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 تقرير األمين العام: البنـد األول:

( للمجلاااااااااااااااس االقتصاااااااااااااااادي 107متابعاااااااااااااااة تنفياااااااااااااااذ قااااااااااااااارارات الااااااااااااااادورة ) -1
 واالجتماعي.

 – (108) و (107فيماااااا باااااي  دورتااااااااي المجلاااااس ) األماناااااة العاماااااةنشاااااا   -2
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 تقرير األمين العام
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي107متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -1

 (108( و)107فيما بين دورتي المجلس ) األمانة العامةنشاط  -2
 (ةانب االجتماعيو )الج

 ــــــــــ
 

 عرض الموضوع:
جلااااااس االقتصااااااادي واالجتماااااااعيم تقااااااوم األمانااااااة العامااااااة ب عااااااداد عمااااااكا باحكااااااام النلااااااام الااااااداخلي للم

 .متابعة تنفيذ قرارات المجلس ونشا  األمانة العامة فيما بي  دورتي انعقادهحو  تقرير 
 
 )التقرير بمجلد مستقل(

 
 

 المقترح المطلوب:
 .راه منا باا يتخاذ ما للتف   باالموقر  المجلساألمر معروض عل  
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 :الثاني بنـدال

 ىعلـــــو مســـــتو  جامعــــة الـــــدول العربيـــــةالملــــق االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي لمجلـــــس 
 .الجوانب االجتماعية -( 31) د.عالقمة 
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 علو مستوى القمة الدول العربية الملق االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة 
 الجوانب االجتماعية - (31)د.ع 

 اااااااااااااااااااااا

 عرض الموضوع:
( 2006( )الخر اااوم: 18( و)2004 )تاااونس: (16ص مجلاااس الجامعاااة علااا  م اااتو  القماااة فااا  دورتيااا  )كل ااا −

عرض علي م ودرا ة المجلس االقتصاد  واالجتماع  بم ئولية إعداد الملص االقتصاد  واالجتماع  الذ  ي  
ياة المتخصصاة وعارض مقترحاتا  بشاانها ة م  قبا  المجاالس الوزارياة العربياة والمنلماات العربعد  التقارير الم  

 عل  القمة العربية.
  (67د.ع ) 1406عتماااااد بموجاااااب قاااااراره رقااااام أ  المجلاااااس االقتصاااااادي واالجتمااااااع  الااااا  إشاااااارة تجااااادر اإ −

( المعااايير التااي يااتم فااي  ااوئها عاارض المو ااوعات االقتصااادية واالجتماعيااة علاا  القمااة 2001 :)فبراياار
 : م وهي كما يل العربية

وتراعااي الاادور  يالعرباا يتكااو  هااذه المو ااوعات ذات أولويااة ن اابية فاا  تحقيااص التكاماا  االقتصاااد أ ف *  
 المباشر وغير المباشر فيها. يالحكوم

 *  أ  تتقارب وجهات النلر حولها بي  مختلص الدو  العربية بحيث يحقص عر ها النتائج المنشودة.
 لعم  العرب  المشترك.*  أ  يكو  قد تم بحثها ف  إ ار اآلليات القائمة ل

ت اااعد فاا  اتخاااذ القاارارات المنا اابة بشااانها.  يقاادم للقمااة مدعومااة بالدرا ااات واألبحاااث الكزمااة التاا*  أ  ت  
تتااوزع  يوقاد أكااد الااوزراء علاا  أهمياة الاادور الااذ  يمكاا  أ  تقاوم باا  القمااة فاا  معالجاة المو ااوعات التاا

ت لب معالجتها التن ايص باي  مختلاص هاذه الجهاات م ؤولياتها بي  عدد م  الوزارات ف  داخ  الدو  وت
 داخ  الدولة.ف

( الاذي ناف فاي فقرتا  605( القارار رقام )25أصدر مجلس الجامعة عل  م اتو  القماة فا  دورتا  العادياة ) −
العربياااة ببااادء اإعاااداد للملاااص االقتصاااادي واالجتمااااعي  الااادو )ب( علااا : فتكلياااص األماناااة العاماااة لجامعاااة 

مجلااس الجامعااة التح اايري للقمااة اعتباااراا ماا  دورات المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي فااي للادورات العاديااة ل
شااهر  اابتمبر/ أيلااو  ماا  كاا  عااامف. وبعاارض المو ااوع علاا  المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي فااي دورتاا  

 :الذي ت م ( 2262م أصدر القرار رقم )6/2/2020( بتاريخ 105العادية )
ليااة الم قتاارح ت اامينها فااي الملااص االقتصااادي واالجتماااعي لمجلااس اإحا ااة علماااا بالمو ااوعات التا -1

 (:31  العربية عل  م تو  القمة في دورت  العادية )و جامعة الد

 تقرير األمي  العام ع  العم  االقتصادي واالجتماعي التنموي العربي المشترك. •

 لقمة.( لمجلس الجامعة عل  م تو  ا30تقرير حو  متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) •
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تقرير حو  متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورتها الرابعاة  •
(20/1/2019.) 

 اإ ار اال تراتيجي العربي لمهننة العم  االجتماعي. •

 إنشاء المركز العربي لدرا ات التمكي  االقتصادي واالجتماعي بدولة فل  ي . •

 .2030للنهوض بعم  المرأة في إ ار أهداص التنمية الم تدامة اال تراتيجية العربية  •

دعااااوة الاااادو  األع اااااء لموافاااااة األمانااااة العامااااة بالمو ااااوعات التااااي تقتاااارح إدراجهااااا  اااام  الملااااص  -2
 االقتصادي واالجتماعي المرفوع للقمةم وذلك في أج  أقصاه أ بوعي  م  تاريخ .

م واتخاااذ ف19–كوفيااد ف فيااروس بيااة لمواجهااة تااداعيات جائحااةنلااراا لللااروص الراهنااة التااي تماار بهااا الاادو  العر  −
( لمجلاس جامعاة الادو  العربياة 31ة م  هذا الفيروسم تام تاجيا  عقاد الادورة )يلوقاالتدابير االحترازية لكافة 

علااا  المجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي فاااي دورتااا  إ اااافيي  تااام عااارض مو اااوعي  و م علااا  م اااتو  القماااة
ه الثانياة االاذي نصات فقرتا م3/9/2020 بتااريخ (106) د.ع -(2279قارار رقام )وأصادر ال( 106العادية )

 والثالثة عل :
اإحا ة علماا ب  افة المو وعي  التاليي  إل  المو وعات االجتماعية المقترح ت امينها فاي مشاروع  -2

عاديااة الملااص االقتصااادي واالجتماااعي لمجلااس جامعااة الاادو  العربيااة علاا  م ااتو  القمااة فااي دورتهااا ال
م 6/2/2020( بتاريخ 105( د.ع )2262(م بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )31)

 وهما:
 دعم الجمهورية اليمنية لمواجهة التحديات الصحية واإن انية. ▪
 .(COVID-19)بيا  مجلس وزراء الصحة العرب حو  وباء فيروس كورونا الم تجد  ▪

لعربيااة المتخصصااة لموافاااة األمانااة العامااة بايااة مو ااوعات إ ااافية دعااوة الاادو  األع اااء والمنلمااات ا -3
تقتاارح إدراجهااا  اام  الملااص االقتصااادي واالجتماااعي المرفااوع للقمااةم وفااص المعااايير المقاارة لهااذا ال اارضم 

 وذلك في أج  أقصاه شهر م  تاريخ .
كهم وجهاات األمانااة العامااة المشااار إلياا  أعاا( 2279رقاام )ماا  القاارار  الثالثااةوفااي إ ااار متابعااة تنفيااذ الفقاارة  −

م 2/11/2020( بتاريخ 20/4218/5والمذكرة رقم )م 21/9/2020( بتاريخ 20/3654/5المذكرتي  رقم )
إلااا  المنااادوبيات الدائماااة للااادو  األع ااااء والمنلماااات العربياااة المتخصصاااةم ت لاااب موافاتهاااا بالمو اااوعات 

الجتماعي لمجلس جامعة الدو  العربية عل  االجتماعية التي ترغب في إدراجها  م  الملص االقتصادي وا
 م تو  القمة في دورت  العادية القادمةم وفقاا للمعايير المشار إليها.

د.ع  (914)( القارار رقام 40اإ ارم أصدر مجلس وزراء الشؤو  االجتماعية في دورت  العادياة ) ذاتوفي  −
   ثانياا عل :ه األول  والثانية مام الذي نصت فقرت17/12/2020 بتاريخ (40)
(م 39)د.ع 880التاكيااااااااااد علاااااااااا  قااااااااااراري مجلااااااااااس وزراء الشااااااااااؤو  االجتماعيااااااااااة العاااااااااارب رقاااااااااام )ص  -1ف 

(م بشااااااااااا  رفاااااااااا  مو ااااااااااوعي اإ ااااااااااار 17/12/2019(م 39)د.ع 887(م ورقاااااااااام )ص 17/12/2019



8 

 

نشااااء المركاااز العرباااي لدرا اااات التمكاااي  االقتصاااادي  اال اااتراتيجي العرباااي لمهنناااة العمااا  االجتمااااعيم واع
 ( لمجلس جامعة الدو  العربية عل  م تو  القمة.31تماعي بدولة فل  ي م إل  أعما  الدورة )االج

اعتماااد اال ااتراتيجية العربيااة للعماا  الت ااوعي كوثيقااة ا ترشاااديةم بالصااي ة المرفقااةم ورفعهااا إلاا  الاادورة  -2
 ف ( لمجلس جامعة الدو  العربية عل  م تو  القمةم للنلر في اعتمادها.31)

جاادو  قاارارم تاام عاارض مو ااوع اال ااتراتيجية العربيااة للعماا  الت ااوعيم علاا  هااذا الللفقاارة الثانيااة ماا   يااذاا وتنف −
م وأصااادر المجلاااس 4/2/2021 بتاااريخ( للمجلااس االقتصاااادي واالجتمااااعي الااذي عقاااد 107أعمااا  الااادورة )

 ه ثانياا وثالثااعل :ام الذي نصت فقرت(2288)القرار رقم 
ب  افة مو وع فاعتماد اال تراتيجية العربية للعم  الت وعي كوثيقة ا ترشاديةفم إل   ثانياا: اإحا ة علماا ف 

المو وعات االجتماعية المقترح ت مينها في مشروع الملص االقتصادي واالجتماعي لمجلاس جامعاة 
(م بموجااااب قااااراري المجلااااس االقتصااااادي 31الاااادو  العربيااااة علاااا  م ااااتو  القمااااة فااااي دورتاااا  العاديااااة )

( بتااااااريخ 106) ( د.ع2279م ورقااااام )6/2/2020( بتااااااريخ 105) د.ع (2262ي رقااااام )واالجتمااااااع
3/9/2020. 

ثالثاااا: دعاااوة الااادو  األع ااااء والمنلماااات العربياااة المتخصصاااة إلااا  موافااااة األماناااة العاماااة باياااة مو اااوعات 
قارة لهاذا إ افية تقترح إدراجها  م  الملص االقتصادي واالجتماعي المرفاوع للقماةم وفاص المعاايير الم  

 فال رضم وذلك في أج  أقصاه شهر م  تاريخ .
المشااار إلياا  أعااكهم وجهاات األمانااة العامااة ( 2288رقاام )وفااي إ ااار متابعااة تنفيااذ الفقاارة الثالثااة ماا  القاارار  −

م إلاا  7/2/2021 ( بتاااريخ21/440/5)م والمااذكرة رقاام 7/2/2021( بتاااريخ 21/184/3رقاام )المااذكرتي  
 بم مو  هذا القرار.إحا تهم علماا و  األع اء والمنلمات العربية المتخصصةم المندوبيات الدائمة للد

م إلاا  كاا  ماا  المناادوبيات 15/6/2021( بتاااريخ 21/1188/5كمااا وجهاات األمانااة العامااة المااذكرة رقاام )  −
موافاتهاا بالمو اوعات االجتماعيااة خكلهاا  لاب تالدائماة للادو  األع ااء والمنلماات العربياة المتخصصااةم 

لمجلااس جامعااة الاادو  العربيااة علاا  المرفااوع تااي ترغااب فااي إدراجهااا  اام  الملااص االقتصااادي واالجتماااعي ال
 .المقرة لهذا ال رضم تو  القمة في دورت  العادية القادمةم وفقاا للمعايير 

 
 المقترح المطلوب:

 راه منا باا.ياتخاذ ما لتف   باألمر معروض عل  المجلس الموقر ل
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 إنشاء مجلس الوزراء العرب الم ؤولي  ع  شؤو  التعليم.
 
 
 



10 

 

 مذكرة شارحة
 بشأن

 إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:

( بتااااااااريخ 2044تلقااااااات األماناااااااة العاماااااااة ماااااااذكرة المندوبياااااااة الدائماااااااة للمملكاااااااة األردنياااااااة الهاشااااااامية رقااااااام ) -
م ت لااااااااب خكلهااااااااا إدراس بنااااااااد فإنشاااااااااء مجلااااااااس الااااااااوزراء العاااااااارب الم ااااااااؤولي  عاااااااا  شااااااااؤو  5/8/2021

( للمجلاااااس االقتصاااااادي واالجتمااااااعي. وقاااااد أرفقااااات 108التعلااااايمفم علااااا  مشاااااروع جااااادو  أعماااااا  الااااادورة )
 (.مرفصالمندوبية مذكرة شارحة حو  المو وع )

 :تضمنت المذكرة الشارحة ما يلي -

( مااااااا  الماااااااادة الثامناااااااة مااااااا  1ية يااااااااتي ان كقااااااااا مااااااا  الفقااااااارة )أ  مقتااااااارح المملكاااااااة األردنياااااااة الهاشااااااام •
معاهاااااااااااادة الاااااااااااادفاع العربااااااااااااي المشااااااااااااترك والتعاااااااااااااو  االقتصااااااااااااادي ب نشاااااااااااااء المجلااااااااااااس االقتصااااااااااااادي 
واالجتماااااااااعيم والتااااااااي أكاااااااادت علاااااااا  مهمتاااااااا  الرئي ااااااااية المتمثلااااااااة فااااااااي تحقيااااااااص أغااااااااراض الجامعااااااااة 

نلااااااااام األ ا ااااااااي للمجلااااااااس االقتصااااااااادية واالجتماعيااااااااةم وبناااااااااءا علاااااااا  نااااااااف المااااااااادة الثالثااااااااة ماااااااا  ال
االقتصاااااادي واالجتمااااااعي المتعلقاااااة بمهامااااا م ال ااااايما فيماااااا يتعلاااااص باإشاااااراص علااااا  كافاااااة المجااااااالت 
االقتصاااااادية واالجتماعياااااة فاااااي العمااااا  العرباااااي المشاااااترك واألجهااااازة العاملاااااة فاااااي ا ارهاااااام ف اااااكا عااااا  

اعي العربااااااي كوناااااا  الم ااااااؤو  عاااااا  ر اااااام ال يا ااااااة العامااااااة للتكاماااااا  والتعاااااااو  االقتصااااااادي واالجتماااااا
وتخ ااااااي  الباااااارامج الكزمااااااة لااااااذلك. كمااااااا أ  هااااااذا المقتاااااارح ياخااااااذ فااااااي االعتبااااااار مااااااا شااااااكلت  جائحااااااة 

ف مااااا  تاااااداعيات ملحولاااااة علااااا  م اااااتويات التعلااااايم المختلفاااااةم وتااااااثير ذلاااااك  ااااالباا علااااا  19-فكوفياااااد
ت العمليااااة التعليميااااة فااااي مختلااااص مراحلهااااام وياخااااذ فااااي االعتبااااار أي اااااا المبااااادرات الهامااااة التااااي قاماااا

بهااااا العديااااد ماااا  الاااادو  العربيااااةم لمحاولااااة ت وياااا  التكنولوجيااااا و ااااب  التعلاااايم عاااا  ب عاااادم وغياااار ذلااااك 
 م  المبادرات التي نجحت ن بياام لمواصلة العملية التعليمية أثناء اإجراءات االحترازية.

أ   فم ت اااااوراا ملحولااااااا فاااااي الااااادو  المتقدماااااةم إال19-شاااااهدت العملياااااة التعليمياااااةم قبااااا  جائحاااااة فكوفياااااد •
التعلاااايم بو ااااع  الحااااالي فااااي الاااادو  العربيااااة ال يحقااااص م لباااا  الرئي ااااي  وهااااو مواءمااااة مخرجاتاااا  ماااا  
مت لبااااات ال ااااوصم وهااااو األماااار الوا اااا  جلياااااا ماااا  خااااك  زيااااادة ن ااااب الب الااااة بااااي  أو ااااا  الشااااباب 

 المتعلمي .

لتكاااااو  أحاااااد م 1970أنشااااات جامعاااااة الااااادو  العربياااااة المنلمااااة العربياااااة للتربياااااة والثقافاااااة والعلااااوم عاااااام  •
بيااااااوت الخباااااارة العربيااااااة فااااااي هااااااذا المجااااااا م وذلااااااك وفقاااااااا لقاااااارارات المجلااااااس االقتصااااااادي واالجتماااااااعي 
العدياااااادة التااااااي تؤكااااااد علاااااا  أ  منلمااااااات العماااااا  العربااااااي المشااااااترك المتخصصااااااة هااااااي بيااااااوت خباااااارة 
تاااااادعم األجهااااااازة المعنيااااااة فاااااااي األمانااااااة العاماااااااةم لتنفيااااااذ التوجهاااااااات وال يا ااااااات التاااااااي تصاااااادر علااااااا  

ماااااة العربياااااة والمجلاااااس االقتصاااااادي واالجتمااااااعي والمجاااااالس الوزارياااااة المتخصصاااااة. وقااااااد م اااااتو  الق
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قامااااات هاااااذه المنلماااااة مناااااذ نشااااااتهام وال زالاااااتم بجهاااااود م قااااادرة فاااااي مجااااااالت التعلااااايم والتعلااااايم العاااااالي 
والبحااااااث العلماااااايم إال أ  الت ااااااورات الم تكحقااااااة دولياااااااا وعربياااااااام وماااااا  إ ااااااكص العااااااالم لخ ااااااة التنميااااااة 

م والتااااااي يشااااااك  التعلاااااايم أحااااااد أهاااااادافها وغاياتهااااااا المتقدمااااااةم األماااااار الااااااذي يت لااااااب 2030الم ااااااتدامة 
معاااا   اااارورة إنشاااااء مجلااااس وزاري متخصااااف فااااي مجااااالي التعلاااايم والتعلاااايم العاااااليم بمااااا ي مك اااا  ماااا  
تحقياااااص المت لباااااات اآلنياااااة والم اااااتقبلية لت اااااوير التعلااااايم واتخااااااذ القااااارارات الكزماااااة التاااااي ت مكااااا  مااااا  

لقمااااام العربياااااة ذات الصااااالةم وبماااااا ي ااااادعم جهاااااود الااااادو  العربياااااة الرامياااااة إلااااا  تنفياااااذ تنفياااااذ توجهاااااات ا
 .2030خ ة التنمية الم تدامة 

وفااااااي  ااااااوء مااااااا تقاااااادمم فاااااا   إنشاااااااء مجلااااااس وزاري م تخصااااااف للتعلاااااايم والتعلاااااايم العااااااالي ماااااا  وجااااااود  •
 لوبااااة فااااي المنلمااااة العربيااااة للتربيااااة والثقافااااة والعلااااوم )األلك ااااو(م  ااااي حدث نقلااااة نوعيااااة ملحولااااة وم

ذات الوقاااات لت ااااوير التعلاااايم والتعلاااايم العااااالي فااااي الاااادو  العربيااااةم وأناااا  ماااا  المنتلاااار أ  يعماااا  هااااذا 
 المجلس عل : 

التن يص ال يا ي العربي رفي  الم تو  في المو وعات ذات الصلة بالتعليم والتعليم والعالي  .1
 والبحث العلمي. 

ل  تعليم عالي الم تو  ي ت ي  المناف ة إقليمياا تعزيز منلومة التعليم في الدو  العربية وصوالا إ .2
 ودولياام وبما ي مك   م  إيجاد فرف اال تثمار والتموي  الكزمي  لذلك.

توفير تعليم يص  لك  الفئات بما يحقص نقلة نوعية في الدو  العربية في كافة المجاالتم وبما  .3
 اء.ي مك   م  إحداث تقارب في م تو  التعليم بي  الدو  األع 

 تعزيز عملية التعليم في الدو  األق  نمواام وفي الدو  العربية الم ت يفة لكجئي / النازحي .  .4

دعم التعليم الفني والتقني بما يتوافص م   وص العم  وي هم في بناء الكوادر الشابة العربية التي  .5
 ت ت ي  المناف ة دولياا.

 إ  أهداص المجلس الوزاري هي: •

 يم العربي بكافة م تويات  وأنواع م وتح ي  الترتيب العالمي للدو  العربية.ت وير منلومة التعل .1

 ما  التعليم الجيد المنصص والشام  تنفيذ الهدص الراب  م  أهداص التنمية الم  تدامة )وهو: ف .2
ف(م وكافة ال ايات ذات الصلة  م  خ ة للجمي  وتعزيز فرف التعل م مد  الحياة للجمي 

2030. 

 ثمار في التعليم العربي وخلص بيئة جاذبة ل .تشجي  اال ت .3

 رب  العملية التعليمية باحتياجات  وص العم  العربي والعالمي. .4

م وبناء تعاو  فاع  دعم البرامج والمشروعات الحكوميةفي مجا  التعليم و تنمية التعاو  العربي  .5
 ذات الصلة.م  المؤ  ات العربية والق اع الخاف ومؤ  ات الم جتم  المدني والجهات 
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بناء شراكات م  تدامة م  الدو  والمؤ  ات األجنبية لك تفادة م  خبراتهم في ت وير منلومة  .6
 التعليم العربي.

 الق اء عل  األ مية في الو   العربي. .7

فيمااااااا يتعلااااااص بالعكقااااااة بااااااي  المجلااااااس الااااااوزاري المقتاااااارح والمنلمااااااة العربيااااااة للتربيااااااة والثقافااااااة والعلااااااوم  •
وص تكااااااااو  عكقااااااااة تكامليااااااااةم حيااااااااث أ  المجلااااااااس الااااااااوزاري  ااااااااوص يصاااااااادر )األلك ااااااااو(م ف نهااااااااا  اااااااا

القاااااارارات الكزمااااااة التااااااي ت شااااااك   فااااااي مجملهااااااا ال يا ااااااات الم لوبااااااة لتحقيااااااص أهدافاااااا  المرجااااااوةم وبمااااااا 
يرتقاااااي باااااالتعليم فاااااي الااااادو  العربياااااةم وعلااااا  أ  تكاااااو  )األلك اااااو( هاااااي بيااااات الخبااااارة والاااااذراع الفناااااي 

لااااا  تنفيااااذ ال يا اااااات التاااااي ي قرهااااا الاااااوزراء فاااااي مجل اااااهمم للمجلااااس الاااااذي ي ااااااعد الاااادو  األع ااااااء ع
وكااااااذلك االلتزامااااااات الدوليااااااة ذات الصاااااالة علاااااا  الم ااااااتو  الااااااو ني. وقااااااد أشااااااارت مااااااذكرة المندوبيااااااة 
الدائماااااااة للمملكاااااااة األردنياااااااة الهاشااااااامية إلااااااا  أهمياااااااة ح اااااااور )األلك اااااااو( فاااااااي االجتماعاااااااات الدورياااااااة 

 تن يص بينهما.للمجلس الوزاري المقترحم بما ي عزز العكقة وال

وفقاااااااا للاااااان لم المعمااااااو  بهااااااا بالن اااااابة للمجااااااالس الوزاريااااااةم  تصااااااب  األمانااااااة العامااااااة لجامعااااااة الاااااادو   •
 العربية هي األمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب الم ؤولي  ع  شؤو  التعليم. 

عربياااااة تجااااادر اإشاااااارة إلااااا  أ  مقتااااارح المملكاااااة األردنياااااة الهاشااااامية  اااااوص ي ااااادعم تنفياااااذ قااااارارات القماااااة ال -
-(1د.ع ) 12ذات الصاااااالة بااااااالتعليم والتعلاااااايم العااااااالي والبحااااااث العلماااااايم وال اااااايما القاااااارارات رقاااااام )ص.ص:

-(26د.ع ) 636(م بشاااااااااا  ت اااااااااوير التعلااااااااايم فاااااااااي الاااااااااو   العربااااااااايم ورقااااااااام )ص.ص:20/1/2009-4س
(م ورقاااااااااام 2024 – 2015(م بشااااااااااا  العقااااااااااد العربااااااااااي لمحااااااااااو األميااااااااااة وتعلاااااااااايم الكبااااااااااار )29/3/2015

(م بشااااااااااااااا  اال ااااااااااااااتراتيجية العربيااااااااااااااة للبحااااااااااااااث العلمااااااااااااااي 29/3/2017-3س-( 28) د.ع 700)ص.ص: 
( بشااااااااااا  االرتقاااااااااااء بااااااااااالتعليم 20/1/2019-3س-(4د.ع ) 64والتكنولااااااااااوجي واالبتكااااااااااارم ورقاااااااااام )ص.ص:

الفنااااي والمهنااااي فااااي الااااو   العرباااايم حيااااث أناااا  رغاااام الجهااااود الهامااااة التااااي ب ااااذلت لتنفيااااذ هااااذه القااااراراتم 
ك  متكامااااا  وبالتاااااالي لااااام تتحقاااااص األهاااااداص المرجاااااوة منهاااااام واع  إنشااااااء هاااااذا إال أنااااا  لااااام ياااااتم تنفياااااذها بشااااا

المجلاااااس  اااااوص ي اااااهم بشاااااك  فاعااااا  فاااااي تنفياااااذ مقاااااررات القمااااام العربياااااة المشاااااار إليهاااااام وكاااااذلك  ااااايدعم 
الجهاااااود العربياااااة الرامياااااة لتنفياااااذ األهاااااداص وال اياااااات ذات الصااااالة باااااالتعليم والتعلااااايم العاااااالي  ااااام  خ اااااة 

م وبالتاااااالي فااااا   إنشااااااء المجلاااااس الاااااوزاري المشاااااار إليااااا م  اااااوص يحااااادث نقلاااااة 2030التنمياااااة الم اااااتدامة 
 نوعية هامة في هذا المجا .

 

 المقترح المطلوب:
 راه منا باا.ياتخاذ ما لتف   باألمر معروض عل  المجلس الموقر ل
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 :الرابع البنـد

ــــــــــر الرســــــــــمي ــــــــــاع  ي ــــــــــي القط ــــــــــر ة ف ــــــــــة الم ــــــــــرح مشــــــــــروع لحماي   مقت
 ئعات الشاي واألطعمة(.)با
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 مقترح مشروع لحماية المر ة في القطاع  ير الرسمي
 )بائعات الشاي واألطعمة(

__________ 
 عرض الموضوع:

المندوبياااااة الدائمااااة لجمهورياااااة م ماااا  14/7/2019( بتاااااريخ 25/37المااااذكرة رقااااام )تلقاااات األمانااااة العاماااااة  -
علا   محماية المرأة في الق اع غيار المانلم فبائعاات الشااي واأل عماةفمشروع ل  لب إدراسم بشا  ال ودا 

حااو  مااذكرة شااارحة ب لبهااا أرفقاات المندوبيااة قااد م و مشااروع جاادو  أعمااا  المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي
 .هذا المو وع

و اااا  المشااااروع هااااو هااااذا الهاااادص ماااا   أ  إلاااا التااااي أعاااادها الجانااااب ال ااااوداني المااااذكرة الشااااارحة أشااااارت  -
مااا  التركياااز علااا  فئتاااي فبائعاااات  ممااانلمالجيات و يا اااات لحماياااة ورعاياااة المااارأة فاااي الق ااااع غيااار ا اااتراتي

 الشاي والقهوةف وف بائعات األ عمة الجاهزةف. 
بشاااا  دعااام مشااااركة المااارأة ال اااودانية فاااي العمااا   جمهورياااة ال اااودا ت رقااات الماااذكرة إلااا  عااارض جهاااود  -

عاادد ماا  الو ااائ  التااي يمكاا  ماا   كمااا أشااارت إلاا   نيااة.االنتاااجي ماا  خااك  الباارامج واال ااتراتيجيات الو 
نشااااء قاعااادة بياناااات  ممااانلمالخكلهاااا حماياااة الن ااااء العاااامكت فاااي الق ااااع غيااار  ومنهاااا إجاااراء درا ااااتم واع

 لحصره م وتوفير  واب  ولوائ  وو    يا ات وا تراتيجيات في هذا المجا .
لمجلس االقتصادي ( ل104الدورة )أعما  جدو  بعرض المو وع عل   األمانة العامةقامت   -

 :الذي نف عل  5/9/2019بتاريخ  (2252) رقم بشان  القرار المجلس صدروأواالجتماعيم 
فإحالاااة مقتاااارح جمهورياااة ال ااااودا  بشااااا  مشاااروع لحمايااااة الماااارأة فاااي الق اااااع غياااار المااانلم بائعااااات الشاااااي 

العرباي  يناة باال اتئناس بالقاانو  اال ترشاادواأل عمةم إل  لجناة المارأة العربياة لدرا ات م وعلا  أ  تقاوم اللج
حاو  التاامي  الصااحيم واال اتراتيجية العربيااة لصاحة األمهاات واأل فااا  والمراهقااتم المعتماادي  ما  مجلااس 

 وزراء الصحة العربم تمهيداا لعرض المو وع عل  المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورة قادمةف.
م إلااا  المندوبياااة الدائماااة لجمهورياااة 17/9/2019بتااااريخ  (5/4941هااات األماناااة العاماااة الماااذكرة رقااام )وج   -

 .في هذا الشا الصادر قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي ال ودا م مرفص بها 
مرفااص بهااا  ملاادو  األع اااءالدائمااة لمناادوبيات الإلاا   (5/5756) المااذكرة رقااموجهاات األمانااة العامااة  كمااا -

 .هذا المو وعمصر العربية حو  المكحلات الواردة إليها م  جمهورية 
عاارض قاماات األمانااة العامااة بم ( المشااار إلياا 2252تنفيااذاا لقاارار المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي رقاام )و  -

أعماااا  الااادورة التا اااعة علااا  م ففمشاااروع لحماياااة المااارأة فاااي الق ااااع غيااار المااانلم بائعاااات الشااااي واأل عماااة
 مم وأصااادرت توصااية فاااي هاااذا الشاااا 10/2/2020-9مي م التااي عقااادت ياااو والثكثااي  للجناااة المااارأة العربياااة

الترحياب بمشاروع حماياة المارأة فاي الق ااع غيار المانلم فبائعاات الشااي واأل عماة المقادم ماا  ف نصات علا 
الق اااع االجتماااعي )إدارة الماارأة واأل اارة وال فولااة( بعر اا   - م وتكليااص األمانااة العامااةال ااودا جمهوريااة 

 .فتماعي في دورت  القادمةعل  المجلس االقتصادي واالج

 2 مذكرة ُمحدّثة
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م إلا  المندوبياة الدائماة لجمهورياة 16/7/2020بتااريخ  (5/2813/20وجهت األمانة العامة المذكرة رقام ) -
بن ااخة محدثااة ماا  المااذكرة الشااارحة لمشااروع فحمايااة الماارأة فااي الق اااع غياار الماانلم: موافاتهااا لال ااودا م 

حتاا  يت اان  لهااا إدراس المو ااوع علاا  جاادو   10/8/2020واأل عمااةف فااي موعااد أقصاااه بائعااات الشاااي 
 ولامم 2020 /3/9 –30/8خاك  الفتارة  الاذي عقاد( للمجلس االقتصاادي واالجتمااعي 106أعما  الدورة )

 . في هذا الشا  تتلص األمانة العامة أي رد
 مةففحمايااة الماارأة فااي الق اااع غياار الماانلم: بائعااات الشاااي واأل عمااقاماات األمانااة العامااة بعاارض مشااروع  -

المجلاااس م وأصاادر 4/2/2021( للمجلااس االقتصااادي واالجتماااعيم الااذي عقااد بتاااريخ 107علاا  الاادورة )
فتكلياااص األماناااة العاماااة بمواصااالة التن ااايص مااا  جمهورياااة ال اااودا   ( الاااذي ناااف علااا :2297القااارار رقااام )

 /غيار المانلمال تكما  مت لبات عرض مشروع فا اتراتيجيات و يا اات لحماياة ورعاياة المارأة فاي الق ااع 
فئتي بائعاات الشااي والقهاوةم وبائعاات األ عماة الجااهزةم علا  المجلاس االقتصاادي واالجتمااعي فاي دورتا  

 القادمةف.
م إلاا  المندوبيااة 9/5/2021( بتاااريخ 5/326/21)رقاام وجهاات األمانااة العامااة المااذكرة لقاارارم لهااذا اتنفيااذاا و  -

 .( المشااار إلياا 2297رقاام )االقتصااادي واالجتماااعي  سقاارار المجلااالدائمااة لجمهوريااة ال ااودا م مرفااص بهااا 
م ما  المندوبيااة 15/6/2021بتااريخ ( 48-21-64تلقات األمانااة العاماة فاي هااذا الشاا  الماذكرة رقاام )قاد و 

االقتصاادي حو  تحديد مت لبات عرض مشروع قارار المجلاس الدائمة لجمهورية ال ودا م بشا  ا تف ارها 
 .(2297واالجتماعي رقم )

إلااا   23/6/2021بتااااريخ ( 08/3/5/461/21هاااذا اإ اااارم وجهااات األماناااة العاماااة الماااذكرة رقااام )وفاااي  -
( بتاااااااريخ 104د.ع ) (2231المندوبيااااااة الدائمااااااة لجمهوريااااااة ال ااااااودا م مرفااااااص بهااااااا قاااااارار المجلااااااس رقاااااام )

جراءات عرض المو وعات علا  المجلاس االقتصاادي واالجتمااعيفم  5/9/2019 بشا  تح ي  أ اليب واع
مذكرة األمانة العامة في هذا الشا  م  المندوبية الدائمة لجمهورية ال اودا   ارعة موافاتهاا بماذكرة  و البت

شارحة محدثة وفقاا لماا تقادمم وذلاك حتا  يت ان  العارض علا  المجلاس االقتصاادي واالجتمااعي فاي دورتا  
ما  المندوبياة  17/8/2021 ( بتاريخ36-25وقد تلقت األمانة العامة في هذا الشا  المذكرة رقم ) .القادمة

الدائمااة لجمهوريااة ال ااودا م مرفااص بهااا مااذكرة شااارحة م حد ثااة حااو  مشااروع حمايااة الماارأة فااي الق اااع غياار 
 .(1)مرفص الر مي )بائعات الشاي واأل عمة(

م  المندوبية الدائمة لجمهورية  18/8/2021( بتاريخ 25/37)رقم كما تلقت األمانة العامة المذكرة  -
مرفص بها الملحص الخاف بالمذكرة الشارحة لمشروع حماية المرأة في الق اع غير الر مي ال ودا م 

)بائعات الشاي واأل عمة(م الذي ت م  خمس محاور وهما محور البناء المؤ  يم ومحور و   
ا تراتيجية لحماية ورعاية المرأة في الق اع غير الر ميم ومحور الحماية االجتماعية والرعايةم ومحور 
التمكي  االقتصاديم باإ افة إل  محور تنمية المهارات والقدراتم وأو   الملحص المرفص الهدص م  ك  
محور والجهات الم تفيدة م  مشروع حماية المرأة في الق اع غير الر مي )بائعات الشاي واأل عمة( 

 .(2)مرفص
 :المطلوبالمقترح 

 .ما يراه منا باا باتخاذ األمر معروض عل  المجلس الموقرم للتف    
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 : الخامس البنـد

االســــــتراتيجية العربيــــــة وخطــــــة العمــــــل للتمكــــــين االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي 
 (.2028 – 2022للنساء والفتيات في الوسط الريفي )
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 مذكرة شارحة

 بشأن
نساء والفتيات في الوسط االستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين االقتصادي واالجتماعي لل

 (2028 – 2022الريفي )
__________ 

 عرض الموضوع:
 
نلراا لألو اع االقتصادية واالجتماعية الصعبة التي تعيشها الن اء في المنا ص الريفيةم خاصة  -

وم  غياب منلور تنموي يراعي تحقيص الم اواة بي  الجن ي   مم  نقف الخدمات والبن  التحتية
ال يما في المنا ص النائيةم وتماشياا  معتبار خصوصية أو اع الن اء الريفياتوياخذ بعي  اال

عل  الم تو  الدوليم وأي اا أجندة التنمية للمرأة  2030م  أهداص أجندة التنمية الم تدامة 
ب عل  م وان كقاا م  حرف الدو  العربية عل  االرتقاء بو   الن اء والت ل  2030العربية 

عيص مشاركة المرأة في الحياة العامةم اقترحت الجمهورية التون ية خك  اجتماع التحديات التي ت
(م 26/10/2018تونس: ) نامج تونس عاصمة المرأة العربيةففبر االتقييم نصص المرحلي ل

أ  يتم صياغة فا تراتيجية عربية للتمكي   م(37وبصفتها رئيس لجنة المرأة العربية للدورة )
 ا تئنا اا بالتجربة التون ية.م وذلك للمرأة في المنا ص الريفيةف االقتصادي واالجتماعي

 11/12/2018بتااريخ  1107رقام  تهابموجب ماذكر تقدمت الجمهورية التون ية  في هذا ال ياصم -
با دراس بالجمهورياة التون اية بمقترح مقادم ما  وزارة المارأة واأل ارة وال فولاة وكباار ال ا   (1)مرفص
فاال تراتيجية العربية للتمكي  االقتصادي واالجتماعي للمرأة في المناا ص حو  اعتماد مشروع بند 

للقماة  اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعاة واإعاداد للادورة الرابعاةعل  جدو  أعما  الريفيةفم 
بتاااااااااريخ الااااااااذي عقااااااااد بمقاااااااار األمانااااااااة العامااااااااة و  ماالقتصااااااااادية واالجتماعيااااااااة العربيااااااااة التنمويااااااااة:

20/12/2018 .  
بتاااااريخ  (1108) لجمهوريااااة التون ااااية رقاااامالدائمااااة لمندوبيااااة المااااذكرة كمااااا تلقاااات األمانااااة العامااااة  -

ن اااااخة مااااا  فمشاااااروع اال اااااتراتيجية العربياااااة للتمكاااااي  االقتصاااااادي م مرفاااااص بهاااااا 11/12/2018
تقرياار اجتماااع التقياايم نصااص المرحلااي لبرنااامج كااذلك واالجتماااعي للماارأة فااي المنااا ص الريفيااةفم و 

 ف.2019 - 2018 صمة المرأة العربيةفتونس عا
الوزارية المعنية بالمتابعة واإعداد للدورة الرابعة للقمة العربية وبعرض المو وع عل  اللجنة  -

التوافص والتن يص م  وفد  م تم(20/12/2018األمانة العامة: التنموية: االقتصادية واالجتماعية )
أعما  جدو  عل   تراتيجية المشار إليها الجمهورية التون ية عل  أ  يتم عرض مشروع اال
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في  المجلس االقتصادي واالجتماعي(م تمهيداا لعر ها عل  38لجنة المرأة العربية في دورتها )
 دورت  القادمة التخاذ القرار الكزم بشانها وفقاا لألنلمة المعمو  بها باألمانة العامة. 

شاااااروع اال اااااتراتيجية العربياااااة للتمكاااااي  بعااااارض مو اااااوع فماألماناااااة العاماااااة قامااااات وبنااااااءا عليااااا م  -
للجناة المارأة  (38أعماا  الادورة )جادو  االقتصادي واالجتماعي للمرأة فاي المناا ص الريفياةف علا  

وصادر عا  م بالجمهورية الجزائرياة الديمقرا ياة الشاعبية 24/2/2019 بتاريخالعربية التي عقدت 
الترحياااب بمشاااروع اال اااتراتيجية العربياااة للتمكاااي  نصااات علااا : ف متوصاااية فاااي هاااذا الشاااا  اللجناااة

االقتصادي واالجتماعي للمرأة في المنا ص الريفياة المقدماة ما  الجمهورياة التون ايةم وال لاب ما  
بداء الرأي تمهيداا  جنةلل   األمانة الفنية لرفعها إل  مجلس تعميمها عل  الدو  األع اء لك كع واع

 دورت  القادمةف.الجامعة عل  الم تو  الوزاري في 
قامت األمانة العامة بتعميم مشروع اال تراتيجية م لتوصية لجنة المرأة المشار إليها أعكهتنفيذاا  -

بتاريخ  (3/630)رقمتي  بموجب المذكر م وذلك الدو  األع اء إبداء مكحلاتهممندوبيات عل  
 15/6/2019قصاه أم وتم تحديد موعد 9/5/2019بتاريخ  (5/2560)ورقم  م27/3/2019

 لتلقي مكحلات الدو  األع اء عل  مشروع اال تراتيجية.
المملكة العربية  المندوبيات التالية لك  م :م  في هذا الصدد تلقت األمانة العامة مكحلات  -

 .ال عوديةم دولة ق رم المملكة الم ربيةم دولة الكويتم جمهورية ال ودا م مملكة البحري 
فاااااة الجمهوريااااة التون ااااية بكافااااة المكحلااااات الااااواردة إليهااااا ماااا  الاااادو  قاماااات األمانااااة العامااااة بموا -

 2929/5ورقم م 22/5/2019بتاريخ   25/287: رقم التالية بموجب المذكراتم وذلك األع اء
بتااااااااااااااريخ  5/3395ورقااااااااااااام م 9/6/2019بتااااااااااااااريخ  5/3072ورقااااااااااااام م 26/5/2019بتااااااااااااااريخ 

 .10/7/2019بتاريخ  5/3673رقم م و 25/6/2019
المندوبية الدائمة للجمهورية م   5/8/2019بتاريخ  (828)رقم مذكرة المانة العامة تلقت األ -

ن خة محدثة م  مشروع فاال تراتيجية العربية للتمكي  االقتصادي مرفص بها  مالتون ية
 مبعد إدماس مكحلات الدو  األع اء عليها م وذلكواالجتماعي للمرأة في المنا ص الريفيةف

شروع خ ة العم  التنفيذية لمشروع اال تراتيجية العربية للتمكي  االقتصادي وكذلك ن خة م  فم
كما  لبت خكلها قيام األمانة . ف2025-2019واالجتماعي للن اء والفتيات في الو   الريفي 

( للمجلس 104أعما  الدورة )جدو   دراس وعرض اال تراتيجية المشار إليها عل  العامة ب
 االقتصادي واالجتماعي.

بعرض مشروع فاال تراتيجية العربية للتمكي  االقتصادي واالجتماعي للمرأة  األمانة العامة قامت -
صدر وأ( للمجلس االقتصادي واالجتماعيم 104أعما  الدورة )جدو  في المنا ص الريفيةف عل  

 الذي نف عل : 5/9/2019بتاريخ  2255القرار رقم المجلس 
لتون ية عل  جهودها إعداد فاال تراتيجية العربية للتمكي  توجي  الشكر إل  الجمهورية ا -1ف

 .االقتصادي واالجتماعي للمرأة في المنا ص الريفية وخ تها التنفيذيةف



33 

 

تكليص األمانة العامة بتعميم مشروع فاال تراتيجية العربية للتمكي  االقتصادي واالجتماعي  -2
شهري   ت غايبداء مكحلاتها في موعد للمرأة في المنا ص الريفية عل  الدو  األع اء إ

م  تاريخ م تمهيداا العتمادها م  المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  القادمة 
 .(ف105)

تنفيااذاا لقااارار المجلااس االقتصاااادي واالجتماااعي المشاااار إلياا م وجهااات األمانااة العاماااة المااذكرة رقااام  -
لاادو  األع اااءم مرفااص بهااا مشااروع ل الدائمااةمناادوبيات الم إلاا  15/9/2019( بتاااريخ 1660/3)

وتلقااات األماناااة العاماااة فاااي هاااذا الشاااا  مكحلاااات مااا  اال اااتراتيجية إباااداء مكحلااااتهم عليهاااام 
الجمهورية الجزائرياة الديمقرا ياة م دولة ق ر مجمهورية مصر العربية :ك  م المندوبيات الدائمة ل

وجهاات  موفااي هااذا اإ ااار. يااة ال ااعوديةالمملكااة العربم المملكااة الم ربيااة مدولااة الكوياات مالشااعبية
إلاا  المندوبيااة الدائمااة للجمهوريااة التون اايةم وذلااك بموجااب  تلقتهاااالتااي مكحلااات ال األمانااة العامااة

ورقااااام م 6/1/2020بتااااااريخ  (5/37) م ورقااااام7/11/2019بتااااااريخ  (5/5982) رقااااام اتالماااااذكر 
موافاتهاا مندوبياة التون اية م  الو لبت األمانة العامة م 10/2/2020( بتاريخ 156/15/2/11)

ليااتم عر ااها بعااد ت اامي  مكحلااات الاادو  األع اااء عليهااام بالن ااخة المحدثااة ماا  اال ااتراتيجية 
 (.39عل  أعما  لجنة المرأة )

م إل  المندوبية الدائمة 3/2/2020( بتاريخ 5/632/20) المذكرة رقمكما وجهت األمانة العامة  -
اتها بن خة محدثة م  مشروع اال تراتيجية بعد ت مي  للجمهورية التون يةم بشا   رعة مواف

مكحلات الدو  األع اء الم شار إليهام وذلك لعر ها عل  لجنة المرأة العربية في دورتها 
 (م ولم تتلص األمانة العامة رداا في هذا الشا  حت  حين .39)
( 39ما  الدورة )قامت األمانة العامة بعرض مشروع اال تراتيجية عل  أع موفي هذا اإ ار -

ال لب م  الجمهورية فللجنة المرأة العربيةم وأصدرت اللجنة توصية في هذا الشا  نصت عل : 
التون ية موافاتنا بالن خة النهائية م  اال تراتيجية العربية للتمكي  االقتصادي واالجتماعي للن اء 

الجتماعي في دورت  والفتيات في الو   الريفي لعر ها عل  أعما  المجلس االقتصادي وا
 العادية القادمة.

م م  المندوبية الدائمة 10/2/2020بتاريخ  (15/2/11)- 156تلقت األمانة العامة المذكرة  -
لمملكة البحري م مرفص بها مكحلاتها حو  مشروع اال تراتيجيةم وقامت األمانة العامة في هذا 

( بتاريخ 354/5 يةم بموجب مذكرتها رقم )الشا  ب ر الها إل  المندوبية الدائمة للجمهورية التون
16/2/2020. 

م إل  المندوبية 14/7/2020( بتاريخ 20/2754/5المذكرة رقم ) األمانة العامةكما وجهت  -
حت  يت ن  لها بن خة محدثة م  اال تراتيجية  الدائمة للجمهورية التون يةم بشا  موافاتها

 .دي واالجتماعي( للمجلس االقتصا106عر ها عل  أعما  الدورة )
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م إل  المندوبية 9/12/2020( بتاريخ 20/1551/3المذكرة رقم ) وجهت األمانة العامةكما  -
بعد إدماس مكحلات  بن خة محدثة م  اال تراتيجية تهااالدائمة للجمهورية التون يةم بشا  مواف
( 40دورتها )عر ها عل  أعما  لجنة المرأة العربية في الدو  األع اء عليها حت  يت ن  لها 

 .11/2/2021-10والتي عقدت يومي 
 وزارة المرأة واأل رة وال فولة م م 18/12/2020بتاريخ  اا إلكتروني اا تلقت األمانة العامة بريد  -

للتمكي   العربية  تراتيجيةاالفالن خة النهائية م   مرفص ب وكبار ال   بالجمهورية التون يةم 
 الريفيف. الو   ات فيوالفتي للن اء واالجتماعي االقتصادي

الدائمة مندوبيات الم إل  4/1/2021( بتاريخ 21/0007/3وجهت األمانة العامة المذكرة رقم ) -
لمناقشتها الخاصة بهام وذلك اال تراتيجية وخ ة العم  ن خة م   لدو  األع اءم مرفص بهال

 لجنة المرأة العربية.( ل40الدورة )خك  أعما  
اإ تراتيجية العربية للتمكي  عرض فالن خة النهائية م  ألمانة العامة بقامت ا موفي هذا اإ ار  -

ف عل  أعما  لجنة 2025-2019االقتصادي واالجتماعي للن اء والفتيات في الو   الريفي 
م تقنية ففيديو كونفرنسفعبر  11/2/2021بتاريخ التي عقدت  (40المرأة العربية في دورتها )

 في هذا الشا  التي نصت عل : (10م )رق توصيةالوصدر ع  اللجنة 
العربية وخ ة العم  اال تراتيجية تقديم الشكر إل  الجمهورية التون ية عل  إعدادها فلمشروع  -1

 فم كا تراتيجية ا ترشادية.للتمكي  االقتصادي واالجتماعي للمرأة في المنا ص الريفية
 بعرض المرأة واأل رة وال فولة( رة)إدا فتكليص األمانة العامة/ق اع الشؤو  االجتماعية -2

العربية للتمكي  االقتصادي واالجتماعي للمرأة في المنا ص الريفية وخ ة العم  اال تراتيجية 
 .فللنلر في اعتمادهاالمجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  القادمة  أعما عل  

ور األو  حو  التمكي  م  خم ة محاور رئي ية كالتالي: المح (2)مرفص تراتيجية تتكو  اال -
االقتصادي للن اء والفتيات في الو   الريفيم والمحور الثاني حو  التمكي  االجتماعي للن اء 
دارة  والفتيات في الو   الريفيم والمحور الثالث حو  دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة واع

الريفيم والمحور الخامس الشا  المحليم والمحور الراب  حو  تح ي  جودة الخدمات في الو   
 حو  إنتاس البيانات واالحصاءات والتقييم.

م دعم وتمكي  المرأة الريفية اقتصادياا  :منها متهدص اال تراتيجية إل  تحقيص عدد م  األولويات -
الق اء عل  التمييز  د المرأة في  وص العم م محو أمية المرأة الريفية وتوفير لروص عم  

الت رب المدر ي للفتيات في الريصم إر اء  ةفي الو   الريفيم خفض ن ب الئقة للن اء والفتيات
 منلومة العدالة االجتماعية.

 :المقترح المطلوب
 األمر معروض عل  المجلس الموقر للتف   باتخاذ ما يراه منا باا. -
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 : السادس البنـد

مبـــــــادع عامـــــــة عربيـــــــة لتوحيـــــــد إجـــــــراءات تســـــــجيل واعتمـــــــاد اللقاحـــــــات 
 .واستخدامها بين الدول العربية
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 مبادع عامة عربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات
 واستخدامها بين الدول العربية

 ــــــــــ
 :عرض الموضوع

م م  ك  م  األمي  العام للمنلمة العربية لل ياحة والمدير العام 16/7/2021تلقت األمانة العامة مذكرة مشتركة بتاريخ  -
للمنلمة العربية لل يرا  المدني واألمي  العام لكتحاد العربي للنق  الجويم ت لب عرض مو وع فمبادئ عامة عربية 

( 108دو  أعما  الدورة )لتوحيد إجراءات ت جي  واعتماد اللقاحات وا تخدامها بي  الدو  العربيةفم عل  مشروع ج
للمجلس االقتصادي واالجتماعيم وأشارت المذكرة إل  اللقاء الذي تم م  معالي األمي  العام لجامعة الدو  العربية حو  

( للجنة التن يص العليا للعم  العربي المشترك. كما أرفقت المذكرة وثيقة 51هذا المو وعم عل  هامش أعما  الدورة )
 عامة العربية لتوحيد إجراءات ت جي  واعتماد اللقاحات. تت م  المبادئ ال

أو حت مقدمة الوثيقة الم شار إليهام إل  أنها جاءت ان كقاا م  البيانات والقرارات الصادرة ع  منلومة جامعة الدو   -
بتاريخ فم وفي مقدمتها بيا  المجلس االقتصادي واالجتماعي 19-العربية بشا  التعام  م  تبعات جائحة فكوفيد

أو يخفص م  التداعيات  م وبما يحد  األزمة لمجابهة ال روريةتدابير الجراءات و م الذي أكد عل  اتخاذ اإ6/5/2020
يحدث نقلة نوعية في م  شان  أ  االقتصادية واالجتماعيةم كجزء م  تدابير اال تجابة الجماعية لمواجهة هذه الجائحةم و 

وبما ي مك   م  مواصلة الجهود الرامية إل  تنفيذ خ ة التنمية   شت  األصعدةم علالعربية  مكانياتناإاال تفادة م  
موان   تدفص التجارة البينية العربية دو ا تمرارية  ما  عل  أهمية م باإ افة إل  تاكيد المجلس 2030الم تدامة 

 ف. 19-اء تداعيات أزمة فكوفيدومعوقاتم ودعوت  المجالس الوزارية والمنلمات العربية المتخصصة للم اهمة في احتو 
( بدورت  العادية 6و 1كما أشارت مقدمة المبادئ العامة إل  ان كقها أي اا م  قراري مجلس وزراء الصحة العرب رقم ) -

م واللذي  يؤكدا  عل  أهمية التواز  بي  الجوانب االقتصادية والصحيةم وو   ا تراتيجية 23/5/2021( بتاريخ 55رقم )
د إجراءات ت جي  واعتماد اللقاحات وا تخدامها بي  الدو  العربيةم وقراري المجلس الوزاري العربي لل ياحة عربية لتوحي

 (م الراميي  إل  إنعاش ق اعي ال ياحة وال فر في الدو  العربية.488( وقرار مجلس وزراء النق  العرب رقم )290رقم )
لحكومات العربية ذات الصلة ب جراءات ت جي  واعتماد اللقاحاتم كما أو حت المقدمة أنها جاءت ا ترشاداا بمقاربات ا -

بما يتماش  م  اللوائ  الدولية الصحية لمنلمة الصحة العالمية واللوائ  الصحية الو نية للحفال عل  الصحة العامة 
التنمية الم تدامة للموا ني م وبما يمك  م  مواصلة توجهات القمم العربية والمجالس الوزارية المتخصصة لتنفيذ خ ة 

2030. 
ت منت المبادئ المشار إليهام معايير قيا ية لتحديد م تويات مخا ر انتقا  الفيروس والحد م  إمكانية م اهمة ال فر  -

في انتشار الوباءم وذلك باالعتماد عل  عدد م  المؤشرات التي أو حتها وثيقة المبادئم باإ افة إل  و عها لمعايير 
  اا يمك  اال ترشاد بها.في هذا المجا  أي

كما شملت وثيقة المبادئ بعض المقترحات التي ت مك   م  االعتراص المتباد  بي  الدو  العربية بشهادات اللقاحم واقترحت  -
يو   االعتمادات المتبادلة للقاحات بي   (Application)في هذا الصدد اعتماد جامعة الدو  العربية لت بيص إلكتروني 

 ة.الدو  العربي
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فيما يتعلص بتنفيذ هذه المبادئ العامة عل  الم تو  الو نيم فاكدت الوثيقة عل  تشكي  فريص عم  م  المنلمة العربية  -
م (IATA)لل ياحة والمنلمة العربية لل يرا  المدني واالتحاد العربي للنق  الجويم بالتعاو  م  االتحاد الدولي للنق  الجوي 

لتنفيذ تلك المبادئ عل  الم تو  الو نيم بما يمك  م  تنفيذها بشك  متنا ص ومتناغم والمتخصصي  في الدو  الراغبة 
ذات الصلة وصوالا إل  تحقيص األهداص واألممية عل  م تو  الدو  العربيةم وتماشياا م  التوجهات اإقليمية والدولية 

 المرجوة.
والمقدمة م  ك  م  دولة اإمارات العربية المتحدة أكدت المذكرة المرفقة م  خ اب ووثيقة المبادئ المشار إليهمام  -

والمنلمة العربية لل ياحة والمنلمة العربية لل يرا  المدني واالتحاد العربي للنق  الجوي واالتحاد الدولي للنق  الجويم 
م أ  عودة بشا  حالة االقتصاد في العالم العربي وانعكا ات أزمة فيروس كورونا علي  وعل  ق اعي ال ياحة وال فر

االقتصاد العربي إل  م تويات ما قب  الجائحة مرتب  بعدة عوام  أبرزها اإ راع في عمليات التلقي م ومعاودة نشا  
الق اع الخدمي والق اعات المرتب ة ب م وفي مقدمتها ق اعي ال ياحة وال فرم ف كا ع  توافر الدعم المالي م  قب  

 الحكومات.
حة وال فرم أو حت المذكرة أهمية هذي  الق اعي  كاحد مكونات االقتصاد العربيم حيث بل ت فيما يتعلص بق اعي ال يا -

إل   2020م مشيرة إل  تراج  هذه الن بة في العام 2019% في إجمالي الناتج العربي في عام 14.4م اهماتهما حوالي 
 لبات ال فر لشركات ال يرا  العربيةم %م وا تعر ت في هذا اإ ار التاثيرات التي  رأت م  حيث التراج  عل  5.4

 وتراج  إيرادات هذه الشركات أي اام وغير ذلك م  المو وعات ذات الصلة.
في ذات اإ ارم ا تعر ت المذكرة نتائج األبحاث العلمية حو  مد  تعرض الموا ني  للفيروس خك  مراح  ال فر  -

قا  الفيروس حدثت خك  مراح  ال فر الجويم وأ  % فق  م  حاالت انت0.0000004الجويم مشيرة إل  أ  ن بة 
 % فق  م  اإصابات الم جلة هي حاالت م  الوافدي  إل  البلد المعني.2.9

حو  مد  ا تعداد الموا ني  إل  ا تخدام ال فر  ةفي ذات اإ ارم ا تعر ت المذكرة نتائج الدرا ات اال تقصائي -
ل فر الجوي خك  األزمةم باإ افة إل  ا تعراض جهود منلمة الصحة الجويم ومقاربة الحكومات حو  العالم تجاه ا

 العالمية ومنلمة ال يرا  المدني الدولي لدعم تعافي ق اعي ال ياحة وال فر.
فم 19-واختتمت المذكرة بعدد م  التوصيات التي شملت االعتراص المتباد  بشهادات اللقاح والفحوصات المخبرية لافكوفيد -

 .لم يةولوجيا في كافة مراح  ال فر ل ما  تجربة  فر  ل ة وغير وا تخدام التكن
حرصاا م  األمانة العامة عل  عرض المو وع بشك  متكام  عل  المجلس الموقرم ا تف رت م  المنلمات المشار إليها  -

ا الواردة في وثيقة عما إذا كا  هناك أي تكلفة مالية إ افية عل  موازنة األمانة العامةم فاكدت المنلمات عل  مبادرته
المبادئ العامة بتشكي  فريص عم  متخصف يدعم جهود الدو  الراغبة في تنفيذ تلك المبادئ عل  الم تو  الو نيم وأن  

 ال يوجد أي تكلفة عل  موازنة األمانة العامة لجامعة الدو  العربية.
 

 المقترح المطلوب:

 راه منا باا.ياتخاذ ما لتف   باألمر معروض عل  المجلس الموقر ل
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 :السابع البنـد

 التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية.
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عرض الموضوع:
الاادولي فااي المجاااالت االجتماعيااة  –االقتصااادي واالجتماااعي بشااا  التعاااو  العربااي  تنفيااذاا لقاارارات المجلااس -

( بشااا  التعاااو  108-107)المجلااس  دورتاايامااة التقرياار المرحلااي التااالي بااي  األمانااة الع أعاادتوالتنمويااةم 
 الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية: –العربي 

 :الصيني – واًل: منتدى التعاون العربي 
 :الصحةفي مجال  -1
الذي نصات و  م4/2/2021( بتاريخ 107)د.ع  (229تنفيذاا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) -

فتكليااص األمانااة العامااة بمواصاالة اإجااراءات الكزمااة ليعااداد والتح ااير الجيااد  :( ماا  ثانياااا علاا 1الفقاارة )
م 2021  الصاحةم المقاارر عقااده خااك  عااام لعقاد الاادورة الثالثااة لمنتااد  التعااو  العربااي الصاايني فااي مجااا

قامااات األماناااة العاماااة بعااارض هاااذا المو اااوع علااا  مجلاااس وزراء الصاااحة م فاااي جمهورياااة مصااار العربياااةف
م وأصادر فكاونفرنس وفياديفعبار تقنياة م 15/3/2021التاي عقادت بتااريخ ( 54العرب في دورت  العادياة )

الثالثاة ما  الذي نصات فقرتا   مفي المجا  الصحي ( بشا  التعاو  العربي الصيني7) رقم المجلس القرار
فتكليص األمانة الفنية بالتن يص ما  وزارة الصاحة وال اكا  بجمهورياة مصار العربياة والجاناب  :خام اا عل 

عمااا  الاادورة الثالثااة لمنتااد  التعاااو  العربااي الصاايني فااي المجااا  الصااحي لعااام أالصاايني للتح ااير لعقااد 
 .رنسف فيديو كونففعبر تقنية  2021

 قامت األمانة العامة بما يلي: م وبناءا عل  ما تقدم -
خرهااا المااذكرة رقاام آو  ملاا  وزارة الصااحة وال ااكا  بجمهوريااة مصاار العربيااةإماا  المااذكرات  اا وجهاات عاادد ▪

عا  مشااروع الخ اة المبدئياة لتنلايم فعالياة الاادورة  بشاا  اال تف اارم 11/4/2021بتااريخ  (258/5)
 .2021عربي الصيني في المجا  الصحي لعام الثالثة لمنتد  التعاو  ال

مااا  المندوبياااة الدائماااة لجمهورياااة  11/5/2021بتااااريخ  (1277)رقااام ماااذكرة ال تلقااات األماناااة العاماااة ▪
التاي أعادتها وزارة و  ملي  أعكهإمصر العربيةم تت م  مشروع الخ ة المبدئية لفعالية المنتد  المشار 

 .بجمهورية مصر العربيةالصحة وال كا  
في إ ار التعاو  والتن يص بي  األمانة العامة والجانب الصينيم قامت األمانة العامة بتوجي  المذكرة و  ▪

مرفاص بهاا مشاروع الخ اة  مل  بعثة الجامعة العربية فاي بكاي إم 17/5/2021بتاريخ  156/6/8رقم 
وذلاااك  إليهااام المشااارالمبدئيااة لفعاليااة المنتااد  الثالااث للتعااااو  العربااي الصاايني فااي المجاااا  الصااحي 

والجهاات المعنياة بجمهورياة الصاي   الصايني )اللجناة الو نياة للصاحة وتنلايم األ ارة( إبكغ الجانب
خاااك  العاااام الجااااري عقاااده المنتاااد  المزمااا  ألعماااا  بماااا ت ااامن  مشاااروع الخ اااة المبدئياااة  مالشاااعبية
 .بجمهورية مصر العربية 2021

 مذكرة ُمحدّثة
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 في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي: -2
الفقارة خاصاة م و 2022-2020البرنامج التنفيذي لمنتد  التعاو  العربي الصيني باي  عاامي إل   تناداا ا  -

فالاادورة الرابعااة لمااؤتمر التعاااو  العربااي الصاايني لنقاا  التكنولوجيااا واالبااداع فااي  :( التااي تاانف علاا 9رقاام )
قاماة مختبارات مشاتركة فاي المجااالت ذات األولوياة واال 2021عام  وفاي هتماام المشاتركفم في الصاي م واع

الاذي و  م4/2/2021( بتااريخ 107)د.ع  (2299قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقام ) إ ار تنفيذ
تكلياص األماناة العاماة بمواصالة اإجاراءات الكزماة ليعاداد والتح اير ف منا ( ما  ثانيااا 2الفقارة ) ت منت

عام  المقرر عقده خك يني لنق  التكنولوجيا واإبداع الرابعة لمؤتمر التعاو  العربي الصالجيد لعقد الدورة 
 .الشعبية الصي جمهورية في  2021

ماااااا  المركااااااز العربااااااي الصاااااايني لنقاااااا  التكنولوجيااااااا  16/6/2021تلقاااااات األمانااااااة العامااااااة دعااااااوة بتاااااااريخ  -
(CASTTC) اع لنقاا  التكنولوجيااا واإباادالصاايني  –التعاااو  العربااي للمشاااركة فااي الاادورة الرابعااة لمنتااد  م
معارض الدورة الخام اة ما  م وذلك تزامناا م  ففيديو كونفرنسفعبر تقنية  22/8/2021-19خك  الفترة 

( فااي VIDEO)م ااجلة  و ااتقوم األمانااة العامااة ب لقاااء كلمااةم اللعلااوم والتكنولوجياا الصااي  والاادو  العربيااة
 الجل ة االفتتاحية للمنتد .

 :حوار الحضاراتفي مجال  -3
وتنفيااذاا إعااك  م 2022-2020مج التنفيااذي لمنتااد  التعاااو  العربااي الصاايني بااي  عااامي ا ااتناداا إلاا  البرنااا -

العرباااااايم الاااااذي عقاااااد بتاااااااريخ  –الصاااااادر عاااااا  الااااادورة الرابعاااااة الجتماااااااع وزراء الثقافاااااة الصااااايني  فتشااااان دوف
والاااذي أوصااا  بالعمااا  علااا  توقيااا  ماااذكرة تفااااهم بشاااا  آلياااة التعااااو  الثقاااافي باااي   مبالصاااي  25/10/2018
 عاااداد مشاااروع ماااذكرة تفااااهم مااا  وزارة الثقافاااة وال اااياحة بجمهورياااة الصاااي  بم قامااات األماناااة العاماااة لجاااانبي ا

ر اااا م آلياااة التعااااو  العرباااي الصااايني فاااي مجاااا  الثقافاااةالشاااعبية بشاااا  تعمياااص  مشاااروع ماااذكرة التفااااهم إلااا   واع
( بتاااريخ 1/400رقاام ) ة ببكااي الجامعااالجانااب الصاايني. وفااي هااذا اإ ااار تلقاات األمانااة العامااة مااذكرة بعثااة 

األخذ بتعديكت المقترحة عل  مشروع مذكرة التفاهمم وتم الجانب الصيني تعديكت  مرفص بهام 21/8/2020
علا  منادوبيات الادو   بتعمايم مشاروع ماذكرة التفااهمقامات األماناة العاماة  مفي هذا اإ ارو  .الجانب الصيني

م وتلقت في هذا الشا  مكحلات بعض 30/8/2020بتاريخ  (20/3309/5األع اء بموجب مذكرتها رقم )
ة القانونيا الشاؤو  ق ااعإلا  إر االها  م وتام األخاذ بهاام وما  ثام تامماذكرة التفااهمالدو  األع اء عل  مشروع 

قامات األمانااة العامااة ب ر ااا  مشااروع  موفااي هااذا اإ ااار .الااذي قااام باابعض التعاديكت عليهااا مباألماناة العامااة
إل  هم بعد تحديثها في  وء ما ورد م  الدو  األع اء وق اع الشؤو  القانونية باألمانة العامةم مذكرة التفا

م واقترحاات 26/6/2021بتاااريخ  (21/0296/5/8/8)بعثااة الجامعااة العربيااة فااي بكااي  بموجااب المااذكرة رقاام 
الصاينية المقارر عقاده خاك   خك  فعاليات الادورة الرابعاة لمهرجاا  الفناو توقي  مذكرة التفاهم األمانة العامة 
يااتم التوقيااا  عليهااا بمقاار األماناااة  موفاااي حااا  تعااذر عقاااد المهرجااا  .ب حاااد  الاادو  العربيااة 2021هااذا العااام 

 . م  الجانب الصيني العامةم ولم تتلص األمانة العامة رداا في هذا الشا  حت  تاريخ 
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م بشااا  اقتااراح 4/6/2021بتاااريخ  (2/342)قاام تلقاات األمانااة العامااة مااذكرة بعثااة الجامعااة العربيااة فااي بكااي  ر  -
وزارة الخارجياة الصاينية عقاد الاادورة التا اعة لنادوة العكقااات العربياة الصاينية والحااوار باي  الح اارتي  العربيااة 

 تقنياة م ح ورياا بالن بة للجانب الصيني في مدينة يان شو وعبار2021 أيلو  /والصينية خك  شهر  بتمبر
 م وفااي هااذا يلن اابة للجانااب العرباايم بمشاااركة ال اافراء العاارب فااي بكااي  والخبااراء الصااينيففيااديو كااونفرنسف با

إلااا  بعثاااة الجامعاااة فاااي  7/6/2021بتااااريخ  (21/200/5/8/8)ماااذكرة رقااام الاألماناااة العاماااة  وجهاااتاإ اااار 
وا  الرئي ااي م بشااا   اارعة موافاااة األمانااة العامااة بالورقااة المفاهيميااة الخاصااة بالناادوة والتااي تت اام  العناابكااي 

للندوة والمحاور والبرنامج الزمني والمتحدثي  م  الجانب الصينيم حت  يت ن  التعمايم علا  منادوبيات الادو  
ماا  الجانااب  حتاا  تاريخاا   م ولاام تتلااص األمانااة العامااة رداا فااي هااذا الشاااإبااداء مكحلاااتهم عليهااااألع اااء 
 .الصيني

 
 الهندي: -ثانيًا: منتدى التعاون العربي 

 مجال التعليم والبحث العلمي: في
م الهناد بالقااهرةجمهورياة إلا   افارة  19/10/2020بتااريخ  (5/4031/20)األمانة العامة المذكرة رقم وجهت  -

األماناة العاماة ولام تتلاص  ممد  ا تعدادها لعقد مؤتمر رؤ اء الجامعات العربية والهنديةاال تف ار ع  بشا  
الهناد بالقااهرة جمهورياة م   افارة  في هذا الشا  تواصلت األمانة العامة  أكما  بص و  .في هذا الشا  ردأي 

األمانة العامة م  بعثتها في أي اا تواصلت كما  .م  الجانب الهندي حت  تاريخ  اا ولم تتلص رد 2019خك  
 نيودلهي لمعرفة مد  ا تعداد الجانب الهندي لعقد المؤتمر المذكور أعكه.

دولاة االماارات العربياة المتحادة تفيادها با خر  مندوبياةإلا   م8/12/2020ذكرة بتااريخ األماناة العاماة ما وجهت -
 م تجدات متابعة األمانة العامة في هذا الشا .

أعمااا  خااك  الرغبااة  هوجاااءت هااذأعاارب الجانااب الهناادي عاا  رغبتاا  با ت ااافة المااؤتمر ح ااورياا فااي الهناادم  -
عبار  12/1/2021التعاو  العربي الهندي التاي عقادت بتااريخ  الدورة الثالثة الجتماع كبار الم ؤولي  لمنتد 

 .ففيديو كونفرنسفتقنية 

م للتواص  م  11/2/2021بتاريخ  (5/499/21)خا بت األمانة العامة بعثتها بنيودلهي بموجب المذكرة رقم  -
بالهنادم وقامات  لعقاد الماؤتمر اا محادد اا تت م  موعدلألمانة العامة الجانب الهندي ب لب إر ا  مذكرة ر مية 

رقااام بموجاااب ماااذكرتها م فاااي هاااذا الشاااا وزارة الخارجياااة بجمهورياااة الهناااد بمخا باااة  بعثاااة الجامعاااة بنياااودلهي
7/MI/PRO/2021/01  لعقد الدورة  اا محدد اا منها مذكرة ر مية تت م  تاريخ ت لبم و 12/2/2021بتاريخ

 .2021األول  م  مؤتمر رؤ اء الجامعات العربية بالهند في عام 

م  وزارة الخارجية بجمهورية الهند  30/3/2021بتاريخ  M-302/01/2020تلقت األمانة العامة المذكرة رقم  -
م وذلك نلراا الرتفااع 2021تقترح تاجي  موعد انعقاد المؤتمر المشار إلي  أعكه إل  شهر يوليو أو أغ  س 

 أعداد اإصابات بفيروس كورونا خك  الفترة الحالية.
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لاااادو  لالدائمااااة إلاااا  المناااادوبيات  6/4/2021بتاااااريخ  8/7/5/214/21ة العامااااة المااااذكرة رقاااام األماناااا وجهاااات -
 لب الجانب الهندي ا ت اافة الماؤتمر ح اورياا وكاذلك بمقتارح تاجيلا  إلا  شاهر يولياو تفيد فيها  ماألع اء

 .2021أو أغ  س 

 مالهنااد بالقاااهرةجمهوريااة فارة ماا   اا 30/6/2021بتاااريخ  (73/2021)تلقاات األمانااة العامااة المااذكرة رقاام كمااا  -
علا  م جائحاة كوروناا لتاداعياتوذلاك نلاراا  فنسافيديو كاونفر فتقترح عقد المؤتمر عل  مدار يومي  عبر تقنية 

 .أ  ت عقد جل ة لوزراء التعليم العالي في اليوم األو م يتبعها جل ات رفيعة الم تو  لرؤ اء الجامعات

الهنااااد جمهوريااااة م إلاااا   ااافارة 13/7/2021( بتااااريخ 21/373/5/7/8وجهااات األمانااااة العاماااة المااااذكرة رقاااام ) -
بالهناد والهندياة بالقاهرةم بشا  الترحيب بمقترح الجانب الهندي الخاف بعقد مؤتمر رؤ اء الجامعاات العربياة 

عقاد أعماا  الماؤتمر ت  نسفم واقترحت األمانة العامة فاي هاذا الشاا  أ  اعبر تقنية ففيديو كونفر  2021في عام 
م كما اقترحت عقاد اجتمااع تن ايقي ما  الجاناب الهنادي واتحااد الجامعاات 2021ك  الرب  األخير م  عام خ

م كماااا  البااات ماااذكرة األماناااة العاماااة موافاتهاااا بنق اااة اتصاااا  مااا  2021ب آة خاااك  شاااهر أغ ااا س/ بياااالعر 
 الجانب الهندي في هذا الشا .

تت اام  معلومااات نقااا   مماا   اافارة الهنااد 5/8/2021 بتاااريخ( 73/2021) تلقاات األمانااة العامااة المااذكرة رقاام -
 .12/8/2021 بتاريخوالموافقة عل  عقد اجتماع تن يقي م اتصا  الجانب الهندي

م وتم 12/8/2021بتاريخ م  الجانب الهندي واتحاد الجامعات العربية  اا تن يقي اا عقدت األمانة العامة اجتماع -
مناقشاااة الورقاااة . كماااا تااام واإعاااداد لماااؤتمر رؤ ااااء الجامعااااتلجناااة تنليمياااة للتن ااايص  تشاااكي االتفااااص علااا  

 المفاهيمية التي أعدتها األمانة العامة للمؤتمر وجدو  األعما  المقترح م  الجانب الهندي.

 

 
 

  :المطلوب المقترح
 راه منا باا.يما  للتف   باتخاذالموقر المجلس األمر معروض عل  
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 : الثامنالبنـد 

 :واللجا  قرارات المجالس الوزاريةو تقارير 
 :م )عبااااااااار تقنياااااااااة ففياااااااااديو كااااااااااونفرنسف( لمجلاااااااااس وزراء الصاااااااااحة العااااااااارب54)الااااااااادورة  -

15/3/2021). 

 :عبااااااااار تقنياااااااااة ففياااااااااديو كااااااااااونفرنسف) م( لمجلاااااااااس وزراء الصاااااااااحة العااااااااارب55)الااااااااادورة  -
23/5/2021). 

ففيااااااااااديو )عباااااااااار تقنيااااااااااة م لمجلااااااااااس وزراء الشااااااااااباب والريا ااااااااااة العاااااااااارب (44)الاااااااااادورة  -
 .(27/5/2021 :فنسفر كون

 

 )مجلد مستقل( 
  

 


