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 جمللس االقتصادي واالجتماعياأوالً: متابعـــة تنفيـــذ قـــرارات 
 )اجلوانب االقتصادية(

 ااااااااااااااا
 :ي( للمجلس االقتصادي واالجتماع105متابعة تنفيذ قرارات الااادورة ) -أ

 (2261) رقم القاااااااااااارار:
 (.105( و)104 ي  دورتي المجلس ) العامتقرير ايمي   موضوع القاااااااارار:

 نص القرار: ❖
( للمجلس، ونشاط األمانة العامة ب و 104اإلحاطة علمًا، مع التقدير، بتقرير األم و العام حول       قرارات الدورة )"

 " (.105( و)104دور ي المجلس )
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج:  ✓

، 9/2/2020بتةاري   20/310/3 ممة ررة رقالالم ةدوييةات الةدائمةة للةدول األعمةةةةةةةةةةةةةةا  بموجة  على   م  عميم القرار
 .9/2/2020بتاري   20/760/5 مرقوالم ظمات العريية المتخصصة بموج  الم ررة 

 
 (2262) رقااااام القااااااارار:

( 31على مستوى القمة د.ع ) جامعة الدول العربيةالملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس   موضااااااوع القاااااارار:
 .(2020مارس/آذار )

 نص القرار:  ❖
الملةةةةةت االقتصةةةةةادي واالجتمةةةةةاعي لمجلةةةةةس جامعةةةةةة اإلحاطةةةةةة علمةةةةةًا بالمولةةةةةوعات التاليةةةةةة الم قتةةةةةر   مةةةةةم   ا فةةةةةي  -1" 

 (:31الدول العريية على مستوى القمة في دور ه العادية )

 الت موي العريي المشترك. قرير األم و العام عو العمل االقتصادي واالجتماعي  ▪

 ( لمجلس الجامعة على مستوى القمة.30 قرير حول متابعة       قرارات الدورة ) ▪

 قريةةةةةر حةةةةةول متابعةةةةةة     ةةةةة  قةةةةةرارات القمةةةةةة العرييةةةةةة الت مويةةةةةة: االقتصةةةةةادية واالجتما يةةةةةة فةةةةةي دور  ةةةةةا الرابعةةةةةة  ▪
(20/1/2019.) 

 االسترا يجية العريية للسياحة. ▪

ستمةةةةةي ة ل جلةةةة و السةةةةةوري و للحةةةةةدي مةةةةةو األ بةةةةا  االقتصةةةةةادية واالجتما يةةةةةة المتر بةةةةةة دعةةةةم الةةةةةدول العرييةةةةةة الم ▪
 على ه ه االستمافة.

 قريةةةةةر حةةةةةول التقةةةةةدم الم حةةةةةرط السةةةةةتةمال مت لبةةةةةات م  قةةةةةة التجةةةةةارة الحةةةةةرة العرييةةةةةة الةبةةةةةرى و قامةةةةةة اال حةةةةةاد  ▪
 الجمرري العريي.

 معالجة التحديات المريبية ال اشلة عو االقتصاد الرقمي. ▪

 اإلطار االسترا يجي العريي لم   ة العمل االجتماعي. ▪

 إنشا  المررز العريي لدراسات التمك و االقتصادي واالجتماعي بدولة فلس  و. ▪

 .2030االسترا يجية العريية لل  وض بعمل المرأة في إطار أهداف الت مية المستدامة  ▪

 المتخصصةةةةةةةة، العرييةةةةةةةة لم ظمةةةةةةةاتوا الوطاريةةةةةةةة والمجةةةةةةةالس األعمةةةةةةةا  الةةةةةةةدول  قترح ةةةةةةةا التةةةةةةةي المولةةةةةةةوعات ▪
 .القمة على المولوعات عرض معاي ر وفق
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دعةةةةةةوة الةةةةةةدول األعمةةةةةةا  لموافةةةةةةاة األمانةةةةةةة العامةةةةةةة بالمولةةةةةةوعات التةةةةةةي  قتةةةةةةر  إدراج ةةةةةةا لةةةةةةمو الملةةةةةةت االقتصةةةةةةادي  -2
 واالجتماعي المرفوع للقمة، وذلك في أجل أقصاه أسبوع و مو  اريخه.

الوثةةةةةائق الخالةةةةةة بةةةةةالملت االقتصةةةةةادي واالجتمةةةةةاعي لمجلةةةةةس الجامعةةةةةة علةةةةةى ال لةةةةة  مةةةةةو األمانةةةةةة العامةةةةةة إرسةةةةةال  -3
 " (، إلى الدول األعما ، في أجل أقصاه أسبوع و قبل  اري  انعقاد القمة.31مستوى القمة د.ع )

  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج:  ✓
، 9/2/2020بتةةاري   20/310/3 ممةة ررة رقالعلى الم ةةدوييةةات الةةدائمةةة للةةدول األعمةةةةةةةةةةةةةةةا  بموجةة    م  عميم القرار

وقامت األمانة العامة بمتابعة . 9/2/2020بتاري   20/760/5 مالعريية المتخصةةةصةةةة بموج  الم ررة رق والم ظمات
       ه ا القرار، وأعدت  قريرًا موجزًا س تم م اقشته لمو الب د المخصص ل لك.

   
 (2263) رقم القااااااااااااااارار:

متابعااااة تنفيااااذ قاااارارات القمااااة العربيااااة التنمويااااة: االقتصااااادية واالجتما يااااة فااااي دورت ااااا   موضااااااااااوع القاااااااااارار:
 .(20/1/2019 الجم ورية اللبنانية: –الرابعة ) يروت 

 نص القرار: ❖
العمل  الترح   باإلجرا ات التي ا خ   ا األمانة العامة والدول األعمةةةا  والمجالس الوطارية المتخصةةةصةةةة وم سةةةسةةةات - 1" 

العريي المشترك لت     نتائج وقرارات القمة العريية الت موية: االقتصادية واالجتما ية في دور  ا الرابعة التي ع قدت في 
 .20/1/2019مدي ة ب روت بالجم ورية اللب انية بتاري  

  والمجالس الوطارية والم ظمات  ةليف األمانة العامة بمتابعة       نتائج وقرارات القمة بالت سةةةةةةةة ق مع الدول األعمةةةةةةةةا - 2
( لمجلس جامعة الدول 31العريية المتخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةة، و عداد  قرير في ه ا الشةةةةةةةةةأد يتم رفعه إلى الدورة العادية القادمة )

 "(.2020العريية على مستوى القمة )
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج:  ✓

، 9/2/2020بتةاري   20/310/3 ممة ررة رقالالةدائمةة للةدول األعمةةةةةةةةةةةةةةا  بموجة   على الم ةدوييةات  م  عميم القرار
بمتابعة  وقامت األمانة العامة. 9/2/2020بتاري   20/760/5 موالم ظمات العريية المتخصةةصةةة بموج  الم ررة رق

الصادرة عو القمة، وس تم عرض اإلجرا ات الم تخ ة لمو الملت االقتصادي واالجتماعي  االقتصادية      القرارات 
 .( لمجلس جامعة الدول العريية على مستوى القمة31المرفوع إلى الدورة العادية القادمة )

 
  (2264) رقم القاااااااااااارار:

غينيا االساااتوائية:  –متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية ايفريقية في دورت ا الرابعة )ماال و   مااوضاااااااااااوع الااقاارار:
 .(الجوانب االقتصادية)واإلعداد للقمة في دورت ا الخامسة ( 23/11/2016

 :(1)نص القرار ❖
في  اإلفريقيةاإلحاطة علمًا بالمولةةةةةةةةةوعات المقتر  إدراج ا في مشةةةةةةةةةروع الملت االقتصةةةةةةةةةادي المرفوع للقمة العريية " 

دور  ا الخامسةةةةةةةة، ودعوة الدول األعمةةةةةةةا  لموافاة األمانة العامة بم حظا  ا حول مشةةةةةةةروع الملت في أجل أقصةةةةةةةاه 
تصادي واالجتماعي على مستوى ربار المسلول و، ،  م  دًا لعرل ا على دورة غ ر عادية للمجلس االق15/2/2020

، بت ويض مو المجلس االقتصةةةةةةةةةةادي واالجتماعي على المسةةةةةةةةةةتوى الوطاري، لل ظر في 20/2/2020-19 عقد يومي 
المولوعات المدرجة في مشروع الملت االقتصادي المرفوع للقمة العريية اإلفريقية في دور  ا الخامسة، وولع ا في 

 "ى  تمكو األمانة العامة مو الت س ق مع م ولية اال حاد اإلفريقي في ه ا الشأد.شكل ا ال  ائي، حت
                                                           

المملةة العريية السعودية، دولة ق ر، المملةة مملةة البحريو، المملةة األردنية ال اشمية، دولة اإلمارات العريية المتحدة،  رر رل مو:  (  1)
 مو أشغال الدورة الرابعة للقمة. اانسحاب ، الجم ورية اليم ية المغريية
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 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج:   ✓
، 9/2/2020بتةاري   20/310/3 ممة ررة رقالعلى الم ةدوييةات الةدائمةة للةدول األعمةةةةةةةةةةةةةةا  بموجة    م  عميم القرار

وقامت األمانة العامة . 9/2/2020بتاري   20/760/5 مالم ررة رقوالم ظمات العريية المتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةة بموج  
 .بالت س ق مع الدول األعما  والم ظمات العريية والمجالس الوطارية لمتابعة       ه ا القرار

 
 (2265) رقم القاااااااااااارار:
 الكبرى وتطورات االتحاد الجمركي العربي. العربيةمحور أعمال الدورة: منطقة التجارة الحرة  موضوع القرار:

 نص القرار: ❖
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:أواًل: "
 لج ة الت     والمتابعة:  .1

  (.12/12/2019-10)األمانة العامة:  ( للج ة الت     والمتابعة48 قرير و وليات االجتماع )الموافقة على  .أ
ال ل  مو الدول األعما  إخ ار األمانة العامة باإلجرا ات المتخ ة بشأد   ب ق مبدأ المعاملة بالمثل حيال  .ب

 5/9/2019( بتاري  104( د.ع )2234)رقم الدول التي لدر بشأن ا قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 
واالجتماعي ذات الع قة بم  قة التجارة الحرة في إطار   ب ق آلية التزام الدول بقرارات المجلس االقتصادي 

 العريية الةبرى.
إحالة مشروع بر ورول التعاود في مجال الم افسة بالدول العريية إلى ق اع الش ود القانونية باألمانة العامة  .ج

 للمراجعة، وعرله على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دور ه القادمة ل عتماد.
 لية العربية: قواعد المنا  التفصي .2

)األمانةةةةة العامةةةةة:  قريةةةةر و ولةةةةيات االجتمةةةةاع األول للج ةةةةة ال  يةةةةة الدائمةةةةة لقواعةةةةد الم شةةةةأ العرييةةةةة الموافقةةةةة علةةةةى 
14-16/1/2020). 

 تطوير الئحة القواعد اإلجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: .3
االجتماع الثاني للخبرا  القانون و المختص و بت وير آلية فض الم اطعات ب و يات و ول قرير الموافقة على  -أ

 .(9/12/2019- 8)األمانة العامة: الدول العريية 
التجارة الحرة  جرائية المتعلقة ب ض الم اطعات في إطار م  قة"الئحة القواعد اإل مسمى الموافقة على  عديل -ب

 الم اطعات في إطار م  قة التجارة الحرة العريية الةبرى".العريية الةبرى" ليكود "آلية  سوية 

 التعاوص الجمركي: .4
حث الدول العريية على اإلسراع في االنت ا  مو إجرا ات التوقيع والتصديق على ا  اقية التعاود الجمرري  .أ

 العريي، لتسريع دخول ا ح ز ال  اذ.
 العريي.الترح   بتوقيع دولة ق ر على ا  اقية التعاود الجمرري  .ب
 تحرير التجارة في الخدمات:ثانيًا: 
 الترح   بتصديق دولة اإلمارات العريية المتحدة على ا  اقية  حرير التجارة في الخدمات ب و الدول العريية. .أ

حث الدول العريية التي  م اعتماد جداول التزاما  ا ال  ائية مو المجلس االقتصادي واالجتماعي، سرعة استةمال  .ب
 التوقيع والتصديق على اال  اقية.إجرا ات 

 حث الدول العريية غ ر الم ممة إلى اال  اقية على استةمال عرول ا ال  ائية، لةي  صبح طرفاً في اال  اقية. .ج
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 ثالثًا: االتحاد الجمركي العربي:
ا، حتى ال ل  مو األمانة العامة استةمال الدراسات الخالة باال حاد الجمرري العريي وسرعة االنت ا  م   .أ

 يتس ى االست ادة ب ا في مراحل العمل القادمة.
الموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى القةةةةةةةةانود الجمررةةةةةةةي العريةةةةةةةي الموحةةةةةةةةد والئحتةةةةةةةه الت    يةةةةةةةة وم رر ةةةةةةةةه اإليمةةةةةةةاحية بالصةةةةةةةةيغة  .ب

 .  (2) (1)المرفقة 
 " .(3) اعتماد دل ل اإلجرا ات الجمرري العريي الموحد بالصيغة المرفقة .ج

 والنتائج:اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار  ✓
، 9/2/2020بتةاري   20/310/3 ممة ررة رقالعلى الم ةدوييةات الةدائمةة للةدول األعمةةةةةةةةةةةةةةا  بموجة    م  عميم القرار

وقامت األمانة العامة بمتابعة . 9/2/2020بتاري   20/760/5 موالم ظمات العريية المتخصةةصةةة بموج  الم ررة رق
 .      ه ا القرار

 
 (2266) رقم القاااااااااااارار:
منطقة التجارة ( أحد أعمدة البنية التحتية للجودة في إطار ARACالج از العربي لالعتماد ) موضوع القرار:

 .الكبرى  العربيةالحرة 
 نص القرار: ❖
( رأحةةةةةد أعمةةةةةدة الب يةةةةةة التحتيةةةةةة للجةةةةةودة ARACبالةةةةةدور الةةةةة ي يقةةةةةوم بةةةةةه الج ةةةةةاط العريةةةةةي ل عتمةةةةةاد )الترح ةةةةة   - 1" 

 التجارة الحرة العريية الةبرى.في إطار م  قة 
                                                           

 السابق  ح ظ ا على المغريية المملةة اإليماحية،   رد وم رر ه الت    ية والئحته الموحد العريي الجمرري القانود  مشروع (  بخصوص1)
 إدراج على المغريية المملةة   رد ، رما87 بالمادة والمتعلق الت    ية والئحته الموحد العريي الجمرري انود الق مشروع على المسجل
 للج ة 33 االجتماع  قرير في المدونة الصيغة وفق الجمررية بالقمايا والمتعلق القانود  مشروع مو عشر الثالث بالباب الخاص  ح ظ ا
 :التالي الشكل على وذلك( 2019 أبريل 17-16: القاهرة) الموحد العريي الجمرري القانود 

 المقتمةةةةةةيات اسةةةةةةتث ا  لةةةةةةرورة وعلى الجمررية بالقمةةةةةةايا المتعلق عشةةةةةةر الثالث الباب على  ح ظ ا على المغريية المملةة   رد"  •
 القةانوني الب ةا  مو جز  الجمرري( العقويةات) الزجري  القةانود  رود  م  ةا عةدة العتبةارات التوح ةد، قةاعةدة مو بةالم ةاطعةات المتعلقةة
 بلد لةل المالية و االقتصةةةةادية التوج ات و المع يات لتبايو اعتبارا أيمةةةةا و العريية الدول مسةةةةتوى  على بعد يوحد لم ال ي الوط ي

 والمسةةةة رية الجبائية الجوان  على الموحدة الجمررية  شةةةةريعا  ا في  قتصةةةةر العالم في الجمررية اال حادات معظم رود  ي سةةةةر مما
 ." الزجري  المجال  شمل أد دود ( اإلجرائية)

 .الت    ية ال ئحة مشروع مو( 11) المادة بشأد  ح ظ ا على المغريية المملةة   رد كما •

 موق  ا على و  رد باإلع ا ات الخاص الثامو الباب لةةةةةمو القانود  مشةةةةةروع مو( 100) للمادة( ب) فقرة إلةةةةةافة على  تح ظ كما •
 أبريل 17-16: القاهرة) الموحد العريي الجمرري القانود  للج ة( 33) االجتماع  قرير لةةمو المولةةوع، بخصةةوص سةةابقاً  المسةةجل
 لةةةمو ر لك التح ظ ه ا إدراج على و  رد. فيه للبت الموحدة العريية الجمررية التعري ة للج ة المولةةةوع بإحالة والقالةةةي( 2019

 .الت    ية والئحته الموحد العريي الجمرري القانود  مشروع نص
( في مشةةروع القانود الجمرري العريي الموحد والئحته الت    ية بشةةأد 87(     رد دولة اإلمارات العريية المتحدة على  ح ظ ا على المادة )2)

 معاملة م تجات الم اطق الحرة.
 دل ل مشةةةةةةةةروع على المسةةةةةةةةجل السةةةةةةةةابق  ا ح ظ على المغريية المملةة الموحد،   رد العريي الجمررية اإلجرا ات دل ل مشةةةةةةةةروع بخصةةةةةةةةوص(  3)

  ح ظ مع  ماشةةةةةياً  الحرة، واألسةةةةةوا  الم اطق في باإليداع الخاص 0304 الب د مو 4 بالمةةةةةاب  المتعلق الموحد، العريي الجمررية اإلجرا ات
 الب د مو 4 المةةةةةاب  على المغريي الجان   ح ظ إدراج على و  رد الموحد، العريي الجمرري القانود  مشةةةةةروع مو( 87) المادة على المغرب

 المغريي الجان   ح ظ مع  ماشةةةةةةياً  وذلك األج بية، السةةةةةةياحية للسةةةةةةيارات الم قت باإلدخال والخاص الجمررية اإلجرا ات دل ل مو 030101
 اإلجرا ات دل ل مشةةةةروع نص لةةةةمو ر لك التح ظ ه ا إدراج على و  رد. القانود  لمشةةةةروع الت    ية ال ئحة مو( 11) المادة على المسةةةةجل
 على مراجعته إلعادة الموحد العريي الجمرري القانود  للج ة الدل ل مشةةةةةةةروع إرجاع على المغريية المملةة   رد رما .الموحد العريي الجمررية

 .المختصة للج ة( 33)و( 32) االجتماع و خ ل الت    ية والئحته القانود  مشروع على أدرجت التي التعدي ت لو 
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لج ةةةةةاط العريةةةةةي ا دعةةةةةم االسةةةةةتمرار فةةةةةيإلةةةةةى عمةةةةةا  بم  قةةةةةة التجةةةةةارة الحةةةةةرة العرييةةةةةة الةبةةةةةرى الةةةةةدول األ دعةةةةةوة - 2
 "حتى يتمكو مو مواللة عمله.، مو خ ل أج زة االعتماد بالدول األعما ، (ARACل عتماد )

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
، 9/2/2020بتةاري   20/310/3 ممة ررة رقالعلى الم ةدوييةات الةدائمةة للةدول األعمةةةةةةةةةةةةةةا  بموجة    عميم القرار م 

 . 9/2/2020بتاري   20/760/5 موالم ظمات العريية المتخصصة بموج  الم ررة رق
 

 (2267) رقم القاااااااااااارار:
 في الدول العربية. االستثمار موضوع القرار:

 القرار:نص  ❖
 أواًل: إعداد مسودة اتفاقية استثمار عربية جديدة:" 

الم عقد بت ظيم مشترك  (15/1/2020-14)المملةة المغريية:  للخبرا  المستوى  عالي اإلحاطة علمًا بتقرير االجتماع -1
وذلك ل سترشاد بما  ب و األمانة العامة وم  مر األمم المتحدة للتجارة والت مية )األونةتاد( والب ك اإلس مي للت مية،

 خل ص إليه االجتماع في إعداد ا  اقية االستثمار العريية الجديدة.
دعوة الدول العريية لموافاة األمانة العامة بال صوص التي  رغ  في  مم   ا في ب ود ا  اقية االستثمار العريية  -2

 الشأد. الجديدة في أجل أقصاه ش ريو مو  اري  مخاطبة األمانة العامة ل م في ه ا
الجديدة ال  اقية االستثمار العريية  المسودة لم اقشة لعقد اجتماع ا الثالث الخبرا  لج ة بدعوة العامة األمانة  ةليف -3

للخبرا ، وال صوص المقترحة التي  المستوى  عالي الجديدة، وال ي س تم  حديد موعده الحقًا، في لو   قرير االجتماع
 .لى األمانة العامةستقوم الدول العريية بإرسال ا إ

حث لج ة الخبرا  المع ية باالستثمار في الدول العريية على سرعة االنت ا  مو إعداد ا  اقية االستثمار العريية الجديدة  -4
 .2020قبل ن اية عام 

عرض مشروع ا  اقية االستثمار العريية الجديدة فور االنت ا  م  ا على المجلس االقتصادي واالجتماعي  م  دًا  -5
 لرفع ا إلى القمة العريية ل عتماد.

 :ايعمال والمستثمري  العرب أصحابثانيًا: مؤتمر 
( لم  مر ألحاب األعمال والمستثمريو العرب 18عمال الدورة )على ح سو الت ظيم أل  وجيه الشكر لمملةة البحريو .1

لملك حمد بو  يسى آل خلي ة  حت الرعاية السامية لصاح  الج لة ا 13/11/2019-11التي ع قدت خ ل ال ترة 
 ملك مملةة البحريو بالت س ق مع الج ات المع ية. 

 ةليف األمانة العامة بالت س ق مع ا حاد الغرف العريية والم سسة العريية لمماد االستثمار وائتماد الصادرات لتحديد  .2
تحم ر له، وحث الدول العريية ( لم  مر ألحاب األعمال والمستثمريو العرب ويد  ال19موعد ومكاد عقد الدورة )

 "على المشاررة في ه ه الدورة.
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

، 9/2/2020بتةاري   20/310/3 ممة ررة رقالعلى الم ةدوييةات الةدائمةة للةدول األعمةةةةةةةةةةةةةةا  بموجة    م  عميم القرار
 . 9/2/2020بتاري   20/760/5 موالم ظمات العريية المتخصصة بموج  الم ررة رق

 

 نص القرار: ❖
اإلحاطة علمًا بتقرير ا حاد الغرف العريية حول األنشةةةةةة ة التي قامت ب ا الغرف التجارية العريية األج بية المشةةةةةةتررة  -1" 

 .2019و 2018خ ل العام و 

 (2268) رقم القااااااااارار:
 .دور الغرف التجارية العربية ايجنبية الماتركة موضوع القرار:
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 "حث الغرف التجارية العريية األج بية المشتررة على  عزيز ع قا  ا بالدول العريية. -2
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

، 9/2/2020بتةاري   20/310/3 ممة ررة رقالعلى الم ةدوييةات الةدائمةة للةدول األعمةةةةةةةةةةةةةةا  بموجة    م  عميم القرار
 .9/2/2020بتاري   20/760/5 مبموج  الم ررة رقوالم ظمات العريية المتخصصة 

 
 (2269رقاااااااام القاااااااااااارار: )
 .االستراتيجية العربية للسياحةموضوع القرار: 

 نص القرار: ❖
لة، ورفع ا إلى القمة العريية في دور  ا العادية ) الموافقة على االسةةةةةةةةةترا يجية العريية للسةةةةةةةةةياحة -1 " ( 31بصةةةةةةةةةيغت ا الم عدي

 ل عتماد.
 ةليف المجلس الوطاري العريي للسياحة بولع خ ة العمل الت    ية لمبادرات االسترا يجية العريية للسياحة بشكل  -2

 "يراعي خصولية رل دولة واألنظمة المعمول ب ا.
  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

، 9/2/2020بتةاري   20/310/3 ممة ررة رقالبموجة   على الم ةدوييةات الةدائمةة للةدول األعمةةةةةةةةةةةةةةا   م  عميم القرار
 .9/2/2020بتاري   20/760/5 موالم ظمات العريية المتخصصة بموج  الم ررة رق

 
 (3( )2(  )1) (7022) رقاااااااااااام القاااااااارار:
  الوضعية القانونية للتمديد لألمي  العام لمجلس الوحدة االقتصادية العربية موضوع القرار:

 نص القرار: ❖
إلغا  القرار الخاص بالتمديد بص ة استث ائية ألم و عام مجلس الوحدة االقتصادية العريية لمدة س ت و، لمخال ته لل ظام  -1" 

األساسي الموحد للم ظمات العريية المتخصصة ولقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي الصادرة في ه ا الخصوص 
 الوحدة االقتصادية العريية.ولل ظام الداخلي لمجلس 

                                                           

ملًة و  صةةة ً  وال ي راد مقدمًا مو اإلدارة القانونية باألمانة العامة، و م (  يسةةةجل وفد 1) الجم ورية اليم ية احتجاجه واعترالةةةه على ه ا القرار ج 
 رفض  قديم أي ليغة أخرى  وافقية.

 :ية لألسباب التالية تح ظ رل مو: جم ورية الصومال ال  درالية، الجم ورية اليم ية على ال قرة األولى والثانية مو التول  (2)
يية است دت ال قرة األولى إلى مخال ة قرار التمديد لألم و العام لمجلس الوحدة االقتصادية العريية لل ظام األساسي الموحد للم ظمات العر  -1

المتخصةةةةةةةةصةةةةةةةةة، وهو ال ظام ال ي  سةةةةةةةةري أحكامه فق  على الم ظمات العريية المتخصةةةةةةةةصةةةةةةةةة وال ي ليس مو لةةةةةةةةم  م مجلس الوحدة 
 االقتصادية العريية، و نما يعد المجلس م سسة عمل عريي مشترك.

( بالموافقة على  قرير و ولةةةةةةةةةةةةةيات االجتماع 83مخال ة ال قرة األولى لقرار المجلس االقتصةةةةةةةةةةةةةادي واالجتماعي في دور ه العادية رقم ) -2
نصةةةةةت في فقر  ا السةةةةةابعة على "  ب ق األنظمة  االسةةةةةتث ائي للج ة الم ظمات في شةةةةةأد اعتماد األنظمة واللوائح وال ماذج الجديدة والتي

األساسية الموحدة في الم ظمات العريية المع ية بالحساب الموحد". ومجلس الوحدة االقتصادية العريية غ ر مع ي بالحساب الموحد رونه 
 ليس مو الم ظمات العريية المتخصصة وي  ا ال   بق.

إلدارية في الدعوى المثارة أمام ا مو أم و عام مجلس الوحدة االقتصادية والمق دة  حت رقم استبقت ال قرة األولى والثانية حكم المحكمة ا -3
لد رئيس ق اع الش ود القانونية، مدير إدارة الش ود القانونية، ومدير إدارة الم ظمات واال حادات. والمتعلقة بالمولوع  2020لس ة  1

 محل ال ظر.
 :وجم ورية العرا  م حظة المملةة األردنية ال اشمية( 3)

، ولمةةة ق الوقت وقرب انت ا  عمل األم و 20/6/2019بتاري   108د  /1815نظرًا إللغا  قرار مجلس الوحدة االقتصةةةادية العريية المرقم 
اإلع د عو العام لمجلس الوحدة االقتصةةةةةةادية الحالي )السةةةةةة  ر/ محمد الرييع(،   ل  رل مو المملةة األردنية ال اشةةةةةةمية وجم ورية العرا  

 (.105شغور الم ص  ل تس ى للدول األعما  الترشيح مو  اري  لدور قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي د.ع )
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لرورة التزام مجلس الوحدة االقتصادية بالقرارات الصادرة عو المجلس االقتصادي واالجتماعي و  ب ق ال ظام  -2
األساسي الموحد للم ظمات العريية المتخصصة، أسوة بكافة الم ظمات العريية، والتأك د على خموع مجلس الوحدة 

رٍل مو: لج ة الت س ق العليا للعمل العريي المشترك ولج ة الم ظمات للت س ق والمتابعة االقتصادية العريية لوالية 
 "الم بثقة عو المجلس االقتصادي واالجتماعي.

  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
، 9/2/2020بتاري   20/310/3 مم ررة رقالعلى الم دوييات الدائمة للدول األعمةةةةةةةةةةةةةةا  بموج    م  عميم القرار -

  .9/2/2020بتاري   20/760/5 موالم ظمات العريية المتخصصة بموج  الم ررة رق
بإب غ األمانة العامة لمجلس الوحدة  12/2/2020بتاري   20/844/5م ررة رقم القامت األمانة العامة بموج   -

 لمتخ ة بشأد متابعة       القرار. االقتصادية العريية ب ص القرار وال ل  إل  ا موافاة األمانة العامة باإلجرا ات ا
 19/5/2020بتاري   3/1055 لقت األمانة العامة م ررة الم دويية الدائمة للمملةة األردنية ال اشةةةةةةةةةةةةةمية رقم ج.ع/ -

بشةةةةةةةأد ال ل  مو مجلس الوحدة اإلسةةةةةةةراع باإلع د عو شةةةةةةةغور م صةةةةةةة  األم و العام لمجلس الوحدة االقتصةةةةةةةادية 
 ح لشغل الم ص . عريية األعما  الترشي العريية، حتى يتس ى للدول ال

م ررة الم دويية ، و شارة إلى نظرًا النت ا  المدة القانونية لوالية األم و العام الحالي لمجلس الوحدة االقتصادية العريية -
وج ت األمانة العامة بموج   ،الدائمة للمملةة األردنية ال اشةةمية التي   ل  اإلسةةراع باإلع د عو شةةغور الم صةة 

لى االجتماع لإلع د إالدعوة للدول األعمةةةةةةةةةةا  في مجلس الوحدة  28/6/2020بتاري   20/2518/5م ررة رقم ال
ى ح و انتخاب األم و العام إلو ع  و مو يسة ر االعمال م قتًا  5/7/2020عو شةغور م صة  األم و العام بتاري  

 لقت األمانة العامة وقد . 6/2/2020بتاري   2270الجديد وذلك      ًا لقرار المجلس االقتصةةةادي واالجتماعي رقم 
جم ورية  –جم ورية السوداد  -جم ورية العرا  –موافقة أريع دول أعما  في المجلس )المملةة األردنية ال اشمية 

 .لعقد االجتماع مصر العريية(
 29/6/2020بتاري   3/280 لقت األمانة العامة م ررة الم دويية الدائمة للمملةة األردنية ال اشةةةةةةةةةةةةةمية رقم ج.ع / -

ال خاذ ما يلزم بخصةةوص شةةغور م صةة  األم و العام  5/7/2020لمشةةاررة في االجتماع االسةةتث ائي بتاري  ابشةةأد 
 لمجلس الوحدة االقتصادية العريية. 

بتاري   3/322 لقت األمانة العامة نسةةةةةةةةةةةةةخة مو م ررة الم دويية الدائمة للمملةة األردنية ال اشةةةةةةةةةةةةةمية رقم   ع/ -
لى األمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العريية   ل  ف  ا سرعة عقد اجتماع استث ائي إ ةموج ال 2/7/2020

ا يلزم بخصةةةةةةوص شةةةةةةغور م صةةةةةة  األم و العام، وقد لمجلس الوحدة على مسةةةةةةتوى نواب الممثل و الدائم و ال خاذ م
 يدت بعض الدول األعما  ه ا المقتر . أ

بتاري   211وفي ه ا الشةةةةةةةةةةةةةأد، دعت األمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصةةةةةةةةةةةةةادية العريية بموج  م رر  ا رقم أ م/ -
 بتاري وذلك ، لى االجتماع االسةةةةةةةةةةةتث ائي بشةةةةةةةةةةةأد م صةةةةةةةةةةة  األم و العام للمجلسإالدول األعمةةةةةةةةةةةا   12/7/2020
19/7/2020. 

بحمور الدول األعما  )المملةة  19/7/20202 بتاري قد االجتماع االستث ائي لمجلس الوحدة االقتصادية العريية ع   -
جم ورية  -دولة فلسةة  و  –جم ورية الصةةومال ال  درالية  –جم ورية السةةوداد  -جم ورية العرا  –األردنية ال اشةةمية 

 : اوا خ وا مجموعة مو التوليات م   ،الجم ورية اليم ية( -الجم ورية اإلس مية الموريتانية  –مصر العريية 
ع د شةةغور م صةة  األم و العام   ، و 6/2/2020بتاري   2270ار المجلس االقتصةةادي واالجتماعي رقم       قر  •

عقد قبل د    ألمجلس الوحدة االقتصةةةادية العريية، على  110لمجلس الوحدة االقتصةةةادية العريية في الدورة العادية 
 للمجلس االقتصادي واالجتماعي.  106انعقاد الدورة 
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عامة لمجلس الوحدة االقتصةةةةةةةةةةةادية بتقديم  قرير حول م ئمة   ب ق ال ظام األسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةي الموحد  ةليف األمانة ال •
لمجلس الوحدة  110د يقدم للدورة أللم ظمات العريية المتخصصة على مجلس الوحدة االقتصادية العريية، على 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي. 106االقتصادية العريية والدورة 
ة قانونية مشةةةةةةةةةةةةتررة ب و األمانة العامة لجامعة الدول العريية واألمانة العامة لمجلس الوحدة الدعوة لتشةةةةةةةةةةةةك ل لج  •

د أ، على 2020يون و  10في قانونية ال ترة التي يشةةةةغل ا األم و العام للمجلس ما بعد  االقتصةةةةادية العريية للبتي 
 للمجلس االقتصادي واالجتماعي. 106لمجلس الوحدة االقتصادية العريية، والدورة  110 رفع  قريرها للدورة 

 وجيه الشةةةكر والتقدير لسةةةعادة السةةة  ر / محمد محمد الرييع األم و العام لمجلس الوحدة االقتصةةةادية العريية على  •
 الج ود التي قام ب ا خ ل فترة عمله. 

 
 () (7122) رقم القاااااااااارار:
 وضع منظمة المرأة العربية موضوع القرار:

 القرار:نص  ❖
 والسل ة المرجعية باعتباره واالجتماعي االقتصادي المجلس قرارات جميعب العريية المرأة  م ظمة لرورة التزام على التأك د -1"

 .المشترك العريي العمل وم سسات لم ظمات العليا
 واألنظمة واالجتماعي االقتصادي المجلس قرارات مع يتوافق بمائ ا نشاإ ا  اقية  عديلال ل  مو م ظمة المرأة العريية  -2

، وعرل ا على لج ة الم ظمات للت س ق والمتابعة،  م  دًا المتخصصة العريية للم ظمات الموحدة األساسية واللوائح
 . لعرل ا على المجلس االقتصادي واالجتماعي

إدارة  –)إدارة الم ظمات واال حادات العريية  لجامعةل العامة األمانة شك ل لج ة مو الدول األعما  م توحة العموية، و  -3
، والترر ز على الجوان  اإلدارية والمالية الم ظمة أولاع و ق يم دراسةالش ود القانونية(، ورئيس ال  لة العليا للرقابة، ل

 في جتماعيواال االقتصادي المجلس عو الم بثقة والمتابعة للت س ق الم ظمات للج ة متةامل  قرير و قديم والت ظيمية،
 ".القادمة دور  ا

  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
، 9/2/2020بتاري   20/310/3 مم ررة رقالعلى الم دوييات الدائمة للدول األعمةةةةةةةةةةةةةةا  بموج    م  عميم القرار -

 . 9/2/2020بتاري   20/760/5 موالم ظمات العريية المتخصصة بموج  الم ررة رق
بتةةاري   20/847/5مةة ررة رقم الم ظمةةة المرأة العرييةةة ب ص القرار بموجةة   بةةإب غقةةامةةت األمةةانةةة العةةامةةة للجةةامعةةة  -

 وال ل  إل  ا وموافاة األمانة العامة باإلجرا ات المتخ ة بشأد متابعة       القرار.  12/2/2020
م ررة رقم العليا للرقابة المالية واإلدارية بموج  قامت األمانة العامة بتوجيه الدعوة للدول األعمةةةةةةا  ورئيس ال  لة ال -

 لحمةةةور اجتماع اللج ة م توحة العمةةةوية لدارسةةةة و ق يم أولةةةاع م ظمة المرأة العريية ال ي راد مقرراً  20/446/3
لظروف المتر بة على للغا  عقد اجتماع اللج ة نتيجة إنه  م أإال  ،بمقر األمانة العامة 12/3/2020عقده بتاري  

 شي ف روس رورونا في العالم والم  قة العريية.   
 

                                                           

(  ) :سجل الجم ورية اللب انية  ح ظ ا على ه ه التولية لألسباب اإلجرائية والقانونية التالية  
ولري ا لمبدأ سيادة الدول األعما  وذلك عبر االستمرار واإللرار على اإلشارة مخال ة األمانة العامة لإلجرا ات والم َ ل القانونية  -1

إلى م ررة األردد االسةةت سةةارية بالرغم مو سةةحب ا مو قبل الم دويية األردنية قبل  وطيع الم ررة الشةةارحة، فمةةً  عو إع ا  األمانة 
 ل ية الدولة لاحبة الم ررة.العامة ن س ا الحق بت س ر الم ررات الش  ية للدول على نحو مخالت 

 مةةةم و الم ررة الشةةةارحة لمعلومات مغلوطة وغ ر دقيقة عو األولةةةاع المالية واإلدارية، ويالتالي دفع المجلس ال خاذ قرار بمعزل  -2
 عو الوقائع الدقيقة.

مات العريية هي ول دة  رر ز األمانة العامة على أد ه ه األولةةةةةةةةاع المسةةةةةةةةتجدة في الم ظمة في ح و أن ا وأسةةةةةةةةوة بكث ر مو الم ظ -3
  راكمات عبر س وات.

إد طابع العجلة القصةوى ال ي أسةبع على المولةوع غ ر مبرر ولم ي ع  الم دوييات الوقت الةافي للتوالةل مع عوالةم ا، خالة  -4
 وأد المجلس األعلى للم ظمة يتألت مو الس دات األ ول في الدول األعما .
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 (2272) رقم القاااااااااارار:
 .شغور منصب المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة وايراضي القاحلة موضوع القرار:

 نص القرار: ❖
 ،القاحلة واألرالي الجافة الم اطق لدراسات العريي للمررز العام المدير - لالح رف ق /للدرتور الشكر  وجيه -1" 

 المرحلة ظل في ومقدرا ه مكتسبا ه على والمحافظة المررز عمل و  ع ل   وير في ب ل ا التي الةب رة الج ود على
 . العريية الم  قة ب ا  مر التي

 ،24/8/2017 بتاري ( 100) العادية دور ه في( 2162) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار على التأك د -2
 في المتخصصة العريية الم ظمات مو   ل  والتي للم ظمة العام المدير م ص  بشغور والخالة( 18 ال قرة)

 .الم ظمة عمالأ  بتس  ر للقيام دارةإ مدير أقدم  ةليف يتم للم ظمة العام المدير  غ   حالة
 اختيار القادمة دور  ا في القاحلة واألرالي الجافة الم اطق لدراسات العريي للمررز العمومية الجمعية مو ال ل  -3

 ".القادمة لمرحلةل العام المدير م ام لتولي المررز في إدارة مدير قدمأ
  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
، 9/2/2020بتاري   20/310/3 مم ررة رقالعلى الم دوييات الدائمة للدول األعمةةةةةةةةةةةةةةا  بموج    م  عميم القرار -

 . 9/2/2020بتاري   20/760/5 موالم ظمات العريية المتخصصة بموج  الم ررة رق
قامت األمانة العامة بإب غ المررز العريي لدراسةةات الم اطق الجافة واألرالةةي القاحلة ب ص القرار بموج  م رر  ا  -

 .23/2/2020بتاري   20/848/5رقم 
 23/6/2020بتاري  اجتماع ا عقدت الجمعية العمومية للمررز العريي لدراسةةات الم اطق الجافة واألرالةةي القاحلة  -

بالموافقة باإلجماع على انتخاب الدرتور نصةةةةةةةةةةةةةر الديو العب د مديرًا عامًا للمررز العريي  35قرار رقم الوألةةةةةةةةةةةةةدرت 
د يتمتع المدير أ، على 1/7/2020 وات  بدأ مو  اري  لدراسةةةةةةات الم اطق الجافة واألرالةةةةةةي القاحلة لمدة أريع سةةةةةة

 سمية الس د الدرتور  ىالعام الجديد بكافة الحقو  والمزايا والص حيات المم وحة للمدير العام السابق. رما وافقت عل
القومية رف ق علي لالح مستشارًا لدى المررز العريي لدراسات الم اطق الجافة واألرالي القاحلة، لش ود المشاريع 

 والبحثية والمج ت العلمية لما يتمتع به مو خبرات علمية و دارية متم زة.
 

 (.2275) رقم القااااااااااااارار:
 تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجاص موضوع القرار:  

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

 :ااإلحاطة علمًا  
مارات العريية المتحدة: دولة اإل –( لمجلس وطرا  اإلسكاد والتعم ر العرب )دبي 36 قرير وقرارات الدورة ) -

6/10/2019). 
 (.24/10/2019 وطرا  العرب المس ول و عو ش ود الب لة )األمانة العامة:ال( لمجلس 31 قرير وقرارات الدورة ) -
 (.5/11/2019العريي للة ريا  )األمانة العامة: ( للمجلس الوطاري 13 قرير وقرارات الدورة ) -
( لمجلس وطرا  ال قل العرب )مقر األكاديمية العريية للعلوم والتة ولوجيا وال قل 32 قرير وقرارات الدورة العادية ) -

 (.14/11/2019-13 مدي ة اإلسك درية: -البحري 
المملةة العريية السعودية: -االت والمعلومات )الرياض( لمجلس الوطرا  العرب ل  ص23 قرير وقرارات الدورة العادية ) -

18/12/2019.) 
المملةة العريية السعودية:  -)محافظة األحسا ( للمجلس الوطاري العريي للسياحة 22 قرير وقرارات الدورة العادية ) -

23/12/2019.) 
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 :اللجاص: ثانياً 
 :الموافقة على

 (.24/9/2019-22لةودات الب ا  العريية )األمانة العامة:   قرير وقرارات االجتماع الخامس للج ة الدائمة -
 (.14/11/2019-13( للج ة ال  ية الدائمة لإلحصا  )األمانة العامة :40 قرير و وليات االجتماع ) -
الم ظمات للت س ق والمتابعة الم بثقة عو المجلس االقتصادي واالجتماعي  االستث ائي للج ة قرير و وليات االجتماع  -

 :يلي ما على التأك د مع ،(19/12/2019-17)األمانة العامة: 

 .المرفقة الصيغة وفق ،والمعلومات اال صال لتة ولوجيات العريية للم ظمة الت ظيمي ال يكل على الموافقة •
 الصيغة وفق ،األخرى  ال بيعية والةوارث الزالطل خ ارأ مو للوقاية العريي للمررز الت ظيمي ال يكل على الموافقة •

 .المرفقة
 . الزرا ية للت مية العريية للم ظمة الت ظيمي ال يكل لمو للزيتود  العريي المكت  نشا إ على الموافقة •
  شغ ل على المتر بة التةاليف  تحمل دأ على ،للزيتود  العريي للمكت  التونسية الجم ورية باستمافة الترح   •

 .المكت  نشا إ نتيجة مالية أ با  ةيأ األعما  الدول  حمل دود  المكت 
 العريية للم ظمات الداخلية الرقابة وحدات ورؤسا  واإلدارية المالية الرقابة ه لات لرؤسا   دريبية دورة عقد •

 خ ل وذلك المتخصصة العريية للم ظمات الموحدة واللوائح األنظمة في الجديدة بالتعدي ت خالة المتخصصة
 .2020 عام مو الثاني ال صت

 صةصالمتخ العريية للم ظمات الموحدة األساسية األنظمة بدراسة المع ية ال  ية اللج ة و وليات  قرير على الموافقة -
 .22/1/2020-20 ال ترة خ ل للجامعة العامة األمانة بمقر عقدت والتي

 "(.22/1/2020-21الخامس للج ة ال  ية للملةية ال ةرية )األمانة العامة:   قرير و وليات االجتماع -

  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
، 9/2/2020بتاري   20/310/3 مم ررة رقالعلى الم دوييات الدائمة للدول األعمةةةةةةةةةةةةةةا  بموج    م  عميم القرار -

 .9/2/2020بتاري   20/760/5 موالم ظمات العريية المتخصصة بموج  الم ررة رق
ف ديو "للج ة الم ظمات للت سةةةة ق والمتابعة الم بثقة عو المجلس االقتصةةةةادي واالجتماعي بتق ية ( 29)قد االجتماع ع   -

 ولدر ع ه عدة  وليات أهم ا: ، 23/7/2020بتاري   "كون رانس
فق ، ووفق ما اعتمد ل ا في عام  2021الموافقة على اعتماد مواطنات الم ظمات العريية المتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةة للعام  •

للم ظمات العريية المتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةة في االجتماع القادم للج ة  2022د  عرض مواطنات عام أم، على 2020
 .2021الم ظمات للت س ق والمتابعة والمقرر عقده في يول و 

الم ظمات العريية المتخصةةةةةصةةةةةة االلتزام بأحكام ال ظام المالي والمحاسةةةةةبي الموحد للم ظمات العريية التأك د على  •
 المتخصصة في       مواطنا  ا.

التأك د على الم ظمات العريية المتخصةةةةةةةةصةةةةةةةةة االسةةةةةةةةتمرار في ج ودها في مجال التمويل ال ا ي مو خ ل  قديم  •
جل الترويج لخةدما  ةا رون ةا أرييةة )حكومات وق ةاع خاص( مو خدما  ةا بمقةابل و عزيز التعةاود مع الدول الع

 ب وت خبرة في مجاالت عمل ا.
التأك د على عدم المسةةةاس بحقو  الموظ  و مو الم ظمات العريية المتخصةةةصةةةة وروا ب م ومسةةةتحقا  م، أو إجرا   •

 أية  عدي ت عل  ا دود لدور قرارات ب لك مو المجلس االقتصادي واالجتماعي.
و الم ظمة العريية للت مية االدارية إعداد م ررة  ولةةح ف  ا الظروف التي  واج  ا بسةةب  جائحة ف روس ال ل  م •

، والتةاليف الثابتة 2020( وما سببته ل ا مو عدم القيام ب شاطا  ا ويرامج ا المعتمدة في عام 19كورونا )كوف د 
(، لل ظر 106واالجتماعي في دور ه القادمة ) التي  حملت ا و تحمل ا بسةةةةب  ذلك، و قديم ا للمجلس االقتصةةةةادي
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 (.2020في لدور قرار بمساهمة الدول العريية األعما  في  غ ية  لك التةاليف لتلك الس ة )
،  غ ي احتياجا  ا االسةةاسةةية للعام 2022ال ل  مو الم ظمات العريية المتخصةةصةةة ولةةع م زانية  قديرية لعام  •

  رات جائحة رورونا.القادم، أخ ا باالعتبار   ورات  أث
ال ل  مو الم ظمات العريية المتخصةةةةةةصةةةةةةة سةةةةةةرعة العمل على ولةةةةةةع خ   بديلة لت     مشةةةةةةاريع ا وأنشةةةةةة ت ا  •

(، ل تم عرلةةةةةة ا على االجتماع 19ويرامج ا المعتمدة، في حال اسةةةةةةتمرار  دا يات جائحة ف روس رورونا )كوف د 
 .2020االستث ائي ال ي سيعقد في ش ر ديسمبر 

 "ف ديو رون رانس"ظمات العريية المتخصةةةصةةةة الى عقد ورو عمل وندوات متخصةةةصةةةة مو خ ل  ق ية دعوة الم  •
 ل ست ادة مو الخبرا  المتواجديو في الم ظمات ودعوة الدول العريية للمشاررة ف  ا.

وال قل  حالة الموالةة ات والمعاي ر والشةةروط الخالةةة لشةةغل م صةة  رئيس االكاديمية العريية للعلوم والتة ولوجياإ •
البحري، والتي وافقت عل  ا الجمعية العامة لألكاديمية، إلى الدول االعمةةةةةةةا  الخ  مرئيا  ا وم حظا  ا على اد 
 رسةةةةةةةةةل ه ه المرئيات والم حظات لألمانة العامة للجامعة )ادارة الم ظمات واال حادات العريية( قبل عقد اجتماع 

 . ت راف، على اد  عرض على المجلس ال خاذ القرار الم اسللمجلس االقتصادي واالجتماعي بوق 106الدورة 
التأك د على التزام الم ظمات العريية المتخصصة بت     قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي بص ته المرجعية  •

رض القومية لم سةةسةةات العمل العريي المشةةترك وأد قرارا ه ملزمة ون ائية ويلغى حكمًا أية قرارات أو  عليمات  تعا
 مع ا.

جامعة والدول العريية والم ظمات العريية المتخصصة عدم عرض أية مواليع مالية لالتأك د على األمانة العامة ل •
و دارية وهيكلية و  ظيمية خالةةة بشةة ود الم ظمات العريية المتخصةةصةةة على جدول أعمال المجلس االقتصةةادي 

ا على لج ة الم ظمات للت سةة ق والمتابعة الم بثقة عو واالجتماعي أو مجلس جامعة الدول العريية إال بعد عرلةة 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي.

الموافقة على فتح مكت  إقليمي للم ظمة العريية لتة ولوجيات اال صةةةةةةةةةةةةةال والمعلومات بجم ورية العرا ، على اد  •
ا  ايه أ با  مالية نتيجة  تحمل جم ورية العرا  التةاليف المتر بة على  شغ ل المكت ، دود  حمل الدول األعم

 نشا  المكت . إ
 الموافقة على التمديد لةل مو الخب ريو بالم ظمة العريية للت مية الزرا ية على ال حو التالي: •

o الجم ورية العريية  – ذقية الالدرتور / غال  شةةةةةةةةةةةةحادة مدير المع د العريي التق ي للزراعة والثروة السةةةةةةةةةةةةمكية ب
 .31/01/2021حتى  1/1/2021ارًا مو السورية وذلك لمدة عام اعتب

o  الدرتور / فيصةةةةل رشةةةة د خب ر طراعي بادارة البرامج ال  ية والمشةةةةرف على وحدة الدراسةةةةات واالسةةةةتشةةةةارات بمقر
 .31/01/2021حتى  1/1/2021الم ظمة بالخرطوم وذلك لمدة عام اعتبارًا مو 

للم ظمات العريية المتخصةةةصةةةة عقد اجتماع ا في دعوة اللج ة ال  ية المع ية بدراسةةةة االنظمة االسةةةاسةةةية الموحدة  •
ال ترة القادمة لدراسةةةةةةةةةةة الموالةةةةةةةةةةيع المكل ة ب ا مو قبل لج ة الم ظمات للت سةةةةةةةةةة ق والمتابعة الم بثقة عو المجلس 

 االقتصادي واالجتماعي. 
عي في ش ر عقد دورة استث ائية للج ة الم ظمات للت س ق والمتابعةةةةةةةةةةةةةةةة الم بثقة عو المجلس االقتصادي واالجتما •

لمراجعة الخ   البديلة التي سةةتمةةع ا الم ظمات العريية المتخصةةصةةة في حال اسةةتمرار جائحة  2020ديسةةمبر 
، يسبق ذلك اجتماع 2020(، باإللافة لمراجعة أولاع الم ظمات وادائ ا خ ل عام 19ف روس رورونا )كوف د 

ظمات العريية المتخصةصةة لم اقشةة ما اح ل ال  ا مو للج ة ال  ية المع ية بدراسةة االنظمة االسةاسةية الموحدة للم 
 مولوعات  م  دا لم اقشة ما  تولل اليه في اجتماع لج ة الم ظمات المشار إليه.
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عقد االجتماع الث ثود للج ة الم ظمات للت س ق والمتابعةةةةةةةةةةةةةة الم بثقة عو المجلس االقتصادي واالجتماعي خ ل  •
االجتماع التشاوري لرؤسا  ه لات الرقابة  ههةةةةةةةةةةةة ويسبق1442 ذو الحجة  6-3الموافق  15/7/2021-12ال ترة 

ذو  - 2الموافق 11/7/2021المالية ورؤسةةةةةةةةةةةا  وحدات الرقابة الداخلية للم ظمات العريية المتخصةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةة يوم 
 هة.1442 الحجة 

 
 

" )الجوانب 19-البياص الصادر ع  المجلس االقتصادي واالجتماعي با ص التعام  مع تبعات جائحة "كوفيدمتابعة تنفيذ  -ب
 :(االقتصادية

قةةامةةت األمةةانةةة العةةامةةة بةةا خةةاذ عةةدد مو اإلجرا ات في إطةةار متةةابعةةة     ةة  البيةةاد الصةةةةةةةةةةةةةةادر عو المجلس االقتصةةةةةةةةةةةةةةادي 
مو خ ل المجالس الوطارية واللجاد العريية المتخصةةةةةةةةصةةةةةةةةة، "، 19-واالجتماعي بشةةةةةةةةأد التعامل مع  بعات جائحة "كوف د

 والم ظمات العريية. المتخصصة ويالت س ق مع الدول األعما ، ويالتعاود مع م ظمات األمم المتحدة
 
 )الموضوع معروض في  ند مستق (
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 : نشاط األمانة العامةاً ثاني
 فيما بني دورتي
 (106) ( و105)اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 
 (ةاالقتصاديانب و)الج
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 : نااة ايمانة العامةثانياً 

 (106( و)105ديما  ي  دورتي المجلس االقتصادي واالجتماعي )
 )الجوانب االقتصادية(

 ااااااااااااااا
 

 في مجال التةامل االقتصادي العريي.   .1

 .والحد مو الةوارث في مجال اإلسكاد والموارد المائية .2

 واألرلاد الجوية. الب لةش ود في مجال  .3

 في مجال   مية اال صاالت و ق ية المعلومات.  .4

 في مجال ال اقة. .5

 في مجال ال قل والسياحة. .6

 في مجال اإلحصا  وقواعد المعلومات. .7

 ت واال حادات العريية.في مجال الم ظما .8

 في مجال الع قات االقتصادية. .9

 في مجال الملةية ال ةرية والت افسية. .10

 في مجال الت س ق والمتابعة االقتصادية. .11
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 في مجال التكام  االقتصادي العربي: .1
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: ❖

 لجنة التنفيذ والمتابعة: 
 "ف ةةةةةةةديو رةةةةةةةون رانس ق يةةةةةةةة "بةةةةةةةر ع (23/8/2020( )األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة: 49اجتماع ةةةةةةةا ) عقةةةةةةةد لج ةةةةةةةة الت   ةةةةةةة  والمتابعةةةةةةةة 

متابعةةةةةة   ب ةةةةةق م  قةةةةةة التجةةةةةارة الحةةةةةرة العرييةةةةةة الةبةةةةةرى والعقبةةةةةات التةةةةةي  واجةةةةةه  لم اقشةةةةةة عةةةةةدة مولةةةةةوعات، مةةةةةو أهم ةةةةةا
الغةةةةةةرف تم اسةةةةةةتعراض التقريةةةةةةر السةةةةةة وي ال حةةةةةةاد سةةةةةة الةةةةةةدول األعمةةةةةةا  فةةةةةةي   ب ةةةةةةق األحكةةةةةةام المتعلقةةةةةةة بالم  قةةةةةةة. رمةةةةةةا 

 .  ال  ية الم بثقة عو اللج ةرَ العريية، ور لك  قارير اللجاد وال   
 اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنا  العربية:

 ق يةةةةةةة "ف ةةةةةةديو عبةةةةةةر  11/5/2020ع قةةةةةةد االجتمةةةةةةاع االسةةةةةةتث ائي للج ةةةةةةة ال  يةةةةةةة الدائمةةةةةةة لقواعةةةةةةد الم شةةةةةةأ العرييةةةةةةة بتةةةةةةاري  
أهم ةةةةةا: قبةةةةةول شةةةةة ادة الم شةةةةةأ الصةةةةةادرة إلةترونيةةةةةًا  ، مةةةةةوالتولةةةةةيات لةةةةةى عةةةةةدد مةةةةةوإخلةةةةةص االجتمةةةةةاع كةةةةةون رانس". وقةةةةةد 

ةةةةة ، طالمةةةةةا ف ةةةةةروس رورونةةةةةا المسةةةةةتجد درج ب ةةةةةا الخةةةةةتم والتوقيةةةةةع إلةترونيةةةةةًا( مةةةةةو الةةةةةدول العرييةةةةةة خةةةةة ل فتةةةةةرة جائحةةةةةة)الم 
يتةةةةوفر ب ةةةةا إمكانيةةةةة التحقةةةةق مةةةةو بيانةةةةات الشةةةة ادة مةةةةو خةةةة ل رابةةةة  التحقةةةةق الموجةةةةود عل  ةةةةا الخةةةةاص بالج ةةةةة الرسةةةةمية، 

إلةترونيةةةةةة أخةةةةةرى، مةةةةةع األخةةةةة  بعةةةةة و االعتبةةةةةار أد  ةةةةةةود شةةةةة ادة الم شةةةةةأ وفةةةةةق ال مةةةةةوذج المعتمةةةةةد   حقةةةةةقأو أي وسةةةةة لة 
فةةةةةق مةةةةع األحكةةةةةام العامةةةةةة لقواعةةةةد الم شةةةةةأ العرييةةةةةة، وال لةةةةة  فةةةةي إطةةةةةار م  قةةةةةة التجةةةةارة الحةةةةةرة العرييةةةةةة الةبةةةةرى ويمةةةةةا يتوا

إخ ةةةةار األمانةةةة العامةةةةة بةةةة لك قبةةةةل أسةةةةبوع مةةةةو  مةةةو الةةةةدول األعمةةةةا  التةةةةي  رغةةةة  فةةةي إلةةةةدار شةةةة ادة الم شةةةةأ إلةترونيةةةةاً 
بةةةةد  اإللةةةةدار مةةةةع  ولةةةةيح آليةةةةة التحقةةةةق م  ةةةةا و ةةةةاري  بةةةةد  الت ب ةةةةق حتةةةةى يتسةةةة ى  عميم ةةةةا علةةةةى الةةةةدول األعمةةةةا . 

مةةةةو األمانةةةةة العامةةةةة الةةةةدعوة لعقةةةةد اجتمةةةةاع للج ةةةةة ال  يةةةةة الدائمةةةةة لقواعةةةةد الم شةةةةأ العرييةةةةة خةةةة ل ال صةةةةت  مةةةةا  ةةةةم ال لةةةة ك
عقبةةةةات مةةةةو  ةيةةةةأعمةةةةا   ةةةة ل ل القةةةةادم لتق ةةةةيم التجريةةةةة، ورةةةة لك ال لةةةة  مةةةةو الةةةةدول األ أيلةةةةول /الثةةةةاني مةةةةو شةةةة ر سةةةةبتمبر

ظةةةةل الظةةةةروف االسةةةةتث ائية التةةةةي  مةةةةر  عمةةةةا  فةةةةيد  تسةةةةب  فةةةةي  ع  ةةةةل حررةةةةة التجةةةةارة بةةةة و الةةةةدول العرييةةةةة األأشةةةةأن ا 
 ب ا الم  قة.

 فريق الخبراء المختص في مجال المنافسة ومراقبة االحتكار في الدول العربية:
( )األمانةةةةةة 11عقةةةةةد فريةةةةةق الخبةةةةةرا  المخةةةةةتص فةةةةةي مجةةةةةال الم افسةةةةةة ومراقبةةةةةة االحتةةةةةةار فةةةةةي الةةةةةدول العرييةةةةةة االجتمةةةةةاع )

بسياسةةةةةةةةات وقةةةةةةةةوان و الم افسةةةةةةةةة فةةةةةةةةي الةةةةةةةةدول  الخةةةةةةةةاصتبياد (، ح ةةةةةةةةث  ةةةةةةةةم م اقشةةةةةةةةة االسةةةةةةةة19/2/2020-17العامةةةةةةةةة: 
العرييةةةةة، و ةةةةم ال لةةةة  مةةةةو األمانةةةةة العامةةةةة إرسةةةةال االسةةةةتبياد للةةةةدول األعمةةةةا  لغةةةةرض مللةةةةه، ثةةةةم إعةةةةادة إرسةةةةاله لألمانةةةةة 
العامةةةةةة لتقةةةةةوم بتحل لةةةةةه وعرلةةةةةه علةةةةةى االجتمةةةةةاع القةةةةةادم لل ريةةةةةق. رمةةةةةا  ةةةةةم الم اقشةةةةةة واالنت ةةةةةا  مةةةةةو الصةةةةةياغة األوليةةةةةة 

 مو ال صل األول حتى ال صل الثالث.؛ روع القانود االسترشادي العريي للم افسةلمواد مش
لجنة الخبراء القانوني  المختصي  لتطوير الئحة القواعد االجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات التجارية في 

 إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
آليةةةةة  سةةةةوية الم اطعةةةةات فةةةةي إطةةةةار م  قةةةةة التجةةةةارة الحةةةةرة العرييةةةةة  لت ةةةةويرعقةةةةدت لج ةةةةة الخبةةةةرا  القةةةةانون  و المختصةةةة و 

دولةةةةةةةةة عرييةةةةةةةةة، ح ةةةةةةةةث  12( وذلةةةةةةةةك بمشةةةةةةةةاررة وفةةةةةةةةود 25/2/2020-23( )األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة: 3) اجتماع ةةةةةةةةا. الةبةةةةةةةةرى 
 أهم ا:  ، موناقش االجتماع المادة األولى مو اال  اقية، رما  ولل االجتماع لعدد مو التوليات

 لية  حدد مرجع ت ا ون ا  عمل ا وأهداف ا. العامة بولع ديباجة )فصل  م  دي( لآل ةليف األمانة  •
 لى جان  األرقام.إلية بالحروف رقام الواردة في متو اآل ةليف األمانة العامة بإلافة األ •
  ةليف األمانة العامة باستبدال مص لح فريق التحكيم ب ريق  سوية الم اطعات أي ما وجدت في ال ص. •
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"يجوط لدول أطراف ال زاع حمور جميع مراحل  سوية الم اطعات  ( والتي   ص على5ال ظر في موقع المادة ) إعادة •
الواردة في ه ه اآللية أو   ويض مو يمثل م قانونًا رما يجوط ل م االستعانة بمستشاريو" لتلحق بالمادة الخالة 

 بإجرا ات العمل. 
)جة(، )د( والتي   ص على )أ( ) قديم المشورة القانونية والدعم  ،الع الر )أ( (2( ال قرة )6للمادة ) فتح ال قاو الحقاً  •

 (.6( مو المادة )3ال  ي في مجال  سوية الم اطعات(، )
 للمراجعة.  لقي االخ ارات، ومتابعة مختلت مراحل و جرا ات  سوية ال زاع( )جة( •
  سوية الم اطعات. )وج اط االستل اف(. فر    قارير اعتماد •
 (.6( مو المادة )3باب ال قاو حول ال قرة ) فتح •
 لى المادة التي  ت اس  مع ا في اآللية.إ( مو ا  ا  م ظمة التجارة العالمية 7إلافة المادة ) •
( بخصوص ريفية عقد االجتماعات عو بعد عبر وسائل 11ال ل  مو مملةة البحريو  قديم مقتر  يماف للمادة ) •

 األطراف على ذلك.في حال ا  ا   ،اال صال الحديثة
 الفريق العربي المتخصص لسالمة الغذاء وتس ي  التجارة:

-25)المملةة االردنية ال اشمية:  اً استث ائي اً اجتماعو س  ل التجارة عقد ال ريق العريي المتخصص لس مة الغ ا   -
 م خ له م اقشة خ ة عمل المرحلة القادمة لل ريق، ح ث  م  شك ل مجموعت و عمل مو ال ريق ، و (26/2/2020

 : لمراجعة الشروط المرجعية لعمل ال ريق وولع خ ةاألولىالعريي لس مة الغ ا  و س  ل التجارة: المجموعة 
وعة الثانية: لولع سياسة عريية عامة استرا يجية ل ريق س مة الغ ا  في  س  ل التجارة في الم  قة العريية، والمجم

 لس مة الغ ا  في الم  قة العريية. 
ح ث  م ، 22/6/2020بتاري    ق ية "ف ديو رون رانس"عبر  عقد ال ريق العريي لس مة الغ ا  و س  ل التجارة اجتماعاً  -

المرجعية و عداد  شروطالمو قبل المجموعت و، و م ال ل  مو مجموعة عمل مراجعة  إليهاستعراض ما  م التولل 
الخ ة االسترا يجية لل ريق مواللة ج ودها إلعداد ال سخة ال  ائية مو الوثيقت و وعرل ما على ال ريق العريي 
المتخصص لس مة الغ ا  مو أجل االعتماد ال  ائي، وال ل  مو مجموعة عمل إعداد السياسة العامة العريية لس مة 

عداد مسودة وثيقة السياسة العامة حتى يتم عرل ا على ال ريق إلبدا  الم حظات الغ ا  مواللة ج ودها مو أجل إ 
رما  م الموافقة على خ ة العمل المقترحة لل ريق خ ل ال صت  . م  داً ل عتماد ال  ائي للوثيقةله، قبل االجتماع القادم 

ال ريق  ةعد(، والتأك د على مواللعو ب  اجتماعات والتي  تممو عقد اجتماعات ش رية لل ريق ) 2020الثاني مو عام 
 لم امه وفقًا لخ ة العمل الم قترحة خ ل  لك ال ترة.

 الاؤوص الجمركية: ❖
(، وذلةةةةةك لمتابعةةةةةة 3/3/2020-2( )األمانةةةةةة العامةةةةةة: 40قةةةةةد اجتمةةةةةاع مةةةةةدرا  عةةةةةامي الجمةةةةةارك فةةةةةي الةةةةةدول العرييةةةةةة )ع  

كافةةةةةة المولةةةةةوعات المدرجةةةةةة علةةةةةى جةةةةةدول األعمةةةةةال، ح ةةةةةث  ةةةةةم اسةةةةةتعراض آخةةةةةر   ةةةةةورات ا  اقيةةةةةة التعةةةةةاود الجمررةةةةةي 
العريةةةةةةي، والترح ةةةةةة  بتوقيةةةةةةع دولةةةةةةة ق ةةةةةةر عل  ةةةةةةا، ومتابعةةةةةةة     ةةةةةة  الةةةةةةدول األعمةةةةةةا  للمبةةةةةةادرة االسترشةةةةةةادية حةةةةةةول أمةةةةةةو 

ييةةةةةة فةةةةةي إطةةةةةار م  قةةةةةة التجةةةةةارة الحةةةةةرة العرييةةةةةة الةبةةةةةرى، رةةةةةدل ل استرشةةةةةادي للةةةةةدول العر  التجةةةةةارةو سةةةةة  ل سلسةةةةةلة  زويةةةةةد 
ح ةةةةةةةةث  مةةةةةةةةت الموافقةةةةةةةةة علةةةةةةةةى اعتمةةةةةةةةاد مررةةةةةةةةز  ؛أعمةةةةةةةةال لج ةةةةةةةةة اإلجةةةةةةةةرا ات الجمرريةةةةةةةةة والمعلومةةةةةةةةات راضعاسةةةةةةةةتو ةةةةةةةةم 

للمعلومةةةةةات الجمررةةةةةي العريةةةةةي فةةةةةور إطةةةةة   اال حةةةةةاد الجمررةةةةةي العريةةةةةي،  المعلومةةةةةات الجمررةةةةةي العريةةةةةي ليكةةةةةود مررةةةةةزاً 
ا  اقيةةةةة   ظةةةةيم ال قةةةةل  بشةةةةأدالتوف ةةةةق بةةةة و الترجمةةةةات لل ظةةةةام الم سةةةةق، ومتابعةةةةة الت ةةةةورات ورةةةة لك اعتمةةةةاد أعمةةةةال لج ةةةةة 

( مةةةةو اال  اقيةةةةة بشةةةةأد 5مةةةةو المةةةةادة ) 1بةةةةالعبور "الترانزيةةةةت" بةةةة و الةةةةدول العرييةةةةة المعدلةةةةة، خالةةةةة فيمةةةةا يتعلةةةةق بةةةةال قرة 
 رسوم البمائع ووحدات ال قل.
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 تحرير التجارة في الخدمات  ي  الدول العربية:  ❖
قةةةةد االجتمةةةةاع األول للج ةةةةة الدائمةةةةة لمتابعةةةةة     ةةةة  ا  اقيةةةةة  حريةةةةر التجةةةةارة فةةةةي الخةةةةدمات بةةةة و الةةةةدول العرييةةةةة )األمانةةةةة ع  

(، ح ةةةةث  ةةةةةم الموافقةةةةة علةةةةةى الشةةةةروط المرجعيةةةةةة لعمةةةةل اللج ةةةةةة بصةةةةيغت ا ال  ائيةةةةةة، رمةةةةا  ةةةةةم 20/2/2020-19 العامةةةةة:
قةةةةة علةةةةى آليةةةةة انمةةةةمام الةةةةدول ال  اقيةةةةة  حريةةةةر التجةةةةارة اقتةةةةرا  حةةةة ف رلمةةةةة دائمةةةةة مةةةةو مسةةةةمي اللج ةةةةة، ورةةةة لك  ةةةةم المواف

مانةةةةة العامةةةةة فةةةةي الخةةةةدمات بةةةة و الةةةةدول العرييةةةةة بعةةةةد دخول ةةةةا ح ةةةةز ال  ةةةةاذ، و ةةةةم ال لةةةة  مةةةةو الةةةةدول األعمةةةةا  موافةةةةاة األ
مةةةةةو قبةةةةةل االمانةةةةةة العامةةةةةة لتعميم ةةةةةا،  عةةةةةدي لل مةةةةةوذج الم   بأسةةةةةما  نقةةةةةاط اال صةةةةةال الخالةةةةةة بالتجةةةةةارة فةةةةةي الخةةةةةدمات وفقةةةةةاً 

 ور لك نشرها على الموقع اإللةتروني إلدارة التةامل االقتصادي العريي.
 االتحاد الجمركي العربي:  ❖

( ب ةةةةةةةةةدف 6/2/2020-2 ( )األمانةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة:43عقةةةةةةةةةدت لج ةةةةةةةةةة التعري ةةةةةةةةةة الجمرريةةةةةةةةةة العرييةةةةةةةةةة الموحةةةةةةةةةدة اجتماع ةةةةةةةةةا )
(، ح ةةةةةث  ةةةةةم اسةةةةةتةمال ولةةةةةع 97-87رريةةةةةة العرييةةةةةة الموحةةةةةدة لل صةةةةةول )اسةةةةةتةمال الت ةةةةةاوض علةةةةةى  وح ةةةةةد التعري ةةةةةة الجم

 .الرسةةةةةةوم الم بقةةةةةةة للةةةةةةدول األعمةةةةةةا  والرسةةةةةةوم المثبتةةةةةةة فةةةةةةي إطةةةةةةار م ظمةةةةةةة التجةةةةةةارة العالميةةةةةةة للةةةةةةدول أعمةةةةةةا  الم ظمةةةةةةة
أبقةةةةت جم وريةةةةة السةةةةوداد علةةةةى فلةةةةات الرسةةةةوم الجمرريةةةةة الوط يةةةةة الم بقةةةةة لةةةةدي ا لحةةةة و االنت ةةةةا  مةةةةو ، وخةةةة ل االجتمةةةةاع

اسةةةةةات اال حةةةةةاد الجمررةةةةةي واال  ةةةةةا  علةةةةةى السياسةةةةةات الوط يةةةةةة لةةةةةدي ا مةةةةةو خةةةةة ل الج ةةةةةات ذات الصةةةةةلة باسةةةةةتث ا  الب ةةةةةود در 
%. رمةةةةةةا  ةةةةةةم رفةةةةةةع 5% لتصةةةةةةبح 25قامةةةةةةت بتخفةةةةةةيض رسةةةةةةوم ا الجمرريةةةةةةة مةةةةةةو  (، ح ةةةةةةث9018) المدرجةةةةةةة  حةةةةةةت الب ةةةةةةد

% وفقةةةةةًا 30% لتصةةةةةبح 25رسةةةةةوم رسةةةةةوم االسةةةةةت راد الم بةةةةةق فةةةةةي المملةةةةةةة المغرييةةةةةة علةةةةةى جميةةةةةع الب ةةةةةود التةةةةةي ل ةةةةةا نسةةةةةبة 
 و م  سج ل بقية مواقت الدول األعما  على قاعدة البيانات.  ،2020لقانود المالية للمملةة لعام 

 ورش العم : ❖
 :تقنية "فيديو كونفرانس"العامة ورش العم  التالية عبر  ايمانةعقدت 

عمل حول " دا يات ف روس رورونا المستجد على م  قة التجارة الحرة العريية الةبرى وعلى التجارة العريية الب  ية"،  ورشة -
 .ممثل و عو الدول العريية وعدد مو الم ظمات الدولية واإلقليميةشخصًا  50حوالي شارك ف  ا ، و 12/5/2020بتاري  

خالد المعلم  .رئيس قسم البحوث االقتصادية بص دو  ال قد العريي، د -علي  ةهب .د :وقد  م  قديم العروض مو رل مو
 ؛مو م  مر األمم المتحدة للتجارة والت مية -الس د/خ ر الديو راموال  ،خب ر باللج ة االقتصادية واالجتما ية لغريي آسيا -

العالم ما بعد رورونا لو يكود رما أجمع المتحدثود على أد وقد  م استعرض  أث ر الجائحة على التجارة العريية، ح ث 
كاد قبل ا، وال بد أد  قوم الدول بتغ  ر سياسا  ا ال م ية وأد  قوم باستحداث آليات جديدة  توافق مع المرحلة القادمة 
والتي مو أهم ا االعتماد على االقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، و عزيز الب ية التحتية الخالة بشبكات اال صاالت بما 

 توليات فيما يلي:اليمكو  لخيص أهم . ه ا و يتواك  مع التدا يات الحديثة التي  ستوج  التباعد الجسدي
لرورة  عاود الدول العريية في لماد اإلمداد الةافي والتداول السلس للسلع والخدمات عبر الحدود، خالًة فيما  •

ال جوة المتوقعة في الواردات مو السلع األساسية، خالة السلع الغ ائية والم تجات ال بية والصحية  يتعلق بسدي 
العريي في ق اعات  -واالست ادة مو قدرات وثروات الم  قة مو خ ل  عزيز االستثمار العريي ،والص دالنية

 ل دولة في الم  قة.الم تجات الغ ائية والص ا ية واألدوية، على أساس الم زة الت افسية لة
ا خاذ إجرا ات استث ائية لتس  ل التجارة خ ل فترة الجائحة مثل إنشا  ممرات خمرا  أو مسارات سريعة للسما   •

 بالت تيش وال حص واإلفراج السريع عو الم تجات األساسية وال بية دود اإلخ ل بمت لبات األمو والصحة.
داول المست دات والوثائق الخالة باالست راد والتصدير الةترونيًا، و بادل استخدام األنظمة االلةترونية المميك ة و  •

الخبرات و وف ر الدعم ال  ي في مجال إلدار ش ادات الم شأ االلةترونية بح ث  تجه رافة الدول العريية إلى 
  األمر على المصدريو خالًة في ظل الظروف صعي بما ي   ،إلدارها بداًل مو استخدام الختم والتوقيع الحيي 
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 ومعامل الجمارك في و المباشر ب و الت    ي اال صال مو التقل ل شأن ا مو إجرا ات و  ب ق ،االستث ائية الحالية
 الواحدة. ال اف ة مثل التجارة  س  ل أدوات استخدام و  ع ل ،والمخلص و والتجار ال حص

ة اإلقليمية في الدعم المالي السريع والةب ر في ظل المساعدات والمبادرات  شجيع الص اديق العريية المتخصص •
و وف ر مصادر لتمويل  لك  ،العريية، مو خ ل  صميم و مويل م اس  لبرامج دعم المصدريو والمستورديو العرب

 الص اديق لةي   ي باحتياجات الدول العريية خ ل فترة الجائحة وما بعدها.
العريية األقل نمواً على  خ ي اآلثار االقتصادية لألطمة، ولماد  ول ل المعونات ل ا خالًة المواد مساعدة الدول  •

الغ ائية والمستلزمات ال بية، مع التزام الدول العريية بأد  راعي مصالح الدول العريية األقل نموًا المستوردة للغ ا  
 رورونا.ع د ا خاذ أية اجرا ات أحادية للتعامل مع أطمة ف روس 

ع واد " دا يات ف روس رورونا المستجد على التجارة في الخدمات ب و الدول العريية وفرص االست ادة   حتورشة عمل  -
برنامج األمم المتحدة مع وذلك بالتعاود ، 15/6/2020بتاري   "مو ا  اقية  حرير التجارة في الخدمات ب و الدول العريية

شارك في ورشة العمل وقد في إطار برنامج  عزيز التةامل االقتصادي العريي مو أجل الت مية المستدامة. و اإلنمائي، 
 -اغادير –االسكوا )لج ة  ممثل و عو الدول العريية وعدد مو الم ظمات الدولية واإلقليمية التالية:شخصًا  60حوالي 

 -اال حاد العريي للص اعات الغ ائية –ا حاد الغرف العريية  –مية الم سسة اإلس مية لت مية التجارة المررز اإلس مي للت 
وأورا  العمل بالورشة وقام بتقديم العروض . (العرييا حاد ال قل  –م ظمة السياحة العريية  –م ظمة العمل العريية 

المرشح المصري لرئاسة عبد الحم د ممدو  د.  ، مو ب   م:مجموعة مو الخبرا  الدول  و في مجال التجارة في الخدمات
 ، د.ريما يونس ، الس دة/أحمد غ يم أستاذ االقتصاد بجامعة القاهرة وخب ر في  جارة الخدمات، د. م ظمة التجارة العالمية

. ول د الح اوي أم و عام الم ظمة العريية للسياحةد. خالد السق ي عم د رلية ال قل واللوجيس تات باكاديمية ال قل البحري، 
شت ورشة العمل التأث رات المحتملة النتشار ويا  ف روس رورونا على أدا  ق اعات الخدمات على المستوى ناق وقد

والتعرف على فرص االست ادة مو ا  اقية  حرير التجارة في الخدمات ب و الدول العريية خ ل  لك  ،العالمي واإلقليمي
ر في الدول العريية بشكل خاص رأكثر الق اعات التي طمة، ور لك التعرف على ولع ق اع السياحة وخدمات الس األ

ا  ه ا الويا ، رما  م الت ر  لق اع ال قل وال ي يعد حلقة الولل ب و رافة الق اعات السلعية والخدمية جري   أثرت سلباً 
الق اع المالي وقدر ه على التأث ر في رافة الق اعات السابقة وقدر ه  ثار السلبية المحتملة، وأخ راً وريفية التقل ل مو اآل

االستجابة إلجرا ات استث ائية خ ل  لك االطمة، و م الخروج بعدد مو التوليات والمقترحات االستث ائية  لتعميم ا  على
 ل عام فيما يلي:توليات بشكاليمكو  لخيص أهم و  طمة.خ ل فترة األ على الدول العريية ل ست ادة م  ا

طمة على المدي القص ر، و عزيز وطيادة التبادل االقتصادي العريي بول ه سب ل الخروج مو األ عم ق التةامل  •
التجاري ب و الدول العريية في  جارة الخدمات، مو خ ل سياسات هادفة لتحس و الب لة التجارية واالهتمام بصورة 

 وهي ق اع السياحة وخدمات ال قل وق اع الخدمات ال بية. ،ق اعات األكثر  مرراً الأساسية ب
 ةاالست ادة مو ا  اقية  حرير التجارة في الخدمات ب و الدول العريية في  س  ل حررة األفراد ال بيع  و المر ب  •

القادمة بزيادة إنتاج اإلمدادات ال بية والسلع األساسية، ور ا في  شجيع حررة انتقال رؤوس األموال خ ل ال ترة 
فيما ب و الدول العريية في الق اعات المدعمة ل قتصاد وال طمة إلعادة انتعاو اقتصادات الدول العريية و حق ق 

 األطمة.ال مو للخروج مو 
التغل  على االثار السلبية لجائحة رورونا على االقتصادات في إنشا  ل دو   مويل عريي لمساعدة الدول العريية   •

، و حق ق الت س ق ال طم لحشد الموارد وولع خ ة مجمعة  شتمل على لق اعات األكثر  مرراً العريية، ودعم ا
 ل در الموارد.  كافة الق اعات  ج باً 
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مو  مع ا خاذ رافة اإلجرا ات االحتراطية للحدي  يل  وض بالق اع السياحل شجيع السياحة الداخلية رمخرج م قت  •
   شي الويا .

 االقتصاد األطر  واالستغ ل األمثل لموارد الدول العريية في ه ا المجال.طيادة الوعي بأهمية  •
الت س ق العريي في التوجه نحو ال قل الصديق للب لة وميك ة ال قل لخ ض التةاليف لخدمة حررة التجارة العريية  •

 مع اإلجرا ات التي  وفر الحماية للمتعامل و. ىوالتي  تماش
 ي  تعامل مع المخاطر الجديدة التي ظ رت بعد جائحة رورونا. وف ر البدائل التأم  ية الت •
 لتجارة االلةترونية.ل  ةود حاكمةطر  شريعية في الدول العريية أ  ولع  •
جل الح اظ على لحة وس مة الرراب أمو  ،إلجرا ات التي س تخ ها فيما بعد الجائحةلاستعداد ال قل الجوي  •

 والبمائع.
زم دعم بشروط مرنة لدعم المشروعات الس ولة، وال ل  مو المصارف العريية  قديم ح  الترر ز على مشكلة التمويل و  •

 الصغ رة والمتوس ة.
تشاور بشأد سياسات االقتراض لفتح ق وات  عاود مع الم ظمات الدولية واالقليمية والم سسات المالية الدولية ل •

 طمة.إجرا ات استث ائية خ ل األ وا خاذ ،واالقراض وشروط الم  مة المالية
"، 19-ورشة عمل  حت ع واد "دور  س  ل التجارة في  دفق السلع والخدمات ب و الدول العريية في ظل جائحة روف د -

وذلك بالتعاود برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إطار برنامج  عزيز التةامل االقتصادى العريى  ،12/7/2020بتاري  
عو الدول العريية أعما  م  قة التجارة شخصًا ممثل و  40حوالي وقد شارك في ورشة العمل  .مو أجل الت مية المستدامة

اال حاد  –ا حاد الغرف العريية  –اغادير – االسكوا)لج ة التالية  الةبرى، وعدد مو الم ظمات الدولية واإلقليمية الحرة العريية
حسو خب ر السياسة  ة : د. مم العروض في ورشة العمل رل مووقدي (. ا حاد المخلص و العرب –العريي للص اعات الغ ائية

امج األمم المتحدة اإلنمائي، التجارية و س  ل التجارة بم ظمة التجارة العالمية، الس د ع   بس وني خب ر الجمارك بالبرن
باألمانة  ب جت أبو ال صر مدير إدارة التةامل االقتصادي العريي. با حاد الغرف العريية، د الس دة مي سرحال مستشار

إ خاذ إجرا ات  قوم به  س  ل التجارة فى مواج ة الجائحة، وذلك مو خ لي  اولت ورشة العمل الدور ال ام ال ى و  .العامة
عد، و ن ا  التعامل بالمست دات الورقية، و  ب ق إجرا ات التحول الرقمى لإلفراج عو السلع األساسية بالعمل عو ب  متعلقة 

مو المواد الغ ائية وال بية، وذلك دود اإلخ ل بمت لبات األمو والصحة، و  ع ل إدارة المخاطر، و د يم إستمرارية و راب  
صاديات العريية وس مة مجتمعات األعمال والمست لة و، وسرعة  لبية إحتياجات س سل التوريد اإلقليمية وحماية اإلقت

وذلك بالتواطى مع   ب ق أعلى مستويات اإلجرا ات اإلحتراطية والوقائية لحماية العامل و باإلدارات الجمررية  األسوا  العريية،
ل التوريد والخدمات اللوجستية، ووس ا  الجمارك، فى الخ وط األمامية، باإللافة إلى حماية التجار والمتعامل و فى س س

وقد  م االط ع على مج ودات  .وور   شررات الشحو والت ريع وال قل وغ رهم مو المشتغل و بالم اف  والمعابر الحدودية
تي ا خ ت لاجرا ات االستث ائية العامة في ه ا الصدد، وقد  م الخروج بعدد مو التوليات مو شأن ا جمع رافة اإل األمانة

طمة والس ر نحو الح اظ علي ديمومت ا رون ا  س ر في ا جاة  س  ل التجارة ب و الدول العريية في إطار م  قة خ ل األ
  ي:ويمكو  لخيص أهم  وليات ورشة العمل علي ال حو اآل التجارة الحرة العريية الةبرى.

التي   ثر بشكل مباشر أو  ساعد في التخفيف مو عاجل للبمائع التخليص وال التعج ل بتخليص السلع المرورية •
في ه ا  المشك ت المواقت المتعلقة بت شي ف روس رورونا. وقد قدمت م ظمة الجمارك العالمية  وج  ات والحة

 . الشأد
االست ادة مو موقع م ظمة الجمارك العالمية على شبكة اإلنترنت والتوج  ات بشأد ا  ا  األمم المتحدة ال موذجي  •

 شأد التعج ل بتخليص السلع ال بية وسلع ال وارئ األساسية. ب
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 شجيع اعتماد أنظمة إدارة المخاطر و جرا ات ما قبل الولول، ب دف  سريع اإلفراج عو الشح ات م خ مة  •
المخاطر ع د الولول، و قل ل اال صال الشخصي، ال ي سيحمي لباط الجمارك والمستورديو/ المصدريو على 

  .حد سوا 
يج  على سل ات و  التقل ل مو عمليات الت تيش المادي: لتوظيف موارد الت تيش المحدودة بشكل أكثر فعالية، •

 عمليات الت تيش المادي والتحقق اإلداري غ ر المرورية أو التى   در الوقت. 5مو  الجمارك الحدي 
تماعي، ح ث يج  أد ي دي االنتقال التسج ل اإللةتروني والتوجه نحو الرقم ة مو أجل الح اظ على التباعد االج •

 معاملة راملة بدود أورا  دود الحاجة إلى نس  م بوعة مو البيانات اإللةترونية.  7إلى الرقم ة إلى 
لرورة ا باع مبدأ الش افية فيما يخص السياسات التجارية التي  وثر على التجارة في ظل الجائحة، ولرورة الت س ق  •

 جرا ات االستث ائية المتخ ة خ ل فترة االطمة.ب و الدول العريية بشأد اإل
الحلقة األلع  في ه ه الم ظومة واألكثر  ةل ة واألكثر  أث ر  باعتبارهاالتشجيع نحو   ب ق م ظومة ال اف ة الواحدة  •

 .على التجارة
 

 في مجال اإلسكاص والموارد المائية والحد م  الكوارث:  .2
 :تقنية "فيديو كونفرانس"قامت ايمانة العامة بالتنظيم أو المااركة في االجتماعات التالية عبر 

 :في مجال الموارد المائية
 2/7/2020اللج ة العلمية ال  ية االستشارية للمجلس الوطاري العريي للمياه على مستوى ربار المس ول و بتاري   اجتماع -

م ظمات إقليمية ودولية، بت ظيم مشترك ب و األمانة ال  ية للمجلس ويالتعاود مع  5دولة و 14عو  ممث ً  40بمشاررة 
 التوليات التالية:االجتماع  ولدر عو. سل ة المياه ال لس   ية/ رئاسة الدورة الحالية للمجلس

على المياه " 19 -كوف د"ائحة  ةليف األمانة ال  ية للمجلس الوطاري العريي للمياه بإعداد  قرير إقليمي لتأث ر ج •
 .وذلك بالتعاود مع الم ظمات اإلقليمية المع ية بالمولوع ،مو خ ل  قارير الدول ،والصرف الصحي

خلق م صة إقليمية للخبرا  العرب لتبادل الخبرات حول الجوان  ال  ية ور لك خ   رفع الجاهزية وسرعة االستجابة  •
 .في مواج ة الجائحة

 .دعم ج ود الدول للتحول الرقمي والرقم ة في ق اع المياه والصرف الصحي •
لمواج ة االحت ل و  وير خدمات المياه والصرف الصحي في الدول التي  عرف  دعم مج ودات الدول خصولاً  •

 .ور ا دعم الدول العريية المتشاطلة مع دول غ ر عريية، نزاعات مسلحة
 .للتعامل مع المخاطر والةوارث في ق اعي المياه والصرف الصحي الحاجة الملحة إلعداد خ ة وط ية •
 .مدادلتوقت س سل اإل  ةويو احتياطي مو المعدات وق ع الغيار والمواد الةيميائية  حسباً  •
 .العمل ما أمكو على  وط و  ة ولوجيا المعالجة والتحلية والت   ر •
 .الخدمات ية في التشغ ل والصيانة و  وير  وير ب يات وآليات العمل ل ست ادة مو الخدمات الرقم •
دارة األطمة القائمة جرا    شي ف روس إدول العريية في الاالست ادة مو التجارب القائمة لوطارات المياه والري في  •

كورونا وامكانية  وح د و عميم االجرا ات واالليات ال اجعة في رافة الدول العريية ويما يت اس  مع الخ   
 واالسترا يجيات القائمة في رل دولة عريية.

مختص و للعمل مع األمانة ال  ية للمجلس الوطاري العريي للمياه،  ةود م مته الإنشا  مررز/خلية أطمات مو الخبرا   •
حة مساعدة الدول العريية في االستجابة السريعة والتغل  على التحديات االدارية وال  ية والمالية المتعلقة ب  ه الجائ

والمساهمة في التخفيف مو حد  ا، مو خ ل طر  س  اريوهات وآليات العمل، بما يتوافق مع الولع المائي القائم، 
 والمستجدات الم ثرة.
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دعوة الدول غ ر العريية المتشاطلة مع الدول العريية إلى لرورة  ح  د المياه المشتررة رأساس لل زاعات القائمة،  •
 . الراه ة رأساس لتعزيز التعاود وي ا  الثقة ب و االطراف المتشاطلةوالعمل على  وظيف األطمة 

لدار وثيقة ل تم اعتمادها مو قبل المجلس الوطاري العريي لتةود مرجعية  وعوية حول االجرا ات االحتراطية إ •
تدامة خدمات المعتمدة في التعامل مع قمايا المياه والصرف الصحي في الم  قة العريية، والتي  ممو مأمونية واس

 المياه.
لعقد مزيد مو ورشات العمل ال  ية واالجتماعات  (online hangouts)اعتماد  ق يات التوالل االجتماعي عو بعد  •

 الدورية التشاورية لبحث ريفية ادارة المياه والصرف الصحي في ظل أطمة رورونا.
ورونا و دا يا  ا االقتصادية ويما يممو يجاد آليات لدعم مشغلي مرافق المياه والصرف الصحي في ظل أطمة رإ •

 استدامة ه ه المرافق و عزيز عمليات الجباية.
في سياسات  حق ق األمو الغ ائي في الم  قة العريية جرا  أطمة   شي ف روس رورونا، وولع   حل ل التغ رات •

 استرا يجيات مائية قادرة على التجاوب مع ه ه السياسات الجديدة.
األمانة العامة لمو فريق عمل في إعداد ورقة سياسية لمجموعة العشريو في إعداد ورقة سياسية لمجموعة  شاررت -

 Promoting Human Centricبع واد: ، والتي  ترأس ا المملةة العريية السعودية 18/5/2020العشريو بتاري  

technologies and urban nexus water energy and Food sustainability challenge of smart 

cities. 

عد في دراسة شاررت األمانة ال  ية للمجلس الوطاري العريي للمياه في دورة  دريبية حول أهمية  ق يات االستشعار عو ب   -
يمشاررة ممثل و عو الدول والم ظمات اإلقليمية و ، 1/7/2020بتاري  االسكوا لج ة  والتي نظمت ا ،التغ رات الم اخية

 "ريكار"و م خ ل الدورة عرض أسس ال ماذج اإلقليمية الم اخية وال  درولوجية. رما  م عرض مخرجات مبادرة والدولية. 
 اإلقليمية ونتائج   ب ق ال موذج اإلقليمي العريي للتغ رات الم اخية وال  درولوجية. 

)ال او( م ظمة األمم المتحدة لألغ ية والزراعة مشترك ب و ت ظيم بقد اجتماع شررا  المبادرة اإلقليمية ل درة المياه ع   -
ويعتبر  ،م ظمة إقليمية ودولية 12عو  ممث ً  40شارك في االجتماع و . 8/7/2020واألمانة ال  ية للمجلس بتاري  

. و م 2020 حزيراد/ويون و أيار/ومايو نيساد/بريلإالجتماعات  حم رية  م عقدها خ ل ش ور  ه ا االجتماع امتداداً 
عداد مص وفة أنش ة ومشاريع المياه للشررا  اإلقليم  و و حديد آليات الت س ق إ له م اقشة مقترحات الشررا  حول خ 

وريف يمكو لشررا  المبادرة ، ال او واألمانة العامة مو خلق فرص  عاود ب و مختلت الم ظماتم ظمة و مكي التي ست  
خلص قد ". و 2019رفيعة المستوى للمياه والزراعة و      "إع د القاهرة االقليمية ل درة المياه دعم اللج ة المشتررة 

 لى الئحة ألنش ة الم ظمات حس  المواليع، والدول المست  دة والمدى الزم ي والمواطنات المرلودة ل ا. إاالجتماع 
 

 :في مجال شؤوص البيئة وايرصاد الجوية .3
ناقش ، و (11/2/2020-10)األمانة العامة:  (25الم اخ اجتماع ا )عقدت المجموعة العريية لقمايا وم اولات  غ ر  -

الح وية التي   م الدول العريية مثل الت وع االقتصادي وأثار        داب ر االستجابة و حديد المشاررود المولوعات 
ا  اقية األمم المتحدة  ا أطراف  األنش ة التي  درج في المساهمات الوط ية، باإللافة إلى المبادئ التوج  ية التي أقر 

وفي لو   .( ببول دا والتي س لتزم ب ا المجتمع الدولي لت     ا  ا  باريس24اإلطارية لتغ ر الم اخ في دور  ا )
وآلية  2020عام لالم اقشات اعتمدت المجموعة العريية األمور والمواب  لموقت المجموعة خ ل الجوالت الت اولية 

 قمايا  غ ر الم اخ. الت س ق العريي للتعامل مع
ايرصاد الجوية والمناخ بالتنظيم أو المااركة في  قامت ايمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المعنيي  باؤوص  -

 :تقنية "فيديو كونفرانس"االجتماعات التالية عبر 
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ورشة عمل حول " ق يم احتياجات  مويل الم اخ في الدول العريية" بالتعاود مع سكر ارية ا  اقية األمم المتحدة  •
الم  قة د  ق يم حالة  مويل الم اخ في و ح ث ناقش المشارر، 13/2/2020-12لتغ ر الم اخ  يومي  اإلطارية

الدول العريية في  عزيز قدر  ا على إجرا   ق يمات  العريية و بادل المعرفة والمعلومات ب و الخبرا  ب دف مساندة
الحتياجات  مويل الم اخ، بما في ذلك التق يمات الم سسية والحورمة، والمساهمة في إعداد استرا يجية عريية لتعبلة 

لألهداف  وفقاً لت     المشاريع الم اخية ذات األولوية واالستثمارات والبرامج  اموارد لتمويل الم اخ و س  ل الولول إل  
واالست ادة مو اآلليات الدولية لتمويل الم اخ بما  شمله مو ل اديق وآليات ث ائية ومتعددة األطراف،  ،المحددة

 ف والتي  عتبر أولوية إقليمية.والترر ز على  مويل مشاريع التةيي 
 45بمشاررة ما يقارب  22/4/2020لمجموعة العريية لقمايا وم اولات  غ ر الم اخ بتاري  االجتماع األول ل •

لم اقشة عدة مولوعات  تعلق بالظروف الراه ة واألبعاد االقتصادية واالجتما ية للجائحة  عريياً  وم اولاً  خب راً 
ا  قت المجموعة العريية على أد  أج ل و و أث رها على المسارات الت اولية لتغ ر الم اخ.  "19-كوف د"العالمية 

ر ية وم  مر األطراف يج  أد يكود لمصلحة الجميع، وأد المجموعة ال  وافق على الجلسات القادمة لل  لات ال 
 دعو ل ا سكر ارية اال  اقية وياألخص إد رانت  شمل مواليع متشعبة  عبر  ق ية "ف ديو رون رانس"عقد اجتماعات 
لى أهمية عقد رما أكدت المجموعة ع .وأكدت على عدم قبول أي قرارات رسمية  صدر ع  ا ،وقرارات رسمية

 ساهم بشكل إيجابي في التشاور فيما ب و المجموعة العريية ولب ا   عريية عبر  ق ية "ف ديو رون رانس"اجتماعات 
 القدرات و وح د الموقت العريي.

و لةل مو م تدى التوقعات الم اخية للدول العريية وم تدى التوقعات الم اخية لدول  و ال    ل ريقاالجتماع األول ل •
، بت ظيم ومشاررة األمانة ال  ية المشتررة للم تدى: 17/6/2020بتاري  لس التعاود لدول الخليج العريية، مج

األمانة ال  ية لمجلس ، الم ظمة العالمية لألرلاد الجوية؛ لج ة األمم المتحدة االقتصادية واالجتما ية لغريي آسيا
ناقش و ومشاررة ممثل مجلس التعاود لدول الخليج العريية. ، والم اخالوطرا  العرب المع   و بش ود األرلاد الجوية 

( ل  ا العام آب/أغس س –  موط/يول و – حزيراد/ال ريقاد التقارير ال  ية للت ب  الموسمي ل صل الصيف )يون و
اخية بمرافق و قارير التحقق مو الت ب  الموسمي للشتا  المالي والصادرة عو مراكز الت ب ات والمراكز الم ، 2020

األرلاد الجوية العريية، واستخدام ه ه ال تائج في  وف ر المعلومات ال طمة لص ع القرارات المر ب ة باألنش ة 
اإلنسانية المختل ة وخ   الت مية المستدامة، السيما  عزيز الج ود الداعمة لتخفيف أثر المخاطر المر ب ة بال قس 

ات بالتغ رات الم اخية على الم  قة العريية و لبية مت لبات المستخدم و مو القاسي ودوره ال ام في  حل ل التوقع
 المعلومات الم اخية اإلقليمية.

ال ي عقد بتاري   2020المائية لعام  الموارداللقا  الخاص بإط    قرير األمم المتحدة العالمي عو   مية  •
والثقافة، ويحمل ع واد "الما  و غ ر الم اخ" ب دف  بالتعاود مع م ظمة األمم المتحدة للتريية والعلم 17/6/2020

المحس ة واعتماد مساعدة المجتمعات على معالجة  حديات  غ ر الم اخ واالست ادة مو ال رص التي  وفرها إدارة المياه 
لحصول  داب ر متةاملة للتةييف والتخفيف إلدارة الموارد المائية ب ريقة مستدامة، والتأك د على حق اإلنساد في ا

و  اول اللقا  أسباب  غ ر الم اخ ونتائجه، بما ف  ا ريفية  .الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحيعلى مياه 
 التعامل مع الظواهر الم اخية المت رفة، و س ام ا في  حق ق عدة أهداف مو أهداف الت مية المستدامة.

اللقا  األول مو سلسلة لقا ات علمية،  حت ع واد "استشراف مستقبل البحث العلمي في الوطو العريي في ظل  •
مشاررة عدد مو العلما  والمس ول و العلما  العرب وذلك بالتعاود ب، 18/6/2020جائحة رورونا وما بعدها" بتاري  

الدورة الثام ة للم تدى العريي للبحث العلمي والت مية  مع الم ظمة العريية للتريية والثقافة والعلوم، ولمو أعمال
 .المستدامة
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ندوة اآلليات الت بيقية لحماية الب لة في الوطو العريي  حت شعار "مو أجل ال بيعة" بالتعاود مع اال حاد العريي  •
ألنش ة والبرامج حول ج ودها في مجال حماية الب لة وا . وقدمت األمانة العامة عرلاً 18/6/2020للت وع بتاري  

 التي  قوم بت سيق ا لمو أعمال مجلس الوطرا  العرب المس ول و عو ش ود الب لة.
بمشاررة لج ة األمم المتحدة االقتصادية واالجتما ية لغريي  22/6/2020االحت ال ب وم التصحر والج اف بتاري   •

ل  ا العام هو "الغ ا . التغ ية. األلياف.  آسيا وم ظمة األغ ية والزراعة لألمم المتحدة، وراد المولوع المختار
اإلنتاج واالست  ك المستداماد" ب دف حشد التحدي لمواج ة  دهور األرالي وفقدان ا ال ا ج عو أنماط اإلنتاج 
واالست  ك غ ر المستدامة، والتأك د على حماية األرالي التي  واجه  حديات متزايدة لمماد األنش ة اإلنتاجية 

وهو التحدي األكبر في الم  قة العريية، ح ث الب لة القاحلة  ؛المستقبلية لدعم األمو الغ ائي وسبل العيشالحالية و 
 والحاجة الماسة إلى إدارة أفمل لألرالي.

لمدة ستة أسابيع(  1/7/2020مو يوم  سلسلة مو ال دوات التدريبية عبر اإلنترنت لمدة ساعة واحدة أسبو يًا )اعتبارا •
ل ظواهر  غ ر الم اخ باستخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافية، لتعزيز ال  م اإلقليمي والحوار حول  ت اول  حل 

 تممو  ماريو   اعلية لبيانات الم اخ للمساعدة في طيادة فوائد و   حديات  غ ر الم اخ التي  واجه الدول العريية
 التعلم إلى أقصى حد.

 خب راً  40بمشاررة أكثر مو  6/7/2020يا وم اولات  غ ر الم اخ بتاري  مجموعة العريية لقمااالجتماع الثاني لل •
، لم اقشة ومتابعة المستجدات على الساحت و اإلقليمية والدولية فيما يتعلق بقمايا  غ ر الم اخ عريياً  وم اولاً 

أولت  ح ثو أث رها على المسارات الت اولية لتغ ر الم اخ؛ ،  ق ية "ف ديو رون رانس" عبر وخالة االجتماعات
المجموعة بمرورة التوالل ب و المع   و بم اولات  غ ر الم اخ بالدول العريية ويعثا  ا الدبلوماسية باألمم المتحدة 

ات في فعاليات اجتماع المشاررةبصورة مباشرة وعو طريق وطارات الخارجية، وحث م على  وذلكفي ن ويورك، 
لجامعة متابعة ذلك مو خ ل بعثت ا لمجموعة األلدقا  التي ستتم بمقر األمم المتحدة. رما ستتولى األمانة العامة 

في ن ويورك. وس تم في ال ترة القادمة العمل على مشاررة عدد مو م اولي المجموعة العريية في  لك االجتماعات، 
 ق ية "ف ديو رون رانس" عبر بح ر مع عقد االجتماعات الدولية  كما أكدت المجموعة على موق  ا الثابت بالتعامل

بصورة انتقائية، والت س ق مع المجموعات اإلقليمية األخرى، لتأك د عدم الموافقة على عقدها وياألخص إد رانت 
  شمل مواليع متشعبة وأكدت على عدم قبول أي قرارات رسمية  صدر ع  ا.

 
 نية المعلومات:في مجال تنمية االتصاالت وتق .4

 في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات ❖
ل يف الترددي بالتعاود مع دولة االمارات ل( الخاص ب ريق العمل العريي 26قامت األمانة العامة بت ظيم االجتماع ) -

 (.12/2/2020-8ظبي: ال ترة  أبومدي ة العريية المتحدة )
 :تقنية "فيديو كونفرانس"قامت ايمانة العامة بالتنظيم أو المااركة في االجتماعات التالية عبر  -

مبادرات عريية  -دور  ة ولوجيا اال صال والمعلومات في مجاب ة جائحة رورونا "الم تدى العريي األول حول  •
 ل  صاالت والمعلومات ولج ة االسكوا"، اذلي عقد ه األمانة العامة بالتعاود مع الم ظمة العريية وقصص نجا 

 ممو الم تدى جلسة وطارية لعرض الخ   والمبادرات الوط ية لمجاب ة جائحة رورونا أو و . 16/6/2020بتاري  
جلسة لعرض أفمل التجارب والحلول التة ولوجيا العريية والعالمية. لدر عو  رما  ممو أيماً  .مو آثارها الحدي 

  ا:الم تدى عدة  وليات أهم
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o  قديم المساعدة للبلداد التي ل ا ظروف خالة مو ح ث   وير الب ية التحتية ل  صاالت قدر اإلمكاد، ح ث أد 
 الويا  أثبت أد اال صاالت لرورة للحياة رالما  وال وا . 

o .عزيز دور اال صاالت في حاالت االستغاثة وال وارئ  
o دى بعض ال لات بالشعوب العريية.اغت ام ه ه ال رلة للعمل على محو األمية الرقمية ل 
o ظ ر عدم استعداد العديد مو أوال ي  ،عدال رت الم سسات التعليمية إلى التحول للتعليم عو ب   ،في مجال التعليم

الجامعات والمدارس ل  ا األسلوب سوا  مو ناحية طر  التعليم وايصال المادة العلمية، أو مو ناحية  وفر الب ية 
التة ولوجية ال طمة لت ب ق ه ه ال ريقة للتدريس، نظرًا العتماد التدريس عو بعد إلى حد رب ر على  وفر م صة 

عات م اسبة و  احة األج زة ال طمة للمتلقي، وه ه المت لبات ليست متوفرة في عدد مو الةترونية وانترنت ذات س
 البلداد العريية. 

o عدح ث أظ رت األطمة إمكانية  حويل عدد رب ر مو األعمال والوظائت للعمل عو ب   ، غ ر طر  العمل واإلدارة، 
 و دارك نقاط المعت ع د التحم ل الزائد للشبكات. ظ ار أهمية الب ية التحتية لإلنترنت واال صاالت المحمولةإمع 

o     .االهتمام باستخدام ودمج ال را  الص اعي بشكل أفمل في مجال الصحة العامة 
 23/6/2020اجتماع  حت ع واد الحوار اإلقليمي العريي للتحم ر للم  مر العالمي لت مية اال صاالت بتاري   •

 ترك مع المكت  العريي ل  حاد الدولي ل  صاالت.بمشاررة جميع الدول العريية ويت ظيم مش
 .16/7/2020االجتماع األول ل ريق العمل العريي لم شرات اال صاالت و ق ية المعلومات بتاري   •
 .28/7/2020( ل ريق عمل بلورة االسترا يجية العريية ل  صاالت والمعلومات بتاري  30االجتماع ) •

 في مجال البريد: ❖
مه المكت  الدولي نظي  يال ، 4/6/2020جتماع التشاوري العريي الخاص بالبريد بتاري  الالعامة في اشاررت األمانة  -

 م خ له م اقشة   ظيم ورو عمل في الم  قة العريية، وذلك في إطار       خ ة الت مية ، و ل  حاد البريدي العالمي
تولى المكت  الدولي ل  حاد البريدي العالمي  مويل ا والتي ي 2020-2017اإلقليمية الخالة بالم  قة العريية لل ترة 

 .بالةامل، ويتم الت س ق لت    ها ب و األمانة العامة والمكت  الدولي ل  حاد البريدي العالمي
بمشاررة الم سق اإلقليمي  22/7/2020-20عقدت ورشة عمل في الم  قة العريية خالة بالتجارة اإللةترونية يومي  -

ت بالم  قة العريية ومس ول األمانة ال  ية للج ة العريية للبريد ومدرا  االستعداد التشغ لي ةلي ي العالمي الم  ل  حاد البريد
 .(Operational Readiness of E-commerce) ، وذلك بع واد:للتجارة اإللةترونية في الم  قة العريية

 .6/8/2020بتاري   ،عدعو ب   ،قد االجتماع السادس ل ريق العمل العريي لألجورعً  -
جاري الت س ق مع رؤسا  فر  العمل البريدية العريية لت ظيم اجتماعات عو بعد ل ر  العمل البريدية العريية المتخصصة  -

 التابعة للج ة العريية الدائمة للبريد، وسوف يتم  حديد المواع د التي   اس  الجميع في موعد الحق.
 

 في مجال الطاقة:  .5
 م  التقارير حول:إعداد مجموعة تم  ❖

 1973و ممو التقرير مراحل   ور أسعار ال    م   عام ، على ق اع ال اقة العريي والعالمي" 19 –" دا يات روف د  -
 طمة على ال ل  العالمي على ال اقة المتجددة.وحتى اآلد، باإللافة إلى آثار األ

و ممو التقرير التعريف بوقود ال  دروج و األخمر  ،وال  دروج و""استرا يجيات اال حاد األورويي لتةامل أنظمة ال اقة  -
وريفية إنتاجه وأهم ته لتةامل أنظمة ال اقة. رما  م عرض استرا يجية اال حاد األورويي لتةامل أنظمة ال اقة وريفية 

 .استخدام ال  دروج و رمصدر أساسي ب ا
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ح ث  م عرض إمكانات الغاط ال بيعي ودوره المستقبلي في  ،إمكانات الغاط ال بيعي في المملةة العريية السعودية"" -
 ممو التقرير عرض م صل الحتياطات الغاط و مكانية استخدامه في  ول د و خلي  ال اقة بالمملةة العريية السعودية. 

لية رب رة و ذلك مو وفورات اقتصادية وي عالة ريا  بدال مو الزيت الثق ل والوقود الخفيف )وقود الديزل( وما ي تج 
 بم ظومة ال اقة الة ريائية. 

دولة   اول التقرير بالت ص ل واألرقام ولع ق اعي ال    والغاط ب، و "إمكانات ال    والغاط ال بيعي في الدولة الل بية" -
الولع الحالي للصادرات ال  درورريونية بالدولة  ه اك. رما   اول أيماً  الدائرةل بيا ومدى  أثرهما نتيجة للحرب 

 واالحتياطات الم ردة مو ال    والغاط وال    الصخري مقارنة باالحتياطات العالمية.
 م البحث في ه ا التقرير عو أسباب ان يار أسعار ال    والغاط "، و  قلبات أسعار ال    و أث رها على األسوا  العريية" -

المج ودات الدولية لخ ض التأث رات السلبية ر لك  م البحث عو و  أث رها على اقتصاديات الدول العريية.  ومو ثم
 النخ اض األسعار وريفية العمل على استرجاع أسوا  ال اقة لعاف ت ا.

 ء:في مجال الربط الك ربا ❖
 قامت أمانة المجلس الوطاري العريي للة ريا  بمجموعة مو األنش ة وال عاليات التالية سوا  بالت ظيم أو المشاررة:

، وذلك 8/5/2020الة ريائي اإلقليمي العريي في سيا  التحول العالمي ألنظمة ال اقة" بتاري  ندوة حول "الري   -
آسيا ومشاررة الم ظمة العالمية لت مية التعاود في مجال  يبالتعاود مع لج ة األمم المتحدة االقتصادية واالجتما ية لغري

 .اً تخصصوم اً خب ر  40عد حوالي شارك بالحمور عو ب  ، و (GEIDCOل اقة )ا
للت س ق فيما يتعلق بالخ وات المستقبلية للسو  العريية المشتررة ، 13/5/2020اجتماع مشترك مع الب ك الدولي بتاري   -

 للة ريا .
لم اقشة   ورات  10/6/2020دراسة الري  الة ريائي العريي الشامل بتاري   لج ة التوج  ية المكل ة بمتابعةالاجتماع  -

قواعد  شغ ل الشبكات العريية(،  -العريية المشتررة للة ريا  )موقت اال  اقية العامة وا  اقية السو  وثائق حورمة السو  
و  ورات اإلطار الت ظيمي للسو  العريية المشتررة للة ريا  ووسائل دعم التجارة في السو  العريية المشتررة للة ريا  

 .)أمانة السو ،  شك ل لجاد السو (
، "ف ديو رون رانس"عبر  ق ية  26/7/2020ة ريا  في الدول العريية اجتماع ا الثاني عشر بتاري  عقدت لج ة خبرا  ال -

 ألدرت اللج ة عدة  وليات مو أهم ا:  ،ويعد م اقشة الب ود المعرولة على جدول األعمال
 الموافقة على ال سخة ال  ائية ل   اق ت و )اال  اقية العامة وا  اقية السو (.  •
ال ظر في إنشا  المررز اإلقليمي الت سيقي للسو  العريية المشتررة للة ريا  لما بعد       البرنامج  أج ل  •

 التجريبي آللية التسع ر اإلقليمية.
 ةليف أمانة المجلس بالدعوة لعقد اجتماع للج ة التوج  ية )اجتماع عو بعد( يخصص لم اقشة البرنامج  •

 التجريبي آللية التسع ر اإلقليمية. 
ح ث ، عبر  ق ية "ف ديو رون رانس" 27/7/2020بتاري   ،ستث ائي للمجلس الوطاري العريي للة ريا االجتماع انعقد اال -

، ويعتبر (العريية المشتررة للة ريا  اال  اق ت و )اال  اقية العامة وا  اقية السو  مو المعدلة ال  ائية وافق على ال سخة 
 استةمال اإلطار الم سسي والتشريعي لتحق ق السو  العريي المشتررة للة ريا .ذلك خ وة هامة لألمام على طريق 

 .   26/7/2020 العريية بتاري  سبق ذلك اجتماع للج ة خبرا  الة ريا  بالدولوقد 
 :المتجددة وكفاءة الطاقة في مجال الطاقة ❖

 20/5/2020ال دوة الخالة بت وير ل اعة ال  دروج و بالشر  األوس  وشمال افريقيا بتاري  شاررت األمانة العامة في  -
نظمت ا شبكة  ق يات ال اقة ال ظي ة في اال حاد األورويي ودول مجلس التعاود الخليجي،  حت ع واد "االجتماع  والتي
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عرض آفا    وير ال دروج و األخمر في   مو الثالث لتحالت ال  دروج و في م  قة الشر  األوس  وشمال إفريقيا". 
 المتجددة و مكانية استخدامه ررافد للوقود األح وري في المستقبل.الم  قة العريية واستخدام ال اقات 

ندوة حول "أدوات ر ا ة ال اقة المبتةرة لم  قة الشر  األوس  وشمال إفريقيا" بتاري  شاررت األمانة العامة في  -
( ومشاررة المررز اإلقليمي لل اقة المتجددة ور ا ة GIZالورالة األلمانية للتعاود الدولي )بالتعاود مع  8/6/2020

( حول دور أدوات ر ا ة ال اقة المبتةرة لم  قة الشر  األوس  وشمال Econoler(، وشررة )RCREEEال اقة )
 م عرض . رما الشر  األوس  وشمال إفريقياتقرير الخاص بأدوات ر ا ة ال اقة المبتةرة لم  قة ال م م اقشة و إفريقيا. 

 وسائل وطر  مبتةرة لتحس و ر ا ة ال اقة في الم  قة العريية.
شاررت األمانة العامة في ورشة عمل بع واد "ال  دروج و وال اقة المتجددة: العوامل الدافعة لتةامل سو  ال اقة  -

ف يمكو لحزم التح  ز الخمرا   سريع التحول ح ث  م شر  ري ،25/6/2020" بتاري  COVID-19المتوس ية بعد 
إلى ال اقة المتجددة في أورويا واالستثمار في ال اقة المتجددة في جميع أنحا  دول البحر األبيض المتوس ، ولماذا 
يمكو أد يكود ال  دروج و األخمر مكمً  م ًما للغاية للة ريا  المولدة مو ال اقة المتجددة، وما هي ال رص التي 

 ر للشاطئ الج ويي مو البحر المتوس  لت وير إمكانا ه المخمة مو ال اقة المتجددة، وما هي اآلثار المتر بة  ظ
 على  جارة ال اقة في البحر المتوس .

 IRENA Flex شاررت األمانة العامة في ورشة العمل التي نظمت ا الورالة الدولية لل اقة المتجددة حول "برمجية -
Tool ،"  والخالة بمحاكاة خالية مرونة أنظمة ال اقة الة ريائية وريفية  ق يم ا للحصول على ، 30/6/2020بتاري

حصة أعلى مو مصادر ال اقة المتجددة في خلي  ال اقة است اًدا إلى خ   و وقعات االستثمار في السعات المحددة. 
الة ريائي ب و الدول العريية رأحد الحلول لرفع  بعرض رؤيت ا في ه ا المجال وي  ت أهمية الري  األمانة العامةقامت و 

 مرونة أنظمة ال اقة بالدول العريية ويالتالي  وف ر الب ية التحتية المرورية لزيادة نسبة مشاررة ال اقات المتجددة ب ا.
 

 في مجال النق  والسياحة: .6
 في مجال النق : ❖

المرائ  والرسوم )المرائ ( الجمررية في نشاطات ومعدات ال اقل للج ة ا  اقية  بادل اإلع ا  مو ( 9قد االجتماع )ع   -
دول عريية وممثل و  6شارك في االجتماع وفود  مثل  .(19/2/2020-18 :الجوي العريي المعدلة، )الدار البيما 

للج ة حول لم اقشة آرا  ومقترحات أعما  ا ، وذلكعو الم ظمة العريية لل  راد المدني واال حاد العريي لل قل الجوي 
ا  اقية  بادل اإلع ا  مو المرائ  والرسوم )المرائ ( الجمررية في نشاطات ومعدات ال اقل الجوي العريي المعدلة، 

أولى المشاررود برفع مشروع و في اال  اقية.  الواردةور لك الم حظات الواردة لألمانة العامة بشأد بعض المواد 
 وطرا  ال قل العرب لل ظر في اعتمادها.اال  اقية بالصيغة ال  ائية إلى مجلس 

ي عدي و (. 27/2/2020 :شاررت األمانة العامة في م  مر ومعرض الشر  األوس  للسكك الحديدية وال قل ال ري )دبي -
الجديدة  فريدة لص اعة السكك الحديدية اإلقليمية، وفرلة سانحة لتوف ر فرلة استةشاف التق ياتم اسبة ه ا الم  مر 
وهو ال عالية الوح دة للسكك الحديدية التي  قام بالتعاود مع حكومة دولة اإلمارات العريية  ،ع قادة الص اعةوالتوالل م

، ليصبح الحدث اً ( متحدث200وأكثر مو ) اً ( عارل300وما يزيد عو ) شخصاً ( 7500شارك في المعرض )و المتحدة. 
 اللوجستية في م  قة الشر  األوس  وشمال أفريقيا وج وب آسيا.األكبر في ل اعة السكك الحديدية وال قل والخدمات 

تقنية "فيديو ايمانة الفنية للمجلس وزراء النق  العرب بالتنظيم أو المااركة في االجتماعات التالية عبر  قامت -
 :كونفرانس"

، "لتوقعات والرؤى المستقبليةندوة حول "التأث رات السلبية لتدا يات ف روس رورونا المستجد على ق اع ال قل البحري وا •
مو المولوعات والرؤى حول اقترا   داب ر وخ   عملية مو  اً استعرض المشاررود عددو . 13/5/2020بتاري  
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جرا ات االحتراطية زيف الخسائر في ق اع ال قل البحري في الدول العريية، وذلك في لو  اإلنشأن ا مواج ة 
أولى المشاررود . وقد نتشار ف روس رورونا المستجداوالظروف الصعبة ال ارئة التي  مر ب ا دول العالم لمواج ة 

ات العريية/ الدول العريية/ التةت ت اإلقليمية لبالعمل على   وير القدرات ال ا ية على مستوى )الم سسات وال  
ل على   وير االس ول البحري العريي و شجيع العمل المشترك ب و الق اع االفريقية(، ولرورة العمخالًة و 

 الخاص والق اع العام، مع دعم الشراكة اإلقليمية ب و البلداد العريية والبلداد االفريقية.
و أث را  ا السلبية على ق اع ال قل في الوطو  (COVID- 19)ندوة حول " دا يات جائحة ف روس رورونا المستجد  •

شارك ف  ا السادة وطرا  ال قل أعما  المكت  الت    ي لمجلس وطرا  ال قل العرب، و  ،25/6/2020يي" بتاري  العر 
 : ما يليأولى المشاررود ببعض المقترحات واإلجرا ات ذات البعد االسترا يجي والتشغ لي وراد مو ب   ا و 

 فيما يتعلق بق اع ال قل البحري:
o  اإلجرا ات التي  ت ل   خفيض االحتةاك البشري المرافق لعمليات ال قل البحري حث الدول العريية على  ب ي

مو خ ل االستعانة بإمكانيات الثورة الص ا ية الرابعة لتة ولوجيا المعلومات و  بيقا  ا و ق يات ال را  
 االل  اعي في ق اع ال قل البحري.

o لشررات الم حة العريية و خفيض الرسوم والبدالت  حث الدول العريية على  وف ر حزمة مو التس   ت المريبية
ك  ي للس و رافعة علم إحدى الدول العريية ومد فترة إع ا  البمائع مو أرليات التخزيو بالموانئ لغرض دعم م  

 الس و والتجار والمصدريو والمستورديو. 
 فيما يتعلق بق اع ال قل البري:

o  رون ا الم صة الم اسبة للحوار ب و الج ات الحكومية والق اع اللجاد الوط ية لتس  ل ال قل والتجارة  ع ل دور ،
مع األخ  بع و  ،الخاص إليجاد ومتابعة   ب ق الحلول التي  ة ل استمرار  دفق حررة ال قل في حاالت األطمات

 لخالة بكل بلد.لظروف ال و ية اااالعتبار 
o  االست ادة مو اال  اقيات الدوليية لألمم المتحدة التي  تيح   ب ق الحلول الرقميية التي  قلل التداخل البشري المرافق

( والت ب ق الرقمي ل   ا  الدولي e TIRلعمليات ال قل، مثل الت ب ق الرقمي ال  ا  ال قل الدولي العابر للحدود )
( و  ب ق األنظمة اإلدارية الرقمية في مجال عمل الجمارك، مثل نظام e CMRلل قل ال رقي للبمائع )

(Asycuda.أو غ ره مو األنظمة المماثلة ) 
 فيما يتعلق بق اع ال  راد المدني العريي:

o  االسترشاد بالتوج  ات القياسية التي ألدرها فريق  عافى ال  راد التابع لمجلس م ظمة ال  راد المدني الدولي
 د  تب اها الدول ع د إعادة إط   ال قل الجوي.حول اإلجرا ات الصحية التي يمكو أ

o .التوسع باستخدام التة ولوجيا في رافة مراحل الس ر بد ًا مو عملية الحجز مرورًا بإ مام إجرا ات الس ر 
o مت لبات  يحث الدول العريية لرفع الق ود التشغ لية على أساس ال  ج الث ائي و حرير خدمات ال قل الجوي بما يلب

 إلى سو  موحد لل قل الجوي ب و الدول األعما . جوية األللية ب و الدول العريية، ولوالً الحررة ال
بتاري   "،(COVID-19جائحة ) بعدالحل األمثل لمواج ة  حديات ما : ورشة عمل حول " ةامل الم  ا  والمدي ة •

ستاذ القانود الوقائي بجامعة دالياد أشارك في الورشة ق صل جم ورية الص و الشعبية باإلسك درية، و و . 8/7/2020
البحرية، ومدير مع د اللوجيستيات البحرية بجامعة هوهاي، باإللافة إلى مدير الم  ا  بم سسة م  ا  فال سيا بمملةة 

استعرض المشاررود سبل  قديم الحلول والمقترحات والتداب ر وخ   عملية مو شأن ا طر  أفا  التعاود وقد إسبانيا. 
 ا  والمدي ة في لو  االجرا ات االحتراطية والظروف الصعبة ال ارئة التي  مر ب ا دول العالم لمواج ة أنتشار ب و الم 

ف روس رورونا المستجد، والعمل على   ب ق نموذج االقتصاد الدائري في مدد الموانئ، واالبتعاد عو ال موذج االقتصادي 

https://digitallibrary.un.org/record/490914?ln=ar
https://www.unece.org/trans/bcf/etir/welcome.html
https://www.iru.org/what-we-do/facilitating-trade-and-transit/e-cmr
https://asycuda.org/en/about/
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د لتقل ل ال  ايات غ ر المرورية، رود الخ يي التقل دي، و عادة ه دسة اإلنتاج واالست واحدة ه اك    ك وفقا ل دف محدي
خمت أكثر فأكثر مع  زايد مت لبات التجارة والص اعة و زايد  العصرمو أعظم التحدييات الب لية في  الحديث، والتي  مي

رما أولى المشاررود لانعي القرار في الموانئ والمتعامل و مع ا ال ظر في  حديث الخ   االسترا يجية  .عدد السكاد
ثار السلبية لما بعد ه ه الجائحة، والولول آللية مشتررة ب و المدد والموانئ للولول إلى مزيد مو لمواج ة ومواكبة اآل

سم مجتمعات الموانئ، إبل الواج ة البحرية، و قديم نماذج جديدة بالتعاود المثمر فيما ب   ما، و عادة الت ة ر في مستق
 في ظل الظروف االستث ائية التي  مر ب ا.  ةود أكثر أماًنا واستدامة وشمولية ومرونة وأكثر  ماسكاً 

ري  االجتماع المشترك ب و الج ات المع ية بإعداد "دراسة إنشا  البوابة اإللةترونية العريية لتس  ل ال قل" بتا •
 م اال  ا  على  شك ل لج ة و  طالة  لك المعوقات. و لبحث المعوقات التي  واج  ا وسبل  يس ر ، 14/7/2020

مدير إدارة ال قل : جامعة وعموية رل مولمتابعة إعداد الدراسة برئاسة رئيس الق اع االقتصادي باألمانة العامة ل
الم سسة اإلس مية الدولية  ،للعلوم والتة ولوجيا وال قل البحري رئيس األكاديمية العريية باألمانة العامة،  والسياحة

 العمو الم تدب للج ة الم   ة للمشروع باألكاديمية العريية للعلوم والتة ولوجيا وال قل البحري.، لتمويل التجارة
 في مجال السياحة: ❖

تقنية "فيديو في االجتماعات التالية عبر قامت ايمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالتنظيم أو المااركة 
 :كونفرانس"

بتاري  ، بالتعاود مع وطارة السياحة بالمملةة العريية السعودية، االجتماع االستث ائي للمجلس الوطاري العريي للسياحة -
باإللافة إلى دولة عريية،  19وطير السياحة بالمملةة العريية السعودية، ويمشاررة  الس ديرئاسة ، و 17/6/2020

 م ظمة السياحة العالمية والم ظمات العريية المع ية في ه ا الشأد، لم اقشة  دا يات جائحة ف روس رورونا المستجد
 ، وفرض عدد مو اإلجرا ات والسياسات لتسريع التعافي.ةو أث را  ا السلبية على ق اع السياحة في الدول العريي

، برئاسة دولة اإلمارات 6/7/2020قد بتاري  عالمية في الشر  األوس  ال ي ع  ( للج ة م ظمة السياحة ال6االجتماع ) -
ناقش االجتماع مراحل   ع ل العمل العريي و وطير السياحة بالمملةة العريية السعودية.  الس دالعريية المتحدة ويمشاررة 

لدر عو االجتماع عدة و رورونا.  المشترك لمواج ة التحديات التي  ش دها م  قة الشر  األوس  والعالم بسب  جائحة
 وليات مو شأن ا  عزيز التعاود ب و م ظمة السياحة العالمية والج ات المع ية بالق اع السياحي في الشر  األوس ، 

 و وف ر الحلول الداعمة للق اع السياحي.
 

 في مجال اإلحصاء وقواعد المعلومات: .7
ويحظى باهتمام خاص مو أجل إنتاج ونشر إحصا ات ، ةعاميحتل العمل اإلحصائي موقعًا بارطًا ليشمل األنش ة  -

مستخدمي اإلحصا ات العريية. وفي ه ا الشأد، يتم        وليات اجتماعات اللجاد  احتياجاتعالية الجودة،  لبي 
 :ياإلحصائية، وه

 اللج ة ال  ية الدائمة لإلحصا .           .1
 لج ة الت س ق اإلحصائي ب و إدارة االحصا  وقواعد المعلومات والم ظمات العريية المتخصصة. .2
 اللج ة ال ر ية لإلحصا ات االقتصادية.  .3
 اللج ة ال ر ية للحسابات القومية. .4
 اللج ة ال ر ية لإلحصا ات السكانية واالجتما ية. .5
 ية لب ا  القدرات اإلحصائية.  اللج ة ال ر  .6

 كما يتم إلدار ال شرات اإلحصائية، و قوم األمانة العامة ر لك بت     برنامج س وي يشمل األنش ة التالية:  -
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 حديث محتوى قاعدة البيانات الخالة بالتجارة الخارجية لدول الوطو العريي واستةمال بيانا  ا حتى آخر س ة  •
 نات الت ص لية لجميع المستخدم و والبحث ف  ا مو خ ل موقع اإلدارة. متاحة، مع إ احة ه ه البيا

 إ احة قواعد بيانات الزراعة، ال قل، اال صاالت والمعلومات، لجميع المستخدم و والبحث ف  ا مو خ ل موقع اإلدارة. •
 –ال اقة  –العمل قوة  - حديث محتويات قواعد البيانات الخالة بباقي فصول المجموعة اإلحصائية )السكاد •

 الحسابات القومية(. –الصحة  –التعليم  –األسعار 
لي خاص بم شرات الت مية المستدامة في األبعاد الث ثة )اقتصادية •  -اجتما ية -المشاررة في ولع إطار عريي أوي

 ب لية(.
 الوطو العريي.العمل مع الم ظمة العريية للسياحة لت وير و حديث محتوى قاعدة بيانات السياحة لدول  •
  وف ر االحتياجات اإلحصائية ال طمة لمستخدمي البيانات داخل وخةارج األمانة العامة.  •
 العمل على  حديث البيانات إللدار العدد الثامو مو رت   "دول عريية: أرقام وم شرات". •
  ا".االعداد إللدار العدد الثاني مو رت   " عريف إدارة االحصا  وقواعد المعلومات ولجان •
 . 2020-2019متابعة الدارس و على الم ح الدراسية في المررز الديمغرافي واإلعداد للعام الدراسي  •

 كما يجري التعاود مع األج زة اإلحصائية العريية والم ظمات العريية واإلقليمية والدولية؛ ح ث يتم القيام بما يلي: -
نات ال طمة لل شرات اإلحصائية ولقواعد البيانات والتعاود اال صال باألج زة اإلحصائية العريية للحصول على البيا •

 المستمر مع ا فيما يخص        وليات اللج ة الدائمة ولجان ا ال ر ية، و      برنامج العمل الس وي لألمانة العامة.
وورشة  2008ة مواللة التعاود مع الم ظمات اإلقليمية والدولية لت ظيم دورات  دريبية في مجال الحسابات القومي •

عمل حول البيانات المخمة ودورات  دريبية لتجاوط التحديات التي  واجه األج زة اإلحصائية العريية إلنتاج ونشر 
 .2030م شرات الت مية المستدامة 

مواللة التعاود مع األمانات ال  ية المع ية بالمجالس الوطارية المتخصصة مو أجل  حس و جودة البيانات اإلحصائية  •
 الدول العريية في بعض الق اعات ورفع ر ا ة العامل و ف  ا. في

التعاود مع لج ة االسكوا لتعزيز ب ا  القدرات اإلحصائية العريية في مجال الحسابات القومية وم شرات الت مية  •
 .2030المستدامة 

 
 في مجال المنظمات واالتحادات العربية:  .8

( مو معاهدة الدفاع العريي المشترك والتعاود االقتصادي ب و دول الجامعة العريية، يعتبر المجلس 8وفقًا ل ص المادة ) -
االقتصادي واالجتماعي هو المرجعية القومية لم سسات العمل العريي المشترك، يشرف على حسو قيام الم ظمات 

  الم ظمات و ق يم أدائ ا واعتماد مواطنا  ا ودراسة إنجاطا  ا و قارير العريية بم ام ا المب  ة في مواثيق ا، ويقوم بإنشا
ه لات الرقابة الخالة ب ا، ورل ذلك يتم مو خ ل لج ة ف ية متخصصة م بثقة عو المجلس االقتصادي واالجتماعي 

ة المع ية. و جتمع  سمى لج ة الم ظمات للت س ق والمتابعة  مم في عمويت ا جميع الدول العريية والم ظمات العريي
ه ه اللج ة مرة واحدة رل عام و إلقرار خ   ومواطنات الم ظمات  م  دًا العتمادها مو قبل المجلس االقتصادي 
واالجتماعي، رما  جتمع اللج ة مرة واحدة رل عام لدراسة إنجاطات الم ظمات والحسابات الختامية و قارير ه لات الرقابة 

 ا. و عد إدارة الم ظمات واال حادات العريية هي األمانة ال  ية للج ة الم ظمات للت س ق المالية واإلدارية الخالة ب
والمتابعة ولج ة الت س ق العليا للعمل العريي المشترك برئاسة األم و العام. وسبق للمجلس االقتصادي واالجتماعي أد 

رك في اجتماعات الم ظمات العريية و قديم  قرير ألدر قرارًا طل  فيه مو إدارة الم ظمات واال حادات العريية أد  شا
 دوري عو ذلك للج ة الم ظمات للت س ق والمتابعة والمجلس االقتصادي واالجتماعي. 
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لتوليح قرارات مجلس جامعة  "ف ديو رون رانس ق ية "و     ًا ل لك، شاررت األمانة العامة في االجتماعات التالية عبر  -
قتصادي واالجتماعي الخالة بالم ظمات العريية المتخصصة وشر   وليات لج ة الم ظمات الدول العريية والمجلس اال

 للت س ق والمتابعة ولج ة الت س ق العليا للعمل العريي المشترك:
 .13/6/2020( للمجلس الت    ي لل  لة العريية لل اقة ال رية بتاري  65لدورة العادية )ا •
العمومية للمررز العريي لدراسات الم اطق الجافة واألرالي القاحلة بتاري  ( للجمعية 35الدورة العادية ) •

23/6/2020. 
 .25/6/2020-23للم ظمة العريية للت مية اإلدارية خ ل ال ترة  يللمجلس الت     (111الدورة العادية ) •
 .25/6/2020بتاري   ( للمجلس الت    ي للم ظمة العريية للت مية الص ا ية والتعديو57الدورة )  •
 .8/7/2020( للمجلس الت    ي للم ظمة العريية للت مية الزرا ية بتاري  51الدورة )  •
للم  مر العام للم ظمة العريية للتريية والثقافة والعلوم  (25)( للمجلس الت    ي والدورة العادية 113الدورة العادية ) •

 .9/7/2019بتاري  
 

 في مجال العالقات االقتصادية:  .9
 :"فيديو كونفرانستقنية "قامت ايمانة العامة بالتنظيم أو المااركة في االجتماعات التالية عبر 

 في مجال التعاوص العربي الدولي: ❖
  :الصينيالتعاوص العربي 

 بتاري ال ي عقد  لم تدى التعاود العريي الص  ي( ل جتماع الوطاري 9في أعمال الدورة )شاررت األمانة العامة  -
للمملةة وطير الخارجية وشلود المغتري و الس د األم و العام، ويرئاسة مشتررة لةل مو  الس دوذلك بمشاررة  6/7/2020

وطرا  خارجية الدول السادة ، ويمشاررة جم ورية الص و الشعبيةوطير خارجية الس د دولة و ومستشار ال األردنية ال اشمية
  .العريية

ر قا  بالتعاود العريي الص  ي لمستوى القمة مو خ ل عقد قمة عريية األم و العام عو أمله في االالس د أعرب وقد  •
 يما يحقق نقلة نو ية في الع قات ب و الجانب و.، و ل  ية  عقد باستمافة المملةة العريية السعودية

لدر عو الم تدى ث ث وثائق هامة وهي "إع د عمياد"، و"البرنامج الت    ي لم تدى التعاود العريي الص  ي ب و   •
"، و"البياد المشترك لتمامو الص و والدول العريية في مكافحة ويا  االلت اب الرئوي ال اجم 2022 – 2020عامي 

المشتررة ب و الجانب و العريي والص  ي حول القمايا ذات  عكس ه ه الوثائق الرؤى و عو ف روس رورونا المستجد". 
 خالة المجاالت االقتصادية واالستثمارية المختل ة. االهتمام المشترك لتعزيز التعاود ب   ما

في ظل انتشار جائحة رورونا وانعكاسا  ا السلبية على عدد مو الق اعات االقتصادية في الدول العريية، وفي إطار  •
 جرية الص و الرائدة  حول، 25/8/2020 قوم األمانة العامة بت ظيم ورشة عمل بتاري  يي الص  ي، التعاود العر 

تم الترر ز على أهم يعلى الق اعات االقتصادية المختل ة بالص و، و  في الحد مو االثار االقتصادية لجائحة رورونا
 .االست ادة مو  جرية الص و في ه ا الخصوصالمجاالت االقتصادية المتأثرة بالجائحة في الدول العريية وريفية 

  م الت س ق مع الجان  الص  ي لتوف ر خب ر لتقديم استعراض وافي حول  جرية الص و الرائدة في ه ا الخصوص.وقد 
 التعاوص العربي الياباني: مجالفي 

 COVID-19 in the Arab“شاررت األمانة العامة في أعمال المائدة المستديرة الثانية التي عقدت  حت ع واد 

Region: Impact and Responses”  وذلك في إطار سلسلة الموائد المستديرة لمو المشروع 27/7/2020، بتاري ،
 المشترك ب و الجامعة العريية والحكومة اليابانية ويرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
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 :الصغيرة والمتوسطة الماروعات مجال في ❖
جامعة العريية حول "التدا يات االقتصادية لجائحة رورونا على المشروعات الصغ رة والمتوس ة عقد اجتماع مبادرة ال

بت ظيم مشترك ب و األمانة العامة وا حاد الغرف العريية ويالتعاود مع م ظمة  1/7/2020والق اع الخاص العريي" بتاري  
شخص يمثلود رافة الق اعات المع ية مو  130الدول العريية وأكثر مو  والعمل العريية. شارك في أعمال المبادرة ممثل

، ور لك نخبة مو المتخصص و الدول العريية، وممثلي المشروعات الصغ رة والمتوس ة والق اع الخاص بالدول العريية
رب التي يمكو لى التشاور واستعراض التجاإهدف االجتماع و . مو الم ظمات العريية المتخصصة والم ظمات الدولية

 لدر عو االجتماع عدة  وليات أهم ا:و االسترشاد ب ا لتخ ي االثار السلبية ال ا جة عو جائحة ف روس رورونا. 
دعم ق اع المشروعات الصغ رة والمتوس ة في الوطو العريي بول ه واحد مو أهم مصادر طيادة ال ا ج القومي  •

 الة ب و الشباب العريي، ومحارية ال قر في المجتمعات.ساهم في الحد مو معدالت الب ، وياإلجمالي للدول
 العمل على إيجاد سياسات حكومية مح زة  عزط مو دعم المشروعات الصغ رة والمتوس ة. •
أهمية إعداد خرائ  استثمارية والحة وم ئمة للمشروعات الصغ رة والمتوس ة في مختلت المجاالت الص ا ية  •

 والزرا ية. 
خالة  ،للمشروعات الصغ رة والمتوس ة والتي  مك  ا مو القيام بدوره على الوجه الم لوب قديم رافة الخدمات  •

 فيما يتعلق بمجاالت ب ا  القدرات وق اع المعلومات والتش  د وغ رها.
يأ ي على رأس ا المررز العريي  ،أهمية عمل مخ   ألق اب ال مو بتمافر مجموعة مو الج ود مو عدة ج ات •

البحريو(، والمراكز البحثية المتخصصة، واألكاديمية  –و  مية رواد األعمال واالستثمار )يون دو اإلقليمي لتدري  
بالشكل ال ي يحقق  قديم عدد مو الخدمات للمشروعات الصغ رة  وذلك العريية للعلوم والتة ولوجيا وال قل البحري،

ث والت وير بمشاررة مو الجامعات والمراكز  وف ر التدري  والت مية للع صر البشري، البحو  :والمتوس ة مو خ ل
البحثية المتخصصة،  وافر مررز ل ستخبارات التسويقية لتجميع البيانات و حل ل ا، ولع  صور للتمويل ال يعتمد 
على التمويل الب ةي الحالي مو خ ل التأط ر ألسس جديدة للتمويل رأد يكود ه اك بورلة للمشروعات الصغ رة 

 والمتوس ة.
 

 في مجال الملكية الفكرية والتنافسية: .10
 :"فيديو كونفرانستقنية "شاركت ايمانة العامة االجتماعات في الندوات التالية عبر  -

، والتي نظم ا م تدى المثق ود بالمملةة األردنية ال اشمية بتاري  "ندوة بع واد "الملةية ال ةرية و حديات أطمة رورونا •
حسام ل  ي عم د رلية  ود.م ا بخ ت مدير إدارة الملةية ال ةرية والت افسية،  د.. و حدث في ال دوة 13/4/2020

المحامي أسامة البي ار على أهمية الملةية ال ةرية رص اعة  أدارهاالحقو  بجامعة ب ى سويف. وررزت ال دوة التي 
باإللافة ، الحالية بأسلوب لحيحواآلليات التي ي بغي ا باع ا لحماية الملةية ال ةرية ، إنتاجية م مة في طمو رورونا

إلى الح اظ على س مة نظام االبتةار وحماية الم زة الت افسية وأهمية االختراع في المساعدة على إيجاد حلول إلدارة 
األطمة.   اولت ال دوة المحاور التالية: الملةية ال ةرية ل اعة إنتاجية م مة في اطمة رورونا، أهمية الص اعة و أث رها 

فراد والج ات المختصة، حماية الملةية ال ةرية الحالية بشكل لحيح، وس مة نظام االبتةار الشررات واألعلى 
 وحماية الم زة الت افسية ع د  عافي العالم مو رورونا، أهمية االختراع في المساعدة على إيجاد حلول إلدارة األطمة.

نظمت ا شررة المحامود المتخصصود الدول ود وجامعة خمر"، والتي أجل مستقبل أندوة  حت شعار "االبتةار مو  •
م ا  د.بم اسبة االحت ال بال وم العالمي للملةية ال ةرية.  حدث في ال دوة  26/4/2020ف دلفيا الخالة بتاري  

ية ول د عبد ال الر مدير المكت  العريي بالم ظمة العالم ود.بخ ت مدير إدارة الملةية ال ةية ال ةرية والت افسية، 
عم د المع د القومي  هللاياسر جاد  ود.حسام ل  ي عم د رلية الحقو  بجامعة ب ى سويف،  ود.للملةية ال ةرية، 
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، والس دة م ا القماة رئيس يالس د أسامة البي ار المحامو للملةية ال ةرية، والس دة ريم الريموني المحامية رئيس، 
قسم برا ات االختراع بوطارة الص اعة والتجارة بالمملةة األردنية ال اشمية. رما شارك بالحمور عدد مو أسا  ة 

 الجامعات ومديري مكا   الملةية ال ةرية بالدول العريية. 
 28/4/2020ةية ال ةرية بتاري  ندوة بع واد "ل بتةر مو اجل مستقبل أفمل" والتي نظمت ا جمعية االمارات للمل •

م ا بخ ت مدير إدارة الملةية ال ةرية والت افسية ورقة عمل  د.مت قدي و بم اسبة االحت ال بال وم العالمي للملةية ال ةرية. 
عو الملةية ال ةرية واالن ا  على البحث العلمي في ظل جائحة رورونا، و حدث في ال دوة رل مو: الس دة طيو العواملة 

حماية الملةية الص ا ية بوطارة الص اعة والتجارة باألردد، والدرتور خالد ال قبي عمو مجلس إدارة جمعية  مدير
 .Drم و السر العام لجمعية االمارات للملةية ال ةرية، أ -االمارات للملةية ال ةرية، والدرتور عبد الرحمو المع  ى 

Jorge Roman  االقتصاد بجامعة  ش لي. رما شارك بالحمور نخبة مو خبرا  الملةية ال ةرية بالدول العريية.  أستاذ
استعرلت ال دوة نماذج لبعض الدول العريية في دعم االبتةار لمستقبل أفمل، ومو أهم المحاور التي   اولت ا ال دوة: و 

على البحث العلمي،  جرية األردد في دعم االبتةار  الملةية ال ةرية لدعم اقتصاد مستدام، الملةية ال ةرية واالن ا 
لى أد األمانة إللحكومات وألحاب الحقو  ومكا   التسج ل. و جدر اإلشارة  COVID 19لمستقبل أفمل، رسائل 

العامة قامت بإعداد بياد بم اسبة االحت ال بال وم العالمي للملةية ال ةرية و م ادراجه على الص حة الرئيسية بالموقع 
 اإللةتروني لجامعة الدول العريية وعلى الق وات الرسمية للجامعة في مواقع التوالل االجتماعي.

  اولت و . 15/7/2020ورشة عمل حول "سياسات الملةية ال ةرية في الدول العريية في ظل جائحة رورونا" بتاري   •
جائحة رورونا، البحث عو        داب ر :  عزيز أنظمة وسياسات الملةية ال ةرية في ، مو ب   امحاور عدة الورشة

لمساعدة مستخدمي ومالةي حقو  الملةية ال ةرية في ظل جائحة رورونا، ج ود أكاديمية البحث العلمي والتة ولوجيا 
في مكافحة جائحة رورونا، مواج ة جائحة رورونا و أث رها على مجتمع الملةية ال ةرية بالدول العريية، وأهمية 

 ق ب و ألحاب القرار وي لة العمل في مجال الملةية ال ةرية وذلك ب دف  حس و االستجابة لجائحة التعاود والت س
الورشة إلى  سلي  المو  على  وهدفتكورونا، أنش ة جمعية اإلمارات للملةية ال ةرية في ظل جائحة رورونا. 

أهمية السياسات التي ا خ   ا الدول العريية والتداب ر التي ن    ا في ظل جائحة ف روس رورونا وريفية العمل عو 
الدعوة إلى العمل على  عزيز الب ية التحتية : التي  م التولل إل  ا تولياتالومو أهم  بعد في مجال الملةية ال ةرية.

لوما ية والتة ولوجية لمكا   الملةية ال ةرية العريية ب دف  مك   ا مو التةيف مع مع يات عالم ما بعد الرقمية والمع
الدعوة إلى السعي مو أجل  عظيم االست ادة العريية مو برامج التدري  عو بعد التي  تيح ا  ،"19 –جائحة "كوف د 

ة العريية في مشاريع إقامة مراكز دعم االبتةار والتة ولوجيا الدعوة لتوسيع المشارر، الم ظمة العالمية للملةية ال ةرية
و حق ق است ادة أكبر مو مكا   إدارة التة ولوجيا و عداد سياسات الملةية ال ةرية للجامعات ومراكز األبحاث، وهي 

فيما ب و جامعة  الدعوة مو أجل  عزيز الشراكة ،جميع ا خدمات يتيح ا التعاود مع الم ظمة العالمية للملةية ال ةرية
الدول العريية والم ظمة العالمية للملةية ال ةرية ومكا   الملةية ال ةرية العريية بما يخدم نشر الوعي بأهمية الملةية 
ال ةرية للت مية االقتصادية واالجتما ية والثقافية والتة ولوجية ولمزيد مو التعريف بثقافة الملةية ال ةرية ولتعزيز نظم 

 العلميورقم ة األمور المالية، و عزيز البحث  الرقمي التقاليالترر ز على أهمية ، رية في الوطو العرييالملةية ال ة
 المرونةواستغ ل مواطو  اإلجباري استغ ل الترخيص  ،اللقاحات والمزيد مو  شجيع االبتةار في الدول العريية إلنتاج

أهمية   وير التعليم عو بعد في المدارس والجامعات واالهتمام باعتماد  ،في الملةية ال ةرية لتعزيز ل اعة الدوا 
بالص اعة والترر ز على المجاالت التي  شجع الثورة الص ا ية  العلمي، وري  البحث االل  اعياسترا يجيات لل را  

التعاود ب و رل ، باشرالم  قل دية للتعاملإل احة العمل عو بعد و يجاد وسائل غ ر  الحكومي  وير العمل ، الرابعة
القرل ة واالعتدا  على حقو  الم لت وأسا  ة الجامعات خالة في ظل انتشار ظاهرة  إلى للتصديالم سسات 
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عمال واالهتمام بتدري  الشباب على االبتةار االهتمام بالمشروعات الصغ رة والمتوس ة وريادة األ، التعليم اإللةتروني
 .االجتماعيفي مجال مراقبة مواقع التوالل  األم يحاولة إيجاد وس لة للتعاود م، الر باطه بالت مية المستدامة

، ونشرت "همية االن ا  على البحث العلميأ طمة رورونا والملةية ال ةرية و "أقامت األمانة العامة بإعداد مقالة بع واد  -
رما قامت األمانة العامة بتسج ل "ف ديو" عو الملةية ال ةرية وأهمية االن ا  عو البحث  المقالة في عدد مو الصحت.

عو طريق  ب ى  ،العلمي في ظل جائحة رورونا، و  اول ج ود جامعة الدول العريية في مجال الملةية ال ةرية واالبتةار
 على الموقع الرسمي لجامعة الدول العريية. " ديوال "دراج إو ط   االسترا يجية العريية ل بتةار والبحث العلمي، و م 

مبادرة شررة م د رونيك )الشررة العالمية على م دوييات الدول األعما  حول قامت األمانة العامة بتعميم  قرير  -
ة، المتخصصة في مجال التة ولوجيا ال بية( والتي  عتبر مو أكبر الشررات العالمية الرائدة في مجال التة ولوجيا ال بي

والتي قامت بالت اطل عو حقو  الملةية ال ةرية الخالة ب ا ونشر التصميمات الص ا ية الخالة بأج زة الت  س التي 
 طرحت ا، دا ية الدول لتص يع ا فورًا لمواج ة ف روس رورونا.

 .24/8/2020( للج ة ال  ية للملةية ال ةرية بتاري  6عقد االجتماع )ي   -
 
 
 

 والمتابعة االقتصادية:في مجال التنسيق  .11
متااابعااة تنفيااذ نتااائج وقرارات القمااة العربيااة التنمويااة: االقتصاااااااااااديااة واالجتمااا يااة في دورت ااا الرابعااة ) يروت:  ❖

20/1/2019:) 
(، عدداً مو القرارات 20/1/2019ألدرت القمة العريية الت موية: االقتصادية واالجتما ية في دور  ا الرابعة )ب روت: 

قامت األمانة العامة بمتابعة       ه ه القرارات، وس تم عرض اإلجرا ات الم تخ ة لت     ه ه القرارات و االقتصادية، 
 جامعة على مستوى القمة.ال( لمجلس 31لمو الملت االقتصادي واالجتماعي المرفوع إلى الدورة العادية القادمة )

( واإلعداد للقمة في دورت ا 23/11/2016ة )ماال و :متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية اإلفريقية الرابع ❖
 الجوانب االقتصادية: –الخامسة 

( لتعزيز الشراكة العريية االفريقية، و عد 23/11/2016عقدت القمة العريية االفريقية الرابعة بغ  يا االستوائية )ماالبو: 
، 2010سرت:  -، الدورة الثانية 1977مصر:  -ولى مقررا  ا استةمااًل لمقررات القمم في دورا  ا السابقة )الدورة األ

(. ولدر عو القمة "إع د ماالبو" ومجموعة مو القرارات ررزت بشكل أساسي على 2013الةويت:  -الدورة الثالثة 
  عزيز التعاود في العديد مو المجاالت االقتصادية )التجارة، االستثمار، ال اقة، ال قل، اال صاالت، التمويل(. وقد  م

   ظيم عدة اجتماعات ب و األمانة العامة وم ولية اال حاد اإلفريقي لمتابعة       مقررات القمة. 
 الجوانب االقتصادية:  -متابعة نتائج القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية  ❖

(، استةمااًل 2015ع قدت القمة الرابعة للدول العريية ودول أمريكا الج ويية في المملةة العريية السعودية )الرياض: 
(، 2009( والدورة الثانية )الدوحة: 2005ألسس ومبادئ التعاود التي  م إرساؤها في الدورة األولى للقمة )براطليا: 

قمة "إع د الرياض" ال ي ررز بشكل أساسي على  عزيز التعاود في (. ولدر عو ال2012الثالثة )ب رو:  والدورة
العديد مو المجاالت االقتصادية )التجارة، االستثمار، الب لة، السياحة، ال اقة، ال قل، اال صاالت(. و والل األمانة 

 العامة متابعة       مقررات القمة.
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي:106اإلعداد للدورة ) ❖

( )األمانة 106الب ود االقتصادية للعرض على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دور ه العادية ) وثائقإعداد   م
(. و شمل الوثائق:  قرير األم و العام، الم ررات الشارحة للب ود المدرجة على جدول 3/9/2020-30/8العامة: 

 المتخصصة واللجاد.أعمال اللج ة االقتصادية، وثيقة  قارير المجالس الوطارية 
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 موضوعات مجلس الجامعة:  ❖
 شاملة لما يلي:  قارير م إعداد 

( )الجم وريةةةةةةةةة 30متابعةةةةةةةةة     ةةةةةةةة  قةةةةةةةةرارات مجلةةةةةةةةس الجامعةةةةةةةةة علةةةةةةةةى مسةةةةةةةةتوى القمةةةةةةةةة فةةةةةةةةي دور ةةةةةةةةه العاديةةةةةةةةة ) ▪
 (.31/3/2019التونسية: 

( للعةةةةةةةةرض علةةةةةةةةى الةةةةةةةةدورة 154( و)153نشةةةةةةةةاط اإلدارات ال ر يةةةةةةةةة فيمةةةةةةةةا بةةةةةةةة و دور ةةةةةةةةي مجلةةةةةةةةس الجامعةةةةةةةةة ) ▪
 ( لمجلس الجامعة على المستوى الوطاري. 154)

 
 

 
 


