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 مذكرة شارحة
  شأن

 التعافي االقتصادي واالجتماعي م  جائحة كورونا في الدو  العر ية
 ــــــــــــــــــــ

 عرض الموضوع:

 :: الوض  االقتصادي في الدو  العر ية ما  عد جائحة فيروس كورونا المستجدأوالا 
مرفـو بهـا دراسـة تحـو عنـوان  26/7/2020( بتاري  143)تلقو األمانة العامة مذكرة اتحاد رجال األعمال العرا رقم  -

"الوضــ  االقتصــادي فــي الــدول العربيــة مــا بعــد جائحــة فيــرو  كورونــا المســتجد"، و   إلدراجهــا ضــمن مشــروت الملــ  
 (.31االقتصادي واالجتماعي لمجلا جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية )

(، ونصـدر القـرار رقـم 106لموضوت على المجلا االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )وتنفيذاي لذل ، تم عرة ا -
تضـمينها فـي الملــ   المقتـر ، الـذي تضـمنو فقرتــه األولـى اإلحاطـة علمـاي بالموضــوعات 3/9/2020( بتـاري  2279)

(، ومـن بينهـا موضـوت 31القمة فـي دورتـه العاديـة ) مستوى االقتصادي واالجتماعي لمجلا جامعة الدول العربية على 
". كما نّسد المجلا  الل دوراتـه المتعاقبـة الوض  االقتصادي في الدول العربية ما بعد جائحة فيرو  كورونا المستجد"

( على تضمين هذا الموضوت في المل  االقتصادي واالجتماعي لمجلـا جامعـة 109( وحتى الدورة )107من الدورة )
آ ــر القـــرارات الصــادرة عنـــه فــي هـــذا الشــأن، القـــرار رقـــم  وكـــان(، 31ل العربيـــة علــى مســـتوى القمــة فـــي دورتهــا )الــدو 
 .10/2/2022( بتاري  109( د.ت )2325)

إلـــى اتحـــاد رجـــال األعمـــال  1/6/2022بتـــاري   1283/8/7وتنفيـــذاي لهـــذا القـــرار، وّجهـــو األمانـــة العامـــة المـــذكرة رقـــم  -
المجلـا  افاتها بنسـخة محدثـة مـن الدراسـة المقدمـة والتـي تشـمل آ ـر التطـورات لعرضـها علـىالعرا، تطلب  اللها مو 

االقتصــادي واالجتمــاعي فــي دورتــه  يــر العاديــة لإلعــداد والتحضــير للملــ  االقتصــادي واالجتمــاعي لمجلــا جامعــة 
، 19/6/2022( بتـاري  48/2022(. وتلقو في هذا الشـأن مـذكرة االتحـاد رقـم )31الدول العربية على مستوى القمة )

والمرفو بها الدراسة التي نعدها اتحاد رجال األعمال العرا حول "تداعيات جائحة فيـرو  كورونـا علـى الـوطن العربـي 
. وبعــرة الدراســة علــى المجلــا (: رؤيــة مســتقبلية للسياســات االقتصــادية الُمثلــى للتعــافي واالزدهــار"2019-2022)

( ومالحظـات الـدول األعضـاء، تـم 21/7/2022-19ه  ير العادية )األمانة العامة :االقتصادي واالجتماعي في دورت
ـــاري   ـــى النحـــو المرفـــو بموجـــب مـــذكرة اتحـــاد رجـــال األعمـــال بت : النســـخة 1)مرفـــو. 26/7/2022تعـــديل الدراســـة عل

 .المحدثة من الدراسة المذكورة(
 :العر ية  والوقاية م  فيروس كورونا في الدو: مساهمة الدف  اإلل تروني في تعزيز الشمو  المالي ثانياا 
-1/2/40الدائمــة للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية رقــم )ج.ت.مندوبيــة تلقــو األمانــة العامــة للجامعــة مــذكرة ال -

 مرفو بها الدراسة التي نعـدتها وزارة البريـد والموصـالت السـلكية والالسـلكية بالجمهوريـة، 23/12/2021( بتاري  320
تطلـب  اللهـا عـرة موضـوت ، (2)مرفـو الجزائرية حـول "تطـور الـدف  اإللكترونـي فـي الجزائـر  ـالل جائحـة كورونـا".

"مســاهمة الــدف  اإللكترونــي فــي تعزيــز الشــمول المــالي والوقايــة مــن فيــرو  كورونــا فــي الجزائــر والــدول العربيــة" ضــمن 
  (.31لعربية على مستوى القمة في دورته العادية )مشروت المل  االقتصادي واالجتماعي لمجلا جامعة الدول ا

 2 محدثةمذكرة 
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، الــذي 10/2/2022( بتــاري  2325( القــرار رقــم )109نصــدر المجلــا االقتصــادي واالجتمــاعي فــي دورتــه العاديــة ) -
( عـرة موضـوت "مسـاهمة الـدف  اإللكترونـي فـي تعزيـز الشـمول المـالي والوقايـة مـن فيـرو  6تضمن في فقرته )ثانيـاي/

الدول العربية" في مشروت المل  االقتصادي واالجتماعي لمجلـا جامعـة الـدول العربيـة علـى مسـتوى القمـة سورونا في 
  (.31في دورته العادية )

تلقــو األمانــة العامــة ورقــة المملكــة العربيــة الســعودية التــي نعــدها البنــ  المركــزي الســعودي حــول "تجربــة المملكــة فيمــا  -
لتضـمينها فـي  همتها في تعزيـز الشـمول المـالي والحـد مـن آثـار جائحـة كورونـا"يخت تطور الدف  الكتروني ومدى مسا

 .(3مرفو)هذا البند. 
مــن المندوبيــة الدائمــة للمملكــة المغربيــة، والتــي  20/7/2022( بتــاري  2659سمــا تلقــو األمانــة العامــة المــذكرة رقــم ) -

ـــة حـــول هـــذا الموضـــوت، واقترحـــو بموجبهـــ ـــةتتضـــمن مالحظـــات المملكـــة المغربي ـــى  ا نهمي "إضـــفاء الطـــاب  العربـــي عل
 المشروت، و ل  بإعداد المشروت بشكل شمولي يهم عدة دول عربية".

ــــم ) - ــــة العامــــة المــــذكرة رق ــــو األمان ــــة  25/8/2022( بتــــاري  629سمــــا تلق ــــة الجزائري ــــة الدائمــــة للجمهوري مــــن المندوبي
التساؤالت الـواردة مـن المملكـة المغربيـة بخصـو  الديمقراطية الشعبية، مرفو بها مالحظات الجمهورية الجزائرية حول 

هـذا الموضــوتا حيــ  تــدعو الجمهوريــة الجزائريــة، مــن  ــالل هــذا المشــروت المقتــر  المعنــي بمســاهمة الــدف  االلكترونــي 
فــي تعزيــز الشــمول المــالي والوقايــة مــن فيــرو  كورونــا فــي الــدول العربيــة، إلــى تبــادل نفضــل الممارســات والتقنيــات فــي 

ل الباا، حي  نن األمر ال يتعلو بمشروت يتطلب تمويالي، وإنما إمكانية تقاسم تجارا الـدول العربيـة فـي هـذا المجـهذا ا
 من  الل:

القيــام بدراســة مقارنــة تمــا الــدول العربيــة، يشــرف عليهــا قطــات تنميــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بجامعــة الــدول  •
مختلـــ  الـــدول العربيـــة، مـــ  تبـــادل نفضـــل التجـــارا والممارســـات  العربيـــة، تتعلـــو بتطـــور الـــدف  االلكترونـــي بـــين

 والتقنيات الناجحة.
و/نو تكلي  المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال والمعلومات، التابعة لجامعة الدول العربية، بتنظيم دورات تدريبية  •

المنصرم بالجزائر الدورة األولى للمنتدى لفائدة إطارات الدول العربية، علماي نن هذه المنظمة عقدت في شهر جوان 
 السنوي العربي حول تنمية القدرات البريدية العربية في مجال التجارة االلكترونية والدف  عن بعد.

: ر م مسارا  التعافي في المن قة العر ية ودعم 19-ثالثاا: إعمن الرياض تحت عنوان "اآلثار المتباينة لجائحة كوفيد 
 والهشة في األو ئة واألزما ":الفئا  الضعيفة 

نظمو األمانة العامـة، بالتنسـيو مـ  وزارة المـوارد البشـرية بالمملكـة العربيـة السـعودية وبالتعـاون مـ  منظمـة اليونيسـكو،  -
مــ تمر وزراء الشــ ون االجتماعيــة العــرا والمجــالا الوزاريــة العربيــة المعنيــة بالقطاعــات االجتماعيــة، ومنتــدى برنــام  

( لــــوزراء الشــــ ون االجتماعيــــة العــــرا، تحــــو عنــــوان "اآلثــــار المتباينــــة لجائحــــة MOSTوالت االجتماعيــــة )إدارة التحــــ
: رســم مســارات التعــافي فــي المنطقــة العربيــة ودعــم الفئــات الضــعيفة والهشــة فــي األوبئــة واألزمــات"، و لــ  19-سوفيــد
 في المملكة العربية السعودية. 22/12/2021-21يومي 

: رسم مسارات التعافي في المنطقـة العربيـة 19-عالن الرياة حول "اآلثار المتباينة لجائحة كوفيدصدر عن الم تمر إ  -
، الـــذي تضـــمن تعزيـــز السياســـات االجتماعيـــة بكافـــة (4)مرفـــوودعـــم الفئـــات الضـــعيفة والهشـــة فـــي األوبئـــة واألزمـــات" 

الفئــات الضــعيفة والهشــة فــي المجتمــ  وفــي قطاعاتهــا، وضــمان اســتدامتها وشــمولها مــ  معالجــة التحــديات التــي تواجــه 
 مقدمتهم األشخا   وي اإلعاقة وكبار السن واألطفال.
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نســـد اإلعـــالن علـــى بـــرام  الحمايـــة االجتماعيـــة التـــي تســـاعد علـــى الحـــد مـــن البطالـــة ودمجهـــا عنـــد الحاجـــة مـــ  بـــرام   -
العربيــة المتخصصــة الحتــواء جائحــة التــدريب وتطــوير مهــارات الشــباا، باإلضــافة إلــى تعزيــز دور المجــالا الوزاريــة 

"، ومواصلة مسيرة التنمية االجتماعية القطاعية المستدامة، ودعم تنفيذ اإلطـار االسـتراتيجي العربـي للقضـاء 19-"سوفيد
علــى الفقــر متعــدد األبعــاد، والــذي نقرتــه القمــة العربيــة التنمويــة: االقتصــادية واالجتماعيــة فــي دورتهــا الرابعــة )بيــروت: 

( فــــي الجمهوريــــة التونســــية 30واالســــتراتيجية العربيــــة لكبــــار الســــن، والتــــي نقرتهــــا القمــــة العربيــــة العاديــــة ) (،2019
(، واالســـتراتيجيات  ات الصـــلة، وكـــذل  اإلعالنـــات والبيانـــات الصـــادرة عـــن مجـــالا الـــوزراء العـــرا المعنيـــين 2019)

 ". 19-،  ات الصلة بالتعافي من جائحة "سوفيدبالش ون االجتماعية والشباا والرياضة والصحة والسكان والتنمية
"، 19-"سوفيـدجائحـة فيمـا يخـت التصـدي لتعزيز التعاون الدولي بين جمي  القطاعات المختلفـة تضّمن اإلعالن نيضاي  -

ضــمن  طــة ، بمقــدار النصــ اإلنفــاب واالســتثمارات االجتماعيــة واإلســهام فــي تحقيــو هــدف الحــد مــن الفقــر  وتشــجي 
، ودعــم سياســات وبــرام  الحمايــة االجتماعيــة لكافــة القطاعــات الموجهــة الالجئــين/ للنــازحين 2030دامة التنميــة المســت

والمجتمعـــات المستضـــيفة الالجئـــين/ للنـــازحين، ودعـــم سياســـات وبـــرام  الحمايـــة االجتماعيـــة فـــي دولـــة فلســـطين كونهـــا 
 الطـوارئ إنشـاء صـناديو لمواجهـة عـن  تخض  لالحتالل وما يترتب على  ل  من  روف اجتماعيـة واقتصـادية، فضـالي 

على الصعيد الوطني، بدعم من قطاعات المجتم  المختلفـة، باإلضـافة إلـى بحـ  وضـ  إطـار مماثـل للميثـاب العـالمي 
 ( بحي  يكون  راعاي داعماي لمواجهة األزمات والطوارئ بشكل استباقي.Compact UN Globalلألمم المتحدة )

( لمجلــا وزراء الشــ ون 47إعــالن الريــاة المشــار إليــه، علــى جــدول نعمــال الــدورة )بنــاءي علــى مــا تقــدم، تــم عــرة  -
ـــة العـــرا، ونصـــدر المجلـــا القـــرار رقـــم ) ـــاري  944االجتماعي ، الـــذي نصـــو فقرتـــه )ثالثـــاي( علـــى 23/12/2021( بت

ـــة علـــى إعـــالن الريـــاة الصـــادر عـــن مـــ تمر وزراء الشـــ ون االجتماعيـــة والمجـــالا الوزاريـــة العر  بيـــة المعنيـــة "الموافق
لـوزراء الشـ ون االجتماعيـة العـرا، تحـو  MOSTبالقطاعات االجتماعية، ومنتدى برنام  إدارة التحوالت االجتماعية 

: رسم مسارات التعافي في المنطقة العربيـة ودعـم الفئـات الضـعيفة والهشـة فـي 19عنوان: اآلثار المتباينة لجائحة كوفيد
فــي المملكـــة العربيــة الســـعودية،  2021ديســمبر / كـــانون األول  22و 21يـــومي األوبئــة واألزمـــات، الــذي تـــم تنظيمــه 

 ( لمجلا جامعة الدول العربية على مستوى القمة العتمادها".31ورفعها إلى الدورة )
تنفيـــذاي لقـــرار المجلـــا المشـــار إليـــه، تـــم عـــرة الموضـــوت علـــى المجلـــا االقتصـــادي واالجتمـــاعي فـــي دورتـــه العاديـــة  -

ــــى 10/2/2022( بتــــاري  2325لقــــرار رقــــم )(، ونصــــدر ا109) ــــى التأسيــــد عل ــــذي تضــــمنو الفقــــرة )نوالي( منــــه عل ، ال
الموضــوعات االقتصــادية واالجتماعيــة المقتــر  تضــمينها فــي مشــروت الملــ  االقتصــادي واالجتمــاعي لمجلــا جامعــة 

آلثـــار المتباينـــة لجائحـــة (، ومـــن ضـــمنها إعـــالن الريـــاة بعنـــوان "ا31الـــدول العربيـــة علـــى مســـتوى القمـــة فـــي دورتهـــا )
: رسـم مسـارات التعـافي فـي المنطقـة العربيـة ودعـم الفئـات الضـعيفة والهشـة فـي األوبئـة واألزمـات"، الصـادر 19-سوفيد

عن م تمر وزراء الش ون االجتماعية والمجـالا الوزاريـة العربيـة المعنيـة بالقطاعـات االجتماعيـة، ومنتـدى برنـام  إدارة 
 (.2021( لوزراء الش ون االجتماعية العرا )ديسمبر/ كانون نول MOST)التحوالت االجتماعية 

 را عاا:
 بعــــــرة هــــــذا الموضــــــوت علــــــى المجلــــــا االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي فــــــي دورتــــــه  يــــــر العاديــــــة )األمانــــــة العامــــــة: 

ــــى نهميــــة تضــــمينه فــــي مشــــروت الملــــ  31( للتحضــــير للقمــــة العربيــــة د.ت )19-21/7/2022 (، نســــد المجلــــا عل
 االقتصادي واالجتماعي للقمة. 
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نحن الوزراء العرا المجتمعون في م تمر وزراء الش ون االجتماعية والمجالا الوزارية العربية المعنية بالقطاعات 
، تحو عنوان "االثار MOSTاالجتماعية، والمنتدى الوزراي العربي لبرنام  إدارة التحوالت االجتماعية لليونسكو 

: رسم مسارات التعافي في المنطقة العربية، ودعم الفئات الضعيفة والهشة في األوبئة 19المتباينة لجائحة كوفيد 
، وبمشاركة المنظمات 2021ديسمبر / كانون نول  22المملكة العربية السعودية، يوم  –في مدينة الرياة واألزمات"، 

 األمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتم  المدني والجهات والم سسات العربية المعنية.واإلقليمية ووكاالت العربية 

، من اثار اجتماعية وصحية وانسانية صعبة، وتأثيرات 19وإ  نعرا مجدداي عن قلقنا إزاء ما  لفته جائحة كوفيد 
 بشكل مباشر على كافة فئات المجتم ،

ن للو ائ  و فم لألجور والتأثيرات السلبية، على كافة شرائح المجتم  وإدراساي لما  لفته تل  الجائحة من فقدا
 و اصة الشباا.

وا ذا في االعتبار زيادة نسب البطالة و اصة بين نوسال الشباا، ونهمية دورهم الهام، كشركاء رئيسين في 
 مواصلة مسيرة التنمية االجتماعية،

ية االجتماعية والسياسات الشبابية، واألنظمة الصحية، وتنفيذ واعتباراي للضغوطات  ير المسبوقة على ننظمة الحما
  طص الحماية االجتماعية،

وإ  ن كد على نهمية مواصلة مسيرة التنمية االجتماعية بكافة قطاعاتها االجتماعية والصحية والشبابية، وضرورة 
بما يسهم التاب  لليونسكو   (MOST) ملبرنا الفاعلالدور  نثمن، 2030استكمال مسيرة تنفيذ  طة التنمية المستدامة 

السياسات، و اصة في السياب لدعم وض  البحو  الفنية في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية  دعم وتطوير في
البيولوجيا ها كل من اللجنة الدولية أل القيات تالتي نطلق، الذي يتطلب تطوير المفاهيم، وتأسيداي على الدعوة الحالي

على التعامل م  اللقاحات  وحثها( COMESTونسكو واللجنة العالمية أل القيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا )التابعة للي
عبر المتقدمة  على الدول اي وليا حصر  الدول،باعتبارها منفعة عامة عالمية لضمان توفيرها على نحو منص  في كل 

 للحصول على اللقاحات.مزايدات األعلى ال

دعم الفئات الضعيفة والهشة في األوبئة واألزمات، وفي مقدمتهم االشخا   وي اإلعاقة وكبار  وإيماناي بأهمية
 .19السن، واألطفال، وتعزيز دور الشباا والمرنة واألسرة، في مسيرة التعافي من كوفيد 

بالقطاعات وإ  نثمن المشاركة القيمة لمجلا وزراء الش ون االجتماعية العرا، والمكاتب التنفيذية المعنية 
قطات الش ون االجتماعية، واألمانة العامة لمجلا التعاون لدول  –االجتماعية، واألمانة العامة لجامعة الدول العربية 

الخلي  العربية، ومنظمة العمل العربية، واالساديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللجنة االقتصادية 
االسكوا(، وبرنام  األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوب األمم المتحدة للسكان، والمكتب التنفيذي واالجتماعية لغربي آسيا )

لمجلا وزراء العمل والش ون االجتماعية لدول مجلا التعاون لدول الخلي  العربية، والمنظمة العربية لألشخا   وي 
خطيص، ومنظمة التعاون اإلسالمي، وكذل  كبار اإلعاقة، وجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، والمعهد العربي للت

 الشخصيات والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية والمنظمات والم سسات اإلقليمية في المملكة  اصة برنام 
االجفند، وم سسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وصندوب تنمية الموارد البشرية،  للتنمية العربي الخلي 
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الدولي  -  التنمية االجتماعية، ومجلا ش ون االسرة وهيئة رعاية األشخا   وي اإلعاقة في هذا الحد  العربي وبن
 الهام. 

 إننا نتفق على:
تعزيز السياسات االجتماعية بكافة قطاعاتها، وضمان استدامتها وشمولها م  ضرورة ان تعال  التحديات التي  -1

 جتم  وفي مقدمتهم األشخا   وي اإلعاقة وكبار السن، واألطفال.تواجه الفئات الضعيفة والهشة في الم
التأسيد على برام  الحماية االجتماعية التي تساعد على الحد من البطالة ودمجها، عند الحاجة م  برام  التدريب  -2

 وتطوير المهارات السيما تل  الموجهة للشباا.
ا، الش ون االجتماعية، والشباا والرياضة، والصحة، تعزيز دور المجالا الوزارية العربية المتخصصة، السيم -3

والسكان والتنمية، والمجالا األ رى ومنظمات العمل العربي المشتر  المعنية، لمواصلة قيامها بدورها الهام لدعم 
، والمضي قدما للتعافي منها ومواصلة مسيرة التنمية االجتماعية 19جهود الدول العربية، الحتواء جائحة كوفيد 

 لقطاعية المستدامة.ا
دعم تنفيذ اإلطار االستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد األبعاد، الذي نقرته القمة العربية التنموية الرابعة  -4

، واالستراتيجيات  ات 2019، واالستراتيجية العربية لكبار السن، التي اقرتها القمة العربية في تونا 2019
الصادرة عن مجالا وزراء الش ون االجتماعية والشباا والرياضة والصحة العرا، الصلة، واإلعالنات والبيانات 

وبالتعاون م  الشركاء من األمم المتحدة في مقدمتهم  ،19والسكان والتنمية،  ات الصلة بالتعافي من جائحة كوفيد 
اء مجموعة األمم االسكوا، وصندوب األمم المتحدة للسكان، واليونيس ، وعدد من الوكاالت  ات الصلة نعض

 المتحدة للتنمية، وبالتركيز على:
تعزيز دور المركز العربي لدراسات السياسات االجتماعية والقضاء على الفقر متعدد األبعاد، بوصفه  راعاي فنياي  •

لمجلا وزراء الش ون االجتماعية العرا، لتقديم الدعم الفني والدراسات الرامية إلى التعافي من جائحة كوفيد 
، والسيما األهداف 2030ومواجهة األوبئة واالزمات، بما يسهم في مواصلة تنفيذ  طة التنمية المستدامة  ،19

 والغايات  ات الصلة بالقضاء على الفقر بمختل  نبعاده.
العمل على تحقيو الحماية االجتماعية بمختل  قطاعاتها، من  الل تعزيز نه  الحماية االجتماعية لألطفال  •

 واألشخا   وي اإلعاقة والنساء والعاملين في القطات  ير المنظم. وكبار السن،
تعزيز مرونه ننظمة الحماية االجتماعية لمواجهة األزمات والصدمات المستقبلية، من  الل االستثمار في  •

 ننظمة حماية اجتماعية قوية متكاملة مستدامة.
عم وإصال  وإعادة هيكلة نسواب العمل، و اصة العمل على اتخا  التدابير الالزمة لتوفير العمل الالئو، ود •

 بين نوسال الشباا.
تعزيز جاهزية القطاعات االجتماعية والشبابية والصحية والتعليمية، لمواجهة األزمات الصحية، وتجنب تداعيات  •

مماثلة عند مواجهة صدمات ا رى  ير متوقعة، من  الل توفير االمكانات المطلوبة وتعزيز القدرات، ودعم 
الكوادر الشبابية، وتوفير اللقاحات ودعم الم سسات الطبية والتعليمية، وتصميم تغطية اسثر شموال ألنظمة 

 الرعاية االجتماعية والصحية.
التوس  في إستخدام التكنولوجيا، وتعزيز البنية الرقمية وتطوير رن  المال البشري، ورقمنة المزيد من الخدمات  •

 فراد.الحكومية للوصول إلى جمي  األ
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تعزيز دور الشباا والمرنة واألسرة من  الل السياسات الداعمة، والبرام  التدريبية ودعم البنية الم سساتية  •
 الالزمة.

العمل على استقرار انظمة التعليم وجودة مخرجاته،  اصة في حالة العودة إلى التعلم عن بعد، م  ضمان  •
باا، وزيادة كمية ونوعية توفير االنترنو، والحد من تكالي  مشاركة نسبر وادماج متكافئ في نظام التعليم للش

باإلضافة الى الدعم التربوي للطالا  وي اإلعاقة ونسرهم  اصة في حالة التعلم عن بعد لضمان شمول نوس  
 .العودة إلى التعلم عن بعد

ياسات الهادفة العمل على تخصيت ميزانيات  اصة لدعم واصال  وإعادة هيكلة اسواب العمل، وتصميم الس •
إلى معالجة النقت في فر  العمل الالئو، ودعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفو اإلمكانيات 

 المتاحة والسياب الوطني للدول األعضاء.
مواصلة الجهود على إعداد قواعد البيانات المدققة في كافة المجاالت، بما يمكن من وض  الخطص االستباقية  •

 يذ على واق  األرة.القابلة للتنف
 لتقاسم فوائد البحو  ،19كوفيد جائحة بما يخت تعزيز التعاون الدولي بين جمي  القطاعات المختلفة العاملة  -5

 .والسياسة والمجتم  المدني المبادئ األ القيةلحوار بين العلم و خلو االحاجة الماّسة لبو  العلمبوتعزيز الثقة 
ضمن  طة ، بمقدار النص اعية واإلسهام في تحقيو هدف الحد من الفقر اإلنفاب واالستثمارات االجتم تشجي  -6

 .2030التنمية المستدامة 
دعم سياسات وبرام  الحماية االجتماعية لكافة القطاعات الموجهة الالجئين/ للنازحين والمجتمعات المستضيفة  -7

 الالجئين/ للنازحين.
ين كونها تخض  لالحتالل وما يترتب على  ل  من دعم سياسات وبرام  الحماية االجتماعية في دولة فلسط -8

  روف اجتماعية واقتصادية.
 على الصعيد الوطني، بدعم من قطاعات المجتم  المختلفة. الطوارئ إنشاء صناديو لمواجهة  -9

 على ما يلي: سنعمل، وبدعم من اليونسكو، MOSTفي إطار برنام   -10
 كوفيد تبعات جائحة من مجموعة برام  التعافي في كافة فئات المجتم  بما يدعم وض  العمل م  اليونسكو •

واألطفال واألشخا   والنساء الشباا  ل  في بما تضرراي، واألسثر ضعفاي  األسثر الفئات دعم سيما وال ،19
 . وي اإلعاقة

ليونسكو لتحديد نفضل في ا التاب  لقطات العلوم االجتماعية واإلنسانية MOSTفي سياب برنام   التعاون  •
 .19كوفيد سات في السياسات االجتماعية في سياب تبعات جائحة الممار 

 منطقة العربية، بالتعاون م  جامعة الدول العربيةالفي  MOSTتنظيم المزيد من المنتديات اإلقليمية لبرنام   •
تبادل الخبرات والمعارف  و ل  بغية، إدارة التنمية والسياسات االجتماعية –قطات الش ون االجتماعية  –
 لحوار م  الباحثين ومنظومة األمم المتحدة والمجتم  المدني.ودعم ا السياسات طويروت

الملموسة المتعددة لزيادة اإلنفاب االجتماعي وإ هار الفوائد بناء الحجة اإلقتصادية ل MOSTبرنام   التعاون م  •
 ها.م سساتب على قدر من الثقةبناء مجتمعات شاملة وعادلة ومرنة و ب جلىو ير الملموسة التي تت

، 19لبح  نثار جائحة كوفيد والمكاتب اإلحصائية الوطنية  MOSTبرنام  إقامة شراسات م  العمل على  •
 ةتلبيبطريقة ُمثلى لالموارد  إدارةيمكن من ومواطن الضع ، بما للفئات العمرية  وفقاي  العربية، في المنطقة
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التركيز و  األسثر تأثراي يم سياسات موجهة للسكان احتياجات ومتطلبات جمي  األجيال على قدم المساواة وتصم
 .المنظور الجنسانيعلى 

وتبادل الممارسات والخبرات التشبي  تحسين  لرعاية MOSTلبرنام   ةم  مختبر السياسات الشامل التعاون  •
السياسات حول الدولي  النقا تساهم في لشبكة من الخبراء من المنطقة العربية ة، والدف  بدا ل المنطق

 التفكير في توفير مناف  و دمات عامة عالية الجودة.والذي يتضمن االجتماعية الشاملة، 
لسياسات العامة تدم  اعتبارات اإلنصاف واالستدامة لإعداد نطر عملية في  MOSTبرنام  التعاون م    •

انية من تيسير وضمان نن تتمكن رؤى العلوم االجتماعية واإلنس، 19لجائحة كوفيد  لمعالجة األثر المجتمعي
 الجائحة. لالنتعا  االجتماعي واالقتصادي بعد  ارطة طريوتحليل رفي  المستوى لوض  

على زيادة الوعي وبناء القدرات بشأن للعمل العربية  الدولفي مختل   MOSTبرنام  "مدار "  تنظيمتشجي   •
 .األدلة لدعم سياسات الحماية االجتماعية تو ي سيفية تحسين 

 لدور منظمات المجتم  المدني في مواجهة األزمات والطوارئ، نوصي بما يلي:وتفعيال  -11
 ، وتعزيز قدراتها لضمان جاهزيتها في حاالت الطوارئ.حصر وتصني  إمكانيات منظمات المجتم  المدني •
 .وتعزيز قدراتهم في مجال إدارة الطوارئ  المجتم  المدنيللتشبي  بين منظمات وض  دليل  •
في برام  التدريب والدورات التي تنظمها المراسز  المجتم  المدني ضرورة إشرا  ممثلين عن م سسات •

 المتخصصة في إدارة االزمات.
 توثيو التجارا والخبرات لتسجيل الدرو  المستفادة. •

التنمية، دعوة األمانات الفنية لمجالا وزراء الش ون االجتماعية والشباا والرياضة والصحة العرا، والسكان و  -12
بالتنسيو م  كافة الشركاء من األمم المتحدة، ومنظمات المجتم  المدني العربي، والمنظمات اإلقليمية، وم سسات 
التمويل العربية، لعقد االجتماعات وور  العمل الالزمة، لوض  الخطص والبرام  لتنفيذ هذا البيان، بما ُيمكن من 

 واستعدادا ألي نوبئة نو ازمات قد تطرن مستقبلياي. ،19مواصلة مسيرة التعافي من جائحة كوفيد 
بحي  يكون  رات داعم لمواجهة  Compact UN Globalبح  وض  إطار مماثل للميثاب العالمي لألمم المتحدة  -13

 األزمات والطوارئ بشكل استباقي.
مية والسياسات االجتماعية( إدارة التن –الطلب من األمانة العامة لجامعة الدول العربية )قطات الش ون االجتماعية  -14

 رف  هذا اإلعالن إلى القمة العربية القادمة، وفقا للنظم المتبعة في هذا الشأن.

 ختاماا:
نتوجه إلى المملكة العربية السعودية، ملكاي وحكومة وشعباي، بجزيل الشكر على كرم الضيافة وحسن االستقبال، كما نشكر 
معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وطاقم العمل بالوزارة على جهودهم المقدرة لدقة التنظيم الموضوعي 

إدارة التنمية والسياسات االجتماعية، ومنظمة  –قطات الش ون االجتماعية  –لعربية واللوجستي، بالتعاون م  جامعة الدول ا
 األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(، بما نسهم بشكل فاعل في نجا  نعمالنا.
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