير وتوصااااااااااااايااااات  -1

 .2021م1م21
حاث  الادول العربياة التي تم اعتمااد جاداول التزامااتهاا النهاائياة من قراغ المجلس االقتصااااااااااااااادي واالجتمااعي، على  -2

 اوتكمال إجراءات االنضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة  ي الخدمات بين الدول العربية.
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حث الدول العربية  ير المنضااااااااااااامة إلى اتفاقية تحرير التجارة  ي الخدمات بين الدول العربية، على اواااااااااااااتكمال  -3
 عروضها النهائية لكي تصوح طر ًا  ي االتفاقية.

 اعتماد الشروط المرجعية لعمغ لجنة تحرير التجارة  ي الخدمات بين الدول العربية. -4
ضااااامام إلى اتفاقية تحرير التجارة  ي الخدمات بين الدول العربية، لتكون اعتماد جدول التزامات دولة  لساااااطين ل ن -5

بذلت الدولة الرانية عشااااااااااارة التي تم اعتماد جداول التزاماتها  ي إطار تذ  االتفاقية من قارغ المجلس االقتصاااااااااااادي 
 واالجتماعي.

 ثالثا: االتحاد الجمركي العربي:
 .2020م11م25تحاد الجمر/ي العربي الموحد الذي ع قد بتاري  ( للجنة اال35الموا قة على تقرير االجتماع ) -1
تكليف األمانة العامة االتعاون م  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لسرعة االنتهاء من إعداد ااقي الدراوات الخاصة  -2

 ااالتحاد الجمر/ي العربي من أجغ تسهيغ عملية التفاو   ي اللجان المعنية. "
 لتنفيذ القرار والنتائج:اإلجراءات المتخذة  ✓

بتااري   3م184م21الادائماة للادول األعضاااااااااااااااء اموجاب ماذ/رة األمااناة العااماة رقم  تم تعميم القرار على المنادوبياات
. وقد قامت 2021م2م7بتاري   5م440م21والمنيمات العربية المتخصاااااااااااااصاااااااااااااة اموجب المذ/رة رقم  2021م2م7

 األمانة العامة امتااعة تنفيذ تذا القرار، وأعدت تقريرًا موجزًا يتم مناقشته ضمن الرند المخصم لذلت.
 

 
 

  (2291) رقم القةةةةةةةةةةةةرار:
 )االتفاقية العامة( و)اتفاقية السوق( للسوق العربية المشتركة لل هرباء. موضوع القرار:

 نص القرار: ❖

إحالااااااة مشااااااروع االتفاااااااقيتين )االتفاقيااااااة العامااااااة واتفاقيااااااة السااااااو"( للسااااااو" العربيااااااة المشااااااتر/ة للكهرباااااااء إلااااااى  -1" 
للكهرباااااء، للنياااار  ااااي الم حيااااات التااااي قااااد تاااارد إليااااه ماااان الاااادول العربيااااة، واللاااات  المجلااااس الااااوااري العربااااي

 .2021 ي دورة قادمة تعقد خ ل النصف األول من عام 
م لمناقشااة  -2 تفويض المجلس االقتصااادي واالجتماعي على مسااتوى /وار المساا ولين اعقد دورة  ير عادية ت خصاا 

اقية السااااو"( للسااااو" العربية المشااااتر/ة للكهرباء، واللت خ ل شااااهر موضااااوع االتفاقيتين )االتفاقية العامة واتف
 ، التخاال القرار المناوب. "2021يوليو 

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج:  ✓
بتااري   3م184م21تم تعميم القرار على المنادوبياات الادائماة للادول األعضاااااااااااااااء اموجاب ماذ/رة األمااناة العااماة رقم 

. وقد قامت 2021م2م7بتاري   5م440م21ت العربية المتخصاااااااااااااصاااااااااااااة اموجب المذ/رة رقم والمنيما 2021م2م7
 األمانة العامة امتااعة تنفيذ تذا القرار، وأعدت تقريرًا موجزًا يتم مناقشته ضمن الرند المخصم لذلت.
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 (2292) رقم القةةةةةةةةةةةةرار:
 تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.اعتماد شبكة خ راء المياه كمؤسسة  موضوع القرار:

 نص القرار: ❖
" إحالااااة موضااااوع "اعتماااااد شااااوكة خرااااراء الميااااا  /م وسااااة تعمااااغ تحاااات ميلااااة جامعااااة الاااادول العربيااااة"، إلااااى لجنااااة 
المنيماااااات للتنساااااي  والمتااعاااااة المنررقاااااة عااااان المجلاااااس االقتصاااااادي واالجتمااااااعي، وبمشاااااار/ة ممراااااغ عااااان األماناااااة 

اااالطة الميااااا  الفلسااااطينية، التخاااااال التوصااااية المناوااااوة اشااااأن الفنيااااة للمجلااااس الااااوااري  العربااااي للميااااا  وممرااااغ عاااان و 
 (. "108الموضوع، تمهيدًا للعر  على المجلس االقتصادي واالجتماعي  ي دورته القادمة )

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
بتاري   3م184م21اموجب مذ/رة األمانة العامة رقم  األعضااااااااااااااءتم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول  -

 . 2021م2م7بتاري   5م440م21والمنيمات العربية المتخصصة اموجب المذ/رة رقم  2021م2م7
( للجنة المنيمات للتنساااااااااي  والمتااعة المنررقة عن المجلس االقتصاااااااااادي 30تم عر  الموضاااااااااوع على الدورة ) -

، واتخااذت التوصااااااااااااايااة التاااليااة: "الطلااب من األمااانااة العااامااة للجااامعااة (2021م7م29-27واالجتماااعي )القاااترة: 
)األمانة الفنية للمجلس العربي الوااري للميا ( االتنساااي  م  دولة  لساااطين إعداد دراواااة توضااايحية /املة وشااااملة 

دول العربية لتحديد نوعية وماهية وآلية التمويغ للشااااااااوكة وما يترتب عليها من التزامات مالية، وع قتها اجامعة ال
و رواااااااااااالها للدول األعضااااااااااااء إلبداء م حياتهم عليها، تمهيدًا لعرضاااااااااااها على االجتماع القادم للجنة المنيمات 

 للتنسي  والمتااعة المنررقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي. "
 

 
 

 (2293) رقم القةةةةةةةةةةةةرار:
ية للتنمية الزراعيةة تحفظ جمهورية السةةةةةةةةةودان على قرار  موضوع القرار: الجمعية العمومية للمنظمة العرب

القاضةةةةةةةةةي بالتمد د للمد ر العام الحالي للمنظمة لمدة عام وترشةةةةةةةةةيذ مد ر عام جد د لهذا 
 المنصب.

 نص القرار: ❖
، اشاااأن 2021م1م26بتاري   6م21م7ورقم  2021م1م18بتاري   6م21م4" إحالة مذ/رتي جمهورية الساااودان رقم 

التحفظ على قرار الجمعية العمومية للمنيمة العربية للتنمية الزراعية القاضااااااي االتمديد للمدير العام الحالي للمنيمة 
المنيمات للتنسااااااااي  والمتااعة المنررقة عن المجلس  لمدة عام، وترشاااااااايح مدير عام جديد لهذا المنصااااااااب، إلى لجنة

االقتصااااااااادي واالجتماعي  ي دورتها القادمة، واللت للنير  ي الفقرة الرانية من قرار الجمعية العامة للمنيمة العربية 
م ، اشأن التمديد لمدة عام لمعالي الد/تور م إبراهي2020م9م30بتاري   2020( ج.ع 36م20للتنمية الزراعية رقم )

 . "(1)الدخيري المدير العام للمنيمة العربية للتنمية الزراعية
                                                 

تحفااااظ جمهورياااااة الساااااودان علاااااى قااااارار الجمعياااااة العمومياااااة للمنيماااااة العربياااااة للتنمياااااة الزراعياااااة، والقاضاااااي بتمدياااااد  تااااارة عماااااغ المااااادير    (1)
المجلاااااس االقتصاااااادي واالجتمااااااعي إلسااااااء تاااااذا القااااارار و نهااااااء خدماااااة المااااادير العاااااام مااااان العاااااام الحاااااالي للمنيماااااة، ويطلاااااب الساااااودان 
قااااادم، ويطلااااب أيضااااًا إحالااااة ترشاااايح مرشااااحهم الجديااااد الااااذي تاااام تقديمااااه للجامعااااة العربيااااة، الحااااالي للمنيمااااة  ااااي موعااااد   ااااي ابريااااغ ال

 إلى الجمعية العمومية للمنيمة، وويقوم السودان بتقديمه للدول األعضاء االطر" الدبلوماوية المعرو ة.
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 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
بتاري   3م184م21تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضااااااااااااااء اموجب مذ/رة األمانة العامة رقم  -

 . 2021م2م7بتاري   5م440م21م والمنيمات العربية المتخصصة اموجب المذ/رة رق 2021م2م7
( للجنة المنيمات للتنساااااااااي  والمتااعة المنررقة عن المجلس االقتصاااااااااادي 30تم عر  الموضاااااااااوع على الدورة ) -

( من قرار الجمعية العامة 2(، واتخذت التوصااااااية التالية: "إلساء الفقرة )2021م7م29-27واالجتماعي )القاترة: 
، القاضاااااااااااااي االتمديد للمدير 2020م9م30بتاري   2020( ج.ع 36م20للمنيمة العربية للتنمية الزراعية رقم )

العام الحالي للمنيمة لمدة عام، وتكليفه بتسااااااااااااايير أعمال المنيمة /مدير عام للمنيمة إلى حين انتخاب المدير 
 . "2022العام الجديد  ي إبريغ 

 
 

 (2294) رقم القةةةةةةةةةةةةرار:
 (.2037-2018لتربية األحياء المائية )الخةة التنفيذية لالستراتيجية العربية  موضوع القرار:

 نص القرار: ❖
(،  ي صاااااااااااااورتها 2037-2018الموا قة على الخطة التنفيذية ل واااااااااااااتراتيجية العربية لتربية األحياء المائية ) -1" 

 النهائية المتضمنة م حيات الدول األعضاء، على أال  تتحمغ الدول األعضاء أية أعواء مالية.
األعضااااااء موا ااااااة المنيماااااة العربياااااة للتنمياااااة الزراعياااااة االرياناااااات الخاصاااااة االمشاااااروعات الطلاااااب مااااان الااااادول  -2

 التنفيذية والريانات المطلوبة لمتااعة تنفيذ االوتراتيجية.
الطلااااااب ماااااان المنيمااااااة العربيااااااة للتنميااااااة الزراعيااااااة ر اااااا  تقااااااارير دوريااااااة للمجلااااااس االقتصااااااادي واالجتماااااااعي  -3

 " ااإلنجااات المتحققة  ي تذا الشأن.
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

 3م184م21تااااام تعمااااايم القااااارار علاااااى المنااااادوبيات الدائماااااة للااااادول األعضااااااء اموجاااااب ماااااذ/رة األماناااااة العاماااااة رقااااام 
بتااااااااااااااري   5م440م21والمنيماااااااااااااات العربياااااااااااااة المتخصصاااااااااااااة اموجاااااااااااااب الماااااااااااااذ/رة رقااااااااااااام  2021م2م7بتااااااااااااااري  

 تنفيذ تذا القرار. . وقد قامت األمانة العامة امتااعة2021م2م7
 

 
 (2295) رقم القةةةةةةةةةةةةةرار:

 استحداث المكتب العربي لريادة األعمال الزراعية. موضوع القرار:  
 نص القرار:  ❖
الترحيب اطلب الجمهورية اللرنانية اوااااتضااااا ة المكتب العربي لريادة األعمال الزراعية، وتحملها لكا ة متطلواته من  -1" 

 و/وادر إدارية وووائغ االتصال والمواص ت و/غ ما يطلوه المكتب للقيام االدور المنوط اه.مكاتب 
إحالة موضاااااوع اواااااتحدال المكتب العربي لريادة األعمال الزراعية، إلى لجنة المنيمات للتنساااااي  والمتااعة المنررقة  -2

 . "عن المجلس االقتصادي واالجتماعي، واللت الوتكمال اإلجراءات المطلوبة
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  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
بتاري   3م184م21تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضااااااااااااااء اموجب مذ/رة األمانة العامة رقم  -

 . 2021م2م7بتاري   5م440م21والمنيمات العربية المتخصصة اموجب المذ/رة رقم  2021م2م7
( للجنة المنيمات للتنساااااااااي  والمتااعة المنررقة عن المجلس االقتصاااااااااادي 30)تم عر  الموضاااااااااوع على الدورة  -

 (، واتخذت التوصية التالية:2021م7م29-27واالجتماعي )القاترة: 
الترحيب ااواااااااااااااتضااااااااااااااا ة الجمهورية اللرنانية للمكتب العربي لريادة األعمال الزراعية وتحملها لكا ة متطلوات  -1" 

 تكاليف إنشاء وتشسيغ المكتب.
الطلب من المنيمة العربية للتنمية الزراعية تقديم الدعم الفني للمكتب، ووضاااااااااااااعه ضااااااااااااامن الهيكغ التنييمي  -2  

للمنيمااة، وعرضااااااااااااااه على االجتماااع القااادم للجنااة المنيمااات للتنساااااااااااااي  والمتااااعااة المنررقااة عن المجلس 
 االقتصادي واالجتماعي. 

 االعضاء جر اء إنشاء المكتب العربي لريادة األعمال. " أن ال تترتب أي أعواء مالية إضافية على الدول -3
 

 
 

 (.2296) رقم القةةةةةةةةةةةةةرار:
إنشةةةةةةاء مركز تدريب عربي مت امل يشةةةةةةتمل على محا يات لمفاعالت بحوث وقوى ومخت رات  موضوع القرار:  

 افتراضية. 
 نص القرار:  ❖

" الموا قة على إنشاااااااااااااااء مر/ز تدريب عربي متكامغ يشاااااااااااااتمغ على محاكيات لمفاع ت احول وقوى ومختررات 
ية، يعمغ  ي إطار الهي ة العربية للطاقة الذرية، على أال  يترتب على اللت أية أعواء مالية على الدول  ا تراضااااااااااااا

 األعضاء."
  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

بتاري   3م184م21تم تعميم القرار على المندوبيات الدائمة للدول األعضااااااااااااااء اموجب مذ/رة األمانة العامة رقم  -
. وقد قامت 2021م2م7بتاري   5م440م21والمنيمات العربية المتخصاااااصاااااة اموجب المذ/رة رقم  2021م2م7

 األمانة العامة امتااعة تنفيذ تذا القرار.
 

 

 (2301) القةةةةةةةةةةةةةرار:رقم 
 تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان. موضوع القرار:  

 نص القرار )الجوانب االقتصادية(:  ❖
 :أواًل: المجالس الوزارية" 

 اإلحاطة علمًا بةة:
 . 2020م9م21الدورة االوترنائية لمجلس الواراء العرب المس ولين عن ش ون الري ة، بتاري  تقرير وقرارات  -
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( لمجلاااااااااس واراء النقاااااااااغ العااااااااارب )مقااااااااار األكاديمياااااااااة العربياااااااااة للعلاااااااااوم 33الااااااااادورة العادياااااااااة )تقريااااااااار وقااااااااارارات  -
 (.2020م10م22-21مدينة االوكندرية:  –والتكنولوجيا والنقغ الوحري 

 .2020م11م25( للمجلس الوااري العربي للميا ، بتاري  12) الدورةتقرير وقرارات  -
 .2020م12م17( لمجلس الواراء العرب ل تصاالت والمعلومات، بتاري  24الدورة )تقرير وقرارات  -
 .2020م12م21( لمجلس واراء اإلوكان والتعمير العرب، بتاري  37الدورة )تقرير وقرارات  -
 .2020م12م23-22الوااري العربي للسياحة، يومي ( للمجلس 23الدورة )تقرير وقرارات  -

 :ثانيًا: اللجان
 الموافقة على:

 .2020م11م3تقرير وقرارات االجتماع السادس للجنة الدائمة لكودات الرناء العربية، بتاري   -
( للجنة التنساااااااااي  العليا للعمغ العربي المشاااااااااتري برئاواااااااااة معالي األمين العام، 50تقرير وقرارات الدورة العادية ) -

 . 2021م1م13بتاري  
تقرير وتوصاااااااااااااايات االجتماع االوااااااااااااااترنائي للجنة المنيمات للتنسااااااااااااااي  والمتااعة المنررقة عن المجلس االقتصااااااااااااااادي  -

 :يد على ما يليم  التأك، 2020م12م3واالجتماعي، بتاري  
 على النحو التالي: 2021الموا قة على أن تكون مواانات المنيمات العربية المتخصصة للسنة المالية  .1

 

 مصادر التمويل اسم المنظمة
الميزانية المعتمدة لعام 

2020 
 ما أوصت به اللجنة

2021 

المنيماااااااة العربياااااااة للتنمياااااااة 
 الزراعية

 

 6.200.000 6,200,000 مساتمات الدول
 1.310.500 1,310,500 التمويغ الذاتي

 7.510.500 7,510,500 االجمالااااااااااااااي

المنيماااااااة العربياااااااة للتنمياااااااة 
 الصناعية والتعدين

 3.625.000 3,625,000 مساتمات الدول
 1.125.000 125,000 ,1 التمويغ الذاتي
 4.750.000 4,750,000 االجمالاااااااااااااااااااي

 3.900.000 3,900,000 مساتمات الدول منيمة العمغ العربية
 300.000 300,000 التمويغ الذاتي
 4.200.000 4,200,000 االجماااااااااااااااااااااااالي

المنيمة العربية للتربية والرقا ة 
 والعلوم

 9.000.000 9,000,000 مساتمات الدول
 1.600.000 1,600,000 التمويغ الذاتي

 500.000 500.000 االحتياطي العام
 11.100.000 11,100,000 االجمالاااااااااااااااااااااي
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 مصادر التمويل اسم المنظمة
الميزانية المعتمدة لعام 

2020 
 ما أوصت به اللجنة

2021 
 2.000.000 2,000,000 مساتمات الدول الهي ة العربية للطاقة الذرية

 30.000 30,000 التمويغ الذاتي
 2.030.000 2,030,000 االجماااااااااااااااااااااااالي

 400.000 400,000 مساتمات الدول للتنمية اإلداريةالمنيمة العربية 
 2.600.000 4,600,000 التمويغ الذاتي
 3.000.000 5.000.000 االجماااااااااااااااااااااااالي

 1.100.000 1,200,000 مساتمات الدول المنيمة العربي للطيران المدني
 268.000 400,000 التمويغ الذاتي
 1.368.000 1,600,000 االجماااااااااااااااااااااااالي

المنيماااة العربياااة لتكنولوجياااات 
 االتصال والمعلومات

 

 1.100.000 - مساتمات الدول
 500.000 - التمويغ الذاتي
 1.600.000 - االجماااااااااااااااااااااااالي

المر/ز العربي لااااااادراوااااااااااااااااااااات 
المنااااط  الجاااا اااة واألراضاااااااااااااي 

 القاحلة

 5.100.000 5,100,000 مساتمات الدول
 900.000 1,900,000 التمويغ الذاتي
 6.000.000 7,000,000 االجماااااااااااااااااااااااالي

المر/ز العربي للوقااااااااياااااااة من 
الاازالال والااكااوارل الااطااراايااعااياااااااة 

 األخرى 
 2.638.430 2.638.430 مساتمات الدول

للتنمياااااة الصاااااناعية والتعااااادين ليصاااااوح "المنيماااااة العربياااااة للتنمياااااة  الموا قاااااة علاااااى تعاااااديغ مسااااامى المنيماااااة العربياااااة .2
 الصناعية والتقييس والتعدين".

الموا قاااااااة علااااااااى الهيكااااااااغ التنييماااااااي للمنيمااااااااة العربيااااااااة للتنمياااااااة الصااااااااناعية والتقياااااااايس والتعااااااادين، و اااااااا  الصاااااااايسة  .3
ى اللاااات أيااااة أعواااااء المر قااااة، ماااا  اإلاقاااااء علااااى منصااااب الماااادير العااااام المساااااعد ضاااامن الهيكااااغ، دون أن يترتااااب علاااا

 مالية إضافية على الدول األعضاء. 

دعاااااوة الااااادول األعضااااااء  اااااي المنيماااااة العربياااااة للتنمياااااة اإلدارياااااة للمسااااااتمة  اااااي التكااااااليف السااااانوية الرابتاااااة والوالساااااة  .4
 دوالر أمريكي، واللت لمن ير ب من الدول األعضاء، ولمدة عام واحد اصفة اوترنائية. 2,400,000

( مااااان نياااااام مكا اااااأة نهاياااااة الخدماااااة لماااااو في المنيماااااات العربياااااة 7الفقااااارة )أ( مااااان الماااااادة )الموا قاااااة علاااااى تعاااااديغ  .5
المتخصصاااااة علاااااى النحااااااو التاااااالي: "يساااااتح  المو ااااااف عناااااد انتهااااااء خدمتااااااه مكا اااااأة نهاياااااة خدمااااااة ت حساااااب بواقاااااا  
شاااااهر عااااان /اااااغ وااااانة مااااان وااااانوات الخدماااااة"، علاااااى أن يااااادخغ تاااااذا التعاااااديغ حياااااز النفااااااال مااااان تااااااري  صااااادور قااااارار 
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س االقتصاااااااادي واالجتمااااااااعي، وال يساااااااري ااااااااأثر رجعاااااااي علاااااااى وااااااانوات خدماااااااة المو اااااااف الساااااااااقة لتااااااااري  المجلااااااا
صاااادور قاااارار المجلااااس، ويااااتم مراجعااااة تااااذا التعااااديغ  ااااي حااااال اتخاااااال مجلااااس جامعااااة الاااادول العربيااااة قاااارارًا بتعااااديغ 

 قرار  المشار إليه بهذا الشأن.

ساااااااتحقات المالياااااااة ومكا اااااااأة نهاياااااااة الخدماااااااة الطلاااااااب مااااااان مجلاااااااس الوحااااااادة االقتصاااااااادية العربياااااااة صااااااارف /ا اااااااة الم .6
 الخاصة االسيدم صواح نوري، عن  ترة عمله االمجلس. 

تكليااااااف المنيمااااااة العربيااااااة للطيااااااران الماااااادني بتنفيااااااذ الحكاااااام القضااااااائي الصااااااادر عاااااان المحكمااااااة اإلداريااااااة لجامعااااااة  .7
دم محمااااااد ولااااااد ، والمتعلاااااا  االاااااادعوى القضااااااائية الم قامااااااة ماااااان طاااااارف السااااااي2019م11م28الاااااادول العربيااااااة بتاااااااري  

 لحضانة، المو ف الساب  االمنيمة. "

  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

الدائمااااااااة للاااااااادول األعضاااااااااء اموجااااااااب مااااااااذ/رة األمانااااااااة العامااااااااة رقاااااااام  تاااااااام تعماااااااايم القاااااااارار علااااااااى المناااااااادوبيات -
 5م440م21والمنيماااااااااات العربياااااااااة المتخصصاااااااااة اموجاااااااااب الماااااااااذ/رة رقااااااااام  2021م2م7بتااااااااااري   3م184م21

 . 2021م2م7بتاري  

فيمااااااا يخاااااام تقرياااااار وتوصاااااايات االجتماااااااع االوااااااترنائي للجنااااااة المنيمااااااات للتنسااااااي  والمتااعااااااة المنررقااااااة عاااااان  -
ماااااة مااااان 2020م12م3واالجتمااااااعي، بتااااااري  المجلاااااس االقتصاااااادي  ،  قاااااد تااااام عااااار  موضاااااوع "الشاااااكوى الم قد 

( للجناااااة المنيماااااات للتنساااااي  30السااااايدةم واااااها احماااااد عرماااااان المو فاااااة امنيماااااة المااااارأة العربياااااة" علاااااى الااااادورة )
(، واتخااااااااااذت 2021م7م29-27والمتااعااااااااااة المنررقااااااااااة عاااااااااان المجلااااااااااس االقتصااااااااااادي واالجتماااااااااااعي )القاااااااااااترة: 

يااااة: "إلاااازام منيمااااة الماااارأة العربيااااة اساااارعة تنفيااااذ حكاااام المحكمااااة اإلداريااااة لجامعااااة الاااادول العربيااااة التوصااااية التال
"( قضاااااائية لصاااااالح السااااايدةم واااااها  54م20"( قضاااااائية والااااادعوة رقااااام ) 55م11الصاااااادر  اااااي الااااادعوى رقااااام )

فياااااااذ أحماااااااد عرماااااااان المو فاااااااة االمنيماااااااة، و بااااااا ل األماناااااااة العاماااااااة للجامعاااااااة اااااااااإلجراءات التاااااااي ات خاااااااذت لتن
 الحكم."

كمااااا تاااام عاااار  موضااااوع "صاااارف /ا ااااة المسااااتحقات الماليااااة ومكا ااااأة نهايااااة الخدمااااة الخاصااااة االساااايدم صااااواح  -
( للجناااااة المنيماااااات للتنساااااي  30نااااوري، عااااان  تااااارة عملاااااه امجلاااااس الوحااااادة االقتصااااادية العربياااااة" علاااااى الااااادورة )
(، واتخااااااااااذت 2021م7م29-27والمتااعااااااااااة المنررقااااااااااة عاااااااااان المجلااااااااااس االقتصااااااااااادي واالجتماااااااااااعي )القاااااااااااترة: 

التوصاااااااية التالياااااااة: "إلااااااازام مجلاااااااس الوحااااااادة االقتصاااااااادية العربياااااااة وااااااارعة تنفياااااااذ قااااااارار المجلاااااااس االقتصاااااااادي 
الخاااااااااااح اصاااااااااارف مسااااااااااتحقات الساااااااااايدم  2021م2م4( بتاااااااااااري  2301( رقاااااااااام )107واالجتماااااااااااعي الاااااااااادورة )

 صواح نوري عرد الوتاب عن  ترة عمله االمجلس."

ر والخاصاااااة باااااا "تكلياااااف المنيماااااة العربياااااة للطياااااران المااااادني بتنفياااااذ الحكااااام ( مااااان القااااارا7وفيماااااا يتعلااااا  ااااااالفقرة ) -
، والمتعلاااااااا  2019م11م28القضااااااااائي الصااااااااادر عاااااااان المحكمااااااااة اإلداريااااااااة لجامعااااااااة الاااااااادول العربيااااااااة بتاااااااااري  

االاااااادعوى القضااااااائية الم قامااااااة ماااااان طاااااارف الساااااايدم محمااااااد ولااااااد لحضااااااانة، المو ااااااف الساااااااب  االمنيمااااااة"،  قااااااد 
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ب ل المنيماااااة العربياااااة للطياااااران الااااادني بااااانم القااااارار، وطلرااااات منهاااااا موا اتهاااااا اأياااااة قامااااات األماناااااة العاماااااة ااااااإ
إجاااااراءات اتخاااااذت  اااااي تاااااذا الشاااااأن. /ماااااا تااااام عااااار  الموضاااااوع علاااااى الجمعياااااة العاماااااة للمنيماااااة، واتخاااااذت 

نائااااااب رئاااااايس المجلااااااس التنفيااااااذي ووعادةمواااااايف  -القاااااارار التااااااالي: "تفااااااويض وااااااعادة الكااااااابتنم تياااااارم مسااااااتو 
لاااااااس التنفياااااااذي، لمتااعاااااااة موضاااااااوع الااااااادعوى الخاصاااااااة ااااااااالمو ف الموريتااااااااني السااااااااب  الساااااااويدي عضاااااااو المج

 محمد ولد لحضانة م  معالي واير النقغ الموريتاني بهدف إيجاد تسوية مناووة  ي تذا الخصوح."

( للجناااااااة المنيماااااااات للتنساااااااي  والمتااعاااااااة المنررقاااااااة عااااااان المجلاااااااس 30تااااااام عااااااار  الموضاااااااوع علاااااااى الااااااادورة ) -
(، واتخاااااااااذت التوصاااااااااية التالياااااااااة: "إلااااااااازام المنيمااااااااااة 2021م7م29-27االقتصاااااااااادي واالجتمااااااااااعي )القااااااااااترة: 

ح العربيااااااة للطيااااااران الماااااادني اساااااارعة تنفيااااااذ حكاااااام المحكمااااااة االداريااااااة لجامعااااااة الاااااادول العربيااااااة الصااااااادر لصااااااال
السااااااايد م محماااااااد ولاااااااد لحضاااااااانه المو اااااااف االمنيماااااااة، و بااااااا ل االماناااااااة العاماااااااة للجامعاااااااة اااااااااإلجراءات التاااااااي 

 ات خذت لتنفيذ الحكم. "
 
 

 
  



 

15 

 األمانة العامة           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي

 (108الدورة العادية )
 تقريـر األميـن العـام

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أواًل: 

( للمجلةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةادي 107متابعةةةةةةةةة تنفيةةةةةةةةذ قةةةةةةةةرارات الةةةةةةةةدورة )
 واالجتماعي:

 
 .االجتماعيةالموضوعات  - ب
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 (2287)رقةةةةةةةةم القةةةةةرار: 
 .(107( و)106تقرير األمين العام بين دورتي المجلس )موضوع القرار: 

 نّص القرار في فقرته األولى على: ❖
( للمجلس، ونشاط األمانة العامة بين دورتي 106بتقرير األمين العام حول تنفيذ قرارات الدورة )"اإلحاطة علمًا 

 (."107( و)106المجلس )
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

( بتاري  3م184م21الدائمة للدول األعضاء اموجب مذ/رة األمانة العامة رقم ) تم تعميم القرار على المندوبيات
 .2021م2م7( بتاري  5م440م21، والمنيمات العربية المتخصصة اموجب المذ/رة رقم )2021م2م7

 

 
 

 (2288رقةةةةةةةةم القةةةةةرار: )
 .(31د.ع ) ية على مستوى القمةموضوع القرار: الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العرب

 نّصت الفقرتان "ثانيًا" و"ثالثًا" من القرار على: ❖
اإلحاطة علمًا اإضاااااا ة موضاااااوع "اعتماد االواااااتراتيجية العربية للعمغ التطوعي /وثيقة اواااااترشاااااادية"، إلى  -2

الموضاااااوعات االجتماعية المقترح تضااااامينها  ي مشاااااروع الملف االقتصاااااادي واالجتماعي لمجلس جامعة 
(، اموجب قراري المجلس االقتصادي واالجتماعي 31الدول العربية على مستوى القمة  ي دورته العادية )

 .2020م9م3( بتاري  106( د.ع )2279، ورقم )2020م2م6( بتاري  105( د.ع )2262رقم )
ية دعوة الدول األعضااااااء والمنيمات العربية المتخصاااااصاااااة لموا اة األمانة العامة اأية موضاااااوعات إضااااااف -3

تقترح إدراجها ضااااااااامن الملف االقتصاااااااااادي واالجتماعي المر وع للقمة، و   المعايير الم قرة لهذا السر ، 
 واللت  ي أجغ أقصا  شهر من تاريخه. "

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
( بتاري  3م184م21) المندوبيات الدائمة للدول األعضاء اموجب مذ/رة األمانة العامة رقم علىتم تعميم القرار 

. وو قًا 2021م2م7( بتاري  5م440م21، والمنيمات العربية المتخصصة اموجب المذ/رة رقم )2021م2م7
( د.ع 2279، ورقم )2020م2م6( بتاري  105( د.ع )2262رقم )لقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي 

،  إن الموضوعات االجتماعية 2021م2م4( بتاري  107( د.ع )2288ورقم ) 2020م9م3( بتاري  106)
ر تضمينها  ي الملف االقتصادي واالجتماعي المر وع  لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة  ي الم قر 

 ، حتى تاريخه، تتضمن ما يلي:(31دورته العادية )
 تقرير األمين العام عن العمغ االقتصادي واالجتماعي التنموي العربي المشتري. ▪
 ( لمجلس الجامعة على مستوى القمة.30ل متااعة تنفيذ قرارات الدورة )تقرير حو  ▪
تقرير حول متااااعااة تنفيااذ قرارات القمااة العربيااة التنمويااة: االقتصااااااااااااااااديااة واالجتماااعيااة  ي دورتهااا الرااعااة  ▪

 (.2019م1م20)
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 اإلطار االوتراتيجي العربي لمهننة العمغ االجتماعي. ▪
 ين االقتصادي واالجتماعي بدولة  لسطين.إنشاء المر/ز العربي لدراوات التمك ▪
 .2030االوتراتيجية العربية للنهو  اعمغ المرأة  ي إطار أتداف التنمية المستدامة  ▪
 دعم الجمهورية اليمنية لمواجهة التحديات الصحية واإلنسانية. ▪
 .(COVID-19)بيان مجلس واراء الصحة العرب حول وباء  يروس /ورونا المستجد  ▪
 االوتراتيجية العربية للعمغ التطوعي /وثيقة اوترشادية.اعتماد  ▪

 )الموضوع معروض في بند مستقل(     
 
 

 (2290رقةةةةةةةةم القةةةةةرار: )
 موضوع القرار: المحور االجتماعي ألعمال الدورة: "دعم الفئات الضعيفة والهشة في األوبئة واألزمات".

 نّص القرار: ❖
الضاااااعيفة والهشاااااة  اااااي األوب اااااة واألاماااااات" محاااااورًا اجتماعياااااًا ألعماااااال اعتواااااار موضاااااوع "دعااااام الف اااااات  -1

 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.108( و )107الدورتين )
تكليااااااف المجااااااالس الوااريااااااة واللجااااااان العربيااااااة المتخصصااااااة اإعااااااداد تصااااااور لاااااادعم الف ااااااات الضااااااعيفة  -2

 اااااااي الاااااااادورة  والهشاااااااة  اااااااي األوب اااااااة األاماااااااات، لعرضاااااااه علاااااااى المجلاااااااس االقتصاااااااادي واالجتمااااااااعي
 القادمة.

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
تنيم األمانة العامة م تمر واراء التنمية والش ون االجتماعية والمجالس الواارية العربية المعنية االقطاعات 

، 19لكو يد تحت عنوان "اآلثار المتواينة  (MOST)االجتماعية، ومنتدى حول برنامج إدارة التحوالت االجتماعية 
رغ اإلنعاش الشامغ للمنطقة العربية، ودعم الف ات الضعيفة والهاشة  ي األوب ة واألامات"، واللت خ ل شهر  و 

 .( لمجلس واراء الش ون االجتماعية العرب42، وقرغ انعقاد أعمال الدورة )2021ديسمرر 
 

 (2297رقةةةةةةةةم القةةةةةرار:  )
 المرأة في القةاع غير المنظم "بائعات الشاي واألطعمة".موضوع القرار: مشروع لحماية 

 نّص القرار: ❖
تكليف األمانة العامة امواصلة التنسي  م  جمهورية السودان الوتكمال متطلوات عر  مشروع "اوتراتيجيات 

الجاتزة"،  ووياوات لحماية ورعاية المرأة  ي القطاع  ير الم ني مم  تي  اائعات الشاي والقهوة، وبائعات األطعمة
 على المجلس االقتصادي واالجتماعي  ي دورة قادمة.

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
 )الموضوع معروض في بند مستقل(
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 (2298رقةةةةةةةةم القةةةةةرار: )
على إعالة موضوع القرار: تمويل أنشةة ُمدّرة للدخل لصالذ بعض النساء األرامل والمعوزات من أجل مساعدتهن 

 أسرهن.
 نّص القرار: ❖

على إعالة  مساعدتهنإحالة موضوع "تمويغ أنشطة م در ة للدخغ لصالح اعض النساء األرامغ والمعواات من أجغ 
 أورتن"، إلى لجنة األورة العربية، تمهيدًا لعرضه على مجلس واراء الش ون االجتماعية العرب.

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
عشر للجنة األورة  الحاديةتقوم األمانة العامة ااتخاال اإلجراءات ال امة نحو عر  تذا الموضوع على الدورة 

تمهيدًا لعرضه عرر تقنية " يديو /ونفرانس"، إلصدار توصيًة اشأنه،  2021م9م15العربية، المقرر عقدتا بتاري  
 .على مجلس واراء الش ون االجتماعية العرب

 
 
 

 (2299رقةةةةةةةةم القةةةةةرار: )
 موضوع القرار: التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية.

 نص القرار:  ❖
 اإلحاطة علمًا بتقرير األمانة العامة حول التعاون العربي الدولي  ي المجاالت االجتماعية والتنموية. أواًل:

 :الصيني –ثانيًا: منتدى التعاون العربي 
 في مجال الصحة: -1

األمانة العامة امواصلة اإلجراءات ال امة لإلعداد والتحضير الجيد لعقد الدورة الرالرة لمنتدى التعاون  تكليف
 ،  ي جمهورية مصر العربية.2021العربي الصيني  ي مجال الصحة، المقرر عقد  خ ل عام 

 في مجال البحث العلمي والت نولوجيا: -2
امواصلة اإلجراءات ال امة لإلعداد والتحضير الجيد لعقد الدورة الرااعة لم تمر التعاون تكليف األمانة العامة 

 ،  ي جمهورية الصين الشعرية.2021العربي الصيني لنقغ التكنولوجيا واإلبداع، المقرر عقد  خ ل عام 
 في مجال حوار الحضارات: -3

الجانب الصيني ل نتهاء من توقي  مذ/رة تفاتم اشأن تكليف األمانة العامة امواصلة اإلجراءات ال امة م  
 آلية التعاون الرقا ي بين الجانرين.

 الهندي: -ثالثًا: منتدى التعاون العربي 
 في مجال التعليم والبحث العلمي:
ة األمانة العامة لإلعداد والتحضير لعقد م تمر رؤواء الجامعات العربي اتخذتهااإلحاطة علمًا ااإلجراءات التي 

 والهندية،  ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 :رابعًا: التعاون العربي مع جمهورية ال رازيل االتحادية
الترحيب بنتائج االجتماع الرالث آلليات المشاورات السياوية على مستوى /وار المس ولين  ي واارة الخارجية 

عرر تقنية " يديو /ونفرانس"،  2020م11م19اجمهورية الرراايغ االتحادية وجامعة الدول العربية، الذي عقد بتاري  
لرراايلي  ي إطار مواجهة التداعيات االجتماعية واإلنسانية ودعوة األمانة العامة إلى مواصلة التنسي  م  الجانب ا

 ".19-والصحية لتداعيات "كو يد 
 :خامسًا: التعاون العربي مع الحكومة اليابانية

الترحيب بنتائج المائدة المساااااااااااااتديرة الرالرة التي نيمتها األمانة العامة والحكومة اليااانية وبرنامج األمم المتحدة 
لتعاااا ي االجتمااااعي واالقتصااااااااااااااااادي من  يروس /وروناااا المساااااااااااااتجاااد"، التي عقااادت بتااااري  اإلنماااائي، حول "ا

، عرر تقنية " يديو /ونفرانس"، ودعوة األمانة العامة للردء  ي اتخاال اإلجراءات ال امة االتنسااي  2020م12م10
اما يسااااااهم  ي الحد من  م  الجانب الياااني وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، لتنفيذ توصاااااايات المائدة المسااااااتديرة

 ".19-التداعيات االجتماعية واإلنسانية والصحية لوباء "كو يد 
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

الهندي، واللت  ي مجاالت:  –الصيني، والتعاون العربي  –تتاا  األمانة العامة موضوعي: التعاون العربي 
والتعليم والوحث العلمي، وحوار الحضارات، م  األخذ  ي االعتوار ما الصحة، والوحث العلمي والتكنولوجي، 

" من إجراءات احترااية أثرت على تنفيذ عدد من األنشطة المتف  عليها، /ما تتاا  19- رضته جائحة "كو يد
 .يةاألمانة العامة التعاون العربي م  جمهورية الرراايغ االتحادية، والتعاون العربي م  الحكومة اليااان

 

 
 

 (2301رقةةةةةةةةم القةةةةةرار: )
 موضوع القرار: تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.

 نص القرار: ❖
 تضمنت الفقرتان "أواًل" و"ثانيًا" من القرار )الات الصلة االجوانب االجتماعية(:

 أواًل: المجالس الوزارية:
 :اإلحاطة علمًا بة

 2020م12م17الش ون االجتماعية العرب، بتاري   ( لمجلس واراء40قرارات الدورة ) •
 .2020م12م21قرارات الدورة الرانية للمجلس العربي للسكان والتنمية، بتاري   •

 ثانيًا: اللجان:
 :الموافقة على

، والطلب من 2021م1م27( للجنة م واااساااات المجتم  المدني العربية بتاري  29تقرير وتوصااايات االجتماعي )
د للقواعد األواوية الخاصة بتنييم ع قة التعاون بين األمانة العامة إع ادة إروال المعايير الخاصة االنيام الم حد 

أجهزة جامعة الدول العربية والجمعيات  ير الحكومية، إلى الدول العربية أعضاااااااااااء لجنة م وااااااااااسااااااااااات المجتم  
 (.108جتماعي )المدني، تمهيدًا لعرضها على اجتماع الدورة القادمة للمجلس االقتصادي واال
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  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
( بتاااري  3م184م21الاادائمااة للاادول األعضااااااااااااااااء اموجااب المااذ/رة رقم ) تم تعميم القرار على المناادوبيااات •

إلى أعضاااء  2021م2م8( بتاري  3م193م21. /ما قامت األمانة العامة بتوجيه المذ/رة رقم )2021م2م7
د للقواعد األوااااااواااااية والمعايير الخاصاااااة  لجنة م واااااساااااات المجتم  المدني، مر   بها مساااااودة النيام الم حد 

التعاون بين أجهزة الجامعة العربية ومنيمات وم وااااااااسااااااااات المجتم  المدني العربية، واللت بتنييم ع قات 
إلبداء الم حيات عليها من قارغ أعضاااااااااء لجنة م وااااااااسااااااااات المجتم  المدني، وقد ورد إلى األمانة العامة 

لة قطر، م حيات من /غ من: المملكة العربية السااااااعودية، المملكة المسربية، جمهورية مصاااااار العربية، دو 
 الجمهورية اللرنانية، دولة الكويت.

( بتااري  155( د.ع )8644أصاااااااااااااادر مجلس جاامعاة الادول العربياة على المساااااااااااااتوى الوااري القرار رقم ) •
، الذي نم   ي  قرته الرانية على: "تأكيد اقتصااااااااار مشااااااااروع إصاااااااا ح منيومة جامعة الدول 2021م3م3

ته أو توايعه على أي مجلس أو تي ة عربية أخرى، على العربية على اللجنة مفتوحة العضاااااااااوية وعدم تجزئ
 أن تعود مسألة الحسم  ي مشروع اإلص ح إلى مجلس الجامعة على المستوى الوااري". 

وتنفيذًا لهذا القرار، تم إحالة مسااااااودة النيام المحدد للقواعد األواااااااوااااااية والمعايير الخاصااااااة بتنييم ع قات  •
ية ومنيمات وم واااساااات المجتم  المدني العربية إلى الفري  الراا  المعني التعاون بين أجهزة الجامعة العرب

بتطوير الوعد الشاااااااااعري للجامعة العربية  ي منيومة العمغ العربي المشاااااااااتري للرت  فيه، وبعد انتهاء الفري  
وم لجنة الراا  من اعتماد المسااااااودة النهائية من المعايير ور عها لمجلس جامعة الدول العربية إلقرارتا، وااااااتق

م وااااااااسااااااااات المجتم  المدني االنير  ي الطلوات المقدمة من قرغ منيمات وم وااااااااسااااااااات المجتم  المدني 
 الراغوة  ي الحصول على صفة المراقب اصفتها تي الجهة المعنية بذلت.
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 األمانة العامة           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي

 (108الدورة العادية )
 تقريـر األميـن العـام

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : ثانياً 

 نشاط األمانة العامة فيما بين دورتي المجلس
 (107 – 108) 

 
 نشاط األمين العام -1
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( لمجلاااااااس واراء الصاااااااحة العااااااارب والتاااااااي 54شااااااااري السااااااايد األماااااااين العاااااااام  اااااااي الجلساااااااة اال تتاحياااااااة للااااااادورة )  -1
" 19-نس"، حياااااااث أشاااااااار إلاااااااى أن جائحاااااااة "كو ياااااااداعرااااااار تقنياااااااة " ياااااااديو /اااااااونفر  2021م3م15ع قااااااادت بتااااااااري  

تكيااااااف مر لااااات  رصااااااة /راااااارى للمجتمعاااااات والحكومااااااات لمراجعااااااة طااااار" تفكيرتااااااا واتخاااااااال اإلجاااااراءات المناوااااااوة لل
ماااا  الوضاااا  الجديااااد والااااذي يراااادو انااااه وضاااا  مسااااتديم يتعااااين التعامااااغ معااااه. /مااااا أكااااد علااااى أتميااااة حشااااد المااااوارد 
واإلمكانيااااااات  ااااااي المسااااااتقرغ ل وااااااتعداد لمرااااااغ تااااااذ  الكااااااوارل واللاااااات  ااااااي  ااااااغ الكلفااااااة اإلنسااااااانية واالقتصااااااادية 

طااااااااع الصاااااااحي تاااااااو أعلاااااااى الكريااااااارة لهاااااااا، حياااااااث أصاااااااوح واضاااااااحًا أن اياااااااادة اإلمكانياااااااات المادياااااااة والوشااااااارية للق
 اوترمار يمكن أن تقوم اه أي دولة من حيث العائد المجتمعي واالقتصادي طويغ األمد.

شاااااري الساااايد األماااااين العااااام  اااااي ا تتاااااح أعماااااال الماااا تمر السااااانوي التحاااااد الرورصاااااات العربيااااة الاااااذي أقاااايم عرااااار  -2
لمجهودات التاااااااي يراااااااذلها ، حياااااااث ألقاااااااى /لماااااااة أشااااااااد  يهاااااااا ااااااااا2021م3م29تقنياااااااة " ياااااااديو /اااااااونفرانس" بتااااااااري  

االتحااااااد مااااان أجاااااغ تنساااااي  السياواااااات المالياااااة  اااااي الااااادول العربياااااة، وأشاااااار إلاااااى الااااادور المر/ااااازي الاااااذي تلعواااااه 
الرورصاااااات  اااااي اواااااتقرار األواااااوا" المالياااااة وتحفياااااز االواااااترمارات و/اااااذا دعااااام االقتصاااااادات العربياااااة  اااااي التعاااااا ي 

 من آثار جائحة /ورونا.
ال الاااادورة السااااااعة للمنتاااادى العربااااي للتنميااااة المسااااتدامة التااااي أقيماااات عراااار تقنيااااة ا تااااتح الساااايد األمااااين العااااام أعماااا -3

برئاوااااااة المملكااااااة العربيااااااة السااااااعودية، وألقااااااى /لمااااااة أشااااااار  يهااااااا إلااااااى  2021م3م29" يااااااديو /ااااااونفرانس" بتاااااااري  
اآلثااااااار االوااااااترنائية لجائحااااااة  يااااااروس /ورونااااااا المسااااااتجد، والتااااااي شااااااملت /ااااااغ أوجااااااه النشاااااااط اإلنساااااااني، وشاااااادد 

أتميااااة بناااااء الشااااراكات بااااين /ااااغ الفاااااعلين إلطاااا " أ كااااار ومشاااااري  تساااااتم  ااااي التعااااا ي المسااااتدام وتحتاااارم  علااااى
الوعااااد الري ااااي، /مااااا أشاااااد االشااااراكة القائمااااة بااااين الجامعااااة العربيااااة ولجنااااة االوااااكوا، والتااااي واااااتمت اإقامااااة عااااد 

 من الفعاليات واألنشطة.
االمااااااادراء العاااااااامين  2021م4م6-5ة التونساااااااية ياااااااومي التقاااااااى السااااااايد األماااااااين العاااااااام خااااااا ل ايارتاااااااه للجمهوريااااااا -4

للمنيماااااات واالتحاااااادات العربياااااة المتخصصاااااة التاااااي تتخاااااذ مااااان تاااااونس مقااااارًا لهاااااا، حياااااث شاااااهد اللقااااااء نقاشاااااات 
تامااااة وتوااااادل وجهااااات النياااار حااااول واااارغ االرتقاااااء االعمااااغ العربااااي المشااااتري اشااااكغ عااااام و ااااي المجاااااالت التااااي 

 تختم بها /غ منيمة اشكغ خاح.
( للم تمر العام التحاد الجامعات العربية بتاري  53لساايد األمين العام  ي أعمال الجلسااة اال تتاحية للدورة )شاااري ا -5

 ي دعم  1964 عرر تقنية " يديو /ونفرانس"، حيث أشاد االدور الذي يقوم اه االتحاد منذ نشأته عام 2021م4م7
ناء مسااااااااااارات  اعلة للتعاون والتنسااااااااااي ، /ما أكد على التعليم العالي وتطوير الجامعات العربية، واللت من خ ل ب

أتمية االرتقاء االتعليم خاصااااة  ي مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندوااااة والرياضاااايات واللت  ي  غ تسااااارع الرورة 
التكنولوجية وما ت دي إليه من تسيير  ي احتياجات واااااااااااااو" العمغ والمهارات المطلوبة للو ائف الجديدة، مرم نًا ما 

صاااااالت إليه عدد من الدول العربية من نهضااااااة واضااااااحة  ي التعليم الجامعي والجهود المرذولة لجساااااار الهوة م  تو 
الجامعات العالمية المتقدمة، وأثنى على التعاون القائم بين األمانة العامة واتحاد الجامعات العربية واللت من خ ل 

وضااا  تصااانيف عربي للجامعات، وتو ير منح دراواااية  تنفيذ عدد من الموادرات الهامة  ي مجاالت عدة لعغ أتمها
 ل ج ين والنااحين العرب المتضررين من النزاعات المسلحة  ي الدول العربية.
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 ااااااي حفااااااغ تدشااااااين مسااااااااقة رواد األعمااااااال العاااااارب "رالااااااي  2021م5م24شاااااااري الساااااايد األمااااااين العااااااام بتاااااااري   -6
االشاااااراكة باااااين األماناااااة  2022ماااااارس  نهاياااااة شاااااهر 2020العااااارب" المقااااارر إقامتهاااااا  اااااي معااااار  دباااااي اكسااااارو 

العامااااااة واألكاديميااااااة العربيااااااة للعلااااااوم والتكنولوجيااااااا والنقااااااغ الوحااااااري واتحاااااااد الساااااارف العربيااااااة، ومكتااااااب منيمااااااة 
الوحاااااارين( و ر اااااة تجااااااارة وصاااااناعة الوحاااااارين. وتجااااادر اإلشااااااارة  –األمااااام المتحاااااادة للتنمياااااة الصااااااناعية )اليونيااااادو 

تسااااب أتميااااة /راااارى، إال تشااااكغ أكراااار موااااادرة إقليميااااة تهاااادف إلااااى دعاااام  ااااي تااااذا الصاااادد إلااااى أن تااااذ  المسااااااقة تك
الشااااواب المراااادع  ااااي الاااادول العربيااااة، وترنااااي قدراتااااه  ااااي مجااااال ريااااادة األعمااااال امااااا يتناوااااب ومتطلوااااات وااااو" 

 العمغ.

ا تاااااتح السااااايد األماااااين العاااااام أعماااااال المائااااادة المساااااتديرة لمحاااااا يي الرناااااوي المر/زياااااة والماااااديرين التنفياااااذيين التاااااي  -7
برومااااااااا، حياااااااث أشااااااااار  اااااااي /لمتااااااااه  2021م6م24يمااااااات علااااااااى تاااااااامي القمااااااااة المصااااااارفية الدوليااااااااة بتااااااااري  أق

المساااااجلة إلاااااى دور الرناااااوي المر/زياااااة  اااااي دعااااام صااااامود االقتصاااااادات العربياااااة أماااااام األاماااااات، وأشااااااد  اااااي تاااااذا 
ر السااااايا" بااااادورتا  اااااي مجابهاااااة اآلثاااااار التاااااي خلفتهاااااا جائحاااااة /وروناااااا. وأوضاااااح أن الفعالياااااة تنااااادرج ضااااامن مساااااا

الشااااااراكة الر ثيااااااة المتمياااااازة بااااااين جامعااااااة الاااااادول العربيااااااة واتحاااااااد المصااااااارف العربيااااااة وبرنااااااامج األماااااام المتحاااااادة 
للري اااااة )مواااااادرة التموياااااغ(، /ماااااا أكاااااد خااااا ل /لمتاااااه علاااااى الرواااااائغ والتوصااااايات الصاااااادرة عااااان المنتااااادى العرباااااي 

يااااااغ المسااااااتدام، والتااااااي ( فيمااااااا يخاااااام موضااااااوع التمو 2021للتنميااااااة المسااااااتدامة المنعقااااااد  ااااااي بيااااااروت )مااااااارس 
واااااايتم ر عهااااااا إلااااااى المنتاااااادى السياوااااااي رفياااااا  المسااااااتوى حااااااول التنميااااااة المسااااااتدامة المقاااااارر عقااااااد  علااااااى تااااااامي 

 أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة.

واااااااتم الساااااايد األمااااااين العااااااام اا تتاحيااااااة نشاااااارت  ااااااي تقرياااااار تمويااااااغ التنميااااااة المسااااااتدامة  ااااااي جمهوريااااااة مصاااااار  -8
ة تكرياااااف الجهاااااود الجماعياااااة لحاااااث  /اااااغ الفااااااعلين مااااان دول ومنيماااااات وقطااااااع العربياااااة، أشاااااار  يهاااااا إلاااااى أتميااااا

ااااان مااااان تنفياااااذ أتاااااداف أجنااااادة التنمياااااة المساااااتدامة  . /ماااااا 2030خااااااح علاااااى تاااااو ير ماااااوارد مالياااااة إضاااااافية تمك 
أشااااااار إلااااااى اوااااااتراتيجية جامعااااااة الاااااادول العربيااااااة  ااااااي مجااااااال التمويااااااغ المسااااااتدام، والتااااااي باااااادأت اإعااااااداد تقرياااااار 

غ  ااااي المنطقااااة العربيااااة، ثاااام مساااااعدة الاااادول العربيااااة  ااااي إعااااداد تقاريرتااااا الوطنيااااة، وصااااواًل مشااااتري حااااول التموياااا
 إلى إعداد تقرير عربي موحد يجم  /غ الخررات العربية والمماروات الناجحة  ي تذا المجال.

ي  ا تااااااتح الساااااايد األمااااااين العااااااام أعمااااااال الاااااادورة الرااعااااااة لملتقااااااى االتحااااااادات العربيااااااة النوعيااااااة المتخصصااااااة بتااااااار  -9
، والتااااااي أقيماااااات افاااااارع األكاديميااااااة العربيااااااة للعلااااااوم والتكنولوجيااااااا والنقااااااغ الوحااااااري امدينااااااة العلمااااااين 2021م7م7

الجديااااادة، حياااااث ألقاااااى /لماااااة أكاااااد  يهاااااا علاااااى أتمياااااة االتحاااااادات العربياااااة المتخصصاااااة التاااااي تعاااااد جااااازءًا تاماااااًا 
ساااااي العرباااااي، وأشاااااار إلاااااى أن وأواوااااايًا  اااااي منيوماااااة العماااااغ العرباااااي المشاااااتري ور/ناااااًا مااااان أر/اااااان الرنااااااء الم و

الهااااادف مااااان الملتقاااااى تاااااو خلااااا   ضااااااء تحااااات ميلاااااة جامعاااااة الااااادول العربياااااة لتنساااااي  عماااااغ االتحاااااادات و يجااااااد 
رؤياااااة عربياااااة مشاااااتر/ة ومتكاملاااااة ألنشاااااطتها، /ماااااا أكاااااد أيضاااااًا علاااااى أتمياااااة محاااااور تاااااذ  الااااادورة التاااااي تناولااااات 

 موضوع التحول الرقمي.
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( للجناااااة التنساااااي  العليااااا للعماااااغ العرباااااي المشااااتري التاااااي انعقااااادت 51ة )تاااارأس السااااايد األمااااين العاااااام أعماااااال الاااادور  -10
افااااارع األكاديميااااااة العربياااااة للعلااااااوم والتكنولوجياااااا والنقااااااغ الوحاااااري امدينااااااة العلمااااااين  2021م7م8حضاااااوريًا بتاااااااري  

د  يهاااااا علاااااى أتمياااااة النهاااااو  اموضاااااوع التحاااااول الرقماااااي  اااااي الااااادول  الجديااااادة، حياااااث ألقاااااى /لماااااة ا تتاحياااااة شاااااد 
وأشااااار إلااااى ارتواطااااه الوثياااا  ااااااألمن الساااايرراني، /مااااا حااااث  علااااى التسااااري   ااااي وضاااا  وياوااااات عربيااااة العربيااااة، 

 تهتم اموضوعات التحول الرقمي والذ/اء االصطناعي واألمن السيرراني.

، الاااااذي أقااااايم 2020شااااااري السااااايد األماااااين العاااااام  اااااي حفاااااغ إطااااا " التقريااااار االقتصاااااادي العرباااااي الموحاااااد لعاااااام  -11
، حيااااااث ألقااااااى /لمااااااة أشااااااار  يهااااااا إلااااااى قيمااااااة التقرياااااار الااااااذي ي عااااااد 2021م7م12بتاااااااري   امقاااااار األمانااااااة العامااااااة

اشااااااكغ مشااااااتري ماااااا  منيمااااااات عربيااااااة متخصصااااااة، ويعتمااااااد علااااااى الريانااااااات الرواااااامية التااااااي تصاااااادرتا الاااااادول 
 العربية، مما يجعله مرجعًا موثوقًا لكغ األرقام المتعلقة ااقتصادات الدول العربية.
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 األمانة العامة           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي

 (108الدورة العادية )
 تقريـر األميـن العـام

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : ثانياً 

 نشاط األمانة العامة فيما بين دورتي المجلس
 (107 – 108) 

 
 نشاط القطاع االقتصادي -2
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 في مجال التكامل االقتصادي العربي: -1
 )ُعقدت جميع االجتماعات ع ر تقنية "فيد و كونفرانس"(:

 : أوالً 
  :منةقة التجارة الحرة العربية ال  رى  ❖

، حياااااااااث ناقشااااااااات 2021م6م10-8( خااااااااا ل الفتااااااااارة 51عقااااااااادت لجناااااااااة التنفياااااااااذ والمتااعاااااااااة اجتماعهاااااااااا ) -
 الموضاااااوعات المدرجاااااة علاااااى جااااادول أعمالهاااااا، و/اااااان مااااان أتمهاااااا متااعاااااة تطريااااا  منطقاااااة التجاااااارة الحااااارة

العربيااااة الكراااارى، والعقوااااات التااااي تواجااااه الاااادول  ااااي تطرياااا  األحكااااام المتعلقااااة االمنطقااااة، و/ااااذلت تقاااااارير 
 اللجان والفر" الفنية المنررقة عن اللجنة.

الساااااا  يومي ها يعقدت لجنة القيود الفنية على التجارة  ي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكررى اجتماع -
، واللت الواااااااااااااتكمال القراءة الرالرة للملح  الخاح 2021م6م1-5م31يومي والرامن  2021م2م24-25

االقيود الفنية على التجارة  ي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكررى، حيث أوصاااااااااااااات بتعميم مشاااااااااااااروع 
 الملح  على الدول األعضاء من أجغ إبداء الم حيات النهائية عليه  ي االجتماع القادم للجنة.

الساااا  يومي ها يصااحة والصااحة النواتية  ي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكررى اجتماععقدت لجنة ال -
، حيث تم اواااااااااااااتكمال القراءة الرالرة للملح  الخاح 2021م5م27-26والرامن يومي  2021م2م16-17

بتعميم بتدابير الصااااااااااحة والصااااااااااحة النواتية  ي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكررى، وأوصاااااااااات اللجنة 
 مشروع الملح  على الدول األعضاء من أجغ إبداء الم حيات النهائية عليه  ي االجتماع القادم للجنة.

-17اجتماعيها السااااااااااااا  يومي  لجنة تساااااااااااهيغ التجارة  ي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكررى عقدت  -
ة األولى لملح  تساااااااااااااهيغ ، حيث تم االنتهاء من المراجع2021م6م17-16والرامن يومي  2021م3م18

التجارة  ي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكررى، وتم إعادة إرواااااله للدول األعضاااااء إلبداء الم حيات 
 النهائية عليه وعرضها على االجتماعات القادمة للجنة.

قدت ورشااااااااااااااة عمغ إقليمية حول "اتفاقية تساااااااااااااهيغ التجارة  ي إطار منطقة التجارة الحرة العربي - ة" بتاري  ع 
االتعاون م  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وقد اوتهد ت ورشة العمغ المشار/ين من الدول  2021م3م16

األقغ نموًا األعضاااااااااااء  ي منطقة التجارة الحرة العربية الكررى، وتي: جمهورية السااااااااااودان ودولة  لسااااااااااطين 
ألعضاااء  ي منيمة التجارة العالمية، وتي: والجمهورية اليمنية، ااإلضااا ة إلى الدول أعضاااء المنطقة  ير ا

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشاااااااااعرية وجمهورية العرا" والجمهورية اللرنانية ودولة ليريا، واللت لتزويدتم 
االمعر ة وتعزيز قدراتهم الفنية فيما يتعل  ااتفاقية تسااهيغ التجارة  ي إطار منيمة التجارة العالمية واتفاقيات 

اإلقليمية، والتعر ف على تجارب الدول  ي تنفيذ تدابير و جراءات تساااااهيغ التجارة، مما وااااايسااااااتم  ي  التجارة
دعم مشاااااار/تهم افاعلية  ي عملية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكررى لتتضااااامن ملحقًا حول تساااااهيغ 

 التجارة.
( بتاري  14اجتماعيه ) ي الدول العربية ي مجال المنا سة ومراقوة االحتكار   ينعقد  ري  الخرراء المختص -

لية لمواد مشاااروع القانون 2021م6م2( بتاري  15و) 2021م4م7 ، واللت الواااتكمال مناقشاااة الصااايا ة األو 
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وترشادي العربي للمنا سة  ي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكررى.  /ما تم االتفا" على وض  آلية اال
بين الدول األعضااااااااااااااء  ي مجال حماية المنا ساااااااااااااة الذي اعتمد  المجلس  من أجغ تنفيذ بروتو/ول للتعاون 

 (.107االقتصادي واالجتماعي  ي دورته السااقة )
، واجتماعه العاشر بتاري  2021م3م29العربي لحماية المستهلت اجتماعه التاو  بتاري  فري  العقد  -

من الدول  -لمن ير ب -لعضوية ، حيث اوتكمغ أداء مهامه، ودعا إلى تشكيغ  ري  مفتوح ا2021م8م1
األعضاء لمناقشة الدليغ االوترشادي اشكغ تفصيلي وعر  ما يتم التوصغ إليه على الفري  العربي لحماية 

 المستهلت.
عقد االجتماع األول للفري  )مفتوح العضااوية( لمناقشااة المسااودة الخاصااة امجال حماية المسااتهلت  ي إطار  -

، حيث شاااارع  ي مناقشااااة الدليغ االوااااترشااااادي 2021م7م29-28لكررى يومي منطقة التجارة الحرة العربية ا
 لقوانين حماية المستهلت  ي الدول العربية.

، حيث تم الموا قة على 2021م2م23-22عقدت اللجنة الفنية لقواعد المنشاااأ العربية اجتماعها الراا  يومي  -
ي للدول العربية من حيث الجاتزية التشااريعية االوااتريان الذي أعدته األمانة العامة اشااأن تقييم الوضاا  الحال

واللت /خطوة أولى لدراوة إمكانية إصدار شهادات  واإللكترونية إلصدار شهادات المنشأ وتوادلها الكترونيًا،
( من قواعد المنشأ التفصيلية للسل  22المنشأ وتوادلها الكترونيًا. /ما تم مناقشة إدراج قاعدة عامة للفصغ )

(. 22ار المنطقة، حيث تقدمت األمانة العامة امقترحين لقاعدة المنشااااااأ التفصاااااايلية للفصااااااغ )العربية  ي إط
كما اطلعت اللجنة على الشاااااااااااااكغ النهائي للدراوااااااااااااااة التي أعدتها األمانة العامة االتعاون م  برنامج األمم 

 التجارة الحرة العربية.المتحدة اإلنمائي حول آليات تطري  مردأ تراكم المنشأ للسل  العربية  ي إطار منطقة 
م اليوم األول لعر  دليغ 2021م5م25-24كما عقدت اللجنة اجتماعها الخامس يومي  - ، حيث خ ص 

المستخدم لألحكام العامة لقواعد المنشأ العربية  ي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكررى، والذي أعدته 
اإلنمائي، و/ذلت للعر  الذي تقدمت اه الوحدة الفنية األمانة العامة االتعاون م  برنامج األمم المتحدة 

التفاقية أ ادير حول تجربتها  ي مجال تراكم المنشأ. وقد وا قت اللجنة على أن تكون شهادة المنشأ الصادرة 
( 80( د.ع )2م1707الكترونيًا بنفس المواصفات التي أقرتا المجلس االقتصادي واالجتماعي اقرار  رقم )

، على 2021م10م1، ااوترناء أن تكون الخلفية بيضاء عوضًا عن الخضراء اعتوارًا من 2007م9م6بتاري  
أن تتضمن رااط التحق  من صحة الشهادة، أو أي وويلة تحقُّ  إلكترونية أخرى. /ما اطل عت اللجنة على 

صدار شهادات المنشأ العر  المرئي الذي تقدمت اه واارة االقتصاد والتجارة االجمهورية اللرنانية حول آلية إ
( من قواعد المنشأ 22اللرنانية على الدول العربية األعضاء، ووا قت اللجنة على إدراج قاعدة عامة للفصغ )

 التفصيلية للسل  العربية.
عقدت لجنة الخرراء القانونين المختصين لتطوير الئحة القواعد االجرائية المتعلقة اآلية  ض المنااعات  -

، حيث تم 2021م2م9- 8، اجتماعها الخامس يومي منطقة التجارة الحرة العربية الكررى التجارية  ي إطار 
اوتكمال مناقشة المسودة األولية آللية تسوية المنااعات التجارية  ي إطار منطقة التجارة الحرة العربية 

عد تلقي م حيات ، وجاري إعادة النير  ي اعض المواد ا12إلى  2الكررى، وتم إقرار الديواجة والمواد من 
، حيث تم اوتكمال مناقشة 2021م8م17-16الدول اشأنها. /ما عقدت اللجنة اجتماعها السادس يومي 

 الرنود المتوقية  ي اآللية.
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 الشؤون الجمركية: ❖

لاااااة، اجتماعهاااااا ) –عقااااادت لجناااااة اتفاقياااااة تنيااااايم النقاااااغ ااااااالعرور "ترانزيااااات" باااااين الااااادول العربياااااة  - ( 11الم عد 
، حيااااث تاااام ر اااا  /ااااغ تحفياااااات الاااادول األعضاااااء حااااول مسااااودة االتفاقيااااة ااواااااترناء 2021م3م15بتاااااري  
 ( من المادة الخامسة، حيث يتم مناقشتها  ي إطار مجلس واراء النقغ العرب.1الفقرة )

، ويااااااومي 2021م2م17-16عقاااااادت لجنااااااة التو ياااااا  بااااااين الترجمااااااات للنيااااااام المنساااااا  اجتماعيهااااااا يااااااومي  -
إلاااااى عاااااام  2017، حياااااث قامااااات اللجناااااة بتحاااااديث جااااادول النياااااام المنسااااا  مااااان عاااااام 2021م5م26-27

. /ماااااا قامااااات 85-41و ااااا  اإلصااااادار الخااااااح امنيماااااة الجمااااااري العالمياااااة واللااااات للفصاااااول مااااان  2022
لسااااال  التاااااي ال تساااااري عليهاااااا أحكاااااام الررناااااامج التنفياااااذي لمنطقاااااة التجاااااارة الحااااارة اللجناااااة امناقشاااااة قائماااااة ا

العربيااااة الكراااارى ألوااااواب دينيااااة وصااااحية وأمنيااااة وبي يااااة، وأرجااااأت الراااات   يهااااا الجتماااااع قااااادم. /مااااا ع قااااد 
الوااااااااتكمال تحااااااااديث جاااااااادول النيااااااااام المنساااااااا  لعااااااااام  2021م7م8-7االجتماااااااااع الرالااااااااث للجنااااااااة يااااااااومي 

 . 97إلى الفصغ  2022

، حيااااااااث تااااااااام 2021م4م5( لماااااااادراء عاااااااااامي الجماااااااااري االاااااااادول العربياااااااااة بتاااااااااري  41ع قااااااااد االجتماااااااااع ) -
اواااااااااتعرا  متااعاااااااااة تنفياااااااااذ الموضاااااااااوعات الجمر/ياااااااااة، و/اااااااااذلت تقريااااااااار لجناااااااااة اإلجاااااااااراءات الجمر/ياااااااااة 
والمعلوماااااات. /ماااااا تااااام متااعاااااة أعماااااال لجناااااة التو يااااا  باااااين الترجماااااات للنياااااام المنسااااا ، وآخااااار التطاااااورات 

لتعاااااااون الجمر/ااااااي العربااااااي. /مااااااا تاااااام الموا قااااااة علااااااى تقرياااااار وتوصاااااايات اللجنااااااة الفنيااااااة اشااااااأن اتفاقيااااااة ا
لااااااة، والتااااااي تاااااام ر اااااا  تحفيااااااات  -التفاقيااااااة تنياااااايم النقااااااغ اااااااالعرور "الترانزياااااات" بااااااين الاااااادول العربيااااااة  الم عد 

( حيااااث يااااتم مناقشااااتها  ااااي إطااااار مجلااااس واراء النقااااغ 5( ماااان المااااادة )1الاااادول عليهااااا، ااوااااترناء الفقاااارة )
 ب.العر 

 تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية:  ❖

، 2021م8م19تعقااااااد لجنااااااة تحرياااااار التجااااااارة  ااااااي الخاااااادمات بااااااين الاااااادول العربيااااااة اجتماعهااااااا الرالااااااث بتاااااااري  
تحرياااااار التجااااااارة  ااااااي  اتفاقيااااااةحيااااااث يااااااتم مناقشااااااة خطااااااة العمااااااغ المقترحااااااة ماااااان قرااااااغ األمانااااااة العامااااااة لتفعيااااااغ 

 الخدمات بين الدول العربية.

 :د الجمركياالتحا ❖

، حياااااااث 2021م3م25-24( ياااااااومي 25اجتماعهاااااااا )عقااااااادت لجناااااااة اإلجاااااااراءات الجمر/ياااااااة والمعلوماااااااات  -
تااااام مناقشاااااة المعلوماااااات الماااااراد توادلهاااااا مااااان خااااا ل مر/اااااز المعلوماااااات الجمر/اااااي العرباااااي، وآلياااااة تواااااادل 
المعلوماااااات الجمر/ياااااة إلكترونياااااًا. /ماااااا تااااام مناقشاااااة نتاااااائج االواااااتريان الخااااااح بتطاااااوير المنا اااااذ الجمر/ياااااة 

قتصااااااادي المعتمااااااد وآليااااااات تطريقااااااه  ااااااي الاااااادول الم تلااااااة، وتاااااام عاااااار  الدراوااااااة الخاصااااااة االمشااااااسغ اال
األعضااااااااء، ونماااااااوالج االعتاااااااراف المتواااااااادل للمشاااااااسغ االقتصاااااااادي المعتماااااااد وآلياااااااة اواااااااتفادة الااااااادول مااااااان 

 الررنامج. 



 

30 

، حيااااااااث يااااااااتم اوااااااااتعرا  2021م8م24-23( يااااااااومي 36تعقااااااااد لجنااااااااة االتحاااااااااد الجمر/ااااااااي اجتماعهااااااااا ) -
تجااااات المحليااااة  ااااي إطااااار االتحاااااد الجمر/ااااي نتااااائج ثاااا ل دراوااااات تاااام االنتهاااااء منهااااا، وتااااي: دعاااام المن

العرباااااي، دعااااام الصاااااناعات الوطنياااااة  اااااي إطاااااار االتحااااااد الجمر/اااااي العرباااااي، المروناااااة والتااااادرج ل نضااااامام 
 ل تحاد الجمر/ي العربي.  

 الدراسات والتقارير: ❖

ي ي عااااد  شااااار/ت األمانااااة العامااااة  ااااي إعااااداد الجاااازء المنااااوط بهااااا  ااااي التقرياااار االقتصااااادي العربااااي الموحااااد، والااااذ
االتعاااااااااون ماااااااا  صااااااااندو" النقااااااااد العربااااااااي والصااااااااندو" العربااااااااي لإلنماااااااااء االقتصااااااااادي واالجتماااااااااعي ومنيمااااااااة 
األقطااااااااار العربيااااااااة المصاااااااادرة للرتاااااااارول، حيااااااااث أعاااااااادت األمانااااااااة العامااااااااة أربعااااااااة  صااااااااول، تااااااااي: التطااااااااورات 

رباااااي  اااااي قطااااااع االقتصاااااادية الدولياااااة، التجاااااارة الخارجياااااة للااااادول العربياااااة، االقتصااااااد الفلساااااطيني، التعااااااون الع
 السياحة والسفر.

 المساعدة من أجل التجارة: جبرنام :ثانياً 
 2019م1م20( بتاااااااري  4( د.ع )53تنفيااااااذًا لقاااااارار القمااااااة العربيااااااة التنمويااااااة: االقتصااااااادية واالجتماعيااااااة رقاااااام )

، قاماااات األمانااااة العامااااة امتااعااااة الموضااااوع وعاااار  المسااااتجدات "برنااااامج المساااااعدة ماااان أجااااغ التجااااارة"اشااااأن 
االتعااااااون مااااا  الم وساااااة  المجلاااااس االقتصاااااادي واالجتمااااااعي  اااااي دوراتاااااه المتعاقواااااة. وقاااااد أعااااادت تقرياااااراً  علاااااى

 يتم مناقشته ضمن الرند المخصم لذلت. اإلو مية لتمويغ التجارة  ي تذا الخصوحالدولية 
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 في مجال اإلسكان والموارد المائية والحد من الكوارث:  -2
 قامت األمانة العامة االتنييم أو المشار/ة  ي االجتماعات التالية عرر تقنية " يديو /ونفرانس":

 في مجال اإلسكان والتنمية الحضرية: ❖
ااوااااااتضااااااا ة /ريمة من جمهورية مصاااااار  2021م2م24-22الم تمر العربي الراني لألراضااااااي خ ل الفترة  -

العربية، وبتنييم مشااااتري بين موئغ األمم المتحدة والشااااوكة الدولية ألدوات األراضااااي والرنت الدولي والمر/ز 
لمانية للتعاون الدولي، وقد القومي لوحول اإلوااكان والرناء ودائرة األراضااي واألم ي  ي دبي والم وااسااة األ

 ألقت األمانة العامة /لمة خ ل ا تتاح الم تمر. 
عقد م تمر "المدن الخضاااااراء القابلة للصااااامود والتكنولوجيات التواصاااااغ المساااااتمر ل جتماعات التحضااااايرية ل -

لعامة خ ل االتعاون م  األمانة االمعهد امدينة القاترة، والذي ي ن يمه المرتكرة"، امعهد الشاااااااارو" الهندوااااااااي 
 .2021عام الرب  األخير من 

 في مجال الحّد من مخاطر ال وارث: ❖
االتحاد الدولي للصاااااااااااليب األحمر واله ل األحمر ومفوضاااااااااااية االتحاد اال ريقي حول  هاالجتماع الذي نيم -

 . 2021م3م17ط " اإلقليمي للتقرير العالمي للكوارل بتاري  اإل
 والمساااااااعداتم  مفوضااااااية العمغ الخارجي ل تحاد االوروبي ومفوضااااااية الحماية المدنية  تشاااااااوري اجتماع  -

 .2021م4م20  من مخاطر الكوارل بتاري اإلنسانية األوروبية للتعاون  ي مجال الحد  
، لمناقشااااة تنييم 2021م5م27 بتاري  ل تحاد الدولي لصااااون الطريعة اإلقليمي المدير م  تشاااااوري اجتماع  -

الذي ، و وع قة اللت االجفاف والتصاااحر ،أ ريقيا  ي المراعي اواااتعادة أجغ من الشاااراكاتبناء  حولاجتماع 
 تم الكوارل التي تتعر  لها المنطقة العربية.أ من مخاطر الكوارل من  اعتررته االوتراتيجية العربية للحد  

، 2021م5م30والمرشااااادات بتاري  اجتماع تنسااااايقي بين األمانة العامة وو د االتحاد العربي للرواد الكشاااااا ة  -
 لمناقشة تنييم اجتماع حول الحد من مخاطر الكوارل.

بتنييم مشااااااتري بين االتحاد الدولي لصااااااون  ،جغ اوااااااتعادة المراعي  ي ا ريقياأاجتماع بناء الشااااااراكات من  -
بتاااري  ، والصاااااااااااااناادو" العااالمي للطريعااة الطريعااة وبرنااامج األمم المتحاادة للري ااة ومنيمااة األ ااذيااة والزراعااة

 .الطريعية للمنا ر العالمي المنتدىعلى تامي  2021م6م3
 .2021م7م14-12من مخاطر الكوارل خ ل الفترة  الدورة الرالرة الجتماع آلية التنسي  العربية للحد   -
مه مكتب اليونسااااااااكو  ي القاترة حول وااااااااياوااااااااات الحد من مخاطر الكوارل  ي المنطقة االجتماع الذي ني   -

 .2021م8م13 بتاري العربية 
من مخاطر الكوارل  ي إعداد  م  مكتب األمم المتحدة العربي للحد  ، 2021التواصاااغ المساااتمر، منذ يناير  -

 اواااتكماالً  ،من مخاطر الكوارل رشاااادية حول دمج المخاطر الريولوجية  ي أنشاااطة الحد  ومراجعة المذ/رة اإل
من مخاطر  من مخاطر الكوارل، و عداد خطة عمغ ل واااااااتراتيجية العربية للحد   ل واااااااتراتيجية العربية للحد  

 .2025-2021الكوارل لألعوام 
المنتدى العربي االول للتأمين واالوااااترمار للحد التواصااااغ المسااااتمر ل جتماعات التحضاااايرية التنساااايقية لعقد  -

تنييمه /غ من: االتحاد العام الذي يشاااري  ي و ، 2015– 2030من مخاطر الكوارل: تنفيذ إطار واانداي 
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االواااااتشااااااري لوحول الري ة والحد من مخاطر الكوارل االساااااودان، ومكتب  العربي للتأمين، والمر/ز االقليمي
 المكتب االقليمي للدول العربية. -األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارل 

من مخاطر الكوارل  المنتدى اإلقليمي العربي الخامس للحد   التواصغ المستمر ل جتماعات التحضيرية لعقد -
 .2021 ي الرب  األخير من 

مه مكتب األمم المتحدة ني  الذي ي   ،من مخاطر الكوارل السااادس للحد   العربيةالجتماع الشااراكة  التحضاايرات -
 .2021الرب  األخير من عام العربي للحد من مخاطر الكوارل خ ل 

 ائية:في مجال الموارد الم ❖
، 2021م2م10اجتماااع حول اآلليااات المرتكرة لتمويااغ الترااط بين قطاااعااات الميااا  والطاااقااة والسااذاء بتاااري   -

الاذي نيمتااه الو/االاة األلمااانيااة للتعاااون الادولي وبعض الهي ااات المااانحااة بهاادف عر  آليااات تموياغ مرتكرة 
 لتمويغ مشاري  الترااط بين الميا  والطاقة والسذاء.

، والذي نيمته لجنة االواااااااكوا م  المنيمات 2021م2م24متااعة تنفيذ عشااااااارية الميا  بتاري  اجتماع حول  -
الشاااااااريكة للمجلس الوااري العربي للميا  لمتااعة التقدم المحرا  ي تنفيذ أتداف عشااااااارية الميا ، حيث قامت 

بي وبتقديم مقترحات األمانة الفنية اعر  آخر التطورات المتعلقة امراجعة اواااااااااااااتراتيجية األمن المائي العر 
 أنشطة يمكن تنفيذتا ضمن العشرية.

واااااالساااااالة اجتماعات حول التوواااااا   ي إعادة اوااااااتعمال الميا  العادمة وميا  الصاااااارف الزراعي، االتعاون م   -
. وقد شااااااااااااار/ت 2021مكتب منيمة األ ذية والزراعة والمعهد الدولي للميا  خ ل شااااااااااااهري  رراير ومارس 

يير جلسااات ضاامن واالساالة دورات بناء قدرات شااملت الجوانب الفنية والم وااسااية األمانة الفنية اعرو  وبتساا
واالقتصاااااااادية إلعادة اواااااااتعمال الميا  العادمة وميا  الصااااااارف الصاااااااحي  ي اعض الدول العربية من خ ل 

 مشروعين ممولين من طرف الو/الة السويدية للتعاون الدولي.
إلدارة واوااتخراج الميا  الجوفية  ي المنطقة العربية بتاري  اجتماع  ري  الخرراء اشااأن الموادا االوااترشااادية  -

. وقد شااااار/ت األمانة الفنية  ي اجتماع خرراء و/وار مساااا ولين بهدف مراجعة مسااااودة الموادا 2021م3م4
الميا  الجوفية  ي المنطقة العربية التي أعدتا خرير لجنة اإلوااااكوا بناء على  لاالوااااترشااااادية إلدارة واوااااتعما

املة لألنيمة والخررات والمعايير المتاحة  ي الدول العربية. /ما تمت مناقشاااة مجموعة م شااارات مراجعة شااا
 مقترحة للمساعدة على تقييم اآلليات التنييمية والتنفيذية الوطنية والمحلية. 

؛ حيث شاااااااااار/ت 2021م3م14الجلساااااااااة الحوارية ضااااااااامن  عاليات م تمر اسداد الدولي األول للميا  بتاري   -
الفنية  ي جلسااااة رفي  المسااااتوى حول التخطيط االوااااتراتيجي  ي قطاع الميا   ي الزراعة، من خ ل  األمانة

عر  تجربة العمغ التنسيقي بين قطاعي الميا  والزراعة، واللت  ي إطار المجلس الوااري العربي المشتري 
 .لواراء الميا  وواراء الزراعة

شاااروع الترااط بين الميا  والطاقة والسذاء للو/الة األلمانية وااالسااالة اجتماعات إلعداد اواااتراتيجية التواصاااغ لم -
؛ حيث شااااااااااااااار/ت األمانة الفنية  ي الحوار اإلقليمي الذي تنيمه 2021م4م15و 8للتعاون الدولي يومي 

، وتم إداج مجموعة ةالو/الة األلمانية م  شاااااار/اء  ي  رب وجنوب إ ريقيا وأواااااايا الووااااااطى وأمريكا ال تيني
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االمنطقة العربية وااايتم تنفيذتا خ ل المرحلة الرانية من مشاااروع الترااط الممول من طرف مقترحات خاصاااة 
 االتحاد األوربي وواارة التعاون االقتصادي األلمانية.

، االتعااون بين لجناة 2021م5م25اجتمااع التقييم الفني آللياات تحاديد احتيااجات التمويغ المنااخي بتااري   -
ة لتسيرات المناخ لألمم المتحدة، واألمانة العامة ومجموعة المفاوضااااااين العرب. االتفاقية االطاري -االوااااااكوا 

وقد تم مناقشاااة التقدم الحاصاااغ  ي اعداد اواااتراتيجية تعر ة الموارد المالية ضااامن آليات تمويغ المناخ، و/ذا 
 (.26خطوات التحضير لقمة ج وجو للمناخ )القمة 

، اااالتعاااون م  2021م5م29لميااا  وتسيرات مناااخيااة بتاااري  اجتماااع األمن المااائي العربي  ي  ااغ ناادرة ا -
المجلس العربي للميا  واتحاد المهندوااااين العرب. وقد شااااار/ت األمانة الفنية  ي حوار إقليمي حول الوضاااا  

 الحالي لألمن المائي العربي والتحديات المستجدة والحلول المتاحة للدول العربية. 
ل وااااااااتماع لجهود الموادرة  ي  ،2021م6م13بتاري   جغ الساااااااا م"،أمن  اجتماع م  و د "موادرة ميا  النيغ -

 حماية الحقو" المائية العربية.
بدعوة من م واااااساااااة /ونراد  2021م6م22اجتماع حول واااااياواااااات الهيدروجين األخضااااار  ي الدول العربية  -

الهيدروجين األخضاار  ي اديناور؛ حيث شااار/ت األمانة الفنية  ي الحوار اإلقليمي حول مسااتقرغ صااناعات 
 المنطقة العربية وع قتها بندرة الميا  والتسيرات المناخية.

المشااار/ة  ي واالساالة اجتماعات إلعداد الدليغ االوااترشااادي الوااتدامة تحصاايم الميا   ي القطاع الزراعي  -
مشااروع ، ضاامن أنشااطة 2021أ سااطس  –لتعزيز األمن المائي واألمن السذائي  ي المنطقة العربية  رراير 

تعزيز األمن السذائي والمائي من خ ل التعاون وتنمية القدرات  ي المنطقة العربية. وقد شااااااااااااااار/ت األمانة 
 الفنية للمجلس الوااري العربي للميا   ي تذ االجتماع الذي تمت خ له مناقشة المحاور التالية: 

 .زراعي  ي الدول العربيةتقييم آثار التسيرات المناخية وتقلوات و رة الميا  على النتاج ال .1
 .ر   مستوى التنسي  الم وسي بين قطاعي الزراعة والميا   ي اعداد وتنفيذ السياوات الزراعية والمائية .2
 .تحسين /فاءة انتاج السذاء  ي المنطقة العربية من خ ل تعزيز المماروات الزراعية الفضلى .3
 مستويات األمن السذائي  ي الدول العربية.ر   القدرات الوطنية واالقليمية  ي مجال تقييم ورصد  .4

قاااماات األمااانااة الفنيااة للمجلس الوااري العربي للميااا  بتنييم اجتماااع حول إنشااااااااااااااااء مر/ز عربي لاادراواااااااااااااااة  -
، واللت امشاااار/ة خمس دول عربية والعديد من المنيمات اإلقليمية 2021م7م 7اقتصااااديات الميا ، بتاري  

ة السااعودية مسااودة تصااور لهيكلة المر/ز العربي القتصاااديات الميا ، والدولية؛ حيث عرضاات المملكة العربي
وتم إ ناء المقترح السااااااااعودي اعدة م حيات على أن تعر  المسااااااااودة المراجعة على المجلس الوااري  ي 

 . 2021دورته القادمة منتصف شهر نو مرر تشرين ثان 
ر/ة  ي المنتدى العالمي التاوااااااا  للميا ، ني مت األمانة الفنية اجتماعًا حول مساااااااتجدات التحضاااااااير والمشاااااااا -

، بتنساااي  م  اللجنة المنيمة للمنتدى العالمي التاوااا  االسااانسال  ي شاااهر مارسمآالار 2021م7م12بتاري  
، بهدف عر  آخر التطورات  ما يتعل  االجوانب التنييمية للمنتدى العالمي التاواا  للميا  امشاااري 2022

 ية.الدول والمنيمات اإلقليمية والدول
 



 

34 

 في مجال شؤون البيئة واألرصاد الجوية: -3
 :عرر تقنية " يديو /ونفرانس" تنييم أو المشار/ة  ي االجتماعات التاليةالاالعامة قامت األمانة 

 في مجال ال يئة: ❖
( 2023-2022( وبرنامج العمغ )2025-2022حول االواااااتراتيجية متوواااااطة المدى )االجتماع اإلقليمي  -

مكتااب  رب آوااااااااااااايااا، بهاادف التعريف  -الااذي ني مااه برنااامج األمم المتحاادة للري ااة ، 2021م2م2-1يومي 
ااالوااتراتيجية وتقديم مفهوم حولها )رؤيتها وهيكلها وأتدا ها( وتعزيز مشااار/ة منطقة  رب آواايا  ي تنفيذتا، 

 ااإلضا ة إلى توادل المعلومات اشأن األولويات اإلقليمية.
. وت عد  اجتماعات تذ  2021م2م23-22يومي  (UNEA-5)الدورة الخامسااااة لجمعية األمم المتحدة للري ة  -

لصااان  القرار الري ي ويشااااري  يها قادة الحكومات والشااار/ات والمجتم  المدني والناشاااطون  الدورة أعلى تي ة
تحقي  التنميااة المساااااااااااااتاادامااة، الري يون. و/ااان محور أعمااال الاادورة تو تعزيز اإلجراءات من أجااغ الطريعااة ل

، واللت  ي  غ 2030والتأكيد على الدور المر/زي الذي تلعوه الطريعة  ي تحقي  التنمية المسااااااااااااتدامة عام 
تحذير الجمعية العامة لألمم المتحدة من أن العالم اأكمله يتعر   لخطر أوب ة جديدة إالا ما لم نقم بتسيير 

ال االذ/رى الخمساااااااااااااين لتأوااااااااااااايس برنامج األمم المتحدة للري ة، وتم طريقتنا لحماية الطريعة. /ما تم االحتف
اوتعرا  الجهود العالمية للتصدي لتسير المناخ، و قدان التنوع الريولوجي، والتلول، و دارة المواد الكيميائية 

 ".19-اآلمنة، االتوااي م  تعا ي العالم من جائحة "كو يد 
، لعر  ومناقشااااااة التقرير 2021م2م28ة للتنمية الزراعية بتاري  ورشااااااة العمغ التي ني متها المنيمة العربي -

" 2020العربي األول الموحد حول جهود الدول العربية  ي مجال التنوع الريولوجي وبلول "أتداف ايشاااااااااااااي 
". وقد 2020والتقدم المحرا  ي "أتداف ايشاااي  2020 دالات الصااالة، ويشااامغ الوضااا  الحالي ورؤية ما اع

م  نقاط االتصاااااااااااااال الوطنية والخرراء الوطنيين وممرلي المنيمات، ليتم تقديمه خ ل  تم مناقشاااااااااااااة التقرير
 (. 15اجتماع األطراف )

( للجنة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكا حة التصاااااااااحر، الذي ع قد 19االجتماع العربي التحضااااااااايري للدورة ) -
-8المتحااادة لمكاااا حاااة التصاااااااااااااحر، يومي اااالتعااااون م  المنيماااة العربياااة للتنمياااة الزراعياااة واتفااااقياااة األمم 

، واللاات  ي إطااار تنفيااذ مكونااات خطااة دعم الاادول العربيااة  ي تنفيااذ االطااار االواااااااااااااتراتيجي 2021م3م9
المساااااتقرلي التفاقية األمم المتحدة لمكا حة التصاااااحر والتخفيف من آثار الجفاف، واواااااتعرا  مواقف الدول 

تشااااااااااااور العربي م  أمانة االتفاقية اشاااااااااااأن الموضاااااااااااوعات التي العربية  ي تنفيذ االتفاقية، وتوادل اآلراء وال
 ( للجنة.19وتعر  على جدول أعمال الدورة )

تنفيذًا لتوجيهات مجلس الواراء العرب المساا ولين عن شاا ون الري ة اشااأن "تنييم اجتماعات تشاااورية إقليمية  -
لجاادول أعمااال التنمياااة  يد الري حول األاعاااد الري يااة"، تم تنييم االجتماااع التشااااااااااااااااوري اإلقليمي حول الوعاا

(  ي  غ جائحة /ورونا، االتعاون م  اللجنة االقتصااااااااااااااادية 12المساااااااااااااتدامة والد   نحو تحقي  الهدف )
. وقد ناقي االجتماع 2021م3م10واالجتماعية لسربي آواايا )االوااكوا( وبرنامج األمم المتحدة للري ة بتاري  

العربية من أدوات للد   نحو تسااااااااري  التقدم  ي تحقي  الهدف الرؤى والخررات حول أتم ما تحتاجه المنطقة 
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". وتشمغ تذ  االدوات التمويغ والتكنولوجيا 19-( من أتداف التنمية المستدامة  ي إطار جائحة "كو يد12)
وبناء القدرات واألطر التنييمية وبناء الشااراكات، ااإلضااا ة الى الحوا ز لدعم مماروااات االقتصاااد الدائري، 

 اء اشكغ أ ضغ.والرن
( للجنة متعددة األطراف التفاقية األمم المتحدة المعنية امكا حة التصااحر خ ل الفترة 19اجتماعات الدورة ) -

، حيث تم مناقشاااة العديد من الموضاااوعات، منها برنامج تشاااسيغ صاااندو" تحييد تدتور 2021م3م15-19
عالة للتصاااادي لهذ  الياترة ضاااامن األراضااااي وصااااندو" موادرة الجفاف ووضاااا  آليات ووااااياوااااات وتدابير  

الفري  العامغ الحكومي الدولي المعني االجفاف. وقد تم اوااتعرا  التوصاايات الخاصااة اإعادة تقييم م شاار 
التنوع الريولوجي الحالي وما يرتوط اه من مقاييس للهدف االوااااااااااتراتيجي. وتجدر اإلشااااااااااارة إلى المشااااااااااار/ة 

الة من المجموعات األ ريق  ية والعربية واآلويوية  ي اجتماعات تذ  الدورة.والمداخ ت الفع 
، حول االواااااااااتراتيجية متوواااااااااطة 2021م3م22االجتماع التشااااااااااوري م  برنامج األمم المتحدة للري ة بتاري   -

وبرنامج عملها، وتم احث وااااااااااااارغ التعاون بين األمانة الفنية لمجلس الواراء العرب  2025-2022المدى 
مكتب  رب آوااااااايا. /ما تم التطر" للعديد من  -وبرنامج األمم المتحدة للري ةالمسااااااا ولين عن شااااااا ون الري ة 

 القضايا الري ية.
(، والذي HEREDاالجتماع الخاح ااألنشااااطة المشااااتر/ة ومشااااروع واااا مة النيام الري ية لتنمية المراعي ) -

لى تنمية الرروة ، االتعاون م  االتحاد الدولي لصااااااااون الطريعة. وتدف االجتماع إ2021م5م18ع قد بتاري  
الحيوانية والحفاظ عليها و عادة تأتيلها و دارتها على نحو مساااتدام، وتقديم الخدمات الرعوية، وتو ير خدمات 
النيم الري ية والتنوع الريولوجي. وتم التر/يز على المراعي التي تعاني من تدتور األراضاااااي والتي تعترر من 

لمعالجتها  إلى ابتكار أ ضااغ التدخ ت والسااياوااات واالوااتراتيجياتأكرر التحديات الري ية، األمر الذي يد   
 والحد  من آثارتا.

 في مجال األرصاد الجوية: ❖
، 2021م5م27بتاري   (30) التنساايقيالمجموعة العربية لقضااايا ومفاوضااات تسير المناخ اجتماعها  عقدت -

المطروحة على مائدة مفاوضااااااات تسير المناخ خ ل  الحيويةالموضااااااوعات  واصاااااالت التواحث اشااااااأنحيث 
خ ل الفترة الجولة التفاوضاااااااااااية  ير الروااااااااااامية التي عقدتها واااااااااااكرتارية اتفاقية األمم المتحدة لتسير المناخ 

/ورونا العربية اعد تخطي جائحة  الدولأولويات . وقد أبدت المجموعة تمساااااااااااااكها ا2021م6م17-5م31
دمج قدرات ب ااالعتوار موادا وأتداف االتفاقية اإلطارية واتفا" ااريس اً أخذ ؛النمو االقتصاااااااااااادي وخاصاااااااااااة

 .وامكانيات الدول المتقدمة  ي مساعدة الدول النامية  ي التقنية وبناء القدرات وتمويغ المشاري 
-5م31خ ل الفترة ة يومية تنسااااايقيعقدت المجموعة العربية لقضاااااايا ومفاوضاااااات تسير المناخ اجتماعات  -

، واللت لمتااعة نتائج الجلسااااات  ير الرواااامية التي دعت لها وااااكرتارية اتفاقية األمم المتحدة 2021م6م17
الاذي لتسير المنااخ. وقاد اتفقات المجموعاة العربياة على موقفهاا المو حاد حياال الموضاااااااااااااوعاات المطروحاة، و 

 (26) الدورة ، وصاااااااواًل إلى2021عام خ ل الجوالت التفاوضاااااااية للمجموعة  ي وااااااايكون أوااااااااس التحري 
خ ل  ج واااجو، والمزم  عقدتا  ي مدينة لم تمر األطراف  ي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتسير المناخ

 .2021الرب  األخير من 
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ومنتاادى التوقعااات المناااخيااة لاادول  للاادول العربيااة لتوقعااات المناااخيااةمنتاادى ا ان لكااغ منالفنياا انعقااد الفريقاا -
، بتنييم ومشاااااااار/ة األمانة 2021م6م3و 1 يومي، ما السااااااااا جتماعها مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الفنية المشاااااتر/ة للمنتدى، والتي تضااااام /ً  من: المنيمة العالمية لألرصااااااد الجوية، لجنة االواااااكوا، األمانة 
الفنية لمجلس الواراء العرب المعنيين اشاا ون األرصاااد الجوية والمناخ. وخ ل تذا االجتماع، تم اوااتعرا  

وتقرير التحق  من نتائج  2021ناقشة تقارير الخرراء واليروف المناخية فيما يتعل  بتنر   صغ الصيف وم
،  تم االنتهاء من 2121م6م3. أم ا بتاري  2021م6م1، و/ان اللت بتاري  2020التنر  المووااااااامي لشاااااااتاء 

لدائمة لألرصاااااااااد الجوية تمهيدًا لر عه إلى اللجنة العربية ا 2021تقرير اإلجماع للتوق  الفصاااااااالي لصاااااااايف 
 ي تو ير المعلومات ال امة لصاااااااان   العتماد ، واالوااااااااتفادة من نتائجه على المسااااااااتويين الوطني واإلقليمي

القرارات المرتوطة ااألنشااااااطة اإلنسااااااانية المختلفة وخطط التنمية المسااااااتدامة، الواااااايما تعزيز الجهود الداعمة 
ودور  الهام  ي تحليغ التوقعات االتسيرات المناخية على لتخفيف أثر المخاطر المرتوطة االطقس القاواااااااااااااي 

 المنطقة العربية وتلرية متطلوات المستخدمين من المعلومات المناخية اإلقليمية.
االتعاون م  جمعية الميا  الكويتية ومعهد التخطيط العربي  ي  2021م6م5شاااااااااار/ت األمانة العامة بتاري   -

تاااه الجمعياااة العااااماااة لألمم المتحااادة ااااأن يكون يوم  االحتفاااال بيوم الري اااة العاااالمي، وتو  5اليوم الاااذي أقر 
يونيومحزيران من /غ عام يومًا عالميًا للري ة. والجدير االذ/ر أن شاااااااااااااعار يوم الري ة العالمي لهذا العام /ان 

 حول "اوتعادة النيم الري ية" واللت من أجغ الحفاظ عليها من التدتور.
 ي ورشااة العمغ التي نيمها المر/ز العربي لدراوااات المناط   2021م6م21  شااار/ت األمانة العامة بتاري -

الجا ة واألراضااااااااااي القاحلة حول "العواصااااااااااف الموارية وأواااااااااااليب الحد منها والتخفيف من أضاااااااااارارتا على 
 المزروعات"، واللت بهدف التعرف على أثر التسيرات المناخية والعواصف الموارية على موارد األراضي.

-29اللجنااة الفنيااة ل واااااااااااااتراتيجيااة العربيااة لخاادمااات األرصااااااااااااااااد الجويااة اجتماااعهااا الرااالااث يومي  تعقااد -
ثم وض  خطة عمغ لمرا   األرصاد  النسخة األولية ل وتراتيجية ، لمناقشة الم حيات على2021م6م30

تمادتا من مجلس الجوية العربية لتحقي  أتدا ها ومن ثم إعداد النساااااااااااخة النهائية ل واااااااااااتراتيجية تمهيدًا الع
 الواراء المعنيين اش ون األرصاد الجوية والمناخ.

 2020عن حالة المناخ العالمي لعام  2021م7م15 ي الندوة التي ع قدت بتاري   العامة شاااااااااااااار/ت األمانة -
االتعاون م  المنيمة العالمية لألرصاااااااااااااااد الجوية ومجلس التعاون لدول  تنمية القدرات المناخية وموادرات

 العربية.الخليج 
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 في مجال تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات: -4
 :عرر تقنية " يديو /ونفرانس" االجتماعات التالية  الرية تنييم أو المشار/ة  يالاالعامة قامت األمانة 

 :في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات ❖
 .2021م3م25-21( لفري  العمغ العربي الدائم للطيف الترددي خ ل الفترة 27االجتماع ) -
بهدف مناقشااااة تقرير  ري  العمغ ، 2021م5م4 بتاري لفري  العربي لم شاااارات االتصاااااالت ( ل5االجتماع ) -

المصاااااااسر المعني بدراواااااااة م شااااااار األمن السااااااايرراني الذي أعد  رئيس الفري  المصاااااااسر مم حمزة اختي من 
بهدف  2021م6م16 بتاري السااااااااادس الفري  اجتماعه /ما عقد  .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشااااااااعرية

الذي أعد  رئيس  (EGDI) مناقشاااة تقرير  ري  العمغ المصاااسر المعني بدراواااة م شااار الحكومة اإللكترونية
 الفري  المصسر مم معاال الرميح من المملكة العربية السعودية.

 .2021م2م16-15االجتماع األول لفري  العمغ العربي المعني االذ/اء االصطناعي، يومي  -
، 2021م3م24-23لفري  بلورة االواااااااااااااتراتيجية العربية ل تصاااااااااااااااالت والمعلومات يومي  (32) االجتماع -

وباوااتضااا ة من واارة االتصاااالت  ،لورشااة العمغ المشااتر/ة األولى لتطوير األجندة الرقمية العربية صاااحواً م  
 وتكنولوجيا المعلومات اجمهورية مصر العربية.

امقر األمانة العامة، واللت امشاااااااار/ة  2021م3م29 بتاري  ينية ألمن الرياناتاجتماع لتوقي  الموادرة الصااااااا -
عد من اكين نائب واير /ما شااااااااااري  ي االجتماع عن ا   .السااااااااافير الصااااااااايني لدى جمهورية مصااااااااار العربية

 والوعرات الدبلوماوية العربية بوكين. ،الخارجية الصيني
 2021م2م3 بتاااري  واللاات المعلومااات الاادولي،من أاجتماااع ل واااااااااااااتماااع لموااادرة الجااانااب الروواااااااااااااي حول  -

 .ممرلين من الجهات المعنية ااالتصاالت وتقنية المعلومات االدول العربيةوبمشار/ة 
( 2021م6م23-22الم تمر اإلقليمي األول اعنوان " رح وتحديات األمن السااااااااااااايرراني الحديث" )بيروت:  -

اون م  األمااانااة الفنيااة لمجلس الواراء العرب باادعوة من اإلتحاااد العربي لإلنترناات واالتصااااااااااااااااالت وبااالتعاا
وتنييم واواااااااااااتضاااااااااااا ة جمعية المعلوماتية المهنية  ي  "تواوي أنتربرايز"برعاية ، و ل تصااااااااااااالت والمعلومات

 .الجمهورية اللرنانية
، 2021م7م4 بتاري االجتماع الراني للجنة المشااااتر/ة للمتخصااااصااااين  ي أمن وواااا مة الفضاااااء الساااايرراني  -

 .لمجلس الواراء العرب ل تصاالت والمعلومات (24) الدورة  لقراراتواللت تنفيذاً 
، المجلس ألعمالاالجتماع التنسااااايقي للدول العربية أعضااااااء مجلس االتحاد الدولي ل تصااااااالت للتحضاااااير  -

 .2021م6م9بتاري  
اواااتضاااا ة ا، 2021م7م15-12خ ل الفترة للجنة العربية الدائمة ل تصااااالت والمعلومات  (47)االجتماع  -

 من واارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات اجمهورية مصر العربية.
، 2021م7م27بتاري  للمكتب التنفيذي لمجلس الواراء العرب ل تصاااااااااااااااالت والمعلومات  (48)االجتماع  -

 من واارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات اجمهورية مصر العربية.  ااوتضا ة
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 في مجال ال ريد: ❖
العمااغ الرريااديااة العربيااة التااااعااة للجنااة العربيااة الاادائمااة للرريااد اجتماااعاااتهااا التاااليااة لمناااقشاااااااااااااااة  عقاادت  ر"  -

للجنة  (39)واتخذت اشااااأنها توصاااايات لعرضااااها على االجتماع  الموضااااوعات المدرجة على جدول أعمالها
 :العربية الدائمة للرريد للنير  ي اعتمادتا

لفري  العمغ العربي لألجور  2021م6م1 بتاري والتاوااااااااااااا   2021م3م30بتاري  االجتماعين الرامن  •
 . اجمهورية مصر العربيةامدينة شرم الشي  

فري  العماااغ العربي للطرود ل 2021م5م31 بتااااري  (15و) 2021م4م4 بتااااري  (14)االجتمااااعين  •
 .اجمهورية مصر العربيةامدينة شرم الشي  والرريد العاجغ 

 تقنياااة " ياااديو /ونفرانس" بتااااري عرر ( 15)ضاااااااااااااير للم تمرات: اجتمااااعاااات  ري  العماااغ العربي للتح •
شااااارم الشاااااي : امدينة  (17و) 2021م4م21 تقنية " يديو /ونفرانس" بتاري عرر ( 16، و)2021م4م5

 .2021م5م31
تقنية " يديو االجتماعين الساااااااااااااادس والسااااااااااااااا  لفري  العمغ العربي لتطوير الخدمات والمنتجات )عرر  •

 (2021م6م2شرم الشي : مدينة ( و)2021م4م12: كونفرانس"
 (2021م6م1شرم الشي : مدينة االجتماع السادس لفري  العمغ العربي للتنييم والخدمة الشمولية ) •

 .2021م6م3 ي مدينة شرم الشي ، بتاري   (39)الدائمة للرريد اجتماعها  العربيةعقدت اللجنة  -
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 في مجال الطاقة:  -5
 :عرر تقنية " يديو /ونفرانس" تنييم أو المشار/ة  ي االجتماعات التاليةالاالعامة قامت األمانة 

 في مجال ال هرباء: ❖

( للجنة التوجيهية المكلفة بدراوااة الربط الكهربائي العربي الشااامغ، امشااار/ة ممرلين عن واارة 28االجتماع ) -
ناقشة الم حيات الواردة ومدى ، لم2021م3م30الكهرباء  ي جمهورية العرا" والرنت الدولي، واللت بتاري  

إمكانية تضاااااااامين تلت الم حيات ااالتفاقيتين. وقد صاااااااادر عن االجتماع مجموعة من التوصاااااااايات أتمها: 
ح حتى اآلن موقفها من االتفاقيتين،  تكليف أمانة المجلس امخاطوة الدول العربية األعضااااااااء التي لم توضااااااا 

لداخلي بين الجهات الوطنية للموا قة على اتفاقيتي السااو" وتلت التي طلرت مهلة امنية الوااتكمال التنسااي  ا
(، الوااتيضاااح الموقف وتحديد  ترة 2020م7م27النساا  النهائية المعدلة بتاري  )العربية المشااتر/ة للكهرباء 

 .2021امنية الوتقوال الردود احيث ال تتجاوا نهاية ابريغ 

، لمناقشااااااااة 2021م5م24-23العربي الشااااااااامغ يومي ( لفري  عمغ دراوااااااااة الربط الكهربائي 11االجتماع ) -
الم حيات الواردة الجديدة من الدول األعضااااء )جمهورية العرا"، وااالطنة عمان، جمهورية مصااار العربية( 
على االتفاقيتين للسو" العربية المشتر/ة للكهرباء، حيث تم إجراء اعض التعدي ت على االتفاقيتين لتنسجم 

 م  الم حيات الواردة.

( 11، لمناقشااااااااااة نتائج اجتماع  ري  الدراوااااااااااة )2021م5م26( للجنة خرراء الكهرباء بتاري  13االجتماع ) -
وآلية  فيما يخم االتفاقيتين و/ود الشاااوكات والمشاااروع التجريري لو ائف الساااو" العربية المشاااتر/ة للكهرباء

نائية للمجلس الوااري العربي اإلقليمية، حيث اتف  المجتمعون على: تأجيغ موعد الدورة االوااااااااااااتر التسااااااااااااعير
للكهرباء لحين الوصاااول للتوا   على الم حيات الواردة حتى تاريخه اعد صااادور قرار المجلس الوااري رقم 

)م حيات جمهورية العرا"، واااالطنة عمان، جمهورية مصاااار العربية(، على  2020م7م27( بتاري  288)
االتنسااااااي  م  أمانة المجلس احيث يكون ملزمًا لكا ة أن تتولى اللجنة التوجيهية مهمة وضاااااا  برنامج امني 

 .2021األطراف اسر  التوصغ لصيسة نهائية التفاقيتي السو" قرغ نهاية العام الحالي 

تقوم أمانة المجلس االتنساااي  م   ري  الرنت الدولي وبمشاااار/ة رئيس اللجنة التوجيهية ورئيس  ري  الدراواااة  -
من: )جمهورية العرا"، وااااااااااااالطنة عمان، جمهورية مصااااااااااااار العربية(  اعقد اجتماعات ثنائية م  ممرلي /غ

وبحضاااور األعضااااء القانونيين من الدول الر ل اسر  االنتهاء من /ا ة الم حيات تمهيدًا للعر  على 
 . 2021المجلس الوااري العربي للكهرباء قرغ نهاية العام الحالي 

لمتااعة المساااااااااتجدات المتعلقة االمشاااااااااروع التجريري ع قدت عدة اجتماعات تنسااااااااايقية م   ري  الرنت الدولي  -
اإلقليمية، واللت  ي إطار التحضااااااااير إلط "  وآلية التسااااااااعير لو ائف السااااااااو" العربية المشااااااااتر/ة للكهرباء

واوتمرت لمدة أوروعين واوتضا تها الشر/ة  2021م6م10المرحلة الرانية من المشروع والتي بدأت بتاري  
اأن المرحلة األولى قد خصااااصاااات الختيار المشااااار/ين  ي الررنامج و قًا لساااايرتم السااااعودية للكهرباء؛ علمًا 

 الذاتية.
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للنجاح المتحق   ي المرحلة الرانية التنفيذية من المشروع التجريري لو ائف السو" العربية المشتر/ة متااعة  -
حاليًا االتشاااااور والتنسااااي  م  اإلقليمية، تقوم أمانة المجلس الوااري العربي للكهرباء  وآلية التسااااعير للكهرباء

عداد مساااااودة جدول الرنت الدولي والجهة المساااااتضااااايفة  ي المملكة العربية الساااااعودية )المشاااااتري الرئيس( إل
إنهاء للمشااااااااااار/ين من الدول العربية األعضاااااااااااء؛ حيث من المتوق  األعمال والررنامج الذي واااااااااايتم تقديمه 

 .شهر العشرة القادمةخ ل األاكا ة مراحله الست التجريري  الررنامج
 المتجددة وكفاءة الةاقة: في مجال الةاقة ❖

لليوم العربي لكفاءة  الرامنة والتاوااااااااااااعة تيناالحتفالياألمانة العامة  ، نيمتلجامعةلتحت رعاية األمين العام  -
تذا العام على مراوااااااااام تساااااااااليم جائزة اليوم العربي  ها عاليات اقتصااااااااارت ؛ والتي2021م5م23بتاري   الطاقة

"أ ضغ مشروع مرتكر يستخدم التقنيات  2020. و/ان موضوع تذ  المسااقة لعام 2020لكفاءة الطاقة لعام 
؛ حيث  اا االجائزة الهي ة الساااعودية للمواصااافات والمقاييس والجودة من المملكة الذ/ية لخدمة /فاءة الطاقة"

مشاااااااروع مرتكر تحت عنوان "تطري  تأكد". فيما يدور موضاااااااوع المساااااااااقة للعام الحالي العربية الساااااااعودية ا
آليات التمويغ المقدمة من القطاع المصاااااااار ي لدعم القطاع الخاح  ي مجال /فاءة "أ ضااااااااغ حول  2021

ة ". وقد  اا االجائزة مناصاافة /غم من واالطة الطاقة والموارد الطريعية بدول19-الطاقة  ي  غ جائحة /و يد
( والمر/ز السعودي لكفاءة الطاقة من المملكة العربية السعودية Sunref Palestine لسطين عن مشروع )

من خرراء الدول /رير عدد الفعالية   ي شااااااري". تذا، وقد ادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءةعن مشاااااروع "مو
 الدولية المنيمات ممرليء و امن واارات الكهرب المسااااااااااااا ولين /وار ي مجال الطاقة، إلى جانب  العربية

 .الطاقة ي مجال  العاملة الشر/ات واإلقليمية و/ررى 

االتعاون  2021م2م15عقدت ورشاااااااة عمغ حول "إط " منصاااااااة /فاءة الطاقة  ي المنطقة العربية" بتاري   -
جددة عدد /رير من خرراء الطاقة المت اتهاشاااااااااااااااري  ي  عالي(، و GIZم  الو/الة األلمانية للتعاون الدولي )

األمانة العامة ومجموعة من المتخصاااااااااااااصاااااااااااااين من الدول إلى جانب  ،عربية ةدول 16و/فاءة الطاقة من 
. وقااد تااد اات ورشااااااااااااااة العمااغ إلى إعطاااء المر/ز اإلقليمي للطاااقااة المتجااددة و/فاااءة الطاااقااةالعربيااة، و/ااذلاات 

خ ل الحوار بين  المشااااااااااااااار/ين لمحة عامة عن الوضااااااااااااا  الراتن لكفاءة الطاقة  ي المنطقة، والتعاون من
صانعي السياوات وممرلي الصناعة والواحرين وأصحاب المصلحة اآلخرين، حيث تسعى المنصة إلى خل  
قيمة مضاااااااااااااا ة من خ ل تطوير حلول مصاااااااااااااممة اشاااااااااااااكغ جماعي ألدوات /فاءة الطاقة وخيارات تنفيذتا 

 المحتملة  ي الرلد المعني إلنشاء تذ  الموادرة.

 2021م4م7( بتاري  meetMEDي أعمال انط " المرحلة الرانية من مشااااااروع )شااااااار/ت األمانة العامة   -
من قرغ الرااطة المتووااطية عرر تقنية " ديو /ونفرانس"، وتو مشااروع ممول من االتحاد األوربي وتم تطوير  

و/فاءة المر/ز اإلقليمي للطاقة المتجددة ( وتتشااااااري فيه م  MEDENER) للو/االت الوطنية إلدارة الطاقة
(. ويختم المشااااااااااروع بتطوير التعاون  ي مجال /فاءة الطاقة وانتقال الطاقة االمنطقة RCREEE) الطاقة

 العربية.  
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شااااااااااااار/ت األمانة العامة  ي "ندوة الهيدروجين ودور   ي عملية تحول الطاقة"، والتي عقدت االكويت بتاري   -
 لرترول "أواات".تحت إشراف منيمة األقطار العربية المصدرة ل 2021م7م12

إعطاء لمحة عامة عن عقدت ورشااااااااااااااة عمغ تمهيدية حول "تساااااااااااااعير الكربون  ي قطاع الطاقة"، حيث تم  -
دور وتوضااااااايح أتمية  ،تأثيرات تساااااااعير الكربون على قطاع الطاقة م  اآلثار المتوقعة على المنطقة العربية

 اع الطاقةتسعير الكربون /جزء من وياوات مناخية متماوكة والتأثيرات على قط
 :الةاقة مجال فيوالدولية  اإلقليمية المنظماتالتعاون مع  ❖

ت األمااانااة العااامااة منتاادى التعاااون العربي الهناادي األول  ي مجااال الطاااقااة يومي  ، والااذي 2021م6م9-8نيمااً
مشااااااار/ًا من الجانرين العربي  200اوااااااتضااااااا ته المملكة المسربية، حيث شاااااااري  ي  عاليات المنتدى ما يقارب 

عزيز رباح واير الطاقة والمعادن والري ة االمملكة المسربية،  والهندي. وقد ترأس الجانب العربي معالي السااااااااااااايد
الجديدة والمتجددة وتنمية  والطاقة واير الطاقة راج /ومار واااااااااااااين فيما ترأس الجانب الهندي معالي السااااااااااااايد 

بين مجاالت الطاقة المختلفة لتعاون  ي واارغ ا ومناقشااة دراوااة خ ل المنتدى . وقد تمالمهارات وريادة األعمال
، تجارة الكهرباء: الفرح والتحديات :التالية رئيسيةالمواضي  العلى  اتالمناقشت ز ر/  /ما  .والهند الدول العربية

تحديات ، النفط والساا مجاللتعاون العربي الهندي  ي ، الطاقة النووية، االوااتخدامات الساالمية لالطاقي االنتقال
 تقوية ضااااااااااارورةالجانوان على . وقد صااااااااااادر عن المنتدى بيان ختامي أكد فيه االواااااااااااترمار  ي الطاقة والتمويغ

 اتلطاقل االواااتس ل األمرغ خ ل من الطاقي االنتقال تساااري  أجغ  ي مجال الطاقة من الهندي العربي التعاون 
اءة الطاقة  ي مختلف األنشااااااااطة المتجددة، والهيدروجين األخضاااااااار، ااإلضااااااااا ة إلى تعزيز برامج وأنشااااااااطة /ف

/ما أبدى الجانوان ترحيرهما اعقد الدورة  .والهند العربي الوطن  ي مسااااااااتدامة تنمية االقتصااااااااادية، بهدف تحقي 
 (. 2023القادمة لمنتدى التعاون العربي الهندي  ي مجال الطاقة اجمهورية الهند )عام 

 التعاون العربي الصيني في مجال الةاقة: ❖
عداد والتحضااااااااير للدورة السااااااااااعة لم تمر التعاون العربي الصاااااااايني  ي مجال الطاقة  ي جمهورية  ي إطار اال

الصاااااين الشاااااعرية، والتي تم تأجيلها من العام الماضاااااي جر اء تداعيات انتشاااااار  يروس /ورونا المساااااتجد، قامت 
ومن خ ل اعرة الجامعة  أمانة المجلس الوااري العربي للكهرباء االتنسااااي  م  الجانب الصاااايني  ي تذا الشااااأن

العربية  ي اكين، حيث عقد االجتماع التنساااايقي األول بين األمانة العامة والهي ة الوطنية للطاقة الصااااينية عرر 
، وتم خ له االتفا" على عقد الدورة السااااااااااااااااعة لم تمر التعاون 2021م7م14تقنية " يديو /ونفرانس" بتاري  

، على أن تقوم الهي ة الوطنية 2021وائغ شااااااااهر ديساااااااامررمكانون أول العربي الصاااااااايني  ي مجال الطاقة  ي أ
للطاقة الصينية اإروال خطاب رومي لتأكيد الموعد، فيما تقوم األمانة العامة بتعميم دعوة المشار/ة والحضور 

تمر، على الدول العربية والمنيمات العمغ العربي المشااتري العاملة  ي مجال الطاقة للمشااار/ة  ي  عاليات الم  
ويتم التوا   على محاور الم تمر والررنامج الزمني. /ما تم االتفا" على أن يقوم الجانب الصااااااااااااايني اعد اللت 

 اإعداد مسودة الريان الختامي للم تمر. 
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 :في مجال النقل والسياحة -6
 في مجال النقل: ❖

وصااااادر عناااااه عااااادد (، 2021م4م8-6عقاااااد االجتمااااااع المشاااااتري للجاااااان الفنياااااة للنقاااااغ )األماناااااة العاماااااة:  -
(  اااااي اتفاقياااااة تنيااااايم النقاااااغ ااااااالعرور "الترانزيااااات" باااااين 1م5مااااان التوصااااايات مااااان بينهاااااا: صااااايا ة الماااااادة )

الاااااادول العربيااااااة المعدلااااااة، إنشاااااااء منصااااااة إلكترونيااااااة عربيااااااة للنقااااااغ الرااااااري علااااااى الطاااااار"، ر اااااا  المسااااااودة 
عربياااااة إلااااااى مجلااااااس السادواااااة لمشااااااروع اتفاقياااااة تنياااااايم النقاااااغ الوحااااااري للر/ااااااب والوضااااااائ  باااااين الاااااادول ال

 واراء النقغ العرب  ي دورته القادمة للنير  ي اعتمادتا.
( )األكاديمياااااااااة العربياااااااااة للعلاااااااااوم 66عقاااااااااد المكتاااااااااب التنفياااااااااذي لمجلاااااااااس واراء النقاااااااااغ العااااااااارب دورتاااااااااه ) -

(، وصااااادر عااااان االجتمااااااع عااااادد مااااان التوصااااايات أكاااااد  يهاااااا 2021م5م27والتكنولوجياااااا والنقاااااغ الوحاااااري: 
االجتمااااااع المشاااااتري للجاااااان الفنياااااة للنقاااااغ، /ماااااا دعاااااا المكتاااااب التنفياااااذي  علاااااى التوصااااايات الصاااااادرة عااااان

إلااااااى ترشاااااايح دولااااااة االمااااااارات العربيااااااة المتحاااااادة لعضااااااوية المكتااااااب التنفيااااااذي للمنيمااااااة الوحريااااااة الدوليااااااة 
(IMO( اااااااي الف اااااااة  )B( للفتااااااارة )والموا قاااااااة علاااااااى الشاااااااروط المرجعياااااااة التاااااااي أعااااااادتها 2023-2022 ،)

آلياااااة عربيااااااة وقاعااااادة بيانااااااات لااااادعم مجااااااال صاااااناعة و صاااااا ح وبناااااااء  األكاديمياااااة حااااااول مشاااااروع إنشاااااااء
 السفن  ي الدول العربية.

(، خاااا ل الفتاااارة ماااان 10شااااار/ت األمانااااة العامااااة  ااااي الماااا تمر الاااادولي للنقااااغ واللوجسااااتيات  ااااي نسااااخته ) -
العربياااااااة للعلاااااااوم والتكنولوجياااااااا والنقاااااااغ الوحاااااااري، لعااااااار   ة، الاااااااذي نيمتاااااااه األكاديميااااااا2021م6م13-15

الااااااااادول المشاااااااااار/ة  اااااااااي مجاااااااااال التعلااااااااايم والتااااااااادريب الوحاااااااااري و/اااااااااذلت  اااااااااي مجاااااااااال الماااااااااوان  تجاااااااااارب 
 واللوجستيات.

-25( للجناااااااة تواااااااادل االعفااااااااء مااااااان الضااااااارائب والرواااااااوم )األمانااااااااة العاماااااااة: 11ياااااااتم عقاااااااد االجتمااااااااع ) -
 (، لمناقشة الم حيات الواردة من الدول العربية  ي تذا الشأن.2021م8م26
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 قواعد المعلومات:في مجال اإلحصاء و -7

 :العامة بمتابعة تنفيذ توصيات االجتماعات التالية، واإلعداد لعقدها األمانةقامت  ❖

 ( للجنة الفنية الدائمة لإلحصاء.41االجتماع ) -

 اجتماع لجنة التنسي  االحصائي بين ادارة االحصاء والمنيمات العربية المتخصصة.  -

  اجتماع اللجنة الفرعية للحسااات القومية. -

 اجتماع اللجنة الفرعية لإلحصاءات االقتصادية.  -

 االجتماع اللجنة الفرعية لرناء القدرات اإلحصائية. -

 األمانة العامة بعقد االجتماعات التالية أو المشاركة فيها ع ر تقنية "فيد و كونفرانس": قامت ❖

 اجتماع اللجنة الفرعية لإلحصاءات السكانية واالجتماعية. -

  الفرعية للحسااات القومية.اجتماع اللجنة  -

 اجتماعات األجهزة اإلحصائية العربية. -

 اجتماعات المعهد العربي للتدريب والوحول اإلحصائية.  -

 اجتماعات لجنة االوكوا، الات الصلة.  -

 وقواعد ال يانات، قامت األمانة العامة بما  لي:  االحصائي تعلق بالنشر  فيما ❖

 حتااااااى بياناتهااااااا واوااااااتكمال ةالعربياااااا لاااااادولل الخارجيااااااة االتجااااااارة الخاصااااااة الريانااااااات قاعاااااادة محتااااااوى  تحااااااديث -
  .متاحة ونة خرآ

 . ي قواعد الريانات الخاصة بها المعلوماتو  االتصاالت النقغ، الزراعة، بيانات تحديث -

قاااااوة العماااااغ  -)الساااااكان اإلحصاااااائية المجموعاااااة  صاااااول لوااااااقي الخاصاااااة الرياناااااات قواعاااااد محتوياااااات تحاااااديث -
 الحسااات القومية(. –الصحة  –التعليم  –األوعار  –الطاقة  –

متااعاااااااة تنفياااااااذ اإلطاااااااار العربااااااااي الموحاااااااد الخااااااااح ام شااااااارات التنميااااااااة المساااااااتدامة  اااااااي األاعااااااااد الر ثااااااااة  -
 )اقتصادية اجتماعية وبي ية(، م  األجهزة اإلحصائية العربية. 

  .العامةخاارج األمانة داخغ و ريانات المستخدمين لتو ير االحتياجات اإلحصائية ال امة  -

 ."وم شرات أرقام: عربية دول" /تيب من الرامن العددإصدار  -

 .2021-2020 عام الديمسرا ي المر/ز  ي الدراوية المنح على الداروين متااعة -
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 :والمنظمات االقليمية والدولية، قامت األمانة العامة بما  لي العربية اإلحصائية األجهزة مع التعاون  مجال يف ❖

للحصااااااول علااااااى الريانااااااات ال امااااااة للنشاااااارات االحصااااااائية االاااااادول العربيااااااة األجهاااااازة التواصااااااغ الاااااادائم ماااااا   -
فيمااااااا يخاااااام تنفيااااااذ توصاااااايات اللجنااااااة الدائمااااااة معهااااااا، التعاااااااون المسااااااتمر و اإلحصااااااائية ولقواعااااااد الريانااااااات 

 ولجانها الفرعية، و ي تنفيذ برنامج العمغ السنوي لإلدارة.

منيماااااات اإلقليمياااااة والدولياااااة لتنيااااايم دورة تدريواااااة  اااااي مجاااااال الحساااااااات مواصااااالة الساااااعي للتعااااااون مااااا  ال -
القومياااااة وورشاااااة عماااااغ حاااااول الرياناااااات الضاااااخمة ودورات تدريرياااااة لتجااااااوا التحاااااديات التاااااي تواجاااااه األجهااااازة 

 .2030االحصائية العربية إلنتاج ونشر م شرات التنمية المستدامة 

 العاماااااااة األمانااااااة  اااااايجااااااالس الوااريااااااة المتخصصااااااة للم المعنياااااااة الفنيااااااة األمانااااااات ماااااا  التعاااااااون  مواصاااااالة -
 ور ااااا  القطاعاااااات اعاااااض  اااااي العربياااااة الااااادول  اااااي اإلحصاااااائية الرياناااااات جاااااودة تحساااااين أجاااااغ مااااان للجامعااااة

 . يها العاملين كفاءة

التعاااااااون ماااااا  لجنااااااة االوااااااكوا لتعزيااااااز بناااااااء القاااااادرات االحصااااااائية العربيااااااة  ااااااي مجااااااال الحسااااااااات القوميااااااة  -
 .2030المستدامة وم شرات التنمية 
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 في مجال المنظمات واالتحادات العربية:  -8
( من معاتدة الد اع العربي المشااااتري والتعاون االقتصااااادي بين دول الجامعة العربية، يعترر 8و قًا لنم المادة ) -

المجلس االقتصااااااااادي واالجتماعي تو المرجعية القومية لم وااااااااسااااااااات العمغ العربي، يشاااااااارف على حساااااااان قيام 
المنيمات العربية امهامها المرينة  ي مواثيقها، ويقوم اإنشاااااااااء المنيمات وتقييم أدائها واعتماد موااناتها ودراوااااااااة 
إنجاااتها وتقارير الهي ات الرقااة الخاصاة بها، و/غ اللت يتم من خ ل لجنة  نية متخصاصاة منررقة عن المجلس 

ااعة( تضم  ي عضويتها جمي  الدول العربية والمنيمات االقتصادي واالجتماعي )لجنة المنيمات للتنسي  والمت
العربياة المعنياة. وتجتم  تذ  اللجناة مرة واحدة /غ عامين إلقرار خطط ومواانات المنيماات تمهيادًا العتماادتا 
من قرغ المجلس االقتصاااااااااااااادي واالجتماعي، /ما تجتم  اللجنة مرة واحدة /غ عام لدراواااااااااااااة إنجااات المنيمات 

 لختامية وتقارير تي ات الرقااة المالية واإلدارية الخاصة بها.والحسااات ا
ت عد إدارة المنيمات واالتحادات العربية تي األمانة الفنية للجنة المنيمات للتنسي  والمتااعة ولجنة التنسي  العليا  -

ارًا طلب فيه للعمغ العربي المشاااتري برئاواااة األمين العام. ووااار  للمجلس االقتصاااادي واالجتماعي أن أصااادر قر 
من إدارة المنيمات واالتحادات العربية أن تشاااااااري  ي اجتماعات المنيمات العربية المتخصااااااصااااااة وتقديم تقرير 

 دوري عن اللت.
تنفيذًا لذلت، شااااااار/ت األمانة العامة  ي االجتماعات التالية عرر تقنية " يديو /ونفرانس" لتوضاااااايح قرارات مجلس  -

 قتصادي واالجتماعي الخاصة االمنيمات العربية المتخصصة:جامعة الدول العربية والمجلس اال
 .2021م3م6بتاري   لمجلس إدارة منيمة العمغ العربية( 64)الدورة  .1
 .2021م4م1للمنيمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بتاري   للمجلس التنفياذي (59)الادورة  .2
 .2021م5م19مية الزراعية بتاري  اجتماع المجلس التنفيذي للمنيمة العربية للتن .3
 (24)العاادية  الدورة - لمنيماة العربياة لتكنولوجياات االتصااااااااااااااال والمعلوماتالتنفياذي ل مجلسالاجتمااع  .4

 ةالدور  -والمعلومات العربية لتكنولوجيات االتصال  ةالعامة للمنيماجتماع الجمعية ، و 2021م6م1بتاري  
 .2021م6م2بتاري   (18)

أخطااار الزالال والكوارل الطريعيااة األخرى  ن( لمجلس إدارة المر/ز العربي للوقااايااة م3)اجتماااع الاادورة  .5
 .2021م6م3( بتاري  5الدورة ) -، والجمعية العامة للمر/ز 2021م6م2بتاري  

بتاري  مجلس التنفيذي للمر/ز العربي لدراواااااات المناط  الجا ة واألراضاااااي القاحلة ( لل41)الدورة اجتماع  .6
 .2021م6م8

 .2021م6م22( للمجلس التنفيذي للهي ة العربية للطاقة الذرية بتاري  67الدورة ) .7
 .2021م6م2-1( للجمعية العامة للمنيمة العربية للطيران المدني يومي26الدورة ) .8
-6( للجنااة التنساااااااااااااي  العليااا للعمااغ العربي المشاااااااااااااتري برئاااواااااااااااااااة األمين العااام خ ل الفترة 51الاادورة ) .9

 . 2021م7م8
( للجنة المنيمات للتنسي  والمتااعة المنررقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي خ ل الفترة 30الدورة ) .10

 .2021م7م27-29
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 في مجال العالقات االقتصادية:  -9
 :العربية الدولية العالقات ❖

  :التعاون العربي الصيني.  1
 بتاري لندوة االواااااااترمارات  ااعةلم تمر رجال األعمال العرب والصاااااااينيين والدورة السااااااا تاواااااااعةعقدت الدورة ال -

 ي واللت  " يديو /ونفرانس"،تقنية  و/ذلت عرر اً امدينة اكينمجمهورية الصااااين الشااااعرية حضااااوري 2021م4م6
ومة تحت رعاية الحك ،2022 – 2020عامي لإطار الررنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصااااااااااااايني 

لتعزيز مساااااااتقرغ التعاون  العمغ واااااااوياً " تحت شاااااااعار، و الصاااااااينية وجامعة الدول العربية واتحاد السرف العربية
االقتصاد والتجارة واالوترمار  ت ي مجاال دعم وتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري الصيني العربي"، بهدف 

وتعزيز التنمية العربي والصااااااااااااايني، ولزيادة حجم التوادل التجاري لتحقي  المصااااااااااااااالح المشاااااااااااااتر/ة للجانرين 
. وقد بل  عدد المشااار/ين  ي الحزام والطري "ااالقتصااادية واالجتماعية،  ي إطار الموادرة الصااينية الخاصااة "

( مشاااار/ًا من /وار المسااا ولين العرب والصاااينيين، ورؤوااااء وممرلي عدد من المنيمات 800الم تمر حوالي )
بية المتخصاااااااااصاااااااااة وممرلي  رف التجارة العربية والصاااااااااينية، وعدد /رير من رجال األعمال وأصاااااااااحاب العر 

 الشر/ات العربية والصينية. 
والذي تناول اآل ا" المسااااتقرلية لتأواااايس ع قة اقتصااااادية اوااااتراتيجية ، ع ن اكين"إ صاااادر عن أعمال الدورة " -

 الطةقة  والبنية  التحتية ي المجااالت التاالياة: بين الدول العربياة والصاااااااااااااين، عن طري  تشاااااااااااااجي  التعااون  
والساياحة والصاناعات الصاسيرة  واللوجسةتي  والخدمقت والاقلي  والصةنقة  والتعدين وتسةيل  التجق ة واالسةتماق 

 وكذلك مجقالت التكنولوجيق الحديم  والاتقدم  مم  الطقة  النووي  من المجاالت المهمة  وغلرهقوالمتوواااااطة
 والتجارية الصةةةةةنق ي للجهات  التكامغ لالزة الكقم  والتوظيفة والطاقة المتجدد الصاااااناعية والفضةةةةةق  واألةاق 

الة  ي الجانرين  مجال الطاقة  ي الصاااااااينيالعربي  التعقون  في. /ما أكد اإلع ن على أتمية المشاااااااار/ة الفع 
عقد الدورة العاشرة للم تمر . وقد رحب الجانوان اتعزيز التعاون العربي الصيني  ي مجال السياحةو اإلنتاجية، 

 .  2023 ي إحدى الدول العربية عام 
 2021م6م22بتاري   الساااااعة عشااارة الجتماع /وار المسااا ولين لمنتدى التعاون العربي الصااايني عقدت الدورة -

امشااااار/ة /وار المساااا ولين من واارة الخارجية الصااااينية وواارات الخارجية للدول عرر تقنية " يديو /ونفرانس"، 
االنجاح الذي تحق   ي الدورة التاواااااااااعة ل جتماع الوااري  المشاااااااااار/ون حيث أشااااااااااد ، لعربية واألمانة العامةا

للمنتدى، وما أ ضت إليه من نتائج إيجابية من شأنها أن تسهم  ي تعمي  وتووي  مجاالت التعاون واالرتقاء 
   اه إلى مستويات أعلى خ ل المرحلة القادمة من مسيرة المنتدى.

 دورة الخامساااااااااة للمعر  العربي الصاااااااااينيتعقد أعمال ال ي إطار دعم وتعزيز الع قات العربية الصاااااااااينية، و  -
(EXPO ) للجانب الصاااايني ورجال اشااااكغ حضااااوري  2021م8م20-19يومي  الصااااينية، ي منطقة نينسشاااايا

عنيين من الدول مالصاااااااين، وعرر تقنية " يديو /ونفرانس" للاألعمال العرب والسااااااافراء العرب الموجودين داخغ 
 اواالطنة عمان والمملكة المسربية ضاايو /غ من ن تكون أتم االتفا" على ، علمًا اأنه قد العربية خارج الصااين

 الشرف  ي تذ  الدورة.
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 األوروبي:  العربيالتعاون  . 2
 الااااااااتااااااااعاااااااااون الااااااااعااااااااربااااااااي األوروبااااااااي الااااااااقااااااااائاااااااام تااااااااحاااااااات باااااااارنااااااااامااااااااج دعاااااااام وتااااااااعاااااااازيااااااااز  ااااااااي إطااااااااار 

األمااانااة العااامااة وتي ااة العمااغ الخااارجي األوروبي و/ليااة أوروبااا بتاااري   ، الااذي تم تاادشاااااااااااااينااه بين(2-الحوار)
من األنشاطة التي يمولها االتحاد األوروبي لمدة ث ل  اً امقر األمانة العامة، والذي يتضامن عدد 2018م7م4

مجال االقتصاااااادي؛ تقوم الوااااانوات لرناء القدرات  ي مجاالت مختلفة، والذي وااااايشااااامغ ألول مرة أنشاااااطة  ي 
دة المساااااتديرة األولى تحت عنوان ائمانة العامة االتنساااااي  م  الجهات المعنية  ي االتحاد األوروبي لعقد الماأل

"حوار حول واااااااياواااااااات الع قات االقتصاااااااادية العربية األوروبية اعد انتشاااااااار الوباء"، على مساااااااتوى الخرراء، 
ي سط  ، والتي ت  "نسا ياااديو /ونفر " عرر تقنياااة 2021 والمزم  عقااادتاااا خ ل الرب  األخير من العاااام الجااااري 

تيسااااااااااير تد   المعلومات، ، من بينها ما يتعل  بلب أولويات التعاون بين الجانرينتق   ي صاااااااااا  موضااااااااااوعات 
 .وتشجي  الحوار والتعاون بين الجانرين

  : العربية الجد دة االستثماراتفاقية  ❖
تعكف األمانة العامة حاليًا على إعداد مشروع المسودة األولى التفاقية االوترمار العربية الجديدة، واللت عقب  -

( دولة عربية، تي: دولة اإلمارات العربية المتحدة، مملكة 11تلقيها مقترحات نصااوح االتفاقية الجديدة من )
راطية الشااااااعرية، المملكة العربية السااااااعودية، واااااالطنة الوحرين، الجمهورية التونسااااااية، الجهورية الجزائرية الديمق

 عمان، جمهورية العرا"، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، المملكة المسربية.  
و ي  غ التواصغ النشط والفعال بين الجامعة العربية وم تمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(، وتقوم  -

ال مشااروع مسااودة االتفاقية الجديدة لألونكتاد إلبداء الرأي والم حيات اشااأنها والتأكد من األمانة العامة اإرواا
م ئمتها وموائمتها ل تجاتات الحديرة  ي مجال اتفاقات االواااااااااااااترمار، واللت تمهيدًا لعرضاااااااااااااها على قطاع 

عي إلقرارتا  ي صورتها الش ون القانونية ااألمانة العامة للجامعة، ومن ثم على المجلس االقتصادي واالجتما
 النهائية.

تين عمغ  ني تيعلى التنساااااااااي  م  األونكتاد لعقد ورشااااااااا تعكف األمانة العامة حالياً و ي واااااااااريغ تحقي  اللت،  -
االتجاتات الحديرة  يحضااااارتما الخرراء القانونيون وخرراء االواااااترمار  ي الدول العربية لمزيد من المعر ة حول

 . العربية الجديدة االوترمار ةصيا ة اتفاقي االنتهاء منعند الدولية التي يجب مراعاتها 
 : األجن ية المشتركة والقةاع الخاص العربية الغرف ❖

 :عرر تقنية " يديو /ونفرانس" تنييم أو المشار/ة  ي االجتماعات التاليةالاالعامة قامت األمانة 
 اً حضاااااااااااااوري 2021م4م22، الذي عقد بتاري  االجتماع العادي لمجلس إدارة السر ة التجارية العربية الرراايلية -

 " يديو /ونفرانس"، امقر السر ة االرراايغ.تقنية  و/ذلت عرر
متطلوااات الرقمنااة ، وع قااد تحاات عنوان "2021م5م23، بتاااري  المنتاادى الاادولي لريااادة األعمااال االجتماااعيااة -

 للمسااااا ولية اإلقليمية الشاااااوكة، بتنييم مشاااااتري بين "الرائدة إلى  رح ناجحة االجتماعيةلتحويغ المشاااااروعات 
 ،المتحدة للتنمية الصااناعية األمموالتكنولوجيا التاا  لمنيمة  االوااترمارمكتب ترويج االشااراكة م   االجتماعية

، والمر/ز العربي الدولي لريادة االعمال واالواااااااااااااترمار امملكة الوحرين. وقد تطر" المنتدى الوحرينمملكة  ي 



 

48 

، والفرح االجتماعية خ ل  ترة جائحة  يروس /ورونا المساااااتجدالم واااااساااااات  التحديات التي تواجهلمناقشاااااة 
 الرقمي. االقتصادإلى  االنتقال و/يفيةالمستمر  االجتماعيللحفاظ على التأثير  التي تتيحها أيضاً 

بااادولاااة االماااارات  دبياماااديناااة  2021م6م8-7يومي  ( لمجلس إدارة اتحااااد السرف العربياااة131االجتمااااع ) -
 لمتحدة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة الات الصلة.العربية ا

، والذي ناقي ورغ دعم وتعزيز الع قات العربية 2021م6م22بتاري   اجتماع مجلس السفراء العرب االنمسا -
 النمساوية  ي عدد من المجاالت الات االتتمام المشتري.

 ي إطار تعزيز التعاون بين السرف العربية األجنرية المشتر/ة والتي تقوم بدور تام وبارا  ي تعزيز الع قات  -
االجتماع التنسيقي االقتصادية واالوترمارية بين الدول العربية وعدد من الدول على مستوى العالم، تقرر عقد 

، 2021كانون أول مديساااااااامرر ي األمانة العامة  المشااااااااتر/ة وألول مرة امقرالساااااااانوي للسرف العربية األجنرية 
بهدف التعرف عن قرب على األنشااااااااطة والخدمات التي تقدمها تذ  السرف لرجال األعمال العرب الموجودين 

 بهذ  الدول دعمًا لتعزيز التعاون المشتري.
 :والدراسات البحوث  ❖

ولت عددًا من الموضوعات االقتصادية الات قامت األمانة العامة اإعداد مجموعة من التقارير والعرو  التي تنا
 يروس جائحة ثار السااااااااااااالرية لاآل حولاألتمية على السااااااااااااااحة اإلقليمية والدولية، و/ذلت إجراء عدد من التقارير 

 ، ووضاااا  االقتصااااادات العربية  ي مرحلة ما اعد الجائحة، واللتعلى اقتصااااادات الدول العربيةالمسااااتجد كورونا 
والعربية،  ضاااااااااااااً  عن عر  التقارير الصاااااااااااااادرة عن مراكز االتعاون م  عدد من المنيمات اإلقليمية والدولية 

 األاحال والدراوات اإلقليمية والدولية على النحو التالي:
تسطية لتأثير  وا المرشاااااااااااااح الديمقراطي جو اايدن ااالنتخااات األمريكية على أداء المنيمات الدولية التااعة  -

م المتحدة، ااإلضاااااااااااا ة إلى توجهات الرئيس األمريكي جو اايدن االقتصاااااااااااادية وأتم التحديات التي تواجه لألم
 إدارته  ي تذا الصدد، وع قات اإلدارة األمريكية الجديدة االصين واالتحاد األوروبي.

 "، وتحليغ العواقب المترتوة عليه. االتفا" الصيني األوروبي ل وترمارإعداد عر  اشأن " -
إعداد واااالساااالة من التقارير اشااااأن "تخلي روواااايا عن أنيمة الد   السربية"، ااإلضااااا ة إلى تقارير متااعة حول  -

ل قتصاااااااااد العالمي واالقتصاااااااااد الرووااااااااي، وتوقعات أوااااااااعار النفط فيما يخم وضاااااااا   2021توقعات العام 
 االقتصاد الرووي.

( التي عقدت  ي G7الصاااااناعية الساااااو  ) إعداد وااااالسااااالة من تقارير المتااعة حول اجتماعات مجموعة الدول -
، وتناولت الشااا   االقتصاااادي من اإلع ن الصاااادر 2021م6م13-11االمملكة المتحدة خ ل الفترة  كورنوال

االتفا" الذي يحكم (، وتخصااااااااااااايم تقرير حول G7) عن اجتماع واراء الخارجية وواراء التنمية لمجموعة
 ، و/ذلت إعداد تقرير حول تووااي مجموعةالغ إليه واراء مالية الذي توصاا، و ضاارائب الشاار/ات العابرة للقارات

 . أخرى  لتشمغ دوالً ( G7)عضوية مجموعة السو  الصناعية 
حول العواقب االقتصاااادية التي ترترت على إ  " قناة الساااويس أثناء أامة جنوح الناقلة العم قة  إعداد تحليغ -

(Ever Given )حي للقناة. ،  ي المجرى المالتي تحمغ علم بنما  
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إعداد عر  حول مسااتقرغ الع قات المصاارية السااودانية،  ي عدة مجاالت اقتصااادية مرغ االوااترمار والتجارة  -
 والميا ، ااإلضا ة إلى جوانب أخرى.

 متااعة وعر  لمخرجات اجتماع المجموعة العربية م  رئيس المنتدى االقتصادي العالمي. -
 ي إطار انعقاد منتدى وان اطرورورل االقتصادي دية والصين الشعرية روويا االتحا تقرير حول الع قة بين -

 2021م6م5-2خ ل الفترة 
 تقرير حول التطورات الخاصة االع ملة الرقمية اال تراضية )بيتكوين(. -
  ي المجال االقتصادي. 2021تقرير حول أولويات األمم المتحدة لعام  -
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 في مجال الملكية الفكرية والتنافسية: -10
 " يديو /ونفرانس":عرر تقنية االجتماعات التالية شار/ت األمانة العامة  ي 

، واللاااااات امشااااااار/ة الاااااادول العربيااااااة 2021م2م10االجتمااااااع الساااااااا  للجنااااااة الفنيااااااة للملكيااااااة الفكريااااااة بتاااااااري   -
التالياااااااة: المملكاااااااة األردنياااااااة الهاشااااااامية، دولاااااااة اإلماااااااارات العربياااااااة المتحااااااادة، مملكاااااااة الوحااااااارين، الجمهورياااااااة 
التونسااااااية، الجمهورياااااااة الجزائريااااااة الديمقراطياااااااة الشاااااااعرية، المملكااااااة العربياااااااة السااااااعودية، جمهورياااااااة العااااااارا"، 
وااااااالطنة عماااااااان، دولاااااااة  لساااااااطين، دولاااااااة قطااااااار، دولاااااااة الكويااااااات، الجمهورياااااااة اللرنانياااااااة، جمهورياااااااة مصااااااار 

ثيقاااااة النهائياااااة العربياااااة، المملكاااااة المسربياااااة. وقاااااد تااااام خااااا ل االجتمااااااع اعتمااااااد التوصااااايات التالياااااة: إقااااارار الو 
التااااااي أعاااااادتها األمانااااااة العامااااااة حااااااول التجااااااارب والسياوااااااات التااااااي اتخااااااذتها مكاتااااااب الملكيااااااة الفكريااااااة  ااااااي 

، توجيااااااه الشااااااكر للمملكااااااة األردنيااااااة 2020" خاااااا ل عااااااام 19-الاااااادول العربيااااااة  ااااااي  ااااااغ جائحااااااة "كو يااااااد
المكتاااااااب الهاشااااااامية علاااااااى ترجماااااااة وثاااااااائ  تصااااااانيف )نااااااايس( للع ماااااااات التجارياااااااة، تقاااااااديم الشاااااااكر لمااااااادير 

العربااااي اإلقليمااااي للمنيمااااة العالميااااة للملكيااااة الفكريااااة علااااى العاااار  الااااذي قدمااااه حااااول التوجهااااات الجدياااادة 
للمنيماااااة العالمياااااة للملكياااااة الفكرياااااة، التأكياااااد علاااااى طلاااااب المكتاااااب المسرباااااي للملكياااااة الصاااااناعية والتجارياااااة 

واللاااااات بهاااااادف مناقشااااااة  اعقااااااد لقاااااااء تواصاااااالي ماااااا  المكتااااااب العربااااااي اإلقليمااااااي للمنيمااااااة العالميااااااة الفكريااااااة
التوجهاااااااات الجديااااااادة للمنيماااااااة، تقاااااااديم الشاااااااكر للمملكاااااااة العربياااااااة الساااااااعودية علاااااااى اوتضاااااااا تها للمنتااااااادى 
العااااااالمي لتحااااااديات الملكيااااااة الفكريااااااة والااااااذي عقااااااد علااااااى تااااااامي اوتضااااااا تها للساااااانة الرئاوااااااية لمجموعااااااة 

حاتهااااا حااااول المهااااام الخاصااااة العشاااارين، الطلااااب ماااان الاااادول العربيااااة موا اااااة األمانااااة العامااااة امرئياتهااااا ومقتر 
االلجاااااان الفرعياااااة )اللجناااااة الفرعياااااة للملكياااااة الصاااااناعية واللجناااااة الفرعياااااة لحااااا  الم لاااااف والحقاااااو" المجااااااورة( 

 .2021م4م7لعرضها  ي االجتماع االوترنائي بتاري  
اجتمااااااع مااااا  مسااااا ولي قطااااااع حااااا  الم لاااااف والحقاااااو" المجااااااورة والصاااااناعات االبداعياااااة االمنيماااااة العالمياااااة  -

، واللااااات لوحاااااث وااااارغ التعااااااون باااااين األماناااااة العاماااااة والقطااااااع، وتااااام 2021م2م15كياااااة الفكرياااااة بتااااااري  للمل
االتفااااا" علااااى عقااااد ولسااااة اجتماعاااااات عراااار تقنيااااة " يااااديو /ااااونفرانس"، واللااااات  لحااااث الاااادول العربيااااة علاااااى 
االنضاااااااامام للمعاتاااااااادات الخاصااااااااة احاااااااا  الم لااااااااف، والحقااااااااو" المجاااااااااورة التااااااااي تااااااااديرتا المنيمااااااااة، وتااااااااي: 

ة الوايرااااو" اشااااأن حاااا  الم لااااف، "معاتاااادة اكااااين" اشااااأن األداء الساااامعي الوصااااري، "معاتاااادة مااااراكي" معاتااااد
لتيسااااااااير النفاااااااااال إلااااااااي المصاااااااانفات المنشااااااااورة لفائاااااااادة األشااااااااخاح المكفااااااااو ين أو معاااااااااقي  الوصاااااااار أو الوي 

 إعاقات أخرى  ي قراءة المطروعات.
، واللااااات لوحااااااث واااااارغ 2021م2م17 اجتمااااااع ماااااا  مسااااا ولي الجمعيااااااة الدوليااااااة للع ماااااات التجاريااااااة بتاااااااري  -

التعااااااااون باااااااين الجاااااااانرين  اااااااي تنيااااااايم ورش عماااااااغ ونااااااادوات مشاااااااتر/ة لمناقشاااااااة تااااااادابير مكا حاااااااة التزويااااااار 
 ومحاربة القرصنة  ي المنطقة العربية، ونشر الوعي لرناء احترام حقو" الملكية الفكرية.

العربياااااااة الكرااااااارى بتااااااااري  االجتمااااااااع الرااااااااني للجناااااااة الملكياااااااة الفكرياااااااة  اااااااي إطاااااااار منطقاااااااة التجاااااااارة الحااااااارة  -
، واللاااااااات امشااااااااار/ة الاااااااادول العربيااااااااة التاليااااااااة: المملكااااااااة األردنيااااااااة الهاشاااااااامية، دولااااااااة االمااااااااارات 2021م4م4

العربياااااااة المتحاااااااادة، الجمهوريااااااااة التونسااااااااية، المملكااااااااة العربياااااااة السااااااااعودية، جمهوريااااااااة السااااااااودان، جمهوريااااااااة 
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المسربياااااااة. وقااااااد تاااااام خااااااا ل  العاااااارا"، دولااااااة  لسااااااطين، دولاااااااة قطاااااار، جمهوريااااااة مصااااااار العربيااااااة، المملكااااااة
االجتمااااااع مناقشاااااة مقتااااارح مساااااودة الملحااااا  القاااااانوني الخااااااح احماياااااة حقاااااو" الملكياااااة الفكرياااااة  اااااي إطاااااار 
منطقاااااة التجاااااارة الحااااارة العربياااااة الكرااااارى، واللااااات اعاااااد إدخاااااال جميااااا  م حياااااات الااااادول العربياااااة التاااااي قامااااات 

موا قاااااااة علاااااااى مساااااااودة الملحااااااا  اموا ااااااااة األماناااااااة العاماااااااة بهاااااااا. و/اااااااان مااااااان أتااااااام توصااااااايات االجتمااااااااع: ال
القااااااااانوني الخااااااااااح االملكياااااااااة الفكرياااااااااة  ااااااااي إطاااااااااار منطقاااااااااة التجاااااااااارة الحاااااااارة العربياااااااااة الكرااااااااارى، واألخاااااااااذ 
االم حيااااات الاااااواردة ماااان الااااادول ااإلضااااا ة إلاااااى جمياااا  م حياااااات الاااادول المشاااااار/ة  ااااي االجتمااااااع. تاااااذا 

نفياااااذ والمتااعاااااة  اااااي اجتماعهاااااا وقاااااد تااااام اعتمااااااد الملحااااا   اااااي صاااااورته النهائياااااة، واللااااات لر عاااااه إلاااااى لجناااااة الت
 القادم العتماد .

، واللااااات امشاااااار/ة الااااادول العربياااااة 2021م4م7االجتمااااااع االواااااترنائي للجناااااة الفنياااااة للملكياااااة الفكرياااااة بتااااااري   -
التالياااااة: المملكاااااة األردنياااااة الهاشااااامية، دولاااااة االماااااارات العربياااااة المتحااااادة، مملكاااااة الوحااااارين، المملكاااااة العربياااااة 

، جمهوريااااااة مصاااااار العربيااااااة، المملكااااااة المسربيااااااة. وتاااااام خ لااااااه اعتماااااااد المهااااااام السااااااعودية، دولااااااة  لسااااااطين
الخاصاااااة االلجاااااان الفرعياااااة )اللجناااااة الفرعياااااة لحقاااااو" الملكياااااة الصاااااناعية، واللجناااااة الفرعياااااة لحقاااااو" الم لاااااف 
والحقاااااو" المجاااااااورة(، واألخااااااذ االم حيااااااات الااااااواردة ماااااان الااااادول و/ااااااذلت الم حيااااااات التااااااي أباااااادتها الاااااادول 

 االجتماع، والردء  ورًا  ي تفعيغ عمغ اللجان الفرعية. المشار/ة  ي
تحاااااات شااااااعار "الملكياااااااة الفكريااااااة والشاااااار/ات الصاااااااسيرة احتفاليااااااة اااااااااليوم العااااااالمي للملكيااااااة الفكرياااااااة  تنياااااايم -

حضااااااوريًا امقاااااار األمانااااااة العامااااااة  2021م5م26والمتووااااااطة: نقااااااغ أ كاااااااري إلااااااى السااااااو""، واللاااااات بتاااااااري  
ة الفكرياااااة وتاااااي إحااااادى الشااااار/ات الرائااااادة  اااااي مجاااااال الملكياااااة الفكرياااااة االتعااااااون مااااا  شااااار/ة بياناااااات للملكيااااا

 ااااي منطقااااة الشاااار" األووااااط. وتضاااامن االحتفااااال عاااادة جلسااااات لمناقشااااة عاااادد ماااان المحاااااور، وماااان أتمهااااا: 
دور االبتكاااااااار لخدماااااااة الشااااااار/ات الصاااااااسيرة والمتوواااااااطة، إدارة االبتكاااااااار للشااااااار/ات الصاااااااسيرة والمتوواااااااطة، 

ة لتعزيااااز قيمااااة منتجااااات الشاااار/ات الصااااسيرة والمتووااااطة، /يفيااااة تعزيااااز مقاااادرة أتميااااة الملكيااااة الفكريااااة /ااااأدا 
الشااااااار/ات الصاااااااسيرة والمتوواااااااطة ل واااااااتفادة مااااااان نياااااااام الملكياااااااة الفكرياااااااة، ودور الجامعاااااااات  اااااااي تعزياااااااز 
االبتكاااااار للشااااار/ات الصاااااسيرة والمتوواااااطة، وتااااام عااااار  أ ضاااااغ التجاااااارب والممارواااااات الناجحاااااة للشااااار/ات 

 الصسيرة والمتووطة.
ت األمانااااة العامااااة االتعاااااون ماااا  المنيمااااة العالميااااة للملكيااااة الفكريااااة الويرنااااار اإلقليمااااي حااااول "الملكيااااة نيماااا -

، واللاااااااات بهاااااااادف مناقشااااااااة /يفيااااااااة اوااااااااتخدام نيااااااااام 2021م6م16الفكريااااااااة والتنميااااااااة المسااااااااتدامة" بتاااااااااري  
أتاااااااداف  الملكياااااااة الفكرياااااااة  اااااااي د ااااااا  االبتكاااااااار والتنا ساااااااية واالباااااااداع ااعتوارتماااااااا عناصااااااار الاماااااااة لتحقيااااااا 

التنميااااااة المساااااااتدامة، و/ااااااذلت التوعياااااااة اأتميااااااة حقاااااااو" الملكيااااااة الفكرياااااااة و نفاالتااااااا وتأثيرتاااااااا علااااااى تحقيااااااا  
 .2030التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحقي  أتداف خطة التنمية المستدامة لعام 

التاواااااا  االتعاااااااون ماااااا  المكتااااااب العربااااااي االمنيمااااااة العالميااااااة للملكيااااااة الفكريااااااة، عقااااااد االجتماااااااع التنساااااايقي  -
. 2021م7م6لرؤواااااااء مكاتااااااب الملكيااااااة الفكريااااااة االاااااادول العربيااااااة )مكاتااااااب الملكيااااااة الصااااااناعية(، بتاااااااري  

وناااااااقي االجتماااااااع عاااااادة موضااااااوعات ماااااان أتمهااااااا: األنشااااااطة والقاااااارارات التااااااي ات خااااااذت  ااااااي إطااااااار جامعااااااة 
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ل /يفياااااة الااااادول العربياااااة لااااادعم الملكياااااة الفكرياااااة. وقاااااام عااااادد مااااان خراااااراء المنيماااااة بتقاااااديم أورا" عماااااغ حاااااو 
االواااااتفادة مااااان أدوات الملكياااااة الفكرياااااة لصاااااالح الشااااار/ات الصاااااسيرة والمتوواااااطة، والسياواااااات التاااااي تقااااادمها 

 المنيمة العالمية للملكية الفكرية لخدمة الجامعات وم وسات الوحث العلمي.
اع االتعاااااااون ماااااا  المنيمااااااة العالميااااااة للملكيااااااة الفكريااااااة ومكتااااااب بااااااراءات االختااااااراع االيااااااااان، ع قااااااد االجتماااااا -

الرااااااني حاااااول "الحاااااوار العرباااااي اآلوااااايوي  اااااي مجاااااال الملكياااااة الفكرياااااة باااااين الياااااااان ودول عربياااااة مختاااااارة" 
، وتااااااادف االجتماااااااع إلاااااااى تواااااااادل اآلراء والمعلومااااااات حاااااااول وياوااااااة الملكياااااااة الفكرياااااااة 2021م7م8بتاااااااري  

تجاتااااااااات واالعتوااااااااارات االوااااااااتراتيجية المتعلقااااااااة ااااااااااليروف الدوليااااااااة الراتنااااااااة،  ضااااااااً  عاااااااان اوااااااااتعرا  اال
الناشاااااا ة  ااااااي مجااااااال الملكيااااااة الفكريااااااة، واللاااااات لتحديااااااد أ ضااااااغ المماروااااااات  ااااااي اوااااااتخدام نيااااااام الملكيااااااة 
الفكريااااااة. وقااااااد شاااااااري  ااااااي االجتماااااااع المساااااا ولون الحكوميااااااون عاااااان مكاتااااااب الملكيااااااة الفكريااااااة ماااااان الاااااادول 

 -التونساااااااية الجمهورياااااااة  –اإلماااااااارات العربياااااااة المتحااااااادة  –العربياااااااة اآلتياااااااة: المملكاااااااة األردنياااااااة الهاشااااااامية 
جمهورياااااااة  –وااااااالطنة عماااااااان  -جمهورياااااااة الساااااااودان  –المملكاااااااة العربياااااااة الساااااااعودية  -مملكاااااااة الوحااااااارين 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية. –المملكة المسربية  –مصر العربية 
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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: 
(، عددًا من 2019م1م20أصادرت القمة العربية التنموية: االقتصاادية واالجتماعية  ي دورتها الرااعة )بيروت: 

، ووااايتم عر  اإلجراءات الم تخذة لتنفيذ القراراتتذ  وقامت األمانة العامة امتااعة تنفيذ القرارات االقتصاااادية، 
جامعة على ال( لمجلس 31تذ  القرارات ضااااااااااامن الملف االقتصاااااااااااادي واالجتماعي المر وع إلى الدورة العادية )

 مستوى القمة.
( واإلعداد للقمةة في 23/11/2016 تنفيةذ نتةائج وقرارات القمةة العربيةة اإلفريايةة الرابعةة )ماالبو: متةابعةة ❖

 :الجوانب االقتصادية –ورتها الخامسة د
( لتعزيز الشاااااااااااااراكة العربية 2016م11م23عقدت القمة العربية اال ريقية الرااعة اسينيا االواااااااااااااتوائية )ماالبو: 

، الدورة 1977مصااااار:  -اال ريقية، وتعد مقرراتها اواااااتكمااًل لمقررات القمم  ي دوراتها الساااااااقة )الدورة األولى 
صااااااادر عن القمة "إع ن ماالبو" ومجموعة من (. و 2013الكويت:  -، الدورة الرالرة 2010وااااااارت:  -الرانية 

القرارات ر/زت اشااااكغ أواااااوااااي على تعزيز التعاون  ي العديد من المجاالت االقتصااااادية )التجارة، االوااااترمار، 
الطاقة، النقغ، االتصااااااااااااااالت، التمويغ(. وقد تم تنييم عدة اجتماعات بين األمانة العامة ومفوضاااااااااااااية االتحاد 

 مقررات القمة.اإل ريقي لمتااعة تنفيذ 
 الجوانب االقتصادية:  -عة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية متابعة نتائج القمة الراب ❖

قدت القمة الرااعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية  ي المملكة العربية الساااااااااااااعودية )الريا :  (، 2015ع 
انية ( والدورة الر2005اوااااااااااتكمااًل ألوااااااااااس وموادا التعاون التي تم إرواااااااااااؤتا  ي الدورة األولى للقمة )برااليا: 

(. وصادر عن القمة "إع ن الريا " الذي ر/ز اشاكغ أوااواي 2012الرالرة )بيرو:  والدورة(، 2009)الدوحة: 
على تعزيز التعاون  ي العديد من المجاالت االقتصاااادية )التجارة، االواااترمار، الري ة، الساااياحة، الطاقة، النقغ، 

 ت القمة.االتصاالت(. وتواصغ األمانة العامة متااعة تنفيذ مقررا
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي:108للدورة ) اإلعداد ❖

( 108الرنود االقتصاااااااااااادية للعر  على المجلس االقتصاااااااااااادي واالجتماعي  ي دورته العادية ) وثائ تم إعداد 
. وتشااامغ الوثائ : تقرير األمين العام، المذ/رات الشاااارحة للرنود المدرجة على 2021م9م2-8م29خ ل الفترة 

 أعمال اللجنة االقتصادية، وثيقة تقارير المجالس الواارية المتخصصة واللجان.جدول 
 مجلس الجامعة:  موضوعات ❖

 شاملة لما يلي: تقاريرتم إعداد 
ية: 30متااعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مساااااااااااااتوى القمة  ي دورته العادية ) - ( )الجمهورية التونسااااااااااااا

 (.2019م3م31
( لمجلس 156( للعر  على الدورة )156)( و155فيما بين دورتي مجلس الجامعة )نشاط اإلدارات الفرعية  -

 الجامعة على المستوى الوااري. 
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 األمانة العامة           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي

 (108الدورة العادية )
 تقريـر األميـن العـام

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : ثانياً 

 نشاط األمانة العامة فيما بين دورتي المجلس
 (107 – 108) 

 
 نشاط القطاع االجتماعي -3
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 نشـــاط القطاع االجتماعي

 (108( و)107)فيما بني دورتي اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 

 
 

 أواًل: األنشةة المشتركة.
  ثانيًا: أنشةة اإلدارات:

  ي مجال التنمية والسياوات االجتماعية. -1
  ي مجال الصحة والمساعدات اإلنسانية. -2

  ي مجال الشواب والرياضة. -3

  ي مجال المرأة واألورة والطفولة. -4

  ي مجال حقو" اإلنسان. -5

  ي مجال منيمات المجتم  المدني. -6

  ي مجال السياوات السكانية. -7

  ي مجال ش ون ال ج ين والمستربين والهجرة. -8

  ي مجال التربية والتعليم والوحث العلمي. -9

  ي مجال الرقا ة وحوار الحضارات. -10
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 :أوالً: األنشطة املشرتكة

شااااار/ت األمانااااة العامااااة  ااااي االجتماااااع الخااااامس للجنااااة تساااايير ومتااعااااة الررنااااامج اإلقليمااااي للاااادول العربيااااة لمناااا   -
ومكا حاااااة الجريماااااة واإلرتااااااب والتهديااااادات الصاااااحية وتعزياااااز ن يااااام العدالاااااة الجنائياااااة اماااااا يتماشاااااى مااااا  المعاااااايير 

، واللاااااات  ااااااي إطااااااار مااااااذ/رة التفاااااااتم 2021م6م3-1(، خاااااا ل الفتاااااارة 2021- 2016وليااااااة لحقااااااو" اإلنسااااااان )الد
الموقعاااااة باااااين األماناااااة العاماااااة للجامعاااااة ومكتاااااب األمااااام المتحااااادة اإلقليماااااي المعناااااى االمخااااادرات والجريماااااة للشااااار" 

 األووط وشمال أ ريقيا.

مواااااااادرات مجلساااااااي واراء الصاااااااحة صااااااادر عااااااان االجتمااااااااع عااااااادد مااااااان التوصااااااايات التاااااااي تضااااااامنت: ترماااااااين  ▪
والشااااا ون االجتماعيااااااة العاااااارب اشااااااأن الحااااااد  ماااااان أخطاااااار المخاااااادرات علااااااى المجتماااااا  العربااااااي ون ياااااام الحمايااااااة 
االجتماعيااااااة والصااااااحية، و/ااااااذلت وضاااااا  خطااااااة عربيااااااة اوترشااااااادية للوقايااااااة ماااااان تعاااااااطي المخاااااادرات االتعاااااااون 

الصاااااااحة والشااااااا ون االجتماعياااااااة  مااااااا  /اااااااغ مااااااان المكتاااااااب اإلقليماااااااي لألمااااااام المتحااااااادة وأماااااااانتي مجلساااااااي واراء
العاااااارب والاااااااواارات المعنياااااااة  اااااااي الااااااادول األعضااااااااء، واللاااااات بهااااااادف تعزياااااااز االواااااااتراتيجيات الوطنياااااااة العربياااااااة 
ومواءمتهااااااا ألتااااااداف التنميااااااة المسااااااتدامة؛ ال واااااايما فيمااااااا يتعلاااااا  االوقايااااااة والعاااااا ج ماااااان تعاااااااطي المخاااااادرات 

دعااااام وتشاااااجي  الااااادول األعضااااااء علاااااى إنشااااااء والعناااااف والجريماااااة والصاااااحة العقلياااااة وبنااااااء القااااادرات، و/اااااذلت 
وتطااااوير مراصااااد وطنيااااة لرصااااد وضاااا  المخاااادرات والنياااار  ااااي إمكانيااااة إنشاااااء مرصااااد عربااااي شااااامغ لمكا حااااة 

 تعاطي المخدرات.

 2021م6م8نيمااااات األمانااااااة العامااااااة اجتماعااااااًا تنسااااايقيًا ماااااا  االتحاااااااد العربااااااي لألداااااااء والك ت اااااااب العاااااارب، بتاااااااري   -
 خ ل االجتماع احث ورغ التعاون بين األمانة العامة واالتحاد. امقر األمانة العامة، وتم
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 :اإلداراتثانيًا: أنشطة 
 في مجال التنمية والسياسات االجتماعية: -1

 أواًل: الفعاليات التي نظَّمتها األمانة العامة في مجال التنمية والسياسات االجتماعية:
التنساااايقية م  لجنة األمم المتحدة االقتصااااادية واالجتماعية لسربي آواااايا ني مت األمانة العامة عددًا من االجتماعات  -

 ،  ي مقر لجنة اإلوكوا امدينة بيروت.2021م4م9-7)االوكوا(، خ ل الفترة 
جاءت تذ  االجتماعات مواصااالًة للتعاون القائم بين األمانة العامة ولجنة االواااكوا، وضااامن جهود األمانة العامة  ▪

( للقمة العربية 30قرارات الدورة الرااعة للقمة العربية التنموية: االقتصااااااااااااااادية واالجتماعية والدورة )لمتااعة تنفيذ 
لة ااألاعاد االجتماعية لخطة التنمية  العادية وقرارات مجلس واراء الشااااااااااااا ون االجتماعية العرب، الات الصااااااااااااا

اقشاااااة أوجه التعاون بين الجانرين، ". وتد ت االجتماعات إلى من19-وتداعيات جائحة "كو يد 2030المساااااتدامة 
 .2021تمهيدًا لوض  خطة التعاون لعام 

ر/ زت تذ  االجتماعات على تنفيذ قرارات مجلس واراء الش ون االجتماعية العرب الات االتتمام المشتري، والتي  ▪
( 911)، ومن بينها القرار رقم 2020م12م17-15( للمجلس والتي ع قدت خ ل الفترة 40صاااادرت عن الدورة )

( اشأن الموضوعات التي تق   ي 914"، والقرار رقم )19-اشأن التداعيات االجتماعية واإلنسانية لجائحة "كو يد
نطا" اختصاح مجلس واراء الش ون االجتماعية العرب، والصادرة عن القمة العربية، وخاصًة ما يتعل  بتنفيذ 

عربي إطاري اوترشادي لحماية ودعم حقو" /وار السن،  االوتراتيجية العربية لكوار السن، و عداد مشروع قانون 
، فيما يتعل  االقضااااااااء 2030( اشاااااااأن متااعة األاعاد االجتماعية ألتداف التنمية المساااااااتدامة 916والقرار رقم )

على الفقر متعاادد االاعاااد  ي الاادول العربيااة، واعتماااد المجلس الاادليااغ الم نق ح متعاادد األاعاااد  ي الاادول العربيااة، 
( 920، والقرار رقم )2030( اشاأن حقو" األشخاح الوي اإلعاقة  ي خطة التنمية المستدامة 917قرار رقم )وال

( اشااأن المر/ز العربي لدراوااات السااياوااات 927اشااأن الحماية االجتماعية خ ل األوب ة واألامات، والقرار رقم )
 االجتماعية والقضاء على الفقر متعدد األاعاد  ي الدول العربية.

كما تم عقد اجتماع م  مجموعة العمغ الرائدة إلعداد مشاااااااااااااروع التقرير العربي الراني حول الفقر متعدد األاعاد،  ▪
احضااور  ري  العمغ الرئيسااي إلعداد التقرير داخغ لجنة اإلوااكوا، وبمشااار/ة ممرلي منيمة اليونيساايف وبرنامج 

(. وقد ناقي االجتماع شاااكغ ومضااامون OPHIلوشااارية )األمم المتحدة اإلنمائي وموادرة أكسااافورد للفقر والتنمية ا
التقرير وعدد  صاوله، بدءًا من المقدمة التي واوف تر/ز على أتمية تذا التقرير وتوقيته، م  اإلشاارة إلى جائحة 

"، وتااأثيراتهااا على جهود القضااااااااااااااااء على الفقر امختلف أاعاااد   ي المنطقااة العربيااة،  ضاااااااااااااً  عن 19-"كو يااد
التي تواجه المنطقة و ي مقدمتها اإلرتاب والصااااااراعات واوااااااتمرار االحت ل اإلواااااارائيلي،  الصااااااعوبات الرئيسااااااية

والتحديات االقتصااااادية والتنموية الكريرة  ي /غ من الدول األقغ نموًا والدول المسااااتضاااايفة ل ج ينمالنااحين. /ما 
تكليف خرير إلعداد األورا" الخلفية تطر " االجتماع تفصيً  إلى  صول التقرير العربي الراني، وتم االتفا" على 

 و/تااة مسودة الفصلين األول والراني من التقرير.
كما تم عقد عدة اجتماعات أخرى م  /غ من: و/يغ األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة اإلوكوا،  ▪

ت  ي لجنة اإلوااكوا، ومسااتشااار ومدير مجموعة العدالة بين الجنسااين والسااكان والتنمية، ومساا ول قساام اإلحصاااءا
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لجنة اإلوااااكوا لشاااا ون األشااااخاح الوي اإلعاقة، ورئيس قساااام التنمية االقتصااااادية والفقر، ومساااا ول شاااا ون /وار 
الساان، وأمين واار لجنة االوااكوا. و ي ختام تذ  االجتماعات التنساايقية، تم وضاا  مقترح خطة تعاون بين األمانة 

 شكله النهائي  ي ضوء النتائج التي أثمرت عنها تلت االجتماعات. العامة ولجنة االوكوا، جاري بلورته  ي
نيمت األمانة العامة االتنسااي  والتعاون م  المنيمة العربية لألشااخاح الوي اإلعاقة االجتماع األول "لوضاا  إطار  -

 ، امدينة القاترة.2021م6م14"، بتاري  19-عام لكتيب إرشادي خاح ااألشخاح الوي اإلعاقة  ي  غ /و يد
" 19-شاري  ي االجتماع عدد من /وار المس ولين العرب من الواارات المعنية املف مواجهة آثار جائحة "كو يد ▪

على األشاااااااااااااخاح الوي اإلعاقة، و ري  من لجنة اإلواااااااااااااكوا المعني ااإلعاقة، وممرلون عن المنيمات اإلقليمية 
ات الصااالة والتي تعمغ اشاااكغ وثي  م  المعنية ااألشاااخاح الوي اإلعاقة و يرتا من منيمات المجتم  المدني ال

 الحكومات، وممرلون عن منيمات األمم المتحدة المتخصصة.
تدف االجتماع إلى إعداد /تيب إع مي االلسة العربية عن التحديات التي يواجهها األشاااااااااااااخاح الوي اإلعاقة  ▪

إلضا ة إلى تشكيغ ث ثة خ ل تلت الفترة الصعوة، وتقديم توصيات للحكومات وللعاملين  ي المجال الصحي، اا
مجموعات ارتكاا وطنية  ي /غ من مصااااااااار والمسرب والعرا"، لمناقشاااااااااة الموضاااااااااوع من مختلف جوانوه وتقديم 

 المساتمات المقترحة، وعلى أن يتم تعميم تذ  الخررات  ي ااقي الدول العربية.
ية التي يواجهها األشاااخاح الوي كما تم إعداد مشاااروع إطار عام للكتيب المقترح تضااام ن شااارحًا للتحديات الرئيسااا ▪

"، ونصااائح و رشااادات للمنيمات المعنية ااألشااخاح الوي اإلعاقة حول أ ضااغ 19-اإلعاقة خ ل جائحة "كو يد
السااارغ للتصااادي للجائحة، و/ذلت /يفية مراقوة إدراج اإلعاقة  ي مشاااروعات اواااتجااات الطوارا، ااإلضاااا ة إلى 

 ي المجال الصحي.توصيات موجهة إلى الحكومات والعاملين  
 ،2020م12م17بتاااري   (40د.ع ) (917) ي إطااار تنفيااذ قرار مجلس واراء الشااااااااااااا ون االجتماااعيااة العرب رقم  -

والمنيمة العربية لألشااااااااااخاح الوي  االوااااااااااكوابالتعاون م  لجنة و  دولة الكويتم   االتنسااااااااااي  األمانة العامةمت ني  
 لم تمر الدول األطراف  ي اتفاقية حقو" األشاااااااااااااخاح الوي اإلعاقة( 14)الدورة  على تامي اً جانري اً حدث ،اإلعاقة

(COSP14،)  تقنية " يديو /ونفرانس". عرر  2021م6م14 واللت بتاري 
ها هلتحديات الرئيسية التي يواجا لتحديدتسهيغ الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة يأتي تذا الحدل من أجغ  ▪

األوب اة واألاماات، و/اذلات تقاديم اعض الحلول  روف   اغ  ي اشاااااااااااااكاغ واضاااااااااااااحاإلعااقاة  ي األشاااااااااااااخااح الو 
 .واالوتراتيجيات العملية المتوا قة م  اتفاقية حقو" األشخاح الوي اإلعاقة لمواجهة تلت التحديات

ٕالى مناقشااة الحاجة إلى وضاا  نهج تعاوني لحماية حقو" األشااخاح الوي اإلعاقة أثناء  تذا الحدل /ذلتتدف  ▪
توادل الدروس ، و را اإلنسااانية وتحديد الرسرات والتحديات القائمة  ي تذا الصااددالنزاعات المساالحة وحاالت الطوا

الخررات والممارواااااات الجيدة  ي المنطقة العربية والعالم حول أ ضاااااغ السااااارغ لدعم األشاااااخاح الوي و  المكتساااااوة
وطر" "، 19-"كو يدجائحة توعات اإلعاقة أثناء النزاعات المسااااااااااالحة وحاالت الطوارا اإلنساااااااااااانية، اما  ي اللت 

 أامة مماثلة  ي المستقرغ.حالة حدول العربية  ي المنطقة واوتجااة  اوتعدادتحسين 
ومعنيين املفات  نمساا ولي/وار مشااار/ًا من الشااخصاايات الهامة، من بينهم واراء و  96شاااري  ي االجتماع نحو  ▪

 وأيضااااااً  ،وعدد من منيمات المجتم  المدني ،لى رؤوااااااء اآلليات الوطنيةإشاااااخاح الوي اإلعاقة، ااإلضاااااا ة األ
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وممرلي و/االت  على األشخاح الوي اإلعاقة  ي الدول العربية "19-"كو يدثار جائحة آالمعنيين املف مواجهة 
 األمم المتحدة المعنية.

"رعاية /وار ني مت األمانة العامة االتنسي  والتعاون م  المكتب اإلقليمي لصندو" األمم المتحدة للسكان، ندوة حول  -
، عرر تقنية " يديو 2021م6م29السااااااااان  ي الدول العربية: من منيور الساااااااااياواااااااااات والتدخ ت اإلجرائية"، بتاري  

 كونفرانس".
تد ت الندوة إلى تطوير أنيمة الرعاية االجتماعية والضااااااااااااامان االجتماعي وم ءمتها للمتطلوات الجديدة لكوار  ▪

اعلية شاااوكات األمان االجتماعي المعتمدة  ي الدول األعضااااء، وتعزيز السااان وعائ تهم، ااإلضاااا ة إلى تعزيز  
قدرات النيم الصحية  ي الدول العربية،  ضً  عن دعم دور منيمات المجتم  المدني  ي تلرية احتياجات /وار 

مساااواة الساان، وم ءمة وتكييف أنيمة وآليات الرعاية م  االحتياجات المسااتجدة لكوار الساان، م  التر/يز على ال
 بين الجنسين، ومراجعة األطر التشريعية  ي الدول العربية ومواءماتها االتسيرات الجارية.

تضاااامنت الندوة عددًا من المحاور الرئيسااااية الهامة، وتي: الوضاااا  االجتماعي لكوار الساااان و رو هم المعيشااااية،  ▪
لكوار السان، /وار السان  ي  روف  األوضااع الصاحية لكوار السان، المشاار/ة االجتماعية واالقتصاادية والرقافية
 الصراعات واخت ل األمن، اإلع م  ي خدمة صورة /وار السن وقضاياتم.

شاااري  ي الندوة /وار المساا ولين  ي الدول األعضاااء المعنيين اموضااوعات /وار الساان، ااإلضااا ة إلى عدد من  ▪
الحكومية العاملة م  قضايا /وار السن المنيمات العربية واألممية الات الصلة، وعدد من ممرلي المنيمات  ير 

 .على المستوى الوطني أو الدولي، وممرلو القطاع الخاح المهتمون اقضايا /وار السن
  ثانيًا: الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال التنمية والسياسات االجتماعية:

عات التحضيرية للقمة العالمية الرانية حول اإلعاقة لعام شار/ت األمانة العامة  ي عملية المشاورات الجارية ل جتما -
  ي مدينة القاترة. 2021م2م16. وقد ع قدت تذ  المشاورات بتاري  2022

تد ت المشاورات إلى ضمان مشار/ة واوعة من األشخاح الوي اإلعاقة، اما  ي اللت الف ات الممرلة تمريً  أقغ  ▪
م  والمكفو ين والوي اإلعاقات النفساااا ية، وتسااااليط الضااااوء على اللت من قرغ المنيمات المعنية ااألشااااخاح كالصاااا 

الوي اإلعاقة، وتحديد تذ  المنيمات لمجاالت الوحث الات األولوية للمناقشاااااة  ي القمة المقرلة، و/ذلت الفعاليات 
تد ًا التي وااااااااااتنعقد  ي الفترة التي تساااااااااار  الحدل، اما  ي اللت بناء قدرات المنيمات  ير الحكومية التي ت مر غ 

رئيسيًا  ي الشراكة م  القمة العالمية المقرلة. /ما تد ت المشاورات إلى قيام المنيمات المعنية ااألشخاح الوي 
اإلعاقة بوض  اوتراتيجية اشأن ورغ المضي قدمًا فيما يتعل  االدعوة والتوعية اشأن التزامات القمة المقرلة، م  

ية التزامات جديدة من حكوماتها، وتد ت أيضااااااااااااًا إلى تحليغ /يفية التفكير أيضااااااااااااًا فيما إالا /ان ينوسي التماس أ
 " ضمن مناقشات ونتائج القمة.19-تعزيز الدروس المستفادة من النتائج الكارثية لجائحة "كو يد

شاااااااااااااااري  ي االجتماع عدد من األشاااااااااااااخاح الوي اإلعاقة، وممرلون حكوميون و/وار العاملين  ي المنيمات  ▪
 وو/االت األمم المتحدة المتخصصة. الحكومية و ير الحكومية

صدر عن االجتماع عدد من التوصيات الهامة التي يتم تضمينها  ي الوثيقة العربية والتي ويتم التشاور اشأنها،  ▪
ومن بينها: تو ير الخدمات المساااااااااندة للتكنولوجيا /التعليم عن اعد، تحقي  التسطية الصااااااااحية والتعليم الشااااااااامغ، 
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ألشاااااااخاح الوي اإلعاقة، تو ير الحماية لألطفال والفتيات والنسااااااااء الوات اإلعاقة، تقديم والتمكين االقتصاااااااادي ل
الدعم الفني لمترجمي لسة اإلشاارة، تعزيز وتمكين األشاخاح الوي اإلعاقة  ي  غ األوب ة واألامات، دعم إنشااء 

ية، إعداد وتطوير الررامج مراكز العيي ااواااااتق لية لتو ير االندماج ولتكون بديلة عن الحاجة للم واااااساااااات الرعائ
المعتمدة  ي التعامغ م  األشاااااااااااخاح الوي اإلعاقة الذتنية وتدريب الكوادر على التقنيات الحديرة، دعم إنشااااااااااااء 

 مراكز نموالجية لإلعاقات الذتنية  ي العالم العربي.
 19 -/و يد شاااااااااااااار/ت األمانة العامة  ي ندوة حول "الحماية االجتماعية لألشاااااااااااااخاح الوي اإلعاقة  ي  غ جائحة -

 ،  ي مدينة بيروت.2021م6م21واألامة االقتصادية"، بتاري  
تد ت الندوة إلى تسااااليط الضااااوء على واق  األشااااخاح الوي اإلعاقة  ي  غ األوب ة واألامات، و/ذلت الموادرات  ▪

ية " واألامة االقتصاااااادية، وصاااااواًل إلى اقتراح توصااااايات عمل19-والصاااااعوبات التي واجهتهم خ ل جائحة "كو يد
 قابلة للتنفيذ لصالح تذ  الف ة الهامة للمجتم .

شاااااااري  ي أعمال الندوة عدد من /وار المساااااا ولين  ي الدول العربية المعنيين احقو" األشااااااخاح الوي اإلعاقة،  ▪
 وبعض المنيمات العربية واألممية الات الصلة.

بيروت، وني مته المنيمة العربية  ،  ي مدينة2021م6م22شااااااار/ت األمانة العامة  ي اجتماع تنساااااايقي ع قد بتاري   -
لألشااااااخاح الوي اإلعاقة، احضااااااور اعض المنيمات العربية واألممية الات الصاااااالة، واللت لتنسااااااي  الموقف العربي 

 حول التحضير للمشار/ة  ي القمة العالمية الرانية حول اإلعاقة.
الذي ع قد  ي مدينة القاترة  ع قد تذا االجتماع التنساااايقي  ي إطار تنفيذ توصاااايات وااااااقة صاااادرت عن االجتماع ▪

، حول عملية المشااااااورات ل جتماعات التحضااااايرية للقمة العالمية الرانية حول اإلعاقة لعام 2021م2م16بتاري  
، ومناقشة مقترح األمانة العامة اإعداد وثيقة عربية تتضمن تقرير وتوصيات موحدة من الدول العربية  ي 2022

 خ ل مجلس واراء الش ون االجتماعية العرب للجنة الم ني مة للقمة.مجال اإلعاقة، يتم تقديمها من 
جنوب: ن يم الحماية االجتماعية  –شاااااار/ت األمانة العامة  ي الحدل الجانري رفي  المساااااتوى حول "التعاون جنوب  -

و عرر تقنية " يدي 2021م7م12"، والذي ع قد بتاري  2030، ضااااااااااااامن تنفيذ خطة 19-المساااااااااااااتدامة ما اعد /و يد 
 كونفرانس".

شااااااااري  ي المنتدى ممرلون رفيعو المساااااااتوى من الواراء و/وار المسااااااا ولين  ي الم واااااااساااااااات المعنية االتخطيط  ▪
، وممرلون عن الررلمااانااات العربيااة والمنيمااات اإلقليميااة والاادوليااة ومنيمااات 2030ومتااااعااة تنفيااذ خطااة عااام 

  .ع ميةالمجتم  المدني والقطاع الخاح وبيوت الخررة والم وسات اإل
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 في مجال الصحة والمساعدات اإلنسانية: -2
 :والمساعدات اإلنسانية أواًل: الفعاليات التي نظَّمتها األمانة العامة في مجال الصحة

-16نيمت األمانة العامة االجتماع التاواااااااااااا  للجنة الفنية االوااااااااااااتشااااااااااااارية لمجلس واراء الصااااااااااااحة العرب، يومي  -
 ( لمجلس واراء الصحة العرب. 54/ونفرانس"، للتحضير ألعمال الدورة العادية )عرر تقنية " يديو  2021م2م17
شااااااري  ي أعمال اللجنة ممرلو الدول العربية التالية: المملكة األردنية الهاشااااامية، دولة اإلمارات العربية المتحدة،  ▪

جمهورية جيروتي، المملكة مملكة الوحرين، الجمهورية التونساااااااااااااية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشاااااااااااااعرية، 
العربية السااعودية، جمهورية السااودان، جمهورية العرا"، واالطنة عمان، دولة  لسااطين، دولة قطر، دولة الكويت، 

 دولة ليريا، جمهورية مصر العربية، المملكة المسربية، الجمهورية اإلو مية الموريتانية، الجمهورية اليمنية.
( للمجلس ومكتوه التنفيذي، وتي: 54على أجندة اجتماعات الدورة العادية )احرت اللجنة الموضاااااااوعات المدرجة  ▪

تداعيات جائحة /ورونا المسااااااتجد على المنطقة العربية  ي المجال الصااااااحي، المجلس العربي ل ختصاااااااصااااااات 
من النيام األوااااواااي لمجلس واراء الصاااحة  13من المادة  6، تعديغ نم الرند جائزة الطريب العربيالصاااحية، 

عرب، خطة العمغ االوااااااااتراتيجية العربية اشااااااااأن إتاحة خدمات الصااااااااحة العامة  ي واااااااايا" اللجوء والنزوح  ي ال
المنطقة العربية، التعاون العربي الصاايني  ي المجال الصااحي، التعاون العربي األمريكي لمواجهة جائحة  يروس 

عية العامة لمنيمة الصاااااااحة العالمية كورونا المساااااااتجد، الكلمة الموحدة لمجلس واراء الصاااااااحة العرب أمام الجم
، الهي ة العربية لخدمات نقغ الدم، توحيد التشااااااااااريعات الصااااااااااحية  ي الدول العربية، اللجنة 2021اجنيفم مايو 

تحسااااااين صااااااحة األمهات الفنية االوااااااتشااااااارية العربية للتمريض والقوالة، االوااااااتراتيجية العربية للصااااااحة والري ة، 
، االواااااتراتيجية العربية لكوار السااااان، قرار مجلس واراء النقغ العرب رقم طقة العربيةوالمراتقات  ي المن واألطفال

اشااااااااااااااأن المقاربة التي ترناتا االتحاد األوروبي إلعادة إط " النقغ الجوي وتعافيه، المر/ز العربي لتأليف  488
 وترجمة العلوم الصحية، واللجنة العليا للدواء العربي.

االجتماع المشاااااااااااتري األول بين  ،واارة الصاااااااااااحة والخدمات اإلنساااااااااااانية األمريكيةتعاون م  االاألمانة العامة  ني مت -
عرر تقنية  2021م2م16 بتاري  "،19-"كو يدالجانرين العربي واألمريكي  ي المجال الصاااحي لمواجهة أامة جائحة 

 ".نسا يديو /ونفر "
الصاااااااحة العرب من الدول العربية التالية: اللجنة الفنية االواااااااتشاااااااارية لمجلس واراء  وشااااااااري  ي االجتماع ممرل ▪

المملكة األردنية الهاشاااامية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، مملكة الوحرين، الجمهورية التونسااااية، المملكة العربية 
الساااااعودية، جمهورية الساااااودان، جمهورية العرا"، وااااالطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، دولة ليريا، جمهورية 

. وشاااااااااااري من الجانب ، المملكة المسربية، الجمهورية اإلواااااااااا مية الموريتانية، الجمهورية اليمنيةمصاااااااااار العربية
 واارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية.األمريكي 

توادل التجارب والخررات واالوااااااااااتفادة من خررة أكد الجانوان على عدد من النقاط الهامة التي تضاااااااااامنت ما يلي:  ▪
اإلشاااااااااااااادة ، الخررات إلى الدول العربية  ألمريكية  ي الصاااااااااااااناعات الدوائية واللقاحات ونقغ تذالواليات المتحدة ا

العمغ على بناء شاااااراكة قوية بين الجانرين "، 19-"كو يدجائحة  أامةاالجهود العربية واألمريكية من أجغ احتواء 
وخاصااااة  يروس /ورونا  األوب ةالعربي واألمريكي  ي مجاالت الصااااحة المتعلقة االتدريب وتوادل المعلومات عن 
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االوتفادة من الخررة األمريكية  ي مجال تصني  لهذا الفيروس، و المضادة  "موديرنا"و " ايزر"المستجد وتطعيمات 
ت خاصاااة  ي  غ وجود معامغ وشااار/ات ومصاااان  للقاحات  ي المنطقة العربية ولديها خرراء األمصاااال واللقاحا

ية، تونساااااالجمهورية الو  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشاااااعريةو المملكة المسربية و  جمهورية مصااااار العربيةمرغ 
عاون المشاااااااتري  ي مختلف بين الجانرين العربي واألمريكي لوحث أوجه الت عقد اجتماع دوري مشاااااااتري مساااااااتقر ً 

 المجاالت الصحية.
ااااياادن بتقااديم حلول مختلفااة لتو ير األمريكي جو التزامااه  ي  ااغ قيااادة الرئيس  علىكمااا أكااد الو ااد األمريكي  ▪

ودعمه لسااااااااارعة الحصاااااااااول على  "كو اكس"االنضااااااااامام لمنيمة الصاااااااااحة العالمية ولمر   اللقاحات ، و اللقاحات
العمغ اشااااكغ دؤوب لفتح قنوات للنقاش واالوااااتفادة من ، و/ذلت حات مسااااتقر ً مناقشااااة موضااااوع اللقا، و اللقاحات

تكوين مجموعات للمناقشاااااااااااة ،  ضاااااااااااً  عن مراكز مكا حة األمرا  والوقاية منهاو  ةتي ة السذاء والدواء األمريكي
تعزيز "، و 19-"كو يدوتووي  نطا" التعاون إلى ما تو أاعد من  ،واالوتفادة من التجارب الناجحة  ي تذا الشأن

 التعاون م  منيمة الصحة العالمية  ي تذا الخصوح.
-14( لمجلس واراء الصاااااااااااااحة العرب ومكتوه التنفيذي يومي 54ني مت األمانة العامة اجتماعات الدورة العادية ) -

 ، عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م3م15
ر معالي واراء الصاااحة العرب أعضااااء ، احضاااو 2021م3م14ع قد المكتب التنفيذي التحضااايري للمجلس بتاري   ▪

 المكتب التنفيذي للمجلس.
، احضور معالي السادة واراء الصحة العرب، ومشار/ة 2021م3م15( للمجلس بتاري  54ع قد اجتماع الدورة ) ▪

 -المدير اإلقليمي لمنيمة الصااااحة العالمية لشاااار" المتووااااط، والمدير اإلقليمي لصااااندو" األمم المتحدة للسااااكان 
اإلقليمي للدول العربية االقاترة، وأمين عام المجلس العربي ل ختصااااااااااصاااااااااات الصاااااااااحية، وممرلون عن  المكتب

 المنيمات الدولية واإلقليمية واالتحادات والمجالس العربية المتخصصة  ي المجاالت الصحية المختلفة.
الرائدة للدول العربية احث المجلس عددًا من الموضااااااوعات الصااااااحية الهامة والتي تضاااااامنت: التجارب الناجحة و  ▪

األعضااااااااااء  ي المجال الصاااااااااحي، توحيد التشاااااااااريعات الصاااااااااحية  ي الدول العربية، التمريض والقوالة  ي الدول 
العربية، الهي ة العربية لخدمات نقغ الدم، جائزة الطريب العربي والصاااااااااااااحة والري ة، توحيد معايير خطط الطوارا 

اإلدارية لتكون جاتزة ل واااتجااة الساااريعة للطوارا والكوارل، أدوار والكوارل، جاتزية المنشاااآت الصاااحية الفنية و 
الكفاءات الصااااااااااحية العربية المهاجرة  ي تعزيز القطاع الصااااااااااحي االدول العربية، التعاون العربي الصاااااااااايني  ي 
المجال الصااااااحي، المجلس العربي ل ختصاااااااصااااااات الصااااااحية، المر/ز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصااااااحية، 

 العربي للتنمية الصحية. الصندو" 
، 2021م5م19ني مت األمانة العامة االجتماع العاشر للجنة الفنية االوتشارية لمجلس واراء الصحة العرب بتاري   -

 2021م5م23( لمجلس واراء الصاااااااااااااحة العرب التي انعقدت الحقًا بتاري  55للتحضاااااااااااااير ألعمال الدورة العادية )
 ، عرر تقنية " يديو /ونفرانس".2021م5م20دت /ذلت بتاري  واجتماعات مكتوه التنفيذي التي انعق

شااااااااااااااري  ي االجتماع ممرلو الدول التالية: المملكة األردنية الهاشااااااااااااامية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، مملكة  ▪
الوحرين، الجمهورية التونساااااااية، جمهورية الساااااااودان، جمهورية العرا"، دولة  لساااااااطين، دولة قطر، دولة الكويت، 
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لة ليريا، جمهورية مصااار العربية، المملكة المسربية، الجمهورية اليمنية، ااإلضاااا ة إلى ممرلي المكتب اإلقليمي دو 
 لمنيمة الصحة العالمية لشر" المتووط، وصندو" األمم المتحدة للسكان للدول العربية.

لس ومكتوه التنفيذي، ( للمج55احث االجتماع الموضاااااااااااااوعات المدرجة على أجندة اجتماعات الدورة العادية ) ▪
"، توحيد الجهود المرذولة لضمان 19-وتى: مشروع اوتراتيجية عربية وآلية تنفيذتا للحصول على لقاحات "كو يد

التو ير والتواي  العادل للقاحات على الدول العربية، مشروع االوتراتيجية العربية لمواانة صديقة للصحة، مشروع 
للجمعية العامة لمنيمة الصاااااحة العالمية، المجلس  74ة العرب أمام الدورة الكلمة الموحدة لمجلس واراء الصاااااح

العربي ل ختصاصات الصحية، األحوال الصحية  ي األراضي الفلسطينية المحتلة )اما  ي اللت القدس الشرقية( 
 نعاش اشاااااااأن دعم إعادة إط " و  290والجوالن الساااااااوري المحتغ، وقرار المجلس الوااري العربي للساااااااياحة رقم 

-2021قطاع السااياحة والساافر  ي الدول العربية، تشااكيغ المكتب التنفيذي لمجلس واراء الصااحة العرب لعامي 
2022. 

صدر عن االجتماع عدد من التوصيات الهامة اشأن الموضوعات المشار إليها، وتم ر عها إلى اجتماع المكتب  ▪
 التنفيذي للمجلس.

عرر  2021م5م20نيمت األمانة العامة أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس واراء الصاااااااااااااحة العرب، بتاري   -
 تقنية " يديو /ونفرانس".

شاااااااري  ي االجتماع معالي السااااااادة واراء الصااااااحة العرب أعضاااااااء المكتب التنفيذي للمجلس. وبحث االجتماع  ▪
( لمجلس واراء الصااااااحة العرب التي انعقدت الحقًا 55ية )الموضااااااوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة العاد

 عرر تقنية " يديو /ونفرانس" برئاوة الجمهورية التونسية.  2021م5م23بتاري  
صااااادر عن االجتماع عدد من القرارات الهامة التي تضااااامنت ما يلي: تقديم المكتب التنفيذي خالم التعااي إلى  ▪

كامغ حكومات وشعوب عربية م  أبناء الشعب الفلسطيني، العمغ على الشعب الفلسطيني م /دًا على تضامنه ال
تو ير االحتياجات الصحية العاجلة والمساعدات اإلنسانية والفنية دعما للقطاع الصحي الفلسطيني وصمود   ي 

س وجه االحت ل اإلوارائيلي الساشام. ومن ناحية أخرى، و ي إطار الجهود المرذولة من أجغ التصادي لوباء  يرو 
مت جمهورية مصر العربية مشروع االوتراتيجية العربية للحصول على لقاحات "كو يد " 19-كورونا المستجد، قد 

وآلية تنفيذتا وتوحيد الجهود المرذولة لضااااااااااااامان التو ير والتواي  العادل للقاحات على الدول العربية. /ما اعتمد 
 ديقة للصحة. المكتب التنفيذي مشروع االوتراتيجية العربية لمواانة ص

عرر تقنية  2021م5م23( لمجلس واراء الصاااااااااااااحة العرب بتاري  55ني مت األمانة العامة أعمال الدورة العادية ) -
 " يديو /ونفرانس".

شااااااااااااااري  ي االجتماع ممرلو الدول التالية: المملكة األردنية الهاشااااااااااااامية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، مملكة  ▪
التونساااااااية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشاااااااعرية، المملكة العربية الساااااااعودية، جمهورية الوحرين، الجمهورية 

السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العرا"، ولطنة عمان، دولة  لسطين، دولة قطر، دولة الكويت، 
اإلواااااااااااا مية الموريتانية، الجمهورية الجمهورية اللرنانية، جمهورية مصاااااااااااار العربية، المملكة المسربية، الجمهورية 

اليمنية، ااإلضا ة إلى ممرلي المكتب اإلقليمي لمنيمة الصحة العالمية لشر" المتووط، وصندو" األمم المتحدة 
 للسكان للدول العربية اصفة مراقب.
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فيذتا صااااااادر عن االجتماع عدد من القرارات الهامة التي تضااااااامنت ما يلي: مشاااااااروع اواااااااتراتيجية عربية وآلية تن ▪
" وتوحيد الجهود المرذولة لضاامان التو ير والتواي  العادل للقاحات على الدول 19-للحصااول على لقاحات "كو يد

العربية، مشااااروع االوااااتراتيجية العربية لمواانة صااااديقة للصااااحة، ومشااااروع الكلمة الموحدة لمجلس واراء الصااااحة 
عالمية، والمجلس العربي ل ختصاااااصااااات الصااااحية، ( للجمعية العامة لمنيمة الصااااحة ال74العرب أمام الدورة )

واألحوال الصاااااحية  ي األراضاااااي الفلساااااطينية المحتلة )اما  ي اللت القدس الشااااارقية( والجوالن الساااااوري المحتغ، 
( حول دعم إعادة إط " إنعاش قطاع السااااااياحة والساااااافر  ي 290وقرار المجلس الوااري العربي للسااااااياحة رقم )

$ ) قط خمسااااامائة ألف دوالر أمريكي ال  ير(، 500.000ة إلى تخصااااايم مرل  وقدر  الدول العربية، ااإلضاااااا 
لدعم القطاع الصاااااااحي الفلساااااااطيني وتو ير االحتياجات الصاااااااحية العاجلة له واللت االتنساااااااي  م  واارة الصاااااااحة 

 والسكان اجمهورية مصر العربية.
 :والمساعدات اإلنسانية الصحةاألمانة العامة في مجال شاركت فيها فعاليات التي ثانيًا: ال

، 2021م2م27شااار/ت األمانة العامة  ي اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي ل ختصاااصااات الصااحية بتاري   -
 ، عرر تقنية " يديو /ونفرانس".2021م3م2واجتماع الهي ة العليا للمجلس بتاري  

 ي ندوة حول " هم دور  ،قليمي لشر" المتووطبدعوة من منيمة الصحة العالميةم المكتب اإل عامةشار/ت األمانة ال -
عرر تقنية  2021م5م12الجهات المعنية ااتفاقية منيمة الصااااااااااحة العالمية اإلطارية اشااااااااااأن مكا حة التو "، بتاري  

من أتداف التنمية المسااتدامة  ي االوااتعرا  الوطني ألطراف  3" يديو /ونفرانس"، و/ذلت ندوة حول "عر  الساية 
 ، عرر تقنية " يديو /ونفرانس".2021م6م21طارية" بتاري  االتفاقية اإل

شاااار/ت األمانة العامة  ي اجتماع تنسااايقي ع قد م  صاااندو" األمم المتحدة للساااكان للدول العربية والمكتب اإلقليمي  -
، ل تفا" على التصااااور 2021م6م7لمنيمة الصااااحة العالمية لشاااار" المتووااااط، عرر تقنية " يديو /ونفرانس" بتاري  

العام للم تمر العربي العلمي حول دور الكفاءات الصااااااااااحية العربية المهاجرة  ي تعزيز القطاعات الصااااااااااحية االدول 
 العربية.
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 :الشباب والرياضةفي مجال  -3
 :الشباب والرياضةاألمانة العامة في مجال  نظمتهاالفعاليات التي أواًل: 

ني مت األمانة العامة، االتعاون والتنسااي  م  اتحاد اللجان األوليمرية الوطنية العربية، ورشااة عمغ اعنوان "اوااتشااراف  -
 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م4م10المستقرغ الرياضي"، واللت بتاري  

 دولة عربية. 18مشار/ًا من  578شاري  ي ورشة العمغ  ▪
المحاور الهامة التي تضاامنت: مدخغ عام الوااتشااراف المسااتقرغ، مناقشااة التحديات احرت ورشااة العمغ عددًا من  ▪

اة الوااتشااراف المسااتقرغ، أتمية االوااتشااراف وخصااائم المسااتشاار ين، الفر" بين  العالمية الكررى، المتسيرات الم عز ا
إلضاااا ة إلى نقاش التخطيط االواااتراتيجي واالواااتشاااراف، تطوير القدرات االواااتشااارافية لدى المشاااار/ين االدورة، اا

 مفتوح حول مستقرغ الرياضة.
نيمت األمانة العامة، االتعاون والتنسي  م  واارة الشواب والرياضة االجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعرية، حوارًا  -

ي  "، بتار 19-شاااااوابيًا عربيًا ا تراضااااايًا حول "دور الشاااااواب العربي ومدى مسااااااتمته  ي تسااااايير األامة الوبائية /و يد
 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م4م12
تدف تذا الحوار إلى توادل التجارب بين الشاااااااواب العربي و براا مسااااااااتماتهم  ي الحد من تفشاااااااي وباء /ورونا،  ▪

الجائحة، وتدعيم أواصااااار اإلخو ة والتعارف بين الشاااااواب  دوتوادل األ كار حول الرؤية المساااااتقرلية للشاااااواب ما اع
 ى مضاعفة روح التضامن خ ل األامات.العربي، والعمغ عل

 شاري  ي الحوار شاب و تاة من /غ دولة عربية من الناشطين  ي المجتم  المدني والحر/ة التطوعية. ▪
اللجنة الفنية الشاااااااااااااوابية المعاونة لمجلس واراء الشاااااااااااااواب والرياضاااااااااااااة العرب، بتاري   جتماعني مت األمانة العامة ا -

 نفرانس".عرر تقنية " يديو /و  2021م5م23
احرت اللجنة عددًا من الموضاااااااااوعات الهامة، والتي تضااااااااامنت: نموالج محاكاة برلمان الشاااااااااواب العربي، إط "  ▪

موعوثين ا تراضيين للشواب العربي، منتدى الشواب العربي األوروبي الرامن، اسداد عاصمة الشواب العربي لعام 
، مشاااروع القيادات التقنية للشاااواب العربي، منصاااة ، برنامج رحلة المشااااعر المقدواااة لشاااواب الدول العربية2021

 الشواب العربي، مسااقة احرية للشواب العربي حول العائد الديمسرا ي وجائحة /ورونا. 
صاااااادر عن اجتماع اللجنة عدد من التوصاااااايات الهامة التي تم عرضااااااها على مجلس واراء الشااااااواب والرياضااااااة  ▪

 العرب واتخذ القرارات المناووة اشأنها.
اللجنة الفنية الرياضاااااااااااية المعاونة لمجلس واراء الشاااااااااااواب والرياضاااااااااااة العرب، بتاري   جتماعت األمانة العامة اني م -

 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م5م24
احرت اللجنة عددًا من الموضوعات الهامة، والتي تضمنت: دورة التشريعات واألنيمة الرياضية، المنتدى العربي  ▪

واب والرياضاااااة، الررنامج العربي المتقدم  ي االواااااترمار الرياضاااااي  ي المنشاااااآت الرياضاااااية، األول للعاملين االشااااا
 المهرجان العربي للرياضة النسوية، ندوة تداعيات جائحة /ورونا والواق  الرياضي الجديد. 

اال صدر عن اللجنة عدد من التوصيات الهامة التي تم عرضها على مجلس واراء الشواب والرياضة العرب التخ ▪
 القرارات المناووة اشأنها.
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 2021م5م25اللجنة المالية المعاونة لمجلس واراء الشاااواب والرياضاااة العرب، بتاري   جتماعني مت األمانة العامة ا -
 عرر تقنية " يديو /ونفرانس".

احرت اللجنة عددًا من الموضاااااااااوعات الهامة، والتي تضااااااااامنت: مواانة الصاااااااااندو" العربي لألنشاااااااااطة الشاااااااااوابية  ▪
، موقف الدول العربية من وداد المساتمات  ي مواانة الصندو" و يرتا من الموضوعات 2021ياضية لعام والر 

المالية التي تم عرضااااااااااها على مجلس إدارة الصااااااااااندو"، تمهيدًا لعرضااااااااااها على اجتماع مجلس واراء الشااااااااااواب 
 والرياضة العرب التخاال القرارات المناووة اشأنها.

 2021م5م26 مجلس إدارة الصاااااندو" العربي لألنشاااااطة الشاااااوابية والرياضاااااية، بتاري  عجتماني مت األمانة العامة ا -
 عرر تقنية " يديو /ونفرانس".

شااااااااري  ي االجتماع ممرلو /غ من: جمهورية مصااااااار العربية )رئيس مجلس إدارة الصاااااااندو" العربي لألنشاااااااطة  ▪
ربية المتحدة، الجمهورية التونساااااية، المملكة الشاااااوابية والرياضاااااية(، المملكة األردنية الهاشااااامية، دولة اإلمارات الع

 العربية السعودية، جمهورية العرا"، ولطنة عمان، دولة  لسطين، دولة الكويت، دولة ليريا.
، والرد  على 2021صدر عن االجتماع عدد من التوصيات الهامة، والتي تضمنت اعتماد ميزانية الصندو" لعام  ▪

 تمات الدول العربية األعضاء  ي الصندو".تقرير الهي ة العليا للرقااة، ومسا
مت األمانة العامة اجتماع الدورة ) - ( للمكتب التنفيذي لمجلس واراء الشاااااااااااااواب والرياضااااااااااااااة العرب، بتاري  66ني 

 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م5م26
واراء الشااااااااااواب شاااااااااااري  ي االجتماع ممرلو /غ من: جمهورية مصاااااااااار العربية )رئيس المكتب التنفيذي لمجلس  ▪

والرياضاااااااااة العرب(، المملكة األردنية الهاشااااااااامية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونساااااااااية، المملكة 
 العربية السعودية، جمهورية العرا"، ولطنة عمان، دولة  لسطين، دولة الكويت، دولة ليريا.

شاااوابية، اللجنة الفنية الرياضاااية، اللجنة المالية، احث االجتماع التوصااايات الصاااادرة عن /غ من: اللجنة الفنية ال ▪
 وصدر عن االجتماع عدد من مشاري  القرارات تم عرضها على اجتماع مجلس واراء الشواب والرياضة العرب.

ام جم    2021م5م27( لمجلس واراء الشااااااااااواب والرياضااااااااااة العرب بتاري  44الدورة ) جتماعنيمت األمانة العامة ا -
  ي اوتاد القاترة الدولي.الصاالت المسطاة 

 شاري  ي االجتماع معالي السادة واراء الشواب والرياضة وممرلو الدول األعضاء. ▪
 صدر عن االجتماع عدد من القرارات الهامة اشأن الموضوعات التي /انت م درجة على جدول أعمال االجتماع. ▪

اواااتقرلت األمانة العامة الو د الشاااوابي المشااااري  ي منحة الزعيم جمال عرد الناصااار للقيادة الدولية )الد عة الرانية(،  -
واير الشاااااواب والرياضاااااة اجمهورية  –، واللت اواااااتجااة لطلب معالي الد/تورم أشااااارف صاااااوحي 2021م6م2بتاري  

ى أنشطتها. و/ان الشواب الزائر من ث ل قارات مختلفة مصر العربية بزيارة مرنى جامعة الدول العربية والتعرف عل
)ا ريقيا، آوااااايا، أمريكا الجنوبية(؛ حيث ت عترر تذ  المنحة إحدى اآلليات التنفيذية لعر  تجربة مصااااار التنموية  ي 

 بناء الم وسات والشخصيات الوطنية /نموالج يحتذى اه.
ساااااااعد رئيس قطاع الشاااااا ون االجتماعية االو د الشااااااوابي، األمين العام الم –رحرت الساااااافيرة د. هيفاء أبو  زالة  ▪

وأشارت  ي /لمتها إلى ما يضم ه قطاع الش ون االجتماعياااااااااااااااااااااااااااااااااااة ااألمانة العامة من إدارات تعمغ  ي مجاالت 
 مختلفة معنية االشااا ون االجتماعية )وتي: إدارة الهجرة والمستربين، إدارة الشاااواب والرياضاااة، إدارة المرأة واألوااارة
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والطفولة، إدارة حقو" االنسااااان، إدارة السااااياوااااات السااااكانية، إدارة التنمية والسااااياوااااات االجتماعية، إدارة الصااااحة 
والمسااااااااااعدات اإلنساااااااااانية(. /ما اواااااااااتعرضااااااااات آليات عمغ مجلس جامعة الدول العربية والمجلس االقتصاااااااااادي 

 لم واألمن ونرذ العنف والكراهية.  واالجتماعي، وأكدت على أتمية دور الشواب  ي النهو  ااألمم ونشر الس
ني مت األمانة العامة االتعاون والتنسي  م  اتحاد اللجان األوليمرية الوطنية العربية، ورشة عمغ تحت عنوان "تسل ح  -

عرر تقنيااة " يااديو  2021م6م10–7، واللاات خ ل الفترة 365" ضااااااااااااامن الررنااامج الرياااضاااااااااااااي power upللسااد" "
 كونفرانس".

لى مساااااااعدة الف ة المسااااااتهد ة، والتي تضاااااام الرياضاااااايين والمدربين واالداريين الرياضاااااايين، على تد ت الورشااااااة إ ▪
االنتقال من الحياة الرياضاااية للحياة العملية اطريقة وااالساااة ومنحهم المعر ة لتحقي  النجاح  ي حياتهم الرياضاااية 

 و/ذلت حياتهم العامة المستقرلية.
تحاد المصاااري للااااااااااااااااا"دارتس" االتنساااي  م  األمانة العامة، الوطولة العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية، ني م اال -

 ،  ي م جم   الصاالت المسطاة اإوتاد القاترة الدولي.2021م6م16–12األولى للا "دارتس"، خ ل الفترة 
 دولة عربية. 17شاري  ي أعمال الوطولة  ▪
الرئيسية  ي التأكيد على عم  الع قات العربية وعيًا ت عد تذ  التجمعات العربية الرياضية واحدة من أتم الدعائم  ▪

 نحو مجتم  عربي متكاتف.
 5( اشاااأن االحتفال بيوم الشاااواب العربي والذي يوا   957تنفيذًا لقرار مجلس واراء الشاااواب والرياضاااة العرب رقم ) -

واارات الشاااااواب والرياضاااااة  يوليو من /غ عام، أصااااادرت األمانة العامة بيانًا بهذ  المناواااااوة، وقامت امخاطوة جمي 
العرب أو ما  ي حكمها االدول العربية اشاااااااااااااأن إقامة احتفالية بهذ  المناواااااااااااااوة وموا اة األمانة العامة املخم عن 

 االحتفالية.
، لمناقشاة الموضاوعات التي 2021م7م5عقدت األمانة العامة اجتماعًا تنسايقيًا م  االتحاد العربي للشاواب والري ة بتاري   -

 ينالصادر  2021م5م27( بتاري  971)( و970)رقم القرارين ا من قرغ االتحاد العربي. وقد تم إب  هم افحوى تم طرحه
 ( اشأن "منتدى الشواب العربي األ ريقي الحادي عشر". 44) د.ععن مجلس واراء الشواب والرياضة العرب 

ني مت األمانة العامة االجتماع التحضاااايري األول لمنتدى الشااااواب العربي األوروبي الرامن م  مجلس شااااواب أوروبا  -
 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م7م6والجهات التونسية المستضيفة ألعمال المنتدى، بتاري  

المقترح إلقامة المنتدى، موضاااااااوع  نية للمنتدى، والتي تشااااااامغ: شاااااااكغ ومكان والتاري الجوانب الفاحث االجتماع  ▪
ة وجامعة الدول العربيوأتداف ومخرجات المنتدى، الجهات الم شااااااارا/ة، وأوجه التعاون بين مجلس شااااااواب أوروبا 

، موعد االجتماع التحضااااااايري القادم، ااإلضاااااااا ة إلى /ا ة التفاصااااااايغ الفنية الخاصاااااااة امنتدى 2022خ ل عام 
 الشواب العربي األوروبي الرامن.

، لمناقشاااة موضاااوع المخيم 2021م7م7قدت األمانة العامة اجتماعًا تنسااايقيًا م  المنيمة الكشااافية العربية، بتاري  ع -
 التربوي للشواب الكشفي العربي، واوتعرا  خطة عمغ المنيمة خ ل الفترة القادمة.

، الوتعرا  2021م7م11بتاري   عقدت األمانة العامة اجتماعًا تنسيقيًا م  مجلس الشواب العربي للتنمية المتكاملة -
مه مجلس الشااواب العربي للتنمية المتكاملة من أنشااطة تحت رعاية جامعة الدول العربية، والوقوف على خطة  ما ي قد 

 عمغ المجلس خ ل الفترة القادمة.
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، تقوم 2021م5م27( بتاري  44( بدورته العادية )954تنفيذًا لقرار مجلس واراء الشااااااااااواب والرياضااااااااااة العرب رقم ) -
واارة الشااااااااااااواب والرياضااااااااااااة امملكة الوحرين االتعاون م  األمانة العامة اإط " جائزة "بن ناصاااااااااااار العالمية لإلبداع 

 .2021م9م1الشوابي" و تح ااب التسجيغ على الموق  الخاح االجائزة، واللت بتاري  
ءات المتميزة، توطيد الع قات بين تهدف الجائزة إلى ما يلي: تنمية المهارات الشاااااااااااااوابية وتقدير المواتب والكفا ▪

الشاواب  ي العالم، توادل الخررات بين الوي المواتب المتشاابهة  ي مختلف دول العالم، تو ير بي ة تنا ساية عادلة 
 للشواب المردع إلبراا جهودتم اإلبداعية  ي مختلف المجاالت.

 :الشباب والرياضةاألمانة العامة في مجال شاركت فيها : الفعاليات التي ثانياً 
رئيس قطاع الشاااااااااااا ون  –شااااااااااااار/ت األمانة العامة م مر لة  ي الساااااااااااافيرة د. هيفاء أبو  زالة األمين العام المساااااااااااااعد  -

واير  –االجتماعية،  ي ا تتاح الوطولة العربية للرماية التي أقيمت تحت رعاية معالي الد/تورم أشاااااااااااارف صااااااااااااوحي 
المكتب التنفيذي لمجلس واراء الشااااواب والرياضااااة العرب، واللت  الشااااواب والرياضااااة اجمهورية مصاااار العربية رئيس

 ي مدينة القاترة، وبمشاااااااااار/ة رئيس اللجنة األوليمرية المصااااااااارية ورئيس االتحاد العربي للرماية  2021م6م2بتاري  
 ورئيس االتحاد المصري واأل ريقي للرماية، والعديد من ضيوف الوطولة.  

ت  يها االشاااااااااااكر على الدعوة للمشاااااااااااار/ة  ي حفغ ا تتاح الوطولة العربية للرماية، ألقت األمانة العامة /لمة تقدم ▪
ونو تت إلى اتتمام جامعة الدول العربية االرياضااااة العربية وتو ير /غ اإلمكانيات لتنفيذ األنشااااطة الرياضااااية التي 

معة الدول العربية بيت يتم تنييمها وانويًا تحت ميلة مجلس واراء الشاواب والرياضاة العرب، م /دًة على أن جا
 العرب وتيغ داعمة لكغ األنشطة الشوابية والرياضية التي تخدم شواب الوطن العربي. 

 " والتسيرات المتسارعة العالمية واإلقليمية19-كما أشارت األمانة العامة إلى التعامغ م  توعات جائحة "كو يد ▪
اشأن صعوبة التنقغ بين بلدان العالم، مما /ان له تأثير /رير على /ا ة األلعاب الرياضية والرياضيين على وجه 
الخصوح، و لساء اعض الوطوالت الرياضية على مستوى العالم، وأن  إقامة تذ  الدورة على أر  الكنانة مصر 

 ي تنييم الوطوالت الرياضية العالمية واإلقليمية العييمة تو اختيار مو   لما تتميز اه مصر من خررات رائعة 
 والعربية.

 األمانة العامة في مجال الشباب والرياضة:اللقاءات واالجتماعات التنسياية التي عقدتها ثالثًا: 
، لوحااااااث أوجااااااه 2021م7م13عقاااااادت األمانااااااة العامااااااة اجتماعااااااًا تنساااااايقيًا ماااااا  االتحاااااااد العربااااااي للتطااااااوع بتاااااااري   -

يفيااااة نشاااار ثقا ااااة التطااااوع بااااين الاااانيء والشااااواب، ااإلضااااا ة إلااااى الوحااااث عاااان حلااااول إبداعيااااة التعاااااون ومناقشااااة /
و يااااار تقليدياااااة للقضاااااايا والملفاااااات الات االتتماااااام المشاااااتري باااااين الجاااااانرين؛ مااااان خااااا ل تواااااادل الخرااااارات وتساااااليط 

 الضوء على التجارب الناجحة. 
، 2021م7م14معياااااات بياااااوت الشاااااواب بتااااااري  عقااااادت األماناااااة العاماااااة اجتماعاااااًا تنسااااايقيًا مااااا  االتحااااااد العرباااااي لج -

 لوحث تطور حر/ة بيوت الشواب على مستوى الوطن العربي واوتعرا  أنشطة االتحاد الفترة المقرلة.
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 في مجال المرأة واألسرة والطفولة: -4
 أواًل: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال المرأة:

واالجتماع اإلقليمي العربي  ،للجنة المرأة العربية على المساااااااااااااتوى الوااري  (40)اجتماع الدورة  ت األمانة العامةمني   -
 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م2م11-10(، واللت يومي 65د.)التحضيري للجنة وض  المرأة ااألمم المتحدة 

لآللياااااااات الوطنياااااااة  رؤوااااااااء (5)واراء ووايااااااارات و (7و)دولاااااااة عربياااااااة، ( 17ممرلاااااااو ) شااااااااري  اااااااي االجتمااااااااع ▪
، ألماااام المتحاااادةلعاااان المنيمااااات اإلقليميااااة ااإلضااااا ة إلااااى ممرلااااين  ،المعنيااااة اشاااا ون الماااارأة  ااااي الاااادول العربيااااة

وصااااندو" األماااام  والمفوضااااية السااااامية لألماااام المتحاااادة لشاااا ون ال ج ااااينماااان بينهااااا تي ااااة األماااام المتحاااادة للماااارأة 
 .الخرراء للسكان وعدد منالمتحدة 

نة عدد من التوصااااااااايات الهامة، والتي تضااااااااامنت تعزيز المسااااااااااواة بين الجنساااااااااين  ي عدد من صااااااااادر عن اللج ▪
المجاالت. فيما صااااااادر عن االجتماع التحضااااااايري للجنة وضااااااا  المرأة ااألمم المتحدة "الريان العربي" الذي ي مر غ 

والتي ، 2021 ي مارس  الموقف العربي المو حد إااء القضااااية المطروحة على اجتماع لجنة المرأة ااألمم المتحدة
الة للمرأة  ي الحياة العامة خصااصاات أعمالها تذا العام حول موضااوع : "نحو صاان  القرار والمشااار/ة الكاملة والفع 

 والقضاء على جمي  أشكال العنف وتحقي  المساواة بين الجنسين وتمكين جمي  النساء والفتيات".
( للجنة وضااااااااااااا  المرأة ااألمم المتحدة تحت عنوان 65عمال الدورة )على تامي أ  إقليمياً  اً مت األمانة العامة حدثني   -

 ،تقنية " يديو /ونفرانس"عرر  2021م3م25 ، بتاري "العمغ وااااااااااااويًا إلنهاء العنف ضااااااااااااد المرأة  ي المنطقة العربية"
ة لألمم المتحدة المفوضية السامي، المكتب اإلقليمي لهي ة األمم المتحدة للمرأة  ي الدول العربية/غ من:  االتعاون م 

 . صندو" األمم المتحدة للسكان ،لش ون ال ج ين
األمين العام المساعد رئيس قطاع  –م مر لة  ي السفيرة د. هيفاء أبو  زالة  2021م4م1وق عت األمانة العامة بتاري   -

عاون القائم بين جامعة الشااااا ون االجتماعية، اتفاقية المرحلة الرالرة من "مشاااااروع المرأة واألمن والسااااا م"  ي إطار الت
المدير اإلقليمي للهي ة االدول  –الدول العربية وتي ة األمم المتحدة للمرأة، والتي ت مر لها السااااااااااااايدةمواااااااااااااواان ميخائيغ 
تقديم ، والذي يهدف إلى 2017العربية. وتأتي تذ  االتفاقية  ي إطار تنفيذ مشااااااروع المرأة واألمن والساااااا م منذ عام 

تقديم ، اجانب  ي مجاالت حغ النزاعات والووااااااااااااطة واالواااااااااااتجااة للنوع االجتماعيمرأة العربية للالمسااااااااااااعدة الفنية 
طر المسااااءلة وتنفيذتا  ي حاالت النزاع ولضااامان اعتماد أ  ، الخدمات العامة وبناء السااا م والحماية والعدالة االنتقالية

 .وما اعد النزاع  ي الدول العربية
ن م  األمانة العامة لمجلس واراء الداخلية العرب والمفوضاااااااية الساااااااامية لألمم المتحدة األمانة العامة االتعاو  ني مت -

قدت وع   ،" نحو خطة عمغ إقليمية حول االنتماء والهوية القانونية" إقليمية اعنوان:لشااااااااااااا ون ال ج ين ورشاااااااااااااة عمغ 
 تقنية " يديو /ونفرانس".عرر  2021م5م25بتاري  

 المنيمات الدولية واإلقليمية ، و/ذلت ممرلوالعربية الدول والعدل  يواارات الداخلية و ممرلشاري  ي الورشة  ▪
 المعنية.

 ي مجال  األمانة العامة ي إطار اوااااااتكمال مساااااااعي وجهود  صاااااادر عن االجتماع عدد من التوصاااااايات الهامة ▪
أن يكون له شااااااااهادة  تعزيز ح  المرأة المتساااااااااوي م  الرجغ  ي منح الجنسااااااااية ألبنائها، ودعم ح  /غ طفغ  ي

 مي د وأورا" ثروتية قانونية.
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، لمناقشااااااااااة واااااااااارغ 2021م7م6عقدت األمانة العامة اجتماعًا م  معهد األمم المتحدة لوحول نزع الساااااااااا ح بتاري   -
التعاون  ي إطار المشااااااااااروع الذي ي ني مه المعهد اعنوان: "الد   بدور النساااااااااااء  ي األمن الدولي: رؤى من الشاااااااااار" 

 األووط".
 نيًا: الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال المرأة:ثا
 ي االجتماع الدوري الذي ، بوصاااافها األمانة الفنية للشااااوكة العربية للنساااااء وواااايطات الساااا م العامةاألمانة شااااار/ت  -

عرر تقنية " يديو  2021م2م9تعقد  السااااكرتارية العامة ل تحاد العالمى للشااااوكات اإلقليمية لوواااااطة النساااااء، بتاري  
االجتماعات الدورية التي تعقدتا السااااااكرتارية العامة ل تحاد  ي األوااااااروع الرانى من /غ كونفرانس"، واللت  ي إطار 

 .شهر
معهد المرأة للتنمية "، والتي أقامها عربية الساااااااااا م.. اقلوباحتفالية تحت عنوان "كويت  شااااااااااار/ت األمانة العامة  ي -

، والذي ع قد عرر تقنية " يديو /ونفرانس" على تحرير الكويت عاماً  30مرور امناوااااااااوة   ي إطار االحتفال والساااااااا م
 . الشي  د. أحمد ناصر المحمد الصواح معالي الكويتدولة واير خارجية ، تحت رعاية 2021م3م7بتاري  

للتربية والعلوم منيمة العالم اإلوااااااا مي   ي "حفغ االنط " الروااااااامي اال تراضاااااااي الحتفالاألمانة العامة شاااااااار/ت  -
الذي و تقنية " يديو /ونفرانس"، عرر  2021م3م11 واللت بتاري  ،عامًا للمرأة" 2021اعام  (اإليسااااااااااايساااااااااااكووالرقا ة )

 ".اإليسيسكو تحت شعار "رموا نسائية: منو  إلهام المستقرغني مته منيمة 
مت الساااااافيرة د.  .2021م4م4 بتاري واللت  ""الدورة التدريرية للدبلوماواااااايات اليمنياتشااااااار/ت األمانة العامة  ي  - وقد 

االقتصادي  ناألمين العام المساعد رئيس قطاع الش ون االجتماعية محاضرة تحت عنوان "التمكي –هيفاء أبو  زالة 
"، ااإلضااااا ة إلى مشااااار/ة الساااايدة مديرة إدارة المرأة واألواااارة والطفولة وتمكين المرأة  ي مجاالت ومراكز صاااان  القرار

 ".تسوية النزاعات وحفظ الس م والوواطةعامة بتقديم محاضرة حول "ااألمانة ال
"، بتاري  2021لعام  اجتماع مجلس أمناء مر/ز المرأة العربية للتدريب والوحول )كوتر(شااااار/ت األمانة العامة  ي " -

 عرر تقنية " يديو /ونفرانس"، واللت ااعتوارتا عضوًا دائمًا  ي مجلس أمناء المر/ز.  2021م4م5
النساااااخة الرالرة التي نيمها االتحاد األوروبى حول مجتم  ممارواااااات مفاوضاااااات   عاليةشاااااار/ت األمانة العامة  ي  -

، عرر 2021م4م29-27 ي الفترة ( Community of Practice on Peace Mediations) 2021السااااااااا م 
 .2020لعام  اطة الس موومفهوم حول  ياألوروب دليغ االتحادلمناقشة تنفيذ  تقنية " يديو /ونفرانس"،

شااااار/ت األمانة العامة  ي االجتماع الذي عقد  االتحاد العالمي للشااااوكات اإلقليمية لوواااااطة النساااااء اشااااكغ مسااااتمر  -
 .2021م5م11لمتااعة المستجدات وبحث مقترحات التعاون بين الشوكات أعضاء االتحاد، واللت بتاري  

جموعة العمغ المتخصاااااااصاااااااة  ي إطار الحوار اإلقليمي حول تمكين "االجتماع الراني لم األمانة العامة  يشاااااااار/ت  -
ما تم االتفا" عليه اشاااااااأن تنفيذ  ي ضاااااااوء والذي ني مه االتحاد من أجغ المتوواااااااط،  ،2021م5م26بتاري  "، المرأة 

 المتخصاااصاااةأثناء االجتماع األول لمجموعة العمغ ، واللت إنشااااء آلية متااعة واارية ل تحاد اشاااأن تعزيز دور المرأة 
 .2021آالار م ي مارس والتي انعقدت التي نيمها االتحاد من أجغ المتووط

واللت للردء ، المتف  عليهم م  الدول أعضاااء االتحاد اً تدف االجتماع إلى مناقشااة وااتة م شاارات من العشاارين م شاار  -
لتقدم المحرا  ي لرصااااااد ا( Country Progress Report)  ي إعداد التقرير المرحلي ل تحاد من أجغ المتووااااااط

 تذ  الم شرات المتعلقة بتنفيذ أتداف التنمية المستدامة.
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مم للشااااوكات االقليمية لوواااااطة النساااااء م  تي ة األ ياالتحاد العالم  عقدشااااار/ت األمانة العامة  ي االجتماع الذي  -
بين المنيومتين وبشاااااكغ لمناقشاااااة وااااارغ التعامغ عرر تقنية " يديو /ونفرانس"،  2021م6م9 بتاري المتحدة بنيويوري 

 .عمليات الس م يوويطات أعضاء شوكات التحالف للتدخغ  الخاح تحضير قائمة ا
شاااار/ت األمانة العامة  ي برنامج بناء قدرات ووااايطات السااا م  ي مجال الووااااطة الذي أعدته الشاااوكة المتوواااطية  -

 س".عرر تقنية " يديو /ونفران 2021م6م16–14لوويطات الس م خ ل الفترة 
 تحت عنوان ي  عاليات الدورة الرامنة للم تمر الوااري لمنيمة التعاون اإلوااااااااااااا مي للمرأة شاااااااااااااار/ت األمانة العامة  -

الحوار " و/ذلت  ي ""المحا ية على مكتسوات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  ي  غ جائحة /ورونا وما اعدتا
، 2021م7م8-6خ ل الفترة ، واللاات ة  ي  ااغ الواق  الجااديااد"الوااري التفاااعلي حول التمكين االقتصاااااااااااااااادي للمرأ 

وني مهما المجلس القومي للمرأة اجمهورية مصر العربية ومنيمة التعاون اإلو مي، ااوتضا ة من جمهورية مصر 
 رئيس جمهورية مصر العربية.  –العربية تحت رعاية وبحضور  خامة الرئيس عرد الفتاح السيسي 

مة  ي م تمر "الد   بدور النساء  ي األمن الدولي: رؤى من الشر" األووط"، الذي ني مه معهد شار/ت األمانة العا -
 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م7م14األمم المتحدة لوحول نزع الس ح، بتاري  

نساااء  ي بناء شااار/ت األمانة العامة  ي م تمر "عمليات الساا م شاااملة النوع االجتماعي: تعزيز المشااار/ة الفعالة لل -
عرر  2021م7م27-7للس م خ ل الفترة  CMIالدوائر االنتخابية" الذي ني مته تي ة األمم المتحدة للمرأة وم وسة 

 تقنية " يديو /ونفرانس".

 ثالثًا: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال الةفولة:
ني مت ، 2020برئاواااة المملكة األردنية الهاشااامية لعام  العربية( للجنة الطفولة 24توصااايات الدورة ) تنفيذ ي إطار  -

اجتمااع الدورة الراانياة للررلماان العربي للطفاغ تحات شاااااااااااااعاار  ،الررلماان العربي للطفاغاألمانة العاامة، االتعااون م  
 تقنية " يديو /ونفرانس".عرر  2021م2م20-16، خ ل الفترة "االبتكار منصة المستقرغ"

ع أعضاااااااااء الررلمان العربي للطفغ )األطفال المعتمدين لعضااااااااوية الررلمان(، ااإلضااااااااا ة إلى شاااااااااري  ي االجتما ▪
 .دولة عربية 16مشار/ة 

صاادر عن االجتماع عدد من التوصاايات الهامة، والتي تضاامنت: ترني حاضاانة ابتكار عربية موحدة الوااتقطاب  ▪
الوطن العربي، تعزيز ثقا ة االبتكار  ي المرتكرين الصااااااااسار، إط " منصااااااااة الكترونية من إدارات المدارس  ي 

 المجتمعات العربية، تشجي  اوتقطاب األ كار الجديدة.
اجتماع لجنة التحكيم للم وااسااات ، نيمت األمانة العامة ( للجنة الطفولة العربية24توصاايات الدورة ) تنفيذ ي إطار  -

من:  ةناحضور ممرلي اللجنة المكو  ، 2021م3م9، بتاري  2020الصديقة لألورة والطفولة  ي المنطقة العربية لعام 
الجمهورية  -المملكة األردنية الهاشمية، رئيسة لجنة الطفولة العربية السااقة  -)رئيسة لجنة الطفولة العربية الحالية 

  .دولة اإلمارات العربية المتحدة( -رئيسة لجنة الطفولة العربية القادمة ، اإلو مية الموريتانية
لعام  اجائزة الم واااااساااااات الصاااااديقة للطفولة واألوااااارة )الم واااااساااااةمالفرد(الجهات الفائزة اعتماد  االجتماعتم خ ل  ▪

2021. 
م  واارة التضاااااااااااااامن  ، نيمت األمانة العامة االتعاون ( للجنة الطفولة العربية24توصااااااااااااايات الدورة ) تنفيذ ي إطار  -

المماروااااااااات  :خامس رفي  المسااااااااتوى لحقو" الطفغأعمال "الم تمر العربي ال ،االجتماعي اجمهورية مصاااااااار العربية
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  تقنية " يديو /ونفرانس".عرر  2021م4م5"، بتاري  19-ضلى لحماية وتعزيز حقو" الطفغ  ي  غ جائحة /و يدالف  
ورؤوااااااء اآلليات الوطنية المعنية اشااااا ون الطفولة  ي الدول المعنيون الساااااادة الواراء معالي شااااااري  ي الم تمر  ▪

 يمات اإلقليمية والدولية وم وسات المجتم  المدني والخرراء المتخصصين.العربية، والمن
وضااااا  آليات لحماية األطفال على المساااااتوى  تتضااااامن عن االجتماع عدد من التوصااااايات الهامة، والتيصااااادر  ▪

الوطني من خ ل إعداد مرج  عربي أل ضاااااااااااااغ الممارواااااااااااااات  ي الدول العربية لحماية األطفال  ي  غ جائحة 
 ".19-كو يد"

م  المجلس العربي  اً تنسااااااااااااايقي اً عقدت األمانة العامة اجتماع، للجنة الطفولة العربية (24) تنفيذًا لتوصااااااااااااايات الدورة -
 تقنية " يديو /ونفرانس"، لوحث موضوعات الشراكة بين الجانرين.  عرر  2021م5م31تاري  بللطفولة والتنمية 

أصاااادرت األمانة العامة  ،من /غ عامحزيران ميونيو 12 يوا   امناوااااوة اليوم العالمي لمكا حة عمغ األطفال والذي  -
أولوية أكدت من خ له الجهات الشااريكة على  مشااتر/اً  ومنيمة العمغ العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية بياناً 

 . لحقو" األطفال صارخاً  ااعتوارتا قضية تمرغ انتهاكاً  ؛قضية عمغ األطفال على أجندة أعمالها
إطار تنفيذ التوصاااايات الصااااادرة عن لجنتي الطفولة العربية ولجنة وقف العنف ضااااد األطفال، و ي إطار مذ/رة  ي  -

، عقدت األمانة العامة 2011 أيلولمالمكتب اإلقليمي لليونيسيف  ي ورتمرر التفاتم المررمة بين األمانة العامة وبين
تقنية عرر  2021م6م9ر" األووااط وشاامال إ ريقيا بتاري  ف لمنطقة الشاايمنيمة اليونيساامكتب م   اً تنساايقي اً اجتماع

 .فيبحث االجتماع ورغ تفعيغ التعاون بين األمانة العامة والمكتب اإلقليمي لليونيس" يديو /ونفرانس". و 
و ي إطار ، 2019م12م17( بتاري  39مجلس واراء الشااااااااااااا ون االجتماعية العرب  ي دورته العادية )تنفيذًا لقرار  -

االشاااراكة م  المجلس العربي ني مت األمانة العامة ، (24لصاااادرة عن لجنة الطفولة العربية  ي دورتها )التوصااايات ا
لحماية االطفال  ي مواق  التواصااااااااااااااغ االجتماعي، تحت شاااااااااااااعار "انترنت آمن اإلع مية حملة ال ،للطفولة والتنمية

تقنية " يديو /ونفرانس" بتاري  جا"، عرر جيجا وجي ألفتحت عنوان " تالفيديوتاتضاااااام واااااالساااااالة من  " والتيألطفالنا
 .2021م6م22
الية عمال أ شااااري  ي  ▪  اآلليات الوطنية المعنية اشااا ون الطفولة  ي الدول األعضااااء ممرلي مشاااار/ًا من 150الفع 

 والمنيمات اإلقليمية والدولية وم وسات المجتم  المدني والخرراء المتخصصين اقضايا الطفولة، واإلع ميين.
الجلساااااة  اجتماع، عقدت األمانة العامة والررلمان العربي للطفغ، للجنة الطفولة العربية (24)  لتوصاااايات الدورةتنفيذاً  -

، بتااااري  "دور الطفاااغ  ي السااااااااااااا م المجتمعي" تحااات عنوانللررلماااان العربي للطفاااغ"  الراااانياااة"الااادورة  الراااانياااة من
 تقنية " يديو /ونفرانس".عرر  2021م7م31

(، وتفعيً  2020تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن لجنة وقف العنف ضد األطفال  ي دورتها السادوة عشر )ورتمرر  -
طفااال  ي اشااااااااااااااأن األ لألمم المتحاادةمااذ/رة التفاااتم المررمااة بين األمااانااة العااامااة وبين الممرااغ الخاااح لألمين العااام ل

مكتب الممرغ الخاح لألمين ًا م  مشااااااااتر/ اً اجتماع عقدت األمانة العامة ،2014 ي واااااااارتمرر  النزاعات المساااااااالحة
تقنية عرر  2021م7م7واللت بتاري  العام لألمم المتحدة حول "من  االنتهاكات ضااااااااااااااد األطفال المتأثرين االنزاع"، 

" يديو /ونفرانس". وقد شاري  ي االجتماع ممرلو اآلليات المعنية االطفولة  ي الدول األعضاء، والمنيمات اإلقليمية 
 الدولية المعنية اقضايا الطفولة.و 
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طفال  ي عمغ األول "ح ( للجنة الطفولة العربية، عقدت األمانة العامة ندوة24 ي إطار تنفيذ توصااااااااااااايات الدورة ) -
تقنية " يديو /ونفرانس"، امشاااااااااااااار/ة ممرلي اآلليات عرر  2021م8م4"، بتاري  الدول العربية  ي  غ جائحة /ورونا

 غ  ي الدول األعضاء، والمنيمات اإلقليمية والدولية المعنية اقضايا الطفولة.المعنية االطفولة والعم
 األمانة العامة في مجال الةفولة: شاركت فيها: الفعاليات التي رابعاً 

الرانية للررلمان العربي للطفغ، واللت /ما يلي:  ي الجلسااة األولى خ ل الدورة شااار/ت األمانة العامة  ي اجتماعات  -
تحت شااعار "االبتكار منصااة المسااتقرغ" عرر تقنية " يديو /ونفرانس"، و ي الجلسااة الرانية  2021شااهر  ررايرمشااواط 

بناًء عليه تلقت تقنية " يديو /ونفرانس". و  عرر "دور الطفغ  ي الساا م المجتمعي" تحت عنوان 2021م7م31بتاري  
من الررلمان العربي للطفغ، مر   بها التقرير الساااانوي الجتماعات الررلمان  2021م8م4األمانة العامة مذ/رة بتاري  

 .2021العربي للطفغ لعام 
لما يمرله من رؤية واعدة ل وااااااترمار  ي االبتكار  أشااااااار التقرير إلى أن جلسااااااتي الدورة الرانية ناقشااااااتا موضااااااوع ▪

لألطفال العرب، والتي تزامن موضاااااااااااوعها م  اإلنجاا العلمي خل  بي ة محفزة لإلبداع واالبتكار عربية لالطفولة ال
التي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة  ي إط " "مسااااااوار األمغ"، وتو إحدى مقومات الرؤى االبتكارية التي 

/ما ناقشااااات اجتماعات الدورة دور الطفغ  ي انتهجتها  ي تعليم وتدريب األطفال خاصاااااة  ي المراحغ التعليمية. 
السااااا م المجتمعي وتحديد األدوار التي يمكن أن يسااااااتم  يها األطفال  ي دعم واواااااتدامة السااااا م المجتمعي  ي 
المجتمعات العربية. وقد  اوتعر  التقرير التوصيات التي صدرت عن الجلستين المشار إليهما، حيث تضمنت 

ضااانة ابتكار عربية موحدة الواااتقطاب المرتكرين الصاااسار، إط " منصاااة الكترونية التوصااايات ما يلي: ترني حا
من إدارات المدارس  ي الوطن العربي، تعزيز ثقا ة االبتكار  ي المجتمعات العربية وتشااااجي  اوااااتقطاب األ كار 

ادة الفر" الدولية الجديدة، نشاار ثقا ة التسااامح والعيي المشااتري ترواايخًا لساا م المجتمعي، إشااراي األطفال  ي قي
الخاصاااااة برناء السااااا م وحغ النزاعات، تفعيغ دور برلمان األطفال  ي الدول العربية لترواااااي  السااااا م المجتمعي، 

 إدراج ثقا ة الس م ضمن المناتج الدراوية.
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 في مجال حقوق اإلنسان: -5
 في مجال حقوق اإلنسان:نظمتها األمانة العامة الفعاليات التي أواًل: 

عرر تقنية  2021م2م23 بتاري  ،للجنة العربية الدائمة لحقو" اإلنساااااااااااااان نيمت األمانة العامة الدورة االواااااااااااااترنائية -
 " يديو /ونفرانس".

 .الجهات الحكومية المعنية  ي الدول األعضاءشاري  ي أعمال الدورة ممرلو  ▪

ة والممارواااااات العنصااااارية  ي مواصااااالة احث وااااارغ التصااااادي ل نتهاكات اإلوااااارائيليتضااااامن جدول أعمال الدورة  ▪
وواااارغ معالجة معضاااالة األواااارى والمعتقلين العرب  ي السااااجون اإلواااارائيلية وجرامين  ،األراضااااي العربية المحتلة

/ما تم خ ل  الشاااااااهداء الفلساااااااطينيين والعرب المحتجزين لدى وااااااالطات االحت ل اإلوااااااارائيلية  ي مقابر األرقام.
المشاااااااااااااتري لفري  الخرراء الحكوميين المعني االخطة العربية للتربية على أعمال الدورة متااعة نتائج "االجتماع 

حقو" اإلنساااااااااااان و ري  الخرراء الحكوميين المعني االخطة العربية لتعزيز ثقا ة حقو" اإلنساااااااااااان" المنعقد بتاري  
 والمخصم لتحديث مضامين الخطتين. 2021م2م10

والذي يصادف تذا العام  ،اليوم العربي لحقو" اإلنسان"باااااااااااااااااااااااااااااا"، 2021م3م16 بتاري جامعة الدول العربية احتفلت  -
( واااااااااانة على دخول "الميرا" العربي لحقو" اإلنسااااااااااان" حيز النفاال /صاااااااااات قانوني مرجعي ومحوري  ي 13مرور )

منيومة حقو" اإلنساااااان العربية، و/وثيقة تروااااا  الهوية الوطنية للدول العربية وروح االنتماء للحضاااااارة العربية الات 
شااااعار "الح   ي الصااااحة"  تحت 2021"اليوم العربي لحقو" اإلنسااااان لعام  وع قدت احتفالية لقيم اإلنسااااانية النريلة.ا

 ".19–م  جهود مواجهة آثار جائحة "كو يد كمردأ حقوقي أصيغ يتماشى 

صاااااااحة: أ ضاااااااغ "الح   ي التحت عنوان ندوة اليوم العربي لحقو" اإلنساااااااان   ي تذا اإلطار، ني مت األمانة العامة -
 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م3م16 بتاري  ،المستقرلية" -أبرا التحديات  -المماروات 

واير الصاااااااحة األوااااااار   ي جمهورية مصااااااار العربية ورئيس الجمعية  - الد/تورمعادل عدوي شااااااااري  ي الندوة  ▪
عضااااء والجهات المعنية  ي يمرلون الدول األ ( خريراً 60)ااإلضاااا ة إلى عدد الطرية المصااارية /ضااايف شااارف، 

مكتب مفو  األمم /ما شاااااااري  ي أعمال الندوة  .منيومة العمغ العربي المشااااااتري والمنيمات الدولية الشااااااريكة
المتحدة السااااااااااامي لحقو" اإلنسااااااااااان ومنيمة الصااااااااااحة العالمية وو/الة األمم المتحدة إل اثة وتشااااااااااسيغ ال ج ين 

 ."األونروا"الفلسطينيين  ي الشر" األدنى 

ضااااااالى الات الصااااااالة االتدابير المتخذة على المساااااااتويين توادل الخررات وعر  الممارواااااااات الف  إلى الندوة د ت ت ▪
، والتعرف على اإلجراءات االحتراايااة والجهود المراااذولااة على "19 –كو ياااد"الاادولي واإلقليمي لمواجهاااة جااائحاااة 

 لفيروس.هذا االمستوى الرومي من قرغ وارات الصحة  ي الدول األعضاء للتصدي ل

 أعضاء أربعة النتخاب المخصم اإلنسان لحقو"  العربي الميرا"  ي األطراف الدول اجتماع" ني مت األمانة العامة -
 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م3م31بتاري  " العربية اإلنسان حقو"  لجنة  ي

 .الدول األعضاء األطراف  ي الميرا" العربي لحقو" اإلنسان وممرلشاري  ي االجتماع  ▪
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عرد  المسااتشااارمو نادية جفون من جمهورية السااودان،  االجتماع انتخاب أربعة أعضاااء االتز/ية وتم الساافيرةم شااهد ▪
بر جا المساتشاارمو رضاى مراد من الجمهورية اللرنانية،  الرحمن الشاررقي من المملكة العربية الساعودية، والسايدة م

صاااااااالح المري من دولة قطر، على أن تكون عضاااااااويتهم اصااااااافتهم الشاااااااخصاااااااية. تذا، وواااااااوف تكون مدة والية 
ألحكام  واللت تنفيذاً ، 2025م4م2وتنتهي بتاري   2021م4م3( ونوات تردأ من تاري  4األعضاء المشار إليهم )

 من الميرا" العربي لحقو" االنسان.( 4م45( و)2م45)المادة 

"حماية حقو" اإلنسان  ي تحت عنوان  للجنة العربية الدائمة لحقو" اإلنسان لعامة الدورة االوترنائيةني مت األمانة ا -
 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م5م26 بتاري  ،الفلسطينية المحتلة اما  يها القدس" يضااألر 

 الجهات الحكومية المعنية  ي الدول األعضاء. شاري  ي أعمال الدورة ممرلو ▪

 نيراً على رغوة دولة الكويت وتأييد الدول األعضااااااااء  ي جامعة الدول العربية، واللت  بناءً  تذ  الدورة انعقاد جاء ▪
ما شااااااهد  ويشااااااهد  الشااااااعب الفلسااااااطيني من انتهاكات جساااااايمة لحقو" اإلنسااااااان من قرغ إواااااارائيغ، القوة القائمة ل

 .الشعب الفلسطينيقسري وتنفيذ وياوات تمييزية اح  الااالحت ل، ال ويما اوتهداف المدنيين والتهجير 

دماج منيور إورغ "حول  برنامج تدريري، مكتب المفو  السامي لحقو" اإلنسانني مت األمانة العامة االتعاون م   -
 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م5م 27-26يومي "، حقو" اإلنسان  ي الررامج والسياوات

 ىلموادا األواااااوااااية للنهج القائم علاتناول و من قطاعات األمانة العامة،  اً مو ف 21ي وااااتهدف الررنامج التدريرا ▪
الررمجة. /ما تدف إلى التعريف مجال نسان ومراحغ التصميم والتخطيط والتنفيذ والمتااعة )الرقااة(  ي إلحقو" ا

اأتداف التنمية الات الصاااالة ئمة بريانات وم شاااارات حقو" االنسااااان و قًا لقواعد الريانات اإلحصااااائية والروااط القا
 المستدامة من خ ل مراعاة المساواة بين الجنسين وأتمية تخطيط السياوات الصحية  ي السياوات والررامج.

جلسااااااااااااااة إحاطة حول "خطة عمغ  ،(EEASاألمانة العامة االتعاون م  تي ة العمغ الخارجي األوروبي ) ني مت -
عرر تقنية " يديو  2021م6م8بتاري   ،"2024-2020لديمقراطية االتحاد األوروبي اشااااااااااااااأن حقو" اإلنسااااااااااااااان وا

 كونفرانس".

بين /غ من األمانة  2018م7م4" الذي تم إط قه بتاري  2تندرج جلسااة اإلحاطة ضاامن برنامج التعاون "الحوار  ▪
سااااااااااااااة انعقدت جلقد (. و College of Europeلجامعة وتي ة العمغ الخارجي األوروبي و/لية أوروبا )لالعامة 

لشااا ون االجتماعية، ا رئيس قطاع األمين العام المسااااعد - هيفاء أبو  زالةد. لسااافيرة لاإلحاطة برئاواااة مشاااتر/ة 
قطاع إدارات اعض رئيس و د االتحاد األوروبي  ي مصر، وبحضور مديري وأعضاء  -/ريستيان برجر السفيرو 

 الجهات المعنية االمفوضية األوروبية. ااإلضا ة إلى ، الش ون االجتماعية ااألمانة العامة

لخطوط العريضااة لخطة عمغ االتحاد األوروبي اشااأن حقو" اإلنسااان والديمقراطية لشااهدت الجلسااة إيجااًا شااامً   ▪
 ما تضااااااااااامنتهوما تتضااااااااااامنه من أولويات وتوجهات، /ما تم خ ل الجلساااااااااااة عر  أبرا  2024-2020للفترة 

جهود جامعة الدول العربية  ي مجاالت المرأة   ضاااااااً  عن اواااااااتعرا ن"، "االواااااااتراتيجية العربية لحقو" اإلنساااااااا
واألوااااااااااارة والطفولة وحقو" األشاااااااااااخاح الوي اإلعاقة. تذا، وقد تم التأكيد على أتمية التدريب وبناء القدرات اما 
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هوية الوطنية لما تقتضاايه الموادا والقيم اإلنسااانية التي ترتكز عليها ال  قاً و يسااتجيب ألولويات الدول األعضاااء، و 
 للدول العربية.

 ثانيًا: الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال حقوق اإلنسان:

 ي أعمال المنتدى اإلقليمي أل ريقيا والشاااار" األووااااط المعني اقضااااايا األقليات المنعقد تحت األمانة العامة  شااااار/ت -
 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م6م16-15ي ميلة مفوضية األمم المتحدة السامية لحقو" اإلنسان، يوم
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 في مجال منظمات المجتمع المدني: -6
 الفعاليات التي نظَّمتها األمانة العامة في مجال منظمات المجتمع المدني:أواًل: 

المجلس العربي للمسااا ولية المجتمعية "منتدى المرأة العربية  ي ني مت األمانة العامة االتعاون والتنييم المشاااتري م   -
(، الميرا" UNV(، متطوعي األمم المتحدة )IOMلهجرة )الدولية لمنيمة النسااااااااخته الرالرة"، وبالتعاون م  /غ من 

 2021م3م25واللت بتاري  ، (WHO)( ومنيمة الصحة العالمية UN global compactالعالمي لألمم المتحدة )
 . ي إطار التحول الرقمي والشمول المالي  ي ضوء أامة /وروناانعقاد تذا المنتدى  جاءو  امقر األمانة العامة،

واوااااااااااااتعرا  تجاربهن الناجحة  ي التمكين  ،دعم دور الساااااااااااايدات الرائدات  ي الوطن العربي تدف المنتدى إلى ▪
المجاالت األخرى االقتصااااااادية واالجتماعية  مختلفااإلضااااااا ة إلى  ،والمساااااا ولية المجتمعية والتنمية المسااااااتدامة

 . والسياوية والدبلوماوية
تكريم عدد من السيدات الرائدات ومنحهن جائزة المرأة العربية للمس ولية المجتمعية وجائزة الشااات المنتدى شهد  ▪

 .للمس ولية المجتمعية
، االتعاون 2021ناواااوة اليوم العالمي للري ة تحت رعاية األمانة العامة، ني مت جمعية الميا  الكويتية ورشاااة عمغ ام -

م  /غ من: المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وبرنامج األمم المتحدة للري ة، وعدد من الم واااااااااااساااااااااااات المحلية 
 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م6م9والمنيمات الدولية، واللت بتاري  

العالمي، التحديات التي تواجه الري ة وخاصااة  ي  غ انتشااار احرت ورشااة العمغ التي عقدت امناوااوة يوم الري ة  ▪
 وباء /ورونا وأتمية اوتعادة النيام الري ي.

شااااااااااري  ي الورشاااااااااة ممرلون /ا ة القطاعات الحكومية والخاصاااااااااة العربية ومنيمات المجتم  المدني والمهتمين  ▪
 االشأن الري ي العربي والعالمي.

جلس العربي للموتوبين والمتفوقين الم تمر العلمي الدولي الراا  عشااااااااااااار لرعاية ، ني م الماألمانة العامةتحت رعاية  -
الموتوبين والمتفوقين تحت شااعار "نحو رؤية عالمية لرعاية الموهوة واالبداع". وقد ع قدت الجلسااة اال تتاحية للم تمر 

الفناد" امدينة القاترة خ ل اوااااااااااااات كملت  عاليات الم تمر اإحدى  مامقر األمانة العامة، ومن ث 2021م7م1بتاري  
 .2021م7م3-2يومي 

تدف الم تمر إلى ايادة الوعي العام الحتياجات أبنائنا الموتوبين والمتفوقين وأتمية رعايتهم وحصاااااااااااااولهم على  ▪
ونشااار المعر ة حول أحدل المساااتجدات النيرية والتطريقية ، م رح تربوية متكا  ة تنساااجم م  قدراتهم واتتماماته

االط ع على أحدل الررامج المحلية العربية والدولية ااإلضاااااااااااااا ة إلى  الموهوة واإلبداع،الخاح انفس ال ي علم 
بةتو ير الكوادر الفنية ال. /ما تدف الم تمر إلى التي تلري احتياجات الطلوة الموتوبين والمردعين والم تلة  مدر 

ح ومنيمات المجتم  المدني  ي دعم أنشااااااااااااطة تفعيغ دور القطاع الخاو  للتعامغ م    ة الموتوبين والمردعين،
اعتمااد معاايير التميز والكفااياة واإلباداع  ي إعاداد ، و/اذلات الموتوبين وبرامجهم و نتااجهم  ي الادول العربياة /اا اة
 .الطلوة؛ لتمكينهم من أداء واجواتهم المهنية المستقرلية

 األمانة العامة في مجال منظمات المجتمع المدني: شاركت فيهاالفعاليات التي ثانيًا: 
شار/ت األمانة العامة  ي  عالية الحوار العام لماراثون م وسة آناليند للحوار  ي المنطقة األورومتووطية، /متحدل  -

 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م6م29رفي  المستوى، والتي نيمتها م وسة آناليند، بتاري  
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والذي نيمه الجانب  ،لعامة  ي لقاء تشاااااااوري بين مساااااا ولي منيمات الصااااااداقة العربية الصااااااينيةشااااااار/ت األمانة ا -
واللت بناًء على ما تم االتفا" عليه  ي الررنامج التنفيذي " يديو /ونفرانس"، عرر تقنية  2021م7م6الصاااااايني بتاري  

ل جتماع الوااري لمنتدى التعاون خ ل الدورة التاواااااعة  2022-2020الصااااايني بين عامي  العربي لمنتدى التعاون 
 .الصيني )الرند السادس عشر: التعاون األتلي(العربي 

والتحضير  ،اللقاء التشاوري إلى تعزيز التواصغ والتنسي  بين منيمات الصداقة بين الصين والدول العربية تدف ▪
 (.2022-2021الصينية )المزم  عقدتا قي دولة قطر العربية للدورة السادوة لم تمر الصداقة 
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 في مجال السياسات السكانية: -7
  أواًل: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال السياسات السكانية:

بتاري  ( الصااااااااااااااادر عن المجلس العربي للساااااااااااااكان والتنمية  ي دورته العادية الرانية 7 ي إطار تنفيذ القرار رقم ) -
االواااااكوا،  عالية جانرية  ولجنة، ني مت االمانة العامة وبالتعاون م  صاااااندو" األمم المتحدة للساااااكان 2020م12م21

( للجنة السااااااااكان والتنمية، 54حول "السااااااااكان واألمن السذائي  ي المنطقة العربية"، واللت على تامي أعمال الدورة )
 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م4م21بتاري  

المملكة األردنية الهاشااااااااااااامية، الجمهورية التونساااااااااااااية، دولة عربية، وتي:  15تذ  الفعالية و ود من شااااااااااااااري  ي  ▪
ولطنة جمهورية العرا"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعرية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، 

مصر العربية، المملكة المسربية، الجمهورية جمهورية دولة ليريا، دولة قطر، دولة الكويت، دولة  لسطين، عمان، 
 ، ااإلضا ة إلى عدد من الخرراء، وممرلي المنيمات الشريكة.اإلو مية الموريتانية، الجمهورية اليمنية

، حالة األمن السذائي  ي المنطقة العربية م  توقعات للوضاا  المسااتقرلي  ي  غ اليروف الحالية احث االجتماع ▪
والتدابير المرتوطة " 19-"كو يد  التأثير المحتمغ لوباءو/ذلت ي اللت الصااااااحة اإلنجابية، وع قته االصااااااحة اما  

 إلجراءاتمقترحاااات و ااااه )اإل  " والتوااااعاااد االجتمااااعي( على الزراعاااة واألمن الساااذائي  ي المنطقاااة العربياااة، 
 .سكانيةالف ات العلى األمن السذائي والتسذية بين مختلف  التأثيراتالتخفيف من تذ  

بتاري  ( الصااااااااااااااادر عن المجلس العربي للساااااااااااااكان والتنمية  ي دورته العادية الرانية 6 ي إطار تنفيذ القرار رقم ) -
، نيمت االمانة العامة االتعاون م  المجلس األعلى للساااااكان االمملكة األردنية الهاشااااامية وبدعم من 2020م12م21

قدرات المجالس واللجان الوطنية للسكان: اإلدارة المحكمة حول "تعزيز  تدريريةورشة  صندو" األمم المتحدة للسكان،
 " يديو /ونفرانس".عرر تقنية  2021م6م17-15الفترة  االنتائج"، خ ل

المملكة األردنية الهاشااااامية، الجمهورية التونساااااية، الجمهورية دولة عربية، تي:  16من  و ودالورشاااااة شااااااري  ي  ▪
دولة وااااااااالطنة عمان، جمهورية العرا"، جمهورية الساااااااااودان، جيروتي، جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشاااااااااعرية، 

جمهورية مصااااااار العربية، المملكة المسربية، الجمهورية اللرنانية، دولة ليريا، دولة قطر، دولة الكويت،  لساااااااطين، 
األمم  ، ااإلضاااا ة إلى عدد من الخرراء، وممرغ عن صاااندو" الجمهورية اإلوااا مية الموريتانية، الجمهورية اليمنية

 المتحدة للسكان /شريت رئيسي للمجلس العربي للسكان والتنمية.

لتعزيز قدرات  ،2021ذ خ ل العام الجاري نف  ولى ضااااامن وااااالسااااالة ورشاااااات تدريرية وااااات  األتي الورشاااااة  تعد تذ  ▪
 ".19-"كو يدخاصة  ي ضوء انتشار جائحة  ،المجالس واللجان الوطنية للسكان

، تحليغ التخطيط وا تراضاااااااات السااااااايا" تحليغاحرت الورشاااااااة عددًا من المحاور الهامة، التي تضااااااامنت ما يلي:  ▪
 ومسااااااااااا وليات مهامنقاط القوة والضاااااااااااعف من خ ل تحليغ  لتحليغ مدخ تللمجالس واللجان،  التنييمي لهيكغا

مليات اإلدارة والتخطيط القائمة ع، والمناصااارة االتصااااالت إدارةالمجالس واللجان الساااكانية،  عمغواختصااااصاااات 
األداء، الفرصاااااااااااااة الساااااااااااااكانية من حيث مفهومها والتوعات  م شاااااااااااااراتمتااعة والتقييم و ال عمغ طرأ  ، على النتائج

 اإليجابية والتأثيرات المتوقعة، منهجية ملخصات السياوات.

الحقو" "ا العام، تحت عنوان من تذ تمواميوليو 11يوم  يوا   ي إطار االحتفال االيوم العالمي للساااااااااااااكان والذي  -
والخيارات تي اإلجااة: وااااااواء /انت طفرة المواليد أو تحديد النسااااااغ،  إن الحغ لتسيير معدالت الخصااااااوبة يكمن  ي 
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، بهذ  المناوااااوة اجتماعًا وم تمرًا صااااحفياً  ، ني مت االمانة العامةإعطاء األولوية للصااااحة والحقو" اإلنجابية للجمي "
مكتب  –وبالتعاون المشتري م  صندو" األمم المتحدة للسكان لصحة االجمهورية التونسية، وبحضور معالي واير ا

ب ر/  إط " م شر السكان والتنمية الم  " يديو /ونفرانس؛ بهدف عرر تقنية  2021م7م11، واللت بتاري  الدول العربية
Population Development Composite Index (PDCI). 

عضوًا ممرلين عن المجلس العربي للسكان والتنمية وأجهزة اإلحصاء، و/ذلت عدد من  110شاري  ي االجتماع  ▪
 السادة الررلمانيين االدول العربية والخرراء وم مر لي ووائغ اإلع م. 

أداة الات رؤية /المر/ب للساااكان والتنمية صااادر عن االجتماع بيان صاااحفي مشاااتري تضااامن التعريف االم شااار  ▪
حيث يسااااااااااااامح  ،تعزيز الوعي اأجندة التنمية المساااااااااااااتدامة التي تر/ز على األ راد  ي المنطقة العربية إلىهدف ت

الم شر بتتو  اإلنجااات التي تحققت نحو الم تمر الدولي للسكان والتنمية وأتداف التنمية المستدامة الات الصلة 
 واللت من منيور التنمية السكانية.

تذ   ع قدت. وقد 2021م7م12حتفالية خاصااااااة امناوااااااوة اليوم العالمي للسااااااكان بتاري  اوااااااتضااااااا ت األمانة العامة ا -
، مكتب الدول العربية -بالشاااااراكة م  صاااااندو" األمم المتحدة للساااااكانو  ،لجامعةلرعاية األمين العام االحتفالية تحت 

 وبحضور لفيف من السفراء وممرلين عن المنيمات الدولية واإلقليمية.
 ي المنطقة  دعم القضااايا السااكانية والتنمويةوة بيان عن األمانة العامة؛ أكدت فيه اوااتمرارتا بصاادر بهذ  المناواا ▪

لمواكوة المسااااااتجدات الدولية عرر المجلس العربي للسااااااكان والتنمية  األعضاااااااءتقديم الدعم الفني للدول و ، العربية
 ي تطوير وتحديث التشريعات والسياوات  وتعزيز قدراتهم واللجان الوطنية للسكان ، ومساعدة المجالسواإلقليمية

تماشاااايًا م  المسااااتجدات الدولية  ؛والديناميكيات السااااكانيةاالقضااااايا الفاعلة الات الصاااالة الوطنية  واالوااااتراتيجيات
 ي واااااااااااااريغ توحيد الجهود المرذولة لتحقي  التعاون والتنساااااااااااااي  وتوادل المعلومات والمعارف والخررات  واإلقليمية

 دمات  ي مجال السكان والتنمية  ي الوطن العربي.اأ ضغ السرغ والخ

االتعاون  ،اجتماع "لتوادل الخررات واوااتعرا  أ ضااغ المماروااات: اإلواا م والصااحة اإلنجابية"نيمت األمانة العامة  -
بتاري   ،مكتب الدول العربية -جغ الساااااااااااكان والتنمية وصاااااااااااندو" األمم المتحدة للساااااااااااكانأم  منيمة شااااااااااار/اء من 

 ." يديو /ونفرانس"عرر تقنية  2021م7م27

المملكة األردنية ي: أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية، وت - دولة عربية 16شاري  ي االجتماع و ود من  ▪
الهاشااااامية، مملكة الوحرين، الجمهورية التونساااااية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشاااااعرية، جمهورية الساااااودان، 

وااااااااااااالطنة عمان، دولة  لساااااااااااااطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللرنانية، دولة ليريا،  جمهورية العرا"،
 جمهورية مصر العربية، المملكة المسربية، الجمهورية اإلو مية الموريتانية، الجمهورية اليمنية.

مجها تم براأ عر  إطار لمقاربة الساااااااااااياواااااااااااات  ي مجال الصاااااااااااحة االنجابية، ومناقشاااااااااااة  إلى تدف االجتماع ▪
الممارواااااات الجيدة أبرا ندونيسااااايا /أحد إتقديم تجربة دولة ، واللت من خ ل واواااااتعراضاااااها من منيور إوااااا مي

والفعاالاة التي تم تطريقهاا  ي مجاال الصاااااااااااااحاة اإلنجاابياة من خ ل تاذا المنيور؛ و/اذلات تعزيز تواادل الخررات 
م التوادلي والتشااااار/ي الذي من شااااأنه ل التعل  ضاااالى من خ واالنجااات إل ناء التجارب الميدانية والمماروااااات الف  

 االوتجااة للتحديات السكانية.
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 األمانة العامة في مجال السياسات السكانية: إصداراتثانيًا: 
. وقد 2021 نيسانإبريغم –أصدرت االمانة العامة دراوة تحت عنوان "السكان واألمن السذائي  ي المنطقة العربية"  -

طين  تد ت الدراوااااة إلى تشااااخيم واق  األمن السذائي  ي الرلدان العربية،  ضااااً  عن ر   وعي المساااا ولين والم خط ا
واإلع ميين والمجتم  المدني و/ا ة األطراف المعنية اأتمية ارتواط االمن السذائي والساااااااااكان، وتأثير الساااااااااياواااااااااات 

مية المساااااااتدامة، /ما روااااااامتها الخطط الوطنية واالقليمية وأجندة التنمية الساااااااكانية على التنمية الشااااااااملة وتحقي  التن
 .2030المستدامة 

 اجزئيه قدرات المجالس واللجان الوطنية للساااااااااااااكان: االدارة المحكمة االنتائج"دليغ تعزيز أصااااااااااااادرت األمانة العامة " -
تداف أ ن المساااااتمة  ي تحقي  م أعضاااااء المجلس العربي للسااااكان والتنمية تمكين، واللت اسر  2021يوليومتموا 

دماجهم ضاااااامن الررامج االوااااااتراتيجية للمجالس واللجان  التنمية المسااااااتدامة وبرنامج عمغ الم تمر الدولي للسااااااكان و 
 . السكانية وخططها التنفيذية
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 في مجال شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة: -8
  ؤون الالجئين والمغتربين والهجرة:أواًل: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال ش

 المتحدةاالشااااااااااااراكة م  المنيمة الدولية للهجرة، ولجنة اإلوااااااااااااكوا وبالتعاون م  شااااااااااااوكة األمم  األمانة العامة متي  ن -
العالمي للهجرة اآلمنة والمنيمة  ل تفا"م تمر "االواااااااااااااتعرا  اإلقليمي األول  ،اإلقليمية للهجرة  ي المنطقة العربية

 .2021م2م25-24يومي  " يديو /ونفرانس"عرر تقنية  ،والنيامية  ي المنطقة العربية"

/ا ة أصااااااااحاب عربية، إلى جانب ( دولة 17ًا، من بينهم و ود من )مشااااااااار/ 600 شاااااااااري  ي الم تمر أكرر من ▪
ومنيمات مجتم  مدني،  لدولية والعربية واإلقليميةالمنيمات االمتعددين والمعنيين االهجرة؛ امن  يهم  المصاااااالحة

 وأكاديميين، وبرلمانيين، وقطاع خاح، وآليات التشاور اإلقليمية و يرتم من العاملين  ي مجال الهجرة.

للم تمر /لمات لكغ من: و/يلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية للجنة  اال تتاحيةتضااااااامنت الجلساااااااة  ▪
األمين العام لجامعة الدول  نسااااااااا  شاااااااااوكة األمم المتحدة للهجرة ومدير عام المنيمة الدولية للهجرة،م االواااااااااكوا،

العربية، واير الشاااااااااااا ون الخارجية والتعاون اإل ريقي والمساربة المقيمين االخارج االمملكة المسربية، واير خارجية 
لة. /ما تضااااامنت الجلساااااة  /لمة ألحد ممرلي األطفال والشاااااواب، جمهورية مصااااار العربية؛ من خ ل /لمة م ساااااج 

و/ذلت /لمة لم قرر االجتماع التشااااااااوري ألصاااااااحاب المصااااااالحة المتعددين، حول االواااااااتعرا  اإلقليمي ل تفا" 
 العالمي من أجغ الهجرة اآلمنة والمنيمة والنيامية.

رانية، ناقشت الدول تم تقسيم الم تمر إلى خمس جلسات عامة وأرب  طاوالت مستديرة. و ي الجلستين األولى وال ▪
، واللت من خ ل 2018اإلنجااات الرئيساااااااااية المحراة  ي تنفيذ االتفا" العالمي منذ اعتماد   ي عام  األعضااااااااااء

اوااااااتعرا  تجاربها الوطنية، وتسااااااليط الضااااااوء على ما تواجهه من تحديات وما تحرا  من قصاااااام نجاح. /ما 
 اكتسرتها  ي تذا المسار.  ستجدة والدروس التي اوتعرضت أولوياتها القائمة والم  

المزم  عقد   ي عام  IMRFمنتدى اوااتعرا  الهجرة الدولية صاادر عن الم تمر روااائغ رئيسااية يتم ر عها إلى  ▪
 "والنيامية والمنيمة اآلمنةالواااتعرا  االتفا" العالمي من أجغ الهجرة ، ااإلضاااا ة إلى "التقرير اإلقليمي 2022

 منتدى. ي الالدول العربية وتعرضها الطوعية التي الوطنية تقارير االوتعراضات الم عد  اوتنادًا إلى 

واااااااااااكوا ومنيمة العمغ الدولية وصاااااااااااندو" األمم ولجنة اإلاألمانة العامة االتعاون م  المنيمة الدولية للهجرة  متني   -
المنتدى العربي  أعمالخ ل  ،اليونيسااااايف وتي ة األمم المتحدة للمرأة، جلساااااة متخصاااااصاااااةمنيمة المتحدة للساااااكان و 

تحاات عنوان "حو/مااة الهجرة  ي المنطقااة العربيااة: أولويااات،  رح ودروس مساااااااااااااتفااادة من ، للتنميااة المساااااااااااااتاادامااة
 2021م3م30 بتاري االوتعرا  اإلقليمي األول ل تفا" العالمي من أجغ الهجرة اآلمنة والمنيمة والنيامية"، واللت 

 ." يديو /ونفرانس"عرر تقنية 

يمرلون الدول األعضااااء وأصاااحاب المصااالحة وو/االت األمم المتحدة  اً مشاااار/ 100تذ  الجلساااة نحو شااااري  ي  ▪
 المتخصصة. 

طر العمغ والجهود المرذولة، خاصًة  ي  غ جائحة إدماج الهجرة  ي خطاب التنمية وأ   تعزيزتد ت الجلسة إلى  ▪
، واللت من خ ل بناء المعر ة وتعزيز الحوار بين المشار/ين حول القضايا والتحديات الرئيسية التي "19-كو يد"

تعو" الحو/مة الرشيدة للهجرة  ي المنطقة وتهدد صمود المهاجرين. /ما و رت الجلسة منصة للمشار/ين لتوادل 
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ول اوتعرا  إقليمي ل تفا" العالمي للهجرة بناًء على نتائج أ ،المماروات الجيدة واإلنجااات الرئيسية والتحديات
 العربية.  ي المنطقة 

صااادر عن الجلساااة عدد من الرواااائغ الرئيساااية التي تضااامنت ما يلي: تحقي  اإلدارة الرشااايدة للهجرة والتي ت عترر  ▪
مجتم  اأكمله أواااواايًا لتحقي  التنمية المسااتدامة  ي المنطقة العربية، أتمية تعزيز نهج الحكومة اأكمله وال عام ً 

لحو/مة الهجرة، م  التنويه اأن بلدان المنطقة قد أحرات تقدمًا  ي إدماج الهجرة  ي جهودتا اإلنمائية وأن جم  
 الريانات وتحليلها ونشرتا ال يزال يمرغ تحديًا أواويًا خاصًة فيما يتعل  ااأل راد الذين يعانون من أوضاع تشة. 

، 2014م9م7( بتاري  142( د.ع )7833جامعة على المسااااااااااتوى الوااري رقم )الصااااااااااادر عن مجلس ال للقرارتنفيذًا  -
" يديو عرر تقنية ، واللت لعملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوءالعامة االجتماع الساا   األمانةني مت 

 . 2021م6م8كونفرانس" بتاري  

عملية التشاااااور العربية، و/ذلت ممرلو المفوضااااية  اتصااااال الدول العربية األعضاااااء  ي نقاط ي االجتماع  شاااااري ▪
 السامية لألمم المتحدة لش ون ال ج ين. 

اواااااااتعرا  االتفا" العالمي اشاااااااأن ال ج ين الذي تم اعتماد  من قرغ الجمعية العامة  عمليةر/ز االجتماع على  ▪
دات  ي تذا الشااااااااأن، ، ور   وعي الدول األعضاااااااااء االمسااااااااتج2018لألمم المتحدة  ي ديساااااااامررم /انون األول 

والتحضااااير ل وااااتعرا  اإلقليمي للمنطقة العربية، واللت االتعاون م  المفوضااااية السااااامية لألمم المتحدة لشاااا ون 
ال ج ين، حيث قام ممرلو المفوضااااااية بتقديم عر  شااااااامغ حول الموضااااااوع تضاااااام ن رؤيتهم للعمغ االتعاون م  

جتماع جلساااااة مخصاااااصاااااة للدول األعضااااااء التي قامت اعر  األمانة العامة  ي الفترة القادمة. /ما تضااااام ن اال
 جهودتا لمتااعة تنفيذ االتفا" العالمي ل ج ين.

نيمت األمانة العامة االشااااراكة والتعاون م  المفوضااااية السااااامية لألمم المتحدة لشاااا ون ال ج ين، احتفالية امناوااااوة  -
امقر األمانة العامة. وقد  2021م6م21" بتاري  اليوم العالمي ل ج ين تحت شاااااااااااااعار "معًا نتعا ى، ونتعلم، ونتأل 

جرروا على الفرار من ديارتم نتيجة أ   الذينعشااارات الم يين من األشاااخاح وااال طت االحتفالية الضاااوء على صااامود 
، وأتمية أخذ احتياجات ال ج ين  ي االعتوار ضاااااامن األنيمة الصااااااحية والتعليمية لألامات والصااااااراعات المساااااالحة

 ".19-ن صمودتم أمام تحديات جائحة "كو يدو يرتا،  ضً  ع

من: معالي الوايرة د. نيفين القواج، وايرة التضاااااااااامن االجتماعي   / ً مميز ضااااااااام   شاااااااااهدت االحتفالية حضاااااااااور ▪
للدول العربية والحكومات المانحة ومنيمات األمم  رفيعي المستوى  ممرلين دبلوماويين، و العربيةاجمهورية مصر 

الى  الخاح، ااإلضاااااااااااااا ة القطاعوالجهات المانحة من  المدنيمنيمات المجتم  و ين نفذ  المتحدة والشااااااااااااار/اء الم  
 . الصامدين  ي المنطقة العربية ال ج ين لدعم هارًا ، إاعض الشخصيات الواراة

، األمين العام المسااااعد رئيس قطاع الشااا ون االجتماعية أعمال االحتفالية –هيفاء أبو  زالة  حت السااافيرة د.ت تا ▪
على أتمية التضااامن الدولي م  الدول المسااتضاايفة ل ج ين وتقاواام األعواء من جانب مختلف   يها أكدتمة اكل

، ممرغ المفوضااااااية السااااااامية لألمم المتحدة لشاااااا ون يالقى الساااااايدم /ريم أتاواااااا . /ماالفاعلين  ي المجتم  الدولي
ن االحتفالية تسااالط الضاااوء على أ  يهاأوضاااح ال ج ين لدى جمهورية مصااار العربية وجامعة الدول العربية /لمة 

نحاء العالم وعلى صاا اة وقدرة ال ج ين على التأقلم  ي بلدان أشااجاعة ال ج ين  ي المنطقة العربية و ى وااائر 
 اللجوء و ى بلدان إعادة التوطين.



 

84 

ت بدءًا من العربية مرناتا العري  االلون األار" للتضاااااااامن م  قضاااااااايا ال ج ين والل الدولوقد أضااااااااءت جامعة  ▪
/ع مة للتضاااااااااااااامن م  ال ج ين وااللتزام  ،أيام 3والذي يوا   اليوم العالمي ل ج ين ولمدة  2021م6م20 تاري 

 االعمغ على قضاياتم.
 ثانيًا: الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة:

الفري   همالذي ني   ،عنوان "دعم االواااااااااتجااات الوطنية إليجاد حلول دائمة"تحت شاااااااااار/ت األمانة العامة  ي حدل  -
 2021م2م10 بتاري م  االتحاد األوروبي  االتعاون اموضاااااوع النزوح الداخلي ااألمم المتحدة  يرفي  المساااااتوى المعن

 ." يديو /ونفرانس"واللت عرر تقنية 

ملة  ي مجال النزوح اشكغ عام والنزوح الداخلي دول ومنيمات دولية وجهات عا وعمال الحدل ممرلأ شاري  ي  ▪
 . اشكغ خاح

ن يقدمها المجتم  الدولي ل واااااااااااااتجااات الوطنية أليات الدعم التي يمكن آلى التر/يز على إالحدل تذا تدف  ▪
واللت من خ ل تخصيم ث ل جلسات متتالية لمناقشة الموضوعات  ،لى حلول دائمةإالنااحين داخليًا  لوصول

تم التأكيد خ ل النقاش على  وقدغ الحلول، تمويغ الحلول. أجعم االوااااااااتجااات الوطنية، التنسااااااااي  من التالية: د
جغ أطر الوقاية من حر/ات النزوح الداخلي، تعزيز الشراكات من أ  عدد من النقاط الهامة من بينها: أتمية تعزيز 

والموادا التوجيهية الات الصااااالة احماية ال بين أصاااااحاب المصااااالحة المعنيين، العمغ على تنفيذ األطر تعاون  ع  
، تداف التنمية المستدامةأ لى الع قة بين النزوح الداخلي و إلى التطر" إااإلضا ة  ،النااحين داخليًا و يجاد الحلول

    إلى أتمية توا ر المعلومات.، و/ذلت ية الوعد التنموي عند تلرية االحتياجات اإلنسانية للنااحين داخلياً مو لى أت

والمنرر   ،والهجرة والتنقغ "19-كو يد"ار/ت األمانة العامة  ي اجتماعات  ري  العمغ اإلقليمي المعني اجائحة شااااااااااااا -
" يديو /ونفرانس" تقنية  والتي عقدت عرر (IBC/M)العربية القائم على قضااااااااااااااايا الهجرة  ي المنطقة  االئت فمن 
 ، والذي2021م8م4و 2021م7م7و 2021م6م9و 2021م5م12و 2021م4م14و 2021م3م17و 2021م2م17 أيام

لجنة اإلوااكوا، والمنيمة الدولية للهجرة، ومنيمة الصااحة العالمية ومنيمة العمغ الدولية، وبعضااوية /غ من: يترأوااه 
 و/االت األمم المتحدة األعضاء  ي االئت ف القائم على قضايا الهجرة  ي المنطقة العربية.عدد من 

 ي  "19-كو يد"و/االت األمم المتحدة المتخصصة والمعنية االهجرة وجائحة عن ممرلون ات شاري  ي االجتماع ▪
 ااإلضا ة إلى رئاوة  ري  العمغ. ،المنطقة العربية

تذا  انتشاااااااار  ي تطورالنطا" اإلقليمي، و العلى  "19-كو يد"جائحة تأثيرات رغ مراقوة وااااااا   اتاالجتماع ناقشااااااات ▪
ةالف ات وخصاااااوصاااااًا ضااااامن  ، ي المنطقة العربيةالوباء   ي  توالتطورا ،وال ج ين المهاجرين والمتضااااامنة الهشااااا 

تنييمهاا خ ل التي تعتزم األمااناة العااماة  نادوةال تم منااقشااااااااااااااة/ماا  عملياة تطعيم المهااجرين  ي الادول العربياة.
 وبالشااااااراكة م  أعضاااااااء  ري  العمغ اإلقليمي المعني االتعاون م  المنيمة الدولية للهجرة 2021واااااارتمررمأيلول 

، وبرامج تمهيااد /وروناااالاادول العربيااة لفيروس واواااااااااااااتجااااااات جهود حول " والهجرة والتنقااغ "19-كو يااد"اجااائحااة 
 ".اللقاحات، وتو ير  للمهاجرين وال ج ين

 UN Network on Migrationشاااااااااااااوكة األمم المتحدة للهجرة" ) إحاطةاألمانة العامة  ي  عالية " شااااااااااااااار/ت -

Briefing)  اصااااااافتها األمانة الفنية لشاااااااوكة األمم المتحدة للهجرة، واللت بتاري   الدولية للهجرة المنيمةالتي نيمتها
 ". يديو /ونفرانس"تقنية عرر  2021/3/18
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األمم المتحدة األعضااااااااء  ي شاااااااوكة األمم المتحدة للهجرة وممرلو الجهات الحكومية  و/االتشااااااااري  ي الفعالية  ▪
 الدول األجنرية. المعنية املف الهجرة من اعض الدول العربية و 

حتى  2022-2021أولويات وخطة عمغ شاااااااااااااوكة األمم المتحدة للهجرة خ ل الفترة  تقديم تد ت الفعالية إلى ▪
لمراجعااة تنفيااذ االتفااا"  2022( المزم  عقااد   ي عااام IMRF) الهجرةالمنتاادى الاادولي األول لمراجعااة انعقاااد 
 .من أجغ الهجرة اآلمنة والمنيمة والنيامية العالمي

"كلينجندال"  أكاديميةار/ت األمانة العامة  ي الررنامج التدريري للدبلوماوااايين الجدد  ي الدول العربية الذي نيمته شااا -
  .2021م3م26-1)المعهد الهولندي للع قات الدولية(، والذي عقد خ ل الفترة 

والقائمين على العمغ  ي شااااااااااااااري  ي تذا الررنامج التدريري عدد من الدبلوماوااااااااااااايين الجدد من المنطقة العربية  ▪
 أكاديمية "كلينجندال".

تدف الررنامج التدريري إلى مناقشة موضوعات مختلفة متمرلة  ي: أولويات ومنيور التعاون اإلقليمي وخطط  ▪
العمغ الوطنية الخاصة بها، التطورات  ي مجال األمن الدولي، الدبلوماوية  ي القرن الحادي والعشرون، األمن 

انتشار األولحة النووية  ي ضوء التطر" إلى اتفاقية حير االنتشار  ي منطقة المتووط. /ما  السيرراني وحير
تدف إلى التعرف على االتحاد األوروبي وهيكله وأتم م وساته، وتضمن مقاب ت ا تراضية م  أعضاء تي ة 

ولندية. /ما ناقي التدريب أيضًا العمغ الخارجي األوروبية والسياوة الخارجية األوروبية وأعضاء واارة الخارجية اله
"، و/ذا الدبلوماوية 19-كو يدموضوعات متعددة، من بينها آخر مستجدات وياوة المناخ الدولية، وتأثير جائحة "

من المنيور اإلنساني ودبلوماوية الصحة العالمية. /ما تناول أيضًا التعرف على هيكغ األمم المتحدة، ومنيوري 
 م  ي القرن الحادي والعشرين، و/يفية إدارة األامات من جانب الدبلوماويين.السلم واألمن وحفظ الس 

االوتراتيجية اإلقليمية حول الهجرة  ي منطقة الشر" األووط وشمال أ ريقيا األمانة العامة  ي  عالية إط "  شار/ت -
 . 2021م4م15ي  ، التي نيمتها المنيمة الدولية للهجرة عرر تقنية " يديو /ونفرانس" بتار 2020-2024

 السااافيرة د. هيفاء أبو زالةمدير عام المنيمة الدولية للهجرة، وقد قامت  –ا تتح الفعالية السااايدم أنطونيو  يتورينو  ▪
 اإلقاء /لمة األمانة العامة خ ل الفعالية. األمين العام المساعد رئيس قطاع الش ون االجتماعية  -

تعكس االوتراتيجية التي وضعتها المنيمة الدولية للهجرة رؤية المنيمة للعمغ  ي منطقة الشر" األووط وشمال  ▪
 أ ريقيا خ ل الفترة القادمة. 

-24 انعقدت خ ل الفترةعمال اجتماع /وار المسااااااا ولين لمساااااااار حوار أبو  ري التي أ العامة  ي  األمانةشاااااااار/ت  -
برئاوة دولة اإلمارات العربية المتحدة، واللت  ي إطار التحضير للملتقى  ونفرانس"،عرر تقنية " يديو / 2021م5م27

 خير من العام الجاري.عضاء والمقرر انعقاد  خ ل الرب  األالسادس للواراء المعنيين املفات العمغ  ي الدول األ

 ،حوار أبو  ري ي ضااااء األعالدول دولة من  16شااااري  ي االجتماع /وار المسااا ولين  ي الجهات المعنية  ي  ▪
ولطنة  ،المملكة العربية السعودية ،مملكة الوحرين ،اإلمارات العربية المتحدةالدول العربية التالية: دولة من بينهم 

ااإلضاااااااا ة إلى مشاااااااار/ة المنيمات الدولية والعربية واإلقليمية وعمليات التشااااااااور اإلقليمية  ،دولة الكويت ،عمان
 المعنية اصفة مراقب.ومنيمات المجتم  المدني 

الموضااااوعات  وناقي االجتماع عددًا من، تم خ ل االجتماع اوااااتعرا  تجارب الدول األعضاااااء  ي تذا الشااااأن ▪
التسيرات المتوقعاة  ي التو يف  ي دول مجلس التعااون الخليجي وتاأثيرتاا على العر  والطلااب  الهااماة، وتي:
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أبو  ري، اوااااااااااترمار التكنولوجيا المتقدمة لتحسااااااااااين حو/مة على العمالة  ي ممر االنتقال للعمغ بين دول حوار 
وضاااا  ااإلضااااا ة إلى تنقغ العمالة، اختوارات ما قرغ الوصااااول للعمال  ي ممرات دول مجلس التعاون الخليجي، 

، الموضوعيةخطة برامج وأنشطة حوار أبو  ري واقتراح الشراكات الممكن تطويرتا  ي ضوء مخرجات الجلسات 
؛ (  ي المنتديات العالميةRCP’Sليات التشاااااااااااورية اإلقليمية )مية للهجرة نحو تعزيز مشااااااااااار/ة اآلالحو/مة العالو 

حيث قامت األمانة العامة بتقديم مداخلة اواتعرضات خ لها أتم التطورات حول الدور الذي تقوم اه  ي إطار ما 
 تم مناقشته أثناء تذ  الجلسة.

جندة االتحاد األوروبي الجديدة لمنطقة الوحر المتوواااااااط" أالتقنية حول اجتماع "اإلحاطة  شاااااااار/ت األمانة العامة  ي -
المر/ز الدولي لتنمية واااااااااياواااااااااات  تنفيذاالتحاد األوروبي و  بتمويغ (EMM5" )للهجرة يوروميد"برنامج  نيمه والذي
  عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م5م26 بتاري  ،الهجرة

المنيمات الدولية  وحكومات دول الجوار الجنوبي وممرل والوطنية وممرلشاااااااااري  ي االجتماع جهات االتصااااااااال  ▪
واااياواااة الجوار األوروبي ومفاوضاااات  مدير Henrike Trautmannكما شاااار/ت السااايدة  والو/االت األوروبية.

جندة وآليات تنفيذ اوااتراتيجية األ ى مت نرذة عن محتو لتي قد  األوروبية، واالمفوضااية  (  يDG NEAR) التوواا 
حكومات الدول  ومت جهات االتصاااااال الوطنية وممرللجديدة م  التر/يز اشاااااكغ خاح على الهجرة والتنقغ. وقد  ا

الضوء على أتمية التعاون المتوادل بين  Trautmannطت السيدة جندة الجديدة. /ما ول  األتذ  م حيات حول 
. ورومتووطية اأكملهاستقرغ  ي المنطقة األاالتحاد األوروبي وجوار  الجنوبي لضمان االادتار واالوتقرار  ي الم

 ،(EIB)األوروبي وترمار الوبنت ا ،(EASO) وروبي لدعم اللجوءاالممرلون عن المكتب  االجتماعحضر كما 
 األوروبية.تحاد من أجغ المتووط، والمفوضية الوروبي، وااالوالمعهد الجامعي 

 وتوواااااااااااااي  تعزيز خ ل من الحقو"  على القاائماة الهجرة حو/ماة نيم تعزيز إلى"يورومياد للهجرة" برنامج  تدف ▪
 و/ذلت األوروبي االتحاد  ي األعضاااء والدول األوروبي الجوار آلية إطار  ي الشااريكة الرلدان بين التعاون  نطا"

ررنامج على دعم الدول األعضااااء اليعمغ و . األوروبيةالجوار  واااياواااة إطار  ي الشاااريكة الجنوبية الرلدان ضااامن
اء وعملي و نشاااااااء إطار للتعاون  ي إط " حوار شااااااامغ وبن    ي ي االتحاد األوروبي والدول الجنوبية الشااااااريكة 

/ما تدف     اآلليات والقدرات إلعداد وتنفيذ وااااااياوااااااات للهجرة تسااااااتند على األدلة.ر مجال الهجرة االتر/يز على 
 ورومتوواااااااااااااطيااااااة الخااااااامساااااااااااااااااااةاأليااااااة الخاااااااصاااااااااااااااااااة اعمليااااااة الهجرة خطااااااار جهااااااات التنساااااااااااااي  الوطنإلى إ

)5(EMM ورومتوواااطية بنطا" ومحتوى واواااتراتيجية تنفيذ جدول خرين  ي المنطقة األآلوأصاااحاب المصااالحة ا
 .ويما فيما يتعل  االهجرة والتنقغ العمال الجديد، ألا

للفترة  الشااااااااااارعيةا حة ومن  الهجرة  ير  عاليات إط " خطة العمغ الوطنية الرالرة لمكشاااااااااااار/ت األمانة العامة  ي  -
تجار االوشااااااااار، اللجنة الوطنية التنسااااااااايقية لمكا حة ومن  الهجرة  ير الشااااااااارعية واإل(، التي ني متها 2023–2021)

 االقاترة. 2021م6م27بتاري   جمهورية مصر العربية واللت التااعة لمجلس واراء

اجمهورية مصاااااااار وايرة التضااااااااامن االجتماعي  نيفين القواج معالي الوايرة د. عاليات إط " الخطة  شاااااااااري  ي ▪
لوران دي جمهورية مصااار العربية، والسااايدم  رئيس و د االتحاد األوروبي لدىجر كريساااتيان بر  مالسااافيرالعربية، و 

لى ممرلين عن و/االت وبرامج إااإلضاااا ة  جمهورية مصااار العربية،بويت رئيس اعرة المنيمة الدولية للهجرة  ي 
، وعدد من الواارات أعضااء اللجنة الوطنية، وعدد من أعضااء مجلساي جمهورية مصار العربيةالمتحدة  ي األمم 

 .النواب والشيوخ، ولفيف من المس ولين واإلع ميين
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ر رؤية شااااملة للمرحلة المقرلة، خاصاااة  ي ضاااوء توعات انتشاااار جائحة /ورونا، /ما أنها يتو إلى الخطة  تهدف ▪
 ل األعوام القاادماة اخطى ثاابتاة ومادرووااااااااااااااة ورؤى متكااملاة، واللات الشاااااااااااااتماالهاا على تكفاغ للادولاة التحري خ

 .ما تم تحقيقه من إنجااات علىراد تنفيذتا، م  األخذ  ي االعتوار الرناء االحتياجات والررامج الوطنية الم  
 يومي العربيااة م  شاااااااااااااوكااة األمم المتحاادة اإلقليميااة للهجرة  ي المنطقااةاألمااانااة العااامااة  ي اجتماااعين  شاااااااااااااااار/اات -

 عرر تقنية " يديو /ونفرانس". 2021م6م30و 2021م5م31

 األممممرلي و/االت من  شوكة األمم المتحدة اإلقليمية للهجرة  ي المنطقة العربيةشاري  ي االجتماعين أعضاء  ▪
 المتحدة المتخصصة العاملة  ي مجال الهجرة  ي المنطقة العربية.

"االواااااااااااااتعرا  اإلقليمي األول ل تفا" العالمي للهجرة اآلمنة  ت م تمراالجتماعين مناقشااااااااااااااة مخرجا خ لتم  ▪
" يديو /ونفرانس". /ما عرر تقنية  2021م2م25-24 الذي عقد يوميالمنطقة العربية"   يوالمنيمة والنيامية 

، والترتيوات 2022-2021لعامي  شوكة األمم المتحدة اإلقليمية للهجرة  ي المنطقة العربيةخطة عمغ تم مناقشة 
اآلمنة والمنيمة والنيامية  ي ل تفا" العالمي للهجرة اإلقليمي  االوااااااااااتعرا الخاصااااااااااة االمشااااااااااار/ة  ي م تمر 

  ي المملكة المسربية. 2021أ ريقيا، والمنعقد نهاية أ سطسمآب 
ة اإلواااااكندرية قد امكتوشاااااار/ت األمانة العامة  ي م تمر "الهجرة  ير الشااااارعية  ي حو  الوحر المتوواااااط" الذي ع   -

، حيث قامت اإلقاء /لمة خ ل الجلسااااااة الرانية اوااااااتعرضاااااات خ لها الو عد اإلقليمي للهجرة 2021م7م15-14يومي 
 . ير الشرعية ودور جامعة الدول العربية

وايرة التضاااااااامن االجتماعي معالي  :و ي م قدمتهم ،شااااااااري  ي الم تمر نخوة من /وار المتخصاااااااصاااااااين والخرراء ▪
مدير مكتوة اإلوكندرية، محا ظ اإلوكندرية، رئيس الهي ة الوطنية لمكا حة الهجرة  ير ة، لعربياجمهورية مصر ا

الشااااااارعية واالتجار االوشااااااار اجمهورية مصااااااار العربية، األمين العام للمجلس القومي للطفولة واألمومة اجمهورية 
مجموعة من الواحرين  اإلضا ة إلىامصر العربية، رئيس اعرة المنيمة الدولية للهجرة اجمهورية مصر العربية، 

 .واإلع ميين والشخصيات العامة، وعدد /رير من الشواب من مختلف محا يات جمهورية مصر العربية
غ الم تمر  رصااااة للجهات المختلفة للنقاش والحوار الرقا ي حول  اترة الهجرة  ير الشاااارعية  ي واااايا" نيرة مر   ▪

اع القرار ن  لوطني واإلقليمي والدولي، إليجاد مساااحة تفاعغ بين صاا  أوواا  لت قي مختلف الشاار/اء على الصااعيد ا
واألكاديميين والخرراء بهدف تسليط الضوء على الجوانب المتعددة للهجرة  ير الشرعية. وقد تم خ له اوتعرا  

الهجرة  الجهود التي تقوم بها م واساات الدولة المصارية، والجمعيات األتلية،  ضاً  عن السايا" اإلقليمي لقضاية
  ير الشرعية، وأاعادتا المختلفة.

حول "الع قات  (2)شار/ت األمانة العامة  ي الدورة التدريرية )مدروة صيفية( التي ع قدت  ي إطار برنامج الحوار  -
عرر تقنية " يديو /ونفرانس"، حيث قامت األمانة العامة  2021م7م16-12األوروبية"، واللت خ ل الفترة -العربية 
محاضرة  ي الجلسة الخاصة ااوتراتيجية وخطط جامعة الدول العربية  ي مجال الع قات بين الشعوب )الو عد اإلقاء 

 الشعري للع قات العربية األوروبية: دور المهاجرين وال ج ين(. 
 متدربًا من المنطقة العربية واألوروبية، من بينهم ث ل متدربين من األمانة العامة.  20شاري  ي الدورة  ▪
اإلقليميين الرئيساااااايين المعنيين  الفاعلينالحوار والتعاون م   تعزيزإلى  تد ت الدورة التي اوااااااتسرقت خمسااااااة أيام ▪
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 التدريريةالمجال، اما  ي اللت الحلقات  تذاطة  ي عدد من األنشاااااااااااا تنييممن خ ل  العربية األوروبيةاالع قات 
المعر ة  الدورة إلى تعزيز تد ت /ما .، والحوارات السااااااياواااااايةالتدريرية، والدورات توادل المعلومات، و الم وااااااسااااااية

ال ) المنطقتينن شاعوب يب للتقريباواتكشااف أ ضاغ السارغ  لى ، و العربية األوروبيةوتعميقھا  ي مجال الع قات 
 . (والدبلوماويةغ األ راد، الرقا ة، والشواب، والھجرة، وتنق  تتعل  امجاالت   يويما 

ثالثةةةةًا: اللقةةةةاءات واالجتماعةةةةات التنسةةةةياية التةةةةي عقةةةةدتها األمانةةةةة العامةةةةة فةةةةي مجةةةةال شةةةةؤون الالجئةةةةين والمغتةةةةربين 
 والهجرة:

 2021م3م8العامة اجتماعات م  المفوضاااااااااااااية السااااااااااااااامية لألمم المتحدة لشااااااااااااا ون ال ج ين بتاري   األمانة عقدت -
 .2021م8م4و 2021م7م5و 2021م4م12و

تااااذ  االجتماعااااات احااااث التعاااااون والشااااراكة بااااين جامعااااة الاااادول العربيااااة والمفوضااااية السااااامية لألماااام  خاااا لتاااام  ▪
المتحااااااادة لشااااااا ون ال ج اااااااين للتحضاااااااير للمساااااااتوى اإلقليماااااااي الجتمااااااااع المسااااااا ولين رفيعاااااااي المساااااااتوى المقااااااارر 

، الوااااااااتعرا  التقاااااااادم المحاااااااارا نحااااااااو تحقياااااااا  أتااااااااداف االتفااااااااا" العااااااااالمي 2021م12م15-14عقااااااااد  يااااااااومي 
 ال ج ين، واللت لضمان مشار/ة المنطقة العربية اشكغ نشط و عال خ ل عملية االوتعرا . اشأن

العامة اجتماعًا م  الفري  رفي  المسااااااتوى التاا  لألمين العام لألمم المتحدة والمعني االنزوح الداخلي،  األمانةعقدت  -
 عرر تقنية " يديو /ونفرانس".  2021م3م24بتاري  

مة بتعريف المشاااااااااااار/ين من الفري  رفي  المساااااااااااتوى االقرارات الصاااااااااااادرة عن مجالس الجامعة قامت األمانة العا ▪
امختلف مسااااااااااااتوياتها، المتعلقة اموضااااااااااااوع النزوح الداخلي والجهود التي تقوم بها إدارات األمانة العامة المختلقة 

 لتنفيذ تذ  القرارات.  

ماناااااة العاماااااة علاااااى مااااادى عاااااام ونصاااااف، والخاصاااااة لسلسااااالة االجتماعاااااات التحضااااايرية التاااااي عقااااادتها األ اواااااتكماالً  -
والنياميااااااة  والمنيمااااااة اآلمنااااااة الهجاااااارة أجااااااغ ماااااان العااااااالمي ل تفااااااا" األول اإلقليمااااااي بتنياااااايم ماااااا تمر االوااااااتعرا 

، عقااااادت األماناااااة العاماااااة عااااادة اجتماعاااااات بتقنياااااة " ياااااديو /اااااونفرانس" اعاااااد 2021م2م25-24الاااااذي عقاااااد ياااااومي 
ومنيمااااة العمااااغ الدوليااااة؛ الرؤواااااء  والمنيمااااة الدوليااااة للهجاااارة اإلوااااكوالجنااااة انتهاااااء أعمااااال الماااا تمر ماااا  /ااااغ ماااان 

 2021م3م9، واللاااااات أيااااااام IBC/M) ة ) ئاااااات ف القااااااائم علااااااى قضااااااايا الهجاااااارة  ااااااي المنطقااااااة العربيااااااالمشااااااار/ين ل
 .2021م4م7و 2021م3م23و

 الهجرة أجغ من العالمي ل تفا" األول اإلقليمي تم خ ل االجتماعات مناقشااااااااااااة مخرجات م تمر االوااااااااااااتعرا  ▪
، والمتضااااااااااااامناة المساااااااااااااودة األخيرة من التقرير 2021م2م25-24 والنياامياة، الذي ع قاد يومي والمنيماة اآلمناة

اإلقليمي الواااااااااااااتعرا  االتفا" العالمي للهجرة، حيث قامت /غ جهة اعر  م حياتها وتعدي تها على تذ  
ئي قرغ عرضاااااااه على الدول العربية األعضااااااااء المساااااااودة، واالتفا" م  الخرراء على شاااااااكغ ومحتوى التقرير النها

 .2022عام  خ لالمزم  عقد   (IMRF) منتدى اوتعرا  الهجرة الدوليةإلى  لمراجعته، تمهيدًا لر عه
  رابعًا: إصدارات األمانة العامة في مجال شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة:

تم إصدار العدد تحت عنوان "المسترب العربي"،  انة العامةاألماوتكمااًل لسلسلة النشرات  ير الدورية التي تصدرتا  -
وتااأثيرتااا على  "19-كو يااد"تاادور ا تتاااحيااة العاادد حول جااائحااة و  .2021 ي مااارسمآالار  من تااذ  النشااااااااااااارةالرااامن 
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عن أنشااااااااااااطة األمانة العامة  ي مجال شاااااااااااا ون  اً المهاجرين وال ج ين  ي المنطقة العربية، /ما يضاااااااااااام العدد أخوار 
ال ج ين والمستربين والهجرة والمنتااديااات واالجتماااعااات التي عقاادتهااا أو شاااااااااااااااار/اات  يهااا خ ل الفترة الماااضااااااااااااايااة، 
واالجتماعات الدورية آلليات التنساااااااااااي  بين األمانة العامة والمنيمات الدولية واإلقليمية األخرى واألنشاااااااااااطة التي تم 

ا اإلطار، ااإلضاااااا ة إلى اعض أبرا أخوار الجاليات العربية المقيمة االخارج، ومعلومات عن الواير تنييمها  ي تذ
 ي دائرة  -/ما يتناول العدد  ./أحد رموا الجاليات العربية المستربة ،الكندي من أصاااااااااغ صاااااااااومالي ،أحمد حساااااااااين

 وقد قامت األمانة العامة اإرواااااليروت. ب مر أ المساااااعدات المقدمة إلى ال ج ين والمهاجرين اعد انفجار -الضااااوء 
وضعها لكا ة الجهات المعنية االهجرة واللجوء، ااإلضا ة إلى نشرة عرر الرريد اإلليكتروني تذ  النس  إليكترونية من 

 .على الروااة اإلليكترونية لجامعة الدول العربية
عام، أصاادرت عملية التشاااور العربية اإلقليمية يونيومحزيران من /غ  20امناوااوة اليوم العالمي ل ج ين الذي يوا    -

حول الهجرة واللجوء بيانًا تم االتفا" على مضاامونه  ي نهاية االجتماع الساااا  لعملية التشاااور. وألقى الريان الضااوء 
خصااااوصااااية وضاااا  الدول و  "،19-على التحديات التي يواجهها ال ج ون والنااحون  ي  غ اوااااتمرار جائحة "كو يد

اموادرات وجهود الدول العربية التي قامت بتو ير خدمات الرعاية ، /ما أشاااااد مسااااتضاااايفة ل ج ين والنااحينالعربية ال
الدور الذي تقوم اه األمانة العامة االتنساااي  والتعاون م  المفوضاااية الساااامية لألمم ، وثم ن الطرية واللقاحات ل ج ين

، /ما تضااااام ن  قرة خاصاااااة تي تصاااااب  ي مصااااالحة ال ج ينالمتحدة لشااااا ون ال ج ين لتنفيذ العديد من األنشاااااطة ال
اال ج ين الفلسااااااطينيين. وقد تم ترجمة تذا الريان إلى اللسة اإلنجليزية ونشاااااار   ي ووااااااائغ اإلع م المختلفة وتعميمه 

 على مندوبيات الدول األعضاء وبعرات الجامعة العربية  ي الخارج.
ة حول الشااااااااراكة بين جامعة الدول العربية والمفوضااااااااية السااااااااامية لألمم تم إصاااااااادار /تيب االلستين العربية واإلنجليزي -

المتحدة لشا ون ال ج ين، موضاحًا التعاون والتنساي  بين الجهتين من أجغ حماية ال ج ين وضامان تو ير الخدمات 
لجانرين والتي والمعونات والمساااااااعدات اإلنسااااااانية لهم. وقد تضاااااام ن الكتيب اإلشااااااارة الى مذ/رة التفاتم الموقعة بين ا

ت مرغ إطارًا للشاااراكة يروااام الخطوط العريضاااة للمجاالت الات األولوية المشاااتر/ة، والتحضاااير اإلقليمي اشاااأن االتفا" 
.  ضاااااً  2019العالمي ل ج ين الذي تم اعتماد  من قرغ الجمعية العامة لألمم المتحدة  ي ديسااااامررم /انون األول 

عربية لحماية األطفال  ي وضااااااااااااا  اللجوء، واالواااااااااااااتراتيجية العربية للوقاية عن التعاون  ي إعداد االواااااااااااااتراتيجية ال
واالوااااااتجااة لمناتضااااااة /ا ة أشااااااكال العنف  ي واااااايا" اللجوء، وخاصااااااة العنف الجنسااااااي ضااااااد النساااااااء والفتيات، 

تعليم  واالوااتراتيجية العربية اشااأن إتاحة خدمات الصااحة العامة  ي واايا" اللجوء  ي المنطقة العربية، ااإلضااا ة الى
 ال ج ين  ي المنطقة العربية، وبناء القدرات، والمناصرة وحشد الدعم.

تم إعداد  يلم تساااااااجيلي يعر  الشاااااااراكة بين األمانة العامة والمفوضاااااااية الساااااااامية لألمم المتحدة لشااااااا ون ال ج ين.  -
اتفا" التعاون بين  لىإيسااااااتعر  الفيلم الشااااااراكة بين الجهتين والتي ترج  إلى تسااااااعينات القرن الماضااااااي، مشاااااايرًا و 

للعمااغ على حمااايااة حقو" ال ج ين والااذي تم تحااديرااه من خ ل توقي   2000المنيمتين الااذي تم توقيعااه  ي عااام 
، لجمعيااة العاااماة لألمم المتحاادة( ل72اجتماااعاات الادورة )على تاامي  ، ي نيويوري 2017م9م19ماذ/رة تفاااتم  ي 

للموادرات  وصااااافاً أيضاااااًا يتضااااامن الفيديو و اصاااااة اأامة اللجوء. خر المساااااتجدات  ي المنطقة والخآلكي يتماشاااااى م  
(، الصاااااااحة العامة والتعليم وحماية الطفغ GCRالميرا" العالمي ل ج ين ) :المشاااااااتر/ة التي تم إنجااتا  ي مجاالت
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لتي تم االنتماء والهوية القانونية،  ضاااااااااااااً  عن الدورات التدريرية ا ،والعنف الجنساااااااااااااي والقائم على النوع االجتماعي
هيفاء  رغ السفيرة د.يضًا روائغ من قا أم الفيلم قد  ي  تذا، و تنييمها لرناء القدرات ور   مستوى الوعي اقضايا ال ج ين. 

ممرغ مفوضاااااية األمم  -ي قطاع الشااااا ون االجتماعية، والسااااايد /ريم أتاوااااارئيس األمين العام المسااااااعد  - أبو  زالة
مدير إدارة شااااااااا ون  والسااااااااايدةالمتحدة لشااااااااا ون ال ج ين لدى جمهورية مصااااااااار العربية ولدى جامعة الدول العربية، 

الساااااامية مفوضاااااية الو/ذلت السااااايد مسااااا ول أول االتصاااااال  ي ااألمانة العامة للجامعة، ال ج ين والمستربين والهجرة 
 ألمم المتحدة لش ون ال ج ين. ل
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 في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي: -9
 الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي: 

االجتماع التحضاااااااااااايري األول إلط " التدريب المخصاااااااااااام للميساااااااااااارين  2021م6م9 بتاري األمانة العامة ني مت  -
 ،المتطوعين لتدريب ال ج ات والنااحات امخيمات اللجوء والنزوح االدول العربية على منهج ومنهجية المرأة والحياة

 .ومجتمعها بهدف النهو  االمرأة وتمكينها ومحو أميتها لتكون شريكًا أواويًا  اعً   ي تنمية أورتها
 الهي ةالخاصاااااااة امحو أمية ال ج ين والنااحين، وتي: ة على مذ/رة التفاتم الجهات الموقع   ي االجتماع  شااااااااري ▪

، المر/ز اإلقليمي لليونسااااااكو )اواااااافت( واااااارس الليان، العامة لمحو االمية وتعليم الكوار اجمهورية مصاااااار العربية
 .لعربية لمحو االمية وتعليم الكوارلى الشوكة اإااإلضا ة  ،المنيمة الكشفية العربية

األمور الفنية واللوجساااااااااااتية والتنييمية الخاصاااااااااااة اعقد التدريب، ومناقشاااااااااااة /ا ة المقترحات  /ا ة االجتماعاحث  ▪
 .المتعلقة بت  ي السلريات التي واجهت النسخة األولى من التدريب

امعات"، االتعاون م  المنيمة العربية للتربية ني مت األمانة العامة اجتماعًا إلط " مشااااااروع "التصاااااانيف العربي للج -
عرر تقنياة " ياديو /ونفرانس". وياأتي  2021م6م29والرقاا اة والعلوم )االلكساااااااااااااو( واتحااد الجاامعاات العربياة، بتااري  

مشاااااااااروع التصااااااااانيف العربي للجامعات اموادرة من جمهورية العرا" التي اواااااااااتضاااااااااا ت ورشاااااااااة عمغ خ ل شاااااااااهر 
اصااامة اسداد لوضااا  اإلطار العام ومعايير التصااانيف األولية، والذي اعتمد وثيقته النهائية االع 2018وااارتمررمأيلول 

الساااااااااااادة واراء التعليم العالي والوحث العلمي العرب خ ل الدورة الساااااااااااااعة عشااااااااااار للم تمر الوااري، والتي انعقدت 
دة تكليف اللجنة الر ثية ، حيث تضمنت وثيقة التصنيف الم عتم2019م12م25-24اجمهورية مصر العربية يومي 

اتحاد الجامعات العربية( بوضااااااااااااا   –المنيمة العربية للتربية والرقا ة والعلوم  –)األمانة العامة لجامعة الدول العربية
، وقد تم اعدادتا وتعميمها على السااااااااااااااادة واراء التعليم العالي والوحث 2020خطة تنفيذية للتصااااااااااااانيف خ ل عام 

 .2020يسمررمكانون األول العلمي العرب خ ل شهر د
شاري  ي االجتماع عدد من السادة واراء التعليم العالي العرب و/وار المس ولين من واارات التعليم العالي وعدد  ▪

 من السادة رؤواء الجامعات العربية.
عات  ي كما تم توقي  مذ/رة تفاتم بين اللجنة الر ثية لتنفيذ المشروع، بهدف إنشاء مجلس عربي لتصنيف الجام ▪

إطار اتحاد الجامعات العربية. /ما أ طل  مشروع التصنيف وع رضت آليات المشار/ة اه، وتسعى األمانة العامة 
والشاار/اء  ي تذ  المرحلة إلى إط " النسااخة التجريرية من التصاانيف االتوااي م  السااعي إليجاد تمويغ مسااتدام 

 للمشروع.
 يااديو "عرر تقنيااة  2021م4م18 بتاااري   مجموعااة ط ل أبو  زالااة م اً تشااااااااااااااااورياا اً ماات األمااانااة العااامااة اجتماااعااني   -

ف لتعر  ، من أجغ اموادرتي "الجامعة العربية الرقمية" و"قاعدة بيانات الوحث واالبتكار"واللت لمناقشااااااااااااااة  "،كونفرانس
 .بحث ورغ التعاون و ليات المقترحة لتنفيذ تذ  الموادرات على رؤيتهم واآل

منيمة  ن منم   ري  عماغ الخرراء المكو  لخرراء التعليم الفني والمهني  اً تشاااااااااااااااوريا اً اجتمااعامت األمانة العاامة ني   -
، واللت بتاري  األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقغ الوحري و المنيمة العربية للتربية والرقا ة والعلوم و  اليونسااكو

النهائية لخطة التطوير الشااااااااملة مساااااااودة العر  ى ". وتدف االجتماع إل يديو /ونفرانس"عرر تقنية  2021م5م31
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. و ي تذا اإلطار، ومناقشااة شااكغ وموضااوع محاور مخطط التنفيذ لمنيومة التعليم الفني والمهني  ي الدول العربية،
 تم إعداد الخطة اعد إدخال م حيات الدول، /ما تم وض  آليات لتنفيذ الخطة. 

شااااااااااااار/اااء موااادرة جااامعااة الاادول العربيااة "التعليم من أجااغ العودة"، بتاااري  ني ماات األمااانااة العااامااة االجتماااع األول ل -
رغ تنفيذ المموادرة  ي المملكة األردنية الهاشاامية ااعتوارتا المرحلة  2021م8م2 عرر تقنية " يديو /ونفرانس"، لوحث واا 

ية األخرى الممساااااااتضااااااايفة ل ج ين، التجريرية األولى للموادرة التي يتم الرناء عليها  ي المملكة وتنفيذ   ي الدول العرب
واللت  ي ضوء ايارة و د األمانة العامة وممرغ المنيمة العربية للتربية والرقا ة والعلوم إلى المملكة األردنية الهاشمية 

 .2019 تشرين ثانيمنو مرر خ ل شهر
 التعليم.تهدف الموادرة إلى ضمان ح  تعليم ال ج ين ودعم الدول الم ستضيفة لهم فيما يخم  ▪
شاري  ي أعمال االجتماع /وار المس ولين من الواارات المعنية  ي المملكة األردنية الهاشمية وتي: واارة التربية  ▪

والتعليم، واارة التعليم العااالي والوحااث العلمي، واارة التخطيط والتعاااون الاادولي، واارة التنميااة االجتماااعيااة، واارة 
ة الهاشامية. /ما شااري  ي االجتماع السايد الد/تور المدير العام للمنيمة العربية الخارجية، الهي ة الخيرية األردني

للتربية والرقا ة والعلوم اصاااافتها الشااااريت اإلوااااتراتيجي للمموادرة، و/ذلت موعول األمين العام لجامعة الدول العربية 
ة لشااااااا ون ال ج ين )مكتب لشااااااا ون اإل اثة اإلنساااااااانية، ااإلضاااااااا ة إلى ممرغ المفوضاااااااية الساااااااامية لألمم المتحد

 القاترة(، ومنيمة اليونيسف )مكتب األردن( م مرً  عن المكتب اإلقليمي للمنيمة.
صدر عن االجتماع عدد من التوصيات الهامة، التي تضمنت: تحديد أولويات عمغ الم وادرة اشكغ مردئي وتي:  ▪

اشاااااامية إلدارتها، تو ير األجهزة اللوحية للط ب، بناء مدارس وتسااااااليمها إلى واارة التعليم  ي المملكة األردنية اله
تو ير منح دراواااااية لط ب التعليم العالي، إنشااااااء معامغ الحاواااااب اآللي امخيمات ال ج ين لتو ير منح دراواااااية 
قامة االفعغ، دعم و نشاااااااااااااااء منصااااااااااااااات التعليم  عن ا عد لط ب التعليم العالي، دعم الرنية التحتية للمدارس الم 

تو ير التدريب للم علمين والممسااااعدين لتهي تهم للتعليم اإللكتروني. /ما تم اقتراح تشاااكيغ لجنة تنساااي   اإللكترونية،
ليا إلدارة الموادرة برئاواااة السااافيرة د. هيفاء أبو زالة   األمين العام المسااااعد رئيس قطاع الشااا ون االجتماعية، -ع 

لشااااااااااااا ون اإل اثة لجامعة الدول العربية العام  موعول األمينوعضاااااااااااااوية /غ من: ممرغ عن الحكومة األردنية، 
لم نيمة العربية للتربية والرقا ة والعلوم، المدير العام ل من األمانة العامة للجامعة، اإلدارات المعنية ،اإلنسااااااااااااااانية

 .ممرغ عن /غ شريت اوتراتيجيمنيمات األمم المتحدة المعنية، ممرلي 
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 في مجال الثقافة وحوار الحضارات: -10
 :ة وحوار الحضاراتفي مجال الثقافنظمتها األمانة العامة الفعاليات التي أواًل: 

ني مت األمانة العامة االتعاون م  واارة التربية والتعليم اجمهورية مصار العربية مساااقة حول "التحدل االلسة العربية  -
ربية والتعليم اجمهورية مصر العربية ، امقر واارة الت2021م3م18الفصحى والخطااة وتعمي  دراوة النحو"، بتاري  

ألعضااااااااااااء اللجنة، وعرر تقنية " يديو /ونفرانس" للطلوة، واللت نيرًا لليروف التي  رضاااااااااااتها جائحة  يروس /ورونا 
المساااتجد. وتذ  المساااااقة يتم تنييمها اشاااكغ دوري لط ب الصااافوف )الرالث اإلعدادي والراني والرالث الرانوي( من 

 والط ب المكفو ين، أو ما يعادلهما على مستوى الوطن العربي.  ط ب التعليم العام
( دول عربية، تي: المملكة األردنية الهاشامية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، جمهورية 10شااري  ي المساااقة ) ▪

ربية، الساااودان، جمهورية العرا"، وااالطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصااار العربية، المملكة المس
 الجمهورية اليمنية.

تم إروااال شااهادات التقدير للط ب الفائزين  ي المسااااقة من خ ل مندوبيات الدول األعضاااء لدى جامعة الدول  ▪
 العربية.

ني ماات األمااانااة العااامااة، تحاات رعااايتهااا وبااالتعاااون م  اتحاااد الجااامعااات العربيااة، الم تمر الاادولي للسااة العربيااة تحاات  -
عرر تقنية " يديو /ونفرانس". وجاء  2021م3م22أمانة قومية وضاااااااارورة عالمية"، واللت بتاري   عنوان "اللسة العربية

تذا الم تمر االتزامن م  االحتفال اعيد تأوااااااااااايس جامعة الدول العربية. وقد ا  تتح الم تمر اكلمة السااااااااااافيرة د. هيفاء 
 يها أن اللسة العربية ت عد  أتم عناصااااااار  األمين العام المسااااااااعد رئيس قطاع الشااااااا ون االجتماعية، أكدت –أبو زالة 

الهوية الرقافية العربية ويجب أن تكون  ي مقدمة اتتمامات الدول العربية  ي  غ الرورات المعرفية الهائلة ووواااااااااائغ 
 االتصال المتنوعة، /ما اوتعرضت جهود األمانة العامة  ي الحفاظ على اللسة العربية.

االتتمام ااإلع م واإلع م اإللكتروني  ي الهامة التي تضاامنت ما يلي: صاادر عن الم تمر عدد من التوصاايات  ▪
ر   تتشاجي  الموادرات التي  العربية، ها اللسةلتعزيز الوعي المجتمعي االقيم العلمية والحضاارية والقومية التي تمر

 .سة الضادلمن القيمة المضا ة ل
ماااااة مااااان  -  ااااي إطاااااار مااااذ/رة التفااااااتم المررمااااة باااااين األمانااااة العاماااااة والمجلااااس الااااادولي للسااااة العربياااااة، والموااااادرة الم قد 

 ررايااااارم شاااااواط الموا ااااا  الياااااوم العاااااالمي للساااااة  21المجلاااااس الااااادولي حاااااول شاااااهر اللساااااة العربياااااة، الاااااذي يرااااادأ مااااان 
ألمانااااااة العامااااااة اجتماعااااااًا تنساااااايقيًا مااااااارسم آالار تاااااااري  تأواااااايس جامعااااااة الاااااادول العربيااااااة، عقاااااادت ا 22األم إلااااااى 

، عراااااار تقنياااااااة " يااااااديو /اااااااونفرانس"، للمنيمااااااات والهي اااااااات المشاااااار ة علاااااااى الموااااااادرة وتاااااااي: 2021م3م29بتاااااااري  
األمانااااااة العامااااااة للجامعااااااة، المجلااااااس الاااااادولي للسااااااة العربيااااااة، المنيمااااااة العربيااااااة للتربيااااااة والرقا ااااااة والعلااااااوم، مكتااااااب 

الجامعااااااات العربيااااااة، اتحاااااااد مجااااااام  اللسااااااة العربيااااااة. وخاااااا ل االجتماااااااع، التربيااااااة العربيااااااة لاااااادول الخلاااااايج، اتحاااااااد 
األمااااين العااااام للمجلااااس الاااادولي للسااااة العربيااااة موااااادرة "شااااهر اللسااااة العربيااااة" وأكااااد  -عاااار  الااااد/تور علااااي مووااااى

 على أن الموادرة تتكون من ث ثة أجزاء /ما يلي: 
مارسمآالار من  22 ررايرم شواط حتى  21لعربية" من الموادرات والمشاري  الوطنية التي تتم خ ل "شهر اللسة ا ▪

 كغ عام.
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 مسااقة  روان العربية. ▪
 مسااقة رواد المستقرغ. ▪

 وبعد التشاور، تم االتفا" على: 
نة من مسااااااااااااقة  روااااااااااان العربية على المسااااااااااتوى الوطني ويتم االحتفال بها  ي  ▪  21الردء االمرحلة األولى المكو 

 مارسمآالار.  22 ررايرمشواط، ومسااقة رواد المستقرغ على المستوى العربي ويتم االحتفال بها  ي 
المرحلة الرانية، اعد التأكد من نجاح يتم النير  ي موادرات ومشاري  "شهر اللسة العربية" على مستوى الدول  ي  ▪

 المسااقات. 
 يقترح عقد م تمر صحفي للتعريف االمسااقة.  ▪

عرر تقنية  2021م4م19نيمت األمانة العامة اجتماعًا تنسااااااايقيًا م  المنيمة العربية للتربية والرقا ة والعلوم، بتاري   -
لعامة  ي عرضااااااااااها على الدورة القادمة الجتماع " يديو /ونفرانس"، واللت لوحث الموضااااااااااوعات التي تر ب األمانة ا

 .2021السادة واراء الرقا ة العرب، المقرر عقد  على تامي معر  أكسرو دبي 
 :ة وحوار الحضاراتالفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال الثقافثانيًا: 

ناليند للحوار  ي المنطقة األورومتوواااطية"، التي شاااار/ت األمانة العامة  ي الجلساااة الختامية للحوار العام لمارثون "ا -
عرر تقنية " يديو /ونفرانس". وألقت خ لها السااافيرة د. هيفاء أبو زالة  2021م6م29ني متها م واااساااة أناليند، بتاري  

األمين العام المسااااعد رئيس قطاع الشااا ون االجتماعية، /لمة األمانة العامة التي أشاااارت  يها إلى حرح جامعة  –
لدول العربية على تطوير الشااااراكة م  م وااااسااااة أناليند واوااااتمرارتا و نجاح التعاون المشااااتري ليصااااوح التعاون جساااارًا ا

للتواصااغ واالتصااال بين المجتمعات األورومتووااطية، ودعت /ا ة الهي ات والمنيمات الدولية واإلقليمية إلى تضااا ر 
من خ ل تشاااااجي  الشاااااواب على دعم التعددية الرقافية  الجهود لتحقي  حوار بناء بين الرقا ات والحضاااااارات خاصاااااة

والحوار المشتري والتفاتم المتوادل وتشجي  منابر الحوار بين مختلف التيارات الفكرية والرقافية ونشر الفكر الووطي 
 المعتدل وايادة الوعي لمناتضة التمييز والتعصب وتعزيز ثقا ة االحترام والتفاتم المتوادلين.

عرر تقنية " يديو  2021م7م1-6م30نة العامة  ي الندوة الدولية للسة العربية  ي أ ريقيا، واللت يومي شاااااار/ت األما -
 كونفرانس"، والتي ني مها المجلس الدولي للسة العربية وتترأس جامعة الدول العربية مجلس إدارته.

 دولة أ ريقية وعربية. 20ااحرًا ومتحدثًا من  40شاري  ي الندوة ما يقرب من  ▪
احرت الندوة عددًا من المحاور الهامة، شاااااااملت ما يلي: تاري  وواق  ومساااااااتقرغ أقساااااااام اللسة العربية  ي أ ريقيا،  ▪

تأثير االوااتعمار على ماضااي وحاضاار ومسااتقرغ اللسة العربية  ي أ ريقيا، التحديات التي تواجه م وااسااات تعليم 
التعليم األ ريقي، وجهود الم واااساااات الحكومية واألتلية  اللسة العربية  ي أ ريقيا، واق  ومساااتقرغ اللسة العربية  ي

 األ ريقية والعربية  ي خدمة اللسة العربية.
صدر عن الندوة عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت ما يلي: دعوة الواارات والم وسات التعليمية واألقسام  ▪

مة اللسة العربية على جمي  المسااااااااااااتويات، المهتمة االلسة العربية  ي ا ريقيا إلى تكريف الجهود للتوواااااااااااا   ي خد
تأكيد العم  الحضااااااري والتنوع الرقا ي والتاري  المشااااارف للدول اال ريقية  ي تعليم اللسة العربية عرر العصاااااور، 

 الموا قة على عقد "الم تمر الدولي للسة العربية وثقا تها  ي أ ريقيا" اشكغ ونوي.
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 م  المنيمة العربية للتربية والرقا ة والعلوم، واللت نهاية شاااااااهر أ ساااااااطسمآب ت ني م األمانة العامة اجتماعًا تنسااااااايقياً  -
، اشاااأن قرار الجهة المعنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة عقد الملتقى اإلقليمي العربي ل واااترمار  ي مواق  2021

ال اماااة لعقاااد الملتقى عرر  الترال الرقاااا ي عن اعاااد، عرر تقنياااة " ياااديو /ونفرانس"، واللااات ل تفاااا" على الترتيواااات
 المنصة الرقمية.
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 األمانة العامة           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي

 (108الدورة العادية )
 تقريـر األميـن العـام

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : ثانياً 

 نشاط األمانة العامة فيما بين دورتي المجلس
 (107 – 108) 

 
 نشاط إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي -4
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 أواًل: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال التنمية المستدامة:

تحاااااات عنااااااوان "تااااااوطين خطااااااة  2021جلسااااااة متخصصااااااة ضاااااامن  عاليااااااات المنتاااااادى العربااااااي للتنميااااااة المسااااااتدامة  •
، و قامااااااااة الشااااااااراكات بااااااااين أصااااااااحاب المصاااااااالحة المتعااااااااددين: طاااااااار" تنفيااااااااذ الخطااااااااة  ااااااااي الرلاااااااادان 2030عااااااااام 

ي عرااااار تقنياااااة "الفياااااديو /اااااونفرانس"، برئاواااااة السااااافير حساااااام ا/ااااا 2021م3م29المتضاااااررة مااااان النزاعاااااات"، بتااااااري  
األمااااااين العااااااام المساااااااعد لجامعااااااة الاااااادول العربيااااااة والساااااايدة /ااااااارمي  جااااااودو، الماااااادير اإلقليمااااااي لمنطقااااااة الشاااااار" 
األووااااااط وشاااااامال ا ريقيااااااا للمنيمااااااة الدوليااااااة للهجاااااارة. وقااااااد شاااااااري  ااااااي تااااااذا االجتماااااااع ممرلااااااون عاااااان عاااااادد ماااااان 

-ير جائحااااااة "كو ياااااادالم وسااااااات والمنيمااااااات العربيااااااة واإلقليميااااااة والدوليااااااة، وواااااالطت الجلسااااااة الضااااااوء علااااااى تااااااأث
" علااااااى نقاااااااط الضااااااعف  ااااااي المنيومااااااة الم وسااااااية واالقتصااااااادية واالجتماعيااااااة  ااااااي الاااااادول التااااااي تعاااااااني ماااااان 19

 النزاعات.

عراااااار  2021م6م22االجتماااااااع الخااااااامس للجنااااااة الفرعيااااااة للقضاااااااء علااااااى الجااااااوع  ااااااي المنطقااااااة العربيااااااة بتاااااااري   •
عاااااان الاااااادول العربيااااااة والمنيمااااااات العربيااااااة  تقنيااااااة "الفيااااااديو /ااااااونفرانس"، وشاااااااري  ااااااي أعمااااااال االجتماااااااع ممرلااااااون 

الترحياااااب ااااااالعرو  وتااااام خ لاااااه  والدولياااااة، وم وساااااات المجتمااااا  المااااادني، والمراكاااااز الوحرياااااة، والقطااااااع الخااااااح،
والتاااااااي تشااااااامغ عقاااااااد  ،جناااااااة حاااااااول خطاااااااة العماااااااغ التنفيذياااااااةالفنياااااااة لل   األماناااااااةالمقدماااااااة والجهاااااااود المرذولاااااااة مااااااان 

علاااااى  ،قاااااة و ااااا  أولوياااااات الااااادول العربياااااة الااااادول والجهاااااات الات الع مااااا  االواااااتراتيجي اإلطااااااراجتماعاااااات لتنفياااااذ 
االنتهااااااء مااااان وضااااا  ، وقاااااد تااااام جناااااةجتمااااااع القاااااادم لل  الا  لجتماعاااااات خاااااالأن ياااااتم عااااار  مساااااودة نتاااااائج تاااااذ  ا

 موادرة "القضاء على الجوع االمنطقة العربية".والذي يعد بداية انط "  ،اإلطار االوتراتيجي

/اء: )األكاديميااااااة العربيااااااة للعلااااااوم والتكنولوجيااااااا والنقااااااغ الوحااااااري ومنيمااااااة اليونيسااااااكو اجتماااااااع تنساااااايقي ماااااا  الشاااااار  •
ومر/ااااز االوااااكوا للتكنولوجيااااا(، اشااااأن "الشااااوكة العربيااااة للعلااااوم والتكنولوجيااااا ماااان أجااااغ التنميااااة المسااااتدامة"، واللاااات 

يف مهاااااااام وتوصاااااا للروااااااااة ومناقشااااااة واااااارغ تفعياااااااغ الشااااااوكة التقنااااااايالوااااااتعرا  النمااااااوالج ، 2021م6م23بتاااااااري  
 .أعضائها وبحث آليات التمويغ

جلسااااااة إطاااااا " نتااااااائج تقرياااااار "تحقياااااا  أتااااااداف التنميااااااة المسااااااتدامة  ااااااي الاااااادول المتااااااأثرة االنزاعااااااات  ااااااي المنطقااااااة  •
، امقااااار األماناااااة العاماااااة عرااااار تقنياااااة "الفياااااديو /اااااونفرانس"، وقاااااد شااااااري  اااااي تااااااذ  2021م6م29العربياااااة" بتااااااري  

إلضااااااا ة إلااااااى عاااااادد ماااااان المنيمااااااات الدوليااااااة واإلقليميااااااة ومنيمااااااات دولااااااة عربيااااااة، اا 13الجلسااااااة ممرلااااااون عاااااان 
 االواااااتفادة مااااان أتمياااااةالمجتمااااا  المااااادني، وتناولااااات الجلساااااة تقاااااديم النتاااااائج الرئيساااااية للتقريااااار، /ماااااا أكااااادت علاااااى 

 ا.وتحقيقه المماروات الجيدة للموادرات والشراكات واألدوات الخاصة اأتداف التنمية المستدامة

 2021م6م30، بتاااااااااري  2030جناااااااة العربياااااااة لمتااعاااااااة تنفياااااااذ أتاااااااداف التنمياااااااة المساااااااتدامة لل   التاوااااااا االجتمااااااااع  •
دولاااااة عربياااااة وعااااادد مااااان المنيماااااات الدولياااااة والمنيماااااات العربياااااة  17امشاااااار/ة ، عرااااار تقنياااااة "الفياااااديو /اااااونفرانس"

المتخصصاااااااة وتمرياااااااغ لاااااااوعض منيماااااااات المجتمااااااا  المااااااادني والمر/اااااااز اإلقليماااااااي للتموياااااااغ المساااااااتدام اجمهورياااااااة 
األماناااااات الفنياااااة للمجاااااالس الواارياااااة ااألماناااااة العاماااااة.  ير العربياااااة،  ضاااااً  عااااان مشاااااار/ة عااااادد مااااان مسااااا ولمصااااا
جناااااة، إلاااااى جاناااااب مناقشاااااة عااااادة موضاااااوعات لل   الراااااامننااااااقي االجتمااااااع متااعاااااة تنفياااااذ توصااااايات االجتمااااااع وقاااااد 
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 ة العربياااااااة،" علاااااااى تحقيااااااا  أتاااااااداف التنمياااااااة المساااااااتدامة  اااااااي المنطقااااااا19آثاااااااار جائحاااااااة "كو ياااااااد  :مااااااان ضااااااامنها
، والتااااااي 2030حااااااول التقاااااادم الم حاااااارا  ااااااي تنفيااااااذ أتااااااداف التنميااااااة المسااااااتدامة العاااااارو  اعااااااض ااإلضااااااا ة إلااااااى 

اشاااااتملت علاااااى عااااار  حاااااول المر/اااااز اإلقليماااااي للتموياااااغ المساااااتدام، وقياااااام لجناااااة االواااااكوا بتقاااااديم عااااار  حاااااول 
 .2021مخرجات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

لمنتاااااادى السياوااااااي رفياااااا  المسااااااتوى للتنميااااااة المسااااااتدامة تحاااااات مساااااامى "تعزيااااااز الحاااااادل الجااااااانري علااااااى تااااااامي ا •
 2021م7م13إطاااااار إقليماااااي للمساااااارات الم دياااااة إلاااااى مجتمعاااااات وااااالمية وشااااااملة  اااااي المنطقاااااة العربياااااة"، بتااااااري  

عرااااار تقنياااااة " ياااااديو /اااااونفرانس"، حياااااث ضااااام الحاااااادل متحااااادثين مااااان ممرلاااااي حكوماااااات الااااادول العربياااااة واألمانااااااة 
 ة الدولية للهجرة ولجنة االوكوا.العامة والمنيم

 ثانيًا: الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال التنمية المستدامة:
 بتااااااااااااري  "19/و ياااااااااااد  –أتاااااااااااداف التنمياااااااااااة المساااااااااااتدامة اعاااااااااااد جائحاااااااااااة /وروناااااااااااا المعنوناااااااااااة "النااااااااااادوة  عالياااااااااااات  •

قااااااادرات الشاااااااواب ودعااااااام الع قاااااااات والتاااااااي نيمهاااااااا برناااااااامج دراواااااااات التنمياااااااة المساااااااتدامة وبنااااااااء ، 2021م3م15
الضاااااوء علاااااى مااااادى تنفياااااذ أتاااااداف  النااااادوة وقاااااد وااااالطت .اال ريقياااااة اقطااااااع الوحاااااث األكااااااديمي امكتواااااة اإلواااااكندرية

علااااااى التقاااااادم المحاااااارا  ااااااي المنطقااااااة، و بااااااراا التحااااااديات  "19كو يااااااد "وتااااااأثير جائحااااااة  2030التنميااااااة المسااااااتدامة 
وااااااراع وتياااااارة إتدامة و/ااااااذلت الاااااادروس المسااااااتفادة، بهاااااادف والفاااااارح المتاحااااااة لضاااااامان تنفيااااااذ خطااااااة التنميااااااة المساااااا

 التنمية االمنطقة  ي  غ تذ  الجائحة.
، وبتااااااااااااري  2021م3م17، بتااااااااااااري  للجناااااااااااة الفرعياااااااااااة للقضااااااااااااء علاااااااااااى الجاااااااااااوع الفنياااااااااااة ألماناااااااااااةااجتماعاااااااااااات  •

مناقشااااااة مخرجااااااات  ، عراااااار تقنيااااااة "الفيااااااديو /ااااااونفرانس"، وقااااااد تاااااام خ لهاااااام2021م5م19، وبتاااااااري  2021م4م14
وضااااا  م ماااااح الخطاااااة التنفيذياااااة لإلطاااااار و  ،االجتمااااااع الراااااامن للجناااااة العربياااااةو جتمااااااع الرااااااا  للجناااااة الفرعياااااة اال

تمهيااااادًا لعرضاااااها علاااااى االجتمااااااع الخاااااامس لل جناااااة الفرعياااااة للقضااااااء علاااااى الجاااااوع  عااااادادتاإ االواااااتراتيجي و/يفياااااة 
 االمنطقة العربية.

إواااااراع "قاااااد تحااااات عناااااوان الاااااذى ع  و  ،2021لعاااااام  تدامةفعالياااااات المنتااااادى العرباااااي للتنمياااااة المساااااالااااادورة الساااااااعة ل •
عرااااااار تقنياااااااة "الفياااااااديو  ،2021م3م31-29خااااااا ل الفتااااااارة  "ماااااااا اعاااااااد /و ياااااااد 2030العماااااااغ نحاااااااو خطاااااااة عاااااااام 

برئاواااااة المملكاااااة العربياااااة الساااااعودية، وبمشاااااار/ة األماااااين العاااااام اإلواااااكوا  اااااي بياااااروت، لجناااااة مقااااار كاااااونفرانس" مااااان 
 ةجلساااااااا 11عامااااااااة نقاشااااااااية وحواريااااااااة و/ااااااااذلت  ةجلساااااااا 12دى تضاااااااامن جاااااااادول أعمااااااااال المنتااااااااللجامعااااااااة. وقااااااااد 

أحااااادال خاصاااااة  4جميعهاااااا علاااااى مواضاااااي  الات أولوياااااة للمنطقاااااة العربياااااة، ااإلضاااااا ة الاااااى  ر/ااااازت متخصصاااااة،
وااااااائغ تعكااااااس صااااااوت ومساااااااتمات المنطقااااااة ر صاااااادر عاااااان المنتاااااادى ماااااان ضاااااامنها طاولااااااة مسااااااتديرة للشااااااواب. و 

، الااااااذي عقااااااد خاااااا ل المنتاااااادى السياوااااااي رفياااااا  المسااااااتوى المعنااااااي االتنميااااااة المسااااااتدامة إلااااااى ، وتاااااام ر عهاااااااالعربياااااة
 .األمم المتحدة  ي نيويوريعرر تقنية "الفيديو /ونفرانس" ومن مقر   2021م7م16-6الفترة 

-7خااااا ل الفتااااارة  نيماااااه الررلماااااان العرباااااياجتمااااااع لجناااااة الشااااا ون التشاااااريعية والقانونياااااة وحقاااااو" االنساااااان الاااااذي  •
مسااااااااتجدات تنفيااااااااذ أتااااااااداف التنميااااااااة  آخاااااااار  ااوااااااااتعر قاماااااااات األمانااااااااة العامااااااااة او  ،القاااااااااترةامديناااااااة  2021م4م8

  المستدامة على مستوى الدول العربية وبحث أوجه التنسي  والتعاون بين الجانرين. 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018
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حااااااول التقرياااااار الااااااوطني  - جائحااااااة /ورونااااااا تحاااااادي تمويااااااغ التنميااااااة قرااااااغ وبعاااااادالحاااااادل الجااااااانري تحاااااات عنااااااوان " •
والاااااااذي نيمتااااااااه واارة التخطاااااااايط والتنميااااااااة  2021م4م13امصاااااااار"، بتاااااااااري   موياااااااغ أتااااااااداف التنميااااااااة المساااااااتدامةت

  التقرياااااار االقتصااااااادية اجمهوريااااااة مصاااااار العربيااااااة علااااااى تااااااامي منتاااااادى تمويااااااغ التنميااااااة. وتاااااام خ لااااااه اوااااااتعرا
الااااوطني االول حااااول التمويااااغ المسااااتدام لجمهوريااااة مصاااار العربيااااة، والااااذي يعااااد األول ماااان نوعااااه واللاااات االتعاااااون 

المااااادير التنفياااااذي لصاااااندو" النقاااااد  -مااااا  جامعاااااة الااااادول العربياااااة وتحااااات إشاااااراف الاااااد/تور محماااااود محاااااي الااااادين 
 الدولي والموعول الخاح لألمم المتحدة لتمويغ التنمية المستدامة.

الجتماااااااع األول للمجلااااااس االوتشاااااااري للمر/ااااااز اإلقليمااااااي للتمويااااااغ المسااااااتدام اجمهوريااااااة مصاااااار العربيااااااة برئاوااااااة ا •
عرااااااار تقنياااااااة  2021م6م2الاااااااد/تور محماااااااود محاااااااي الااااااادين المااااااادير التنفياااااااذي لصاااااااندو" النقاااااااد الااااااادولي بتااااااااري  

 "الفيديو /ونفرانس".

الاااااااذي عقاااااااد امديناااااااة  2021م6م14ري  الملتقاااااااى الرالاااااااث إلواااااااتراتيجيات التحاااااااول نحاااااااو االقتصااااااااد األخضااااااار بتاااااااا •
القاااااااترة، والااااااذي ناااااااقي دور التعاااااااون متعاااااادد األطااااااراف  ااااااي تعزيااااااز النمااااااو األخضاااااار والجهااااااود المرذولااااااة لتنفيااااااذ 
اواااااتراتيجية االنتقاااااال إلاااااى االقتصااااااد األخضااااار،  ضاااااً  عااااان مناقشاااااة م ماااااح خريطاااااة االواااااترمار األخضااااار  اااااي 

 مصر.

، عرااااار تقنياااااة 2021م7م5خ وأتاااااداف التنمياااااة المساااااتدامة، بتااااااري  اجتمااااااع مجلاااااس إدارة مر ااااا  التااااارااط باااااين المناااااا •
"الفياااااديو /اااااونفرانس"، ونااااااقي االجتمااااااع الوضااااا  الحاااااالي لمشاااااروع المر ااااا   اااااي  اااااغ اواااااتمرار تاااااداعيات جائحاااااة 
كوروناااااا، و/اااااذلت شاااااهد اوتعراضاااااًا لشااااار/اء المر ااااا  حاااااول التقااااادم المحااااارا وأحااااادل المساااااتجدات اشاااااأن األنشاااااطة 

 التي يتم تنفيذتا.

-6اعاااااااات المنتااااااادى السياواااااااي رفيااااااا  المساااااااتوى المعناااااااي االتنمياااااااة المساااااااتدامة، والاااااااذي ع قاااااااد خااااااا ل الفتااااااارة اجتم •
مااااان مقااااار األمااااام المتحااااادة بنيوياااااوري، وحماااااغ المنتااااادى تاااااذا العاااااام  عرااااار تقنياااااة "الفياااااديو /اااااونفرانس" 2021م7م16

الااااااذي يعاااااازا األاعاااااااد االقتصااااااادية واالجتماعيااااااة  COVID-19"التعااااااا ي المسااااااتدام والماااااارن ماااااان جائحااااااة شااااااعار 
 ااااااي واااااايا" عقااااااد العمااااااغ  2030والري يااااااة للتنميااااااة المسااااااتدامة: بناااااااء مسااااااار شااااااامغ و عااااااال لتحقياااااا  خطااااااة عااااااام 

 وتحقي  التنمية المستدامة".

 الفيااااااااديو"ماااااااان خاااااااا ل تقنيااااااااة ، 2021م7م12 بتاااااااااري يااااااااوم الرغيااااااااف العربااااااااي: رغيااااااااف الخرااااااااز للجمياااااااا " "ناااااااادوة  •
ممرلاااااة  ،معااااالي واياااارة الصاااااناعة والتجااااارة والتمااااوين االمملكااااة األردنيااااة الهاشاااامية/ااااغ ماااان:  ر/ةامشااااا، "كااااونفرانس

 4. وقاااااد انقسااااامت النااااادوة إلاااااى تحااااااد العرباااااي للصاااااناعات السذائياااااةاالو  ،منيماااااة األ ذياااااة والزراعاااااة لألمااااام المتحااااادة
رباااااي، وشاااااملت أجااااازاء، حياااااث تضااااامنت الجلساااااة األولاااااى نقاشاااااًا حاااااول تجاااااارة واواااااته ي الحراااااوب  اااااي الاااااوطن الع

الجلساااااة الرانياااااة نقاشاااااًا حاااااول تحساااااين /فااااااءة قطااااااع الحراااااوب لتحقيااااا  األمااااان الساااااذائي  اااااي المنطقاااااة العربياااااة، أماااااا 
الجلسااااااة الرالرااااااة  كاناااااات حااااااول المشاااااااري  العربيااااااة اإلنتاجيااااااة والخدميااااااة المقترحااااااة لزيااااااادة إنتاااااااج القمااااااح، والجلسااااااة 

 .الرااعة عن دور المخابز  ي دعم ولسلة توريد رغيف الخرز
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 حاااااول "التعاااااا ي لجامعاااااة الااااادول العربياااااة والياااااااان وبرناااااامج األمااااام المتحااااادة اإلنماااااائي الخامساااااةالمائااااادة المساااااتديرة  •
بتااااااااااري    اااااااااي المنطقاااااااااة العربياااااااااة مااااااااا  تساااااااااليط الضاااااااااوء علاااااااااى إعاااااااااادة االعماااااااااار المساااااااااتدام" 19-مااااااااان /و ياااااااااد

د ماااااان الاااااادول العربيااااااة عااااااد ااااااي المائاااااادة المسااااااتديرة وقااااااد شاااااااري عراااااار تقنيااااااة "الفيااااااديو /ااااااونفرانس".  2021م7م12
السياواااااااات المطلوباااااااة اشاااااااكغ عاجاااااااغ  لمناقشاااااااةتاااااااو ير منصاااااااة واللااااااات بهااااااادف  المنيماااااااات الدولياااااااة واإلقليمياااااااة،و 

مااااااا  التر/ياااااااز علاااااااى تكرياااااااف الجهاااااااود للعماااااااغ علاااااااى تحقيااااااا  التعاااااااا ي و عاااااااادة اإلعماااااااار علاااااااى أواااااااس  ،للمنطقاااااااة
 .مستدامة تراعي األاعاد الري ية إلى جانب األاعاد األخرى االقتصادية واالجتماعية والسياوية والرقافية

 
 

 
 


