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 مذكرة شارحة

   شأن
 دعم الجمهورية اليمنية لمواجهة التحديا  الصحية واإلنسانية

 ــــــــــــــــــــــ
 عرض الموضوع:

، من المنــدوبيــة الــدائمــة للجمهوريــة 10/2/2020( بتــاري  58/2/2020تلقــو األمــانــة العــامــة المــذكرة رقم ) -
موضــــــوت "دعم الجمهورية اليمنية لمواجهة التحديات الصــــــحية واإلنســــــانية" على اليمنية، تطلب  اللها عرة 

( لمجلا وزراء الصـــــــــحة العرا، وقد نرفقو المندوبية بمذكرتها المشـــــــــار إليها مذكرة 53جدول نعمال الدورة )
 شارحة في هذا الشأن.

، 27/2/2020 ( لمجلا وزراء الصــــــــــــــحة العرا التي عقدت بتاري 53تم عرة الموضــــــــــــــوت على الدورة ) -
( بشأن "دعم الجمهورية اليمنية لمواجهة التحديات الصحية واإلنسانية"، والذي 20ونصدر المجلا القرار رقم )

نصـــــــــو فقرته الثانية على "تكلي  األمانة الفنية بالعمل على رف  هذا الموضـــــــــوت للعرة على مجلا جامعة 
 الدول العربية على مستوى القمة العربية القادمة".

( للمجلا االقتصادي واالجتماعي، ونصدر المجلا القرار 106ذاي لذل ، تم عرة الموضوت على الدورة )تنفي -
، الذي تضمنو فقرته الثانية اإلحاطة علماي بإضافة موضوت "دعم الجمهورية 3/9/2020( بتاري  2279رقم )

نها في مشــــــروت المل  اليمنية لمواجهة التحديات الصــــــحية واإلنســــــانية" ضــــــمن الموضــــــوعات المقتر  تضــــــمي
(. وقد نسد 31االقتصـــــــــادي واالجتماعي لمجلا جامعة الدول العربية على مســـــــــتوى القمة في دورته العادية )

( على تضمين هذا الموضوت في المل  االقتصادي واالجتماعي 109-107المجلا  الل دوراته المتعاقبة )
(، وكان آ ر القرارات الصـــــادرة عن المجلا 31)لمجلا جامعة الدول العربية على مســـــتوى القمة في دورتها 

 .10/2/2022( بتاري  109( د.ت )2325في هذا الشأن القرار رقم )
، إلى المندوبية الدائمة 2/6/2022( بتاري  22/470بناءي على ما تقدم، وجهو األمانة العامة المذكرة رقم )  -

الشــارحة ومشــروت القرار الخا  بهذا الموضــوت،  للجمهورية اليمنية، تطلب موافاتها بنســخة محدثة من المذكرة
حتى يتســــــــــــــنى عرضـــــــــــــــه على الدورة  ير العادية للمجلا االقتصـــــــــــــــادي واالجتماعي المعنية بإعداد المل  

 االقتصادي واالجتماعي المرفوت للقمة في صورته النهائية.
، من المندوبية الدائمة 9/6/2022( بتاري  1089/100وفي هذا اإلطار تلقو األمانة العامة المذكرة رقم ) -

للجمهورية اليمنية، مرفو بها نســـــخة محدثة من المذكرة الشـــــارحة الخاصـــــة بموضـــــوت "دعم الجمهورية اليمنية 
 (.مرفولمواجهة التحديات الصحية واإلنسانية" )

 بعرة هــذا الموضــــــــــــــوت على المجلا االقتصــــــــــــــــادي واالجتمــاعي في دورتــه  ير العــاديــة )األمــانــة العــامــة:  -
(، نسد المجلا على نهمية تضــمينه في مشــروت المل  31( للتحضــير للقمة العربية د.ت )19-21/7/2022

 االقتصادي واالجتماعي للقمة.
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