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 مةكر  شارحة
 بشأن

 تقرير األمين العام
 ( للمجلس االقتصاد  واالجتماعي105متابعة تنفية قرارات الدور  ) -1
 (106( و)105ييما ـين دورتي المجلس ) األمانة العامةنشاا  -2

 )الجوانب االقتصادية(
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:

لفففففففداخلي للمجلفففففففس االقتصفففففففادي واالجتمفففففففاعي، ت فففففففوم األمانفففففففة العامفففففففة عمفففففففاًل بأحكفففففففام النظفففففففام ا
بإعفففففداد ت ريفففففر حفففففول متابعفففففة تنفيفففففذ قفففففرارات المجلفففففس ونشفففففاط األمانفففففة العامفففففة فيمفففففا بفففففين دورتفففففي 

 انع اده.
 

 )التقرير بمجلد مستقل(

 المقترح المطلوب:

 األمر معروض علس المجلس الموقر للتفضل باتخاذ ما يراه مناسبًا.
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 مةكر  شارحة
 بشأن 

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

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 عرض الموضوع:

( المجلس 2006( )الخرطوم: 18( و)2004( )تونس: 16كّل  مجلس الجامعة علس مىتوة ال مة فس دورتيه ) −
االقتصففادي واالجتمففاعي بمىففإولية إعففداد الملفف  االقتصففادي واالجتمففاعي الففذة يةعففرض عليففه، ودراسففة الت ففارير 
المةعففّدة مففن قبففل المجففالس الوزاريففة العر يففة والمنظمففات العر يففة المتخصصففة وعففرض م ترحاتففه بشففأنها علففس ال مففة 

 العر ية.
( )فبرايفففر: 67د.ع ) 1406الجتمفففاعس اعتمفففد بموجفففب قفففراره رقفففم تجفففدر ارةفففارة إلفففس أء المجلفففس االقتصفففادي وا −

( المعايير التي يتم في ضوئها عرض الموضوعات االقتصادية واالجتما ية علس ال مة العر ية، وهي كما 2001
 يلس: 

تكفوء هفذه الموضفوعات ذات أولويفة نىفبية ففس تح يفم التكامفل االقتصفادي العر في وتراعفي الففدور  أء" *  
 الحكومي المباةر وغير المباةر فيها.

 * أء تت ارب وجهات النظر حولها بين مختل  الدول العر ية بحيث يح م عرضها النتائج المنشودة.
 مل العر ي المشترك.* أء يكوء قد تم بحثها في إطار اآلليات ال ائمة للع

* أء ت دم لل مة مدعومة بالدراسات واألبحفا  الالزمفة التفي تىفاعد ففي اتخفاذ ال فرارات المناسفبة بشفأنها. 
وقد أكد الوزراا علس أهمية الدور الذي يمكن أء ت فوم بفه ال مفة ففي معالجفة الموضفوعات التفي تتفوزع 

معالجتهفففا التنىفففيم بفففين مختلففف  هفففذه  مىفففيولياتها بفففين عفففدد مفففن الفففوزارات ففففي داخفففل الفففدول وتتطلفففب
 الجهات داخل الدولة."

( 605ال فففرار رقفففم ) 26/3/2014بتفففاريخ  (25أاففدر مجلفففس الجامعفففة علفففس مىفففتوة ال مفففة فففس دورتفففه العاديفففة ) −
الفففذي نفففق ففففي ف رتفففه )ب( علفففس: "تكليفففا األمانفففة العامفففة لجامعفففة الفففدول العر يفففة ببفففدا ، 26/3/2014بتفففاريخ 

دي واالجتمففاعي للففدورات العاديففة لمجلففس الجامعففة التحضففيري لل مففة اعتبففارًا مففن دورات ارعففداد للملفف  االقتصففا
 المجلس االقتصادي واالجتماعي في ةهر سبتمبر/ أيلول من كل عام". 

، أافدر 6/2/2020( بتفاريخ 105و عرض الموضوع علس المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العاديفة ) −
ط علمًا بالموضوعات المة ترح تضمينها في المل  االقتصادي واالجتماعي لمجلس الذي أحي( 2262ال رار رقم )

 ( والتي تضمن  ما يلي:31جامعة الدول العر ية علس مىتوة ال مة في دورته العادية )
 ت رير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي التنموي العر ي المشترك. •

 ( لمجلس الجامعة علس مىتوة ال مة.30الدورة )ت رير حول متابعة تنفيذ قرارات  •

ت ريفففر حفففول متابعفففة تنفيفففذ قفففرارات ال مفففة العر يفففة التنمويفففة: االقتصفففادية واالجتما يفففة ففففي دورتهفففا الرابعفففة  •
(20/1/2019.) 

 مةكر  ُمحّدثة
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 االستراتيجية العر ية للىياحة. •

الجتما يففة المترتبففة دعففم الففدول العر يففة المىتضففيفة لالجإففين الىففوريين للحففّد مففن األ بففاا االقتصففادية وا •
 علس هذه االستضافة.

ت ريفففر حفففول الت فففدم المةحفففرز السفففتكمال متطلبفففات منط فففة التجفففارة الحفففرة العر يفففة الكبفففرة و قامفففة االتحفففاد  •
 الجمركي العر ي.

 معالجة التحديات الضريبية الناةإة عن االقتصاد الرقمي. •

 االقتصفاديضوعات التي ت ترح إدراجها ضمن المل  كما دعا ال رار الدول األعضاا لموافاة األمانة العامة بالمو  −
 المرفوع لل مة، وذلك في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخه. واالجتماعي

قامففففف  األمانفففففة العامفففففة بالتنىفففففيم مفففففع الفففففدول األعضفففففاا والمنظمفففففات العر يفففففة المتخصصفففففة والمجفففففالس الوزاريفففففة  −
اجهفا ضفمن الملف  االقتصفادي واالجتمفاعي المتخصصفة لموافاتهفا بالموضفوعات االقتصفادية التفي ترغفب ففي إدر 
(، علفس أء تكفوء مةعفّةزة بمبفررات طلفب 31للعرض علس مجلس الجامعة علس مىفتوة ال مفة ففي دورتفه العاديفة )

 عرضها ومىتوفية للمعايير المة ّرة من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي.
 المل  االقتصادي واالجتماعي المرفوع لل مة: مشروع تل   األمانة العامة الموضوعات التالية للعرض ضمن −

ل ضيم هفام  ال فدرة اأولويات العمل في   د علس األزمة العالمية الكبرة:االقتصاديات العر ية بعد ع  " .1
 .19/2/2020بتاريخ  99بموجب مذكرة اتحاد الارف العر ية رقم ، علس االحتواا"

المحليفففة )البلفففديات والمجفففالس ال رويفففة( ففففي البلفففداء إنشفففاا مجلفففس وزاري عر فففي يعنفففس بشفففيوء الهيإفففات " .2
 .20/2/2020بتاريخ  619بموجب مذكرة المندو ية الدائمة لدولة فلىطين رقم  "،العر ية

بتفففففاريخ  138/53رقففففم المنظمفففففة بموجفففففب مففففذكرة  "،توسففففيع عضففففوية منظمفففففة الطيففففراء المفففففدني الففففدولي" .3
24/2/2020. 

بموجففب مففذكرة اتحففاد  "،بعففد جائحففة فيففروس كورونففا المىففتجدالوضففع االقتصففادي فففي الففدول العر يففة مففا " .4
 .22/7/2020بتاريخ  50الارف العر ية  رقم 

"، بموجفب مفذكرة الهيإفة (2030-2021) لالستخدامات الىلمية للطاقة الذريفة دور ارستراتيجية العر ية" .5
 . 14/7/2020بتاريخ  583رقم العر ية للطاقة الذرية 

مشفروع  يالم ترحات، لتحديد الموضفوعات االقتصفادية التفي سفيتم تضفمينها ففهذه راسة وتواال األمانة العامة د −
 المرفوع لل مة، وذلك وفم المعايير المةعتمدة في هذا الشأء. واالجتماعي  االقتصادي المل 

 المقترح المطلوب:

 األمر معروض علس المجلس الموقر للتفضل باتخاذ ما يراه مناسبًا.
 

 

 



8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــث: ـــــــد الثال ـــــــد  البن ـــــــع تيعـــــــات جا حـــــــة كوفي ـــــــب  19التعامـــــــل م )الجوان
 االقتصادية(:

جهففففففففود األمانففففففففة العامففففففففة بالتعففففففففاوء مففففففففع الشففففففففركاا فففففففففي مواجهففففففففة التففففففففدا يات  -1
 (.19 –ن جائحة فيروس كورونا )كوفيد االقتصادية الناجمة ع

مبففففففادرة تح يففففففم األمففففففن الاففففففذائي العر ففففففي فففففففي اففففففل التحففففففديات الما لففففففة والتففففففي  -2
تفاقمفففففف  بجائحففففففة كورونفففففففا اسففففففتنادًا إلفففففففس البرنففففففامج الطفففففففارئ لألمففففففن الافففففففذائي 

 العر ي المجاز والما ل.
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 ةكر  شارحةم
 بشأن

 19 – التعامل مع تيعات جا حة كوفيد
 ة()الجوانب االقتصادي

 ــــــــــ

 عرض الموضوع:
، بيانفففففففففًا عفففففففففن طريفففففففففم 6/5/2020أافففففففففدر المجلفففففففففس االقتصفففففففففادي واالجتمفففففففففاعي بتفففففففففاريخ  -

وتففففففدا ياتها علففففففس الجوانففففففب  (19 -التمريففففففر، بشففففففأء التعامففففففل مففففففع تبعففففففات جائحففففففة )كوفيففففففد
 واةتمل البياء علس: ،االقتصادية

مفففففن خفففففالل  هنفففففة: تكثيفففففا جهفففففود المجلفففففس بمختلففففف  مىفففففتوياته خفففففالل المرحلفففففة الرا  انيفففففاً " 
 : يلي ما
لفففففدعم  ،موانفففففع ومعوقفففففات تفففففدفم التجفففففارة البينيفففففة العر يفففففة دوء اسفففففتمرارية ضفففففماء  •

سالسفففففففففففل االمفففففففففففداد والتوريفففففففففففد للىفففففففففففلع األساسفففففففففففية خاافففففففففففة األدويفففففففففففة  مواافففففففففففلة
العر يفففففة  الشفففففعوبحتياجفففففات اوالمىفففففتلةمات الطبيفففففة واألغذيفففففة بمفففففا يضفففففمن تفففففوفر 

 ن والتشريعات الوطنية. ، وفم ال وانيالدوليالتعاوء العر ي  ويعةز من
تشففففجيع تيىففففير التجففففارة البينيففففة فففففي إطففففار منط ففففة التجففففارة الحففففرة العر يففففة الكبففففرة  •

مففففن خففففالل التحفففففول  19فففففي اففففل الظففففروف الحاليففففة التففففي تفرضففففها أزمففففة كوفيففففد 
 إلس التعامالت االلكترونية رنجاز متطلبات التبادل التجاري البيني.

ظمفففففات العر يفففففة المتخصصفففففة للمىفففففاهمة ففففففي احتفففففواا  الثفففففًا: دعفففففوة المجفففففالس الوزاريفففففة والمن
 خالل ما يلي: من 19تدا يات ازمة كوفيد 

تعةيففففففة دور االتصففففففاالت وتكنولوجيففففففا المعلومففففففات فففففففي حففففففاالت الطففففففوارئ لراففففففد  •
المخفففففففاطر وت فففففففديم المعلومفففففففات الحيويفففففففة المطلو فففففففة بمفففففففا ففففففففي ذلفففففففك المجتمعفففففففات 

 .األكثر عرضة للمخاطر واتخاذ التدابير المناسبة مبكراً 
التأكيففففد علففففس أهميففففة متابعففففة كففففل دولففففة للحففففةم التحفيةيففففة التففففي راففففدتها لمجابهففففة  •

 تبعات األزمة وتدا ياتها ارنىانية واالقتصادية واالجتما ية.

المىففففاهمة فففففي مواجهففففة األ بففففاا  إلففففسواالقليميففففة دعففففوة ميسىففففات التمويففففل العر يففففة  رابعففففًا:
 يما يلي:"، و ما يتيح النظر ف19المترتبة علس جائحة "كوفيد 

األعضفففففففففاا للفففففففففدول المطلفففففففففوب  مراجعفففففففففة االةفففففففففتراطات الالزمفففففففففة لت فففففففففديم الفففففففففدعم •
أكثففففففر  ة، وذلففففففك بوضفففففع ةفففففروط ميقتفففففلمواجهفففففة التفففففدا يات االقتصفففففادية للجائحفففففة
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تأجيفففففففل ؛ مفففففففع النظفففففففر ففففففففي مرونفففففففة، ففففففففي افففففففل المفففففففوارد الماليفففففففة المتاحفففففففة لفففففففديها
 .التي تطلب ذلكاالقىاط المىتح ة علس الدول 

الماليففففففة الالزمففففففة لتحفيففففففة اقتصففففففادات الففففففدول االحتياجففففففات مة فففففففي ضففففففوا ضففففففخا خامىففففففًا:
الميسىفففففات الماليفففففة الدوليفففففة يفففففدعو المجلفففففس ، ففففففي مرحلفففففة مفففففا بعفففففد الو فففففاا العر يفففففة

لمىفففففففاهمة و خاافففففففة افففففففندوق الن فففففففد الفففففففدولي والبنفففففففك الفففففففدولي وةفففففففركاا التنميفففففففة ل
تخفففففففيا عففففففبا الففففففديوء علففففففس الففففففدول العر يففففففة وخااففففففة الففففففدول العر يففففففة األقففففففل ب

مففففن التففففي تطلففففب ذلففففك، ديم دعففففم مففففادي وقففففروض ميىففففرة للففففدول العر يففففة ت ففففا، و نمففففو 
 " .أجل الحد من تبعات تلك الجائحة علس اقتصادات الدول العر ية

قامفففففف  األمانففففففة العامففففففة بمتابعففففففة الجوانففففففب االقتصففففففادية للبيففففففاء المففففففذكور، وذلففففففك بالتنىففففففيم  -
اعفففففات مفففففع الفففففدول األعضفففففاا والمنظمفففففات العر يفففففة المتخصصفففففة، حيفففففث ع فففففدت عفففففدة اجتم

االت جفففففففففففففي الموورش عمففففففل ونففففففدوات ودورات اسففففففتثنائية للمجففففففالس الوزاريففففففة المتخصصففففففة 
 تم إعداد الت ريرين التاليين:و  ،ذات العالقةاالقتصادية 

ت ريفففففففر األمانفففففففة العامفففففففة حفففففففول "جهفففففففود األمانفففففففة العامفففففففة بالتعفففففففاوء مفففففففع الشفففففففركاا ففففففففي  -1
(" 19 –د مواجهفففففففففة التفففففففففدا يات االقتصفففففففففادية الناجمفففففففففة عفففففففففن فيفففففففففروس كورونفففففففففا )كوفيففففففففف

 .(1)مرفم 
مبففففففادرة تح يففففففم األمففففففن الاففففففذائي العر ففففففي فففففففي اففففففل التحففففففديات الما لففففففة والتففففففي تفاقمفففففف   -2

اسفففففففتنادًا إلفففففففس البرنفففففففامج الطفففففففارئ لألمفففففففن الافففففففذائي العر فففففففي المةجفففففففاز  كورونفففففففا، بجائحفففففففة
 .(2)مرفم والما ل 

 

 المقترح المطلوب:

 .األمر معروض علس المجلس الموقر للتفضل باتخاذ ما يراه مناسباً 
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 جهود األمانة العامة بالتعاون مع الشركاء 

 (19 –في مواجهة التداعيات االقتصادية الناجمة عن جا حة فيروس كورونا )كوفيد 
 ــــــــــ

 مقدمة:
سادت حالة من عدم الي ين منذ إعالء جمهورية الصين انتشار هذا الو اا، الذي حصد مةيدا من  

ة التي أااب   اني أكبر اقتصاد بالعالم تبدو ذات آ ار كار ية علس األرواح فإء حالة الجمود النادر 
من تعطل عجلة ارنتاج وحركة التجارة والطيراء وسالسل التوريد وأسعار  اأمشهد االقتصاد العالمي بد

األاول والىلع األولية حتس ال رارات المىت بلية للمىتثمرين وسط ندرة المعلومات والنظرة المىت بلية 
 ار المحتملة علس االقتصاد العالمي والصيني والعر ي.واآل 

تأ ير كبير علس أسواق  19كوفيد ووف ًا لت ييم أولي أجرته منظمة العمل الدولية، سيكوء لو اا 
مليوء ةخق، اعتمادًا علس مدة  24.7العمل في جميع أنحاا العالم، مع ارتفاع البطالة بما يصل إلس 

في  2الناتج المحلي ارجمالي العالمي بنىبة  انخفاضمي. وعلس افتراض تأ ر النشاط االقتصادي العال
مليوء ةخق،  5.3، تتوقع منظمة العمل الدولية أء تةداد البطالة العالمية بم دار 2020المائة لعام 

مليوء ةخق إضافي  13في المائة سييدي إلس  4في حين أء انخفاض الناتج المحلي ارجمالي بنىبة 
عن العمل. ويرة الىيناريو األسوأ أء النشاط االقتصادي العالمي قد تعطل بشدة، وانخفا من العاطلين 

 في المائة. 8الناتج المحلي ارجمالي العالمي بنىبة 
وفي حين أء هذه األرقام مثيرة لل لم من تل اا نفىها، فمن المهم النظر في اآل ار المترتبة علس  

ميع أنحاا العالم. حيث أنه عندما يف د الناس واائفهم، فإنهم يف دوء هذه الةيادة الحادة في البطالة في ج
دخلهم األساسي، مما يترجم إلس انخفاض استهالك الىلع والخدمات، و التالي ييدي إلس تفاقم الضع  

تريليوء  3.4مليار و 860االقتصادي، ووف ًا لت ديرات منظمة العمل الدولية، قد يخىر العمال ما بين 
دخل العمالة هذا العام وحده، األمر الذي من المرجح أء يطيل أمد اآل ار الىلبية لإلغالقات  دوالر من

 الحالية ويجعل التعافي من هذه األزمة أكثر اعو ة.
تأ رت األسواق المالية بشكل سلبي وكبير نتيجة تفشي الفيروس وذلك ألء العالم أابح أكثر ارتباطًا 

لكن بعا ال طاعات تأ رت أكثر من غيرها والبعا االخر استفاد من  ببعضه البعا منذ بداية األلفية
تفشي الفيروس. ومن  م بدأت البلداء حول العالم في إادار قواعد تتعلم بوق  حركة الطيراء ومراابة 
مواطنيها العائدين منها في وق  بدأت فيه ةركات الطيراء العالمية بتوسيع دائرة تعليم طائرتها في 

 ."العريا "ال اوت يعلو فوق اوت األزمة مشهد عنوانه
" تأ يرات بالاة و عيدة األ ر علس االقتصاد العالمي  19ويتوقع أء يكوء لتدا يات فيروس " كوفيد 

والعر ي، وخصواا لدة الدول التي لديها ارتفاعا في معدالت البطالة وفي مىتويات سوا التاذية، والتي 
االجتما ية للىكاء، وسيةيد الضاط علس قطاعات األعمال  ستشهد تفاقما غير مىبوق في األوضاع

 الخااة التي تضطر إلس إقفال أعمالها وتىريح الموافين والعمال.

 1 مرفق 
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يعد قطاع الرعاية الصحية، قطاع األمن الاذائي، من ال طاعات التي ستتأ ر كثيرا باألزمة، كما  
النفط ، الىياحة والن ل الجوي كما  قطاعات Pandemicأنه من اكتر ال طاعات تضررًا بهذا الو اا 

برز أهمية االهتمام ب طاعات اناعة المىتلةمات الطبية ،تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات من جراا 
 فيروس كورونا.

والتوقعات المىت بلية في الوطن العر ي جراا هذا  اء تدا يات أزمة و اا كورنا ال زال  مىتمرة
مطلو ة خااة اء الشعوب العر ية تتطلع الس ما  الصائبةخذ ال رارات الو اا مجهولة لذا الىرعة في أ

 .ست دمه جامعة الدول العر ية في هذا الشأء
 وفي هذا االطار:

علس إ ر ارجرااات التي اتخذتها دول العالم ومنها    األمانة العامة )قطاع الشيوء االقتصادية(قام
ة بهدف إحدا  تعاوء عر ي لمجابهة التدا يات الدول العر ية األعضاا في جامعة الدول العر ي

االقتصادية واالجتما ية للجائحة وع د عدة اجتماعات وندوات وورش عمل تمحورت باألساس حول ت ييم 
الوضع االقتصادي في عدة قطاعات نتيجة الجائحة وكذلك طرح األفكار الواجب اتخاذها أ ناا الجائحة 

، وكان  الجهود التي بذل  في هذا الخصوص علس 19ما بعد كوفيد وكذلك البرامج والخطط المىت بلية ل
 النحو التالي:  
 أوال: االجتماعات

أادر المجلس االقتصادي واالجتماعي علس المىتوة الوزاري بياء بشأء التعامل مع تبعات جائحة 
 :" حيث دعا إلس19"كوفيد 

" مع النظر في ت ديم الدعم 19"كوفيد تعةية التنىيم العر ي في مواجهة التدا يات الصحية ألزمة   .1
 الالزم للدول العر ية األكثر احتياجًا حىب ارمكانيات المتاحة.

 تكثيا جهود المجلس بمختل  مىتوياته خالل المرحلة الراهنة. .2
دعوة المجالس الوزارية والمنظمات العر ية المتخصصة للمىاهمة في احتواا تدا يات أزمة كوفيد  .3

19  . 
 كامل االقتصاد  العربي : في مجال الت

 (11/5/2020االجتماع االستثنائي للجنة الفنية الدائمة ل واعد المنشأ )األمانة العامة ) 
 بتاريخ الفيديو كونفرانسع دت اللجنة الفنية الدائمة ل واعد المنشأ العر ية اجتماعها االستثنائي عبر  -

( دولة من الدول العر ية األعضاا 15( مشارك من وفود )62، وذلك بمشاركة عدد )11/5/2020
في منط ة التجارة الحرة العر ية الكبرة وهم: المملكة األردنية الهاةمية، دولة ارمارات العر ية 
المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونىية، الجمهورية الجةائرية الديم راطية الشعبية، المملكة 

عةماء، دولة فلىطين، دولة قطر، دولة الكوي ، الجمهورية  سلطنة العر ية الىعودية، جمهورية العراق،
 اللبنانية، جمهورية مصر العر ية، المملكة المار ية، والجمهورية اليمنية.

ناق  االجتماع قبول ةهادة المنشأ الصادرة إلكترونيًا )المدرج بها الختم والتوايع إلكترونيًا( من قبل  -
ة، حيث ع د االجتماع بعد تل ي االمانة العامة لجامعة الدول الدول العر ية وذلك خالل فترة الجائح

العر ية مراسالت من بعا من الدول العر ية االعضاا مثل االمارات العر ية المتحدة والمملكة 
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المار ية بشأء اعو ة إادار ةهادة المنشأ وراية وذلك في ال ارجرااات االحترازية المتخذة من 
كورونا المىتجد، وطلبها قبول ةهادة المنشأ ارلكترونية أو ةهادة المنشأ قبلها بىبب تدا يات فيروس 

( المدرج QRالتي تصدر بشكل إلكتروني وذلك بعد التأكد من احة الشهادة وف ًا لرابط التح م أو ال)
 بالشهادة.

 وقد خلق االجتماع الس عدد من التوايات وهي: 
ج بهففا الخففتم والتوايففع إلكترونيففًا( مففن قبففل الففدول العر يففة قبففول ةففهادة المنشففأ الصففادرة إلكترونيففًا )المففدر  .1

وذلففك خففالل فتففرة الجائحففة، طالمففا يتففوفر بهففا إمكانيففة التح ففم مففن بيانففات الشففهادة مففن خففالل رابففط 
التح ففم الموجففود عليهففا الخففاص بالجهففة الرسففمية، أو أي وسففيلة تح ففم إلكترونيففة أخففرة، مففع األخففذ 

نشفأ وففم النمفوذج المعتمفد ففي إطفار منط فة التجفارة الحفرة العر يفة بعين االعتبار أء تكوء ةفهادة الم
 الكبرة و ما يتوافم مع األحكام العامة ل واعد المنشأ العر ية.

الطلففب مففن الففدول األعضففاا التففي ترغففب فففي إاففدار ةففهادة المنشففأ إلكترونيففا إخطففار األمانففة العامففة  .2
منهفا وتفاريخ بفدا التطبيفم حتفس يتىفنس  بذلك قبل أسفبوع مفن بفدا ارافدار مفع توضفيح آليفة التح فم

 تعميمها علس الدول األعضاا. 
الطلفففب مفففن األمانفففة العامفففة الفففدعوة لع فففد اجتمفففاع للجنفففة الفنيفففة الدائمفففة ل واعفففد المنشفففأ العر يفففة خفففالل  .3

 النص  الثاني من ةهر سبتمبر لت ييم التجر ة.
تعطيففل حركففة التجففارة بففين الطلففب مففن الففدول االعضففاا تففذليل اي عنبففات مففن ةففأنها اء تتىففبب فففي  .4

 الدول العر ية االعضاا في ال الظروف االستثنائية التي تمر بها المنط ة.
 في مجال شؤون البيئة واألرصاد الجوية : 

تنىي ي حول "واقع ومىت بل قضايا تاير المناخ في المنط ة العر ية والمىتجدات بعد انتشار  اجتماع -
تحد  فيه كال من مدير إدارة ةيوء البيإة  13/4/2020بتاريخ  " بالتنىيم مع ارسكواجائحة كورونا

مدير إدارة سياسات التنمية المىتدامة في ارسكوا، رئيس الفريم العر ي لمفاوضات ، واألرااد الجوية
من ممثلي الدول العر ية وخرج االجتماع بعدد من  15وقضايا تاير المناخ وةارك في االجتماع 

فاق أنه ال يجب أء يكوء التعافي االقتصادي من الجائحة ذريعة لمةيد من التوايات من بينها االت
االنبعا ات ولو علس المدة ال صير، ت وم المجموعة العر ية و مشاركة المنظمات الشريكة بارضافة 
إلس خبراا معنيين آخرين بإجراا دراسات ووضع ملخصات للىياسات حول ت ييم الوضع الحالي 

إعادة اياغة الموق  العر ي المتفم عليه والمعتمد من ال مة العر ية في تونس  وكيفية المضي قدما،
 من خالل بلورة آلية عر ية للتعامل مع التدا يات المتوقعة للجائحة.

تحد  في  30/4/2020بتاريخ  اجتماع المجموعة التفاوضية العر ية ل ضايا ومفاوضات تاير المناخ -
، واألرااد الجوية، مدير إدارة سياسات التنمية المىتدامة في ارسكوامدير إدارة ةيوء البيإة  االجتماع

 48رئيس الفريم العر ي لمفاوضات وقضايا تاير المناخ، وممثلين من الدول العر ية وةارك فيه 
ممثل للدول العر ية وخرج االجتماع بعدد من التوايات من بينها تجميع البحو  العلمية ور طها 

وذلك عن طريم تجميع ودراسة المتايرات الحاالة في مختل  المجاالت ليىهل بالىياسات الدولية 
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اتخاذ ال رار بشكل سريع بعد انتهاا االزمة، دراسة النماذج االقتصادية المختلفة التي تحدد اآل ار 
 االقتصادية واالجتما ية المرتبطة بالجائحة و ر طها بالنماذج المناخية ودراسة سيناريوهات أخرة.

 جال اإلسكان والموارد الما ية والحد من الكوارث : في م
تعاوء من منظمات دولية و قليمية والدول ةارك  إدارة ارسكاء والموارد المائية والحد من الب

في سلىلة اجتماعات افتراضية حول تأ ير جائحة كورونا علس  2020المخاطر منذ ةهر مارس 
 لعر ية. األمن المائي واألمن الاذائي في المنط ة ا

اجتماع ةركاا المبادرة ارقليمية لندرة المياه من تنظيم منظمة األمم المتحدة لألغذية والةراعة واألمانة  -
 8/7/2020بتاريخ الفنية للمجلس الوزاري العر ي للمياه 

منظمة إقليمية ودولية ويعتبر هذا االجتماع امتدادا  12ممثال عن  40ةارك في االجتماع 
. وتم خالله مناقشة 2020رية تم ع دها خالل ةهري ابريل وماي ويونيو الجتماعات تحضي

م ترحات الشركاا حول اعداد مصفوفة أنشطة ومشاريع المياه للشركاا ارقليميين وتحديد آليات 
التنىيم التي ستمكن الفاو واألمانة العامة من خلم فرص تعاوء بين مختل  المنظمات من جهة 

درة االقليمية لندرة المياه دعم اللجنة المشتركة رفيعة المىتوة للمياه والةراعة وكيا يمكن لشركاا المبا
". وخلق االجتماع الس الئحة ألنشطة المنظمات حىب المواضيع، 2019وتنفيذ " إعالء ال اهرة 

 والدول المىتفيدة والمدة الةمني لتنفيذها والموازنات المراودة لها.   
ة االستشارية للمجلس الوزاري العر ي للمياه علس مىتوة كبار المىيولين اجتماع اللجنة العلمية الفني -

 2/7/2020بتاريخ 
منظمات إقليمية ودولية، نظم  األمانة الفنية للمجلس  5دولة و  14ممثال عن  40بمشاركة 

عن  الوزاري العر ي للمياه بتعاوء مع سلطة المياه الفلىطينية/ رئاسة الدورة الحالية للمجلس اجتماعا
 بعد ادرت عنه التوايات التالي:

 19 -تكليا األمانة الفنية للمجلس الوزاري العر ي للمياه بإعداد ت رير إقليمفي لتفأ ير جائحفة الكوفيفد .1
علفففس الميفففاه والصفففرف الصفففحي مفففن خفففالل ت فففارير الفففدول وذلفففك بالتعفففاوء مفففع المنظمفففات ارقليميفففة 

 المعنية بالموضوع
ب لتبفادل الخبفرات حفول الجوانفب الفنيفة وكفذلك خطفط رففع الجاهةيفة خلم منصة إقليمية للخبراا العر  .2

 وسرعة االستجابة في مواجهة الجائحة
 دعم جهود الدول للتحول الرقمي والرقمنة في قطاع المياه والصرف الصحي .3
دعم مجهودات الدول الدول خصوافا لمواجهفة االحفتالل وتطفوير خفدمات الميفاه والصفرف الصفحي  .4

 ف نةاعات مىلحة وكذا دعم الدول العر ية المتشاطإة مع دول غير عر يةفي الدول التي تعر 
الحاجففة الملحففة رعففداد خطففة وطنيففة للتعامففل مففع المخففاطر والكففوار  فففي قطففاعي الميففاه والصففرف  .5

 الصحي
 تكوين احتياطي من المعدات وقطع الغيار والمواد الكيميائية تحىبا لتوق  سالسل االمداد .6
 ين تكنولوجيا المعالجة و التحلية والتطهيرالعمل ما أمكن علس توط .7
 تطوير بنيات وآليات العمل لالستفادة من الخدمات الرقمية في التشايل والصيانة وتطوير الخدمات .8
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االسففتفادة مففن التجففارب ال ائمففة لففوزارات الميففاه والففري فففي دول العر يففة فففي ادارة األزمففة ال ائمففة جففراا  .9
وتعمففيم االجففرااات واالليففات الناجعففة فففي كافففة الففدول العر يففة  تفشففي فيففروس كورونففا وامكانيففة توحيففد

 و ما يتناسب مع الخطط واالستراتيجيات ال ائمة في كل دولة عر ية.
إنشففاا مركففة /خليففة أزمففات مففن الخبففراا مختصففين للعمففل مففع األمانففة الفنيففة للمجلففس الففوزاري العر ففي  .10

بة الىفريعة والتالفب علفس التحفديات االداريفة للمياه، تكوء مهمتفه مىفاعدة الفدول العر يفة ففي االسفتجا
والفنيففففة والماليففففة المتعل ففففة بهففففذه الجائحففففة والمىففففاهمة فففففي التخفيففففا مففففن حففففدتها، مففففن خففففالل طففففرح 

 سيناريوهات وآليات العمل، بما يتوافم مع الوضع المائي ال ائم، والمىتجدات المي رة.
ضففرورة تحييففد الميففاه المشففتركة كأسففاس  دعففوة الففدول غيففر العر يففة المتشففاطإة مففع الففدول العر يففة إلففس .11

للنةاعفففات ال ائمفففة، والعمفففل علفففس توايفففا األزمفففة الراهنفففة كأسفففاس لتعةيفففة التعفففاوء و نفففاا الث فففة بفففين 
 االطراف المتشاطإة 

اادار و ي ة ليتم اعتمادها من قبل المجلس الوزاري العر ي لتكوء مرجعية توعويفة حفول االجفرااات  .12
عامففل مففع قضففايا الميففاه والصففرف الصففحي فففي المنط ففة العر يففة، والتففي االحترازيففة المعتمففدة فففي الت

 تضمن مأمونية واستدامة خدمات المياه.
لع فد مةيفد مفن ورةفات العمفل  (online hangouts)اعتمفاد ت نيفات التواافل االجتمفاعي عفن بعفد  .13

ل أزمفففة الفنيفففة واالجتماعفففات الدوريفففة التشفففاورية لبحفففث كيفيفففة ادارة الميفففاه والصفففرف الصفففحي ففففي اففف
 كورونا.

ايجففففاد آليففففات لففففدعم مشففففالي مرافففففم الميففففاه والصففففرف الصففففحي فففففي اففففل أزمففففة كورونففففا وتففففدا ياتها  .14
 االقتصادية و ما يضمن استدامة هذه المرافم وتعةية عمليات الجباية.

تحليففل التايففرات فففي سياسففات تح يففم األمففن الاففذائي فففي المنط ففة العر يففة جففراا أزمففة تفشففي فيففروس  .15
 ستراتيجيات مائية قادرة علس التجاوب مع هذه الىياسات الجديدة.كورونا، ووضع ا

المشاركة ضمن فريم عمل في إعداد ورقة سياسية لمجموعة العشرين حول تحدي االستدامة في المدء  -
 18/5/2020بتاريخ الذكية من خالل الرقمنة والترابط بين المياه والطاقة والاذاا 

 ة سياسية لمجموعة العشرين والتي تترأسها المملكة العر يةةارك  األمانة الفنية في إعداد ورق -
 Promoting Human Centric technologies and urban nexus waterالىعودية بعنواء: 

energy and Food sustainability challenge of smart cities 
 (2020ابريل  22اجتماع لمجموعة عر ية مصارة لمفاوضات المناخ ) -

مانة الفنية في اجتماع مصار ضم ممثلين عن االسكوا واألمانة الفنية ورئيس المجموعة ةارك  األ
علس مىار المفاوضات وعلس تنفيذ اتفاق  19التفاوضية العر ية للمناخ لمناقشة تدا يات كوفيد 

باريس. وقد خلق االجتماع الس تواية مفادها ادماج التايرات المناخية في خطط التعافي 
 لدول.االقتصادي ل



16 

 في مجال السياحة : 
  17/6/2020بتاريخ إجتماع إستثنائي للمجلس الوزاري العر ي للىياحة  -

، برئاسة معالي األستاذ/ أحمد بن ع يل الخطيب وزير الىياحة االجتماع عبر الفيديو كونفرانسع د 
لمناقشة تدا يات  بالمملكة العر ية الىعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العر ي للىياحة

وتأ يراتها الىلبية علس قطاع الىياحة في الدول العر ية"، ( 19)كوفيد جائحة فيروس كورونا المىتجد 
وفرض عدد من ارجرااات والىياسات لتىريع التعافي، من اآل ار الىلبية علس منشآت ال طاع 

المكملة للجهود المتخذة  الىياحي فيها، وقد ادر عن االجتماع بياء ختامي الذي تتضمن الخطوات
 -ومن أهمها:

تعةية التعاوء مع منظمة الىياحة العالمية ، لضماء تبادل أفضل الممارسات التي اتخذتها الدول  .1
 للمىاهمة في تعافي قطاع الىياحة من اآل ار الىلبية للجائحة.

رنعاش والتعافي، دعم عمل لجنة األزمات التابعة لمنظمة الىياحة العالمية، والتي من بينها خطة ا .2
وحةم المىاعدات الت نية، والمبادرات األخرة لمواجهة الجائحة المتوفرة علس المواقع ارلكتروني 

 للمنظمة.
االسترةاد بالتوايات التي ادرت عن المنظمة العر ية للىياحة بالتعاوء مع المنظمة العر ية  .3

 إدارة االزمات. للطيراء المدني واالتحاد العر ي للن ل الجوي في إطار فريم
 (6/7/2020االجتماع الىادس للجنة منظمة الىياحة العالمية في الشرق األوسط ) -

 الىياحةبمشاركة معالي وزير ، عبر الفيديو كونفرانسع د في مدينة الباحة بالمملكة العر ية الىعودية، 
ن األمين العام أحمد بن ع يل الخطيب، برئاسة دولة ارمارات العر ية المتحدة، و مشاركة كل م

لمنظمة الىياحة العالمية بارضافة إلس قادة الىياحة من الدول األعضاا في لجنة الشرق األوسط، 
 ومىيولي المنظمات العر ية والدولية ذات العالقة، والمدير ارقليمي لمنط ة الشرق األوسط بالمنظمة.

لتي تشهدها منط ة الشرق األوسط ناق  االجتماع مراحل تفعيل العمل المشترك لمواجهة التحديات ا
والعالم بىبب جائحة كورونا، وادر عن االجتماع توايات من ةأنها تعةية التعاوء بين المنظمة 
الىياحة العالمية والجهات المعنية بال طاع الىياحي في الشرق األوسط، وتوفير الحلول الداعمة 

ت الدولية، لدمج قطاع الىياحة والىفر في لل طاع الىياحي من خالل التعاوء بين الحكومات والمنظما
 برامج ارنعاش االقتصادي.

 في مجال تكنولوجيا االتصال وتقنية المعلومات :
"دور تكنولوجيا االتصال والمعلومات في مجابهة جائحة كورونا  المنتدة العر ي االفتراضي األول حول

 مبادرات عر ية وقصق نجاح": -
ل وت نية المعلومات بالتعاوء مع المنظمة العر ية لالتصاالت والمعلومات إدارة تكنولوجيا االتصاع دت 

 -ول حول دور تكنولوجيا االتصال والمعلومات في مجابهة جائحة كورونا واالسكوا المنتدة العر ي األ
، والمنتدة تضمن جلىة وزارية لعرض الخطط 16/6/2020بتاريخ  مبادرات عر ية وقصق نجاح

ة لمجابهة جائحة كورونا أو الحد من آ ارها كما يتضمن أيضا جلىة لعرض افضل والمبادرات الوطني
 .التجارب والحلول التكنولوجيا العر ية والعالمية
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 المشاركين:
)مصر، فلىطين، تونس، موريتانيا،  معالي وزراا االتصاالت والمعلومات من بعا الدول العر ية •

 اليمن(
 المملكة العر ية الىعودية، جمهورية الىوداء.هيإات تنظيم االتصاالت بىلطنة عماء،  •
 رئيس قطاع الشإوء االقتصادية بجامعة الدول العر ية –األمين العام المىاعد  •
 االتحاد الدولي لالتصاالت  •
  ممثل االسكوا  •
 ممثل المنظمة العر ية للتر ية والث افة والعلوم )إليكىو( •
  المنظمة العر ية لتكنولوجيا االتصال والمعلومات •
 االكاديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل البحري  •
 تونس  –مركة االبتكار والتجديد بالمركب التكنولوجيا الاةالة  •
 ةركة هواوي  •
 مكتب المالحة عبر األقمار الصنا ية الصيني •
 األمانة الفنية للمجلس الوزاري العر ي لالتصاالت والمعلومات )ال طاع االقتصادي( •

 من توايات المنتدة: أهم ما جاا 
ت ديم المىاعدة للبلداء التي لها اروف خااة من حيث تطوير البنية التحتية لالتصاالت قدر  .1

 ارمكاء، حيث أء الو اا أ ب  أء االتصاالت ضرورة للحياة كالماا والهواا. 
 تعةية دور االتصاالت في حاالت االستاا ة والطوارئ. .2
 األمية الرقمية لدة بعا الفإات بالشعوب العر ية.اغتنام هذه الفراة للعمل علس محو  .3
في مجال التعليم اضطرت الميسىات التعليمية إلس التحول للتعليم عن بعد والذي ااهر عدم  .4

استعداد العديد من الجامعات والمدارس لهذا األسلوب سواا من ناحية طرق التعليم وايصال المادة 
ولوجية الالزمة لتطبيم هذه الطري ة للتدريس، نظرًا العتماد العلمية، أو من ناحية توفر البنية التكن

التدريس عن بعد |إلس حد كبير علس توفر منصة الكترونية وانترن  ذات سعات مناسبة و تاحة 
 األجهةة الالزمة للمتل ي، وهذه المتطلبات ليى  متوفرة في عدد من البلداء العر ية. 

زمة إمكانية تحويل عدد كبير من األعمال والواائ  تاير طرق العمل واردارة حيث أاهرت األ .5
للعمل عن بعد مع ااهار أهمية البنية التحتية لإلنترن  واالتصاالت المحمولة وتدارك ن اط 

 الضع  عند التحميل الةائد للشبكات.
 االهتمام باستخدام ودمج الذكاا الصناعي بشكل أفضل في مجال الصحة العامة.     .6

 االقتصادية: في مجال العالقات
ة بمشارك 6/7/2020اريخ ت لمنتدة التعاوء العر ي الصينيلالجتماع الوزاري  (9)الدورة ع دت  -

معالي الىيد أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العر ية ، و رئاسة مشتركة لكل من الىيد 
والىيد وانغ يي مىتشار  للمملكة األردنية الهاةميةأيمن الصفدي وزير الخارجية وةإوء الماتر ين 

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
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عة ، و مشاركة وزراا خارجية الدول األعضاا للجامجمهورية الصين الشعبيةالدولة ووزير خارجية 
 .العر ية

أعرب الىيد األمين العام في بداية كلمته في افتتاح المنتدة عن خالق تعازيه في ضحايا جائحة  -
المىتجد حول العالم مشيدًا بالتضامن والتنىيم بين الصين والدول العر ية في مواجهة  كورونافيروس 
كلمته إلس أنه كاء من الم رر ع د االجتماع في المملكة األردنية الهاةمية إال ، وأةار في  هذا الو اا

أء الظرف العالمي الراهن حال دوء تح يم ذلك، مضيفًا أء انع اد هذا االجتماع بالرغم من كافة 
التحديات يعكس الحرص الشديد للجانبين العر ي والصيني علس االلتةام بع د اجتماعات منتدة 

 .بصورة منتظمة 2004عر ي الصيني الذي تأسس عام التعاوء ال
حرص الجانبين العر ي والصيني علس تعميم التعاوء في إطار المنتدة ليصل  أكد معاليه علس كما -

آلية في مختل  المجاالت الىياسية واالقتصادية واالجتما ية والث افية، خااة  15إلس ما يةيد عن 
تجاري للدول العر ية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين وأء الصين أابح  تعد  اني أكبر ةريك 

دولة عر ية اتفاايات  19، هذا بارضافة إلس توايع 2019مليار دوالر لعام  266.4الجانبين نحو 
، كما يثمن دور   نائية مع الصين، في إطار مبادرة "الحةام والطريم" التي أطل ها الرئيس الصيني

وكذلك في  ال ضية الفلىطينيةقفها الداعمة لل ضايا العر ية وفي م دمتها جمهورية الصين الشعبية وموا
 .ليبياأو  يمنالأو  سوريا

 أهم التوايات الصادرة عن المنتدة :
أعرب معالي االمين العام  عن أمله في االرت اا بالتعاوء العر ي الصيني لمىتوة ال مة من خالل  .1

العالقات  ع د قمة عر ية اينية تع د باستضافة المملكة العر ية الىعودية بما يح م ن لة نو ية في
في  2022بين الجانبين، ومتطلعًا إلس ع د الدورة العاةرة للمنتدة علس المىتوة الوزاري عام 

 .الصين
للمنتدة  ال  و ائم مهمة وهي "إعالء عّماء"، و"البرنامج التنفيذي لمنتدة  9ادر عن الدورة  .2

"، وكذا "البياء المشترك لتضامن الصين 2022 – 2020 التعاوء العر ي الصيني بين عامي
والدول العر ية في مكافحة و اا االلتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المىتجد"، حيث تعكس 
هذه الو ائم التواف ات والرؤة المشتركة بين الجانبين العر ي والصيني حول ال ضايا ذات االهتمام 

 خااة المجاالت االقتصادية واالستثمارية المختلفة. االمشترك لتعةية التعاوء بينهم
علس المشاريع  19كوفيد -أعمال مبادرة األمانة العامة حول "التدا يات االقتصادية لجائحة كورونا  -

  ( 2020يوليو  1الصايرة والمتوسطة وال طاع الخاص العر ي " )
إدارة العالقات االقتصادية مع  –ية بتنظيم مشترك من قبل قطاع الشيوء االقتصادية بالجامعة العر 

اتحاد الارف العر ية و التعاوء مع منظمة العمل العر ية ، برئاسة مشتركة من معالي الىفير الدكتور/  
األمين العام المىاعد رئيس قطاع الشيوء االقتصادية، ومعالي الدكتور خالد  -كمال حىن علي 

ما ةارك في اعمال المبادرة ممثلي الدول العر ية وكذلك ك حنفي، األمين العام التحاد الارف العر ية.
والمنظمات الدولية للتشاور واستعراض  نخبة من المتخصصين من المنظمات العر ية المتخصصة

 Covidالتجارب التي يمكن االسترةاد بها لتخطي اال ار الىلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا 

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
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%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%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
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يمثلوء كافة ال طاعات المعنية من الدول العر ية،  ةخق 130، فضاًل عن وجود أكثر من 19
وعلس اعيد المتحد ين  وممثلي المشروعات الصايرة والمتوسطة وال طاع الخاص بالدول العر ية.

ةهدت اعمال المبادرة مشاركة عدد من المداخالت الهامة ، بداية من معالي الىيد فاية المطيري، 
والدكتور إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العر ية للتنمية المدير العام لمنظمة العمل العر ية، 

الةرا ية، والدكتور هاةم حىين، رئيس المركة العر ي ارقليمي لتدريب وتنمية رواد األعمال 
األلمانية،  –واالستثمار، واألستاذ عبد العةية المخالفي، األمين العام لارفة التجارة والصناعة العر ية 

بد المنعم محمد محمود، األمين العام لالتحاد العر ي لتنمية الصادرات الصنا ية، وفي والىفير ع
االخير الدكتورة سارة الجةائر، المىتشارة االقتصادية في اتحاد الارف العر ية وعميدة كلية الن ل الدولي 

رت أعمال المبادرة كال واللوجىتيات في األكاديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل البحري ، كما أدا
من وزير مفوض / رحاب عة الدين حامد، مديرة إدارة العالقات االقتصادية، والىيدة هدة كشتاء مديرة 

 ةيوء الارف العر ية المشتركة باتحاد الارف العر ية.
 أهم التوايات الصادرة عن المبادرة :

ها واحدة من أهم مصادر زيادة دعم قطاع المشروعات الصايرة والمتوسطة في الوطن العر ي بواف .1
الناتج ال ومي ارجمالي للدول وتىاهم في الحد من معدالت البطالة بين الشباب العر ي، ومحار ة 

 الف ر في المجتمعات.
 العمل علس إيجاد سياسات حكومية محفةة تعةز من دعم المشروعات الصايرة والمتوسطة.  .2
ة للمشروعات الصايرة والمتوسطة في مختل  أهميه إعداد خرائط استثمارية واضحة ومالئم  .3

 المجاالت الصنا ية والةرا ية. 
ت ديم كافة الخدمات للمشروعات الصايرة والمتوسطة والتي تمكنها من النيام بدوره علس الوجه   .4

 المطلوب خااة فيما يتعلم بمجاالت بناا ال درات وقطاع المعلومات والتشييد وغيرها.
النمو بتضافر مجموعة من الجهود من عدة جهات يأتي علس رأسها  أهمية عمل مخطط ألقطاب  .5

البحرين(، والمراكة  –المركة العر ي ارقليمي لتدريب وتنمية رواد األعمال واالستثمار )يونيدو 
البحثية المتخصصة، واألكاديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل البحري، بالشكل الذي يح م 

ات للمشروعات الصايرة والمتوسطة من خالل توفير التدريب والتنمية للعنصر ت ديم عدد من الخدم
البشري ، البحو  والتطوير بمشاركة من الجامعات والمراكة البحثية المتخصصة ، توافر مركة 
لالستخبارات التىوينية لتجميع البيانات وتحليلها ، وضع تصور للتمويل ال يعتمد علس التمويل 

خالل التأطير ألسس جديدة للتمويل كأء يكوء هناك بوراة للمشروعات  البنكي الحالي من
 الصايرة والمتوسطة.
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 ثانياا: الندوات وورش العمل
 :في مجال التكامل االقتصاد  العربي

ورةة عمل حول "تدا يات فيروس كورونا المىتجد علس منط ة التجارة الحرة العر ية الكبرة وعلس  -
 ية"التجارة العر ية البين

ممثلين عن الدول العر ية وعدد من المنظمات الدولية ها وةارك في، 12/5/2020بتاريخ الورةة ع دت  
مشارك، وقد تم ت ديم العروض من كال من د/ هبه علي  50وارقليمية حيث وال عدد المشاركين نحو 

نة االقتصادية رئيس قىم البحو  االقتصادية بصندوق الن د العر ي، د/ خالد المعلم خبير باللج
 ،والىيد/خير الدين راموال من ميتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  -ارسكوا -واالجتما ية لار ي آسيا

أجمع المتحد وء علس أء العالم ما بعد وقد تم استعرض تأ ير الجائحة علس التجارة العر ية، حيث 
يير سياساتها النمطية وأء ت وم باستحدا  كورونا لن يكوء كما كاء قبلها، وال بد أء ت وم الدول بتا

آليات جديدة تتوافم مع المرحلة ال ادمة والتي من أهمها االعتماد علس االقتصادي الرقمي واقتصاد 
المعرفة، وتعةية البنية التحتية الخااة بشبكات االتصاالت بما يتواكب مع التدا يات الحديثة التي 

أهم توايات الخبراا والمشاركين في ورةة العمل للتركية تىتوجب التباعد الجىدي، يمكن تلخيق 
عليها خالل الفترة ال ادمة لمىاعدة الدول العر ية للتالب علس اآل ار الىلبية الناتجة عن تفشي فيروس 

 كورونا المىتجد، فيما يلي:
الحدود،  ضرورة تعاوء الدول العر ية في ضماء ارمداد الكافي والتداول الىلس للىلع والخدمات عبر .1

خااًة فيما يتعلم بىد الفجوة المتوقعة في الواردات من الىلع األساسية ، خااة الىلع الاذائية 
والمنتجات الطبية والصحية والصيدالنية. واالستفادة من قدرات و روات المنط ة من خالل تعةية 

علس أساس الميةة  العر ي في قطاعات المنتجات الاذائية والصنا ية واألدوية،-االستثمار العر ي
 التنافىية لكل دولة في المنط ة.

اتخاذ إجرااات استثنائية لتىهيل التجارة خالل فترة الجائحة مثل إنشاا ممرات خضراا أو مىارات  .2
سريعة للىماح بالتفتي  والفحق وارفراج الىريع عن المنتجات األساسية والطبية دوء ارخالل 

 بمتطلبات األمن والصحة.
نظمة االلكترونية المميكنة وتداول المىتندات والو ائم الخااة باالستيراد والتصدير استخدام األ .3

الكترونيًا، وتبادل الخبرات وتوفير الدعم الفني في مجال إادار ةهادات المنشأ االلكترونية بحيث 
مر علس تتجه كافة الدول العر ية إلس إادارها بداًل من استخدام الختم والتوايع الحي بما يصعب األ

 من الت ليل ةأنها من إجرااات المصدرين خااًة في ال الظروف االستثنائية الحالية. وتطبيم
 استخدام والمخلصين. وتفعيل والتجار الفحق ومعامل الجمارك في المباةر بين التنفيذين االتصال
 الواحدة. النافذة مثل التجارة تىهيل أدوات

ليمية في الدعم المالي الىريع والكبير في ال المىاعدات تشجيع الصناديم العر ية المتخصصة ارق .4
والمبادرات العر ية، من خالل تصميم وتمويل مناسب لبرامج دعم المصدرين والمىتوردين العرب. 
وتوفير مصادر لتمويل تلك الصناديم لكي تفي باحتياجات الدول العر ية خالل فترة الجائحة وما 

 بعدها.
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قل نموًا علس تخطي اآل ار االقتصادية لألزمة، وضماء توايل المعونات مىاعدة الدول العر ية األ .5
لها خااًة المواد الاذائية والمىتلةمات الطبية، مع التةام الدول العر ية بأء تراعي مصالح الدول 
 العر ية األقل نموًا المىتوردة للاذاا عند اتخاذ أية اجرااات أحادية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

ةة عمل تح  عنواء ""تدا يات فيروس كورونا المىتجد علس التجارة في الخدمات بين الدول ور  -
بتاريخ  العر ية وفرص االستفادة من اتفااية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العر ية"

15/6/2020 
القتصادة العر س وذلك بالتعاوء برنامج األمم المتحدة ارنمائي وذلك في إطار برنامج تعةية التكامل ا 

من أجل التنمية المىتدامة، وقد ةارك في ورةة العمل ممثلين عن الدول العر ية وعدد من المنظمات 
اتحاد  –الميسىة ارسالمية لتنمية التجارة المركة ارسالمي للتنمية  -اغادير –الدولية وارقليمية )االسكوا 

 –منظمة الىياحة العر ية  –منظمة العمل العر ية  -ةاالتحاد العر ي للصناعات الاذائي –الارف العر ية 
وأوراق العمل مشارك، وقام بت ديم العروض  60اتحاد الن ل العر ي( حيث وال عدد المشاركين لنحو 

بالورةة مجموعة من الخبراا الدوليين في مجال التجارة في الخدمات دكتور/عبد الحميد ممدوح المرةح 
ة العالمية والدكتور أحمد غنيم أستاذ االقتصاد  بجامعة ال اهرة و خبير في المصري لرئاسة منظمة التجار 

تجارة الخدمات واالستاذة ريما يونس، ود/ خالد الى طي عميد كلية الن ل واللوجيىيتات باكاديمية الن ل 
تأ يرات البحري ، الدكتور/ وليد الحناوي  أمين عام المنظمة العر ية للىياحة، حيث ناقش  ورةة العمل ال

المحتملة النتشار و اا فيروس كورونا علس أداا قطاعات الخدمات علس المىتوة العالمي وارقليمي 
والتعرف علس فرص االستفادة من اتفااية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العر ية خالل تلك 

ة بشكل خاص كأكثر االزمة، وكذلك التعرف علس وضع قطاع الىياحة وخدمات الىفر في الدول العر ي
ال طاعات التي تأ رت سلبا جراا هذا الو اا، كما سيتم التطرق ل طاع الن ل والذي يعد حل ة الوال بين 
كافة ال طاعات الىلعية والخدمية وكيفية الت ليل من اال ار الىلبية المحتملة، وأخيرا ال طاع المالي وقدرته 

االستجابة رجرااات استثنائية خالل تلك االزمة، وتم  ه علسعلس التأ ير في كافة ال طاعات الىاب ة وقدرت
الخروج بعدد من التوايات والم ترحات االستثنائية  لتعميمها علس الدول العر ية لالستفادة منهاخالل فترة 

يمكن تلخيق أهم توايات الخبراا والمشاركين في ورةة العمل للتركية عليها خالل و  االزمة الجائحة.
ادمة لمىاعدة الدول العر ية للتالب علس اآل ار الىلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا الفترة ال 

 المىتجد، فيما يخق تجارة التجارة الخدمات بشكل عام فيما يلي:
االقتصادي العر ي بوافه سبيل الخروج من االزمة علس المدي ال صير، وتعةية تعميم التكامل  .1

ل العر ية في تجارة الخدمات، من خالل سياسيات هادفة لتحىين وزيادة التبادل التجاري بين الدو 
البيإة التجارية واالهتمام بصورة أساسية ب طاعات األكثر تضررا وهي قطاع الىياحة وخدمات الن ل 

 وقطاع الخدمات الطبية.
في الخدمات بين الدول العر ية في تىهيل حركة األفراد االستفادة من اتفااية تحرير التجارة  .2

لطبيعيين المرتبطين بةيادة إنتاج ارمدادات الطبية والىلع األساسية، وكذا في تشجيع حركة انت ال ا
رؤوس األموال خالل الفترة ال ادمة فيما بين الدول العر ية في ال طاعات المدعمة لالقتصاد والالزمة 

 رعادة انتعاش اقتصادات الدول العر ية وتح يم النمو للخروج من االزمة
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شاا اندوق تمويل عر ي لمىاعدة الدول العر ية التالب علس اال ار الىلبية لجائحة كورونا علس إن  .3
تضررا، وتح يم التنىيم الالزم لحشد الموارد ووضع  االقتصادات العر ية، ودعم ال طاعات األكثر

 كافة ال طاعات تجنبا لهدر الموارد.  خطة مجمعة تشتمل علس
 توايات ل طاع الىياحة: 

رة تعميم مخرجات التوايات التي عدت من قبل فريم إدارة األزمات الذي آنشي من قبل ضرو  .1
المنظمة الىياحة العر ية علس للجهات المعنية في الدول العر ية لالستفادة منها. والىعي نحو 

 تحني ها.
تشجيع الىياحة الداخلية كمخرج ميق  لنهوض بال طاع الىياحة مع اتخاذ كافة ارجرااات.  .2

 حترازية للحد من تفشي الو اا.اال
إنشاا اندوق عر ي ردارة األزمات والكوار  في ال طاع الىياحي للحد من المخاطر التي يتعرض  .3

قطاعي الىياحة والطيراء المدني بالوطن العر ي وذلك لمىاعدة وزارات وهيإات الىياحة لت وية 
ت والحد من اآل ار المترتبة عليها من قدراتها التنموية واللوجىتية للتعامل مع الكوار  والصدما

 خالل تعةية معرفتها بالمخاطر المالية واالقتصادية المرتبطة بها و ىبل الوقاية منها.
 توايات قطاع الن ل واللوجىتيات

 زيادة الوعي بأهمية االقتصاد األزرق واالستاالل األمثل لموارد الدول العر ية في هذا المجال.
توجه نحو الن ل الصديم للبيإة وميكنة الن ل لخفا التكاليا لخدمة التنىيم العر ي في ال .1

 حركة التجارة العر ية والتي تتماةي مع ارجرااات التي توافر الحماية للمتعاملين.
 توفير البدائل التأمينية التي تتعامل مع المخاطر الجديدة التي اهرت بعد جائحة كورونا. .2
 الحكامة لتجارة االلكترونية.وضع اطر تشريعية في الدول العر ية  .3
استعداد الن ل الجوي رجرااات التي سيتخذها فيما بعد الجائحة من اجل الحفاظ علس احة  .4

 وسالمة الركاب والبضائع.
 توايات فيما يخق ال طاع المالي

التركية علس مشكلة التمويل والىيولة، والطلب من المصارف العر ية ت ديم حةم دعم بشروط مرنة  .1
 لمشروعات الصايرة والمتوسطة.لدعم ا

فتح قنوات تعاوء مع المنظمات الدولية واالقليمية والميسىات المالية الدولية لتشاور بشأء سياسات  .2
 االقتراض واالقراض والشروط المالامة المالية واتخاذ إجرااات استثنائية خالل االزمة.

خدمات بين الدول العر ية في ال عمل تح  عنواء "دور تىهيل التجارة في تدفم الىلع وال ورةة -
وذلك بالتعاوء برنامج األمم المتحدة ارنمائي وذلك في  12/7/2020بتاريخ  "، 19-جائحة كوفيد

إطار برنامج تعةية التكامل االقتصادة العر س من أجل التنمية المىتدامة، وقد ةارك في ورةة العمل 
رة العر يةالكبرة، وعدد من المنظمات الدولية ممثلين عن الدول العر ية أعضاا منط ة التجارة الح

اتحاد  –االتحاد العر ي للصناعات الاذائية –اتحاد الارف العر ية  –اغادير –وارقليمية )االسكوا 
مشارك، وقد قدم العروض في ورةة العمل كل  40المخلصين العرب( حيث وال عدد المشاركين 

يل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، الىيد/ عالا خبير الىياسة التجارية وتىه –من د/منه حىن 
بىيوني خبير الجمارك بالبرنامج األمم المتحدة ارنمائي، الىيدة/ مي سرحال مىتشار  باتحاد الارف 
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تناول  ورةة العمل الدور الهام  العر ية، د/بهج  أبو النصر مدير إدارة التكامل االقتصادي العر ي. 
جارة فس مواجهة الجائحة، وذلك من خالل إتخاذ إجرااات متعل ة بالعمل عن الذة ت وم به تىهيل الت

بعد، و نهاا التعامل بالمىتندات الوراية، وتطبيم إجرااات التحول الرقمس لإلفراج عن الىلع األساسية 
من المواد الاذائية والطبية، وذلك دوء ارخالل بمتطلبات األمن والصحة، وتفعيل إدارة المخاطر، 

 يم إستمرارية وترابط سالسل التوريد ارقليمية وحماية ارقتصاديات العر ية وسالمة مجتمعات وتد
وذلك بالتوازة مع تطبيم أعلس  األعمال والمىتهلكين، وسرعة تلبية إحتياجات األسواق العر ية،

ط األمامية، مىتويات ارجرااات ارحترازية والوقائية لحماية العاملين باردارات الجمركية فس الخطو 
بارضافة إلس حماية التجار والمتعاملين فس سالسل التوريد والخدمات اللوجىتية، ووسطاا الجمارك، 
ووكالا ةركات الشحن  والتفريغ والن ل وغيرهم من المشتالين بالمنافذ والمعابر الحدودية، وقد تم 

بعدد من التوايات من ةأنها  االطالع علس مجهودات االمانة العامة في هذا الصدد، وقد تم الخروج
جمع كافة االجرااات االستثنائية اتي اتخذت خالل االزمة والىير نحو الحفاظ علي ديمومتها كونها 

 تىير في اتجاة تىهيل التجارة بين الدول العر ية في إطار منط ة التجارة الحرة العر ية الكبرة.
 العمل علي النحو االتي:يمكن تلخيق أهم توايات الخبراا والمشاركين في ورةة 

التعجيل بتخليق الىلع الضرورية: تخليق عاجل للبضائع التي تي ر بشكل مباةر أو تىاعد في  .1
التخفيا من المشكالت المواق  المتعل ة بتفشي فيروس كورونا. وقد قدم  منظمة الجمارك 

 العالمية توجيهات واضحة. 
ةبكة ارنترن  والتوجيهات بشأء اتفاق األمم االستفادة من موقع منظمة الجمارك العالمية علس  .2

 المتحدة النموذجي بشأء التعجيل بتخليق الىلع الطبية وسلع الطوارئ األساسية. 
تشجيع اعتماد أنظمة إدارة المخاطر و جرااات ما قبل الواول، بهدف تىريع ارفراج عن الشحنات  .3

ي سيحمي ضباط الجمارك منخفضة المخاطر عند الواول، وت ليل االتصال الشخصي، الذ
 والمىتوردين / المصدرين علس حد سواا ( 

الت ليل من عمليات التفتي  المادي: لتوايا موارد التفتي  المحدودة بشكل أكثر فعالية، يجب علس  .4
عمليات التفتي  المادي والتح م ارداري غير الضرورية أو التس  5سلطات الجما رك الحد من 

 تهدر الوق .
لكتروني والتوجه نحو الرقمنة من أجل الحفاظ علس التباعد االجتماعي، حيث يجب أء التىجيل ار .5

معاملة كاملة بدوء أوراق دوء الحاجة إلس نىخ مطبوعة من  7ييدي االنت ال إلس الرقمنة إلس 
 البيانات ارلكترونية. 

رة في ال الجائحة، ضرورة اتباع مبدأ الشفافية فيما يخق الىياسات التجارية التي تو ر علس التجا .6
 وضرورة التنىيم بين الدول العر ية بشأء ارجرااات االستثنائية المتخذة خالل فترة االزمة.

التشجيع نحو تطبيم منظومة النافذة الواحدة فهي الحل ة األاعب في هذه المنظومة واألكثر تكلفة  .7
 واألكثر تأ ير علس التجارة .
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 وية:في مجال شؤون البيئة واألرصاد الج
 " 19ورةة عمل عن بعد حول " اردارة الىليمة بيإيًا للنفايات في ضوا كوفيد  -

نظمها برنامج األمم المتحدة للبيإة وتحد  فيها عدد من الخبراا المتخصصين في إدارة النفايات 
 مشاركًا من دول مختلفة وقد خرج  بالتواية بدعم قدرات الدول النامية واألقل نمواً  30وةارك فيها 

 في اردارة اآلمنة للنفايات الخطرة.
ورةة عمل عن بعد بعنواء " اآلليات التطبينية لحماية البيإة في الوطن العر ي" في إطار الحملة  -

يونيو  18العر ية للتنمية البيإية تح  ةعار "من أجل الطبيعة" بتنظيم االتحاد العر ي للتطوع )
2020 ) 

 - هللامىتشارة االتحاد العر ي للتطوع، د. محمود فتح  -ىينوقد تحد   في ورةة العمل ٔا. سامية ح
األمين العام  -ةيوء البيإة واررااد الجوية بجامعة الدول العر ية، د. أةرف عبد العةية مدير إدارة

مدير برنامج األمم المتحدة للمتطوعين )  -لالتحاد العر ي للتنمية المىتدامة والبيإة، د. إيناس حمد
مدير ارقليم الكشفي العر ي، ٔا. عبد  -األمين العام للمنظمة العر ية الكشفية  -رو حمديمصر(، ٔا. عم

مديرة إدارة  -الكوي ، ٔا. نجوة جناحي-عضو الجهاز الفني بالمعهد العر ي للتخطيط  -ٔابو عجيله هللا
رة الطاقة والبترول، خبي -مملكة البحرين، د. منال متولي -المنظمات األهلية بوزارة التنمية االجتما ية 

برنامج األمم المتحدة ارنمائي وقد بلغ عدد المشاركين  -مىيول ت ني في برنامج البيإة  -م. خالد بهادر
مشارك من مختل  الدول العر ية وقد خرج  ورةة العمل بمجموعة من التوايات من بينها:  150

مل التطوعي البيإي واياغة مشروعات تشكيل مجموعة عمل دورها التنىيم بين الجهات الفاعلة في الع
مشتركة علس مىتوة المنط ة العر ية، تىهيل الواول ٕالس البيانات والمعلومات البيإية، ودعم تطوير 

بالتهديدات الناةإة:  المبكر ميةرات االداا البيإي والر ط الشبكي الموحد للبيإة العر ية الكتشاف ارنذار
ت ييمها في الوق  المناسب وتعةية ال درات علس الصعيدين ارقليمي تحديد المخاطر البيإية الناةإة و 

والوطني بشأء الت ييم البيإي المتكامل وارنذار المبكر عن  طريم نظم المعلومات، تعاوء الجهات 
الرسمية بالدول العر ية مع الجهود التطو ية للمنظمات من اجل وضع خطة و رنامج متكامل لدمج التعليم 

اهيم التنمية المىتدامة ضمن المناهج التعلمية بجميع مراحله وعمل مىاب ات بيإية لالبتكار البيإي ومف
، .واختراع الحلول البيإية وتحفية الشباب في الحلول البيإية وتنمية الىلوك البيإي ورفع الوعي البيإي لديهم

ل زيادة برامج التو ية عبر تحفية المجتمع المدني للمشاركة في خطط التنمية البيإية المىتدامة من خال
وسائل ارعالم المختلفة سواا الم رواة ٔاو المىموعة ٔاو المرئية، تشجيع إنشاا جمعيات ومنظمات 
متخصصة في مجال البيإة تعمل علس األرض بت نيات لعالج المياه واستصالح األراض ي الةرا ية 

 ة وحمايتها.وعمل حمالت نو ية لتو ية األفراد بكيفية الحفاظ علس البيإ
 في مجال اإلسكان والموارد الما ية والحد من الكوارث:

 (2020يوليو  1دورة تدريبية من تنظيم االسكوا ) -
ةارك  األمانة الفنية للمجلس الوزاري العر ي للمياه في دورة تدريبية حول أهمية ت نيات االستشعار 

ركة ممثلين عن الدول والمنظمات عن بعد في دراسة التايرات المناخية من تنظيم االسكوا بمشا
ارقليمية والدولية. وتم خالل الدورة عرض أسس النماذج ارقليمية المناخية والهيدرولوجية. كما تم 
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عرض مخرجات مبادرة ريكار ارقليمية ونتائج تطبيم النموذج ارقليمي العر ي للتايرات المناخية 
 والهيدرولوجية. 

 (2020يونيو  22والتصحر من تنظيم االسكوا والفاو ) اليوم العالمي لمكافحة الجفاف -
ةارك  األمانة الفنية بدعوة من االسكوا ة الفاو وفي احتفالية اتفااية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

ونظم هذه الىنة تح  ةعار" الاذاا، األعالف واأللياف: استدامة  17/3/2020والذي يصادف يوم 
وتم عرض  مشارك من المنظمات و الدول، 50ي االحتفالية حوالي ارنتاج واالستهالك وةارك ف

 تجارب الدول )لبناء، العراق، فلىطين( و تم عرض ةريط و ائ ي حول مكافحة التصحر. 
 في مجال الطاقة :

 COVID-19ندوة الهيدروجين والطاقة المتجددة: العوامل الدافعة لتكامل سوق الطاقة المتوسطية بعد  -
 (2020يونيو  25)

ةارك  إدارة الطاقة بورةة عمل تح  عنواء " الهيدروجين والطاقة المتجددة: العوامل الدافعة لتكامل 
حيث تم ةرح كيا يمكن لحةم التحفية الخضراا تىريع  ."COVID-19سوق الطاقة المتوسطية بعد 

اا دول البحر التحول إلس الطاقة المتجددة في أورو ا واالستثمار في الطاقة المتجددة في جميع أنح
األبيا المتوسط، ولماذا يمكن أء يكوء الهيدروجين األخضر مكماًل مهًما للااية للكهر اا المولدة من 
الطاقة المتجددة، وما هي الفرص التي تظهر للشاطئ الجنو ي من البحر المتوسط لتطوير إمكاناته 

 لطاقة في البحر المتوسط.الضخمة من الطاقة المتجددة، وما هي اآل ار المترتبة علس تجارة ا
 المتحد وء:

 المدير الىابم ل ىم الشرق األوسط وةمال أفرينيا بالبنك الدولي –الىيد/ جونا اء والترز •
 مىتشار أول للطاقة في مجال الطاقة وتاير المناخ -الىيد/ سيلفيا ديفيد  •
 لتعاوء الخليجيمدير ةبكة تكنولوجيا الطاقة النظيفة في دول مجلس ا -الىيد / فرانك ووترز  •
 نائب رئيس لجنة االقتصاد األخضر المار ي -الىيد / بدر إيكن  •

 في مجال النقل:
ندوة حول "التأ يرات الىلبية لتدا يات فيروس كورونا المىتجد علس قطاع "الن ل البحري" والتوقعات  -

 ( 13/5/2020والرؤة المىت بلية )
التحادات المعنية ب طاع الن ل البحري العر ي، وقد بمشاركة ممثلي بعا الدول العر ية والمنظمات وا 

استعرض المشاركوء عدد من الموضوعات والرؤة حول اقتراح تدابير وخطط عملية من ةأنها مواجهة 
تةيا الخىائر في قطاع الن ل البحري في الدول العر ية، وذلك في ضوا االجرااات االحترازية 

 –ول العالم لمواجهة أنتشار فيروس كورونا المىتجد ) كوفيد والظروف الصعبة الطارئة التي تمر بها د
(.وقد أواس المشاركوء في الندوة ببعا الم ترحات وارجرااات ذات البعد االستراتيجي والتشايلي 19

 وذلك علس النحو التالي:
ضرورة العمل علس تطوير االسطول البحري العر ي بدعم المجهةين وتشجيع العمل المشترك  .1

طاع الخاص وال طاع العام، مع دعم الشراكة ارقليمية بين البلداء العر ية والبلداء بين ال 
 االفرينية.
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االسترةاد بخطة العمل التي اقترحها ميتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )االونكتاد( وذلك  .2
 لمىاعدة اناعة الن ل البحري ا ناا ازمة الكورونا.

البضائع وذلك لتجنب العوائم اللوجىتية التي تيدي إلس ن ق أهمية تيىير حركة التجارة ون ل  .3
 االمدادات الضرورية.

أهمية أنشاا مراد عر ي للن ل البحري وتجمعات بحرية وطنية لتىاعد علس التنىيم مع  .4
 مكونات ال طاع البحري.

اع وتأ يراتها الىلبية علس قط COVID)- (19ندوة حول "تدا يات جائحة فيروس كورونا المىتجد  -
 ( 25/6/2020الن ل في الوطن العر ي )

وقد ةارك خاللها الىادة ممثلي وزراا الن ل أعضاا المكتب التنفيذي لمجلس وزراا الن ل العرب،  
بارضافة إلس االتحادات العر ية المعنية ذات العالقة، وقد أواس المشاركوء في الندوة ببعا 

 –البحري  –والتشايلي في قطاع الن ل العر ي )البري الم ترحات وارجرااات ذات البعد االستراتيجي 
 الجوي(

 فيما يتعلم ب طاع الن ل البحري العر ي:
حث الدول العر ية علس تبني ارجرااات التي تتطلب تخفيا االحتكاك البشري المرافم  .1

ت لعمليات الن ل من خالل االستعانة بإمكانيات الثورة الصنا ية الرابعة لتكنولوجيا المعلوما
 وتطبي اتها وت نيات الذكاا االاطناعي في قطاع الن ل البحري.

توفير حةمة من التىهيالت الضريبية لشركات المالحة العر ية وتخفيا الرسوم والبدالت  .2
للىفن رافعة علم إحدة الدول العر ية ومد فترة إعفاا البضائع من أرضيات التخةين بالموانئ 

 صدرين والمىتوردين. لارض دعم مالك الىفن والتجار والم
 فيما يتعلم ب طاع الن ل البري:

للمراد الدولي لألمم المتحدة لمتابعة ارجرااات الت ييدية التي االطالع علس البيانات المتاحة  .1
 .الكورونا تها مختل  الدول علس حركة الن ل والمعابر الحدودية لمجابهة انتشار و اا طب

ن ل الركاب والبضائع، وجعلها  توفير البيانات المحّد ة المتعل ة بارجرااات وال يود علس حركة .2
 بمتناول كافة المتعاملين مع قطاع الن ل والجمهور العام. 

، كونها المنصة المناسبة لمتابعة تطبيم اللجاء الوطنية لتىهيل الن ل والتجارةتفعيل دور  •
 ار تدفم حركة الن ل في حاالت األزمات.الحلول التي تكفل استمر 

حث الدول العر ية علس االستفادة من االتفاايات الدولّية لألمم المتحدة التي تتيح تطبيم الحلول  .3
الرقمّية التي ت لل التداخل البشري المرافم لعمليات الن ل، مثل التطبيم الرقمي التفاق الن ل 

 e( والتطبيم الرقمي لالتفاق الدولي للن ل الطرقي للبضائع )e TIRالدولي العابر للحدود )
CMRوتطبيم األنظمة اردارية الرقمية في مجال عمل الجمارك، مثل ) ( نظامAsycuda   )

 أو غيره من األنظمة المما لة.

https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
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://www.iru.org/what-we-do/facilitating-trade-and-transit/e-cmr
https://asycuda.org/en/about/
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النظر في دعم الميسىات المتوسطة والصايرة ومتناهية الصار العاملة في مجال الن ل بحةم  .4
( المطب ة من قبل مختل  الحكومات لتمكين هذه الميسىات Stimulus Packagesالتحفية )

  من االستمرار في سوق العمل وت ديم خدماتها.
 فيما يتعلم ب طاع الطيراء المدني العر ي:

أادرها فريم تعافس الطيراء التابع لمجلس منظمة الطيراء االسترةاد بالتوجيهات النياسية التي  .1
المدني الدولي حول ارجرااات الصحية التي يمكن أء تتبناها الدول عند إعادة إطالق الن ل 

 الجوي.
 النظر في تجنب فرض الحجر الصحي في بلد الواول بشكل مطلم. .2

 COVID-19تحديات ما بعد جائحة  ورةة عمل حول "تكامل الميناا والمدينة" الحل األمثل لمواجهة -
(8/7/2020 ) 

قنصفففل  –ةفففارك  خاللهفففا جمهوريفففة الصفففين الشفففعبية بوففففد يضفففم كفففل مفففن معفففالي األسفففتاذ/ زهفففاوو ليفففنج 
جمهوريففة الصففين الشففعبية بارسففكندرية، وسففعادة اسففتاذ ال ففانوء الوقففائي بجامعففة داليففاء البحريففة، وسففعادة 

هوهفففاي، بارضفففافة إلفففس سفففعادة مفففدير المينفففاا بميسىفففة مينفففاا مفففدير معهفففد اللوجيىفففتيات البحريفففة بجامعفففة 
اسففتعرض المشففاركوء سففبل التعففاوء بففين المينففاا والمدينففة فففي ضففوا االجففرااات  بمملكففة إسففبانيا. -فالنىففيا

االحترازية والظروف الصعبة الطارئة التي تمر بها دول العالم لمواجهة أنتشار فيفروس كورونفا المىفتجد ) 
 :من خالل ( وذلك19 –كوفيد 

حث اانعي ال رار في الموانئ والمتعاملين معها النظر في تحديث الخطط االستراتيجية  .1
لمواجهة ومواكبة اال ار الىلبية لما بعد هذه الجائحة، والواول آللية مشتركة بين المدء 

 والموانئ للواول إلس مةيد من التعاوء المثمر فيما بينهما.
هة البحرية لدينا، وت ديم نماذج جديدة باسم مجتمعات الموانئ، إعادة التفكير في مىت بل الواج .2

تكوء أكثر أماًنا واستدامة وةمولية ومرونة وأكثر تماسًكا في ال الظروف االستثنائية التي 
 تمر بها.

 في مجال الملكية الفكرية:
 ورةة العمل العر ية حول سياسات الملكية الفكرية في ال جائحة كورونا -

ة المىيولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية في الدول العر ية ، وعدد من ةارك في الورة
الخبراا في مجال الملكية الفكرية من المنظمات ارقليمية والدولية، و حضور الىفير د. كمال 

 رئيس قطاع الشيوء االقتصادية .  –حىن علي 
 في مجال األمن الاذائي والتمويل وسوق العمل:

 (2020مايو  20تدا يات ازمة كورونا علس  االمن الاذائي العر ي" )ندوة: حول "  -
 الجهات المشاركة في الندوة :

 المنظمة العر ية للتنمية الةرا ية  •
 المركة العر ي لدراسات المناطم الجافة واالراضي ال احلة،  •
 الهيإة العر ية لالستثمار واالنماا الةراعي،  •
 ، االتحاد العر ي للصناعات الاذائية •

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/20-00116_rer_mitigatingimpact_covid-19_eng_april8.pdf
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 اتحاد المهندسين الةراعيين العرب، •
 ،  ESCWAلجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتما ية لارب آسيا  •
 ، FAOمنظمة االغذية والةراعة لألمم المتحدة  •
و حضور بعا ممثلي المندو يات الدائمة للدول العر ية لدة جامعة الدول العر ية، وممثلي  

 نة العامة لجامعة الدول االعضاا وعدد من مدراا االما
الدول العر ية والمنظمات العر ية المتخصصة ورجال وسيدات االعالم العر ي في الوطن العر ي 

 وخارج الوطن العر ي.
 أهم التوايات :

 أهمية وضع خطة عاجلة عر ية لمواجهة أزمة كورونا علس األمن الاذائي في المنط ة العر ية. .1
عد الجائحة لتعةية وتوفير األمن الاذائي العر ي دراسة احتياجات ومتطلبات مرحلة ما ب .2

 والتعامل مع أي حد  طارئ في هذا ال طاع مىت باًل.
أهمية إنشاا اندوق عر ي لألزمات للمىاعدة في مواجهة األ باا المترتبة علس هذه األزمة  .3

 طاع واألزمات التي تواجهها الدول العر ية في المىت بل و ما يتيح ت ديم قروض وتىهيالت لل
 الخاص العر ي.  

 تعةية ةبكات األمن الاذائي واالحتياجات من الىلع الاذائية األساسية. .4
التأكيد علس فكرة إحدا  آلية عر ية لتمويل الةراعة العر ية أو اندوق لتمويل التنمية  .5

 الةرا ية.
ال طاعات ندوة حول "التمويل ودورالميسىات والمنظمات  في مواجهة ٔازمة كورونا وتأ يرها علس  -

 (                                                                    2020يونيو 20االقتصادية واالجتما ية المنط ة العر ية " )
 الجهات المشاركة في الندوة : 

 اتحاد المصارف العر ية •
 الصندوق العر ي لإلنماا االقتصادي واالجتماعي.  •
 البنك الدولي •
 البنك االسالمي للتنمية  –ية ارسالمية لتمويل التجارة الميسىة الدول •
 اتحاد رجال األعمال العرب •
 اتحاد الارف العر ية.  •
 .اتحاد المىتثمرين العرب •

 أهم المحاور الم ترحة:
دور المصارف العر ية في تخفيا تدا يات أزمة كورونا وارجرااات التي تم اتخاذها لمىاعدة  •

 ال طاعات المتضررة منها.
 هود الصندوق العر ي لإلنماا االقتصادي االجتماعي لتمويل المشروعات الصايرة والمتوسطةج •
دور ال طاع الخاص والشركات واألفراد في دعم ال طاعات االقتصادية واالجتما ية األكثر تضررًا  •

 في المنط ة العر ية
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ات الدول والتصدي لها جهود البنك الدولي لمواجهة تدا يات أزمة كورونا وتأ يراتها علس اقتصاد •
 علس المدة ال صير والمتوسط وطويل األجل.

االستثمار والبرامج والخطط المالئمة للتعامل مع أزمة كورونا وتأ يراتها علس مناخ االستثمار في  •
 المنط ة العر ية.

 مبادرات التعاوء والتكامل في منط ة منظمة التعاوء االسالمي لمواجهة تدا يات أزمة كورونا •
د رجال األعمال والحةم التحضيرية التي رادتها الدول والميسىات المالية لمعالجة تدا يات جهو  •

 األزمة.
جهود رجال األعمال والحةم التحضيرية التي رادتها الدول والميسىات المالية لمعالجة تدا يات  •

 األزمة.
 أهم التوايات :

فني للدول العر ية من خالل مبادرات احكام التنىيم بين الميسىات المالية العر ية كت ديم دعم  .1
 مشتركة وعدم االكتفاا بت ديم الدعم المالي . 

العمل علس ت ديم الدعم المالي لل طاعات االستلراتيجية الحيوية المتضررة والتي لها ا ر علس  .2
 الحياة اليومية للمواطن العر ي ك طاعات الةراعة واالمن 

 متناهية الصار والصايرة والمتوسطة.الاذائي والطاقة والتعليم والميسىات ال .3
دعوة الحكومات الادار"  سندات كورونا " بالعمالت الوطنية للمىاهمة في دعم االقتصاد علس  .4

المدة ال صيلر وتح يم النمو علس المدة المتوسط ، وتىتخدم عائداتها لتمويل مشروعات معينة 
 تهدف الس التعافي من فيروس 

اقراض ودعم الميسىات الصايرة والمتوسطة ورواد األعمال كورونا بما في ذلك مشروعات  .5
 الصاار .

ندوة حول " تأ يرات وتدا يات أزمة كورونا علس سوق العمل وارتفاع معدالت البطالة والف ر في  -
 (2020يونيو  24المنط ة العر ية" ) 

 الجهات اللمشاركة في الندوة كمتحد ين رئيىيين :    
 منظمة العمل العر ية  •
 المنظمة العر ية للتنمية االدارية  •
 االكاديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل البحري  •
 االتحاد العام للخبراا العرب  •
 منظمة العمل الدولية )مكتب ال اهرة( •
 االتحاد الدولي لن ابات العمال العرب  •
 اتحاد ايادات المرأة العر ية. •

 أهم المحاور الم ترحة:
نا علس سوق العمل وتفعيل برامج الحماية االجتما ية لمحار ة الف ر والحد من تدا يات أزمة كورو  •

 البطالة
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توفير التمويل الميىر للمشروعات الصايرة والمتوسطة وت ديم التىهيالت لل طاعات العامة لمواجهة  •
 تدا يات األزمة.

واجهة تدا يات أزمة المشروعات التنموية وريادة األعمال نموذج فاعل لتشايل الشباب العر ي في م •
 كورونا.

األولويات والخطط المالئمة للتعامل مع تدا يات أزمة كورونا وتأ يراتها علس معيشة المواطن  •
 العر ي.

دور المنظمات الدولية لمواجهة الجائحة والمىيولية المشتركة والتضامن العالمي للتعامل مع  •
 تدا يات األزمة.

التعامل والتعاطي مع ازمة كورونا وتأ يراتها علي قضايا العمل  دور المنظمات الن ابية والعمالية في •
 والعمال العرب

واقع المرأة العر ية في ال أزمة كورونا وارجرااات المناسبة لالهتمام بالنىاا الالتي ف دء واائفهم  •
 جراا هذه الجائحة.
 : أهم التوايات

ر ية بالتعاوء والتنىيم مع منظمات انشاا مراد عر ي باةراف االمانة العامة لجامعة الدول الع .1
العمل العر ي المشترك، يو م هذا المراد االستجابات الوطنية والجهود االستثنائية للحكومات 
العر ية وأطراف االنتاج في مواجهة جائحة كورونا، بحيث يكوء منبرًا لتبادل الخبرات والدروس 

 حاالت الطوارةا واالزمات. المىتفادة بين الدول العر ية، ويب س مرجعًاعر يًا في
 اتخاذ اجرااات عاجلة الستحدا  الواائ  لدعم االستثمار وانشاا اندوق تعويا للبطالة. .2
اادار مراسيم تتعلم بارجرااات االستثنائية لمىاعدة الميسىات للمحافظة علس موافيها من جراا  .3

 تدا يات ازمة كورونا والحجة الصحي الشامل. 
ات تركة علس التخفيا من آ ار األزمة بضخ حةم تحفيةية و تباع سياسات اياغة مبادرات و جراا .4

 ن دية توسعية للتصدي لتدا يات االزمة.
وضع إطار تعاوني بين أطراف ارنتاج الثال ة لبناا قاعدة متكاملة لمعلومات سوق العمل، وتعةية  .5

ل طاع غير المنظم والفإات الجهود لتشجيع جميع الفإات العمالية للتىجيل فيها، خااة الفإات في ا
 العائدة من الهجرة.

أهمية بناا قدرات العاملين في قطاع المشروعات المتوسطة والصايرة، باعتباره رأس المال البشري  .6
لتلك المشروعات، لتفعيل دورها خالل مرحلة التعافي، واالستفادة منها في ضوا احتياجات سوق 

ادة من وحدة ريادة األعمال بالمنظمة العر ية للتنمية العمل بعد انحىار الجائحة، ويمكن االستف
 اردارية في هذا المجال.
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 ثالثاا: إعداد التقــاريـــر
 في مجال الطاقة

 علس قطاع الطاقة العر ي والعالمي" 19 –حول "تدا يات كوفيد  إعداد ت رير .1
ر ي والعالمي" علس قطاع الطاقة الع 19 –أعدت إدارة الطاقة ت رير حول " تدا يات كوفيد 

وحتس اآلء، بارضافة إلس آ ار  1973وتضمن الت رير مراحل تطور أسعار النفط منذ عام 
 األزمة علس الطلب العالمي علس الطاقة المتجددة مع لمحة عن تدا يات ذلك علس البيإة.

 إعداد ت رير حول "استراتيجيات االتحاد األورو ي لتكامل أنظمة الطاقة والهيدروجين" .2
استراتيجيات االتحاد األورو ي لتكامل أنظمة الطاقة "ت إدارة الطاقة ت رير حول أعد 

والهيدروجين" وتضمن الت رير التعريا بوقود الهيدروجين األخضر وكيفية إنتاجه وأهميته 
لتكامل أنظمة الطاقة. كما تم عرض استراتيجية االتحاد األورو ي لتكامل أنظمة الطاقة وكيفية 

 روجين كمصدر أساسي بها للواول الس افر انبعا ات كر ونية. استخدام الهيد
 إعداد مجموعة متنوعة من الت ارير حول: .3
 إمكانات الااز الطبيعي في المملكة العر ية الىعودية •

ت رير حول إمكانات الااز الطبيعي في المملكة العر ية "أعدت إدارة الطاقة ت رير حول  
ااز الطبيعي ودوره المىت بلي في خليط الطاقة بالمملكة الىعودية". حيث تم عرض إمكانات ال

العر ية الىعودية. تضمن الت رير عرض مفصل الحتياطات الااز و مكانية استخدامه في توليد 
الكهر اا بدال من الةي  الث يل والوقود الخفيا )وقود الديةل( وما ينتج من ذلك من وفورات 

 الكهر ائية.  اقتصادية و يإية كبيرة بمنظومة الطاقة
 إمكانات النفط والااز الطبيعي في ليبيا •

إمكانات النفط والااز الطبيعي في الدولة الليبية". تناول الت رير "أعدت إدارة الطاقة ت رير حول  
بالتفصيل واألرقام وضع قطاعي النفط والااز بليبيا ومدة تأ رهما نتيجة للحرب األهلية هناك. 

الي للصادرات الهيدروكر ونية بالدولة واالحتياطات الميكدة من كما تناول أيضا الوضع الح
 النفط والااز والنفط الصخري م ارنة باالحتياطات العالمية.

 ت لبات أسعار النفط وتأ يرها علس األسواق العر ية •
في هذا الت رير تم البحث عن أسباب انهيار أسعار النفط والااز ومن  م تأ يرها علس 

العر ية. كذلك تم البحث عن المجهودات الدولية لخفا التأ يرات الىلبية  اقتصاديات الدول
 النخفاض األسعار وكيفية العمل علس استرجاع أسواق الطاقة لعافيتها.

 ففففففففففففففففففففففففففففففف
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 اإلطار العام لميادر  تحقيق األمن الغةا ي العربي في ظل التحديات الماثلة
 حة الكروونا استنادا على البرنامج الطارئ لألمن الغةا ي العربي المجاز والماثلوالتي تفاقمت بجا 

 
 الفاتحة:

( collective actionالبرنامج الطارئ لألمن الاذائي العر ي يمثل العمل الجماعي للدول العر ية )
ر الاذاا في لتح يم األمن الاذائي العر ي بعد الصعو ات التي واجهها العالم ع ب أزمة ارتفاع أسعا

في ال مة  2009كما يمثل أيضًا عةيمة و رادة سياسة لل ادة العرب وأطلم في العام  2008العام 
 التنموية بالكوي .

وت وم المنظمة العر ية  للتنمية  2013للبرنامج إطار جارافي وسلعي ومدة زمني و دأ في العام 
لته الثانية قد ح م نجاحات معتبرة و متباينة علس الةرا ية بإعداد ت ارير األداا ويعتبر البرنامج في مرح

المىتوة ال طري غير أء تح يم غايات األمن الاذائي العر ي مازال يحتاج الاطفاف وتدافع من الدول 
العر ية ببرامج ومشروعات أكثر تصويبًا لتح يم أهداف كمية واضحة لةيادة نىبة االكتفاا الذاتي من 

 لمنط ة العر ية خااة الحبوب، الىكر، الةيوت، اللحوم واألعالف.محصوالت العجة والفجوة في ا

مع  2025-2005قام  المنظمة العر ية للتنمية الةرا ية بموائمة استراتيجيتها للتنمية الةرا ية للع دين 
 وخلص  إلس ستة أهداف هي: 2030أهداف التنمية المىتدامة 

دام المنافس والمىاعد علس ال ضاا علس المىاهمة في تطوير ارنتاج الةراعي العر ي المىت .1
 الجوع والحد من الف ر.

المىاهمة في المحافظة علس حىن إدارة الموارد الةرا ية والنظم اريكولوجية واستدامتها في  .2
 المنط ة العر ية.

دعم وتىهيل التكامل االقتصادي العر ي وتأطير آليات و جرااات وسياسات نظم التجارة  .3
 العر ي. واالستثمار الةراعي

المىاهمة في ازدهار الريا العر ي وتأهيل ودعم م درات التأقلم مع التايرات البيإية  .4
 واالقتصادية والمجتمعية ذات الصلة بال طاع الةراعي.

حىن إدارة و تاحة المعرفة الةرا ية )الفنية والميسىية( بالتعاوء مع الشركاا في ال طاعين العام  .5
ني لدعم اتخاذ ال رار الةراعي العر ي وتطوير البرامج والخاص وميسىات المجتمع المد

 والتدخالت بالمنط ة للمىاهمة في تح يم التنمية المىتدامة.

عليه من الم ار ات التي ركةت عليها المواامة لةيادة ارنتاج وارنتاجية في المنط ة العر ية للمحاايل 
لك سييدي لتح يم األمن الاذائي العر ي ويىاعد الرئيىية مما سيىاعد في زيادة نىبة االكتفاا الذاتي وذ

 في تح يم األمن ال ومي العر ي. 

 2 مرفق 
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ارتأت المنظمة العر ية للتنمية الةرا ية تحوير البرنامج الطارئ لألمن الاذائي العر ي وتصويبه ليصبح 
اذائي العر ي برنامجًا عر يًا مىتدامًا لتح يم هدف زيادة نىبة االكتفاا الذاتي واواًل لتح يم األمن ال

المىتدام خااة أابح  الضرورة أكبر بعد جائحة الكروونا التي أ رت سلبًا علس كل قطاعات االقتصاد 
 خااة الةراعي.

هذا التحوير والتصويب في البرنامج الطارئ لألمن الاذائي العر ي يمثل جوهر هذه المبادرة التي تهدف 
 م عبر البرنامج العر ي المىتدام لألمن الاذائي العر ي.إلس تىريع تح يم األمن الاذائي العر ي المىتدا

 
 مالمح البرنامج العر ي لألمن الاذائي المىتدام:

يشمل برامج ومشروعات كمية لةيادة نىبة االكتفاا الذاتي إضافة إلس تعظيم سالسل النيمة لكافة   
 الىلع الاذائية ضمانًا لكفااة استخدام االرتباطات األمامية والخلفية

 البرنامج طبيعته تنموي واستثماري في ذات الوق  •
 سيعظم من دور ال طاع الخاص في ايادة وريادة االستثمارات المطلو ة •
يركة علس العمل الجماعي في ارقليم العر ي من أجل إيجاد أطر وسياسات كلية وقطا ية  •

 مشجعة لالستثمار والتجارة العر ية
ويل العر ية مما يىاعد علس دفع عجلة االستثمار ييسس لم ار ات وتدخالت من قطاعات التم •

 في ال طاع الةراعي وذلك بتوفير الموارد المالية والضمانات وارجرااات المشجعة
 

 :الغايات األساسية للبرنامج
 أوالا زياد  العرض ويشمل:

 (زيادة ارنتاجية إلس حدها األقصس في الةراعة المروية في الوطن العر ي  )ارنتاج المكث  .1
٪ من الةراعة في الوطن العر ي ٧٥التوسع في مىاحات الةراعة المطرية والتي تشكل حوالي  .2

مع التركية علس الت انات المناسبة خااة برامج حصاد المياه والتوسع في استخدام اآللة 
 الةرا ية 

س ت ليل الفاقد في المنتج علس طول سلىلة ارمداد من المةرعة إلس المىتهلك مع التركية عل .3
 التصنيع والتخةين  الةراعي

  
 :ثانياا زياد  التيادل التجار  العربي

ارسراع في اكمال إجرااات منط ة التجارة الحرة العر ية بالتعاوء مع كل المعنيين في األمانة  .1
 العامة لجامعة الدول العر ية والدول نفىها

ات والىياسات المطلو ة تصويب وتىهيل إجرااات التكامل العر ي في قطاع الةراعة بالتشريع .2
 لذلك و التعاوء مع كل الفاعلين علس المىتوي العر ي والعالمي
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 مكونات البرنامج العربي لألمن الغةا ي المستدام:
ابتدااًا ويراجع وينيم كل  ال ة أعوام ويمكن تمديده إذا  ٢٠٣٠سيكوء المدة الةمني للبرنامج حتس 

متكاملة يىتنبط منها عدة مشروعات تىتهدف محاايل  اقتضس األمر ذلك. ستكوء للبرنامج و ي ة
 العجة و مكانية زيادة الفائا في المنط ة العر ية علس النحو التالي:

 مشروعات وتدخالت زيادة انتاج الحبوب. •
 مشروعات وتدخالت زيادة انتاج الةيوت. •
 مشروعات وتدخالت زيادة انتاج الىكر. •
 ألسماك واأللباء.مشروعات وتدخالت زيادة انتاج اللحوم وا •
 مشروعات وتدخالت زيادة انتاج األعالف. •

 
تفصل هذه المشروعات والتدخالت حىب الميةات النىبية المتوفرة في المنط ة العر ية خااة توفر 

 األرض والمياه والط س المناسب والموارد الطبيعية األخرة.
 

 اإلجراءات:
االقتصادي واالجتماعي هذه المبادرة  ب ود ال طاع االقتصادي بالجامعة ممثاًل في المجلس .1

 ويعطيها الةخم واررادة الىياسية المطلو ة.
تتولس المنظمة العر ية للتنمية الةرا ية مع المنظمات العر ية المتخصصة ذات الصلة النواحي  .2

الفنية المتمثلة في توايا البرامج و المشروعات والتدخالت المطلو ة و عداد ت ارير األداا 
والم ار ة والمواامة بين المبادرات الوطنية وارقليمية والتنىيم بما يةيد من فعالية هذا  والت ييم
 البرنامج.

تعمل ميسىات التمويل العر ية علس إيجاد األطر والىياسات والترتيبات التي تضمن توفر  .3
دراسات الموارد المالية واح اق سياسات الشمول المالي بما فيها الضمانات المطلو ة واستكمال 

 الجدوة للمشروعات المنتخبة من الدول المشمولة بالبرنامج.
 

المطلوب اعتماد ارطار العام للمبادرة واعطائها الدعم الىياسي المطلوب أماًل في تىوي ها لتصبح 
برنامجًا في أرض الواقع خااة أء المنظمة العر ية للتنمية الةرا ية أعدت العدة لكل المطلو ات الفنية 

العمل وست ود هذا العمل بدعم الشركاا إلس غاياته والعمل جاري في وضع التفاايل المطلو ة  رنجاز
 لو ي ة البرنامج بواسطة خبراا من المنط ة العر ية. 
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 : الرابع البند   
تقــــــديم الــــــدعم للجمهوريــــــة اللبنانيــــــة اقتصــــــادياا واجتماعيــــــاا لتمكينهــــــا مــــــن 

 .ة انفجار مرفأ ـيروتالتغلب على تداعيات كارث
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 مةكر  شارحة
 بشأن

 تقديم الدعم للجمهورية اللبنانية 
 اقتصادياا واجتماعياا 

 كارثة انفجار مرفأ بيروت لتمكينها من التغلب على تداعيات

 ــــــــــــــــــــــ

 عرض الموضوع:
قعا في مىتودع يحتوي علس كار ة مرّوعة إ ر انفجارين و ، 4/8/2020ةهدت الجمهورية اللبنانية، بتاريخ  -

كميات ضخمة من "نترات األمونيوم"، ما نتج عنه تدمير كامل في مرفأ بيروت، بارضافة إلس الدمار الهائل 
 الذي لحم باألماكن المحيطة بالمرفأ وطال عدة أحياا سكنية بالعاامة اللبنانية.

إلس عدد من المف ودين والمةشّردين. كما  تىبب  هذه الكار ة في وقوع مإات ال تلس وآالف الجرحس، بارضافة -
تىبب  في خىائر مادية ضخمة لح   بالممتلكات العامة والخااة، وتصّدع العديد من المباني في أرجاا 

، وف ًا لما أعلنه المىيولوء اللبنانيوء. ذلك بارضافة مليار دوالر 15و 10بين المدينة، وتراوح  الخىائر ما 
 واالجتما ية الهائلة التي نتج  عن هذه الكار ة. إلس األضرار االقتصادية

علس إ ر ذلك، قام  عدة دول عر ية وأجنبية بإرسال مىاعدات طبية و نىانية إلس الشعب اللبناني، للمىاعدة  -
في عالج الجرحس وت ديم المىاعدات العاجلة للمتضررين، فضاًل عن المىاهمة في ت ديم الدعم العاجل للشعب 

 اللبناني. 
، مناةدة للدول العر ية والمجتمع الدولي والمنظمات ارغا ية 5/8/2020م الىيد األمين العام، بتاريخ أطل -

العر ية والعالمية لإلسراع في ت ديم المىاعدات ارنىانية العاجلة إلس لبناء، دا يًا لتحرك دولي فوري لمىاعدته 
ضوا إعالء المجلس األعلس للدفاع في  في مواجهة هذه الكار ة المروعة التي يمر بها، وجاا ذلك في

الجمهورية اللبنانية "بيروت مدينة منكو ة"، وعلس خلفية الدمار الواسع الذي خلفته االنفجارات. وقد تضمن  
مناةدة الىيد األمين العام ارفادة بتوجيهه لل طاعين االقتصادي واالجتماعي باألمانة العامة التخاذ الالزم 

منظمات العر ية والدولية ذات الصلة، وارعراب عن الدعم الكامل للمناةدة التي أطل ها بالتنىيم مع كافة ال
لبناء بهدف تأمين المىاعدات الالزمة لمواجهة التدا يات ارنىانية واالجتما ية واالقتصادية للتفجيرات 

بما يىهم في االست رار الضخمة التي تعرض  لها العاامة بيروت، والتأكيد علس االستعداد الدائم لدعم لبناء 
 والحفاظ علس أمنه وسلمه األهلي.

وفي ذات ارطار، وجه الىيد األمين العام رسالة مواساة وتأييد وتضامن من الجامعة العر ية إلس فخامة رئيس  -
الجمهورية اللبنانية، أكد خاللها وقوف جامعة الدول العر ية مع لبناء، معر ًا عن االستعداد الكامل لتبني 

 لبها واحتياجاتها العاجلة للمىاعدة بما يىهم في تجاوز هذه المحنة.مطا
واستكمااًل لجهود الىيد األمين العام في هذا الشأء، ف د قام سيادته بةيارة تضامنية إلس الجمهورية اللبنانية،  -

ارات، والت س ، تف د خاللها مرفأ بيروت المدمر و عا األحياا المجاورة المتضررة من االنفج8/8/2020بتاريخ 
مع فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية وكل من دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراا. كما است بل 
وتواال مع عدد من الىياسيين اللبنانيين لالستماع إلس مختل  الت ييمات حول الوضع في البالد في أع اب 
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ه مع رئيس الصليب األحمر اللبناني وعدد من الكار ة التي ضر   العاامة بيروت. كما تواال سيادت
الناةطين في المجتمع المدني. وقام سيادته في أع اب الةيارة بإرسال ت رير تفصيلي للدول األعضاا بمشاهداته 
وت ييمه لألوضاع في لبناء في أع اب الكار ة، مشمواًل بالمعلومات الواردة من الحكومة اللبنانية حول األضرار 

 ي لح   بالمدينة.الهائلة الت
عبرت هذه الةيارة عن تضامن جامعة الدول العر ية مع لبناء وةعبه المنكوب في هذه الكار ة الكبرة، بارضافة  -

إلس التأكيد لجميع النيادات اللبنانية علس استعداد جامعة الدول العر ية لحشد الدعم من خالل منظومة العمل 
 .: ت رير األمين العام(1)مرفم لكافة تباعات هذه الكار ة العر ي المشترك ليىهم في مواجهة لبناء 

 وتنفيذًا لتوجيهات الىيد األمين العام لل طاعين االقتصادي واالجتماعي في هذا الشأء، ف د تم ما يلي: -
o  عة د اجتماع منظمات وميسىات العمل العر ي المشترك واالتحادات العر ية في المجال االقتصاد :

برئاسة  13/8/2020لدعم الجمهورية اللبنانية بت نية "فيديو كونفرانس" بتاريخ النو ية المتخصصة 
الىفير الدكتور كمال حىن علي األمين العام المىاعد رئيس قطاع الشيوء االقتصادية و مشاركة 
المنظمات العر ية المتخصصة وميسىات العمل العر ي المشترك واالتحادات العر ية النو ية 

الل االجتماع مناقشة الم ترحات واآلليات الممكنة لت ديم الدعم والمىاندة للبناء من المتخصصة، وتم خ
خالل ت ديم ارغا ة العاجلة في مجاالت الاذاا والصحة والتعليم وترميم المباني اال رية والتفكير في كيفية 

                                .  (2)مرفم المىاعدة في إعادة ارعمار. وقد تم التوال إلس مجموعة من التوايات 
o ي وم مجلس وزراا الصحة العرب باتخاذ ارجرااات الالزمة رادار قرار عاجل : في المجال االجتماعي

لتأمين أدوية وأجهةة طبية وتىليمها إلس الجمهورية اللبنانية، بما يدعم الجهود اللبنانية لمواجهة اآل ار 
 الصحية الناجمة عن هذه الكار ة.

، من المندو ية الدائمة للجمهورية اللبنانية، 6/8/2020( بتاريخ 4ج//631   األمانة العامة المذكرة رقم )تل -
تطلب فيها إدراج بند "ت ديم الدعم للجمهورية اللبنانية اقتصاديًا واجتما يًا لتمكينها من التالب علس تدا يات 

 .                                 (3مرفم للمجلس االقتصادي واالجتماعي. ) (106كار ة انفجار مرفأ بيروت"، علس جدول أعمل الدورة )
، تتضمن قائمة 17/8/2020و 8/8/2020كما تل   األمانة العامة مذكرتين من الجمهورية اللبنانية بتاريخ  -

 (. 4 مرفمبالمىاعدات الرئيىية المطلو ة واحتياجاتها في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبناء. )
 

 المقترح المطلوب:
 األمر معروض علس المجلس الموقر للتفضل باتخاذ ما يراه مناسبًا.
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 تقرير حول الزيار  التضامنية التي قام ـها 
 معالي السيد أحمد اـو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية الي ـيروت

 (2020أغسطس  8)في 
___ 

علس مىاندة لبناء ودعمه في تجاوز المحنة التي  انطالقا من حرص جامعة الدول العر ية .1
، قام الىيد 2020اغىطس  4يمر بها إ ر التفجيرات المروعة التي وقع  في بيروت في 

أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العر ية بةيارة تضامنية الس لبناء في 
الرئيس العماد ميشال عوء ، الت س خاللها بالرئاسات اللبنانية الثال ة: فخامة 8/8/2020

رئيس الجمهورية، ودولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس الوزراا 
د.حىاء دياب، كما الت س الرئاسات الىاب ة وعددًا من النيادات الىياسية وممثلي المجتمع 

وقدم  المدني. وقام سيادته بةيارة تف دية الس مرفأ بيروت وعدد من المناطم المتضررة،
 التعازي والمواساة للبناء وةعبه في ضحايا التفجيرات وتمنياته بالشفاا العاجل للمصابين.

وقد استشعر الىيد األمين العام خالل تف ده للمرفأ المةدمر ولبعا األحياا التي ةهدت  .2
 خرابًا واسعًا جراا االنفجار، هول الحاد  وةدة وطأته علس الشعب اللبناني، ماديًا ونفىيًا.
ف د بدت بيروت وكأنها خارجة لتوها من حرب، ونكأ االنفجار جراحًا غائرة في الجىد 
الىياسي واالجتماعي للبناء، بما يصعب معالجته في وقٍ  قصير، و ما يحتم علس 

تفهم و دراك حجم هذا الحد  وعمم تأ يره علس كافة  -في لبناء وخارجه-الجميع 
 المىتويات واألوجه.

مع الرئاسات الثال ة استمع الىيد األمين لت ييم أولي حول المأساة وخالل الل ااات  .3
االنىانية الناجمة عن هذه الكار ة الكبرة، والتي فاقم  من معاناة الشعب اللبناني نتيجة 
لألزمات المتراكمة التي يمر بها من أزمة اقتصادية ومالية، وأزمة مكافحة فيروس كورونا، 

، فضاًل عن األ باا المترتبة 2019راك الشعبي منذ اكتو ر وأزمة سياسية في أع اب  الح
علس أزمة النازحين الىوريين. وأعر   الرئاسات الثال  عن تطلعها لدعم الدول العر ية، 
وت ديرها البالغ لالستجابة الفورية لعدد كبير من الدول العر ية التي بادرت بإرسال 

ة، إلس لبناء. كما أعر   الرئاسات اللبنانية مىاعدات اغا ية وانىانية عاجلة، طبية وغذائي
اغىطس الجاري  5عن الت دير لموق  الجامعة وللنداا الذي أطل ه الىيد األمين العام في 

 لحشد الدعم والمىاندة للبناء وةعبه.
 
 

 1مرفق 
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ومن جانبه، أكد الىيد األمين العام أء الجامعة العر ية ستواال تحركها في اتجاه ةحذ  .4

توفير الدعم االنىاني والمادي والمعنوي للبناء، ميكدًا أء الجامعة "بإمرة  الهمم من أجل
لبناء" وأء هذه األزمة كشف  عن قدر التضامن والمحبة العر ية الصادقة للبناء، حيث 
ةهدنا تىاب ًا ايجابيًا من قبل الدول العر ية للوقوف مع لبناء وةعبه. ودعا سيادته 

تياجات لبناء ووضع ت رير بالمتطلبات االغا ية العاجلة خالل الحكومة اللبنانية لتحديد اح
هذه المرحلة، وتةويد الجامعة العر ية بهذا الت رير لكي ت وم بتوزيعه علس الدول العر ية 
والمنظمات الدولية والعر ية المعنية، و حيث ال ت تصر المىاعدات علس الجانب ارغا ي 

ائم حاليًا(، و نما تمتد إلس إاالح وترميم المباني التي )الذي ر ما سدَّ االحتياج العاجل ال 
 تهدم  كليًا أو جةئيًا حتس يتىنس إعادة المةهجرين إلس بيوتهم في أقرب وق  ممكن. 

كما أوضح سيادته أنه سيتم اضافة بند خاص بمىاعدة لبناء علس جدول أعمال المجلس  .5
 ليلة ال ادمة، وأنه سي وم بن ل االقتصادي واالجتماعي الذي سيجتمع خالل االسابيع ال

مشاهداته وتواياته للدول العر ية فور عودته )وهو ما جرة بالفعل في كتاٍب أرسله الىيد 
األمين العام لوزراا الخارجية العرب(، وسيطرح ذلك في كلمته خالل الميتمر الذي دع  

 أغىطس الجاري بهدف دعم لبناء. 9اليه فرنىا في 
ة، أوضح الىيد األمين العام أنه ينباي علس لبناء ايضا أء يطلم ومن الناحية الىياسي .6

رسالة تعكس وحدته وقدرته علس مواجهة تدا يات الكار ة الحالية بشكل فاعل، معر ًا عن 
زمة، واالبة الشعب اللبناني في   ته في عةيمة اللبنانيين وقدرتهم علس تجاوز هذه األ

التعامل مع كافة المآسي والحروب التي مر بها. كما أكد سيادته علس ضرورة تصويب 
المناخ الىياسي في البلد بصفة عامة، وتح يم الحد األدنس من التوافم بين األفرقاا حول 

ت الجارية ضرورة ابعاد لبناء عن التجاذبات واالست طابات الحادة وتحييده عن الصراعا
في المنط ة، وابداا النوايا الطيبة للبناء تجاه محيطه العر ي بشكل خاص والذي بادر 
بمىاعدته في هذه المحنة، واالستفادة من هذا الةخم في اعادة تصويب عالقة لبناء 
بمحيطه العر ي والتعامل مع األسباب التي أ رت علس بعا جوانب هذه العالقة، خااة 

 حة لبنانية في الم ام األول.وأء ذلك يشكل مصل
وقد أعرب الجانب اللبناني عن امتنانه لما تل اه من مىاعدات طبية وانىانية م درة من  .7

الدول العر ية والمجتمع الدولي، مشددًا علس أء هناك حاجة ماسة لمىاعدات في مجال 
دة ترميم اعادة االعمار والبناا، و شكل خاص هناك حاجة آنية للمواد التي تدخل في اعا

المباني والمىاكن المتضررة من الةجاج وااللومنيوم وغيرها من مواد البناا، خااة واء 
هناك عددا كبيرا ي ارب الثال مائة أل  مواطن ممن تهدم  منازلهم بشكل كلي أو جةئي. 
 وتعهد الجانب اللبناني في هذا الصدد بموافاة الجامعة العر ية بت رير حول االحتياجات

 



40 

  
 
لعاجلة )وهو ما جرة بالفعل، حيث وجه الىيد األمين العام كتابًا للىادة أاحاب المعالي ا

وزراا الخارجية العرب يتضمن ت ييم سيادته لالحتياجات اللبنانية في المرحلة الحالية 
 استنادًا إلس الت ديرات اللبنانية وما خلةق إليه من ل اااته خالل الةيارة(.

الحكومة اللبنانية أنهم يدركوء تماما أزمة الث ة ال ائمة مع  كما أوضح المىيولوء في .8
المجتمع الدولي خااة فيما يخق المنح والمىاعدات، وأكدوا انهم لذلك ال يرغبوء في 
تل ي منح ومىاعدات ماليه بشكل مباةر، بل انهم يرحبوء بكافة اةكال الدعم العيني، بما 

د اعادة االعمار والبناا من خالل التنفيذ في ذلك المىاهمة الدولية المباةرة في جهو 
المباةر للمشروعات بحيث تتعهد الجهات الدولية المانحة بتنفيذ مشروعات محددة سواا 
فيما يتعلم بإعادة بناا المرفأ او تعمير المناطم المدمرة، وذلك وف ًا لت ييم تعده الحكومة 

ًا، مع االةارة الس أء البنك الدولي اللبنانية يشمل ت ىيمًا جارافيًا للمناطم االكثر تضرر 
يعك  علس وضع ت رير آخر حول ت ييم حجم االضرار الناجمة عن التفجير وت دير 

 متطلبات اعادة االعمار. 
 ففففففففففف
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 اجتماع منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك
 واالتحادات العربية النوعية المتخصصة

 لدعم الجمهورية اللبنانية 
 13/8/2020ـتقنية الفيديو كونفرانس: الخميس الموافق 

 محضر االجتماع

   -أوالً: 
كار ه مروعة ا ر انفجارين وقعا في مىتودع يحتوة علس كميات  4/8/2020ةهدت الجمهورية اللبنانية يوم  -

ت ، باالضافة الس الدمار الهائل الذي لحم ضخمة من "نترات االمونيوم" ما نتج عنه تدمير كامل في مرفأ بيرو 
باالماكن المحيطة بالمرفأ وطال احياا سكنية كثيرة بالعاامة اللبنانية، وتىبب  هذه الكار ة في تدمير ماي ارب 
نص  مدينة بيروت ووقوع المإات من ال تلي وآالالف من الجرحس وعدد من المف ودين والمشردين ، كما سبب  في 

خمة لح   بالممتلكات العامة والخااة وتصدع العديد من المباني ، كما سبب  في خىائر خىائر مادية ض
 اقتصادية واجتما ية جىيمة.

في اطار التجاوب الىريع لجامعة الدول العر ية مع الكار ة ، اطلم معالي االمين العام مناةدة للدول العر ية  -
مية لإلسراع في ت ديم المىاعدات االنىانية العاجلة في لبناء ، والمجتمع الدولي والمنظمات االغا ية العر ية والعال

دا يًا الس التحرك الدولي الفوري لمىاعدة لبناء في مواجهة هذه الكار ة المروعة التي يمر بها والتي هةت وجداء 
لجامعة الدول  العالم كله ،كما تضمن  مناةدة االمين العام توجيه ال طاع االقتصادي واالجتماعي باألمانة العامة

العر ية التخاذ الالزم للتنىيم مع كافة المنظمات العر ية والدولية ، ميكدًا علس دعمه الكامل لدعم لبناء بما يىهم 
في االست رار والحفاظ علس امنه وسلمه األهلي لمواجهة التدا يات ارنىانية واالجتما ية واالقتصادية للتفجيرات 

 ة اللبنانية    " بيروت ". الضخمة التي تعرض  لها العاام
، أكد 8/8/2020بعد الةيارة التضامنية الناجحة لمعالي االمين العام لجامعة الدول العر ية للجمهورية اللبنانية يوم  -

معاليه علس استعداد الجامعة لحشد الدعم من خالل منظومة العمل العر ي المشترك للىاهمة في مواجهة لبناء 
ذه الكار ة الكبرة، و في هذا االطار و تنفيذا لتكليفات معالي االمين العام ومبادرته لكافة مضاعفات وتبعات ه

 الطيبة بةيارته لموقع الحد  وابداا الرغبة الشديدة لدعم لبناء وةعبه في هذ الظروف الصعبة.
الجمهورية لدعم  واالتحادات العر ية النو ية المتخصصة منظمات وميسىات العمل العر ي المشتركع د اجتماع  -

برئاسة سعادة الىفير الدكتور / كمال حىن   13/8/2020بت نية الفيديو كونفرانس يوم الخميس الموافم  اللبنانية
علس االمين العام المىاعد رئيس قطاع الشيوء االقتصادية بمشاركة المنظمات العر ية المتخصصة  وميسىات 

المتخصصة بهدف التفاكر وت ديم الرؤة والم ترحات لتشكيل  العمل العر ي المشترك واالتحادات العر ية النو ية
رؤية موحدة لمنظمات وميسىات العمل العر ي المشترك للوقوف مع لبناء وةعبه في هذه المحنه ،وتم فيه مناقشة 
ت الم ترحات واالليات المتاحة والممكنة لت ديم الدعم والمىاندة للبناء والوقوف مع ةعبه في التخفيا من مضاعفا

وتدا يات هذه الكار ة الكبرة من خالل ت ديم ارغا ة العاجلة في مجاالت الاذاا والصحة والتعليم وترميم المباني 
 اال رية والتفكير في كيفية المىاعدة في إعادة االعمار .
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 - انيًا: 

الشؤون  األمين العام المساعد ر يس قطاع -افتتح االجتماع سعاد  السفير الدكتور / كمال حسن على  -
مرحبًا بالمشاركين في هذه االجتماع الهام والذي يعتبر فراة للتفاكر مع األذرع الفنية للجامعة و يوت االقتصادية، 

، وأوضح السفير الدكتور / كمال حسن الخبرة العر ية في ال ضايا والمواضيع التي تمثل تحديات للمنط ة العر ية
ا تضامنا مع ةعب لبناء ، هو ااهار التعاوء والتعاضد والوقفة اء الهدف الرئيىي لالجتماع والذي جا علي

العر ية لمنظمات وميسىات العمل العر ي المشترك مع لبناء، حتس نىتطيع تكوين رؤية عر ية موحدة لما يمكن اء 
ل ي دم وتح  مظلة واحدة وهي جامعة الدول العر ية لتكوء ابلغ رسالة للجمهورية اللبنانية بصفة خااة والدو 

العر ية بصفة عامة وذلك لت ديم الدعم والعوء لكل الدول العر ية التي في احتياج لذلك ، وتدةين عمل يكوء بداية 
لعمل جماعي يكوء رغا ة اي دولة عر ية تحتاج الس إغا ة، كما ارسل التعازي لشعب لبناء الجريح واسر الضحايا 

لس تضامن عر ي ودعم بصورة مباةرة وفورية من خالل والمنكو ين ، واوضح اء الحد  كبير ومحةء ويحتاج ا
االتصاالت التي اجراها معالي االمين العام وم ابلة المىإولين الىياسيين الكبار في لبناء وأعلن عن تضامن 

قوف الجامعة العر ية مع لبناء . واةاد باالستجابة الكبيرة وال وية التي ابدتها و دأتها الدول العر ية لدعم لبناء والو 
وقدم السفير الدكتور / كمال حسن على االمين العام المساعد ر يس قطاع  معهم في هذا الحاد  األليم ،

عدد من الم ترحات واالفكار لالستفادة من جهود بعا المنظمات وميسىات العمل العر ي  الشؤون االقتصادية
للشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة، ومن  المشترك واالتحادات العر ية المتخصصة لت ديم الدعم الفني والمادي

اجل تشكيل رؤية موحدة لميسىات العمل العر ي المشترك ، علس اء ترفع الس معالي االمين العام لجامعة الدول 
العر ية ضمن جهود جامعة الدول العر ية لحشد االستجابة لما يتطلبه االوضاع الحالية في الجمهورية اللبنانية .  

، اء معالي االمين العام سخر كل آليات العمل العر ي المشترك  سعاد  السفير / كمال حسن علىكما أكد 
للوقوف الس جانب الشعب اللبناني و التالي جاا هذا االجتماع ليترجم االجرااات التي سوف تتم من اجل اعادة 

الاذائية والدوائية والصحية للشعب اعمار لبناء والوقوف بجانبها ، ومنها ت ديم ارغا ة العاجلة في المجاالت 
اللبناني وت ديم الجىور العر ية واالغا ات العاجلة لت ديم العوء العاجل ، وت ديم بند في اجتماع المجلس االقتصادي 
واالجتماعي ال ادم آخر هذا الشهر مخصق لمناقشة كيفية مشاركة الدول العر ية واسهاماتها واعادة اعمار بيروت 

ما دمرته هذه الحاد ة األليمة ، ودعوة الجمهورية اللبنانية الس تحديد احتياجاتها والميةانيات المطلو ة  ومحاولة بناا
تمني اء يخرج االجتماع بم ترحات عملية ورؤية واضحة ومىاهمات فعالة  وفي ختام كلمتهرعادة االعمار، 

 لجمهورية اللبنانية. وخطة طريم واضحة توضح االحتياجات المطلو ة و تكوء عونا وعضدًا ل
 -ثالثاا: 

عن اء هدف  مدير ادار  المنظمات واالتحادات العربية:-تحدث الوزير المفوض / محمد خير عبد القادر  -
االجتماع الخروج بم ترحات محددة ت دم رؤية موحدة لميسىات العمل العر ي المشترك لت ديم الدعم للجهورية 

مكينها من التالب علس تدا يات كار ة انفجار مرفأ بيروت ،ميكدًا اء جهود معالي اللبنانية اقتصاديًا واجتما يًا ، لت
االمين العام للجامعة في اعادة اعمار لبناء ليس باالمر الهين وانه من الميكد اء هناك مجموعة من االتصاالت 

ضع آلية ممكنة للوقوف مع مع الدول العر ية والدولية وم ترحات ورؤة وافكار مع الجهات المعنية ، واننا بصدد و 
الشعب اللبناني ، واوضح اء االجتماع يهدف الي النظر في اقتراح آليات لدعم ومىاندة ةعب لبناء وت ديم 
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مبادرات عملية للوقوف مع الشعب اللبناني للتخفيا من مضاعفات وتدا يات هذه الكار ة الكبرة ، كما أةار الس 
ألمانة العامة بشأء المناةدة التي أطل ها معالي األمين العام لت ديم اء هذا االجتماع يأتي في إطار جهود ا

المىاعدة العاجلة للبناء وةعبه من خالل منظومة العمل العر ي المشترك ، واكد اء هناك خىائر مادية و شرية 
دوية والمىتلةمات وتدمير للبنية التحتية والخدمات األساسية في بيروت العاامة وأء هناك حاجة للمواد الاذائية واأل

الطبية وتمنس اء يكوء لهذا ارجتماع نتائج تةىهم في الوقوف الجاد مع الشعب اللبناني والتخفيا من مضاعفات 
ومواجهة تبعات هذه الكار ة الكبرة وتمنس اء تكوء هناك مداخالت عملية لت ديم دعم عيني أو مادي حني ي إلس 

 ركات علس أرض الواقع لدعم لبناء.لبناء و قتراح مبادررات عملية تتضمن تح
 -رابعاا: 

رئيس االجتماع  اعطي السفير الدكتور / كمال حسن على االمين العام المساعد ر يس قطاع الشؤون االقتصادية -
الفراة للمدراا العامين ورؤساا المنظمات العر ية المتخصصة وميسىات العمل العر ي المشترك واالتحادات 

خصصة لالستماع الس مرئياتهم وم ترحاتهم في التعامل مع االزمة، في ضوا المىتجدات العر ية النو ية المت
 األمور الناتجة عن هذه الكار ة التي ألم  بالجمهورية اللبنانية.

مرحبًا بمبادرة معالي ر يس االتحاد العربي لتنمية الصادرات والصناعات الجلدية  –تحدث الدكتور / بسام فرشوخ  -
ةيارته لبناء وت ديم الدعم المادي والمعوي للشعب اللبناني ، وطالب اء يكوء هناك مكتب تمثيلي األمين العام ل

لجامعة الدول العر ية في لبناء واء تأتي المىاعدات الي هذا المكتب لت وم بتوزيع المىاعدات علس الشعب اللبناني 
ف من الىوريين والالجإين الفلىطينين المتضرر، واكد اء الشعب لبناني ليس وحده المتضرر انما يوجد االال

متضررين ايضًا ، وعن االمكانيات المطلو ه والتي في اةد االحتياج لها الشعب اللبناني أوضح اء لبناء في حاجة  
ماسة الس المعدات الطبية وانابيب االوكىجين واآلسرة واجهةة رسم ال لب ومعدات المىتشفيات بصفة عامة 

 . والمىتشفيات الميدانية
، ر يس االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل اليحر    –تحدث االستاذ الدكتور / اسماعيل عبد الغفار  -

ال س كلمة رحب فيها بمبادرة معالي األمين العام وزيارته المشرفة للجمهورية اللبنانية في ال هذه االزمة التي تمر 
ناء الش يم والفاجعة التي حد   لبيروت ،وقدم التعازي للشعب بها ، وعبر عن اسفه وحةنه لما حد  لشعب لب

اللبناني، وتمني اء تىتطيع لبناء تجاوز هذه المرحلة ، واوضح ما قام  به االكاديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا 
الجمهورية والن ل البحري  خالل الفترة الىاب ة بانشطة في ميناا طرابلس وذلك بالتنىيم مع مدير الموانئ في 

اللبنانية، كما اوضح اء االكاديمية لديها جهود لوجىتية وفنية كبيرة منذ سنوات في ميناا طرابلس وايدا  في 
ما قام  به االكاديمية من جهود في تنفيذ كما اوضح ر يس االكاديمية مجال ال ل البحري واللوجىتيات والموانئ ، 
ةركة الحلول المتكاملة التابعة لألكاديمية في ميناا طرابلس وقام   منظومة تكنولوجيات المعلومات  والتي نفذتها

مر في الوق  الحالي وانه تم عمل دراسة وت ييمها  بتطويرها وتحديثها والتي سوف تكوء بديل لميناا بيروت  المدة
لوجية المطلو ة حتس بال مية المالية وتم تكليا ةركة الحلول المتكاملة للموانئ بها ،و دأت في احدا  البنية التكنو 

يىتطيع ميناا طرابلس من استنبال الحاويات والبضائع العامة التي بدأت تةوجه الس ميناا طرابلس بداًل من ميناا 
بيروت المةدمر و الفعل تم العمل في ميناا طرابلس ، وابدة االستعداد لتوجيه فريم عمل متكامل من الخبراا في 

يمية ووضع الخطط االمنية من معهد دراسات االمن البحري لوضع الخطط مجال االمن البحري التابع لألكاد
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اء لبناء في حاجة ماسة الس ماكينات تطهير  كما اوضح ر يس االكاديميةاالمنية  لميناا بيروت والموانئ العر ية 
اطس الكبير وتعميم المجرة المالحي، وهذه الماكينات موجود في بعا الدول العر ية ، حتس تىمح للىفن ذات الا

للدخول لميناا ايدا وطرابلس وخااة اء لبناء في حاجة ماسة لدخول االقماح والبضاع لمواني ايدا وطرابلس ، 
خطة متكاملة لر ط كل موانئ بيروت ببعضها حتس تكوء   master planeوابدة استعداد االكاديمية رعداد 

ن من أبناا ةعب لبناء الش يم في جميع الكليات واالقىام هناك رؤية متكاملة، وت ديم منح كلية او جةئية  للدارسي
 في كل الفروع داخل دولة الم ر او في الخارج . 

و المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واالراضي القاحلة   –تحدث الدكتور / نصر الدين عبيد   -
ه للبناء في هذه الظروف الصعبة ، وأكد علس دور جامعة رحب بمبادرة معالي األمين العام والوفد المرافم له لةيارت

الدول العر ية في دعم العمل العر ي المشترك وخااة في ايام المحن والصعاب ، وقدم التعازي للشعب اللبناني ، 
اء المركة العر ي اكىاد قدم الدعم والمىاندة للمةارعيين ومر ي كما أوضح المدير العام للمركز العربي اكساد  

الثروة الحيوانية  في لبناء الش يم ، كما اتخذ عدد من االجرااات لتح يم ذلك ويأتي ذلك استمرارًا للمشاريع 
واألنشطة التي نفذها أكىاد في الجمهورية اللبنانية خالل الفترة الىاب ة ومنها علس سبيل المثال وليس الحصر 

جهادات الالإحيائية وارحيائية وذات كفااة إنتاجية مشروع استنباط أاناف من ال مح والشعير عالية التحمل لإل
عالية ، ومشروع اكثار بذار األاناف والىالالت الواعدة )المبشرة( من ال مح والشعير، والمشروع البحثي )تطبيم 

ال مح والشعير وخصائق التر ة في الدول  –نظام الةراعة الحافظة لتحىين إنتاجية محاايل الحبوب الصايرة 
ة( ، كما نفذ أكىاد مشتل متكامل )كامد اللوز( بما فيه من ةبكات ري حديثة و ي  بالستيكي رنتاج غراس العر ي

الةيتوء واألةجار المثمرة ، ومشروع التوسع في انتاج غراس األةجار المثمرة لتلبية طلبات الدول العر ية ، ومشروع 
( 10مشروع حصاد مياه األمطار نفذ أكىاد دراسة ) رفع كفااة الري في الدول العر ية ، وانه ضمن إطار تنفيذ

الهرمل، كما عمل علس تحديد مواقع  –بحيرات جبلية في كافة أنحاا لبناء، آخرها في بلدة م نة، محافظة بعلبك 
انه ضمن هذا االطار فإء أكىاد  واكد الدكتور / نصر الدين العبيدمالئمة لبحيرات جبلية في بعلبك والهرمل ، 

اعدات عينية وفنية وخبرات ودورات تدريبية وأةجار مثمرة وأغنام وماعة وغير ذلك، للمىاهمة في ي دم  مى
أل  غرسة  100التخفيا من أ باا تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط الوطنية اللبنانية، مثل تةويد لبناء بنحو 

أل  دوالر أمريكي، إلس  50لي بنيمة زيتوء )علس دفعات( ايمتها أكثر من مليوء دوالر أمريكي ، وت ديم دعم ما
بذار   تةويد لبناء بكمية طن من، و الجهة التي تحددها األمانة العامة لجامعة الدول العر ية في الجمهورية اللبنانية

 25أاناف متفوقة انتاجيًا من ال مح المىتنبط والمعتمد لدة أكىاد من أجل اكثارها و زراعتها ايمتها اكثر من 
أمريكي ، وتةويد لبناء باراس الحمضيات والفىتم الحلبي واللوز والتفاح واالةجار الحراجية وغيرها ، ال  دوالر 
ال  دوالر أمريكي وتةويد  10بكميات من بذار انواع مختلفة من الخضار من أجل زراعتها بنيمة   وتةويد لبناء
خبة من الانم العواس والماعة الشامي من اجل راسًا محىنًا لدة أكىاد عالي االنتاجية من قطعاء الن 20لبناء بف 

أل  دوالر أمريكي ، وتةويد  20لدي المر ين في لبناء، بنيمة   استخدامها لتحىين انتاجية قطعاء الانم والماعة
العواس وأعالها انتاجية تىتخدم  لبناء ب شات من الخاليا الجنىية المذكرة )نطاف( مأخوذة من أفضل رؤوس الانم

الانم في لبناء عن طريم التلنيح االاطناعي، وت در بعشرات آالف الدوالرات ،  اجية قطعاء مر يلتحىن انت
و جراا دراسات الفنية لتنفيذ بحيرات جبلية في المناطم الةرا ية التي التتوفر فيها مصادر المياه الت ليدية ،وتنفيذ 
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جبلية، من خالل ت ديم الدعم الفني الالزم ، وت ديم ت انات حصاد مياه األمطار علس األةجار المثمرة في المناطم ال
التدريب للباحثين الةراعيين والفنيين الةراعيين في مختل  المجاالت الةرا ية التي تحتاجها الميسىات الةرا ية في 

 .لبناء
القتصادي ت دم بالشكر لألمانة العامة للجامعة ولل طاع االقتصادي، وتمنس اء يع د المجلس ا وفي ختام مداخلته -

 واالجتماعي ال ادم في الجمهورية اللبنانية لت ديم الدعم والمىاندة لهذا البلد الش يم .
وقدم الشكر لجامعة الدول العر ية علس هذه المبادرة تحدث الدكتور /وسام فتوح ر يس اتحاد المصارف العربية،  -

العر ية واتحاد المصارف العر ية مىتمر ،  وقدم التعازي ألرواح الشهداا ، وأوضح اء التعاوء بين جامعة الدول
وأوضح اء التحاد المصارف العر ية عشروء فرع هم األذرع الفنية لالتحاد في مختل  الدول العر ية وقدم اقترح 
بإنشاا الحىاب العر ي للدعم وارغا ة للتضامن مع الشعب اللبناني ، ور ما يتطور هذا الحىاب لدعم دول أخرة 

في مصرفين في دولتين  الحىابوقدم تصور لفكرته في فتح  حواد  او فواجع أخرة مىت باًل ، قد تتضرر من أي
مختلفتين خارج لبناء) مثل مصر او االردء ( والهدف منه هو التمويل والصرف ويتم تمويله من المصارف العر ية 

صارف ويكوء تح  مظلة جامعة األعضاا في اتحاد المصارف العر ية تح  بند المىإولية االجتما ية التحاد الم
الدول العر ية، علس اء يوجه اتحاد المصارف العر ية خطاب الس جميع  المصارف التابعة له لتحويل األموال الس 
هذا الحىاب ، كما يتم تمويله أيضا من الميسىات الدولية مثل البنك الدولي وميسىات التمويل  المانحة ، 

وء من الصناديم العر ية حيث اء بعا هذه الصناديم لها مشاريع داخل لبناء والمصدر الثالث لتمويل الحىاب يك
مثل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العر ية والصندوق العر ي لإلنماا االقتصادي واالجتماعي ، والصندوق 

كما أكد الم العر ي ، الىعودي للتنمية والبنك ارسالمي للتنمية واندوق الن د العر ي ، ومن وزراا المال في الع
انه البد من حصر البيانات للمتضررين من مصادرها المو وقة واكد اء الصليب األحمر  الدكتور / وسام فتوح

اللبناني والهالل األحمر اللبناني هي ميسىات ذات   ة وعليه يمكن إعطائها األموال لتوزيعها في مصادرها ذات 
ليس ف ط راالح ما سببه هذا االنفجار ولكن قد تكوء فراة الستمرار  األولوية ، واةار الس اء مىاعدة لبناء

واستدامة دعم لبناء في جميع ال طاعات وخااة ال طاع المصرفي وذلك لتعافي االقتصاد اللبناني ، واوضح اء 
 مصادر تمويل هذ الحىاب ستكوء من  ال  مصادر :

العر ية وهذا سيأتي بجب خطاب مشترك : المصارف العر ية اعضاا اتحاد المصارف المصدر االول -
 موقع من جامعة الدول العر ية واتحاد المصارف العر ية.

 الجهات الدولية المانحة علس سبيل المثال البنك الدولي وميسىات التمويل. المصدر الثاني: -
 من وزارات المال العر ية، والصناديم العر ية وميسىات التمويل العر ية.   المصدر الثالث: -

علس ضروة توافر البيانات والمعلومات من مصادر مو وقة مثل بلدية لبناء او الجي   اكد الدكتور / وسام فتوحو 
 اللبناني او الهيإة العليا لإلغا ة ، واء تكوء المعلومات مو  ة بالصور لدة االمانة العامة للجامعة . 

وت دم بالشكر لألمين العام واالمين العام ةا ية ر يس االتحاد العربي للصناعات الغ -تحدث الدكتور / هيثم جفان -
الطيبة لدعم الجمهورية اللبنانية ، واكد  المبادرةالمىاعد والىد/ مدير ادارة المنظمات واالتحادات العر ية علس هذه 

م هذا اء الكار ة لمى  كل مواطن في لبناء وكاء لجىور المعونة من الدول العر ية والدولية الدور الكبير الذي بلى
الجرح العميم والذي يحتاج لوق  كبير لشفائه ، واء الكل يعلم اء لبناء يمر بمرحلة اعبة قبل هذه الكار ة ويعاني 
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من اقتصاد متداعي نظرا لىوا اردارة ، واء ال طاع المصرفي وادائه المبتذل الذي اوال البلد الس حافة االنهيار 
ت جائحة كورونا وكار ة المرفأ لتةيد من حجم الكوار  في لبناء ، واء مما أدة الس  ورة الشعب المنهوب، وقد جاا

ال طاع االجتماعي والتجاري كاء يحاول االستمرار رغم كافة الصعو ات ولكن وال الس طريم مىدود ، فبادرت 
ن تجاوز اغلب المصانع والميسىات التجارية بارغالق وتىريح الموافين النعدام الدخل ، وأوضح اء نىبة العاطلي

% مما عكس ف داء االمل ألالف من الشباب الس التفكير في الهجرة مما قد ييدي الس ف داء ال وة العاملة 70
للنهوض بلبناء . وأكد اء مىاعدة لبناء يكوء بالوقوف مع ةعبه ومىاعدته علس ايجاد اياة جديدة للتعاي  

ا ية والتجارية واء تتاح امامها األسواق العر ية المشترك كميتمر قمة عر ية عاجل ، حتس ت وة ال طاعات الصن
والعالمية حتس تدور عجلة الحياة في لبناء وت ديم كافة التىهيالت لذلك ، وعبر عن قل ه الي االنةالق الس حرب 
أهلية اذا استمر الحال هكذا ، وناةد األمين العام المىاعد الىفير الدكتور / كمال حىن علس إيجاد حل في اقرب 

جال واالستمرار في دعم لبناء ، واكد اء االتحاد قدم ومازال ي دم منذ بداية جائحة كورونا سالت غذائية واء اآل
 يمكنه التعاوء مع جامعة الدول العر ية في هذا الخصوص . 

ووجه  الشكر لألمين العام لجامعة ر يس االتحاد العربي للتنمية المستدامة  –تحدثت الدكتور / ريهام العاصي  -
الدول العر ية علس مبادرته الطيبة وقدم  الشكر للىفير الدكتور /كمال حىن علس ومدير إدارة المنظمات 
واالتحادات العر ية علس سرعة التحرك في هذا الوق  الصعب،وأوضح  انها قدم  مبادرة لتكوين مجموعات عمل 

نويًا وماليًا ( مثل مىاعدات غذائية وطبية من االتحادات العر ية الفاعلة لت ديم المىاعدات الممكنة) فنيًا ومع
وغيرها، واقترح  تشكيل لجنة من االتحادات العر ية األعضاا في ملت س االتحادات العر ية لمتابعة هذه الجهود 
الم ترحة والنظر في ايام اللجنة بةيارة ميدانية الس مىرح الحد  في لبناء للوقوف علس ارض الواقع ومعرفة 

نينية ، واء يخصق اجتماع ملت س االتحادات العر ية ال ادم الس محور اعمال وحيد يتضمن دعم االحتياجات الح
لبناء ، وأوضح  اء كل هذه األفكار والم ترحات جةا مرحلي في اطار الجهود األساسية لجامعة الدول العر ية 

لت ديمها كدعم للبناء الش يم كرتونة مواد غذائية  1000لدعم لبناء وةعبه ، وأوضح  اء االتحاد قام باعداد 
وكان  العنبة هي كيفية خروج هذه المواد الاذئية وطلب  من األمانة العامة للجامعة تىهيل خروج هذه المعونات 

 لدعم لبناء الش يم.
و رحب بمبادرة معالي األمين  -المدير العام للهيئة العربية للطاقة الةرية    –تحدث الدكتور / سالم حامد   -

الطيبة وأوضح اء الوضع في لبناء يحتاج للتدخل العاجل لدعم لبناء الش يم واقترح تنظيم تظاهرة تجمع العام 
لها من قبل األمانة  والترويجتبرعات تح  اةراف األمانة العامة للجامعة تخصق لشعب لبناء ويتم ارعالء عنها 

المشترك وميسىات التمويل وميسىات العامة للجامعة لحشد كل ال وة من ميسىات ومنظمات للعمل العر ي 
المجتمع المدني بما يكفل تجميع اكبر قدر ممكن من المىاهمات لدعم الجمهورية اللبنانية ،وي دمها مشاهير البرامج 
التليفةيونية العر ية حيث يتم ت ديم الفن والث افة اللبنانية و عرض للمناطم الىياحية بلبناء ، وانشاا حىاب موحد 

جامعة الدول العر ية تتولس كل الميسىات العر ية المىاهمة فيه لدعم لبناء و عادة بناؤه لتخطي هذه تح  اةراف 
االزمة ، وايام جميع المنظمات العر ية المتخصصة وميسىات العمل العر ي المشترك بتخصيق ومضة اةهارية 

 للحث علس مىاعدة لبناء من خالل تنفيذ أنشطتها ومواقعها االلكترونية. 
وت دم  بالشكر األمين العام المساعد باتحاد المهندسين الزراعيين العرب –حدثت الدكتور  /ميشيلين وهيهت -
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لألمين العام لجامعة الدول العر ية علس مبادرته الطيبة لدعم لبناء ، وتضامنه مع ةعب لبناء ، وقدم  التعازي 
ل علس التضامن مع الشعب اللبناني ، واعط  اورة لألبرياا والصاله للجرحي ، وعبرت اء هذا الل اا هو أبلغ دلي

 الملحةمختصرة عن الواقع في بيروت االء ، وطالب  بتأمين الاذاا والدواا و ن اذ الجرحس وكذلك توفير الحاجات 
لنص  مليوء ةخق متضرر في بيروت خااة اء حجم الدمار فاق التوقعات واااب  الفاجعة اآلالف من البشر 

حم بالترا  والمباني ال ديمة اال رية والحدائم ، وانه من واقع عملها كمهندسة في ن ابة المهندسين ، واء التدمير ل
بلبناء تعمل علس إعادة االعمار ب در ارمكاء لترميم األبنية اال رية و عادة تأهيل الحدائم و عادة النبا لميسىات 

ل األول واألخير عن إعادة االعمار هو المهندس بكافة بيروت الث افية وارعالمية واالجتما ية ، وأكدت اء المىيو 
الميكانيكي ،وا ن  علس جميع الم ترحات الم دمة   -الةراعي  –الكهر ائي  –المعماري  –تخصصاته سواا المدني 

وأكدت علس ضرورة التأكد من حجم االضرار بالبيانات والمعلومات الميكدة ومن المصادر المو وق فيها ،خااة اء 
الكار ة فاق  قدرات الدولة وقدرات المجتمع المدني ، وأةارت الس ضرورة وجود احصائيات داي ة لحجم هذه 

االضرار المادية التي اارت في بيروت ، كما تىاال  عن كيفية إيصال هذه ارعانات واالغا ات الس مىتح يها؟ 
منظمات المجتمع المدني المو وق فيها ،  وانه البد اء تكوء عن طريم " لجنة اةراف " لتوزيع التبرعات من خالل

 –حتس نضمن واول ارعانات لمىتح يها ، وتح  اةراف ميسىات مو وق فيها مثل ن ابة المهندسين اللبنانية 
الجي  اللبناني ، وأوضح  اء لبناء بحاجة الس مىتشفيات ميدانية ومىاعدات طبية ، ودع  الس االستمرار 

 مصرفي اللبناني وال طاع الةراعي  اللبناني . واالستدامة في دعم ال طاع ال
وت دم بالعةاا الحار للشعب األمين العام لالتحاد العربي لألسمنت ومواد البناء  –تحدث الدكتور / احمد الروسان  -

 اللبناني الشباباللبناني االمة العر ية وت دم بالرحمة للشهداا والشفاا العاجل للجرحس والمصابين، كما قام بتحية 
الذي بادر بت ديم المىاعدات بأةكالها المتنوعة والذي جىد الروح الوطنية بين المجتمع اللبناني ، وقدم الشكر 
والت دير لمعالي األمين العام علس مبادرته الطيبة لدعم لبناء وللىفير الدكتور/ كمال حىن علس ومدير إدارة 

ام ، وأوضح اء االتحاد العر ي لألسمن  ومواد البناا قام المنظمات واالتحادات العر ية لتنظيم هذا االجتماع اله
بتشكيل مجموعتين للمىاعدة ، المجموعة األولس ت دم المىاعدات الاذائية والمجموعة الثانية مجموعة هندسية تضم 

ئل واء مهندسين انشاا وميكانيكا وكهر اا واعضاا مواد البناا ، وأةار اء الخراب والدمار الذي احد ه االنفجار ها
االتحاد بدأ بالتركية علس الترميم، وتم عمل مىح للمنازل وما امكن من المناطم التي تضررت بشكل اقل حتس 
يمكن ترميمها ، وأوضح اء ال ضية ليى  متعل ة بالمباني ف ط ولكن بشبكات الكهر اا واالتصاالت والمياه 

ناء ي وم بوضع خارطة مفصلة لتوضيح األماكن والصرف الصحي ، واء االتحاد بالتنىيم مع هيإة االعمار بلب
والمىاكن واالحياا التي تضررت نتيجة االنفجار ، وعمل مىح لهذه المناطم ، وانه البد من التنىيم مع كل 
الجهات في هذا المجال مع هيإة االعمار ووزارة االةاال ، وانه البد من توحيد الجهود المبعثرة واقترح اء يكوء 

تب الجامعة العر ية في بيروت ،واقترح اء يتم التحرك عن طريم فروع االتحادات العر ية التي ذلك عن طريم مك
م ارها في لبناء ، وا ني علس موضوع فتح الحىاب الممول من المصارف العر ية لدعم لبناء سواا في مصر او 

وفي ختام مداخلته تمني اء يح م  األردء، واء يكوء موجه الس االفراد والميسىات والشركات العر ية للتبرع فيه ،
 االجتماع ما نصبو اليه لدعم الشعب اللبناني الش يم . 

م دمًا الشكر األمين العام لالتحاد العربي للتحكيم التجار  وتسوية المنازعات -تحدث المستشار / أشرف النمر  -
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التي  الم ترحاتة ، وا ني علس جميع الجةيل لألمين العام وال طاع االقتصادي و دارة المنظمات واالتحادات العر ي
قدم  في االجتماع ، وت دم بم ترح ع د ميتمر ملت ي االتحادات العر ية وميسىات العمل العر ي المشترك في 
اسرع وق  الحتواا االزمة اللبنانية ، واء يع د علس هام  الميتمر اجتماع المكتب التنفيذي الدائم لملت س 

 تخاب رئيس المكتب التنفيذي للنيام بعمله المنوط به. االتحادات العر ية ويتم ان
وت دم  بالشكر لجامعة الدول االمين العام التحاد قيادات المرأ  العربية  -تحدثت الدكتور  / هالة عدلي حسين -

وء العر ية ولألمين العام للجامعة علس مبادرته الطيبه ، كما ت دم  بالشكر لألمين العام المىاعد رئيس قطاع الشي 
، واوضح  ما قام به االتحاد  االقتصادية ومدير ادارة المنظمات واالتحادات العر ية وقدم  العةاا للشعب اللبناني

من جهود بتشكيله وفد لةيارة لبناء علس ارض الواقع لتحديد االحتيجات المطلو ة ، وتمحور حديثها حول الدعم 
المىتلةمات الطبية للبناء ، واوضح  اء االتحاد  الصحي من خالل ةركات االدويه المصرية وتوفير جميع

يىتطيع توفير المىتلةمات الطبية عن طريم اتحاد الصناعات الدوائية ، ومن جميع ةركات االدويه في جمهورية 
مصر العر ية ، واء المشكلة هي كيفية ن لها خارج مصر وتوايلها الس لبناء وتمن  اء يكوء ذلك  تح  مظلة 

 عر ية .جامعة الدول ال
وت دم بالشكر الجةيل لألمين العام وال طاع االقتصادي ر يس اتحاد المبدعين العرب  –تحدث الدكتور / احمد نور  -

و دارة المنظمات واالتحادات العر ية، وا ني علس جميع الم ترحات التي قدم  في االجتماع، واوضح اء االتحاد قام 
ية تطلم من خالل جامعة الدول العر ية ووسائل االعالم الوطنية، باعداد دراسة عملية النشاا اول حملة اعالم

والتليفةيوء وارذاعة، وسوف يتم عرض رقم حىاب دعم الدول العر ية المنكو ة حتس يكوء لكافة االفراد والميسىات 
 لعاجل .و الشركات للمىاهمة فيه، و الفعل تم اعداد الشكل العام للحملة وسوف تنفذ لدعم لبناء في ال ريب ا

الشكر للمبادرة التي ت دم بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مقدماا  –تحدث الدكتور / محمد ولد أعمر  -
معالي االمين العام ، وت دم بالتعازي للشعب اللبناني واعتبر تلك المحنه منحة لميسىات العمل العر ي المشترك 

ات ، واوضح اء االلكىو بادر بالدعم المعنوي من خالل البياء والمىاندة لدعم لبناء والنيام بدورها في ال االزم
والتعةية لشعب لبناء ، ونداا االستاا ة لكل الخييرين في العالم كل في مجال اختصااه ، وقام  االلكىو 

لراد االولي وتوالنا في ا وقع باالتصال المباةر مع اللجنة الوطنية اللبنانية للراد االولي ألهم االضرار التي 
مليوء دوالر، 300مبنس ترا ي تضرر بشكل كامل ، وت در النيمة األولية بحوالي  640وت در النيمة االولية الس اء 

مدرسة بال طاع الخاص والعام ، باالضافة الس  140وفي ال طاع التر وي أوضح اء المنط ة تأ ر منها حوالي 
تنيمها بشكل نهائي حتس االء ، هذه االضرار االولية التي عبرت  اضرار المتاح  والمىارح البنانية التي لم يتم

عنها اللجنة الوطنية في لبناء وهي تفوق قدرات المنظمات وميسىات العمل العر ي المشترك ، لذلك يجب اء نعمل 
العر ية  استاا ة من الخييرين  لدعم هذه الجهود ،واقترح فتح حىاب من الجامعة العر ية بتشكيل لجنة من الجامعة

والمنظمات واالتحادات التابعة للجامعة باالضافة الس الجانب اللبناني لراد االضرار وتىيير الحىاب ، وهذه 
اللجنة تىهم ببعدين هما المىاعدات المعنوية و المادية ، وعن جهود االلكىو فىوف يركة االلكىو علس مىاعدة 

ااات المتضررة ، حيث قام االلكىو بدعم اللجنة الوطنية اللبنانية اللجنة الوطنية اللبنانية بالنىبة للمباني واالنش
بالمىاعدات الفنية واللوجىتية والتجهيةات واالنضمام لفريم راد احتياجات لبناء الفنية ، و ناا ال درات الث افية 

اال رية والترا ية في والعلمية والتر وية ، ومىاعدة لبناء باجراا مىحة علس االضرار التي ألم  بالمتاح  والمواقع 
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لبناء ، والتدريب في مجال المىح والترا  ، والمىاعدة في اعادة المتاح  كما كان  قبل االنفجار، وتوفير منح 
دراسية سيوفرها معهد البحو  والدراسات العر ية ومعهد المخطوطات بال اهرة ، ومد لبناء ببعا الكتب والم تنيات 

ظمة ، وت ديم دورات تدريبية حول ترميم المخطوطات وكيفية الحفاظ عليها التي تدخل في اطار اختصاص المن
وايانة المباني اال رية التي اتلفها االنفجار ، وتنظيم دورات تدريبية للمدرسين علس انتاج مواد تعليمية مفتوحة ) 

مشردين ومع لبناني ، والمدارس االء مخصصة لل 300000التعليم عن بعد (  خااة اء عدد المشردين وال 
بداية العام الدراسي الجددي ستظهر مشكلة اخالا المدارس حيث انه البد من عودة الطفل اللبناني الس المدارس ، 
لذلك سيحتاج لبناء الس "التعليم عن بعد"  والمنصات الرقمية ودورات تدريبية للمعلمين من اجل اياغة المحتويات 

ىتعد لدعم لبناء في مجال المنصات الرقمية االلكترونية والمحتويات التر وية عن بعد ، ، واوضح اء االلكىو م
التر وية وتنظيم دورات في مجال التعليم االلكتروني واقترح المدير العام للمنظمة العر ية للتر ية والث افة والعلوم اء 

ات واالتحادات العر ية ت وم ميسىىات العمل العر ي المشترك واالتحادات العر ية النو ية بمخاطبة ادراة المنظ
لعرض م ترحات للمىاعدات المادية والعينية ، علس اء ت وم ادارة المنظمات واالتحادات العر ية بتجميع هذه 
الم ترحات وانشاا لجنة لتىيير هذه المىاعدات ،كما طالب اء يوجه الحىاب للبنية التحية ويخصق جةا منه 

رس اللبنانية والمباني اال رية والمىارح اللبنانية، للحفاظ علس الهوية اللبنانية لترميم ما اتلفه االنفجار للمتاح  والمدا
، واكد اء المنظمة ستظل عين ساهرة لتنفيذ هذه المجاالت في مجال تخصصها كبي  خبرة عر ية تىعس لدعم 

 لبناء بما تملك من وسائل مادية وخبرات .
مرحبًا بمبادرة معالي األمين العام وزيارته ظمة العمل العربية  المدير العام لمن -تحدث الدكتور / فايز المطير   -

المباركة للبناء في هذا الوق  الحرج ، وت دم بالشكر الس معالي االمين العام لجامعة الدول العر ية واالمين العام 
لىريع لمواجهة المىاعد الىفير الدكتور / كمال حىن علس ومدير ادارة المنظمات واالتحادات العر ية لتحركهم ا

وتمني اء ال وقدم التعازي ألسر الشهداا و تمنس الشفاا العاجل للمصابين والجرحس، االزمة ولدعم لبناء الش يم ، 
يتم تشتي  للجهود التي تبذلها ميسىات العمل العر ي المشترك واالتحادات العر ية النو ية ، وتمحور حديثه حول 

واكد المدير لشعب لبناء ، والشم الثاني هو ما بعد كار ة مرفأ بيروت ، ة ين الشم االول المىاهمات الم دمة 
اء الشعب اللبناني يحتاج االء الس مىاهمات مادية  وعينية ، وت دم بم ترح اء يتم  العام لمنظمة العمل العربية

دي تخصيق مبلغ  اب  يوزع علس ميسىات العمل العر ي المشترك و ب رار مواف ة من المجلس االقتصا
واالجتماعي  يلةم جميع ميسىات العمل العر ي المشترك اء تىاهم بمبغ محدد لدعم لبناء ،  ومن يريد اء يةيد 
عن هذا المبلغ يىتطيع اء يةيد ، و التالي نىتطع التحرك من خالل هذا المبلغ المجمع من ميسىات العمل العر ي 

لمىاعدات اواًل الس الصليب االحمر اللبناني والهالل اء تصل ا كما اقترح الدكتور / فايز المطير  المشترك ، 
االحمر اللبناني ، حيث انهم الجهة الوحيدة التي علس دراية بكل ما يحتاجه ةعب لبناء المنكوب، واوضح اء 
 منظمة العمل العر ية ت وم باالتصال باطراف االنتاج لديها الموجودة في لبناء ، والمتمثلة في وزارة العمل اللبناني
واتحاد العمال اللبناني وااحاب العمل ، كما اقترح تشكيل وفد مصار لةيارة لبناء للوقوف علس ارض الواقع 

أوضح اء هدف االجتماع هو توحيد الجهود المبعثرة في اطار وفي ختام مداخلته ومعرفة االحتياجات الضرورية ، 
ية للجمهورية اللبنانية وةعبها الش يم وتمني اء منظومة جامعة الدول العر ية وأكد علس دعم منظمة العمل العر 
 يح م االجتماع ما نصبو اليه لدعم الشعب اللبناني الش يم . 
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وقدم الشكر لمعالي االمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب     –تحدث الدكتور / محمد ـن على كومان   -
طيبة ، وت دم بالشكر الس االمين العام المىاعد الىفير األمين العام لجامعة الدول العر ية علس مبادرته الىريعة ال

الدكتور/ كمال حىن علس االمين العام المىاعد رئيس قطاع الشيوء االقتصادية ومدير ادارة المنظمات واالتحادات 
 العر ية علس جهودهم لع د هذا االجتماع الهام ،وقدم التعازي السر الشهداا والشفاا العاجل للمصابين ، واوضح

الحماية المدنية  مجالالدعم الم دم من مجلس وزراا الداخلية العرب والذي يتمثل في جانبين الجانب االول في 
والجانب الثاني المجال االمني ، فالبنىبة للحماية المدنية كل الدول االعضاا في المجلس بادرت في ت ديم 

غا ية واراسال فرق االن اذ والتدخل الىريع لمواجهة مىاعدات ايمة في هذا المجال سواا عن طريم ارسال المواد اال
االزمة والوقوف بجانب ةعب لبناء ، واالمانة العامة لمجلس وزراا الداخلية العرب بصدد التنىيم مع الدول العر ية 

نطاق  الس انه في  ، كما أشار األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العربلت ديم مةيدًا من الدعم في هذا المجال ، 
مجلس وزراا الداخلية العرب يتم انشاا مىتودع عر ي للطوارئ يتم فيه تخةين المواد االغا ية لتكوء جاهةة لالرسال 

مىتودعات عر ية توزع جارافيًا علس المنط ة العر ية بحيث  4في مثل هذه الحاالت ، وهناك اتجاه اء يكوء هناك 
اجة اليها ، علمًا اء موضوع تخةين المواد المتفجرة والخطرة سبم يىهل ت ديم المىاعدات للدول العر ية وق  الح

لالمانة العامة للمجلس دراسته في اجتماعات الحماية االمنية ولدة المجلس دراسات وتواات في هذا الشأء ، 
لبناء و النىبة للمجال االمني فاء االمانة العامة لمجلس وزراا الداخلية العرب تتواال مع الجهات المختصة في 

لتنىيم االحتياجات مع الدول االعضاا ، وهذا سوف يكوء محور الميتمر الم بل لرؤساا اجهةة االمن والحدود 
، وستكوء هذه الكار ة محور اعمال  لعدة اجتماعات هامة مثل  2020والمطارات والموانئ الذي سيع د في نوفمبر 
اء هناك العديد من  العام لمجلس وزراء الداخلية العربكما اوضح االمين اجتماع قادة الشرطة واالمن العر ي ، 

االجتماعات ستكوء كار ة مرفأ بيروت محورًا للدروس والعبر لالستفادة من النتائج لتالفي تكرار هذه الكار ة مرة 
 ت دم بالشكر لمعالي االمين العم وللجامعة العر ية وال طاع االقتصادي علس التحرك وفي ختام مداخلتهاخرة ، 

 الىريع للوقوف بجانب الشعب اللبناني الش يم . 
ورحب بمبادرة االمين العام المساعد باالتحاد العربي للالنترنت واالتصاالت   –تحدث الدكتور / كميل مكرزل  -

معالي األمين العام وت دم بالشكر لل طاع االقتصادي ولىعادة االمين العام المىاعد رئيس ال طاع االقتصادي 
ة المنظمات واالتحادات العر ية لهذه المبادرة المميةة والطيبة من اجل دعم لبناء ، وا ني علس جميع ومدير ادار 

% من ةركات 75الم ترحات الم دمة من ميسىات العمل العر ي المشترك ، واوضح اء االنفجار اااب 
تحديد مائة ةركة دةمرت  تكنولوجيا المعلومات وهم في بيروت وضواحيها ، وانه بمىحة اايرة استطاع االتحاد

بشكل كلي او جةئي ، وتحد  عن احتياج  قطاعات المعلوماتية االتصاالت في لبناء ، واكد اء هذا ال طاع هام 
جدًا للنهوض باالقتصاد والذي كاء عاني منه مشاكل قبل النفجارات التي لح   بمرفأ بيروت ، واكد اء لبناء االء 

للوجىتي حتس تىتطيع اء تعمل وتفعل هذا ال طاع للنهوض باالقتصاد اللبناني ، بحاجة ماسة الس الدعم المادي وا
وابدي استعداد االتحاد للتعاوء   Hardwar – Internet Connectionوحصر عدد من االحتيادات المثمثلة في 

 مع اي منظمة / ميسىة/ اتحاد  تىاعد هذا ال طاع الهام . 
ورحب بمبادرة معالي األمين االمين العام لالتحاد  العام للمنتجين العرب   –تحدث الدكتور / اـراهيم اـو ذكرى  -

العام وت دم بالشكر لل طاع االقتصادي ولىعادة االمين العام المىاعد رئيس ال طاع االقتصادي ومدير ادارة 
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للتظاهرة  االعدادد المنظمات واالتحادات العر ية ، وقدم التعازي السر ضحايا االنفجارات ، واةار اء االتحاد بصد
، واستمرارًا للمبادرات التي يطل ها االتحاد العام للمنتحين  21/8/2020االعالمية المجتمعية تضامنًا مع لبناء يوم 

العرب للتفاعل مع ال ضايا العر ية والمتعل ة بالمجتمع المدني العر ي والمشاكل االجتما ية نتيجة األزمات العر ية ، 
قرر االتحاد أء  نه وتفاعاًل مع المواطن اللبناني علي اختالف مذاهبة وع ائده وانتماااته ، ف دوتماةيا و حىاًسا م

ي دم كل مالديه من إمكانيات للمىاهمه في التخفيا عن الشعب اللبناني مناةدًا المجتمع المدني العر ي اء 
المجتمع المدني خدمة ارنىانية يتضامن مع لبناء في هذا الظرف لتخفيا اآلالم عن المتضررين وأء ي دم مع 

والعي  بىالم وحرية وكرامة وهي المبادئ الىامية التي يجب أء ت ود العمل العر ي المشترك ، وت دم ارتحاد العام 
ويومًا للتضامن مع الشعب اللبناني  االقليمية بالدول العر ية بإطالق حملة مجتمعية إعالمية  للمنتجين بكل اتحاداته

أغىطس ال ادم تشارك به عدد من ال نوات الفضائية العر ية الرسمية والخااة  21ء يوم الجمعة يطلم من عما
والشعبة العامة لالذاعين العرب والشعبة العامة للمبدعين العرب  وةبكة البث المشترك وهيإة البث الفضائي 

ة بال ضية اللبنانية والشأء والمدينة االعالمية جاسكو بعماء و عا الميسىات واالتحادات العر ية المهتم 
ارعالمي والعمل العر ي المشترك للتضامن الكامل مع المواطن اللبناني في مواجهه تبعات االنفجار الكار ي في 
مرفأ بيروت والعمل علي المىاهمة ارعالمية وارعالنية لجمعيات الهالل االحمر كل في بلده و أرقام حىاباتهم 

عب اللبناني تخطي هذه االزمة واليشعر المواطن اللبناني بأء أة ااه العرب في كل لجمع التبرعات لمعاونة الش
مكاء معه ويشدوء من أزره ، وطالب المشاركة  في هذا اليوم واخطاره بما ت دمونه في هذا اليوم من خالل 

ء عن التبرعات جمعيات الهالل االحمر في كل البالد العر ية ، واوضح اء االتحاد ي وم ببث االخبار واالعال
وحصرها طوال اليوم علي الهواا اوال باول ، حيث إء المشاركة في هذا اليوم تثري المشاركة المجتمعية الموازية 

واء االتحاد يتوجه الي المجتمع المدني اللبناني بمد يد  .للبناء بالتوازي مع ما ت وم به الدول المانحة للدولة اللبنانية
االزمة بأقل الخىائر وفي ختام مداخلته ت دم بالشكر الجةيل والت دير مىب ا للمشاركة في المىاعده معه لتخطي هذه 

هذا اليوم المفتوح والبث المشترك الذي خصق للتضامن مع الشعب اللبناني من خالل المهتمين بخدمة و  راا 
 العمل العر ي المشترك.

ورحب بمبادرة معالي األمين لعربية للتنمية الزراعية المدير العام للمنظمة ا -تحدث الدكتور / اـراهيم الدخير   -
العام الطيبة واالستجابة الىريعة لةيارته لبناء ، وت دم بالتعازي للشعب اللبناني جراا االنفجار وتمني عاجل الشفاا 

قتصادي للمصابين والجرحس ، وقدم الشكر لألمانة العامة للجامعة ولىعادة االمين العام المىاعد رئيس ال طاع اال
ومدير ادارة المنظمات واالتحادات العر ية للترتيب لع د هذا االجتماع الهام ،واوضح اء المنظمة العر ية للتنمية 
الةرا ية ستبذل اقصس جهدها للوقوف بجانب اةعب اللبناني خااة في قطاع االمن الاذائي والتنمية الةر ية ، 

للوقوف علس حجم الدمار الذي اااب الوحدات العاجلة في التنمية  وقد تواال  المنظمة مع وزير الةراعة اللبناني
مر بالكامل ، وهذه الوحدات هي المىإولة عن  الةراعة واالمن الاذائي والحجر الةراعي في مرفأ بيروت والذي دة

دكتور واعلن الاجراا الفحواات وادخال الفىايل والمحاايل وقد بدة جليًا الحاجة الماسة الس اعادة بنائها ، 
عن بداية التدخل العاجل في اعادة بناا وحدة الحجر الةراعي وتم بالفعل تحديد حجم االستثمار المطلوب  الدخير  

العادة تأهيل هذه الوحدة بصورة فاعلة الستكمال العمل الةراعي في مرفأ بيروت ، واوضح اء المنظمة قدم  
اذائي "والناتجة عن مواكبه اهداف التنمية المىتدامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي مبادرة "تح يم االمن ال
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وتواكب ايضًا ما اااب العالم من جائحة كورونا ، وهذه المبادرة تهدف لحشد همم الدول العر ية في قضايا االمن 
ادرة، الاذائي ، والتنمية الةرا ية المىتدامة ، وتمنس اء يكوء المجلس االقصادي واالجتماعي بمثابة رافعة لهذه المب

والتركية في اطار المبادرة الم ترحة لدفع اجندة االمن الاذائي في البالد التي لديها اروف خااة ومنها لبناء 
،واكد اء لدة المنظمة الكثير الذي يمكن ت ديمه لجميع الدول العر ية وانها لن تألوا جهدًا اء ت دم للبناء والدول 

يمه واء العمل سيكوء مركةًا علس االمن الاذائي والتنمية الةرا ية العر ية ذات الظروف الخااة ما تىتطيع ت د
 حتس نىتطيع تأسيس االمن الاذائي المىتدام فس المنط ة العر ية .

بخطاب عبر فيه عن االمين العام لالتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة -تقدم الدكتور / اشرف عبد العزيز  -
األمين العام المىاعد  -عام للجامعة ومعالي الىفير الدكتور/ كمال حىن عليكامل الت دير لمعالي األمين ال

مدير المنظمات وارتحادات علس ما يتم من جهود حثيثة لمىاعدة الشعب  -وسعادة الوزير مفوض/ محمد خير 
تضامنه مع اللبناني الش يم ليتجاوز األزمة والفاجعة التي يمر بها ويشعر بها كل مواطن عر ي ،وعبر عن عميم 

الشعب اللبناني الش يم واعرب عن بالغ اسفه للحاد  األليم الذي ألم بالشعب اللبناني ،وافاد انه في إطار توجهات 
ومبادرة جامعة الدول العر ية الموقرة لتخطي األزمة وماخلفته من آ ار ومشاركة ارتحاد طب ا لإلمكانيات المتاحة 

يمكن لإلتحاد العر ي للتنمية المىتدامة والبيإة أء ي دمها للشعب الش يم كدعم كبي  من بيوت الخبرة العر ية والتي 
لوجىتي هو ايام خبراا من األساتذة والعلماا من أعضاا ارتحاد بت ييم األ ر البيإي الناجم عن ارنفجار في مرفأ 

المشتركة بينهما بارسم  والبحو  البيإية بجامعة عين ةمس طب ا رتفااية الدراساتبيروت بالتعاوء مع معهد 
، رعداد الدراسات البيإية الالزمة رعادة التوازء للمنط ة، كما يمكن ايام خبراا وأساتذة ( IEUS ) المشترك

متخصصين في مجال الكهر اا والطاقة من أعضاا المجلس العر ي للطاقة المىتدامة التابع لإلتحاد والذي يضم 
وطن العر ي في هذا المجال ببحث اآل ار التي نتج  عن تدمير البنية الكهر ية العديد من الخبراا والعلماا من ال

  .وت ديم الدراسات الفنية الخااة بىبل إعادتها
بعد ذلك قدم سعاد  االمين العام المساعد ر يس القطاع االقتصاد  ملخصا عن اهم التوصيات التي نتجت  -

 لمخرجات هةا االجتماع، عن المناقشات اثناء االجتماع ووضع خريطة طريق 
بتثمين الدور الجوهري لجميع المنظمات العر ية المتخصصة وميسىات العمل العر ي المشترك واختتم االجتماع  -

واالتحادات العر ية النو ية المشاركين في االجتماع، وقدم المشاركوء في االجتماع أوفي آيات الشكر والعرفاء لكل 
العام المىاعد رئيس  االمينالدول العر ية وسعادة الىفير الدكتور كمال حىن علس من معالي االمين العام لجامعة 

، والوزير المفوض / محمد خير عبد ال ادر مدير ادارة المنظمات واالتحادات العر ية ، وموافي  االقتصاديال طاع 
ماع ،ولمتابعتهم الحثيثة في هذا إدارة المنظمات واالتحادات العر ية الذين ساهموا في االعداد والتحضير لهذا االجت

 الموضوع و دارتهم الحكيمة.
كما تم ت ديم الشكر والعرفاء الس االكاديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل البحري علي جهودهم في ن ل  -

به  والخروج، وتوفير كافة االحتياجات الفنية المطلو ة لع د االجتماع، Video Conferenceاالجتماع عبر ال 
 علس النحو المرضي.
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  -في ضوا المناقشات التي جرت ا ناا االجتماع تم االتفاق علس التوايات التالية: 
فتح حساب مصرفي باالمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم واغا ة والتضامن مع الشعب اللبناني ُيمول  .1

 ترك.من المصارف ومؤسسات التمويل العربية ومؤسسات العمل العربي المش
أل  دوالر أمريكي ي دم إلس  50قدم المركة العر ي لدراسات المناطم الجافة واالراضي ال احلة دعم مالي بنيمة  .2

 الجهة التي تحددها األمانة العامة لجامعة الدول العر ية في الجمهورية اللبنانية.
العر ية المشترك لةيارة مناطم تشكيل لجنة من المنظمات العر ية وميسىات العمل العر ي المشترك واالتحادات  .3

 التفجير في مرفأ بيروت وت ديم الدعم الس لبناء للوقوف علس ارض الواقع ومعرفة االحتياجات الحنينية.
ع د ميتمر ملت ي االتحادات العر ية وميسىات العمل العر ي المشترك في اسرع وق  الحتواا االزمة اللبنانية،  .4

ت ي لت ديم الدعم للجمهورية اللبنانية واء يع د علس هام  الميتمر اجتماع علس اء تخصق الدورة ال ادمة للمل
 المكتب التنفيذي الدائم لملت س االتحادات العر ية ويتم انتخاب رئيس المكتب التنفيذي للنيام بعمله المنوط به. 

إدارة  –لعامة للجامعة الطلب من ميسىات العمل العر ي المشترك واالتحادات العر ية النو ية موافاة األمانة ا .5
بم ترحاتها ومرئياتها لدعم ومىاندة الجمهورية اللبنانية، )المادية والعينية والفنية(، -المنظمات واالتحادات العر ية

 علس اء ت وم ادارة المنظمات واالتحادات العر ية بتجميع هذه الم ترحات.
 رار من المجلس االقتصادي واالجتماعي تخصيق مبلغ  اب  يوزع علس ميسىات العمل العر ي المشترك و  .6

 يلةم جميع ميسىات العمل العر ي المشترك اء تىاهم بمبلغ محدد لدعم الجمهورية اللبنانية.
االتصال بميسىات العمل العر ي  –ادارة المنظمات واالتحادات العر ية -الطلب من االمانة العامة للجامعة   .7

سىات التمويل العر ية التي تايب  عن المشاركة في االجتماع، مشترك واالتحادات العر ية المتخصصة ومي 
 لحثها علس ت ديم المىاعدات والتبرعات المادية والعينية للجمهورية اللبنانية. 

تنظيم تظاهرة تجميع تبرعات تح  اةراف األمانة العامة لجامعة الدول العر ية تخصق لشعب لبناء ويتم  .8
ل األمانة العامة للجامعة لحشد كل ال وة من ميسىات ومنظمات العمل ارعالء عنها والترويج لها من قب

العر ي المشترك وميسىات التمويل وميسىات المجتمع المدني بما يكفل تجميع أكبر قدر ممكن من المىاهمات 
 لدعم الجمهورية اللبنانية.

ومضة اةهارية للحث  ايام جميع المنظمات العر ية المتخصصة وميسىات العمل العر ي المشترك بتخصيق .9
 علس مىاعدة لبناء من خالل تنفيذ أنشطتها ومواقعها االلكترونية. 

الطلب من الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية تحديد حجم االضرار بالبيانات والمعلومات الميكدة ومن  .10
 المصادر المو وق فيها وموافاة األمانة العامة للجامعة بها في أقرب اآلجال.

ل من االكاديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل البحري، والمنظمة العر ية للتر ية والث افة والعلوم ت دم  ك .11
 )معهد البحو  والدراسات العر ية ومعهد المخطوطات العر ية( بت ديم منح دراسية لمنىو ي الجمهورية اللبنانية.

 البحري بالم ترحات التالية:ت دم  االكاديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل  .12
والتي نفذتها ةركة الحلول المتكاملة التابعة لألكاديمية في ميناا تنفيذ منظومة تكنولوجيات المعلومات  ✓

مر في الوق  الحالي  .     طرابلس وقام  بتطويرها وتحديثها لتكوء بديل لميناا بيروت المدة
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المتكاملة للموانئ بها رحدا  البنية التكنولوجية المطلو ة ماليًا وتكليا ةركة الحلول  اعداد دراسة وت ييمها ✓
حتس يىتطيع ميناا طرابلس من استنبال الحاويات والبضائع العامة التي بدأت تةوجه الس ميناا طرابلس 

 بداًل من ميناا بيروت المةدمر.
الخطط االمنية من  توجيه فريم عمل متكامل من الخبراا في مجال االمن البحري التابع لألكاديمية ووضع ✓

 معهد دراسات االمن البحري لوضع الخطط االمنية لميناا بيروت والموانئ العر ية.
 خطة متكاملة لر ط كل موانئ بيروت ببعضها حتس تكوء هناك رؤية متكاملة.  master planeاعداد  ✓

مر الكامل في مرفأ  ت دم  المنظمة العر ية للتنمية الةرا ية بم ترح رعادة بناا وحدة الحجر الةراعي .13 الذي دة
 بيروت نتيجة االنفجار المدمر.

ت دم  المنظمة العر ية للتر ية والث افة والعلوم بم ترح مىاعدة لبناء بإجراا مىحة علس االضرار التي ألم   .14
تاح  بالمتاح  والمواقع اال رية والترا ية في لبناء، والتدريب في مجال المىح والترا ، والمىاعدة في اعادة الم

 كما كان  قبل االنفجار.
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 مةكر  شارحة
 بشأن 

 دعم االقتصاد الفلسطيني
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:

ال رار رقم  13/9/1995( بتاريخ 56أادر المجلس االقتصادي واالجتماعي في دور انع اده ) -
( والذي كّل  بموجبه األمانة العامة بت ديم ت رير متابعة دوري إلس المجلس حول مالمح 1244)

الوضع االقتصادي الفلىطيني وتطورات عملية ارعمار و عادة البناا، وكذا بياء انعكاس الىياسات 
الجتما ية لدولة فلىطين، وميكدًا والممارسات التعىفية لالحتالل ارسرائيلي علس التنمية االقتصادية وا

علس أهمية ت ديم كافة أةكال العوء للشعب الفلىطيني لمىاعدته علس إعمار وطنه و عادة بناا 
 اقتصاده واستعادة ترابطه العضوي بمحيطه العر ي.

(، تعّرض 19 -وفي ال األزمة الذي يمر بها العالم جراا جائحة فيروس كورونا المىتجد )كوفيد  -
د الفلىطيني للعديد من األزمات والتحديات االقتصادية واالجتما ية والصحية جّراا هذه االقتصا

الجائحة، بارضافة إلس سياسة ارهمال المتعمدة من قبل سلطات االحتالل ومحاارة قطاع غةة، وهو 
 ما أدة إلس اعالء حالة الطوارئ واتخاذ الحكومة الفلىطينية لمجموعة من ارجرااات والتدابير

 االحترازية للحد من انتشار الو اا.
دأب  األمانة العامة في دورة سبتمبر/أيلول من كل عام علس إعداد ت رير عن االقتصاد الفلىطيني  -

 "االقتصاد الفلسطيني في مواجهة االحتالل اإلسرا يلي وجا حة كورونا"،ويأتي ت رير هذا العام بعنواء 
يلية علس أهم االقتصاد الفلىطيني من خالل تناول تطورات والذي يتناول انعكاس الممارسات ارسرائ

الناتج المحلي والعمالة والموازنة العامة للدولة والتضخم والتعليم والتأ يرات الىلبية لجائحة كورونا علس 
 (.مرفم الت ريرأداا االقتصاد الفلىطيني وارجرااات المتخذة في هذا الشأء )

 

 المقترح المطلوب:

 علس المجلس الموقر للتفضل باتخاذ ما يراه مناسبًا.األمر معروض 



67 

 

 قطاع فلسطين واالراضي العربية المحتلة
 

 

 

 

 

 
 االقتصاد الفلسطيني يف مواجهة االحتالل اإلسرائيلي

 وجائحة كورونا 
 

 

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي –( 106ت رير م دم الدورة )

 

 

 

 2020دور  سبتمبر 
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ع االقتصاد الفلىطيني رهينفة لالحفتالل ارسفرائيلي عنبفة أمفام تطفوره والنهفوض بفه. فمفا زالف  يشكل استمرار وض
سفففلطات االحفففتالل تففففرض هيمنتهفففا وسفففيطرتها علفففس م فففدرات االقتصفففاد الفلىفففطيني، فهفففي تىفففيطر علفففس المناففففذ 

ة التحتيففة، وتىففتولي علففس والمعففابر، وتنففيم الحففواجة أمففام حركففة األفففراد والتجففارة الداخليففة والخارجيففة، وتففدمر البنيفف
 األراضي، وتحتجة أموال الىلطة لديها وتفرض ال يود علس البنوك العاملة في األراضي الفلىطينية. 

وقد فاقم اهور فيروس كورونا في دولة فلىطين األوضاع سواًا ، وهو ما أدة إلس اعالء حالفة الطفوارئ واتخفاذ 
ورغم مفا يواجهفه العفالم أجمفع تدابير االحترازية للحد من انتشاره، الحكومة الفلىطينية لمجموعة من ارجرااات وال

بدولففه وةففعو ه مففن تحففٍد وتهديففد بففالغ الخطففورة للحيففاة والحضففارة ارنىففانية ومففا يتخففذه كأولويففة مطل ففة مففن تففدابير 
فيففذ و جففرااات لمواجهففة فيففروس كورونففا، اسففتال  سففلطات االحففتالل هففذا االنشففاال والتركيففة العففالمي لموااففلة تن

مخططاتها في مصادرة األرض وتهويدها والتنكفر لح فوق الشفعب الفلىفطيني، بمفا فيهفا تلفك التفي تمليهفا المبفادئ 
ارنىانية وقواعد ال انوء الدولي في ال انتشار الو اا وخااة تجاه أبناا الشعب الفلىطيني في ال فدس المعةولفة 

طفففاع غفففةة بآلفففة الحفففرب إلفففس جانفففب معانفففاة األسفففرة بالجفففدار واالسفففتيطاء وسياسفففة ارهمفففال المتعمفففد ومحاافففرة ق
 الفلىطينيين في سجوء االحتالل.

علن  الحكومفة الفلىفطينية أنهفا تعمفل وف فا لموازنفة طفوارئ مت شففة، ففي ضفوا التطفورات المتالح فة لفيفروس وقد أ 
الف فففراا  "كورونفففا"، تهفففدف خاللهفففا إلفففس الحففففاظ علفففس ال طفففاع الصفففحي ليلبفففي االحتياجفففات الطارئفففة، وكفففذلك دعفففم

 ىبب توق  إذ و . .ومىاعدتهم علس تخطي هذه الفترة الصعبة، وأيضًا توفير رواتب الموافين واحتياجات األمن
%، 50عجلففة االنتففاج واالسففتيراد واالسففتهالك انخفضفف  إيففرادات الىففلطة الفلىففطينية بشففكل كبيففر إلففس أكثففر مففن 

 لمىاعدات الدولية.سواا الضرائب المحلية أو الم ااة أو غيرها، كما تراجع  ا

 أوالا: المؤشرات االقتصادية الفلسطينية
مليفوء فلىفطيني، مفنهم  13.350بحفوالي  2019تم ت دير عفدد الفلىطينيين ففي العالم نهاية عفام  -1

% مففن إجمففالي عففدد الفلىففطينيين فففي 37.7مليففوء ففففي دولففة فلىففطين أي مففا نىففبته  5.039حففوالي 
مليفففففوء ففففففردًا ففففففي الضففففففة الار يفففففة  3.020دولفففففة فلىفففففطين بواقفففففع العفففففالم. ويتفففففوزع الفلىفففففطينيوء ففففففي 

 .2019%( في قطاع غةة نهاية عام 40.1مليوء فردًا ) 2.019%(، و59.9)
، 2019بالرغم من األزمة المالية واالقتصفادية والىياسفية التفي ةفهدتها دولفة فلىفطين خفالل العفام  -2

عائفدات الضفريبية مفن ايفرادات الم اافة، إال أء والتي ةفهدت اقتطفاع االحفتالل ارسفرائيلي لجفةا مفن ال
% 1.2% م ارنفة مفع 0.9، قد است ر ليصفل إلفس 2019معدل نمو الناتج المحلي ارجمالي فيها عام 

، 2019% خفالل عفام 1، هذا االست رار نتج عن النمو الطفيا في الضفة الار يفة بنىفبة 2018عام 
 خالل نفس العام. واست رار الناتج المحلي ارجمالي في قطاع غةة

% 2.8، ارتففففاع حجفففم ال فففوة العاملفففة بنىفففبة 2019أاهفففرت ميةفففرات سفففوق العمفففل خفففالل العفففام  -3
ألف  ففرد، وارتفعف  نىفبة المشفاركة ففي ال فوة العاملفة  1.290.3، ليصفل إلفس 2018م ارنة مع العام 
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عففاملين ، رافففم ذلففك ارتفففاع فففي عففدد ال2018% خففالل العففام 44.2% م ارنففة مففع 44.8لتصففل إلففس 
 %.3.5بنىبة 
% في العفام 26.8، م ارنة مع 2019% في العام 26.3انخفا معدل البطالة في فلىطين إلس  -4

. أما في قطاع غةة فإء الةيادة في عفدد العفاطلين عفن العمفل أكبفر مفن الةيفادة ففي حجفم ال فوة 2018
% خالل 43.1رنة مع م ا 2019% خالل عام 45.1العاملة وهو ما أدة الرتفاع معدل البطالة إلس 

. وفففي الضففة الار يففة أدة انخففاض عففدد العفاطلين عففن العمفل وزيففادة حجفم ال ففوة العاملففة 2018عفام 
 .2018% عام 17.7م ارنة مع  2019% خالل عام 15.3إلس انخفاض معدل البطالة إلس 

انعدام  % من األسر من 31.5مليوء فلىطيني في األرض الفلىطينية المحتلة،  1,6يعاني نحو  -5
األمن الاذائي، الناتج عفن ارتففاع معفدالت البطالفة، ودخفل األسفر المفنخفا وارتففاع تكفاليا المعيشفة 

ة. ، وال فففدرات ارنتاجيفففة الم يفففدة وانعفففدام الففففرص االقتصفففاديالحركفففة نتيجفففة ال يفففود المىفففتمرة علفففس حريفففة
و ففالرغم مففن تففوفر الاففذاا، فففإء سففعره لففيس فففي متنففاول الكثيففرين، إذ تعففي  العديففد مففن األسففر فففي حالففة 
 ..انعدام األمن الاذائي علس الرغم من حصولها بالفعل علس مىاعدات غذائية وغيرها من المىاعدات

و مففا ، أ2018مليففوء ةففخق فففي غففةة وف ففًا لمىففح أجففري فففي عففام  1,2جففرة تحديففد مففا يةيففد عففن  -6
% مففن األسفر، علففس أنهففم يعفانوء مففن انعففدام األمفن الاففذائي بدرجففة متوسفطة إلففس حففادة،  62,2نىفبته 

الفذي أةجففري فيفه المىفح الىفابم. وفففي الم ابفل، لفم ت ففة د  2014% فففي العفام  53,3وذلفك بالم ارنفة مفع 
% ففي  11,8 %، بعدما انخفض  ممفا نىفبته 9,2نىبة انعدام األمن الاذائي في الضفة الار ية عن 

 .2014العام 
يعي  في األراضي الفلىطينية المحتلة ما ي رب من  لثي الىفكاء تحف  خفط الف فر، مفع محدوديفة  -7

وال تةال  آفاق توفر فرص العمل واألمن وتوفر الصحة وذلك بالعي  تح  سلطة االحتالل ارسرائيلي،
إذ وال  نىبة الف راا الفس مفا يةيفد عفن نىبة الف ر في فلىطين تشهد ارتفاعًا خالل الىنوات األخيرة، 

، أي تفوق نىبة الف ر في الضفة الار ية 2017في % عام  53.0نص  الىكاء في قطاع غةة لتبلغ 
 .2011% في عام  39بحوالي أر عة أضعاف، وذلك م ارنة بنىبة 

مع العام  م ارنة 2019% خالل العام 27ارتفع  ايمة العجة الجاري للحكومة الفلىطينية بنىبة  -8
%، حيفففث 5، نفففتج بشفففكل رئيىفففي عفففن ارتففففاع ايمفففة النف فففات الجاريفففة وافففافي ارقفففراض بنىفففبة 2018

مليفوء دوالر أمريكفي  721م ارنة مع  2019مليوء دوالر أمريكي عام  912وال  ايمة العجة إلس 
نة مع % م ار 0.8ارتفاع ايمة مجموع اافي اريرادات العامة بنىبة  2019. وةهد العام 2018عام 
، رغفم مفا ةفهدته 2018% م ارنفة مفع عفام 7نتيجة لةيفادة ايمفة إيفرادات الم اافة بنىفبة  2018العام 

أةهر متتالية، حيث أنها تةعتبفر المىفاهم األكبفر ففي مجمفوع  6تلك االيرادات من توق  دام ألكثر من 
 .  مليوء دوالر أمريكي 2.422% و نيمة بلا  70اافي اريرادات العامة بما نىبته 

%، نففتج عففن ارتفففاع ايمففة 1أيضففًا ارتفففاع ايمففة عجففة الميففةاء التجففاري بنىففبة  2019ةففهد العففام  -9
%.  حيففث واففل  2% رغففم ارتفففاع ايمففة الصففادرات الفلىففطينية بنىففبة 1الففواردات مففن الخففارج بنىففبة 

https://www.ochaopt.org/ar/theme/movement-and-access
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، وهفو أضعاف ايمة الصادرات الفلىطينية مفن الىفلع والخفدمات 3ايمة االستيراد من الخارج أكثر من 
 ما يعكس الفجوة التجارية في الميةاء التجاري. 

 2.795، ليصففل إلففس 2019% نهايففة عففام 18ارتفففع مجمففوع الففدين العففام علففس فلىففطين بنىففبة  -10 
.  ويةشففكل مجمففوع 2018مليففوء دوالر أمريكففي نهايففة عففام  2.370مليففوء دوالر أمريكففي بعففد أء كففاء 

 .2018% في العام 15، بينما بلغ 2019ارجمالي عام % من الناتج المحلي 16الدين العام حوالي 
، حيث وال  2019-2015ةهدت ايمة مجموع الدين العام علس فلىطين تذبذبًا خالل الفترة  -11

% م ارنفة 18.0مىفجلًة ارتفاعفًا نىفبته  2019مليوء دوالر أمريكفي نهايفة عفام  2.795.2ايمتها إلس 
الر أمريكفففي لنيمفففة مجمفففوع الفففدين العفففام المحلفففي أي مفففا مليفففوء دو  1,577.2، بواقفففع 2018مفففع العفففام 
% م ارنفة 17.9مىجلًة ارتفاعًا نىفبته  2019% من ايمة مجموع الدين العام نهاية عام 56.4نىبته 

 .2018مع العام 
مليفوء دوالر  912.4عجفةًا ايمتفه  2019سجل الرايد الجاري للحكومة الفلىطينية خفالل عفام  -12

%، 26.6، أي بارتففاع نىفبته 2018مليفوء دوالر أمريكفي عفام  720.6بلغ  أمريكي م ارنة مع عجة
، 2018% م ارنفة مفع العفام 5.2ويعود ذلك إلس ارتفاع ايمة النف ات الجارية واافي ارقراض بنىفبة 

 . 2018% م ارنة مع العام 0.8بالرغم من ارتفاع ايمة مجموع اافي اريرادات العامة بنىبة 
% م ارنفة 3.9بنىفبة  2019وع اافي اريرادات العامة والمفنح خفالل عفام انخفض  ايمة مجم -13

مليفففوء دوالر أمريكفففي، وذلفففك كنتيجفففة لالنخففففاض ففففي ايمفففة  3.946.6لتصفففل إلفففس  2018مفففع العفففام 
%، وانخففاض ايمفة مجمفوع التمويفل الخفارجي )المفنح( بمفا 10.2اجمالي االيرادات المحلية بمفا نىفبته 

 %.27.8نىبته 
لتصففل إلففس  2019تعلففم بمجمففوع النف ففات العامففة، ف ففد سففجل  ايمتهففا ارتفاعففًا خففالل عففام فيمففا ي -14

، ويعفففةة ذلفففك إلفففس 2018% م ارنفففة مفففع العفففام 4.3مليففوء دوالر أمريكفففي أي بارتففففاع بلفففغ  4,710.8
%، بفففالرغم مفففن انخففففاض ايمفففة النف فففات 5.2ارتففففاع ايمفففة النف فففات الجاريفففة وافففافي االقفففراض بنىفففبة 

مليففوء دوالر  1,218.0. و2018م ارنففة مففع العففام  2019%، خففالل عففام 6.7نىففبته  التطويريففة بمففا
% مفن ايمفة مجمفوع الفدين العفام نهايفة 43.6أمريكي لنيمة مجموع الدين العام الخارجي أي مفا نىفبته 

 .2018% م ارنة مع العام 18.1مىجلًة ارتفاعًا نىبته  2019عام 
دياٍت كبيفرة، أهمهففا تحكفم االحففتالل ارسفرائيلي بففدخول يواجفه النشفاط الصففناعي ففي فلىففطين، تحف -15

المففواد األوليففة المىففتخدمة فففي الصففناعة الفلىففطينية، حيففث ةففهد انخفاضففًا طفيفففًا فففي ايمتففه المضففافة 
%  1.6% م ارنففة مففع العففام الىففابم، فففي الم ابففل سففجل ارتفاعففًا نىففبته 0.2بنىففبة  2019خففالل العففام 

% ففي قطفاع غفةة، وقفد أدة التفففاوت 12.2راجعففًا ملموسفًا نىفبته ففي الضففة الار يفة، ففي حفين سفجل ت
ففففي نىفففب التايفففر بفففين الضففففة الار يفففة وقطفففاع غفففةة، إلفففس تايفففر نىفففب المىفففاهمة ففففي النفففاتج المحلفففي 

%، بينمففا انخفضفف  فففي قطففاع غففةة إلففس 14.0ارجمففالي، حيففث زادت النىففبة فففي الضفففة الار يففة إلففس 
 .2019% وذلك خالل العام 8.4
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النشاط الةراعي في فلىطين باعتماده بشفكل رئفيس علفس األمطفار، واعتمفاده المحفدود علفس  يتىم -16
اسفت رارًا م ارنفة مفع العفام  2019االساليب الةرا ية الحديثة، حيث سجل  ايمتفه المضفافة خفالل العفام 

% فففي الضفففة الار يففة، فففي حففين سففجل تراجعففًا بنىففبة 1.5، فففي الم ابففل سففجل ارتفاعففًا نىففبته 2018
% فففي قطففاع غففةة. وقففد انعكففس التفففاوت فففي نىففب تايففر النيمففة المضففافة حىففب المنط ففة علفففس 3.3

%، 5.9المىاهمة في الناتج المحلي ارجمالي، حيث است رت نىبة المىاهمة في الضفة الار ية لتبلغ 
 .2019% وذلك خالل العام 11.5بينما انخفض  في قطاع غةة إلس 

األنشطة االقتصادية بت لباٍت كبيرة، حيث سجل  النيمة المضافة مر نشاط ارنشااات كايره من  -17
% م ارنفففة مفففع العفففام الىفففابم، وتراجعفففًا نىفففبته 2.5نىفففبته  2019لهفففذا النشفففاط انخفاضفففًا خفففالل العفففام 

% فففففي قطففففاع غففففةة، وقففففد أدة 6.0% فففففي الضفففففة الار يففففة، فففففي الم ابففففل سففففجل ارتفاعففففًا نىففففبته 4.3
ط ففة، إلففس تبفاين نىففب المىففاهمة فففي النففاتج المحلففي ارجمففالي، االخفتالف فففي نىففب التايففر حىففب المن

% وذلفك 6.3%، بينما ارتفع  في قطاع غفةة إلفس 5.6حيث انخفض  النىبة في الضفة الار ية إلس 
 .2019خالل العام 

يعّد قطاع الخدمات األعلس من حيث نىفبة المىفاهمة ففي النفاتج ارجمفالي المحلفي بنىفبة تصفل  -18
ةفففس هفففذه النىفففبة ففففي مجملهفففا مفففع النىفففب الىفففائدة ففففي االقتصفففادات المت دمفففة، فيمفففا %، وتتما64إلفففس 

يختلفف  هيكففل الخففدمات، بحيففث ترتفففع نىففبة مىففاهمة خففدمات التوزيففع والخففدمات االجتما يففة لتصففل 
% مففن إجمففالي نففاتج الخففدمات، ويففأتي ذلففك علففس حىففاب مىففاهمة الخففدمات 81مجتمعففة إلففس حففوالي 

   %.15 تتجاوز مىاهمتها ارنتاجية الوسيطة، التي ال

 ثانياا: تأثير أزمة كورونا على األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
لم يخرج االقتصاد الفلىطيني بعد من أزمة الم اافة مفع سفلطات االحفتالل التفي ةفهدتها األسفواق  -1

 ، حتففس أضففاف فيففروس كورونففا ضففاوطات إضففافية وأ بففاًا كبيففرة علففس عففاتم2019المحليففة فففي فبرايففر
الىلطة الفلىطينية في الوفاا باحتياجاتهفا وتحفدياتها الجديفدة. حيفث تواجفه الحكومفة الفلىفطينية تراجعفًا 
حففادًا فففي اريففرادات الماليففة، نففاتج عففن إجففرااات اتخففذتها لمنففع تفشففي الفيففروس محليففًا، تمثففل فففي إعففالء 

 الشرائية. حجر منةلي إجباري ةامل نتج عنه توق  عجلة ارنتاج وتراجع حاد في ال وة
مليفوء  137ارح رئيس الحكومة الفلىطينية بأء تكلففة خطفة مواجهفة و فاا "كورونفا" تبلفغ حفوالي  -2

مليفار دوالر. لفذا فمفن  3.4ت ديرات خىائر االقتصفاد الفلىفطيني بمختلف  قطاعاتفه حفوالي  دوالر، وأء
%. 50ادات ألكثففر مففن مليففار دوالر، بفعففل انخفففاض اريففر  1.4المتوقففع أء يرتفففع عجففة الموازنففة إلففس 

وأةار إلس  ال  أولويات رئيىية لموازنة الطوارئ، أولها الوفاا بمتطلبفات مواجهفة و فاا كورونفا بتفوفير 
متطلبات وزارة الصحة واألجهفةة األمنيفة والمحفافظين، والت شف  ففي جميفع بنفود االنففاق، وتفوفير ةفبكة 

 تراكم مىتح ات ال طاع الخاص. أماء للفإات الضعيفة والمتضررة من الفيروس، والحد من 
مليار دوالر  1.2تشير توقعات الجهاز المركةي لإلحصاا الفلىطيني بف داء االقتصاد الفلىطيني  -3

أمريكي في حال استمرار إغالقات المراففم االقتصفادية. كمفا أء اسفتمرار حالفة الطفوارئ يعنفي انكمفاش 
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مليففففوء دوالر. بينمففففا اسففففتمرار حالففففة  200و % فففففي النففففاتج المحلففففي االجمففففالي، يعفففادل مليففففار5بنىفففبة 
% و تراجع في ايمة 7الطوارئ حتس نهاية العام الجاري، يعني انكماش الناتج المحلي ارجمالي بنىبة 

 مليار دوالر. 1.5الناتج المحلي ارجمالي بواقع 
اةففر تففأ رت بعففا ال طاعففات واألنشففطة االقتصففادية الفلىففطينية بىففبب "فيففروس كورونففا" بشففكل مب -4

و صورة أكبر من غيرها، ومفن هفذه ال طاعفات، قطفاع الىفياحة الفذي تفأ ر بشفكل مباةفر نتيجفة اغفالق 
المعففابر ووقفف  حركتهففا، وماففادرة الوفففود الىففياحية لدولففة فلىففطين، إضففافة إلففس تففأ ر بعففا ال طاعففات 

مطفففاعم واألنشففطة األخفففرة المرتبطفففة بالحركفففة الىفففياحية، كالن فففل و عفففا افففناعات الحفففرف اليدويفففة وال
والفندقة. كذلك الحال بالنىبة ل طفاع التعلفيم الفذي توقف  بشفكل كلفي نتيجفة إعفالء حالفة الطفوارئ، ومفا 
أع بهفففا مفففن اغفففالق كاففففة الميسىفففات التعليميفففة، ومفففا راففففم ذلفففك مفففن تفففأ ير علفففس األنشفففطة االقتصفففادية 

 األخرة المرتبطة بشكل مباةر بهذا ال طاع.
لماليففة للحكومففة الفلىففطينية، مففن خففالل تةايففد االلتةامففات المترتبففة أ ففرت أزمففة كورونففا علففس ال ففدرة ا -5

عليهففا لمواجهففة هففذا الفيففروس وتراجعهففا، األمففر الففذي أ ففر بشففكل مباةففر فففي حجففم االيففرادات الحكوميففة 
التي تراجع  بشكل ملحوظ. إذ يعاني االقتصاد الفلىطيني أااًل الكثير مفن األ بفاا بىفبب االحفتالل 

، وقفد 2012ممارسفاته، هفو اقتصفاد افاير جفدًا، يعفاني مفن حالفة ركفود منفذ العفام وتكثيا اجراااتفه و 
انعكىففف  تفففدا يات فيفففروس الكورونفففا علفففس تبفففاطي االقتصفففاد و لفففس خىفففائر اقتصفففادية أدت إلفففس اففففالس 

 الكثير من الشركات التي أغل   وتوقف  عن العمل.
، ليفففنخفا النفففاتج 2020لعفففام % خفففالل الر فففع األول مفففن ا 3.7تراجفففع النمفففو االقتصفففادي بنحفففو  -6

مليفففوء دوالر خفففالل  3.95مليفففوء دوالر م ارنفففة مفففع  3.81المحلفففي ارجمفففالي الفلىفففطيني إلفففس حفففوالي 
%  4.0% و 4.5، متففأ رًا بتراجففع االسففتهالك الخففاص واالسففتثمار بنحففو 2019الر ففع األول مففن عففام 

ع  األنشطة االقتصادية المرتبطة خالل نفس الفترة نتيجة تراجع معظم األنشطة االقتصادية. كما تراج
بالتجارة الخارجية )مثل الصناعة التحويلية واستخراج الحجر( نتيجة النخففاض التصفدير أو مفن خفالل 
انخفففففاض مففففدخالت ارنتففففاج نتيجففففة لتراجففففع الففففواردات. وكنتيجففففة حتميففففة لتراجففففع األنشففففطة االقتصففففادية 

 انخفض  اريرادات الحكومية بنحو ملحوظ.
مليار دوالر بحلول نهايفة العفام  2ع أء يصل العجة المالي لدة الىلطة الفلىطينية إلس من المتوق -7

، بىففففبب تففففدا يات فيففففروس كورونففففا المىففففتجد. ووف ففففًا لت ففففديرات البنففففك الففففدولي فففففإء االقتصففففاد 2020
% بالم ارنففة مففع العففام 7.6إلففس  2.6بنىففبة تتففراوح مففن  2020الفلىففطيني سففوف يففنكم  خففالل العففام 

ب تراجففففع الطلففففب بفعففففل ف ففففداء فففففرص العمففففل واقتطاعففففات الرواتففففب، وتعتمففففد نىففففبة هففففذا ، بىففففب2019
 االنكماش علس طول التدابير الت ييدية. 

انكمففاش االقتصففاد الفلىففطيني بنىففبة  2020يونيففو  1توقففع البنففك الففدولي فففي ت ريففر نشففره بتففاريخ  -8
ب عن قل ه لالتىاع الكبير في % هذا العام، بىبب جائحة "كورونا"، فيما أعر 11% و7.6تتراوح بين 

. وذكففر أء هففذا التراجففع .مليففار دوالر 1.5الفجففوة التمويليففة فففي الموازنففة العامففة، والتففي قففد تصففل إلففس 



73 

المفففاجئ لألنشففطة االقتصففادية والضففاط علففس المففوارد الماليففة للىففلطة الفلىففطينية يعففرض مفففوارد رزق 
( فففي ارضففرار 19-ورونففا المىففتجد )كوفيففدالفلىففطينيين لمخففاطر عاليففة، حيففث يىففتمر تففأ ير فيففروس ك

 باالقتصاد بشدة.
، مففن المتوقففع أء يففنكم  2019% ف ففط فففي عففام 1أةففار الت ريففر أنففه بعففد أء سففجل معففدل النمففو  -9

،  وعليفففه يفففةداد وضفففع الماليفففة العامفففة للىفففلطة الفلىفففطينية 2020% علفففس األقفففل ففففي عفففام 7.6بنىفففبة 
لملموسة ففي ارنففاق العفام علفس احتياجفات المفواطنين الطبيفة اعو ة، بىبب تراجع اريرادات والةيادة ا

واالجتما يفففة واالقتصفففادية، وحتفففس مفففع إعفففادة تخصفففيق بعفففا المصفففروفات، يمكفففن أء ترتففففع الفجفففوة 
إلففس  2019مليففوء دوالر، وهففو مىففتوة مرتفففع بالفعففل، فففي عففام  800التمويليففة بشففكل مثيففر لل لففم مففن 

 .، وذلك لتلبية هذه االحتياجات بالشكل المالئم2020ام مليار دوالر في نهاية ع 1.5أكثر من 
حففذر البنففك الففدولي مففن اتىففاع دائففرة الف ففر والبطالففة فففي األراضففي الفلىففطينية، الفتففا إلففس أنففه قبففل  -10

تفشي جائحة فيروس كورونا، كاء أكثر من ر فع الفلىفطينيين يعيشفوء تحف  خفط الف فر، ومفن المتوقفع 
. كمفا ارتففع % في قطاع غفةة64% في الضفة الار ية و لس 30لف يرة إلس اآلء أء ترتفع نىبة األسر ا

%، وهو ما يتجاوز كثيرًا المتوسط الىائد في منط ة الشرق األوسط 38معدل البطالة بين الشباب عند 
وةفففمال إفرينيفففا، فيمفففا ال تفففةال إمكانفففات االقتصفففاد مةكبلفففة بفففال يود المفروضفففة علفففس حركفففة األةفففخاص 

إسفرائيل إلفس رففع ال يفود علفس المعفدات الالزمفة ردخفال ت نيفات جديفدة؛ وتخفيفا أ فر ودعفا  والبضفائع.
 نشاط االتصاالت غير المصرح به في األراضي الفلىطينية.

أعرب "نيكوالي مالدينوف" منىم األمم المتحدة الخاص لعملية الىالم ففي الشفرق األوسفط، عفن  -11
يففروس "كورونففا" علففس الشففعب الفلىففطيني. وحففذر مففن أء قل ففه بشففأء األ ففار االجتما يففة واالقتصففادية لف

األضففرار التففي سففتلحم باالقتصففاد الفلىففطيني سففتكوء كبيففرة. وةففدد علففس ضففرورة الحفففاظ علففس عمففل 
واسففت رار الىففلطة الفلىففطينية، مشففيرًا إلففس أء الوضففع الحففالي خطيففر، حيففث ي ففع علففس عففاتم الىففلطات 

ميسىات الفلىطينية الىلس وت ديم الخفدمات للشفعب المحتلة مىيولية حاسمة، من أجل ضماء أداا ال
الفلىفففطيني. وأضفففاف بفففأء الىفففلطة الفلىفففطينية تحتفففاج أيضفففًا إلفففس دعفففم خفففارجي كبيفففر ومىفففاعدة ت نيفففة 

 موجهة بشكل مباةر إلس عملية ارنعاش االقتصادي.  
ففففي سفففبتمبر  جفففدير بالفففذكر أء ت ريفففر مفففيتمر األمفففم المتحفففدة للتجفففارة والتنميفففة )أونكتفففاد( تفففم نشفففره -12

، قففد كشفف  أء تكلفففة االحففتالل ارسففرائيلي علففس الشففعب الفلىففطيني فففي الفتففرة الواقعففة بففين عففام 2019
بليففففوء دوالر، أي  ال فففة أضففففعاف حجففففم االقتصفففاد الففففوطني لعففففام  47.7ت فففدر بنحففففو  2017و 2000
األ  فال التفي . و حىب الت رير فإء االقتصاد الفلىطيني يتكبد الخىائر بىفبب إهفدار العائفدات و 2017

بليفوء دوالر عوائفد ماليفة  6.6بليوء دوالر فوائفد و 28.2تضعها دفعات الفوائد عليه. وتشمل الخىائر 
 مىر ة رسرائيل.

وي ففففّدر الت ريففففر أء التكلفففففة المتراكمففففة لالحففففتالل يمكففففن أء ت ضففففي علففففس العجففففة فففففي الميةانيفففففة  -13
وأء تففيدي أيضفًا إلفس وجففود ففائا بنحفو ضففع  بليفوء دوالر فففي تلفك الفتفرة،  17.7الفلىفطينية البفالغ 
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حجم العجة، وكاء بارمكاء أء تةيد من حجم إنفاق الحكومة الفلىطينية علس التنميفة بعشفرة أضفعاف 
 بليوء دوالر خالل تلك الفترة. 4.5ما هي عليه اآلء، وأء يثب  علس 

 ثالثاا: اآلثار االقتصادية لمشروع الضم اإلسرا يلي لمنطقة األغوار 
يعاني االقتصاد الفلىطيني منذ سنوات عديدة من انهيفار كبيفر نتيجفة ممارسفات االحفتالل وففرض  -1

ال يود عليه، زاد من حدة هذا االنهيار انتشار أزمة كورونا، وما تبعها من إغالق للمنشآت االقتصادية، 
المحتلففة مفففن  بارضففافة إلففس اسففتمرار الحصففار ارسففرائيلي المفففروض علففس كافففة األراضففي الفلىففطينية

خففالل تحكمهففا وسففيطرتها علففس  المعففابر وخااففة التجاريففة منهففا، حيففث تتجففه دولففة فلىففطين ب ففوة نحففو 
أزمة اقتصادية أكبر عمً فا، السفيما ففي حفال اسفتمرار سفلطات االحفتالل قرافنة أمفوال الم اافة، التفي 

 بشكل كبير. االقتصاد الفلىطيني يعتمد عليها
تعتبفففر منط فففة األغفففوار مفتفففاح التنميفففة لدولفففة فلىفففطين لمفففا تتمتفففع بفففه تلفففك المنط فففة مفففن م ومفففات  -2

وخصففففائق اقتصففففادية، حيففففث تمتلففففك الكثيففففر ممففففا يمكففففن أء ت دمففففه مففففن إسففففهامات لصففففالح االقتصففففاد 
هفا ومياههفا الفوفيرة ومناخ .الفلىطيني، فهفذه المنط فة تتميفة بتر تهفا الخصفبة، وغنيفة بمواردهفا الطبيعيفة

المناسفففب للةراعفففة، و التفففالي ففففإء هفففذه الخصفففائق تفففوفر الظفففروف المثلفففس الزدهفففار الةراعفففة ففففي تلفففك 
المنط ففة، وعففةزت مففن األطمففاع ارسففرائيلية فففي تلففك المنط ففة واسففتااللها، حيففث تىففيطر المىففتوطنات 

 % من مىفاحة هفذه األراضفي. فوجفود البحفر الميف  ضفمن تلفك المنط فة يعفد ميفةة اسفتراتيجية85علس 
وايمففة اقتصففادية كبيففرة، حيففث يحفففل بففالكثير مففن المعففادء الثمينففة، فففي م ففدمتها مخةونففات ضففخمة مففن 

مليفار دوالر مفن المبيعفات الىفنوية  4.2البوتفاس والبفرومين، وتحصفل إسفرائيل واألردء معفًا علفس نحفو 
عفالم مفن % مفن إنتفاج ال73% مفن ارمفدادات العالميفة مفن البوتفاس و6لهذه المنتجات، وهفو مفا يمثفل 

 البرومين.
و ارضفففافة إلفففس البوتفففاس والبفففرومين ففففإء البحفففر الميففف  يحتفففوي علفففس  فففروات معدنيفففة أخفففرة مثفففل كلوريفففد  -4

المانيىيوم وكلوريد الصوديوم وكلوريد الكالىيوم، حيث تصفل احتياطفات كلوريفد المانيىفيوم ففي البحفر الميف  
 مليارات طن. 6وكلوريد الكالىيوم إلس  مليار طن، 12.6مليار طن وكلوريد الصوديوم إلس  23إلس 
و النظر إلفس المصفادر الطبيعيفة األخفرة التفي تتمتفع بهفا منط فة األغفوار الفلىفطينية بىفبب وجفود  -5

(، فففففإء مىففففاحة األراضففففي التففففي تصففففلح 2013م ففففالع للحجففففر والرخففففام ووفففففم ت ريففففر البنففففك الففففدولي )
ألف  دونفم. وتظهفر ارحصففااات  21ر بنحفو السفتخدامها كم فالع للحجفر والرخفام ففي تلفك المنط ففة ت فد

الخااففة بصففناعة الحجففر فففي فلىففطين أء الكىففارات ارسففرائيلية غيففر الشففر ية التففي تعمففل فففي منط ففة 
 ماليين دوالر. 105مليوء طن وت در ايمتها بف  15.5األغوار تنتج ما ي ارب 

هم العوامل الجاذبة للىياحة، كما أء وجود البحر المي  في منط ة األغوار الفلىطينية يعتبر من أ  -6
مليوء دوالر سفنويًا إذا  126حيث تشير الت ديرات إلس أء الىياحة في البحر المي  من ةأنها أء تدر 

ما تم رفع ال يود ارسرائيلية عن تلك المنط ة وأتيح للفلىطينيين االستثمار ففي قطفاع الىفياحة ففي تلفك 
 المنط ة. 

https://arabic.sputniknews.com/blogs/201909021042777492-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%91%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82/
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مليففوء دوالر  918فففإء االقتصففاد الفلىففطيني بم ففدوره أء يضففيا و حىففب ت ففديرات البنففك الففدولي،  -7
سنويًا، إذا أتيح  له الفراة من استاالل المعادء الثمينفة ففي البحفر الميف . حيفث أةفار ت ريفر للبنفك 
الفففدولي إلفففس أء الخىفففائر االقتصفففادية التفففي يتكبفففدها االقتصفففاد الفلىفففطيني جفففراا عفففدم تمكفففن االقتصفففاد 

األرض والمففوارد وحظففر جميففع األنشففطة االسففتثمارية فففي تلففك المنط ففة بىففبب الفلىففطيني مففن اسففتاالل 
ال يود والعوائم التي تفرضها إسرائيل بحجة االعتبارات األمنيفة تكلف  االقتصفاد الفلىفطيني تحرمفه مفن 

مليففار دوالر سففنويًا، وحىففب ت ريففر اففادر عففن االقتصففاد الففوطني الفلىففطينية، فففإء  3.4فففرص ايمتهففا 
مليففوء دوالر سففنويًا مففن اريففرادات الضففريبية، وهففذا  800لففك المنط ففة قففادرة علففس توليففد األنشففطة فففي ت

 يمكن أء يةاني عن التمويل والمىاعدات من الدول المانحة.
و ذلك ففإء مشفروع الضفم ارسفرائيلي لمنط فة األغفوار وففرض الىفيادة علفس المىفتوطنات المحيطفة  -8

تاالل أرضهم ومواردهم الطبيعية ويحفرمهم مفن حفم العمفل في مدينة ال دس، يحرم الفلىطينيين من اس
في أراضيهم، مما يشكل انتهاكًا اريحًا لجملة من الح وق التي يحميها العهد الدولي الخاص بالح وق 
االقتصففادية واالجتما يففة والث افيففة، أهمهففا الحففم فففي التنميففة، والففذي يتمثففل فففي عففدم الىففماح للمففةارعين 

ين أيضًا باسفتخدام األرض والعمفل فيهفا واالنتففاع منهفا، وهفو العنصفر األساسفي الفلىطينيين والمىتثمر 
للتنمية، بضماء االنتفاع من األرض واسفتخدامها كعامفل أساسفي الزم لضفماء التمتفع بعفدد مفن ح فوق 
ارنىاء، بما فيها الحم في العمفل للفلىفطينيين الفذين يعيشفوء ففي تلفك المنط فة والفذين يعتمفدوء علفس 

الةراعففي فففي األرض التففي يملكونهففا، وعليففه فففإء الضففم ارسففرائيلي لتلففك المنط ففة سففييدي إلففس النشففاط 
العمففل  مصففادرة األرض وت ييففد أاففحابها مففن الواففول إليهففا، وسففييدي إلففس عففدم قففدرة الفلىففطينيين مففن

 وكىب ل مة  يشهم من أراضيهم الةرا ية.
ا منط ة األغوار الفلىفطينية، وففي من خصائق وم ومات اقتصادية تتمية به وفي ضوا ما سبم -9

ضففوا مفففا يجنيففه االحفففتالل ارسفففرائيلي مففن فوائفففد ومنفففافع اقتصففادية بحكفففم الىفففيطرة علففس تلفففك المنط فففة 
واسففتاالل م ففدراتها ومواردهففا الطبيعيففة، فففإء عمليففة الضففم لهففذه المنط ففة تعتبففر خىففارة كبيففرة لالقتصففاد 

 .الفلىطيني
نط ففة األغففوار ومففا تمتلكففه مففن م ومففات وخصففائق اقتصففادية، وتتطلففب األهميففة االسففتراتيجية لم -10

وما يترتب علس مشروع الضم من تدا يات سياسية وقانونية واقتصادية خطيرة، استخدام كافة الخيارات 
الفلىففطينية )الىياسففية وال انونيففة واالقتصففادية( لمنففع تنفيففذ مشففروع الضففم ارسففرائيلي ومواجهففة التالاففل 

 .الار ية الذي يخطط االحتالل ارسرائيلي له ويىعس إلس تنفيذهاالستيطاني في الضفة 
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 مةكر  شارحة 
 بشأن

 2020التقرير االقتصاد  العربي الموحد لعام 
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:

 أوالا:
تصادي العر ي الموحفد سفنويًا بالتعفاوء بفين األمانفة العامفففة وافندوق الن فد يتم إعداد الت رير االق -

العر ففي والصففندوق العر ففي لإلنمففاا االقتصففادي واالجتمففاعي ومنظمففة األقطففار العر يففة المصففدرة 
للتطفففورات االقتصفففادية الدوليفففة والعر يفففة. للبتفففرول. ويتضفففمن الت ريفففر استعراضفففًا ةفففاماًل وتحلفففياًل 

، اففدر ملخففق للت ريففر باللاففة االنجليةيففة. وحراففًا علففس توسففيع دائففرة 2011م واعتبففارًا مففن عففا
 .2016المىتفيدين، ف د ادر ملخق للت رير باللاة العر ية واالنجليةية اعتبارًا من عام 

مفن كفل عفام. أيلول /يتم عرض الت رير علفس المجلفس االقتصفادي واالجتمفاعي ففي دورة سفبتمبر -
ظي البنوك المركةية ورؤساا ميسىات الن د العر ية في اجتماعهم كما تتم مناقشته من قبل محاف

الىفففنوي، وففففي ضفففوا مالحظفففات كفففل مفففن المجلفففس االقتصفففادي واالجتمفففاعي ومحفففافظي البنفففوك 
، تفتم إعفادة تحريفر المركةية والمالحظفات التفي تتل اهفا الجهفات المعفدة للت ريفر مفن الفدول العر يفة

 من كل عام. كانوء أول/توزيعه في نهاية ديىمبرالت رير وطباعته في اورته النهائية و 
 ثانياا:

والمكونففة مففن ممثلففي  2020ع ففدت اللجنففة التحضففيرية المكلفففة بإعففداد الت ريففر االقتصففادي لعففام  -
(، حيفث 5/12/2019-3 الجهات المشاركة في إعداد الت رير اجتماعها األول )األمانفة العامفة:

ة. وتعد األمانة العامة أر عة فصول عدّ لس الجهات المة تم االتفاق علس فصول الت رير وتوزيعها ع
هففي: التطففورات االقتصففادية الدوليففة، االقتصففاد الفلىففطيني، التعففاوء العر ففي فففي مجففال  ،بففالت رير

فففي حففين تعففد الجهففات األخففرة . البيإففي ودورة فففي تح يففم التنميففة المىففتدامة، التجففارة الخارجيففة
، هفففي: التطفففورات االقتصفففادية واالجتما يفففة، قطفففاع المشفففاركة ففففي إعفففداد الت ريفففر تىفففعة فصفففول

الةراعفففة والميفففاه، ال طففففاع الصفففناعي، التطفففورات فففففي مجفففال الفففنفط والطاقففففة، التطفففورات الماليففففة، 
التطففورات الن ديففة والمصففرفية وفففي أسففواق المففال فففي الففدول العر يففة، مففوازين المففدفوعات والففدين 

ودعففففم دوره فففففي التنميففففة العر يففففة، العففففوء العففففام الخففففارجي وأسففففعار الصففففرف، االقتصففففاد الرقمففففي 
 ارنمائي العر ي. 

مناقشففة مىففودات الت ريففر االقتصففادي ًا لع ففدت الميسىففات المشففاركة فففي إعففداد الت ريففر اجتماعفف -
حيفففث تفففم االطفففالع علفففس نتفففائج اجتمفففاع  "؛فيفففديو كفففونفرانست نيفففة " عبفففر 2020العر فففي الموحفففد 
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-19خفففالل الفتفففرة " فيفففديو كفففونفرانست نيفففة " عبفففر تنىفففيم احصفففااات الت ريفففر والفففذي ع فففد أيضفففاً 
21/4/2020. 

ولية عداد الت رير المىودات األإ تم االتفاق خالل االجتماع علس إرسال الميسىات المشاركة في  -
قصفففففاه أإلفففففس افففففندوق الن فففففد العر فففففي ففففففي موعفففففد  ،للفصفففففول بعفففففد إدخفففففال التعفففففديالت الم ترحفففففة

لس الميسىفات إولية للت رير محدود التداول رسال النىخة االاالتفاق علس إ . كما تم7/7/2020
ة للت ريفففر وكفففذلك لن فففاط االتصفففال بفففالمجلس االقتصفففادي واالجتمفففاعي ومجلفففس محفففافظي عفففدّ المة 

 30/7/2019البنوك المركةية وميسىات الن د العر ية في موعد أقصاه 
 ثالثاا:    

، وتفم إرسفالها إلفس الفدول 2020تم إعداد النىخة األوليفة للت ريفر االقتصفادي العر في الموحفد لعفام 
العر ية لدراستها، تمهيدًا لعرضها علس اجتماع محفافظي البنفوك المركةيفة ورؤسفاا ميسىفات الن فد 

 العر ية وكذا إرسالها لن اط االتصال بالمجلس االقتصادي واالجتماعي.
 

 المقترح المطلوب:

 األمر معروض علس المجلس الموقر للتفضل باتخاذ ما يراه مناسبًا.
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الخطاب العربي الموحد لالجتماع السنو  المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين 
 .2020لعام 
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 شارحة مةكر 
 بشأن

 المشترك السنو   لالجتماع الموحد العربي الخطاب
 2020لعام  الدوليين والبنك النقد لصندوق 

 ــــــــــ
 وع:عرض الموض

تولس األمانة العامة اهتمامًا كبيرا بتعةية عالقاتها مع المنظمات العر ية المتخصصة والميسىات  -
اندوق الن د  في م دمتهالمالية العر ية لتعةية العمل االقتصادي العر ي المشترك والذي يأتي 

يسىات الن د العر ي لما ي وم به من دور بارز وفعال بالتعاوء مع البنوك المركةية العر ية وم
 العر ية في التنمية االقتصادية واالجتما ية في الدول العر ية. 

 يطلم العام األخير من الر ع في سنوًيا مشتركاً  الدوليين اجتماعاً  الن د واندوق  البنك تع د إدارة -
 بالتنمية الموضوعات المتعل ة من عدًدا مناقشة االجتماع هذا في ويتم الخريا، اجتماع عليه
 العالمي. ويعد االجتماع االقتصاد أداا علس تي ر والتي العالم مىتوة  علس والمالية صاديةاالقت
 كبير من فيه عدد ويشارك والميسىتين، الدول بين مباةر حوار فيه يتم الدولي، للتعاوء  ةمنتد
 .العالم أنحاا األعمال من كافة ورجال المدني المجتمع ومنظمات الخاص وال طاع الدول ممثلي

علس أداا االقتصاد  ( التي اجتاح  العالم،19- )كوفيد  رت جائحة فيروس كورونا المىتجدأ -
% وستنكم  5بنحو  2020ء ينكم  خالل عام أالعالمي بشكل كبير والذي من المتوقع 

%، في الوق  الذي تواجه االقتصادات الناةإة واالقتصادات النامية 4.1االقتصادات العر ية بنحو 
الذي ، و فراد لواائفهم علس مىتوة العالمول العر ية تحديات كبيرة وف داء العديد من األمن بينها الد

 .% من الواائ  ال ائمة38ر قرابة دّ قة 
ع د الدورة  العر ية الن د وميسىات المركةية المصارف محافظي لمجلس الدائم المكتبقرر  -

 بتاريخ "فيديو كونفرانست نية "عبر  الجتماعه الىنوي بتنظيم اندوق الن د العر ي (44االعتيادية )
وتم اعتماد مىودة ال ضايا الم ترح إدراجها ضمن الخطاب العر ي الموحد لعام  13/9/2020

، الذي ستلنيه المجموعة العر ية في االجتماعات الىنوية لصندوق الن د والبنك الدوليين 2020
أكيد علس حث الميسىات المالية الدولية ال ادم، وتم الت تشرين أول/الم رر ع دها خالل ةهر أكتو ر

 علس مواجهة التدا يات الىلبية لجائحة كورونا. علس مضاعفة الدعم الم دم لمىاعدة الدول العر ية
نىخة من أهم ال ضايا الم ترح إدراجها ضمن بقام اندوق الن د العر ي بتةويد األمانة العامة  −

 (.مرفم) 2020الموحد لعام  العر ي الخطاب
 ترح المطلوب:المق

 األمر معروض علس المجلس الموقر للتفضل باتخاذ ما يراه مناسبًا.
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 : السادس البند   
ــــم  ــــة رق ــــاري   2020لســــنة  21قــــرار المــــدير  العامــــة لمنظمــــة المــــرأ  العربي ـت

 الخاص بفصل موظفة تعمل بالمنظمة. 24/3/2020
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 مةكر  شارحة
 بشأن

 مة لمنظمة المرأ  العربية قرار المدير  العا
 24/3/2020ـتاري   2020لسنة  21رقم 

 الخاص بفصل موظفة تعمل بالمنظمة
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 عرض الموضوع:
بإحالفة المهندسفة/  18/2/2020بتفاريخ  18أادرت المديرة العامة لمنظمة المرأة العر ية ال فرار رقفم  −

ية( إلففس لجنففة المىففاالة القتففراح مففا تففراه مناسففبًا بالنىففبة إلففس سففها أحمففد علففس عثمففاء )سففودانية الجنىفف
 .2019- 2018 حصولها علس ت دير ضعيا في ت رير الكفااة عن عامي

بتفففففففاريخ  39-20-4تل ففففففف  األمانفففففففة العامفففففففة مفففففففذكرة المندو يفففففففة الدائمفففففففة لجمهوريفففففففة الىفففففففوداء رقفففففففم  −
نابففففة لجمهوريففففة الىففففوداء لففففدة المنففففدوب الففففدائم بارالىففففيد نتففففائج ل ففففاا ، تفيففففد خاللهففففا ب11/4/2020

، والفذي تفم خاللفه االتففاق علفس 2020 آذار/الجامعة بالمديرة العامة لمنظمة المرأة العر ية في مارس
عامفًا  15استمرار المهندسة/ سفها أحمفد علفس عثمفاء ففي عملهفا وأداا مهامهفا الفذي امتفد ألكثفر مفن 

 (.1مرفم )بالمنظمة. 
ترحيففففب بففففذلك ووعففففدت بالتنىففففيم مففففع المندو يففففة الدائمففففة لجمهوريففففة أبففففدت المففففديرة العامففففة للمنظمففففة ال −

الىفففوداء ففففي كاففففة األمفففور ذات العالقفففة مىفففت باًل. وعلفففس الفففرغم مفففن ذلفففك، ف فففد قامففف  بتشفففكيل لجنفففة 
 لع د جلىاتها. 23/3/2020وتم تحديد تاريخ  ،لمىاالة المهندسة/ سها أحمد علس عثماء

بمخاطبة كفل مفن األمانفة العامفة للجامعفة والمفديرة  داء مجدداً قام  المندو ية الدائمة لجمهورية الىو   −
وطلبفف  مففن األخيففرة تأجيففل ع ففد جلىففة المىففاالة إلففس حففين النظففر فففي  ،العامففة لمنظمففة المففرأة العر يففة

قانونيفففة لجنفففة المىفففاالة التفففي تفففم تشفففكيلها بالمخالففففة لمفففا هفففو منصفففوص عليفففه ففففي األنظمفففة واللفففوائح 
لمنظمفففات العر يفففة األخفففرة. ولكفففن المفففديرة العامفففة للمنظمفففة لفففم تىفففتجب المعمفففول بهفففا ففففي المنظمفففة وا

سفها أحمفد علفي عثمفاء  لطلب جمهورية الىوداء فحىفب، بفل أافدرت قفرارًا بإنهفاا خدمفة المهندسفة/
 .1/4/2020اعتبارًا من 

بتففففففاريخ  48-20-53تل فففففف  األمانففففففة العامففففففة مففففففذكرة المندو يففففففة الدائمففففففة لجمهوريففففففة الىففففففوداء رقففففففم  −
المتعلففم  2020لىففنة  21تطلففب إحالففة قففرار المففديرة العامففة لمنظمففة المففرأة العر يففة رقففم  5/5/2020

بإنهاا خدمة المهندسة/ سها أحمفد علفس عثمفاء إلفس قطفاع الشفيوء ال انونيفة باألمانفة العامفة لدراسفته 
 (.2مرفم ) فيه. والب ّ 

ال اضفففي بفصفففل  2020ىفففنة ل 21قفففام قطفففاع الشفففيوء ال انونيفففة باألمانفففة العامفففة بدراسفففة ال فففرار رقفففم  −
 21/4/2020بتففاريخ  159ومففذكرة منظمففة المففرأة العر يففة رقففم  ،المهندسففة/ سففها أحمففد علففس عثمففاء
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المتضففمن مالبىففات إاففدار قففرار الفصففل. وقففد أوضففح قطففاع الشففيوء ال انونيففة بففأء اآل ففار ال انونيففة 
مفن الترايفة ولفيس المترتبة علس حصول الموا  علس درجة ضفعيا لىفنتين متتفاليتين هفي حرمانفه 

الفصففل وأء النظففر فففي نتففائج ت ريففر كفففااة الموافف  ال ينففدرج ضففمن اختصففاص لجنففة المىففاالة ولففم 
 21نق عليها في النظام أو الالئحة. و ناا عليه، أففاد قطفاع الشفيوء ال انونيفة بفبطالء ال فرار رقفم ية 

ندسة/ سها أحمد علي الصادر من منظمة المرأة العر ية ضد المه 24/3/2020بتاريخ  2020لىنة 
 (.3مرفم ) وما يترتب عليه من آ ار قانونية ومالية. ،عثماء

مفففففاده رفففففا  14/6/2020بتففففاريخ  200تل فففف  األمانففففة العامففففة مففففذكرة منظمففففة المففففرأة العر يففففة رقففففم  −
 2020لىفففنة  21المنظمففة فتفففوة قطفففاع الشفففيوء ال انونيففة باألمانفففة العامفففة بشفففأء بطففالء ال فففرار رقفففم 

 .(4مرفم ) نهاا خدمة المهندسة/ سها أحمد علي عثماءإالخاص ب 24/3/0202بتاريخ 
 بتفففففاريخ 24-20-76تل ففففف  األمانفففففة العامفففففة مفففففذكرة المندو يفففففة الدائمفففففة لجمهوريفففففة الىفففففوداء رقفففففم   −

علس المجلس  ،تطلب عرض موضوع إنهاا خدمة المهندسة/ سها أحمد علي عثماء، 12/7/2020
 (.5مرفم ) ية.االقتصادي واالجتماعي في دورته الحال

 المقترح المطلوب:
 األمر معروض علس المجلس الموقر للتفضل باتخاذ ما يراه مناسبًا.
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 تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان: :السابع البند   

 المجالس الوزارية: :أوالا 
حففول للىففياحة  للمجلففس الففوزاري العر ففيالبيففاء الختففامي الصففادر عففن الجلىففة الطارئففة  -

 .17/6/2020بتاريخ ( 19-جائحة فيروس كورونا المىتجد )كوفيد 
ت ففففريفففففففففففر وقففففففففففففففرارات الفففففففففدورة االسففففتثنائية للمجلففففس الففففوزاري العر ففففي للكهر ففففاا بتففففاريخ  -

27/7/2020. 
 ثانياا: اللجان: 
اية تحرير التجارة في ت رير وتوايات االجتماع األول للجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ اتفا -

 .20/2/2020-19الخدمات بين الدول العر ية، يومي 
 ت ريففففففففر وتواففففففففيات االجتمففففففففاع الثالففففففففث للجنففففففففة تىففففففففوية المنازعففففففففات، خففففففففالل الفتففففففففرة  -

23-25/2/2020. 
-2(، يففومي 40ت ريفر وتواففيات اجتمففاع مففدراا عففامي الجمففارك فففي الففدول العر يففة ) -

3/3/2020. 
نائي للجنفففة الفنيفففة الدائمفففة ل واعفففد المنشفففأ، بتفففاريخ ت ريفففر وتوافففيات االجتمفففاع االسفففتث -

11/5/2020. 
لجنفففة التنىفففيم العليفففا للعمفففل العر فففي المشفففترك ل( 49ت ريفففففففففر وقفففففففففففرارات االجتمفففففففففففففاع ) -

 .13/7/2020برئاسة معالي األمين العام بتاريخ 
ففففففففة المنظمففففففففففففات للتنىيففففففففففففففم والمتابعفففففففففففففة ( للجنفف29ت ريففففففففر وتواففففففففففيات االجتمفففففففففففففففاع ) -

 .23/7/2020المنبث ففففففففففة عن المجلفففففففففس االقتصفففففففففادي واالجتمففففففففاعفففففففي بتاريخ 
 .23/8/2020( للجنة التنفيذ والمتابعة بتاريخ 49ت رير وتوايات االجتماع ) -
 .24/8/2020لفنية للملكية الفكرية بتاريخ ( للجنة ا6االجتماع ) -

 )وثيقة مستقلة( 

 

 


