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رقم  وعـــــــــــــــــالموض رقم البند
 الصفحة

 :تقرير األمين العام األول: البنـد
  .( للمجلس االقتصادي واالجتماعي107متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -
 .الجوانب االقتصادية –(108( و)107فيما بين دورتي المجلس ) األمانة العامةنشاط  -

3 

 علففففففففففق م ففففففففففتو  ال مففففففففففةالففففففففففدو  العربيففففففففففة جامعففففففففففة االقتصففففففففففادي واالجتمففففففففففاعي لمجلففففففففففس الملفففففففففف   الثاني:البنـد 
 .الجوانب االقتصادية –(31) د.ع

5 

 9 العربية الكبر  وتطورات االتحاد الجمركي العربي.محور أعما  الدورة: منط ة التجارة الحرة  -1 البنـد الثالث:
 135 برنامج الم اعدة من أج  التجارة للدو  العربية.  -2

 142 النافذة الوطنية للتجارة مع الدو  العربية. حو  تجربة المملكة األردنية الهاشمية البند الرابع:
 153 اال تثمار في الدو  العربية. :الخامسالبند 
 159 .العربية المشتركة للكهرباء ( لل وقاتفاقية ال وق)و (االتفاقية العامة) :السادس  البنـد
 162 .عنق بشؤون الهيئات المحلية )البلديات والمجالس ال روية( في البلدان العربيةإنشاء مجلس وزاري عربي ي   :السابعالبند 
اتفاقيففة األمفف  الففدو  األطففرا  فففي لمففؤتمر  (28)لففدورة اة  تضففافالدولففة االمففارات العربيففة المتحففدة طلففب  :الثامنالبند 

 المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. 
183 

  الموضوعات االقتصادية الدورية: :التاسع البند
 188 دع  االقتصاد الفل طيني. .1 
 197 .2021الت رير االقتصادي العربي الموحد لعا   .2 
 199 .2021المشترك لصندوق الن د والبنك الدوليين لعا  الخطاب العربي الموحد لالجتماع ال نوي  .3 
 208 .2020األمن الغذائي العربي لعا   ت رير .4 

 219 .الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤ  ات العم  العربي المشترك :العاشرالبند 
الحادي البند 
 :عشر

 :(اللجان)  تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان:
 .10/2/2021بتاريخ "فيديو كونفرانس" بع للجنة الفنية للملكية الفكرية عبر ت نية  ااالجتماع ال -

 االجتمففففففففففاع اال ففففففففففتثنائي للجنففففففففففة الفنيففففففففففة للملكيففففففففففة الفكريففففففففففة عبففففففففففر ت نيففففففففففة "فيففففففففففديو كففففففففففونفرانس" -
 .7/4/2021تاريخ ب

 ( للجنفففة التن فففيق العليفففا للعمففف  العربفففي المشفففترك برئا فففة معفففالي األمفففين العفففا 51اجتمفففاع الفففدورة ) -
 . (8/7/2021-6 جمهورية مصر العربية: –)مدينة العلمين 

( للجنفففففة المنظمفففففات للتن فففففيق والمتابعفففففة المنبث فففففة عفففففن المجلفففففس االقتصفففففادي 30اجتمفففففاع الفففففدورة ) -
 .(29/7/2021-27جمهورية مصر العربية:  –)مدينة ال اهرة واالجتماعي 

239 
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 : البند األول: تقرير األمين العام

 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.107عة تنفيذ قرارات الدورة )متاب  -1
 (108( و)107نشــــــان األمانــــــة العامــــــة ليمــــــا بــــــين دورتــــــــي المجلــــــس )  -2

 الجوانب االقتصادية. – 
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 مذكرة شارحة

 بشأن
 تقرير األمين العام

 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي107متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -1
  (108( و)107ليما بين دورتي المجلس ) انة العامةاألمنشان  -2

 )الجوانب االقتصادية(
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:
عمفففففالك بأحكفففففا  النظفففففا  الفففففداخلي للمجلفففففس االقتصفففففادي واالجتمفففففاعي  ت فففففو  األمانفففففة العامفففففة ب عفففففداد ت ريفففففر 

 .حو  متابعة تنفيذ قرارات المجلس ونشاط األمانة العامة فيما بين دورتي انع اده
 

 )التقرير بمجلد مستقل(
 

 المقترح المنلوب:
 األمر معروض علق المجلس الموقر للتفض  باتخاذ ما يراه منا باك.
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 الثاني:البند 
( 31الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة د.ع )

 الجوانب االقتصادية. -
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 مذكرة شارحة
 أنبش

 الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية 
 الجوانب االقتصادية -( 31على مستوى القمة د.ع )

 ــــــــــ
 

 عرض الموضوع:
( )الخرطففففو : 18( و)2004 )تففففونس: (16  مجلففففس الجامعففففة علففففق م ففففتو  ال مففففة فففففق دورتيفففف  )كل فففف −

عفرض الذ  ي   يواالجتماع يلمل  االقتصادبم ئولية إعداد ا يواالجتماع ي( المجلس االقتصاد2006
ة من قب  المجالس الوزارية العربية والمنظمات العربية المتخصصة وعرض عد  علي   ودرا ة الت ارير الم  

 م ترحات  بشأنها علق ال مة العربية.
 (67د.ع ) 1406عتمفففد بموجفففب قفففراره رقففف  أن المجلفففس االقتصفففادي واالجتمفففاعق الفففق إشفففارة تجفففدر اإل −

( المعايير التي يت  في ضوئها عرض الموضوعات االقتصادية واالجتماعية علق ال مة 2001 :ير)فبرا
 :   وهي كما يلقالعربية
 يوتراعففف يالعربففف يأن تكفففون هفففذه الموضفففوعات ذات أولويفففة ن فففبية ففففق تح يفففق التكامففف  االقتصفففاد" *  

 المباشر وغير المباشر فيها. يالدور الحكوم
 حولها بين مختل  الدو  العربية بحيث يح ق عرضها النتائج المنشودة. * أن تت ارب وجهات النظر
 المشترك. يإطار اآلليات ال ائمة للعم  العرب ي* أن يكون قد ت  بحثها ف

اتخفففاذ ال فففرارات المنا فففبة  يت فففاعد فففف ي* أن ت فففد  لل مفففة مدعومفففة بالدرا فففات واألبحفففاث الالزمفففة التففف
معالجفة الموضفوعات  ييمكفن أن ت فو  بف  ال مفة فف يلفدور الفذبشأنها. وقد أكد الوزراء علق أهمية ا

داخفف  الففدو  وتتطلففب معالجتهففا التن ففيق بففين  يتتففوزع م ففؤولياتها بففين عففدد مففن الففوزارات ففف يالتفف
 مختل  هذه الجهات داخ  الدولة."

ال ففرار رقفف   26/3/2014بتففاريخ  (25أصففدر مجلففس الجامعففة علففق م ففتو  ال مففة فففق دورتفف  العاديففة ) −
تكليفف  األمانففة العامففة لجامعففة الففدو  العربيففة ببففدء اإلعففداد "علففق:  )ب(الففذي نفف  فففي ف رتفف   (605)

للملفف  االقتصففادي واالجتمففاعي للففدورات العاديففة لمجلففس الجامعففة التحضففيري لل مففة اعتبففاراك مففن دورات 
  .أيلو  من ك  عا " المجلس االقتصادي واالجتماعي في شهر  بتمبر/

( 107)الفدورة  خرهفا وآ  المتعاقبفة تف اجلس االقتصادي واالجتمفاعي ففي دور وبعرض الموضوع علق الم −
 :الذي ن  في ف رت  األولق علق( 2288  أصدر ال رار رق  )4/2/2021بتاريخ 

الملفف  االقتصففادي تضففمينها فففي مشففروع  التاليففة الم تففر  صففادية قتاإلحاطففة علمففا بالموضففوعات اال"   
 :(31علق م تو  ال مة د.ع ) عربيةواالجتماعي لمجلس جامعة الدو  ال

 ُمذكرة ُمحّدثة



- 7 - 

 

من األعباء االقتصادية واالجتماعية  للحد   الدو  العربية الم تضيفة لالجئين ال ورييندع   .1
 . تضافةهذه االالمترتبة علق 

قامة االتحاد متطلبات ت رير حو  الت د  المحرز ال تكما   .2 منط ة التجارة الحرة العربية الكبر  وا 
 الجمركي العربي.

 .ة الناشئة عن االقتصاد الرقمييالجة التحديات الضريبمع .3
 . الوضع االقتصادي في الدو  العربية ما بعد جائحة فيروس كورونا الم تجد .4
 . "(2030-2021اال تراتيجية العربية لال تخدامات ال لمية للطاقة الذرية ) .5
فضاء العرب وت رير حو  مبادرة دولة االمارات العربية المتحدة الخاصة ب طالق برنامج نوابغ ال .6

 .813الت د  المحرز بشأن المجموعة العربية للتعاون الفضائي ومشروع ال مر الصناعي العربي 
 دولة االمارات العربية المتحدة بشأن الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي. مبادرة .7
 .2030-2020ا تراتيجية التنمية الزراعية العربية الم تدامة  .8
  تدامة األمن الغذائي.البرنامج العربي ال .9

 " .2040-2020اال تراتيجية العربية لإلدارة الم تدامة للمواد الرعوية  .10
لففق إوتنفيففذاك لففن  الف ففرة ثالثففاك مففن ال ففرار بشففأن دعففوة الففدو  األعضففاء والمنظمففات العربيففة المتخصصففة  −

قتصففففادي موافففففاة األمانففففة العامففففة بأيففففة موضففففوعات إضففففافية ت تففففر  إدراجهففففا ضففففمن مشففففروع الملفففف  اال
تل ففت األمانففة العامففة مففذكرات المندوبيففة ، لهففذا الغففرضواالجتمففاعي المرفففوع لل مففة  وفففق المعففايير الم  ففر ة 

( بتفففففاريخ 567( ورقففففف  )566( ورقففففف  )565الدائمفففففة للجمهوريفففففة الجزائريفففففة الديم راطيفففففة الشفففففعبية رقففففف  )
تصففادي واالجتمففاعي   بشففأن طلففب إدرام الموضففوعات التاليففة ضففمن مشففروع الملفف  االق15/8/2021

 (:31المرفوع لل مة العربية في دورتها ال ادمة )
 في مجا  األمن الغذائي والتنمية الزراعية: .1

اال تعما  الع الني للمكننة في المحاصي  الكبر  وتنمية ت نيات ت يير األراضي لتح ين  .أ
 اإلنتام والمحافظة علق الموارد الطبيعية با تعما  الزراعة الحافظة.

 النوعية التكنولوجية لل مح المنتج محلياك. تح ين  .ب
عادة تأهي  المراعي الطبيعية المتدهورة. .م  حماية وا 
 تباد  الخبرات مع الدو  العربية في مجا  تربية اإلب . .د
 دع  تح ين المراقبة الوبائية وال درات التشخيصية لألمراض التي تصيب اإلب . .ه

 في مجا  تنمية االتصاالت وت نية المعلومات: .2
لدور األ ا ي لتكنولوجيا االعال  من أج  ا تمرار عم  المجتمعات العربية وت لي  ا .أ

 الفجوة الرقمية.



- 8 - 

لكتروني في تعزيز الشمو  المالي والوقاية من كورونا في الجزائر والدو  الم اهمة الدفع ا .ب
 العربية.

 إنجاز درا ة حو  إشكالية االقتصاد غير الر مي في الدو  العربية. .م
 الن  :في مجا   .3

وضع ا تراتيجية عربية موحدة ل طاع إنجاز الطرق وهياكلها  وما ينبثق عنها من الخطط  .أ
والبرامج الكفيلة بت يير أنماط الن    وكذلك التن يق مع المنظمات واالتحادات العربية 

 المتخصصة في ال طاع. 
كفاءتها الفنية  العم  علق تطوير شبكة الطرق بين الدو  العربية وتحديثها وتنظيمها ورفع .ب

 بما يعزز التباد  التجاري ون   المنتجات وال لع.
تشجيع البحث العلمي والدرا ات التطبي ية الخاصة بتنمية وتطوير انجاز الطرق وهياكلها  .م

 وم تلزماتها والعم  علق تبادلها.
 العم  علق توحيد التشريعات واألنظمة والمصطلحات المتعل ة بشؤون انجاز الطرق. .د

   ال ياحة والصناعة الت ليدية:في مجا .4
 تعزيز العالمة ال ياحية العربية. .أ

 االبتكار ال ياحي وال ياحة الذكية. .ب
 اال تراتيجية العربية للنهوض بنشاطات الصناعة الت ليدية. .م

 

 

 
 المقترح المنلوب:

 األمر معروض علق المجلس الموقر للتفض  باتخاذ ما يراه منا باك.
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 الث:الثالبند 
محــــور لعمــــال الــــدورة: مننقــــة التجــــارة الحــــرة العربيــــة الكبــــرى وتنــــورات االتحــــاد  -1

 الجمركي العربي.
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 مذكرة شارحة
  بشأن

 محور لعمال الدورة:
 مننقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنورات االتحاد الجمركي العربي

 ــــــــــ
 عرض الموضوع:

تما  مراحل   ومتابعة تنفيذ قرارات تعميق أج   ا تكماالك للجهود المبذولة من التكام  االقتصادي العربي وا 
ال م  العربية العادية والتنموية والمجلس االقتصادي واالجتماعي الخاصة ببرنامج منط ة التجارة الحرة 

في الخدمات ومتابعة تنفيذ اتفاقية تحرير التجارة  العربية الكبر  وخطوات إطالق االتحاد الجمركي العربي 
 أعدت األمانة العامة الت رير التالي:  بين الدو  العربية

 "التنفيذ والمتابعة والمتنلبات": لواًل: مرحلة مننقة التجارة الحرة العربية الكبرى
 تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية :

  10/6/2021-8بتاريخ  "ديو كونفرانسيفت نية "( للجنة التنفيذ والمتابعة عبر 51ع د االجتماع ) −
حيث ت  عرض ت رير األمانة العامة للجامعة حو  متابعة تطبيق منط ة التجارة الحرة العربية الكبر  

مجلس االقتصادي واالجتماعي  كما ت  مناقشة الع بات التي ( لل107الدورة )ومتابعة تنفيذ قرارات 
حو  الع بات  عدت األمانة العامة  ت ريراك هذا وقد أ .تواج  الدو  العربية في تطبيق أحكا  المنط ة

تنفيذا ل رار المجلس االقتصادي رق    (1)مرفقالتي أثيرت خال  اجتماعات لجنة التنفيذ والمتابعة 
اتحاد الغر  العربية   هت  عرض الت رير الدوري الذي يعد كما .(107العادية ) في دورت  2289

  لق ذلكإباإلضافة  .نط ة التجارة الحرة العربية الكبر ليعكس رؤية ال طاع الخا  لمتابعة تنفيذ م
قامت اللجنة بمتابعة عم  اللجان الم تحدثة الخاصة بتطوير اإلطار التشريعي لمنط ة التجارة الحرة 

  كما تابعت اللجنة عم  عدد 2021ب  نهاية عا  قحيث يتوقع االنتهاء من عملها   العربية الكبر 
ت رير حو  ما ت  إنجازه في ملحق الملكية الفكرية في اطار  ب عدادكذلك ت قامو من اللجان األخر   

 ( المشار إلي .2289  تنفيذ لل رار رق  )(2)مرفق  المنط ة
بم تر  حو  المدة التي يت  تطبيق فيها خال  اجتماع اللجنة وقد ت دمت المملكة العربية ال عودية   −

تجارة الحرة العربية الكبر  بشك  ا ترشادي  حيث ت  آلية المعالجات التجارية في إطار منط ة ال
من معظ   اك الم تر  ترحيب ققبشك  ا ترشادي لآللية  وقد ال قاقترا  مدة أربعة  نوات لمرحلة التطبي

 .(لجنة التنفيذ والمتابعة ت رير وتوصيات اجتماع :3)مرفق الدو  األعضاء  
   هايالفنية ل واعد المنشأ العربية اجتماعاللجنة ع دت وبخصو  قواعد المنشأ التفصيلية العربية   −

  "ديو كونفرانسيفت نية "عبر  25/5/2021-24يومي  والخامس  23/2/2021-22 ييوم رابعال
حيث ت  المواف ة علق اال تبيان الذي أعدت  األمانة العامة بشأن ت يي  الوضع الحالي للدو  العربية 

 رة ُمحدّثةمذك
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كما اطلعت  .ونية إلصدار شهادات المنشأ وتبادلها الكترونياك من حيث الجاهزية التشريعية واإللكتر 
األمانة العامة بالتعاون مع برنامج األم  المتحدة  ة من قب عد  اللجنة علق الشك  النهائي للدرا ة الم  

  .آليات تطبيق مبدأ تراك  المنشأ لل لع العربية في إطار منط ة التجارة الحرة العربية""اإلنمائي حو  
أبدت الدو  األعضاء مالحظات علق دلي  الم تخد  لألحكا  العامة ل واعد المنشأ العربية في كما 

إطار منط ة التجارة الحرة العربية الكبر   وقد أوصت اللجنة علق أن تكون شهادة المنشأ الصادرة 
 1707/2قراره رق  موجب بنفس المواصفات التي أقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي ب الكترونياك 

ا تثناء أن تكون الخلفية بيضاء عوضاك عن الخضراء اعتباراك من   ب6/9/2007( بتاريخ 80) د.ع
( من قواعد المنشأ التفصيلية 22  كما تواف ت اللجنة علق إدرام قاعدة عامة للفص  )1/10/2021

 (.الرابع والخامس نيت ارير وتوصيات االجتماع: 5مرفق و  4مرفق لل لع العربية. )
لجنة ع دت ي إطار تحديث آلية ت وية المنازعات في إطار منط ة التجارة الحرة العربية الكبر   ف −

الخبراء ال انونيين المختصين لتطوير آلية ت وية المنازعات في إطار منط ة التجارة الحرة العربية 
ت  حيث   17/8/2021-16 خال  الفترة "ديو كونفرانسيفت نية "ال ادس عبر اجتماعها  الكبر 
 (6)مرفق  (.13)عدد من مواد االتفاقية ابتداء من المادة مناقشة 

 :الشؤون الجمركية
ديو يفت نية "عبر  5/4/2021 بتاريخ ( لمدراء عامي الجمارك بالدو  العربية41د االجتماع )ع  −

متابعة أعما  عما   حيث ت  وذلك لمتابعة كافة الموضوعات المدرجة علق جدو  األ  "كونفرانس
آخر تطورات لجنة االجراءات الجمركية والمعلومات  ولجنة التوفيق بين الترجمات  كما ت  ا تعراض 

جمهورية مصر العربية ومملكة  :الترحيب بتوقيع ك  منحيث ت  اتفاقية التعاون الجمركي العربي  
ع وثائق الترحيب ب يدا  وبذلك بلغ عدد الدو  الموقعة  ت دو   وكذلك البحرين علق االتفاقية

دولة قطر و دولة فل طين و المملكة العربية ال عودية و المملكة األردنية الهاشمية  :تصديق ك  من
 الت رير والتوصيات( :7مرفق ( .لد  األمانة العامةوجمهورية مصر العربية 

   د اجتماعف د ع  المعدلة   -" بين الدو  العربية الترانزيتاتفاقية تنظي  الن   بالعبور " وبخصو  −
ي ت( وال5من المادة ) (1)للجنة الترانزيت ت  خالل  رفع كافة التحفظات علق االتفاقية با تثناء الف رة 

المجلس االقتصادي حالتها لمجلس وزراء الن    العرب  لوضع صياغة تواف ية لها بموجب قرار ت  إ
لك اإلحالة تلق ن عيلمرور عام ونظراك  .5/9/2019بتاريخ  (104( د.ع )2234)رق  واالجتماعي 

تشكي  لجنة مصغرة من الدو  ول  يرد ن  م تر  للف رة  ارتأ  ال ادة مدراء الجمارك بالدو  العربية 
 علقللعم    تفاقية  والدو  األخر  الراغبةاال( من 5من المادة ) (1)التي لديها تحفظ علق الف رة 

: 8 )مرفق .حضوريا ذه اللجنة المصغره علق أن يكون اجتماع  لف رة المذكورةلإيجاد صيغة تواف ية 
 .جنة(لاجتماع الت رير 
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 ثانيًا: تحرير التجارة لي الخدمات بين الدول العربية: 
ديو يفت نية "عبر  الثاجتماعها الثلجنة تحرير التجارة في الخدمات بين الدو  العربية  تع د  −

ة العامة حو  خطة عم  م تر  األمان تناقش  حيث (9)مرفق 19/8/2021بتاريخ  "كونفرانس
ف د أودعت  لطنة عمان وثائق   من ناحية أخر و  .لتفعي  اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات

 .دو  التي تطبق االتفاقية خمس دو الاالنضما  الق االتفاقية لد  األمانة العامة  وبذلك بلغ عدد 
 العربي: الجمركيثالثًا: مرحلة االتحاد  
 يومي "ديو كونفرانسيفت نية "عبر ( 36لجمركي العربي اجتماعها )لجنة االتحاد ا تع د  −

حيث ت  عرض باقي الدرا ات التي أعدتها األمانة العامة بالتعاون مع برنامج   23-24/8/2021
طلبتها أن  بق والتي  إطار اإلعداد إلطالق االتحاد الجمركي العربي  األم  المتحدة اإلنمائي في
ة المرونة في اطار العربي من أج  الم اعدة في مرحلة التفاوض  وخاصلجنة االتحاد الجمركي 

بمشاركة  الصناعة المحلية  وذلك ةودع  الصناعة الوطنية وحماي االنضما  االتحاد الجمركي العربي
وكذلك المنصة االلكترونية لت هي  ي الدرا ات لإلجابة علق ا تف ارات الدو   عد  الخبراء م  

 قتصادي العربي  والم ترحة من قب  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آ يامفاوضات التكام  اال
 (.10مرفق )

 
 المقترح المنلوب:

  األمر معروض علق المجلس الموقر للتفض  باتخاذ ما يراه منا باك.
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 مذكرة شارحة
  بشأن

 ل العربيةبرنامج المساعدة من لجل التجارة للدو

 ــــــــــ
 عرض الموضوع:

بتاريخ  (53)رق  واالجتماعية في دورتها الرابعة االقتصادية التنموية: ل رار ال مة العربية  تنفيذاك  −
دوري للمجلس االقتصادي واالجتماعي حو    عداد ت ريرتكلي  األمانة العامة ب بشأن  20/1/2019
األمانة العامة  تابعتفتياس(  أج  التجارة للدو  العربية )الت د  في تنفيذ برنامج الم اعدة من أ  مد

وقد   عرض الم تجدات علق المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورات  المتعاقبةقامت بالموضوع و 
 (.مرفق)اإل المية لتموي  التجارة في هذا الخصو . الدولية بالتعاون مع المؤ  ة  أعدت ت ريراك 

زه إلطالق المرحلة الثانية من برنامج الم اعدة من اج  التجارة )أفتياس(  ما ت  إنجاالت رير  ي تعرض −
مع  التحضيرية من االجتماعات اك المؤ  ة الدولية اإل المية لتموي  التجارة عددع دت حيث 

عداد والتصمي  لوثي ة المرحلة الثانية  والتي في مرحلة اإلوالدو  العربية  وذلك  ةعنيالمؤ  ات الم
تماد الوثي ة بشكلها النهائي وت ديم  إلق الجهات المانحة لت دي  الدع  الالز  إلطالق انتهت باع

ضمن خطة عم   "19-كوفيد"ثار ال لبية لجائحة إجراءات الحتواء اآل إدمامكما ت   .البرنامج
 .البرنامج

مليون دوالر  40 فدت بد  والتي ح     للمرحلة الثانية من ةت  تحديد أهدا  البرنامج والميزانية المطلوب  −
 أمريكي  وقد ت  طر  الوثي ة علق عدد من الجهات المانحة والدو  العربية.

مفن عفدد مفن الفدو  العربيفة والمؤ  فات الدوليفة  الثانيفة للبرنفامج ةماليفة إلطفالق المرحلف دتف  تعبئفة مفوار  −
 2021مفن عفا   هفا مفع بدايفة الربفع األخيفرت  إطالقمليون دوالر أمريكي  علق أن يف 14.5قدرت بنحو 

)أفتيففاس( إلففق تح ففين منظومففة التجففارة فففي    حيففث تهففد  المرحلففة الثانيففة لبرنففامجخمففس  ففنواتولمففدة 
 المنط ة العربية وجعلها أكثر شمولية وفعالية.

جدة بالمملكة مدينة في  28/10/2021-27 يومية البرنامج ع د االجتماع األو  لمجلس إدار  ي   −
  وكذلك االئتمانيصندوق   ووثي ةالبرنامج باإلدارية الخاصة جراءات ليناقش اإل  العربية ال عودية

لبرنامج  وتخصي  الموازنات من خال  ا اعتماد الحزمة األولق من المشاريع التي  يت  ت ديمها
 .والجداو  الزمنية للتنفيذ بذلك الخاصة

 
 المقترح المنلوب:

  ه منا باك.األمر معروض علق المجلس الموقر للتفض  باتخاذ ما يرا
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  :الرابعالبند 
 النالذة الوننية للتجارة مع الدول العربية. حول تجربة المملكة األردنية الهاشمية       
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 النالذة الوننية للتجارة مع الدول العربية حول تجربة المملكة األردنية الهاشمية
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:
 28/7/2021بتفاريخ  (1965)مفذكرة المندوبيفة الدائمفة للممففففلكة األردنيفة الهففففففاشمية رقفففففف  األمانة العامفة  تل ت -

الناففذة الوطنيفة للتجفارة مفع الفدو   حفو  ت تر  خاللها إدرام موضوع "تجربة المملكة األردنية الهاشفمية  )مرفق(
 مجلس االقتصادي واالجتماعي.( لل108العربية"  ضمن مشروع جدو  أعما  الدورة )

بالمملكفففة األردنيفففة الهاشفففمية هفففي إدارة لت فففدي  البيانفففات والمعلومفففات ( JNSW)تعتبفففر الناففففذة الوطنيفففة للتجفففارة  -
وصففنع ال ففرارات الموحففدة   مففرة واحففدة وبشففك  تزامنففي  والمعلومففات تبغففرض إداراتهففا وتبادلهففا ومعالجففة البيانففا
بما يتماشق مع ال وانين   مة لدع  تنفيذ المعامالت بين األطرا  المعنيةلضمان عمليات التخلي  بطري ة منظ

 واألنظمة واألدوات التشريعية وواجهة حكومية موحدة لكافة اإلجراءات الحكومية المتعل ة بالعمليات التجارية.
ر الحكوميفة والفتخل  إزالفة االزدواجيفة والتعفارض بفين الفدوائ أعلفق مبفد ت و  فكرة الناففذة الوطنيفة للتجفارة أ ا فاك  -

العالقفففات بفففين الجهفففات ذات العالقفففة  "أتمتفففة"الوثفففائق واإلجفففراءات الحكوميفففة و "أتمتفففة"مفففن المعفففامالت الورقيفففة و
 ي فففلمفففن خفففال  التعامففف  مفففع مت (G2G,G2B,B2B,B2G)بالعمليففة الجمركيفففة مفففن ال طفففاعين العفففا  والخفففا  

 روني واحد.تالخدمة من خال  شاشة وموقع الك
رونية متكاملة للتجارة والن    وت هي  حركة التجارة الدوليفة اآلمنفة تالوطنية للتجارة منصة وطنية الك تعد النافذة -

من خال  تطبيق آليات تربط التجارة المحلية   وتعزيز اال تثمار وتح ين الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع
تاحفة المرونفة للخفدمات اللوج فتية وف فاك أل فضف  الممار فات العالميفة دون اإلخفال  بالرقابفة واإلقليميفة والدوليفة وا 

 الفاعلة.
تح ففين بيئففة العمفف  وجعفف  األردن بيئففة  –ترجففع أهميففة النافففذة الوطنيففة للتجففارة إلففق: زيففادة تناف ففية مينففاء الع بففة  -

 تح ففين كفففاءة –تح ففين مرتبففة األردن بالت ففارير الدوليففة وزيففادة تناف ففية االقتصففاد الففوطني  –جاذبففة لال ففتثمار 
إزالفة االزدواجيفة والتعفارض بفين الفدوائر الحكوميفة  –تخلفي  البضفائع مفن أو  ن طفة حدوديفة  –أ فطو  الن ف  

 –ت ليفف  وقففت تخلففي  البضففائع وت ليفف  التكلفففة  –الوصففو  إلففق إدارة مخففاطر وطنيففة فعالففة  –وتوحيففد وظائفهففا 
 اءة الخدمات الحكومية.ت لي  عبء اإلجراءات الجمركية وزيادة كف –تعزيز النزاهة والشفافية 

 

 
 المقترح المنلوب:

 األمر معروض علق المجلس الموقر للتفض  باتخاذ ما يراه منا باك.
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  :الخامسالبند 
 لي الدول العربية. االستثمار
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 مذكرة شارحة

  بشأن
 لي الدول العربية االستثمار

 ــــــــــ
 عرض الموضوع:

 :ةاتفاقية االستثمار العربية الجديدلواًل: 
تعكفف  األمانففة العامففة حاليففاك علففق إعففداد مشففروع الم ففودة األولففق التفاقيففة اال ففتثمار العربيففة الجديففدة   -

( دولففة عربيففة  هففي: دولففة اإلمففارات 11وذلففك ع ففب تل يهففا م ترحففات نصففو  االتفاقيففة الجديففدة مففن )
مهورية التون ية  الجهورية الجزائرية الديم راطية الشعبية  المملكة العربية المتحدة  مملكة البحرين  الج

العربية ال عودية   لطنة عمان  جمهورية العراق  دولة قطر  دولة الكويت  جمهوريفة مصفر العربيفة  
 المملكة المغربية.  

تنميففففة وفففففي ظفففف  التواصفففف  النشففففط والفعففففا  بففففين الجامعففففة العربيففففة ومففففؤتمر األمفففف  المتحففففدة للتجففففارة وال -
)أونكتففففاد(   ففففت و  األمانففففة العامففففة ب ر ففففا  مشففففروع م ففففودة االتفاقيففففة الجديففففدة لألونكتففففاد إلبففففداء الففففرأي 
والمالحظات بشأنها والتأكد من مالئمتهفا وموائمتهفا لالتجاهفات الحديثفة ففي مجفا  اتفاقفات اال فتثمار  

امعففة  ومففن ثفف  علففق المجلففس وذلففك تمهيففداك لعرضففها علففق قطففاع الشففؤون ال انونيففة باألمانففة العامففة للج
 االقتصادي واالجتماعي إلقرارها في صورتها النهائية.

عمفف   تيعلففق التن ففيق مففع األونكتففاد لع ففد ورشفف تعكفف  األمانففة العامففة حاليففاك وفففي  ففبي  تح يففق ذلففك   -
 تفففين يحضفففرهما الخبفففراء ال فففانونيون وخبفففراء اال فففتثمار ففففي الفففدو  العربيفففة لمزيفففد مفففن المعرففففة حفففو فني

العربيففة  اال ففتثمار ةصففياغة اتفاقيفف عنففد االنتهففاء مففنهففات الحديثففة الدوليففة التففي يجففب مراعاتهففا االتجا
 . الجديدة

 :ثانيًا: محكمة االستثمار العربية
بتشكي   6/9/2018 بتاريخ (102د.ع ) (2191أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي ال رار رق  ) -

( عضففواك احتياطيففاك 14( عضففواك أصففيالك و )14دده  )محكمففة اال ففتثمار العربيففة والبففالغ عفف قضففاةهيئففة 
 (1)مرفق. 15/2/2022حتق و  16/2/2019لمدة ثالث  نوات إبتداء من تاريخ 

إحفففال  ال فففيد الم تشفففار/  16/11/2020قفففررت الجمعيفففة العامفففة لمحكمفففة اال فففتثمار العربيفففة بتفففاريخ  -
ال فيد الم تشفار/ عبفد اهلل عبفد  صنهات عبد اهلل المطيري )كويتي الجن ية( العضو االحتيفاطي  محف 

( مفففن النظفففا  16( و )9العزيفففز الفففدعيج )كفففويتي الجن فففية( العضفففو األصفففلي  وذلفففك طب فففاك للمفففادتين )
صفادق المجلفس االقتصففادي واالجتمفاعي بموجففب قفراره رقفف  وقففد  األ ا في لمحكمفة اال ففتثمار العربيفة.

 لمحكمة.لمة علق قرار الجمعية العا 4/2/2021 ( بتاريخ107)د.ع ( 2287)

 ُمذكرة ُمحّدثة
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واليفة ال فادة قضفاة المحكمفة  رئيس محكمة اال تثمار العربية مذكرة ي تر  فيها مفد   الم تشار  ال يد قد   -
ومفا  فبب    فيروس كورونا الم تجدانتشار لثالث  نوات أخر  ب بب ظرو  اإلغالق التي صاحبت 

 ح   ال ضايا المعروضة أما  المحكمة وعرقلة  ير أعمالها.في من تأخر 

بموجففب  15/2/2022مففدة واليففة ال ففادة قضففاة المحكمففة الحاليففة تنتهففي بتففاريخ أن  إلففقتجففدر اإلشففارة  -
 .6/9/2018 بتاريخ (102د.ع ) (2191قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رق  )

أن "محكمفففة اال فففتثمار مفففن النظفففا  األ ا فففي للمحكمفففة نصفففت علفففق ( 2/1المفففادة ) جفففدير بالفففذكر أن -
تعمففف  وف ففاك ألحكففا  النظفففا  األ ا ففي وأحكففا  نظامهففا الفففداخلي وتضفف  عففدد مفففن  ائيةقضففالعربيففة هيئففة 

ال ضففاة ال ي فف  عففن خم ففة يختففاره  المجلففس مففن بففين قائمففة مففن مرشففحي الففدو  األطففرا  مففن ال ضففاة 
الففففذين تففففؤهله  صفففففاته  الخل يففففة والعلميففففة وخبففففراته  المهنيففففة فففففي هففففذا المجففففا  لتففففولي أرفففففع المناصففففب 

( مففن المففادة ذاتهففا علفق: "ويختففار المجلففس مففن تلفك ال ائمففة عففدداك مففن 2الف فرة )نصففت  كمففاال ضفائية". 
 األعضاء االحتياطيين".

 واالجتمفاعين الجهة المناط بها اختيار أعضفاء محكمفة اال فتثمار العربيفة هفي المجلفس االقتصفادي إ -
 ( من النظا  األ ا ي المشار إلي .2( من المادة )2  1وذلك بموجب الف رات )

 :ثالثًا: مؤتمر لصحاب االعمال والمستثمرين العرب
بفأن تفيد   (2مرفق) 26/7/2021بتاريخ  (281)مذكرة اتحاد الغر  العربية رق   ت األمانة العامةتل  -

دولففة االمففارات العربيففة المتحففدة  ب دبففيلتففي ع  ففدت فففي مدينففة ا( 131مجلففس االتحففاد  وخففال  دورتفف  )
ففب 8/6/2021بتففاريخ  اتحففاد الغففر  الليبيففة ا تضففافة المففؤتمر التا ففع عشففر ألصففحاب  بطلففب  قففد رح 

ليبيففا  برعايففة مففن مجلففس الففوزراء فففي ليبيففا  وذلففك  –األعمففا  والم ففتثمرين العففرب فففي مدينففة طففرابلس 
 .24/10/2021بتاريخ 

 المقترح المنلوب:

 .األمر معروض علق المجلس الموقر التخاذ ما يراه منا باك 
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 قــــــــــرار
 نبشأ

 االستثمار لي الدول العربية
 ــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،102إن المجلس االقتصادي واالجتماعي لي دورته العادية )
 بعد انالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة  ▪

 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي 101ت رير األمين العا  حو  متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) ▪

 ( 102( و)101بين دورتي المجلس ) األمانة العامةحو  نشاط  ت رير األمين العا  ▪

 نتائج أعما  اجتماعات اللجنة االقتصادية وكبار الم ؤولين  ▪
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 ولي ضوء المناقشات، -
 ررــــــُيقــــ

 :لي الدول العربية المعدلة االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية المالحظات على لوال:
مشروع م ودة إلق إعداد  الخبراء المعنيين باال تثمار والخبراء ال انونيين في الدو  العربيةدعوة لجنة 

  المعنية العربية بعد درا ة الم ترحات الواردة من الدو  العربية والجهات"اتفاقية ا تثمار عربية جديدة" 
 .لمجلس االقتصادي واالجتماعيلقاد  تمهيداك لعرضها علق اجتماع 

 :لي الدول العربية تنوير مناخ االستثمار :ثانياً 
 بهفا  فرعة موافاتهفا  مانفة العامفة بفالفر  اال فتثمارية لفديهاالطلب من الدو  العربية التفي لف  تفوا  األ .أ

  .التخاذ الالز 
 تفادة منها.الطلب من األمانة العامة تعمي  الفر  اال تثمارية علق الدو  العربية لال  .ب

 :: تعديل النظام االساسي لمحكمة االستثمار العربيةثالثاً 
 .بالصيغة المرف ةاإلحاطة علماك بتوصية اللجنة الدائمة للشؤون ال انونية  

 رابعًا: تشكيل هيئة قضاة محكمة االستثمار العربية:
حتق  16/2/2019تشكي  هيئة محكمة اال تثمار العربية لمدة ثالث  نوات تبدأ من تاريخ  .1

 ه :ؤ   من ال ادة األعضاء التالية أ ما15/2/2022
 عضو لصيل: .ل

 المملكة االردنية الهاشمية ناصر خلي  الت  -1
 الجمهورية التون ية جلو  شلبي -2
 الجمهورية الجزائرية الديم راطية الشعبية لح ن كدرو ي -3
 المملكة العربية ال عودية منصور عبد الرحمن ال فاري -4
 جمهورية ال ودان علي  و ن  عيد محمد -5

 1 مرلق 
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 جمهورية العراق مو ق صالح عبد المهدي -6
  لطنة عمان مازن بن  عود بن حمد المعشري -7
 دولة فل طين محمود شفيق محمود جاموس -8
 دولة قطر ناصر  لطان محمد الع يري -9

 دولة الكويت الدعيج اهللعبد العزيز عبد  اهللعبد  -10
 الجمهورية اللبنانية ناجي عيد -11
 المملكة المغربية اويمحمد ملج -12
 الجمهورية اال المية الموريتانية  يد محمد اع  -13
 جمهورية مصر العربية هاني حنا  دره عاذر -14

 عضو احتياني: .ب
 المملكة االردنية الهاشمية وليد محي الدين كناكرية -1
 الجمهورية التون ية  لمق عبيدة -2
 عبيةالجمهورية الجزائرية الديم راطية الش عبد الصمد بن عميرة -3
 المملكة العربية ال عودية عبد الرحمن بن عبد الواحد بن نو  -4
 جمهورية ال ودان زيادة ا ماعي  عبد الكري  -5
 جمهورية العراق بشار احمد جا   محمد -6
  لطنة عمان جمعة بن  ليمان بن راشد الغريبي -7
 دولة قطر علي خميس خليفة ال ليطي -8
 دولة الكويت المطيري اهللصنهات عبد  -9

 الجمهورية اللبنانية ئ  صادقوا -10
 المملكة المغربية محمد صابر -11
 الجمهورية اال المية الموريتانية أبو الدين باباه -12
 دولة فل طين محمد علي العمري ثائر -13
 جمهورية مصر العربية أحمد محمد محب عبد الحلي  -14

مفن قبف  أعضفاء المحكمفة  ي ري العم  بهذا ال رار اعتباراك مفن تفاريخ صفدوره  علفق أن يفت  أداء اليمفين .2
  لتبفففدأ محكمفففة اال فففتثمار العربيفففة بتشفففكيلها الجديفففد ممار فففة 16/2/2019واالحتيفففاطين ففففي  األصفففالء

 عملها فور انتهاء عم  الهيئة بتشكيلها الحالي.  
 :مؤتمر لصحاب األعمال والمستثمرين العرب: خامساً 

( لمؤتمر أصحاب األعما  والم تثمرين العرب 18دعوة الدو  العربية إلق المشاركة الفعالة في الدورة ) 
المزمع ع ده في مملكة البحرين )غرفة تجارة وصناعة البحرين(  وذلك بالتزامن مع  2019خال  عا  

عاماك علق تأ ي ها  تحت الرعاية ال امية لصاحب الجاللة الملك حمد بن عي ق آ   90احتفالها بمرور 
  خليفة ملك البحرين.

 (6/9/2018 – 102د.ع  -2191)ق 
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 مذكرة شارحة
  بشأن

 العربية المشتركة للكهرباء ( للسوقاتفاقية السوق)و (االتفاقية العامة)
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:
إطففار مؤ  ففي متففين يصففاحب  بنيففة تحتيففة  جففودعلففق أ ففاس و  للكهربففاء ال ففوق العربيففة المشففتركة ت ففو  -

تشففريعي ي ففو  علففق أ ففاس  طففاروا  مكتملففة تأخففذ فففي االعتبففار الجوانففب الفنيففة لتح يففق تكامفف  ال ففوق  
اتفاقيفففة   عامفففةالتفاقيفففة الا  تففففاه الهفففي: مفففذكرة  اعتمفففاد أربفففع وثفففائق أ ا فففية لحوكمفففة  فففوق الكهربفففاء 

  شبكات العربية.  قواعد تشغي  الل وقا
( علففق تطفففوير وثففائق حوكمففة ال فففوق 2011وبعففد مواف ففة المجلففس الفففوزاري العربففي للكهرباء)دي ففمبر  -

العربية المشتركة للكهرباء  ت و  ففرق ولجفان فنيفة وقانونيفة متخصصفة مفن الخبفراء العفرب منبث فة عفن 
 -ثفائق حوكمفة ال فوقضفباط اتصفا  و  -المجلس )فريق عمف  درا فة الفربط الكهربفائي العربفي الشفام 

خبففراء الكهربففاء مففن الففدو   -اللجنففة التوجيهيففة المكلفففة بمتابعففة درا ففة الففربط الكهربففائي العربففي الشففام 
العربيففة( بمراجعففة وتطففوير االتفففاقيتين )االتفاقيففة العامففة واتفاقيففة ال ففوق العربيففة المشففتركة للكهربففاء(  

إلففق عففا   2012ع  ففنوات )مففن عففا   ل ففلة مففن االجتماعففات علففق مففد  ت فف وذلففك مففن خففال  ع ففد
( وعلففففق أكثففففر مففففن م ففففتو  بحضففففور البنففففك الففففدولي والصففففندوق العربففففي لإلنمففففاء االقتصففففادي 2020

 الربط المغاربي(. -الربط الخليجي -واالجتماعي وهيئات الربط الكهربائي )الربط الثماني
 8/9/2016اريخ ( بتفف8088رقفف  ) الففوزاريقففرار مجلففس جامعففة الففدو  العربيففة علففق الم ففتو   صففدر -

بالمواف ة علق مفذكرة التففاه  إلنشفاء  فوق عربيفة مشفتركة للكهربفاء  ثف  التوقيفع عليهفا مفن قبف  ممثلفي 
 .(2017دولة عربية في ابري   16)

بتعمففي  الم ففودة النهائيففة الفنيففة  تفف أمانالثانيففة عشففرة المجلففس الففوزاري العربففي للكهربففاء فففي دورتفف    كل فف -
ا مفعلق الدو  العربية  مرف اك به العامة واتفاقية ال وق العربية المشتركة للكهرباء(لالتفاقيتين )االتفاقية 

وففي مرحلفة الح فة    لالتففاقيتينقائمة بالمالحظات الم بولة وما ت  بشفأن تضفمينها بالم فودة النهائيفة 
ا ففتكما  إجففراءات عففرض االتفففاقيتين علففق المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي  ومففن ثفف  علففق مجلففس 

 .لجامعة العتمادهماا
باركت ال مة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورتها العادية الرابعة )الجمهورية اللبنانيفة:  -

( الجهففود التففي ي ففو  بهففا المجلففس الففوزاري العربففي للكهربففاء إلنشففاء ال ففوق 2019ينففاير/ كففانون ثففان 
عربية األعضاء علفق مفذكرة التففاه   ودعفته  لتنفيفذ العربية المشتركة للكهرباء  ورحبت بتوقيع الدو  ال

   كما كلفت المجلس با تكما  وثائق حوكمة ال وق العربية المشتركة للكهرباء. ما جاء بها
 تظفف  وثففائق حوكمففة ال ففوق العربيففة المشففتركة للكهربففاء محففور االهتمففا  الرئي ففي الجتماعففات اللجففان -

ماعففات إلففق التوصفف  إلغففالق المالحظففات العال ففة للففدو  وقففد انتهففت تلففك االجت. ن المجلففسعفف المنبث ففة
العربية علق االتفاقيتين )االتفاقية العامة واتفاقية ال وق(  ومن ث  قا  البنك الدولي بالمراجعة ال انونية 
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وذلفك وف فاك لل فرارات الصفادرة عفن المجلفس الفوزاري العربفي   لالتفاقيتين ومواءمتهفا مفع الترجمفة العربيفة
ي دوراتففف  المتتاليفففة والمتعل فففة بتطفففورات وثفففائق حوكمفففة ال فففوق العربيفففة المشفففتركة للكهربفففاء للكهربفففاء فففف

 (.العربية المشتركة للكهرباءق لل و  العامة واتفاقية ال وقاالتفاقية )
نشفاء ال فوق العربيفة المشفتركة إل ة في مذكرة التففاه المحدد بخارطة الطريقانطالقاك من أهمية االلتزا   -

 مففة الوف ففاك ل ففرار غبففة الففدو  األعضففاء فففي اإل ففراع با ففتكما  الوثففائق الخاصففة بال ففوق ور   للكهربففاء
)عفن بعفد( دورة غيفر عاديفة لمجلفس الفوزاري العربفي للكهربفاء ا ؛ ع فد(2019 بيفروتالرابعة )التنموية 
والففذي  287 ففرار رقفف  الصففدر وأ  الصففيغة النهائيففة مففن االتفففاقيتين لالنتهففاء مففن 27/7/2020بتففاريخ 
العربيفة ق لل و ( العامة واتفاقية ال وق)االتفاقية علق الن خة النهائية المعدلة من االتفاقيتين  وافق في 

 2020  وطلب من الفدو  األعضفاء ا فتكما  اإلجفراءات الداخليفة قبف  نهايفة العفا  المشتركة للكهرباء
ختصفة األخفر  ففي بدايفة العفا  علفق المجفالس الوزاريفة الم بمتابعفة العفرض األمانة العامفةتمهيداك ل يا  

  ".ال اد 
عرضففت أمانففة المجلففس الففوزاري العربففي للكهربففاء موضففوع اتفففاقيتي ال ففوق العربيففة المشففتركة للكهربففاء  -

بتفاريخ  2291 فرار رقف  الوصفدر بشفأنها االقتصادي واالجتماعي للمجلس  (107)علق الدورة العادية 
 :على ينص والذي 4/2/2021

للكهربفاء  لل فوق العربيفة المشفترك ()االتفاقية العامة واتفاقية ال فوق التفاقيتيناإحالة مشروع  -1" 
الففدو   مففن التففي قففد تففرد إليفف  المالحظففاتإلففق المجلففس الففوزراي العربففي للكهربففاء  للنظففر فففي 

 .2021من عا   األو   النص خال العربية  وذلك في دورة قادمة تع د 

علق م تو  كبار الم فئولين بع فد دورة غيفر عاديفة  االجتماعيو  االقتصاديتفويض المجلس  -2
العربيففففة ق لل ففففو ( العامففففة واتفاقيففففة ال ففففوقاالتفففففاقيتين )االتفاقيففففة تخصفففف  لمناقشففففة موضففففوع 

 " ".المنا ب ال رار   التخاذ2021شهر يوليو  خال   وذلك (المشتركة للكهرباء
عبفر ت نيفة  26/5/2021كهربفاء بتفاريخ  فد االجتمفاع الثالفث عشفر للجنفة خبفراء الل رار  ع  لهذا تنفيذاك  -

كفود الشفبكات و فريق الدرا ة فيمفا يخف  االتففاقيتين ل( 11)جتماع اللمناقشة نتائج ا"فيديو كونفرانس" 
تمهيفداك وذلفك   اإلقليميفة وآليفة الت فعير والمشفروع التجريبفي لوظفائ  ال فوق العربيفة المشفتركة للكهربفاء

ونظففراك لففورود مالحظففات  .2021 حزبففران /كهربففاء فففي يونيففوللعففرض علففق المجلففس الففوزاري العربففي لل
جمهورية مصفر العربيفة؛ ف فد ارتفأت اللجنفة تأجيف  و  لطنة عمان و جديدة من ك  من جمهورية العراق 

موعففد الففدورة اال فففتثنائية للمجلففس الففوزاري العربفففي للكهربففاء لحففين الوصفففو  لتوافففق علففق المالحظفففات 
  علففق  27/7/2020( بتففاريخ 287لففوزاري العربففي للكهربففاء رقفف  )الففواردة بعففد صففدور قففرار المجلففس ا

أن تتولق اللجنة التوجيهية مهمة وضفع برنفامج زمنفي بالتن فيق مفع أمانفة المجلفس بحيفث يكفون ملزمفاك 
 ."2021لكافة األطرا  بغرض التوص  لصيغة نهائية التفاقيتي ال وق قب  نهاية العا  الحالي 

 المقترح المنلوب:
 .وض علق المجلس الموقر التخاذ ما يراه منا باك األمر معر 
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  :السابعالبند 

إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية )البلديات والمجالس القروية( 
 .لي البلدان العربية
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية
 القروية( لي البلدان العربية)البلديات والمجالس 

 ــــــــــ
 عرض الموضوع:

 20/2/2020بتففاريخ ( 619رقفف  )تل فت األمانففة العامففة مففذكرة المندوبيففة الدائمففة لدولففة فل ففطين  −
إنشاء مجلس وزاري عربي يعنفق بشفؤون بشأن م تر  دولة فل طين بادرام موضوع  ( 1مرفق )

علفففففق مشفففففروع الملففففف   ة( ففففففي البلفففففدان العربيفففففةالهيئفففففات المحليفففففة )البلفففففديات والمجفففففالس ال رويففففف
 . (31االقتصاد  واالجتماعي المرفوع لل مة العربية في دورتها العادية )

(  أصففدر 106وبعففرض الموضففوع علففق المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي فففي دورتفف  العاديففة ) −
عات ن الطلففب مففن األمانففة العامففة درا ففة الموضففو أبشفف 3/9/2020( بتففاريخ 2279ال ففرار رقفف  )

المدرجففة فففي مشففروع الملفف  وتوضففيح مففد  تواف هففا مففع المعففايير المعتمففدة للعففرض علففق ال مففة 
ومفففن ضفففمنها   لعرضفففها علفففق المجلفففس االقتصفففاد  واالجتمفففاع التحضفففيري لل مفففة وذلفففك تمهيفففداك 

 نشاء المجلس الوزاري المذكور.إموضوع 
إنشاء مجلس  طين المرفق بها م تر  قامت األمانة العامة بتعمي  مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فل  −

علفففففق الفففففدو  األعضفففففاء بموجفففففب مفففففذكرتها رقففففف     وزاري عربفففففي يعنفففففق بشفففففؤون الهيئفففففات المحليفففففة
  وذلففك إلبففداء الففرأي والمالحظففات. وقففد تل ففت األمانففة العامففة 9/11/2020بتففاريخ  20/1411/3

ار عفن االلتزامفات بشفأن اال تف ف 15/11/2020بتفاريخ  (22/5053)مذكرة جمهورية العراق رق  
المالية وال انونية المترتبة علق إنشاء المجلس الوزاري المذكور. كما تل فت مفذكرات مفن المنفدوبيات 

 (272)  ودولفة الكويفت رقف  2/12/2020بتفاريخ  (3917)الدائمة لك  من المملكفة المغربيفة رقف  
  9/12/2020اريخ بتففف (230-40)ودولفففة االمفففارات العربيفففة المتحفففدة رقففف   7/12/2020بتفففاريخ 

 .إنشاء المجلس الوزاري المذكورمن اعتبرت جميعها أن  ال يوجد جدو  
بتاريخ  (4/2/1998)لمملكة األردنية الهاشمية رق  كما تل ت األمانة العامة مذكرات من ك  من: ا −

( 22/342ورقفففففف  ) 31/1/2021بتففففففاريخ  (22/463)  وجمهوريففففففة العففففففراق رقفففففف  16/12/2020
   تشففير جميعهففا21/1/2021بتففاريخ  (4م//72)  والجمهوريففة اللبنانيففة رقفف  24/1/2021بتففاريخ 
 (: مالحظات الدو 2مرفق )نشاء المجلس الوزاري. إلدع  

درام  بفف(  وجفف  107بعففرض الموضففوع علففق المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي فففي دورتفف  العاديففة ) −
 (.108ادية )عما  المجلس في دورت  العأو  دند م ت   ضمن بنود جبالموضوع ك
 المقترح المنلوب:

 األمر معروض علق المجلس الموقر للتفض  باتخاذ ما يراه منا باك.
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 1 مرلق 
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  المالحظات الواردة من الدول األعضاء
 

 2 مرلق 
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  :الثامنالبند 
الدول األنراف لي ( لمؤتمر 28ستضالة الدورة )النلب دولة االمارات العربية المتحدة 

 .(COP 28) اتفاقية األمم المتحدة اإلنارية بشأن تغير المناخ
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 مذكرة شارحة

 بشأن
( لمؤتمر الدول األنراف لي 28ستضالة الدورة )النلب دولة االمارات العربية المتحدة 

 (COP 28) اتفاقية األمم المتحدة اإلنارية بشأن تغير المناخ
 ــــــــــ

 
 عرض الموضوع:

( مرفق) 30/5/2021بتاريخ  134-40رق   تل ت األمانة العامة مذكرة دولة االمارات العربية المتحدة
( لمؤتمر الدو  األطرا  في اتفاقية 28 تضافة الدورة )الطلب دولة االمارات العربية المتحدة بشأن 

 .(COP 28) األم  المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
 
 

 المقترح المنلوب:
 ر معروض علق المجلس الموقر للتفض  باتخاذ ما يراه منا باك.األم
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 مرلق 
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 الموضوعات االقتصادية الدورية: : التاسع البند  
 .دعم االقتصاد الفلسنيني .1
 .2021التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  .2
 نك الدوليينالخناب العربي الموحد لالجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والب .3

 .2021لعام 
 .2020تقرير األمن الغذائي العربي لعام  .4
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 التاسع: الموضوعات االقتصادية الدورية: البند  
 .دعم االقتصاد الفلسنيني -1/4
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 مذكرة شارحة

 بشأن 
 دعم االقتصاد الفلسنيني

 ــــــــــ
 عرض الموضوع:

ال رار رق   13/9/1995بتاريخ  (56)االجتماعي في دور انع اده أصدر المجلس االقتصادي و  -
  بموجب  األمانة العامة بت دي  ت رير متابعة دوري إلق المجلس االقتصادي والذي كل    (1244)

عادة البناء   واالجتماعي حو  مالمح الوضع االقتصادي الفل طيني وتطورات عملية اإلعمار وا 
والممار ات التع فية لالحتال  اإل رائيلي علق التنمية وكذلك بيان انعكاس ال يا ات 

االقتصادية واالجتماعية لفل طين  مؤكداك علق أهمية ت دي  كافة أشكا  العون للشعب الفل طيني 
عادة بناء اقتصاده وا تعادة ترابط  العضوي بمحيط  العربي.  لم اعدت  علق إعمار وطن  وا 

ورونا الم تجد  تعرض االقتصاد الفل طيني للعديد من وفي إطار التعايش مع جائحة فيروس ك  -
باإلضافة الق  يا ة   االزمات والتحديات االقتصادية واالجتماعية والصحية جراء الجائحة

عالن حالة إلق إاإلهما  المتعمدة من قب   لطات االحتال  ومحاصرة قطاع غزة  وهو ما أد  
من انتشار  من اإلجراءات والتدابير االحترازية للحد  الطوارئ واتخاذ الحكومة الفل طينية لمجموعة 

 الوباء.
ويأتي   عداد ت رير عن االقتصاد الفل طينيب ت و  األمانة العامة في دورة  بتمبر من ك  عا   -

" االنعكاسات االقتصادية واالجتماعي لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال  ت رير هذا العا  بعنوان
جوانب والذي يتناو  انعكاس الممار ات اإل رائيلية علق أه   يني"،المعيشية للشعب الفلسن

من خال  تناو  تطورات الناتج المحلي والعمالة والموازنة العامة للدولة   االقتصاد الفل طيني
اإلجراءات المتخذة في ي تعرض الت رير و   والتضخ  والتعلي  واألوضاع اإلن انية واالجتماعية

 .رير()مرفق الت هذا الشأن 
 
 

 المقترح المنلوب:
 األمر معروض علق المجلس الموقر للتفض  باتخاذ ما يراه منا باك.
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 قناع للسنين واالراضي العربية المحتلة
 
 
 
 
 
 

 االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي
 على األحوال المعيشية للشعب الفلسنيني

 
 
 

 جلس االقتصادي واالجتماعي( للم108لدورة )لتقرير مقدم 
 
 
 
 2021دورة  بتمبر 
 
 
 

 
 

 

 مرلق 
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 مقدمة

يعفففاني االقتصفففاد الفل فففطيني منفففذ  فففنوات عديفففدة مفففن انهيفففار كبيفففر نتيجفففة ممار فففات االحفففتال  اإل فففرائيلي 
انتشفار وبفاء كورونفا  ومفا تبعهفا مفن إغفالق للمنشف ت أزمفة وفرض ال يفود عليف   زاد مفن حفدة هفذا االنهيفار 

إلضافة إلق ا تمرار الحصار اإل رائيلي المفروض علق كافة األراضفي الفل فطينية المحتلفة االقتصادية  با
مففن خففال  تحكمهففا و ففيطرتها علففق  المعففابر وخاصففة التجاريففة منهففا  حيففث تتجفف  دولففة فل ففطين ب ففوة نحففو 

لتففي أزمففة اقتصففادية أكبففر عم كففا  ال  ففيما فففي حففا  ا ففتمرار  ففلطات االحففتال  ب رصففنة أمففوا  الم اصففة  ا
 بشك  كبير. الفل طيني االقتصاد يعتمد عليها

ف فففد أدت جائحفففة كورونفففا وتفففداعياتها إلفففق تففففاق  الوضفففع الصفففعب لالقتصفففاد الفل فففطيني ومفففع ا فففتمرار هفففذه 
الجائحة  وتوق  أموا  الم اصة  وتراجع المعونات الم دمفة للموازنفة  تكبفدت األنشفطة االقتصفادية بح فب 

مليففون دوالر  957دية ت ففدر بنحففو مليففار وتوقعففات الجهففاز المركففزي لإلحصففاء الفل ففطيني خ ففائر اقتصففا
مليون دوالر   200  حيث ت  ت دير حج  خ ائر نشاط الزراعة وصيد األ ماك بحوالي 2020خال  عا  

مليفففون دوالر ونشفففاط  220مليفففون دوالر ونشفففاط البنفففاء والتشفففييد بحفففوالي  362ونشفففاط الصفففناعة بحفففوالي 
 مليون دوالر. 1175الخدمات بحوالي 

    :ؤشرات االقتصادية الفلسنينيةلواًل: الم

مففع 11.5بن ففبة  2020تراجعففت قيمففة النففاتج المحلففي اإلجمففالي فففي فل ففطين عففا   -1 % وذلففك م ارنففة ك
% م ابف  تراجفع ففي قطفاع غفزة بن فبة 11.3  حيث تراجعت في الضففة الغربيفة بن فبة 2019العا  
والتفي ال ففت بظاللهفا بدايففة  %. ويعفود ذلفك الففق أثفر جائحففة كورنفا علففق االقتصفاد الفل ففطيني 12.3

  باإلضفففافة إلجففففراءات االحفففتال  اإل فففرائيلي المتعل ففففة بحجفففز عائففففدات 2020شفففهر آذار مفففن عففففا  
الم اصففة والتففي ا ففتمرت ألكثففر مففن  ففبعة أشففهر متتاليففة  كفف  هففذه العوامفف  أدت ألن تتراجففع قيمففة 

  وذلففك 2019ا  % عففن العفف13.7نصففيب الفففرد مففن النففاتج المحلففي اإلجمففالي فففي فل ففطين بن ففبة 
 نتيجة النمو الطبيعي لل كان.

% 5.6  انخففففاض حجففف  ال فففو  العاملفففة بن فففبة 2020أظهفففرت مؤشفففرات  فففوق العمففف  خفففال  العفففا   -2
ألف  ففرد  وانخفضفت ن فبة المشفاركة ففي ال فو   217  ليصف  إلفق مليفون و2019م ارنة مع العفا  

%  ففي حفين ارتففع 6.8بن فبة %. راففق ذلفك انخففاض ففي عفدد العفاملين 41.3العاملة لتص  إلفق 
  2019% فففي العففا  26.3م ارنففة مففع  2020% فففي العففا  27.2معففد  البطالففة فففي فل ففطين إلففق 

% مففن  ففكان فل فطين  وهففو مففا يعنففي أن 30األمفر الففذي أد  إلففق ارتففاع معففدالت الف ففر إلففق نحفو 
اق تففوفر مليففون شففخ  مففن الف ففر مففع محدوديففة آففف 1.4ثلففث ال ففكان هفف  ف ففراء  حيففث يعففاني نحففو 

فففر  العمفف  واألمففن والصففحة  وذلففك ب ففبب العففيش تحففت  ففلطة االحففتال  اإل ففرائيلي. كمففا يعففاني 

https://arabic.sputniknews.com/blogs/201909021042777492-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%91%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82/
https://arabic.sputniknews.com/blogs/201909021042777492-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%91%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82/
https://arabic.sputniknews.com/blogs/201909021042777492-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%91%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82/
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بالمائفة مفن األ فر مفن  31.5مليون فل طيني في األرض الفل طينية المحتلة  بما ن فبت   1,6نحو 
ع تكفالي  انعدا  األمن الغذائي  الناتج عن ارتفاع معدالت البطالة  ودخ  األ فر المفنخفض  وارتففا

المعيشفففة نتيجفففة النفففزاع  وال يفففود الم فففتمرة علفففق حريفففة الحركفففة  وال فففدرات اإلنتاجيفففة الم يفففدة وانعفففدا  
 الفر  االقتصادية. 

م ارنفة مفع العفا   2020% خفال  العفا  49ارتفعت قيمة العجز الجاري للحكومفة الفل فطينية بن فبة  -3
%  10لجاريفة وصفافي اإلقفراض بن فبة   والذي نتج بشك  رئي ي عن ارتفاع قيمة النف فات ا2019

  حيفففث 2019% م ارنفففة مفففع العفففا  0.3وانخففففاض قيمفففة مجمفففوع صفففافي اإليفففرادات العامفففة بن فففبة 
 912م ارنففة مففع  2020مليففون دوالر أمريكففي عففا   359وصففلت قيمففة العجففز الجففاري إلففق مليففار و

اإليفرادات العامفة  تراجفع قيمفة مجمفوع صفافي 2020. وشفهد العفا  2019مليون دوالر أمريكي عفا  
  اضفافة النخففاض قيمفة 2019% م ارنفة مفع عفا  3نتيجة انخفاض قيمفة إيفرادات الم اصفة بن فبة 

% ب فبب  فوء االوضفاع االقتصفادية التفي فرضفتها جائحفة كورونفا مفن 4اإليرادات الضفريبية بن فبة 
رتفاع قيمة فاتورة خال  االغالقات الجزئية والكلية في فل طين لمنع تفشي فيروس كورونا  إضافة ال

% وخاصففففة النف ففففات 12% وارتفففففاع قيمففففة نف ففففات غيففففر األجففففور بن ففففبة 8الرواتففففب واألجففففور بن ففففبة 
 الصحية والمتعل ة بمحاربة انتشار فيروس كورونا  ك  ذلك أد  الرتفاع قيمة العجز.

%  الفذي نفتج عفن انخففاض 16انخفاض قيمة عجز الميزان التجفاري بن فبة  2020كما شهد العا   -4
%  6% بالرغ  من انخفاض قيمة الصادرات الفل طينية بن بة 13قيمة الواردات من الخارم بن بة 

حيث نتج االنخففاض ففي قيمفة الفواردات عفن انخففاض قيمفة االنففاق اال فتهالكي واال فتثماري الفذي 
ت ففببت بففف  جائحفففة كورونفففا مفففن خفففال  تعطفف  األنشفففطة االقتصفففادية  إذ وصفففلت قيمفففة اال فففتيراد مفففن 

أضعا  قيمة الصادرات الفل طينية من ال لع والخدمات  وهو ما يعكس الفجفوة  3رم أكثر من الخا
 التجارية في الميزان التجاري.    

مليفون  3,649  ليصف  إلفق 2020% نهاية عا  31ارتفع مجموع الدين العا  علق فل طين بن بة  -5
.  وي شفك  مجمفوع الفدين 2019مليفون دوالر أمريكفي نهايفة عفا   2,795دوالر أمريكي بعد أن كان 

 .2019% في العا  16  بينما بلغ 2020% من الناتج المحلي اإلجمالي عا  23العا  حوالي 

م ارنفة  2020% في فل طين وذلك خال  العا  7 ج  قطاع الخدمات الفل طيني انخفاضاك ن بت   -6
% ففي 4.3اك ن فبت  %  كمفا  فج  انخفاضف8  وانخفاضاك في الضفة الغربيفة ن فبت  2019مع العا  

قطففاع غففزة. أمففا مففن حيففث م ففاهمتها فففي النففاتج المحلففي  ف ففد ارتفعففت م ففاهمة هففذه األنشففطة فففي 
%  ونتيجفةك لتبفاين ن فب التغييفر ففي ال يمفة المضفافة لهفذه األنشفطة بفين الضففة 35.1فل طين إلفق 

ت فففي قطففاع %  كمففا ارتفعفف31.7الغربيففة وقطففاع غففزة  ارتفعففت م ففاهمتها فففي الضفففة الغربيففة إلففق 
 %.51.2غزة  لتص  إلق 
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يواج  النشاط الصناعي في فل طين  تحدياٍت كبيرة  أهمها تحك  االحتال  اإل رائيلي بدخو  المواد  -7
األولية الم تخدمة في الصناعة الفل طينية  إضافةك لتأثره بجائحفة كورونفا  حيفث شفهد انخفاضفاك ففي 

ارنةك مع العا  ال ابق  و ج  انخفاضاك ن فبت  % م 12.7بن بة  2020قيمت  المضافة خال  العا  
% فففي قطففاع غففزة. ومففن حيففث م ففاهمت  فففي 8.1% فففي الضفففة الغربيففة  وانخفاضففاك ن ففبت  13.3

 %.12.9الناتج المحلي اإلجمالي  ف د انخفضت م اهمت  في فل طين إلق 
%  كما 9.2ت  ن ب 2019انخفاضاك م ارنةك مع العا   2020 ج  النشاط الزراعي في خال  العا   -8

% ففي قطفاع غفزة. ومففن 11.1% ففي الضففة الغربيفة  وانخفاضفاك بن فبة 8.3 فج  انخفاضفاك ن فبت  
حيث م اهمة هذا النشاط في الناتج المحلي اإلجمالي  ف د ارتفعت ن بة الم اهمة في فل طين إلق 

م فاهمة  %  وقد انعكس التفاوت في ن ب تغيير ال يمة المضافة ح ب المنط فة علفق ن فب ال7.1
%  كمففا ارتفعففت فففي قطففاع غففزة إلففق 6.1حيففث ارتفعففت ن ففبة الم ففاهمة فففي الضفففة الغربيففة لتبلففغ 

 .2020% وذلك خال  العا  12.0
كمفففا مفففر نشفففاط اإلنشفففاءات كغيفففره مفففن األنشفففطة االقتصفففادية بت لبفففاٍت كبيفففرة  حيفففث  فففجلت ال يمفففة  -9

% م ارنففة مففع العففا  ال ففابق 35.6ن ففبت   2020المضففافة لهففذا النشففاط انخفاضففاك حففاداك خففال  العففا  
% ففففي الضففففة الغربيفففة  كمفففا  فففجلت 36وذلفففك ب فففبب آثفففار جائحفففة كورنفففا  وانخفاضفففاك حفففاداك ن فففبت  

% في قطاع غزة. وبالن بة لم اهمة هذا النشاط في الناتج المحلي  ف د 33.6انخفاضاك حاداك ن بت  
 ب التغييفر ح فب المنط فة  %  وقد أد  االختال  في ن4.1انخفضت م اهمت  في فل طين إلق 

%  وانخفضفت ففي 4.0إلق تباين ن فب الم فاهمة  حيفث انخفضفت الن فبة ففي الضففة الغربيفة إلفق 
 .2020% وذلك خال  العا  4.6قطاع غزة إلق 

 واإلنسانية:ثانيًا: األوضاع االجتماعية 

عديففد مففن نففتج عففن العففدوان اإل ففرائيلي علففق حففي الشففيخ جففرا  وقطففاع غففزة خففال  مففايو الماضففي ال .1
الخ ائر االقتصادية التي أضافت لالقتصاد الفل طيني المزيد من األعباء  وتتمث  أهمها في تفدمير 

وحففدة  ففكنية تفف  تففدميرها بوا ففطة ال صفف  اإل ففرائيلي  كمففا ا ففتهدفت  1335مئففات المبففاني  فنحففو 
اع. وا ففتهدفت ا ففرائي  البنففق التحتيففة فففي غففزة  حيففث لح ففت أضففراراك كبيففرة بشففبكة الكهربففاء فففي ال طفف

عمليففات ال صفف  كفف  مففن البنففوك والمجمعففات االقتصففادية  وقففد قففدرت األمفف  المتحففدة أن النففزاع أد  
 آخرون بيوته  جراء ال ص . 2500أل  فل طيني من منازله   بينما ف د  40إلق نزو  أكثر من 

وروبي ت  عرض  كش  ت ريٍر أممي صادر عن البنك الدولي بالشراكة مع األم  المتحدة واالتحاد األ .2
 2021يوليفو  6( بتفاريخ AHLCعلق اجتماع لجنة تن يق الم اعدات الدولية للشفعب الفل فطيني )

بخاصية )فيديو كونفرانس( برئا ة النرويج وبمشاركة وزير المالية الفل طيني "شكري بشارة"  ونائفب 
تال  اإل ففرائيلي  "حففايي  المففدير العففا  لمنط ففة الشففرق األو ففط وعمليففة ال ففال  بففوزارة الخارجيففة االحفف
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ريغي "  وم ؤولين أمريكيين  وممثلين لألم  المتحدة واالتحاد األوروبي عن حج  الخ ائر المباشرة 
 570ففي قطففاع غفزة جففراء العففدوان اإل فرائيلي األخيففر فففي مفايو الماضففي والتففي قفدرها الت ريففر بنحففو 

 مليون دوالر. 
 180-140االجتماعيففة كانففت األكثفر تضففرراك )حففوالي وذكفر البنففك الفدولي فففي ت ريففره أن ال طاعفات  .3

مليفون دوالر( وهففو مففا يشففك  أكثففر مففن نصفف  قيمففة إجمففالي األضففرار  ويمثفف  قطففاع اإل ففكان وحففده 
% مفففن إجمفففالي األضفففرار التفففي لح فففت بال طاعفففات االجتماعيفففة. أمفففا ال طاعفففان اآلخفففران 93حفففوالي 

عففة والخففدمات والتجففارة والصففناعة فففي الم دمففة  األكثففر تضففررا  فهمففا اإلنتففاجي والمففالي  وتففأتي الزرا
 190و 105حيفففث توقففففت التفففدف ات االقتصفففادية فيمفففا يتعلفففق باإلنتفففام والخفففدمات  بمفففا يتفففراو  بفففين 

 مليون دوالر. 

عادة اإلعمار الفورية وال صيرة المد  )خال  الف  .4 شهركا األولق( بح فب  24ت در احتياجات التعافي وا 
مليفون دوالر( علفق المفد  ال ريفب  195إلفق  125يون دوالر(  منهفا )مل 485 -345الت رير بين )

 6مليون دوالر( علفق المفد  ال صفير )مفن  290إلق  220(  و )2021)من اآلن حتق نهاية عا  
شفففهراك(. وتركففز األولويفففات علفففق ضففمان العفففودة إلففق األوضفففاع الطبيعيفففة عففن طريفففق ت فففدي   24إلففق 

صففال  األضففرار ذات األولويففة التففي لح ففت بففالبنق التحتيففة   اإلغاثففة اإلن ففانية علففق وجفف  ال ففرعة  وا 
وا ففففتئنا  الخففففدمات األ ا ففففية التففففي عطلتهففففا األعمففففا  العدائيففففة  علففففق أن تعففففود علففففق األقفففف  إلففففق 

  م تويات ما قب  األعما  العدائية  إن ل  يكن إلق م تويات أعلق.
ألفف  شففخ   45الن ديففة لحففوالي  تشففم  احتياجففات التعففافي العاجلففة بح ففب الت ريففر ت ففدي  الم ففاعدة .5

 12أل  فرصة عم  إضافية بفدوا  كامف  لمفدة  20ضمن الم اعدة الغذائية وغير الغذائية  وتوفير 
عطففاء األولويففة إل ففكان أكثففر مففن  شففخ  تعرضففت م ففاكنه  للتففدمير أو ألضففرار  4000شففهراك  وا 

ك الم فاكن. وينبغفي طفف  لفد  األ فر التفي ف فدت تلف 7000جزئية  وكانت تضف  بفين جنباتهفا نحفو 
عفادة  ال يا  بتفدخالت مبكفرة لتح فين إنتفام األغذيفة ففي قطفاع األغذيفة الزراعيفة ومصفائد األ فماك وا 

تأهيفف  األصففو  الماديففة. وباإلضففافة إلففق ذلففك  ثمففة حاجففة إلففق الففدع  المففالي إلعففادة بنففاء المشففاريع 
ر  العمفف  للمجتمففع  مففع الصففغر  والصففغيرة التففي تضففررت بشففدة  والتففي تففوفر الخففدمات وال ففلع وففف

 التركيز علق الت نيات الم تدامة الموفرة للطاقة.

صففر  وزيففر الماليففة الفل ففطيني "شففكري بشففارة" فففي مداخلففة خففال  اجتمففاع لجنففة تن ففيق الم ففاعدات  .6
مليففففون دوالر فففففي  470الدوليففففة للشففففعب الفل ففففطيني المففففذكور  أن عجففففز الموازنففففة الفل ففففطينية بلففففغ 

لحفففالي  محفففذرا مفففن تزايفففد الصفففعوبات الماليفففة للحكومفففة  ففففي وقفففت ت تفففرب النصففف  األو  مفففن العفففا  ا
مدفوعات المانحين من الصفر. وطالب بشارة المانحين بالم اعدة في ت وية الملفات المالية العال فة 
مففففع إ ففففرائي  )ال ففففوة ال ائمففففة بففففاالحتال (  التففففي قففففا  إن ت ففففويتها تففففوفر إيففففرادات إضففففافية للحكومففففة 

 مليون دوالر  نويا. 500الفل طينية بم دار 
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 2021وقد كش  بشارة عن أن مجم  الم اعدات التي تل تهفا الخزينفة الفل فطينية  منفذ بدايفة العفا   .7
 210% مففن 90مليففون دوالر ف ففط  وهففو أقفف  بن ففبة  30حتففق نهايففة يونيففو/حزيران الماضففي  بلففغ 

إذ بلففغ إجمففالي اإليففرادات ماليففين دوالر كانففت متوقعففة فففي قففانون الموازنففة للنصفف  األو  مففن العففا . 
مليون دوالر  م اب  نف ات ت فارب  93العامة الفل طينية في النص  األو  من العا  الحالي مليار و

مليففار دوالر. وقففا  بشففارة إن ال ففلطة الفل ففطينية "ت تففرب بخطففقك مت ففارعة تجففاه الحففد األقصففق  2.5
تصفادية ال فائدة  وففي المجفا  الفذي لما يمكن أن ن فو  بتوليفده ففي إيفرادات مفن خضف  األوضفاع االق

 نمتلك درجة من ال يطرة والتحك  في ".

كما اعتبر الوزير الفل طيني أن جميع اإلصالحات المالية للحكومة لن ت اعد في معالجة أو عكس  .8
عاماك مفن االحفتال  الع فكري الم فتمر. وقفا   55العوائق الهيكلية  التي هي نتيجة مباشرة ومطل ة لف

الحكومففة مففن البنففوك لفف  يعففد خيففارا ب ففبب أوضففاع ال ففيولة المحففدودة لل طففاع المصففرفي إن اقتففراض 
مليفار  1.4مليار دوالر  بعد أن كانت  2.3الفل طيني. وتبلغ مديونية الحكومة للبنوك حاليا حوالي 

 .2019دوالر في 

 فرائيلي إلفق تواج  عملية إعادة إعمار فل طين بعدما مرت ب  من دمار علق يد قفوات االحفتال  اإل .9
العديففد مففن التحففديات التففي يجففب إيجففاد حلففو  لهففا حتففق يففت  التنفيففذ الفعلففي لإلعمففار  وتتمثفف  أهمهففا 
ِبن   مصادر التموي  الالزمة لعملية إعادة اإلعمار  وال يود التفي مفا تفزا  تفرضفها "إ فرائي " علفق 

تياجفففات عمليفففة عمليفففات إعفففادة اإلعمفففار  خصوصفففاك ففففي مجفففا  مفففا يمكفففن ال فففما  بدخولففف  مفففن اح
االعمار كمواد اإلنشاء والبناء وغيرها  وحتق اآلن ل  يت  ال يا  بخطوات فعلية تجاه ت هيالت دخو  
متطلبففات إعففادة اإلعمففار  وذلففك ضففمن حالففة الحصففار الفعليففة التففي مففا تففزا  قائمففة مففن قبفف   ففلطات 

 االحتال .

هفففي تربتهففا الخصففبة ومياههفففا وبشففأن منففاطق األغفففوار التففي تتمتففع بخصفففائ  اقتصففادية وحيويففة  و  .10
الففوفيرة ومناخهفففا المنا فففب للزراعفففة  وبالتففالي فففف ن هفففذه الخصفففائ  تففوفر الظفففرو  المثلفففق الزدهفففار 
الزراعفففة ففففي تلفففك المنط فففة  ف فففد عفففززت تلفففك المميفففزات مفففن األطمفففاع اإل فففرائيلية ففففي تلفففك المنط فففة 

. فوجود البحفر الميفت % من م احة هذه األراضي85وا تغاللها  حيث ت تحوذ الم توطنات علق 
ضففمن تلففك المنط ففة يعففد ميففزة ا ففتراتيجية وقيمففة اقتصففادية كبيففرة  حيففث يحففف  بففالكثير مففن المعففادن 

 الثمينة  في م دمتها مخزونات ضخمة من البوتاس والبرومين.
مليفففون دوالر  918وبح فففب ت فففديرات البنفففك الفففدولي  فففف ن االقتصفففاد الفل فففطيني بم فففدوره أن يضفففي   .11

أتيحففت لفف  الفرصففة مففن ا ففتغال  المعففادن الثمينففة فففي البحففر الميففت. حيففث أشففار ت ريففر  ففنوياك  إذا 
للبنفك الففدولي إلففق أن الخ ففائر االقتصفادية التففي يتكبففدها االقتصففاد الفل فطيني جففراء عففد  تمكنفف  مففن 
ا تغال  األرض والموارد وحظر جميع األنشطة اال تثمارية في تلك المنط فة ب فبب ال يفود والعوائفق 

تفرضففها "إ ففرائي " بحجففة االعتبففارات األمنيففة تكلفف  االقتصففاد الفل ففطيني ) تحرمفف ( مففن فففر   التففي
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مليففار دوالر  ففنوياك  وح ففب ت ريففر صففادر عففن وزارة االقتصففاد الففوطني الفل ففطينية  "إن  3.4قيمتهففا 
هفذا مليفون دوالر  فنوياك مفن اإليفرادات الضفريبية  و  800األنشطة في تلك المنط فة قفادرة علفق توليفد 

 يمكن أن ي غني عن التموي  والم اعدات من الدو  المانحة".
ففا حففادكا فففي الميففاه  إذ ي حكفف  االحففتال  قبضففت  عفف  معظفف  المصففادر  .12 يعففاني الشففعب الفل ففطيني ن صك

% مففن األحفواض الجوفيفة ففي الضفففة 85المائيفة الفل فطينية ال فطحية والجوفيففة؛ وي فتغ  أكثفر مفن 
ن من حق ا تخدا  المياه ال طحية بنهر األردن والبحر الميفت  فضفالك الغربية  كما يحر  الفل طينيي

مليفون متفر مكعفب مفن ميفاه األمطفار الم هفدرة ففي  165عن منع  ال فلطة الفل فطينية اال فتفادة مفن 
 البحر األبيض المتو ط ونهر األردن  نويكا؛ جراء منع  ال لطة من إقامة  دود لتجميعها.

نذ أزمة كورونا وبشك  تدريجي بت لي  كميات المياه علق العديفد مفن وقد بدأت  لطات االحتال  م .13
الن اط الرئي ية المزودة للمياه  األمر الذي أثر بشك  مباشر علق كميات الميفاه المفزودة للمفواطنين. 
حيث ي عق االحتال  وكعادت  إلفق عفد  تفرك أي فرصفة لزيفادة المعانفاة اليوميفة للشفعب الفل فطيني  

االحففففتال  لهففففذا التوقيففففت لهففففذه الممار ففففات التع فففففية لفففف  أبعففففاد صففففعبة  باألخففففذ بعففففين إذ أن اختيففففار 
االعتبار ح ا ية وأهمية المياه في فترة الطوارئ والحجر المنزلفي والتفي زاد فيهفا الطلفب علفق الميفاه 

 %  باعتبار المياه ال ال  األو  في مواجهة فيروس كورونا.10بن بة تزيد عن 

% مفن الميفاه الجوفيفة 97الطبيعية لمياه الشرب في قطفاع غفزة أصفبح أكثفر مفن ومع انهيار الموارد  .14
ال فففاحلية ففففي غفففزة  وهفففي المصفففدر الرئي فففي للميفففاه ل فففكان غفففزة  غيفففر صفففالحة لال فففتخدا  اآلدمفففي  
ويعفففود ذلفففك للكثاففففة ال فففكانية الكبيفففرة ففففي ال طفففاع  والتلفففوث بميفففاه الصفففر  الصفففحي وميفففاه البحفففر  

عامففاك   14روض مففن إ ففرائي  )ال ففوة ال ائمففة بففاالحتال ( علففق ال طففاع منففذ واإلغففالق والحصففار المففف
والحروب التي شنها االحتال  والتي شلت البنية األ ا ية ففي ال طفاع  ف فد أكفدت عفدة ت فارير دولي فة 
أن قطفففاع غفففزة يواجففف  كارثفففة بيئيفففة متوق عفففة  إذ  يصفففبح منط فففة غيفففر صفففالحة للحيفففاة  ب فففبب تلفففوث 

 ياه.الخزان الجوفي للم
يوليفو أن االحفتال   12جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الفل طيني "د. محمد اشتية" قد صر  بتفاريخ  .15

مليفون دوالر مفن أمفوا  الم اصفة  تبفدأ باقتطاعفات تصف  إلفق  185اإل رائيلي خص  مجدداك حفوالي 
ويشفك   انتهاككفا  مليون دوالر شهرياك ك جراء غير قانوني يتنافق مفع االتفاقيفات الموق عفة 15.5حوالي 

لل وانين الدوليفة  إذ طالفب دو  العفال  بالتفدخ  لوقف  تلفك االقتطاعفات الجفائرة. وأضفا  أن مجمفوع 
مليون دوالر   مضيفكا "إن هفذا األمفر  265وحتق اليو  حوالي  2019ما خصمت  ا رائي  منذ عا  

ا شففيء هففذا يضففع فل ففطين فففي موقفف  مففالي صففعب  خاصففة وأن أمففوا  المففانحين لفف  يصففر  منهفف
 العا ".
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 2021التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:
 لوال:
صففندوق الن ففد و ي العربففي الموحففد  ففنوياك بالتعففاون بففين األمانففة العامففففة يففت  إعففداد الت ريففر االقتصففاد −

الصففندوق العربففي لإلنمففاء االقتصففادي واالجتمففاعي ومنظمففة األقطففار العربيففة المصففدرة و العربففي 
. ويتضفففمن الت ريفففر ا تعراضفففاك شفففامالك وتحلفففيالك للتطفففورات االقتصفففادية الدوليفففة والعربيفففة .للبتفففرو 

  صففدر ملخفف  للت ريففر باللغففة االنجليزيففة. وحرصففاك علففق تو ففيع دائففرة 2011واعتبففاراك مففن عففا  
 .2016الم تفيدين  ف د صدر ملخ  للت رير باللغة العربية واالنجليزية اعتباراك من عا  

كما تفت   .يت  عرض الت رير علق المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورة  بتمبر من ك  عا  −
فففففي اجتمففففاعه   المركزيففففة ورؤ ففففاء مؤ  ففففات الن فففد العربيففففةمناقشفففت  مففففن قبفففف  محففففافظي البنفففوك 

ال فففنوي  وففففي ضفففوء مالحظفففات كففف  مفففن المجلفففس االقتصفففادي واالجتمفففاعي ومحفففافظي البنفففوك 
المركزيفة والمالحظفات التفي تتل اهفا الجهفات المعفدة للت ريفر مفن الفدو  العربيفة  تفت  إعفادة تحريففر 

 نهاية دي مبر من ك  عا .الت رير وطباعت  في صورت  النهائية وتوزيع  في 
 ثانيًا:
والمكونففة مففن ممثلففي  2021ع ففدت اللجنففة التحضففيرية المكلفففة ب عففداد الت ريففر االقتصففادي لعففا   −

 -15خفففال  الفتفففرة  التمهيفففدي لمناقشفففة هيكففف  الفصفففو اجتماعهفففا  هالجهفففات المشفففاركة ففففي إعفففداد
فصفففو  الت ريفففر   هيكفففحيفففث تففف  االتففففاق علفففق   ت نيفففة "فيفففديو كفففونفرانس"عبفففر  17/12/2020

 . ل  ةعد  الجهات الم   علقوتوزيعها 
الت ريفر خففال  فصفو  مناقشفة م ففودات ل اك ع فدت المؤ  فات المشففاركة ففي إعفداد الت ريففر اجتماعف −

ن ب بفداء المالحظفات و   حيث قفا  المشفاركت نية "فيديو كونفرانس"عبر  24/6/2021-20الفترة 
 يها.عد  الفصو  من خال  م  ه هذفي  هاومن ث  ت  ادراج  علق فصو  الت رير

وكفذلك لن فاط   ة للت ريفرعد  لق المؤ  ات الم  إ "محدود التداو "ت  ار ا  الن خة االولية للت رير ي  −
ومجلففس محففافظي البنففوك المركزيففة ومؤ  ففات الن ففد   اتصففا  المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي

 .2021 آب /خال  األ بوع االو  من شهر أغ طسالعربية 
 ح المنلوب:المقتر 

 األمر معروض علق المجلس الموقر للتفض  باتخاذ ما يراه منا باك.
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 شارحة مذكرة

 بشأن

 المشترك السنوي لالجتماع الموحد العربي الخناب

 2021لعام  الدوليين والبنك النقد لصندوق

 ــــــــــ

 :الموضوععرض 
بتعزيز عالقاتها مع المنظمات العربية المتخصصة  األمانة العامة لجامعة الدو  العربية اهتماماك كبيراك  يتول -

صندوق الن د  في م دمته ويأتي   تركوالمؤ  ات المالية العربية لتعزيز العم  االقتصادي العربي المش
ا  بالتعاون مع البنوك المركزية العربية ومؤ  ات الن د العربية في العربي لما ي و  ب  من دور بارز وفع  

 التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدو  العربية. 

 اجتماع علي  يطلق العا  ألخير منا الربع فياك  نوي مشتركاك  الدوليين اجتماعاك  الن د وصندوق البنك تع د إدارة -
 علق والمالية االقتصادية بالتنمية الموضوعات المتعل ة من عدد مناقشة االجتماع هذا في الخري   ويت 

 حوار في  يت  الدولي  للتعاون منتد  العالمي. ويعد االجتماع االقتصاد أداء علق تؤثر والتي العال  م تو 
 المجتمع ومنظمات الخا  وال طاع الدو  ممثلي كبير من في  عدد يشاركو  والمؤ  تين  الدو  بين مباشر
 .العال  أنحاء األعما  من كافة ورجا  المدني

علق االقتصاد العالمي  2020مطلع عا  منذ ي اجتاحت العال  تال ت جائحة فيروس كورونا الم تجدأثر   -
اك طفيفاك علق أداء عدد من االقتصادات علق   ولكن شهد هذا العا  تطور بتأثيرات  لبية بالغة وبعيدة المد 

% في عا  4,2و  2021% في عا  5,5قدره  م تو  العال   فمن المتوقع أن يح ق االقتصاد العالمي نمواك 
  من بينها الدو  العربيةوالتي     في الوقت الذي تواج  االقتصادات الناشئة واالقتصادات النامية2022

 فراد لوظائفه .من األ كثيرتحديات كبيرة وف دان ال
 (45ع د الدورة االعتيادية ) العربية الن د ومؤ  ات المركزية المصار  محافظي لمجلس الدائ  قرر المكتب -

و يت    19/9/2021 بتاريخ عبر ت نية "فيديو كونفرنس" الجتماع  ال نوي بتنظي  صندوق الن د العربي
  الذي  تل ي  المجموعة 2021اب العربي الموحد لعا  اعتماد م ودة ال ضايا الم تر  إدراجها ضمن الخط

  2021العربية في االجتماعات ال نوية لصندوق الن د والبنك الدوليين الم رر ع دها خال  شهر أكتوبر 
 لم اعدتها فيلدو  العربية لت  التأكيد علق حث المؤ  ات المالية الدولية علق مضاعفة الدع  الم د   يو 

 ال لبية لجائحة كورونا. مواجهة التداعيات
 العربي ن خة من أه  ال ضايا الم تر  إدراجها ضمن الخطاببقا  صندوق الن د العربي بتزويد األمانة العامة  -

 )مرفق(. 2021الموحد لعا  
 :المنلوب المقترح 

 األمر معروض علق المجلس الموقر للتفض  باتخاذ ما يراه منا باك.
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 مذكرة شارحة

 بشأن
 2020تقرير االمن الغذائي العربي لعام   

 ــــــــــــــــ

 عرض الموضوع:

ريخ ( بتفففففففففففا2976) تل فففففففففففت األمانفففففففففففة العامفففففففففففة مفففففففففففذكرة المنظمفففففففففففة العربيفففففففففففة للتنميفففففففففففة الزراعيفففففففففففة رقففففففففففف 
  مرففففففق بهفففففا الملخففففف  التنفيفففففذي الخفففففا  بت ريفففففر أوضفففففاع األمفففففن الغفففففذائي العربفففففي لعفففففا  3/8/2021

( للمجلففففففس االقتصففففففادي واالجتمففففففاعي 108  لتضففففففمينها فففففففي مشففففففروع جففففففدو  أعمففففففا  الففففففدورة )2020
 (مرفق) .2/9/2021-29/8خال  الفترة 

 
 
 :المنلوب المقترح 

 اذ ما يراه منا باك.األمر معروض علق المجلس الموقر للتفض  باتخ 
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 م2020التقرير السنوي ألوضاع األمن الغذائي العربي للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2021يوليو 
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 :تمهيد
ففففففي الوقفففففت الفففففذي ال يفففففزا  يعفففففاني   2020يفففففأتي إصفففففدار ت ريفففففر أوضفففففاع األمفففففن الغفففففذائي العربفففففي للعفففففا  

. حيففففث واجهففففت الففففدو  العربيففففة 19 كورونففففا كوفيففففدالتففففي فرضففففتها جائحففففة  فيفففف  العففففال  بففففأثره مففففن الظففففرو 
 كافة مناحي الحياة. التي طالت اآلثار ال لبية لجائحة كورونا كغيرها من دو  العال 

محففففور إتاحففففة الغففففذاء  المتمثلففففة فففففي الغففففذائي العربففففي بمحففففاوره وقففففد تنففففاو  الت ريففففر تطففففورات أوضففففاع األمففففن
مكانيفففففة الحصفففففو  عليففففف  واال فففففتفادة وفيمفففففا  وا فففففتدامت   بجانفففففب حوكمفففففة األمفففففن الغفففففذائي.منففففف  وا فففففت راره  وا 

اإلنتففففففام المحلففففففق وا ففففففتخدامات المففففففوارد الطبيعيففففففة والبشففففففرية فففففففي  الغففففففذاء  تنففففففاو  الت ريففففففر يتعلففففففق ب تاحففففففة
الففففففدو  العربيففففففة وتففففففأثير ذلففففففك علففففففق إنتففففففام ال ففففففلع الغذائيففففففة  كمففففففا ا ففففففتعرض الت ريففففففر التجففففففارة الخارجيففففففة 

التجفففففارة العربيفففففة البينيفففففة وتجفففففارة الفففففدو  العربيفففففة مفففففع دو  العفففففال  لل فففففلع الغذائيفففففة الرئي فففففية والتفففففي شفففففملت 
 (. وا ففففففففففتعرض الت ريففففففففففر أيضففففففففففاك التطففففففففففورات فففففففففففي معففففففففففدالت 2020 - 2019األخففففففففففر  بففففففففففين عففففففففففامي )
  (. 2020 - 2019عامي ) الغذائية الرئي ية ال لع االكتفاء الذاتي والفجوة من

تفففففي طفففففرأت علفففففق أ فففففعار الغفففففذاء خفففففال  تنفففففاو  الت ريفففففر ففففففي محفففففور الحصفففففو  علفففففق الغفففففذاء التغيفففففرات ال
إلفففففففق  األرقفففففففا  ال يا فففففففية أل فففففففعار الغفففففففذاء باإلضفففففففافة   مفففففففن خفففففففال  ا فففففففتعراض 2020و  2019عفففففففامي 
فففففففي م ففففففتوي نصففففففيب الفففففففرد مففففففن النففففففاتج المحلففففففي اإلجمففففففالي و النففففففاتج الزراعففففففي. كمففففففا شففففففم   التغيففففففرات

األمفففففن الغفففففذائي  وضفففففاعالحصفففففو  علفففففق الغفففففذاء واال فففففتفادة منففففف  ومؤشفففففرات ال فففففت رار أ الت ريفففففر مؤشفففففرات
 بالمنط ة العربية.

 وتمثلت لهم نتائج التقرير ليما يلي: 
( مليففففففون ن ففففففمة 436.1  بحففففففوالي ) 2020قففففففدر إجمففففففالي عففففففدد  ففففففكان الففففففوطن العربففففففي فففففففي عففففففا   •

%( مففففففن  ففففففكان العففففففال . وتشففففففك  معففففففدالت النمففففففو ال ففففففكاني المرتفعففففففة ن ففففففبياك  5.6يشففففففكلون حففففففولي )
وجهففففود التنميففففة واألمففففن الغففففذائي  إذ ي ففففدر معففففد  نمففففو ال ففففكان فففففي الففففوطن العربففففي تحففففدياك لم ففففارات 
 م ارنففففففففففففففففة بنحففففففففففففففففو  2020- 2010% خففففففففففففففففال  الفتففففففففففففففففرة 2.1فففففففففففففففففي الففففففففففففففففوطن العربففففففففففففففففي بنحففففففففففففففففو 

  %( للعال  خال  نفس الفترة. 1.1)
مليفففففون ن فففففمة تعفففففاد  135.8بنحفففففو  2020قفففففدرت العمالفففففة الزراعيفففففة ففففففي الفففففوطن العربفففففي ففففففي عفففففا   •

املففففة فففففي الففففدو  العربيففففة  وقففففد شففففهدت ن ففففبة العمالففففة الزراعيففففة % مففففن إجمففففالي ال ففففوة الع 18.6نحففففو 
 21.4( مففففففن 2020 - 2015) مففففففن العمالففففففة الكليففففففة علففففففق الم ففففففتو  العربففففففي تراجعففففففاك خففففففال  الفتففففففرة

 %. 18.65% إلق 
 حيففففففففث بلففففففففغ نحففففففففو 2020ارتفففففففففع معففففففففد  التضففففففففخ  فففففففففي الففففففففدو  العربيففففففففة بشففففففففك  حففففففففاد فففففففففي عففففففففا   •

 الم تو  العالمي.%( كمتو ط علق  1.94%( م ارنة بنحو )10.3)
( دو  عربيفففففففة منهفففففففا دو  ذات 10ففففففففي ) 2020 ارتففففففففع معفففففففد  البطالفففففففة ففففففففي الفففففففوطن العربفففففففي لعفففففففا  •

والجزائفففففر والفففففيمن األمفففففر الفففففذي  إمكانفففففات مورديفففففة زراعيفففففة كبيفففففرة مثففففف  ال فففففودان والصفففففوما  والعفففففراق
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ق معففففففدالت الهجففففففرة مففففففن الريفففففف  إلفففففف ثففففففار ال ففففففالبة لجائحففففففة كورونففففففا وتزايففففففدلآل يففففففرتبط بصفففففففة رئي ففففففية
 الحضر. 

متو فففففففط نصفففففففيب الففففففففرد مفففففففن النفففففففاتج المحلففففففي اإلجمفففففففالي ففففففففي الفففففففوطن العربفففففففي بفففففففين عفففففففامي  ا ففففففت ر •
كمتو ففففففففففط  ( ألفففففففففف  دوالر10.4( ألفففففففففف  دوالر م ارنففففففففففة بنحففففففففففو )6.0عنففففففففففد نحففففففففففو ) 2020و  2019

 علق الم تو  العالمي.
رد المففففففوا ( مليففففففار متففففففر مكعففففففب  تشففففففك  فيهففففففا257.5) قففففففدر إجمففففففالي المففففففوارد المائيففففففة العربيففففففة بنحففففففو •

 %(. 14.1وتمث  المياه الجوفية ) %( 81.2المائية ال طحية الشطر األكبر )
ي فففففف  متو ففففففط نصففففففيب الفففففففرد مففففففن المففففففوارد المائيففففففة علففففففق م ففففففتو  الففففففوطن العربففففففي عففففففن خففففففط الف ففففففر  •

إلففففففق أن نصففففففيب  وتشففففففير الت ففففففديرات متففففففر مكعففففففب  ففففففنوياك. (1000المففففففائي المحففففففدد عالميففففففا بنحففففففو )
  .2019( متر مكعب في عا  800 ة العربية بلغ )المنط الفرد من المياه العذبة في

بفففففين    فيمفففففا تتفففففراو  الن فففففبة%) 43ن فففففبة األراضفففففي المرويفففففة ففففففي المشفففففرق العربفففففي بحفففففوالي ) قفففففدرت •
( ففففففي دو  المغفففففرب العربفففففي. وبصفففففورة عامفففففة تعتبفففففر كففففففاءة ا فففففتخدا  الميفففففاه ففففففي %18%( إلفففففق )7)

 المنط ة العربية متدنية في كافة ال طاعات.
 9بمتو فففففففط  كمؤشفففففففرات للتطفففففففور الت نفففففففي الزراعفففففففي مات األ فففففففمدة والميكنفففففففة الزراعيفففففففةا فففففففتخدا قفففففففدرت •

ومتو فففففط مفففففنخفض  جفففففرار علفففففق الم فففففتو  العفففففالمي  21 هكتفففففار م ارنفففففة بنحفففففو 1000 جفففففرارات لكففففف 
م ارنففففففففة بنحففففففففو  )هكتففففففففار كيلوجرامففففففففاك/ 61.2الكيمائيففففففففة فففففففففي الففففففففدو  العربيففففففففة ) ال ففففففففتخدا  األ ففففففففمدة

 .  تو  العالميعلق الم كيلوجراماك/هكتار 138.8
ففففففي المنط فففففة العربيفففففة م ارنفففففةك باال فففففتثمار ففففففي ال طاعفففففات  اال فففففتثمار ففففففي الزراعفففففة منخفضفففففاك  ي عتبفففففر •

فففففف  الزراعففففففي الففففففذي ي ففففففيس نصففففففيب الزراعففففففة مففففففن النف ففففففات  االقتصففففففادية األخففففففر . فوف ففففففاك لمؤشففففففر التوج 
العربيففففففة  الحكوميفففففة م  فففففومكا علفففففق حصفففففة الزراعفففففة مفففففن النفففففاتج المحلفففففي اإلجمفففففالي  تعتبفففففر المنط فففففة

علفففففق  0.54( م ارنفففففة بنحفففففو 0.29ذات معفففففد  متفففففدني ن فففففبيا إذ بلغفففففت قيمفففففة المؤشفففففر فيهفففففا نحفففففو )
 الم تو  العالمي.

تتفففففاوت الففففدو  العربيففففة فففففي قففففدراتها اإلنتاجيففففة ومففففن ثفففف  فففففي ترتيبهففففا وف ففففاك لمؤشففففر ال ففففدرات اإلنتاجيففففة  •
لزراعيفففففففة الطبيعيفففففففة  الفففففففذي يتضفففففففمن ثففففففففمانية مؤشفففففففرات فرعيفففففففة هفففففففي رأس المفففففففا  البشفففففففري  المفففففففوارد ا

الطاقفففففففة ومفففففففد  توفرهفففففففا وكففففففففاءة مصفففففففادرها  والمواصفففففففالت  وتكنولوجيفففففففا المعلومفففففففات واالتصفففففففاالت  
والمؤ  فففففات ومفففففد  جودتهفففففا التنظيميفففففة وفعاليتهفففففا  وال طفففففاع الخفففففا  ودوره ففففففي اال فففففتثمار والتجفففففارة 

القتصففففففادية والتغييففففففر الهيكلففففففي ومففففففد  حركففففففة العمالففففففة والمففففففوارد اإلنتاجيففففففة األخففففففر  مففففففن األنشففففففطة ا
منخفضفففففففة اإلنتاجيفففففففة إلفففففففق األنشفففففففطة االقتصفففففففادية عاليفففففففة اإلنتاجيفففففففة. وتتفففففففراو  قفففففففي  مؤشفففففففر ال فففففففدرات 

مؤشففففففففففر ال ففففففففففدرات  أفضفففففففففف  درجففففففففففة. ويففففففففففد  100  حيففففففففففث تمثفففففففففف  100بففففففففففين صفففففففففففر و اإلنتاجيففففففففففة
  اإلجمالي علق متو ط المؤشرات الفرعية الثمانية. اإلنتاجية
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لل ففففففدرات اإلنتاجيففففففة فففففففي الففففففدو  العربيففففففة علففففففق ( نتففففففائج تحليفففففف  المؤشففففففر العففففففا  1ويوضففففففح الشففففففك  ) •
( 11  ومنففففففف  يتضفففففففح أن هنفففففففاك )2020 – 2015م فففففففتو  الم تصفففففففدات الوطنيفففففففة لمتو فففففففط الفتفففففففرة 

( دو  3(  وهنفففففاك )28.8دولفففففة عربيفففففة تزيفففففد قيمفففففة مؤشفففففرها عفففففن المتو فففففط العربفففففي الم فففففدر بنحفففففو )
ي الففففففدو  عففففففن ت ففففففارب قيمففففففة مؤشففففففرها المتو ففففففط العربففففففي  فففففففي حففففففين ت فففففف  قيمففففففة المؤشففففففر فففففففي بففففففاق

المتو فففففط العربفففففي. ومفففففن أهففففف  العوامففففف  التفففففي أد  إلفففففق انخففففففاض قيمفففففة المؤشفففففر ففففففي بعفففففض الفففففدو  
العربيففففففففففة عففففففففففن المتو ففففففففففط العربففففففففففي لتففففففففففدني قيمففففففففففة مؤشففففففففففرات الطاقففففففففففة والمواصففففففففففالت واالتصففففففففففاالت 

 وتكنولوجيا المعلومات.
 (2020 - 2015مؤشر القدرات اإلنتاجية في الدول العربية )متوسط الفترة (: 1شكل )

 
 

 ( موقع المنظمة على الشبكة الدوليةUNCTADالمصدر : تم حسابها من مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )

م بنسب 2020و  2019 ات بين عاميمحاصيل الخضر والبقوليات والدرنات زياد إنتاجية شهدت •

بذور الزيتية محاصيل الفاكهة وال إنتاجية% على الترتيب، بينما تراجعت 0.6% و %0.9، 5.7

 (.1) جدولمتفاوتة والمحاصيل السكرية والحبوب بنسب 
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 للمحاصيل النباتية الرئيسية بين عامي )طن /هكتار( اإلنتاجية(: متوسط 1جدول )

  

2019 2020 

معدل التغيير بين عامي 
2019- 2020 

(%) 

 1.6 - 1.85 1.88 الحبوب

 0.6 26.82 26.67 الدرنات

 0.9 1.14 1.13 البقوليات

 17.4 - 0.90 1.09 البذور الزيتية

 5.7 22.76 21.53 الخضر

 23.1 - 6.07 7.89 الفاكهة

 3.5 - 68.99 71.47 المحاصيل السكرية
 

 (38المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، مجلد )

( 0.14راعية على مستوى الوطن العربي عند نحو )استقر متوسط نصيب الفرد من األراضي الز •

على المستوى العالمي. وبشكل عام يتجه المتوسط  0.18مقارنة بنحو  2020هكتار للفرد في عام 

من جهة الزيادات السكانية  وذلك نتيجةسواء على المستوى العربي أو المستوى العالمي  نحو التراجع

باالضافة لتدهور االراضى الزراعية بالمنطقة العربية  العربيةنسبيا في المنطقة  تعتبر مرتفعةوالتي 

 .ضعف المعدل التاريخي 35و  30يتراوح بين كغيرها من بقاع العالم التى تواجه معدل تدهور 

المزروعة % من جملة المساحات  59.2 الحبوب حواليشكلت المساحة المزروعة من محاصيل  •

% ثم محاصيل الفاكهة 20.6ا محاصيل البذور الزيتية بنسبة م تليه2020العربية خالل العام  بالدول

 بالمقارنة بعام%. 10.4 حوالي% بينما بلغت نسبة المساحة المزروعة ببقية المحاصيل  9.3بنسبة 

م بلغت نسبتها 2020هنالك زيادة في المساحة المزروعة الكلية في العام  أنيتضح حيث  ،م2019

 %.1.5حوالي 

مليون طن بانخفاض قدر  54.0حواليم 2020الحبوب في المنطقة العربية في العام بلغ إجمالي إنتاج  •

 م. 2019%( مقارنة بالعام  1.36بنحو )

م بنسبة 2020( مليون طن في العام 36.46قدر إنتاج المحاصيل السكرية في المنطقة العربية بنحو ) •

 مليون طن.  (36.68بلغ نحو ) والذيم 2019عام بإنتاج % مقارنة  1.08انخفاض 

م 2019( مليون طن في العام 10.93) حواليإنتاج محاصيل الزيوت النباتية في المنطقة من انخفض  •

 %.16.46م، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 2020مليون طن في العام  9.13إلى نحو 

( 1.36حيث بلغ نحو ) 2019عام  إنتاج%( عن 1.0م بنحو )2020البقوليات في عام  إنتاج ارتفع •

 ن طن.مليو

 ( مليون طن.17.1م في حدود )2020و  2019 يعام الدرنات في اإلنتاج مناستقر  •
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( مليون طن مقارنة بنحو 50.07اضاً طفيفاً حيث بلغ نحو )فم انخ2020الخضر في عام  إنتاجشهد  •

 %.  1.3بلغت  انخفاضم بنسبة 2019( مليون طن عام 50.73)

( مليون طن في 39.83( مليون طن مقارنة بنحو )40.49م بنحو )2020قدر إنتاج الفاكهة في عام  •

 م.2019عام 

( مليون رأس 350.66م بنحو )2020قدرت أعداد القطيع العربي من الثروة الحيوانية في عام   •

( 10.454م في حين بلغ إجمالي إنتاج اللحوم نحو )2019% عن العام 0.8بمعدل زيادة بلغ نحو 

 م.2019% عن إنتاج عام 4.94اض بلغ نحو م، بمعدل انخف2020مليون طن في عام 

% عن 1.40مليون طن بمعدل زيادة بلغ  5.29 بحواليقدر إنتاج األسماك في المنطقة العربية  •

 م.2019 - 2015% عن متوسط اإلنتاج للفترة  7.03م وبمعدل زيادة بلغ 2019اإلنتاج للعام 

م تليها 2020الغذائية الرئيسية للعام  %( من قيمة واردات السلع30تشكل قيمة واردات الحبوب نحو ) •

%  7.77% والفاكهة بنسبة 8.75% والزيوت النباتية بنسبة  10.16األلبان ومنتجاتها بنسبة 

 %. 5.53واللحوم الحمراء بنحو 

 بين عامي على الرغم من انخفاض حجم واردات الوطن العربي من السلع الغذائية الرئيسية •

مليار دوالر  34.8تلك السلع شهدت ارتفاعا طفيفاً من نحو  لفجوة مناقيمة إال أن  م 2020 و 2019

الذي شهدته العديد من السلع الغذائية األسعار د ذلك بصفة رئيسية الرتفاع ومليار دوالر ويع 35.1الى

 رونا.والرئيسة بسبب جائحة ك

 بين الرئيسية ئية من إجمالي المتاح لالستهالك من السلع الغذاالعام معدل االكتفاء الذاتي بلغ  •

 م. 2019عام لل%( 61.8)م مقارنة 2020فى العام %(  60.7)

( %91.38 -% 99.3)بين في حدوده القصوى  2020عام الفي  الذاتيمعدالت االكتفاء تراوحت  •

( لسلع 79.41-65.54وفي الحدود المتوسطة بين ) االسماك والدرناتو الخضرو لسلع الفاكهة

( لسلع 36.85 - 23.83وفي حدوده الدنيا بين ) لحوم الدواجن، الحمراءاأللبان، اللحوم البيض، 

 . الحبوب والسكر والبقوليات والزيوت النباتية

 

 م2020و  2019السلع الغذائية عامي  ألهم( نسبة االكتفاء الذاتي 2جدول )

 السلع الغذائية 2019 2020

 الحبوب 38.20 36.85

 الدرنات 92.71 91.38

 السكر 31.58 31.43

 البقوليات 40.48 38.42

 زيوت نباتية 24.80 23.83

 الخضر 95.74 94.81
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 الفاكهة 95.84 95.58

 االسماك 99.35 99.34

 البيض 81.51 79.41

 األلبان  73.25 75.43

 اللحوم الحمراء 76.31 73.77

 لحوم الدواجن 66.48 65.54
 (38تاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية، مجلد )المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الك

 

مليار دوالر في العام  14.765ارتفع حجم المعونات الغذائية المقدمة لبعض الدول العربية من حوالي  •

م بلغت تقديرات قيمة 2020م. وخالل العام 2018مليار دوالر في العام  23.748م إلىحوالي 2014

مليار دوالر والتي قدمت لدولة لبنان حوالي  3.8لدولة اليمن حوالي المعونات الغذائية التي قدمت 

 مليار دوالر. 1.42

تعلق يالغذائي العربي بالظروف التي فرضها وباء كورونا المستجد، منها ما  تأثرت أوضاع األمن •

جين، و بحركة التجارة الخارجية للسلع الغذائية، ومنها ما يتعلق باآلثار المباشرة للجائحة على المنت

 إضافةالمزرعية بصورة فعالة، أنشطتهم التي انعكست في عدم قدرة المزارعين على ممارسة 

للصعوبات التي واجهت المنتجين في الحصول على مدخالت اإلنتاج الزراعية نظرا لتوقف مزودي 

إلى هذه الخدمات عن العمل، والنقص الحاد في العمالة وعدم تمكن المزارعين من إيصال منتجاتهم 

تعطل  و أسعار البترول ونقص التحويالت نخفاضالانخفاض الدخل نتيجة ، مما ادى الي األسواق

 .األسواق وزيادة أسعار المواد الغذائية المحليةامداد 

الغذائي  أوضاع األمنعلى  أثرت بعض بلدان المنطقة العربية ببعض الكوارث الطبيعية التي تأثرت •

 آفةظهرت بعض اآلفات مثل حشرة الحشد الخريفية بسوريا و م، فقد 2020و  2019خالل عامي 

مليون شخص في المنطقة  44الجراد بعدد من الدول العربية. كما الحق الجفاف أضراًرا بأكثر من 

رأس  6950والية في السودان بالفيضانات وقادت إلى نفوق  18والية من أصل  16 تأثرتالعربية و

المحاصيل الزراعية، حيث قدر ت المساحة التي تضررت بأكثر من الماشية، ودمار جزء كبير من 

القطاع الزراعي في األردن بموجات الجفاف وقلة  كما تأثرفدان من مختلف المحاصيل.  4708من 

 الحشرية. اآلفاتو مطاراأل

ومن أهم ما خلص إليه التقرير في محور إتاحة الغذاء أن الوطن العربي ما زال يعاني من ضعف  •

ية الزراعية مقارنة باالنتاجية العالمية وعدم االستخدام األمثل لما هو متاح من موارد خاصة اإلنتاج

المياه ـ إضافة إلى تدهور األراضي وتعرض المنطقة العربية لآلثار السلبية لموجات التصحر، 

ية الرئيسية، والحاجة ما زالت ماسة لالهتمام بتطبيق التقانات الحديثة لتحسين إنتاجية المحاصيل الغذائ

وفي هذا الصدد  وتشجيع االستثمار الزراعي وتنمية الموارد البشرية، إضافة لإلصالحات المؤسسية.
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فإن األمر يتطلب اعتماد برنامج المنظمة لالمن الغذائى العربى المستدام من المستويات االعلى التخاذ 

 قع .القرار، حتى ينتقل هذا البرنامج إلى حيز التنفيذ على أرض الوا

وفيما يتصل بمحور إمكانية الحصول على الغذاء فقد أكد التقرير على أهمية تعزيز سياسات تحسين  •

الدخول، وتوفير فرص العمل، وشبكات األمان االجتماعي، وتطوير النظم التسويقية والبنيات 

 األساسية. 

تحسين أنماط الغذاء والتوعية االستفادة من الغذاء فقد أشار التقرير إلى أهمية أما فيما يتعلق بمحور   •

 التغذوية وترقية الوعي التغذوي. 
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 :العاشر البند
 .الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك 
 ــــــــــــــــ

 عرض الموضوع: 
( من معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون االقتصادي بين دو  الجامعة العربية  8وف اك لن  المادة )  :الً لو 

يعتبففر المجلفففس االقتصفففادي واالجتمفففاعي هفففو المرجعيفففة ال وميففة لمؤ  فففات العمففف  العربفففي  ي شفففر  علفففق 
المنظمفات وت يفي  أدائهفا واعتمفاد  ح ن قيا  المنظمات العربية بمهامها المبينة في مواثي ها  وي و  ب نشفاء

موازناتهففا ودرا فففة إنجازاتهففا وت فففارير الهيئففات الرقابفففة الخاصففة بهفففا  وكفف  ذلفففك يففت  مفففن خففال  لجنفففة فنيفففة 
متخصصفة منبث ففة عففن المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي )لجنفة المنظمففات للتن ففيق والمتابعففة( تضفف  فففي 

المعنيففة. وتجتمففع هففذه اللجنففة مففرة واحففدة كفف  عففامين عضففويتها جميففع الففدو  العربيففة والمنظمففات العربيففة 
إلقففرار خطففط وموازنففات المنظمففات  تمهيففداك العتمادهففا مففن قبفف  المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي. كمففا 
تجتمع اللجنة مرة واحفدة كف  عفا  لدرا فة إنجفازات المنظمفات والح فابات الختاميفة وت فارير هيئفات الرقابفة 

 ا.المالية واإلدارية الخاصة به
ت عفففد إدارة المنظمفففات واالتحفففادات العربيفففة باألمانفففة العامفففة للجامعفففة هفففي األمانفففة الفنيفففة لكففف  مفففن لجنفففة  :ثانيـــاً 

 المنظمات للتن يق والمتابعة ولجنة التن يق العليا للعم  العربي المشترك برئا ة معالي األمين العا .
يفة مشفاركة األمانفة العامفة للجامعفة )إدارة المنظمفات تنفيذاك ل فرارات المجلفس االقتصفادي واالجتمفاعي بأهم :ثالثاً 

واالتحفففادات العربيفففة( ففففي اجتماعفففات المنظمفففات العربيفففة المتخصصفففة وت فففدي  ت ريفففر بهفففذا الشفففأن للجنفففة 
المنظمفففات للتن فففيق والمتابعفففة المنبث فففة عفففن المجلفففس االقتصفففادي واالجتمفففاعي  شفففاركت األمانفففة العامفففة 

ادات العربيففة( فففي االجتماعففات التاليففة لتوضففيح قففرارات مجلففس جامعففة للجامعففة )إدارة المنظمففات واالتحفف
الفففدو  العربيفففة والمجلفففس االقتصفففادي واالجتمفففاعي الخاصفففة بالمنظمفففات العربيفففة المتخصصفففة وذلفففك وف فففاك 

 . للت رير المرفق
 

 :المنلوب المقترح 
 األمر معروض علق المجلس الموقر للتفض  باتخاذ ما يراه منا باك. 
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 : 6/3/2021اجتماع الدورة الرابعة والتسعون لمجلس إدارة منظمة العمل العربية  •
أوضاع عما  وشعب فل طين في األراضي العربية المحتلة وت  التأكيد علق قرارات مجلس اإلدارة ت  عرض موضوع 

الفل طيني بكافة األشكا  ومؤتمر العم  العربي بشأن دعوة أطرا  اإلنتام في الدو  العربية إلق دع  الصندوق 
المادية والعينية   والدعوة إلق إضافة ملحق ت رير المدير العا  لمنظمة العم  الدولية والمتعلق بت رير لجنة ت صي 
الح ائق عن فل طين واألراضي العربية المحتلة األخر  ضمن جدو  االعما  الدائ  لمؤتمر العم  الدولي بهد  

تنفيذ كافة التوصيات الواردة في هذا الت رير وتكلي  مكتب العم  العربي باال تمرار في مناقشت  ووضع آلية زمنية ل
التواص  مع منظمة العم  الدولية لع د مؤتمر دولي للمانحين بالتعاون مع منظمة العم  الدولية لدع  ا تراتيجية 

حتال  في مجا  العم  وتأثيرها التشغي  في دولة فل طين  ورصد رصد كافة االنتهاكات التي تمار ها  لطات اال
علق أوضاع العما  الفل طينيين   وتزويد الدو  العربية بها لفضح هذه الممار ات في كافة المحاف  الدولية   
وتكلي  مكتب العم  العربي بالتعاون مع أطرا  اإلنتام الثالثة بدولة فل طين لت دي  شكو  إلق لجنة المعايير 

  االعتداءات والممار ات التي تمار ها  لطات االحتال  تجاه ح وق العما  بدولة فل طين لمنظمة العم  الدولية حو 
صدار قرارات من قب  منظمة العم  الدولية لمواجهة هذه الممار ات الالإن انية  لبحثها خال  مؤتمر العم  الدولي وا 

نجاز  ات منظمة العم  العربية بين الدورتين  التزاما بمعايير العم  الدولية في هذا الشأن    كما عرضت نشاطات وا 
نجازات منظمة العم  العربية فيما بين دورتي مجلس اإلدارة ) (    وتوجي   94  93وت  اخذ العل  بت رير نشاطات وا 

الشكر للمدير العا  لمكتب العم  العربي وم اعدي  وكافة العاملين بالمكتب والمؤ  ات التابعة للمنظمة علق 
ذ أنشطة وبرامج المنظمة  مع اإلشادة بالفعاليات واألنشطة الهامة التي نفذتها المنظمة خال  تلك جهوده  فق تنفي

 علق بلداننا العربية.  19الفترة من خال  المنصات االلكترونية والتي تواكب التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد ف 
 -لعربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين للمنظمة ا للمجلس التنفيـذي التاسعة والخمسونالـدورة اجتماع  •

 :2021لبريل  /1الخميس الموالق 
o   بشأن ت رير المدير العا  عن نشاط المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي الثامنة والخم ون والتا عة والخم ون

المعلومات واإلحصائيات  وبما ت  اعتماد الت رير ودعوة الدو  العربية والجهات المعنية موافاة المنظمة بالبيانات و 
ي َمك ن ها من إعداد ت رير الصناعة العربية والدرا ات واألدلة المتخصصة   ودعوة المنظمة لال تمرار في تعزيز 
عالقات التعاون والشراكة مع المنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية والعربية لدع  ال طاع الصناعي في الدو  

العربية للترويج لمنصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية وربطها بالمواقع  العربية   ودعوة الدو 
 االلكترونية لوزارات الصناعة والمؤ  ففات ذات العالقة ودعوة الشركات والمصانع لرعاية المنصة والت جي  بها.

 تقرير بشأن مشاركة األمانة العامة للجامعة 
 إدارة المنظمات واالتحادات العربية()

 لي اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة

 مرلق 
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o ت  حث الجهات العربية  فيما يخ  االجتماع ال ابع والعشرون للجنة اال تشارية ل طاع الثروة المعدنية ف د
المعنية للتعاون مع المنظمة وتزويدها بالبيانات واإلحصائيات والمؤشرات التعدينية بدوله   حتق يت نق للمنظمة 
إعداد درا ات متخصصة لتكون إضافة نوعية للدرا ات العربية   وتثمين جهود المنظمة بخصو  إنشاء 

  دورات تدريبية متخصصة بهد  تأهي  وبناء ال درات العربية "معهد التدريب واال تشارات الصناعية" لتنظي
وت دي  اال تشارات الفنية في مجاالت عملها بناء علق طلب الدو   ودعوة الدو  العربية لموافاة المنظمة 
بالبرامج التدريبية المتخصصة المرغوب تنفيذها من طر  "معهد التدريب واال تشارات الصناعية" التابع للمنظمة 

 ترشيح الكوادر المعنية لال تفادة من أنشطة المعهد.و 
o   بشأن ت رير وتوصيات االجتماع الخامس والخم ون للجنة العربية العليا للت ييس  ف د ت  المواف ة علق تشكي

لجنة تحت م مق "اللجنة العامة للمواصفات العربية" منبث ة عن اللجنة العربية العليا للت ييس تض  في عضويتها 
ء إدارات المواصفات في أجهزة الت ييس الوطنية في الدو  األعضاء  ت و  باإلشرا  علق اللجان الفنية مدرا

 العربية للمواصفات ومتابعة أعمالها.
 :19/5/2021اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يوم  •

ف د ت  تكلي  المنظمة با تكما  إجراءات اعتماد  2030بشأن  ير العم  في اال تراتيجية العربية للتنمية الزراعية 
اإل تراتيجية المعدلة من المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدو  العربية وال مة العربية  وحث المنظمة علق 

لعربية بذ  المزيد من الجهود في  بي  إحكا  متابعة تنفيذ اإل تراتيجية   وا تكما  إجراءات اعتماد اإل تراتيجية ا
  من المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدو  العربية 2039 – 2020لإلدارة الم تدامة للموارد الرعوية  

  ف د ت  اخذ قرار بحث المنظمة وشركائها  2021وال مة العربية   وبشأن قمة األم  المتحدة حو  النظ  الغذائية لعا  
 .   والطلب من 2021ربية فاعلة بال مة العالمية للنظ  الغذائية الدوليين علق مواصلة العم  لضمان مشاركة ع

اإلدارة العامة للمنظمة وشركائها علق ت دي  الدع  الفني الالز  للدو  وخاصة في مجا  تنظي  وتنفيذ الحوارات الوطنية 
الغذائية و  الن ظ   ندوة الحوار اإلقليمي العربي ح  و حث الدو  األعضاء بالمنظمة علق تنفيذ توصيات ومخرجات 

( وبما يتنا ب مع الظرو  29/3/2021التي ع دتها منظمات األم  المتحدة بالشراكة مع المنظمة خال  الفتفففففرة ) 
واألوضاع المحلية لك  دولة من الدو  األعضاء بالمنظمة   وبخصو  التعاون مع برنامج الغذاء العالمي والتعاون 

ة جهود المنظمة في مجا  التعاون مع البرنامج العالمي للغذاء وحثها علق اال تمرار جنوب   اتخذ قرار بدع  ومبارك
بالتعاون البناء والمثمر مع البرنامج وبما يخد  مصالح الدو  األعضاء بالمنظمة وتنفيذ قرارات ال م  العربية األفري ية 

 ئي .ذات العالقة بالتعاون العربي األفري ي في مجا  الزراعة واألمن الغذا
-01 بتاريخ: (24)العادية  الدورة لمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلوماتالتنفيذي ل مجلسالاجتماع  •

 )اجتماع( 18) ةوالمعلومات الدور العربية لتكنولوجيات االتصال  ةالعامة للمنظماجتماع الجمعية ، و 06-2021
 :2021-06-02 استثنائي( بتاريخ:

 دع  مزيد إلق العربية الدو  دعوةت  الترحيب بانضما  دولة قطر لعضوية المنظمة  و ت  عرض نشاط المنظمة و 
 البريد إدارة نشاط دع  إلق العربية الدو  دعوةتنفيذها  و  علق والم اعدة أنشطتها بعض ا تضافة خال  من المنظمة
 بما االدارة هذه برامج وتنفيذ إعداد في والم اهمة للمنظمة لالنضما  البريدية مؤ  اتها ثح خال  من بالمنظمة
 .الم ت بلية تطلعاته  مع يتوافق
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ـــة مـــ ـــي للوقاي ـــس إدارة المركـــز العرب ـــة لمجل ـــدورة الثالث ـــة األخـــرى ناجتمـــاع ال ـــزالزل والكـــوارث النبيعي -اخنـــار ال
 :3/6/2021( يوم 5والجمعية العامة للمركز الدورة ) 2/6/2021

خاب أعضاء مجلس اإلدارة للمركز من  بع دو  أعضاء ه  المملكة ت  انتخاب مجلس اإلدارة ف د اتخذ قرار بانت
األردنية والجمهورية التون ية والجمهورية الجزائرية الديم راطية الشعبية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية 

التالي كأعضاء ودولة فل طين  كما ت  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للمركز ف د اتخذ قرار بتعيين الدو  علق النحو 
 ليبيا(. –مصر  –فل طين  –العراق  –تونس  –الجزائر  -لمجلس اإلدارة )األردن 

عبر  للمركز العربي لدراسات المنانق الجالة واألراضي القاحلة "لكساد" 41الدورة  –المجلس التنفيذي اجتماع  •
 :2021حزيران/يونيو 8الثالثاء  يوم تقنية الفيديو كونفرانس

  وت   2020عا   كبيت خبرة خال لتح يق التموي  الذاتي  وعمل  المركز العربي "أك اد" عم   ت  عرض موضوع
كبيت خبرة عربي ولتح يق التموي  الذاتي  وعمل  النهج المميز ألدائ   علق "اك اد" لمركز العربيت دي  الشكر ل

إضافة إلق تنفيذه برامج ومشاريع   خبرة تمرار في تبني وتنفيذ ع ود الالالتأكيد علق او  2020المتح ق خال  عا  
إلق التعاون المتخصصة دعوة المؤ  ات الوطنية والمنظمات اإلقليمية والدولية ال نوية ألك اد   و  وأنشطة الخطة

 يوا تشار  عربي باعتباره بيت خبرة" اك اد"  والتن يق مع المركز العربي لدرا ات المناطق الجافة واألراضي ال احلة
ية ذات العالقة بمجاالت عمل    وبخصو  اعتماد أصنا  أك اد من ال مح في عدد الزراعالتنموية مشاريع لتنفيذ ال

من الدو  العربية   ف د اتخذ قرار با تمرار المركز العربي "اك اد" في أنشطت  وبحوث  الرامية إلق ا تنباط المزيد من 
لل مح والشعير بالتعاون مع مراكز البحوث  نتاجية العربيةالكفاءة اإل األصنا  الحديثة  بما في ذلك تنفيذ تجارب

الزراعية في الدو  العربية الختبار ال الالت الجديدة وتحديد المتفوق منها  وموافاة المركز بنتائج هذه االختبارات   
لبيئية للمنط ة ومتكيفة مع الظرو  االطلب من المركز العربي "اك اد" التو ع في نشر األصنا  المتفوقة إنتاجياك و 

ا تمرار المركز   و  من هذه األصنا وذات حيوية مرتفعة وتوفير مصدر م تمر من البذور الن ية وراثياك الم تهدفة  
العربي "اك اد" في دع  الدو  العربية لتنفيذ مشاريع تح ين انتام ال مح من أصنا  أك اد في الدو  العربية  بهد  

  واعتماد ال الالت واألصنا  التي ا تنبطها اتي وتح يق األمن الغذائي العربيالم اهمة في تح يق االكتفاء الذ
في الدو  العربية  وتتمتع  التكيفية تحت بيئات متباينة أك اد التي تأكد تميزها في تجارب الكفاءة اإلنتاجية بال درة

 ة. نتاجية عالية تحت ظرو  اإلجهادات اإلحيائية والالإحيائيب
 :22/6/2021س التنفيذي للهيئة العربية للناقة الذرية للمجل 67الدورة  •

 2021إلق شهر دي مبر المواف ة علق تأجي  المؤتمر العربي الخامس عشر لال تخدامات ال لمية للطاقة الذريةت  
 جائحة كورونا. ب بب 2020عا  تنفيذه  إمكانية  نظراك لعد  ليع د علق هامش المجلس التنفيذي في دورت  ال ادمة

 :2/6/2021-1للجمعية العامة للمنظمة العربية للنيران المدني  26لدورة ا •
األردنيففة الهاشفمية  دولففة  وهففي كف  مففن )المملكفة 2023 – 2021تف  انتخففاب أعضفاء المجلففس التنفيفذي للفتففرة ال ادمفة 

ر  دولفففة الكويفففت  العفففراق   فففلطنة عمفففان  دولفففة قطففف ال فففعودية  جمهوريفففةاإلمفففارات العربيفففة المتحفففدة  المملكفففة العربيفففة 
نائففب رئففيس  -  كمففا تفف  اتخففاذ قففرار بتفففويض  ففعادة الكففابتن/ هيففث  م ففتو جمهوريففة مصففر العربيففة  المملكففة المغربيففة(

المجلفففس التنفيففففذي و عادة/ ففففي  ال ففففويدي عضفففو المجلففففس التنفيففففذي  لمتابعففففة موضفففوع الففففدعو  الخاصففففة بففففالموظ  
ر الن فففف  الموريتففففاني بهففففد  إيجففففاد ت ففففوية منا ففففبة فففففي هففففذا الموريتففففاني ال ففففابق محمففففد ولففففد لحضففففانة مففففع معففففالي وزيفففف

 الخصو .
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)مدينة  8/7/2021-6للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة معالي األمين العام  51الدورة  •
 العلمين الجديدة(:

مختصين من ت  تكلي  المنظمات العربية المعنية بالنظر في ت دي  تصور لتشكي  مجلس ا تشاري عربي يض  
المنظمات يشر  علق وضع ا تراتيجية عربية في مجا  التحو  الرقمي ويدع  بناء قدرات العاملين في   وي د  
المشورة والدع  الفني الالزمين للدو  العربية   كما ت  دعوة االمانة العامة للجامعة التن يق مع االكاديمية العربية 

منظمة العربية للتربية والث افة والعلو  )االلك و( والمنظمة العربية لتكنولوجيات للعلو  والتكنولوجيا والن   البحري وال
االتصا  والمعلومات واتحاد الجامعات العربية وجامعة ناي  للعلو  األمنية إلصدار وثي ة مرجعية ا ترشادية لمعايير 

مع منظمات ومؤ  ات العم  العربي  الجامعة الذكية بالدو  العربية   وتكلي  االمانة العامة للجامعة بالتن يق
في مجا  الذكاء جاهزية الحكومات العربية المشترك ذات الصلة لتنظي  منتد  عربي حو  تحديات مؤشر 

  ودعوة منظمات ومؤ  ات العم  العربي المشترك الق المشاركة في المؤتمر التفاعلي للتكنولوجيا االصطناعي
بمنا بة  2021دي مبر  3ات واالبتكارات ذات الصلة الم رر ع دهما يو  واالشخا  ذوي االعاقة ومعرض االختراع

  وموافاة االمانة العامة للجامعة باي 2020اليو  العالمي لألشخا  ذوي االعاقة خال  معرض اك بو دبي 
 اختراعات او ابتكارات حتق يت  ادراجها في المعرض. 

-27بثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي خالل الفترة للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المن 30الدورة  •
29/7/2021: 
o    وت ارير رؤ اء وحدات الرقابة الداخلية في  2022ت  عرض موازنات المنظمات العربية المتخصصة لعا

  وت ارير الح ابات الختامية والمراجع ال انوني للمنظمات العربية 2020المنظمات العربية للعا  المالي 
  كما ت  عرض الت رير الدوري لجدولة متأخرات الدو  العربية في 2020-2019صصة للعا  المالي المتخ

موازنات المنظمات العربية المتخصصة  والت رير الدوري لصندوق الن د العربي عن نشاط الح اب الموحد 
نات المنظمات العربية تكون مواز للمنظمات العربية المتخصصة  واتخذت التوصية التالية: "المواف ة علق أن 

 ح ب الصيغة المرف ة بت رير اللجنة".  2022للعا  المتخصصة 
o ( للجنة المنظمات للتن يق 107وعرضت المواضيع الم حالة من المجلس االقتصادي واالجتماعي الدورة )

 والمتابعة: 
 ( م.ع 20/36( من قرار الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية رق  )2الف رة )بتاريخ  2020

( من قرار الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية 2  واتخذت التوصية التالية:" الغاء الف رة )2020 /30/9
  ال اضي بالتمديد للمدير العا  الحالي للمنظمة 2020 /30/9بتاريخ  2020( م.ع 20/36الزراعية رق  )

ر عا  للمنظمة الق حين انتخاب المدير العا  الجديد في لمدة عا   وتكليف  بت يير اعما  المنظمة كمدي
 ". 2022ابري  

                          :ا تحداث المكتب العربي لريادة االعما  الزراعية  واتخذت التوصية التالية 
ات الترحيب با تضافة الجمهورية اللبنانية للمكتب العربي لريادة االعما  الزراعية وتحملها لكافة متطلب .1

 تكالي  انشاء وتشغي  المكتب.
الطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية ت دي  الدع  الفني للمكتب  ووضع  ضمن الهيك  التنظيمي  .2
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للمنظمة وعرض الهيك  علق االجتماع ال اد  للجنة المنظمات للتن يق والمتابعة المنبث ة عن المجلس 
 االقتصادي واالجتماعي. 

عباء مالية إضافية علق الدو  االعضاء جراء انشاء المكتب العربي لريادة االعما  ان ال تترتب أي أ .3
 الزراعية.

  اعتماد شبكة خبراء المياه كمؤ  ة تعم  تحت مظلة جامعة الدو  العربية  واتخذت التوصية التالية: الطلب
التن يق مع دولة فل طين اعداد من االمانة العامة للجامعة )االمانة الفنية للمجلس العربي الوزاري للمياه( ب

درا ة توضيحية كاملة وشاملة لتحديد نوعية وماهية وآلية التموي  للشبكة وما يترتب عليها من التزامات 
ر الها للدو  األعضاء إلبداء مالحظاته  عليها  تمهيداك لعرضها  مالية  وعالقتها بجامعة الدو  العربية وا 

 ات للتن يق والمتابعة المنبث ة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي." علق االجتماع ال اد  للجنة المنظم
o   وعرضت المواضيع الخاصة بموظفي المنظمات العربية المتخصصة والتي اتخذت بشأنها قرارات في الدروة

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي واتخذت التوصيات التالية:   107
 ة تنفيذ حك  المحكمة االدارية لجامعة الدو  العربية الصادر إلزا  المنظمة العربية للطيران المدني ب رع

لصالح ال يد / محمد ولد لحضان  الموظ  بالمنظمة  وابالغ االمانة العامة للجامعة باإلجراءات التي 
 اتخذت لتنفيذ الحك .

 ر في الدعو  إلزا  منظمة المرأة العربية ب رعة تنفيذ حك  المحكمة اإلدارية لجامعة الدو  العربية الصاد
ق قضائية لصالح ال يدة /  ها أحمد عثمان الموظفة بالمنظمة  20/54ق قضائية والدعوة رق   55 /11رق 

 وابالغ االمانة العامة للجامعة باإلجراءات التي اتخذت لتنفيذ الحك .
  ( رق  107رة )إلزا  مجلس الوحدة االقتصادية العربية  رعة تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي الدو

الخا  بصر  م تح ات ال يد/ صبا  نوري عبد الوهاب عن فترة عمل   4/2/2021بتاريخ  2301
 بالمجلس.

o ( موضوع متابعة المواضيع الخاصة بالمنظمات 30كما عرضت علق لجنة المنظمات للتن يق والمتابعة الدورة )
بية للطاقة الذرية  والمنظمة العربية للتربية العربية المتخصصة التي طلبت عرضها علق اللجنة: )الهيئة العر 

والث افة والعلو   والمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصا  والمعلومات  والمنظمة العربية للتنمية الصناعية 
(  والتي اتخذت بشأنها األخر والت ييس والتعدين  والمركز العربي للوقاية من اخطار الزالز  والكوارث الطبيعية 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي  واتخذت فيها عدداك من التوصيات.  107في الدروة  قرارات
 مدينة العلمين الجديدة: – 7/7/2021الدورة الرابعة لملتقى االتحادات العربية النوعية برئاسة معالي األمين العام  •

ربية  وناقش الملت ق جهود ودور كان محور أعما  الملت ق عن التحو  الرقمي والذكاء االصطناعي في المنط ة الع
وضع رؤية وتصور توضح  أهميةاالتحادات في مجا  الرقمنة وم ت بلها في المنط ة العربية  كما ت  الحديث عن 

م اهمة هذه االتحادات ورؤيتها للتحديات التي تواج  المنط ة العربية ودعوة المجلس االقتصادي واالجتماعي للنظر 
 . )مرفق الت رير(العربية في المنط ة العربية  تواعد إلنشاء االتحادافي وضع معايير وشروط وق
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 إدارة المنظمات واالتحادات العربية

 
 

 

 

 برئاسة

 معالي السيد/ أحمد أبو الغيط

 معالي األمين العام لجامعة الدول العربية

 

 لملتقى  الدورة الرابعة

 لمتخصصةالتحادات العربية النوعية اا

 

 

 
 والقراراتالتقرير 

 

 

 

 2021 يوليو 7األربعاء الموافق يوم 

بفرع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة العلمين الجديدة

 )مرفق( 
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  الدورة الرابعة
 الحتادات العربية النوعية املتخصصةامللتقى 

 2021 يوليو 7األربعاء املوافق يوم 
 اجلديدة  العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يف مدينة العلمني بفرع األكادميية

 

 التقرير والقرارات 
 

برئا ة معالي ال يد/ أحمد ابو الغيط األمين العا  لجامعة الدو  العربية  وبا تضافة كريمة  أوال: 
دات العربية من األكاديمية العربية للعلو  والتكنولوجيا والن   البحري  ع د ملت ق االتحا

بفرع األكاديمية العربية للعلو  والتكنولوجيا  2021يوليو  7المتخصصة في دورت  الرابعة يو  
 ي عادة ال فير الدكتور/ كما  ح ن علوالن   البحري بمدينة العلمين الجديدة  وبحضور 

مين رئيس قطاع الشؤون االقتصادية  و عادة ال فير / ح ا  زكي األاألمين العا  الم اعد 
إ ماعي  عبدالغفار الدكتور/  األ تاذ عادة العا  الم اعد رئيس مكتب األمين العا   و 

إ ماعي  رئيس األكاديمية العربية للعلو  والتكنولوجيا والن   البحري  وبمشاركة الرؤ اء 
واألمناء العامين لالتحادات العربية المتخصصة والوزير المفوض/ محمد خير عبد ال ادر 

إدارة ارة المنظمات واالتحادات العربية  والوزير المفوض/ طارق النابل ي مدير مدير إد
   واألمانة الفنية للملت ق.التنمية وال يا ات االجتماعية

العربية أعما  الدورة الرابعة لملت ق حمد ابو الغيط االمين العا  لجامعة الدو  أال يد / افتتح ثانيا: 
تخصصة مرحباك بال ادة الرؤ اء واألمناء العامين لالتحادات االتحادات العربية النوعية الم

العربية المتخصصة أعضاء الملت ق  ووج  الشكر للدكتور / إ ماعي  عبد الغفار رئيس 
األكاديمية العربية للعلو  والتكنولوجيا والن   البحري الذي ل  يد خر جهداك ال تضافة الملت ق 

الجديدة  وأوضح معالي  بأن الدو  العربية بادرت فيما في فرع االكاديمية بمدينة العلمين 
 بق ب نشاء عدد من االتحادات النوعية في إطار منظومة جامعة الدو  العربية  وذلك إيماناك 
منها بدور هذه االتحادات التي تعد جزءاك هاماك وأ ا ياك في منظومة العم  العربي المشترك 

بي  كما أتاحت أيضاك الفرصة لبعض المهن وال طاعات وركناك من أركان البناء المؤ  ي العر 
أن تنشئ اتحادات  وأ همت في دعمها والتعري  بها  وال شك أن بعض هذه االتحادات 
تملك رصيداك معتبراك من اإلنجازات  إذ ا تطاعت أن تفرض نف ها كأذرع فنية للجامعة  

 2017مة هذا الملت ق في عا  وكبيوت خبرة عربية في كافة المجاالت. وأن إطالق فكرة إقا
كان ال صد من ورائها هو خلق فضاء تحت مظلة األمانة العامة للجامعة  وضمن منظومة 
يجاد رؤية مشتركة ومتكاملة ألنشطتها  العم  العربي المشترك  لتن يق عم  هذه االتحادات وا 

كبير في بلوغ وتفعي  دورها في تنفيذ الخطط التنموية العربية  لذلك ف د نجحنا إلق حد 
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منا بة لتباد  الرؤ  وتالقح األفكار  -رغ  حداثة نشأت -أهدافنا تلك  وأصبح هذا الملت ق 
وا تعراض التجارب الناجحة وبفضل  ا تطعنا إقامة شراكات جديدة ت ثري منظومة العم  

 اء العربي المشترك. كما أوضح معالي األمين العا  ب ن تعزيز العم  العربي المشترك واالرت
ب  ي تضي تحديد األولويات التي يجب التركيز عليها  ول د  بق وأن ت  تحديد ثالث أولويات 
لمنظومة العم  العربي المشترك وهي: ريادة األعما  والتنمية الم تدامة  والتحو  الرقمي  
وفي ضوء هذه األولويات ت  تحديد المواضيع التي  يت  تناولها  إذ عالج هذا الملت ق في 

رات  اب ة موضوعات المشروعات الصغيرة والمتو طة وريادة األعما   وكذا موضوع دو 
التنمية الم تدامة  وفي هذه الدورة ت  تناو  موضوع التحفو  الرقمي ألهميتفففففففف   إذ ال يخفق 
علق أحد أن الم ت ب   يكون لمن يجيد التحك  في التكنولوجيا  وي تثمر في تشجيع 

ع.. ل د صارت التكنولوجيا  وبخاصة تكنولوجيا المعلومات في هذا العصر  االختراع واالبدا
هي المولد األ ا ي للثروة.. والعنصر األه  من عناصر ال وة.. وطوق النجاة في مواجهة 
تحديات خطيرة مث  التغير المناخي واألزمات الصحية كالجوائح وغيرها. كما أكد معالي 

المشكالت والمعوقات التي تواج  بعض االتحادات  ودعا األمين العا  علق أهمية معالجة 
إلق الت ريع في تنفيذ التوصيات التي من شأنها تطوير عملها  كما دعا إلق وضع إطار 
تنظيمي عربي واضح يحدد عم  االتحادات العربية النوعية المتخصصة  ويضع حداك 

ة العامة  ت و  بعرض م تر  للفوضق في إنشاء االتحادات واعتمادها  وأشار إلق أن األمان
علق المجلس االقتصادي واالجتماعي العتماد معايير وضوابط وشروط إلنشاء االتحادات 

 وعملها م ت بالك في المنط ة العربية.

: االمفففين العفففا  الم فففاعد رئفففيس قطفففاع الشفففئون  يح فففن علففف ال ففففير الفففدكتور/ كمفففا تحفففدث    ثالثاااا 
نفففاء العفففامين لالتحفففادات العربيفففة المتخصصفففة أعضفففاء بال فففادة رؤ فففاء وأماالقتصفففادية مرحبفففاك 

الملت ففففق الفففففدوري الرابفففففع لالتحفففففادات العربيفففففة النوعيففففة المتخصصفففففة وتوجففففف  بالشفففففكر والت فففففدير 
لألكاديمية العربية للعلو  والتكنولوجيا والن   البحري ممثلة في رئي ها الدكتور/ إ ماعي  عبفد 

 ت با  وكر  الضيافة وتوفير ك  الت هيالت الغفار علق ا تضافت  ألعما  الملت ق وح ن اال
وال فففب  إلنجفففا  االجتمفففاع  كمفففا أوضفففح أن هفففذا الملت فففق تفففزداد أهميتففف  كففف  عفففا  ففففي إطفففار 
منظومففة العمفف  العربففي المشففترك نظففراك للتطففورات والم ففتجدات والتحففديات فففي المنط ففة العربيففة 

تها وأهفدافها وتفعيف  آلياتهفا بمفا وأهمية تفاع  االتحادات العربية معها وتطوير برامجها وأنشفط
يتيح التعام  اإليجابي مع هذه التطورات والتحوالت ففي المجتمعفات العربيفة. وأوضفح أن هفذه 
االتحفادات جففزء أ ا ففي وهفا  فففي منظومففة العمف  العربففي المشففترك وهفي بيففوت الخبففرة العربيففة 

جففففراء البحففففوث التففففي تففففدع  الففففروابط والتن ففففيق بففففين أعضففففائها وتففففوفر المعلومففففات الالزمفففف ة وا 
والدرا ففففففات وت ففففففد  المشففففففورة والخبففففففرة فففففففي شففففففتق ال ضففففففايا واألنشففففففطة االقتصففففففادية والتنمويففففففة 
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واالجتماعيفففة والث افيفففة ففففي المنط فففة العربيفففة. وأكفففد أن األمانفففة العامفففة للجامعفففة حريصفففة ومفففن 
خففال  هففذا الملت ففق الهففا  أن تعمفف  علففق إيجففاد قنففوات تواصفف  فاعلففة مففع االتحففادات العربيففة 
 وزيادة تفاع  الدو  العربية معها كبيوت خبرة عربية داعمة لمنظومة العم  العربي المشترك. 

    : تحدث  عادة األ تاذ الدكتور/ إ ماعي  عبد الغفار إ ماعي  رئيس األكاديمية العربية للعلو  رابعا 
ربية بمدينة والتكنولوجيا والن   البحري مرحباك بال ادة المشاركين في فرع األكاديمية الع

العلمين الجديدة  وم دماك الشكر والت دير لمعالي ال يد/ احمد ابو الغيط األمين العا  للجامعة 
و  الرقمي والذكاء علق دعم  الم تمر  كما تحدث عن محور أعما  الملت ق "التح

شر  وقد  وم ت بلها في المنط ة العربية"" الرقمنة ". بعنوان االصطناعي في المنط ة العربية
عن ورقة الرقمنة وم ت بلها في المنط ة العربية" التي أعدتها االكاديمية العربية للعلو  

تبنت ا تراتيجية واضحة  التيوائ  الجامعات أتعتبر من والتي  .والتكنولوجيا والن   البحري
 التميز ي  وتعتمد ا تراتيجية العم  داخ  األكاديمية علق الجودة فالرقميلمواكبة التحو  

بما يتوافق مع الت د   األكاديميهدا  ورؤية واضحة قوامها رفع كفاءة العم  أمن خال  
تحت  وضع  ييشهدها العال  والت التيوثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  العلمي

ا تراتيجيات لالرت اء بخدمات وأنظمة األكاديمية لتصبح ضمن مصا  الجامعات المرموقة 
مؤ  ة تعليمية  أن تكونوتمثلت رؤية األكاديمية في  دة والنوعية.من حيث معايير الجو 

واإلبداع وريادة  واالبتكارذكية ذات تأثير إيجابي علق مجتمع المعرفة من خال  البحث 
 .األعما 

: الوزير المفوض/ محمد خير عبد ال ادر مدير إدارة المنظمفات واالتحفادات العربيفة عرضفاك  قد  خامسا 
علففق النحففو والتففي تفف  إقرارهففا بنففود جففدو  األعمففا   رة ال ففاب ة ومففن ثفف  عففرضبمففا تفف  فففي الففدو 

 -:يالتال
البنفد األو : متابعة تنفيذ توصيات الدورة الثالثة لملت ق االتحادات العربية النوعية 

-9ة والتي ع دت في عمان / المملكة األردنية الهاشمية يومي فففففففففالمتخصص
 . 2019أكتوبر  10

محور أعما  الدورة حو  : " التحو  الرقمي والذكاء االصطناعي في  :  انيالبند الث
 المنط ة العربية".

 عرض بعض التجارب والنماذم الناجحة لالتحادات العربية المتخصصة. :   البند الثالث
نجازات االتحادات العربية أعضاء الملت ق. :ع  البند الراب  الت ارير المختصرة عن أنشطة وا 
موعد ومكان ع د الدورة الخام ة لملت ق االتحادات العربية النوعية  لخامس:البند ا

 المتخصصة.
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: تفففولق الفففوزير المففففوض/ محمفففد خيفففر إعطفففاء ملخففف  عفففن ورقفففة االتحفففاد العربفففي لإلنترنفففت  سادسا 
واالتصففففاالت بعنففففوان " التحففففو  إلففففق االقتصففففاد الرقمففففي فففففي المنط ففففة العربيففففة" والففففذي اطلففففق 

    " المبادرة العربية للتحو  الرقمي".مشروعاك عربياك با
 

: بعد ذلك ت  فتح باب الن اش ألعضاء الملت ق من ال ادة رؤ اء االتحادات العربية النوعية  سابعا 
المتخصصة وممثليها لمناقشة بنود جدو  أعما  الملت ق  وبعد المناقشات الم تفيضة ت  

 -اتخاذ التوصيات التالية: 
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ة تنفيذ توصيات الدورة الثالثة لملتقى الاتحادات العربية البنـد الأول: متابع

النوعية المتخصصـــــــــة والتي عقدت في عمان / المملكة 

 . 2019أكتوبر  10-9الأردنية الهاشمية يومي 
 

 -علق: الملت قاطلع 
 بهذا الشأن  مذكرة األمانة العامة لجامعة الدو  العربية -

  -وا تمع إلق مداخالت :
 ألمين العا  لجامعة الدو  العربية.معالي ا -
 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –األمين العا  الم اعد  -
 مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -
 الرؤ اء واألمناء العامين لالتحادات العربية النوعية المتخصصة. -

  

 وبعد المناقشة،،، 

 تقـــــــــرر
 

ة تزويد األمانة الفنية للملت ق )إدارة المنظمات الطلب من االتحادات العربية المتخصص .1
واالتحادات العربية( بت ارير المتابعة قب  موعد ع د اجتماعات الملت ق بفترة كافية )ثالثين 

 يوماك(.
التأكيد علق االتحادات العربية المتخصصة األعضاء في الملت ق مراعاة الضوابط والمعايير  .2

ية لألنشطة الخارجية عند طلبها الرعاية ألنشطتها وبرامجها الخاصة برعاية جامعة الدو  العرب
 الخاصة.   

التأكيد علق األمانة العامة للجامعة )إدارة المنظمات واالتحادات العربية( ت دي  الم اعدة  .3
النضما  االتحادات العربية المتخصصة لعضوية بوابة الشبكة العربية والمشاركة الفع الة في 

 لوماتي ح ب اختصاصات ك  اتحاد.إثراء محتواها المع
 فيللمشاركة وأعضائها  العربية المتخصصة واالتحاداتالمنظمات والهيئات العربية  حث .4

المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤ  ات الصغيرة والمتو طة تحت شعار "فر  وتحديات 
 6-4خال  الفترة من الصناعية الرابعة" بدع  ورعاية الحكومة الجزائرية وجامعة الدو  العربية 

 ب صر المعارض بالجزائر. 2021دي مبر 
دعوة األمانة العامة لجامعة الدو  العربية اال تمرار في إصدار قوائ  المراكز والمكاتب  .5

بالغها ألعضاء  والكيانات األخر  التي ت تخد  بالمخالفة ا   وشعار جامعة الدو  العربية وا 
 الملت ق.
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دعوة امعة الدو  العربية )إدارة المنظمات واالتحادات العربية( بتكلي  األمانة العامة لج .6

 فيللمشاركة وأعضائها  المتخصصةالنوعية العربية  واالتحاداتالمنظمات والهيئات العربية 
الدورة الثانية لورشة العم  الخاصة بمحاربة الكيانات الوهمية التي ت تخد  ا   وشعار جامعة 

 الم رر ع دها في الفترة ال ادمة.الدو  العربية بالمخالفة و 
ضرورة وضع رؤية وت دي  تصور وبلورة موضوعات توضح م اهمة االتحادات العربية النوعية  .7

المتخصصة في رؤيتها للمشاك  والتحديات التي تواج  المنط ة العربية مث  قضايا األمن 
 والنزو  وغيرها من المواضيع. ءو الغذائي والمائي والف ر والبطالة والبيئة والتغيرات المناخية واللج

دعوة المجلس االقتصادي واالجتماعي بجامعة الدو  العربية للنظر في وضع معايير وشروط  .8
وقواعد إلنشاء االتحادات العربية في المنط ة العربية منعاك لالزدواجية مع االتحادات العربية 

 ال ائمة  وتأطيراك لنشاطها.
لالتحادات العربية النوعية المتخصصة إلق ع د اجتماعات  في دعوة المكتب التنفيذي للملت ق  .9

 الفترة ال ادمة للم اهمة في تح يق أهدا  الملت ق.
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ــــذكا   :  البند الثاني ــــول: و التحــــول الر مــــي وال ــــدورة ل محــــور أعمــــال ال

 الاصطناعي في المنطقة العربيةو.

 
 -علق: الملت قاطلع 
 بهذا الشأن  لعربيةمذكرة األمانة العامة لجامعة الدو  ا -
العرض الم د  من  عادة األ تاذ الدكتور/ إ ماعي  عبد الغفار إ ماعي  رئيس األكاديمية  -

و  الرقمي والذكاء العربية للعلو  والتكنولوجيا والن   البحري بشأن محور أعما  الملت ق "التح
 . ة العربية"" الرقمنة وم ت بلها في المنط". بعنوان االصطناعي في المنط ة العربية

الورقة الم دمة من االتحاد العربي لإلنترنت واالتصاالت بعنوان " التحو  إلق االقتصاد الرقمي  -
 في المنط ة العربية".

 -وا تمع إلق مداخالت:
 معالي األمين العا  لجامعة الدو  العربية. -
 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –األمين العا  الم اعد  -
 واالتحادات العربية. مدير ادارة المنظمات -
 الرؤ اء واألمناء العامين لالتحادات العربية النوعية المتخصصة. -

 

 وبعد المناقشة،،، 

 تقـــــــــرر
 

 

. والتي تضمنت " الرقمنة وم ت بلها في المنط ة العربية"اإلحاطة علماك بورقة األكاديمية بعنوان  .1
 عدة توصيات منها: 

 فيفعا  لل يا  بدورها ال ربية النوعية المتخصصةأعضاء ملت ق االتحادات العدعوة  -أ
نشطة التعام  مع اال تخدا  غير اآلمن لتكنولوجيا المعلومات  وذلك من خال  األ
 العلمية ونشر ث افة اال تخدا  اآلمن لشبكة االنترنت والتطبي ات الرقمية الحديثة. 

  علق ضمان  ير دعوة المؤ  ات والهيئات المالية والمصرفية العربية علق العم -ب
 بيئة تكنولوجية آمنة. فيالتعامالت االلكترونية وا تمراريتها 

اإلحاطة علماك بمبادرة االتحاد العربي لإلنترنت واالتصاالت التي اطل ها با   " المبادرة العربية  .2
 للتحو  الرقمي" والتي تضمنت عدة توصيات منها:

بية للتحو  الرقمي مع الشركات المعنية في بناء فريق عم  قادر علق تنفيذ المبادرة العر     -أ
 قطاعاته .
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نشر الوعي والمعرفة والتشجيع علق ا تخدا  األدوات والخدمات الت نية الحديثة في  -ب

اإلنتام وتطوير األعما  لد  الشركات والمؤ  ات األعضاء في هذه االتحادات من 
 مختل  البلدان العربية.

 
في االتحادات علق اال تفادة من المبادرة العربية  تشجيع الشركات والجمعيات األعضاء -م

للتحو  الرقمي والتركيز علق فر  العم  التي تتيحها وبما يشجه  علق اال تثمار في 
 الكوادر لتح يق الشروط المطلوبة للتأهي .
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ــــ  ــــد الثال ــــادات  البن ــــة ل اتح ــــااد النا ح ــــارل والنم ــــب التن :  عــــرض بع

 العربية المتخصصة.

 

 -علق:  قالملتاطلع 
 بهذا الشأن   مذكرة األمانة العامة لجامعة الدو  العربية -
 والم دمة من ك  من: التجارب والنماذم الناجحةعرض  -

االتحاد العربي للشباب والبيئة حو  "مشروع إدارة المخلفات االلكترونية لشباب  .1
دي اك الجامعات "المخلفات االلكترونية الخطرة والتخل  اآلمن منها" كن عصرياك وص

 للبيئة".
االتحاد العربي لأل مدة حو  "مشروع المبادئ األربعة "كتيبات مغامرات صفصافة  .2

 ومزروع"
االتحاد العربي للتنمية االجتماعية الم تدامة حو  "مبادرة  اب ين بخطوة "خفض  .3

البطالة داخ  المجتمعات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من أج  
 ة األفراد وال ضاء علق الف ر".رفع م تو  معيش

اتحاد اإلعالميات العرب حو  "إطفالق مبادرة عربية دولية تحت م مق "فيل  أون  .4
 الين".

اتحاد قيادات المرأة العربية حو  "المشروع التعليمي التطوعي في المملكة األردنية  .5
 الهاشمية".

تصادي للمرأة العربية التمكين االقحو  " لتنمية الصادرات الصناعيةاالتحاد العربي  .6
 ".واألفري ية وتعزيز دورها في التجارة الدولية

 -وا تمع إلق مداخالت :
 معالي األمين العا  لجامعة الدو  العربية. -
 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –األمين العا  الم اعد  -
 مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -
 العربية النوعية المتخصصة.الرؤ اء واألمناء العامين لالتحادات  -

 وبعد المناقشة،،، 
 تقـــــــــرر

االتحاد   و االتحاد العربي لأل مدة  و االتحاد العربي للشباب والبيئةت دي  الشكر إلق ك  من  .1
  اتحاد قيادات المرأة العربية  و اتحاد اإلعالميات العرب  و العربي للتنمية االجتماعية الم تدامة

يمكن  تجارب ونماذم ناجحةعلق ما قدموه من  مية الصادرات الصناعيةلتناالتحاد العربي و 
 اال تفادة منها.
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رئيس قطاع الشؤون االقتصادية واألمانة الفنية للملت ق )إدارة  -تفويض األمين العا  الم اعد  .2
حالت  للجنة التنظيمية  المنظمات واالتحادات العربية( الختيار التجربة والنموذم المنا ب  وا 

نجازات مؤ  ات العم  العربي المشترك ألؤتمر اإلعالمي للترويج للم  تحت رعايةنشطة وا 
  للنظر في إمكانية عرض  ضمن جل ات المؤتمر معالي األمين العا  لجامعة الدو  العربية

 اإلعالمي.  
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التقارير المختصرة عن أنشطة وإننازات الاتحادات العربية  :ع  البند الراب

 أعضا  الملتقى.
 

 -علق: الملت قاطلع 
 بهذا الشأن  مذكرة األمانة العامة لجامعة الدو  العربية -

 -:مداخالت وا تمع إلق
 معالي األمين العا  لجامعة الدو  العربية. -
 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –األمين العا  الم اعد  -
 مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -
 حادات العربية النوعية المتخصصة.الرؤ اء واألمناء العامين لالت -

 وبعد المناقشة،،، 

 تقـــــــــرر
 

التأكيد علق االتحادات العربية المتخصصة أعضاء الملت ق لت دي  ت ريراك دورياك ك  عا  بأنشطتها  .1
نجازاتها قب  موعد ع د اجتماعات الملت ق بفترة كافية لعرض  علق االجتماع الدوري للملت ق.   وا 

أهمية تطوير االتحادات العربية النوعية المتخصصة وتفعي  عملها وتعزيز دورها  التأكيد علق .2
من خال  تحديث آليات عملها واألهدا  التي أنشئت من أجلها وتطوير تلك األهدا  بما 
ين ج  مع ال ضايا والتحديات في المنط ة العربية بشك  خا  والتطورات والم تجدات الدولية 

 بصفة عامة.
األمانة العامة للجامعة )إدارة المنظمات واالتحادات العربية( ت دي  درا ة عن م تر  الطلب من  .3

إنشاء صندوق لالتحادات العربية النوعية المتخصصة من اشتراكات أعضاء الملت ق للصر  
علق المشاريع والبرامج الم دمة لجامعة الدو  العربية وتشارك في تنفيذها االتحادات العربية 

 متخصصة. النوعية ال
عداد مشروعات وبرامج عم  بين االتحادات العربية النوعية المتخصصة  .4 ضرورة بناء شراكات وا 

وبالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة من أج  تعزيز وتطوير العم  العربي المشترك في 
 إطار التنمية العربية الشاملة. 

رات وم ترحات تخد  منظومة العم  دعوة االتحادات العربية النوعية المتخصصة ت دي  مباد .5
العربي المشترك تتبناها األمانة العامة لجامعة الدو  العربية وتشارك في إنجازها االتحادات 

 العربية والمنظمات العربية المتخصصة.
التأكيد علق أهمية معالجة االزدواجية في المها  واالختصاصات المتماثلة والمتشابهة ألهدا   .6

ادات العربية مع أهدا  وفعاليات بعض الكيانات العربية األخر  في نفس وأنشطة بعض االتح
 المجا .
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موعد ومكان عقد الدورة الخامسة لملتقى الاتحادات  البند الخامس:

 العربية النوعية المتخصصة.

 
 -علق: الملت قاطلع 
 بهذا الشأن  مذكرة األمانة العامة لجامعة الدو  العربية -

 -:مداخالت وا تمع إلق
 معالي األمين العا  لجامعة الدو  العربية. -
 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –األمين العا  الم اعد  -
 مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -
 الرؤ اء واألمناء العامين لالتحادات العربية النوعية المتخصصة. -

 

 

 

 وبعد المناقشة،،، 

 تقـــــــــرر
 

 تر  الم د  من االتحاد العربي للتنمية االجتماعية الم تدامة بع د دورتفين المواف ة المبدئية علق الم .1
 لملت ق االتحادات العربية النوعية المتخصصة في العا .

واالتحفففاد العربفففي للتطفففوع  االتحفففاد العربفففي للتنميفففة االجتماعيفففة الم فففتدامةالترحيفففب بفففدعوة كففف  مفففن  .2
 ملت ق االتحادات العربية النوعية المتخصصة.ال تضافة الدورتين ال ادمتين الخام ة وال اد ة ل

ع ففد الففدورة الخام ففة لملت ففق االتحففادات العربيففة النوعيففة المتخصصففة برئا ففة معففالي ال ففيد األمففين  .3
 .2022العا  لجامعة الدو  العربية في يناير 

 .2021ع د المكتب التنفيذي لملت ق االتحادات العربية النوعية المتخصصة في نوفمبر  .4
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  تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان: :الحادي عشر البند   
 اللجان:

بتفففففاريخ "فيفففففديو كفففففونفرانس" ع للجنفففففة الفنيفففففة للملكيفففففة الفكريفففففة عبفففففر ت نيفففففة  فففففاباالجتمفففففاع ال -
10/2/2021. 

 االجتمفففففففاع اال فففففففتثنائي للجنفففففففة الفنيفففففففة للملكيفففففففة الفكريفففففففة عبفففففففر ت نيفففففففة "فيفففففففديو كفففففففونفرانس" -
 .7/4/2021تاريخ ب

( للجنففة التن ففيق العليففا للعمفف  العربففي المشففترك برئا ففة معففالي األمففين 51اجتمففاع الففدورة ) -
 . (8/7/2021-6 جمهورية مصر العربية: -)مدينة العلمينالعا  

( للجنفة المنظمفات للتن فيق والمتابعفة المنبث فة عفن المجلفس االقتصفادي 30اجتماع الدورة ) -
 .(29/7/2021-27 :ورية مصر العربيةجمه -)مدينة ال اهرة واالجتماعي 

 
 )وثيقة مستقلة( 

 


