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 رقم الصفحة الموضوع رقم البند

 البند األول:
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 تقرير األمين العام: البنـد األول:

( للمجلاااااااااااااااس االقتصاااااااااااااااادي 106متابعاااااااااااااااة تنفياااااااااااااااذ قااااااااااااااارارات الااااااااااااااادورة ) -1
 واالجتماعي.

 – (107و) (106فيماااااا باااااي  دورتااااااااي المجلاااااس ) األماناااااة العاماااااةنشاااااا   -2
 .ةانب االجتماعيو الج
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 تقرير األمين العام
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي106متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -1
 (107( و)106فيما بين دورتي المجلس ) األمانة العامةنشاط  -2

 (ةانب االجتماعيو )الج
 ــــــــــ

 
 عرض الموضوع:

خلي للمجلااااااس االقتصااااااادي واالجتماااااااعيم تقااااااوم األمانااااااة العامااااااة ب عااااااداد عمااااااكا باحكااااااام النظااااااام الاااااادا
 .متابعة تنفيذ قرارات المجلس ونشا  األمانة العامة فيما بي  دورتي انعقادهحو  تقرير 

 
 )التقرير بمجلد مستقل(

 
 

 المقترح المطلوب:
 .راه منا باا يتخاذ ما للتفض  باالموقر  المجلساألمر معروض عل  
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 :الثاني البنـد

القمـــة  ىعلـــس مســـتو  جامعـــة الـــدول العربيـــةالملـــال االقتصـــادي واالجتمـــاعي لمجلـــس 
 .الجوانب االجتماعية -( 31) د.ع
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 الدول العربيةالملال االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة 
 (الجوانب االجتماعية) – (31)د.ع علس مستوى القمة 

 اااااااااااااااااااااا

 عرض الموضوع:
( المجلس 2006( )الخر وم: 18( و)2004( )تونس: 16كّلص مجلس الجامعة عل  م تو  القمة ف  دورتيه ) −

االقتصاااد  واالجتماااع  بم اائولية إعااداد الملااص االقتصاااد  واالجتماااع  الااذ  ي عاارض عليااهم ودرا ااة التقااارير 
لعربياة المتخصصاة وعارض مقترحاتاه بشاانها علا  القمااة الم عاّدة ما  قبا  المجاالس الوزارياة العربياة والمنظماات ا

 العربية.
 ( 67د.ع ) 1406تجااااااادر الشاااااااارة إلااااااا  أ  المجلاااااااس االقتصاااااااادي واالجتمااااااااع  اعتماااااااد بموجاااااااب قاااااااراره رقااااااام  −

( المعايير التي يتم في ضوئها عرض الموضوعات االقتصادية واالجتماعية عل  القمة العربياةم 2001)فبراير: 
 وهي كما يل : 

وتراعااااي الاااادور  يالعرباااا يأ  تكااااو  هااااذه الموضااااوعات ذات أولويااااة ن اااابية فاااا  تحقياااا  التكاماااا  االقتصاااااد " *
 المباشر وغير المباشر فيها. يالحكوم

 *  أ  تتقارب وجهات النظر حولها بي  مختلص الدو  العربية بحيث يحق  عرضها النتائج المنشودة.
 ة للعم  العرب  المشترك.*  أ  يكو  قد تم بحثها ف  إ ار اآلليات القائم

ت ااعد فا  اتخااذ القارارات المنا ابة بشاانها. وقاد  يقدم للقمة مدعوماة بالدرا اات واألبحااث الكزماة التا*  أ  ت  
تتوزع م ابولياتها  يأكد الوزراء عل  أهمية الدور الذ  يمك  أ  تقوم به القمة ف  معالجة الموضوعات الت

 وتت لب معالجتها التن ي  بي  مختلص هذه الجهات داخ  الدولة." بي  عدد م  الوزارات ف  داخ  الدو 

( 605القاارار رقاام ) 26/3/2014بتاااري  ( 25أصاادر مجلااس الجامعااة علاا  م ااتو  القمااة فاا  دورتااه العاديااة ) −
العربياة ببادء العاداد للملاص االقتصاادي  الادو الاذي ناف فاي فقرتاه )ب( علا : "تكلياص األماناة العاماة لجامعاة 

عي للااااادورات العادياااااة لمجلاااااس الجامعاااااة التحضااااايري للقماااااة اعتبااااااراا مااااا  دورات المجلاااااس االقتصاااااادي واالجتماااااا
واالجتماعي في شاهر  ابتمبر/ أيلاو  ما  كا  عاام". وبعارض الموضاوع علا  المجلاس االقتصاادي واالجتمااعي 

 :ما يلي الذي تضم ( 2262م أصدر القرار رقم )6/2/2020( بتاري  105في دورته العادية )
حا ة علماا بالموضوعات التالية الم قترح تضمينها في الملص االقتصاادي واالجتمااعي لمجلاس جامعاة ال -1

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

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

 ( لمجلس الجامعة عل  م تو  القمة.30تقرير حو  متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) •

تقرياار حااو  متابعااة تنفيااذ قاارارات القمااة العربيااة التنمويااة: االقتصااادية واالجتماعيااة فااي دورتهااا الرابعااة  •
(20/1/2019.) 
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 ال ار اال تراتيجي العربي لمهننة العم  االجتماعي. •

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

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

دعوة الدو  األعضاء لموافاة األمانة العاماة بالموضاوعات التاي تقتارح إدراجهاا ضام  الملاص االقتصاادي  -2
 واالجتماعي المرفوع للقمةم وذلك في أج  أقصاه أ بوعي  م  تاريخه.

 التاادابيرم واتخاااذ "19-كوفيااد "لمواجهااة تااداعيات جائحااة العااالم أجماا  ماار بهااا يهنااة التااي لظااروص الراا فااي ظاا  −
تاام عاارض و جامعااة علاا  م ااتو  القمااةم ال( لمجلااس 31تاام تاجياا  عقااد الاادورة )فقااد الوقائيااة ماا  هااذا الفيااروسم 

ر رقااام وأصااادرت القااارا( 106علااا  المجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي فاااي دورتاااه العادياااة )إضاااافيي  موضاااوعي  
 الذي نصت فقرته الثانية والثالثة عل :م 3/9/2020 ( بتاري 2279)
الحا ااة علماااا ب ضااافة الموضااوعي  التاااليي  إلاا  الموضااوعات االجتماعيااة المقتاارح تضاامينها فااي مشااروع  -2

(م 31الملص االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدو  العربية عل  م تو  القمة فاي دورتهاا العادياة )
 م وهما:6/2/2020( بتاري  105( د.ع )2262جب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )بمو 
 دعم الجمهورية اليمنية لمواجهة التحديات الصحية والن انية. ▪
 .(COVID-19)بيا  مجلس وزراء الصحة العرب حو  وباء فيروس كورونا الم تجد  ▪

لموافاة األماناة العاماة باياة موضاوعات إضاافية تقتارح  دعوة الدو  األعضاء والمنظمات العربية المتخصصة -3
إدراجهاا ضام  الملاص االقتصاادي واالجتمااعي المرفاوع للقماةم وفا  المعاايير المقارة لهاذا اليارضم وذلاك فااي 

 أج  أقصاه شهر م  تاريخه.
ناة العاماة الماذكرتي  م وجهات األما اابقاا المشار إليه ( 2262رقم )م  القرار  الثالثةفي إ ار متابعة تنفيذ الفقرة  −

إلاااااااا  م 2/11/2020( بتاااااااااري  20/4218/5والمااااااااذكرة رقاااااااام )م 21/9/2020( بتاااااااااري  20/3654/5رقاااااااام )
المندوبيات الدائمة للادو  األعضااء والمنظماات العربياة المتخصصاةم ت لاب موافاتهاا بالموضاوعات االجتماعياة 

جامعة الدو  العربياة علا  م اتو  القماةم التي ترغب في إدراجها ضم  الملص االقتصادي واالجتماعي لمجلس 
 وفقاا للمعايير المشار إليها.

 بتااري  (914)( القارار رقام 40ال اارم أصادر مجلاس وزراء الشابو  االجتماعياة فاي دورتاه العادياة ) ذاتوفي  −
 الذي نصت فقرته الثانية م  ثانياا عل : مرف ()م 17/12/2020
ماا  الت ااوعي كوثيقااة ا ترشاااديةم بالصاايية المرفقااةم ورفعهااا إلاا  الاادورة اعتماااد اال ااتراتيجية العربيااة للع -2 -1

 ( لمجلس جامعة الدو  العربية عل  م تو  القمةم للنظر في اعتمادها.31)
 المقترح المطلوب:

 راه منا باا.ياتخاذ ما لتفض  باألمر معروض عل  المجلس الموقر ل
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 :الثالث البنـد

 .مرأة في القطاع غير المنظم "بائعات الشاي واألطعمة"مشروع لحماية ال
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 مذكرة شارحة
 بشأن 

 مشروع لحماية المرأة في القطاع غير المنظم "بائعات الشاي واألطعمة"
 ــــــــــ

 :عرض الموضوع
المندوبية الدائمة لجمهورية م م  14/7/2019( بتاري  25/37المذكرة رقم )تلقت األمانة العامة  -

 ممشروع لحماية المرأة في الق اع غير المنظم "بائعات الشاي واأل عمة"بشا  اقتراح عرض م ال ودا 
 (.مرف ) عل  مشروع جدو  أعما  المجلس االقتصادي واالجتماعي.

المقترح هو وض  ا تراتيجيات و يا ات لحماية ورعاية المرأة في الق اع غير  أ إل  مذكرة الأشارت  -
جهود وا تعرضت تي "بائعات الشاي والقهوة" و"بائعات األ عمة الجاهزة". م  التركيز عل  فئ ممنظمال

الجمهورية ال ودانية بشا  دعم مشاركة المرأة ال ودانية في العم  االنتاجي م  خك  البرامج 
 واال تراتيجيات الو نية.

م منظمالق اع غير م  الو ائ  التي يمك  م  خكلها حماية الن اء العامكت في ال اا تناو  المقترح عدد -
إجراء درا اتم إنشاء قاعدة بيانات لحصره م توفير ضواب  ولوائح ووض   يا ات  :ومنها

 وا تراتيجيات في هذا المجا .
لمجلس االقتصادي واالجتماعيم ( ل104الدورة )بعرض الموضوع عل  أعما   األمانة العامةقامت   -

 :ي نف عل الذم 5/9/2019بتاري   (2252)صدر بشانه القرار وأ
بائعات  - "إحالة مقترح جمهورية ال ودا  بشا  "مشروع لحماية المرأة في الق اع غير المنظم

الشاي واأل عمة"م إل  لجنة المرأة العربية لدرا تهم وعل  أ  تقوم اللجنة باال تئناس بالقانو  
واأل فا   العربي حو  التامي  الصحيم واال تراتيجية العربية لصحة األمهات  اال ترشاد

عتمدي  م  مجلس وزراء الصحة العربم تمهيداا لعرض الموضوع عل  المجلس والمراهقاتم الم  
 االقتصادي واالجتماعي في دورة قادمة".

م إل  المندوبية الدائمة لجمهورية 17/9/2019بتاري   (5/4941وجهت األمانة العامة المذكرة رقم ) -
 .دي واالجتماعي في هذا الشا قرار المجلس االقتصاال ودا م مرف  بها 

مرف  بها  ملدو  األعضاءالدائمة لمندوبيات الإل   (5/5756) المذكرة رقموجهت األمانة العامة  كما -
 .المشار إليه المكحظات الواردة إليها م  جمهورية مصر العربية حو  المشروع

"مشروع عرض انة العامة بقامت األمم (2252تنفيذاا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )و  -
للجنة المرأة  (39)أعما  الدورة عل  م المرأة في الق اع غير المنظم" بائعات الشاي واأل عمة" لحماية
الترحيب " أصدرت توصية في هذا الشا  التي نصت عل التي م و 10/2/2020-9م يومي العربية

م ال ودا  عمة المقدم م  جمهورية بمشروع حماية المرأة في الق اع غير المنظم "بائعات الشاي واأل
وتكليص األمانة العامةم الق اع االجتماعي )إدارة المرأة واأل رة وال فولة( بعرضه عل  المجلس 

 ."االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة
 المقترح المطلوب:

 .راه منا باا يتخاذ ما للتفض  باالموقر  المجلساألمر معروض عل  
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 :الرابع البنـد

ــــتمويــــل  ة للــــدخل لصــــالن بعــــض النســــاا األرامــــل والمعــــوزات مــــن در  أنشــــطة م 
 .أسرهن إعالة علسأجل مساعدتهن 
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 مذكرة شارحة
  بشأن

 ة للدخل لصالن در  تمويل أنشطة م  
 إعالة أسرهن علسبعض النساا األرامل والمعوزات من أجل مساعدتهن 

 ــــــــــ

 :رض الموضوعع
م  المندوبية الدائمة للجمهورية  5/12/2019( بتاري  780تلقت األمانة العامة المذكرة رقم ) -

ال كمية الموريتانيةم مرف  بها خ اب ال يدة وزيرة الشبو  االجتماعية وال فولة واأل رةم الذي 
والمعوزات م  أج  ة للدخ  لصالح بعض الن اء األرام  درّ تضم  إدراج موضوع تموي  أنش ة م  

( للجنة المرأة العربية التي عقدت 39إعالة أ ره م عل  مشروع جدو  أعما  الدورة ) عل م اعدته  
لمشروع مصحوب بدرا ة مالية. هذا ام وأرفقت مذكرة المندوبية مذكرة شارحة ل10/2/2020-9يومي 

 (.مرف )
موريتانية أ  وزارة الشبو  االجتماعية أشارت المذكرة الشارحة الواردة م  الجمهورية ال كمية ال -

وال فولة واأل رة ترغب في خل  موارد اقتصادية لأل رة لتعزيز قدراتها النتاجية م  خك  برنامج 
أوقيةم بما  3340000امرأة لك  والية( بمبلغ إجمالي  17امرأة بواق  ) 100للدخ  لعدد م دّرة ألنش ة 

 .ب التييرات في  عر الصرص$م وذلك ح 90270يعاد  في حدود مبلغ 
ياتي في إ ار ما  رأ عل  المجتم  الموريتاني م  تحوالت كما أشارت المذكرة إل  أ  هذا المشروع  -

في نم  الحياة بفع  االنتقا  م  الو   الريفي إل  المد  إثر تكح  موجات الجفاص منذ ال بعينات 
الزيجات األول  تنتهي بال ك  وف   م  %31وما نتج م  تييير الرواب  االجتماعيةم وفي ضوء أ  

 .2000/2001الم ح الديموغرافي الصحي في موريتانيا 
ازدياد عدد المعيكت لأل ر وتدني فرف نفاذ األ ر وخاصة الفقيرة منها إل   مذكرة أنه م أوضحت ال -

رات المواردم وكذلك م  نقف تثمي  دور األ ر المنتجة الهام في مكافحة الفقرم وم  ضعص قد
وزارة الشبو  الميزانية األ رية والتي تعد أحد األ باب الرئي ية لتفكك عدد كبير م  األ رم اقترحت 

 بالجمهورية ال كمية الموريتانية هذا المشروع. االجتماعية وال فولة واأل رة
أة للجنة المر  (39)بعرض الموضوع عل  أعما  الدورة بناءا عل  ما تقدمم قامت األمانة العامة  -

الترحيب " م وأصدرت توصية في هذا الشا  نصت عل 10/2/2020-9قدت يومي م التي ع  العربية
للدخ  لصالح بعض الن اء األرام  والمعوزات م  أج  م اعدته  عل  إعالة م دّرة بمقترح "أنش ة 

ماعي )إدارة أ ره " المقدم م  الجمهورية ال كمية الموريتانية وتكليص األمانة العامةم الق اع االجت
 ."المرأة واأل رة وال فولة( بعرضه عل  المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة

 المقترح المطلوب:
 .راه منا باا يتخاذ ما للتفض  باالموقر  المجلساألمر معروض عل  
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 :الخامس البنـد
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عرض الموضوع:
الااادولي فاااي المجااااالت االجتماعياااة  –تنفياااذاا لقااارارات المجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي بشاااا  التعااااو  العرباااي 

( بشاا  التعااو  العرباي 107-106)المجلس  دورتيامة التقرير المرحلي التالي بي  ة العاألمان أعدتوالتنمويةم 
 الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية: –

 :الصيني –أواًل: منتدى التعاون العربي 
 :الصحةفي مجال  -1
العاماة الاادعوة ماناة العاماة وجمهورياة الصاي  الشاعبيةم وجهات األماناة فاي إ اار التعااو  والتن اي  باي  األ -

( 53الاادورة العاديااة ) أعمااا ل ااعادة ال اايد لياااو ليبيااانغ  اافير جمهوريااة الصااي  الشااعبية بالقاااهرة لحضااور 
لقاااء كلمااة فااي ا  م بمقاار األمانااة العامااة و 27/2/2020لمجلااس وزراء الصااحة العاارب التااي انعقاادت بتاااري  

 جل تها االفتتاحية. 
التعاو  العربي الصيني في بشا  "( 13القرار رقم ) مهذه الدورة خك أصدر مجلس وزراء الصحة العرب  -

فقرته ثانياا عل  "الترحيب با تضافة جمهورية مصر العربية لتنظيم فعاليات  نصت " الذيالمجا  الصحي
 ."2021الدورة الثالثة لمنتد  التعاو  العربي الصيني في مجا  الصحة عام 

الاذي تبنا  "م و (COVID-19ا  "وباء فيروس كوروناا الم اتجد )( بش21مجلس القرار رقم )الأصدر كما  -
والاااذي أشااااد فياااه بالنجاااازات التاااي تحققهاااا  مبموجباااه البياااا  الصاااادر عااا  المجلاااس بشاااا  هاااذا الموضاااوع

أكااد المجلااس علاا   كمااا .فيااروس كورونااا الم ااتجد انتشااارجمهوريااة الصااي  الشااعبية فااي مواجهااة تااداعيات 
ب م  جمهورية الصي  حكومة وشعبا ودعمه للجهود المبذولاة ما  قبا  تضام  مجلس وزراء الصحة العر 

الحكومااة الصاااينية لمكافحاااة تفشاااي فياااروس كوروناااا الم اااتجد وتثماااي  موقاااص الصاااي  المنفاااتح فاااي التعااااو  
  . والشفافية بشا  مكافحة تفشي فيروس كورونا الم تجد

(م وتعزياازاا 53عاا  الاادورة العاديااة ) فااي إ ااار متابعااة تنفيااذ قاارارات مجلااس وزراء الصااحة العاارب الصااادرة -
اللجنااة الو نيااة )الشااعبية  ي للتعاااو  القااائم فااي مجااا  الصااحة بااي  كاا  ماا  االمانااة العامااة وجمهوريااة الصاا

وبالتن ي  والتعاو  م  بعثة الجامعة فاي بكاي  و افارة جمهورياة الصاي  الشاعبية م للصحة وتنظيم اال رة(
ترأ اات  "فياديو كاونفرانس"مم جل ااة حوارياة عبار تقنيااة 9/4/2020  بتااريبالقااهرةم نظمات األمانااة العاماة 

وفااد رئاايس ق اااع الشاابو  االجتماعيااة  –االمااي  العااام الم اااعد هيفاااء أبااو غزالااة الاادكتورة خكلهااا ال اافيرة 
وقاد شاارك  .ترأس ع  الجانب الصينيم ممث  اللجناة الو نياة للصاحة وتنظايم اال ارة فيما ماألمانة العامة
العلااوم الصااينية والمركااز الصاايني  ةأكاديمياا  يمثلااو  و   متخصصااو هااذه الجل ااة خبااراء صااينيفااي اشاايا  
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خبراء صاحة عارب متخصصاي  م بالضافة إل  للوقاية وال ي رة عل  االمراض وم تشف  بكي  الجامعي
م حياث شاهدت الجل اة "19-كوفياد" وذلاك للتاداو  بشاا  اخار م اتجدات فياروسم دولة عربية 14يمثلو  
ت م تفيضااة تناولاات تااداعيات هااذا الفيااروس الوبااائي وتاثيراتااه الصااحية واالقتصااادية واالجتماعيااة مناقشااا

  عل  دو  العالم وبروتوكوالت العكج المتبعة.
مانااة العامااة بصاادد التن ااي  ماا  بعثتهااا فااي بكااي  واللجنااة الو نيااة للصااحة وتنظاايم اال اارة بجمهوريااة واأل -

نته مباااادرة بكاااي  للتعااااو  العرباااي الصااايني فاااي المجاااا  الصاااحي الصاااي  الشاااعبية لمتابعاااة تنفياااذ ماااا تضااام
2019. 

ترأ ات الجاناب و م "فياديو كاونفرانس"م جل ة حوارية عبر تقنية 29/9/2020بتاري   العامةنظمت األمانة  -
تارأس فيماا األماي  العاام الم ااعد رئايس ق ااع الشابو  االجتماعياةم  –العربي ال فيرة د. هيفاء أبو غزالاة 

 .  الجانب الصينيم ممث  اللجنة الو نية للصحة وتنظيم األ رةالجل ة ع
محاااور هامااة  ةوتناااو  االجتماااع ثكثاا مشااارك فااي هااذه الجل ااة عاادد ماا  الخبااراء ال بيااي  ماا  الجااانبي  ▪

تقياايم مخااا ر الجائحااة والجااراءات الوقائيااة بالاادرجات : وحيويااة تحظاا  باهتمااام الجانااب العربااي وهااي
. وتااام ت ااور ضااراوة فياااروس كورونااا الم ااتجدم ت ااوير اللقاحااااتم الجدياادةالمختلفااة فااي ظاا  الظاااروص 

 بشااا م حيااث شااهدت الجل ااة مناقشااات م تفيضااة "19-كوفيااد"لتااداو  بشااا  أخاار م ااتجدات فيااروس ا
وتاثيراته الصاحية واالقتصاادية واالجتماعياة علا  دو  العاالم وبروتوكاوالت العاكج  ءتداعيات هذا الوبا

لة تعزيز التعااو  ما  جامعاة الادو  العربياة وأهميتاه باتجااه دعام الادو  العربياة االمتبعةم فضكا ع  م 
المتضااررة ماا   ثااار  هااذا الوباااءم وتقااديم المشااورة واال تشااارات الفنيااة و اار  عكجااه والوقايااة منااه للحااد 
 ماا  تفشااي هااذا الوباااءم حيااث أ  المرحلااة تقتضااي تعاوناااا مكثفااا وتن اايقا دولياااا لمواجهااة تااداعيات هااذه

 الجائحة.
 في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي: -2
خاصااة م و 2022-2020البرنااامج التنفيااذي لمنتااد  التعاااو  العربااي الصاايني بااي  عااامي  تنفيااذ فااي إ ااار -

"الاادورة الرابعااة لماابتمر التعاااو  العربااي الصاايني لنقاا  التكنولوجيااا واالبااداع فااي عااام  بشااا ( 9الفقاارة رقاام )
قاماااة 2021 قامااات مختبااارات مشاااتركة فاااي المجااااالت ذات األولوياااة واالهتماااام المشاااترك"م  فاااي الصاااي م وا 

 يلي: األمانة العامة بما
 (CASTTC)لمركز العرباي الصاايني لنقا  التكنولوجيااا تواصالت األماناة العامااة ما  نق اة االتصااا  باا    ▪

و  العربااي منتااد  التعااام لمتابعااة تنفيااذ مخرجااات الاادورة الثالثااة ل27/7/2020و 21/7/2020بتاااري  
وفااد األمانااة  واالجتماااع الااذي عقااده م2019التااي عقاادت فااي شااهر  اابتمبر  الصاايني لنقاا  التكنولوجيااا

الذي اقترحت خكله األمانة العاماة تنظايم ورشاة و عل  هامش المنتد م  المركزبم  الم بولي  العامة 
ار تفعياا  البناااد م وذلااك فااي إ ااا2020عماا /دورة تدريبيااة مشاااتركة فااي مجااا  التكنولوجياااا خااك  عاااام 

المادة الثانية "مجاالت التعاو " م  مذكرة التفاهم الموقعاة باي  األماناة العاماة ووزارة العلاوم  م الثاني 



30 

م والذي ينف عل  "تنظيم دورات تدريبية حو  التكنولوجيا 11/9/2015والتكنولوجيا الصينية بتاري  
 ."القابلة للت بي  ونق  التكنولوجيا

بتاااااااري   20/4069/5بكااااااي  بموجااااااب المااااااذكرة رقاااااام الجامعااااااة فااااااي  العامااااااة بعثااااااة األمانااااااة خا باااااات    ▪
علاا  مرا ااكتها المشااار اليهااا ماا  نق ااة االتصااا   اا نهااا لاام تتلاا  ردأحيااث  مللمتابعااة 21/10/2020

منتاااد  م اااتجدات بشاااا  مخرجاااات الااادورة الثالثاااة ل ةموافاتهاااا بايااا ت لباااو م 2020 حتااا  شاااهر أكتاااوبر
معلوماات االتصاا  بالشاخف المعناي باوزارة العلاوم وكاذلك م نقا  التكنولوجيااالتعاو  العرباي الصايني ل

م ولموافاتهااا بالاادورات التدريبيااة (CASTTC)والتكنولوجيااا والمركااز العربااي الصاايني لنقاا  التكنولوجيااا 
التي ينظمها المركز العربي الصيني لنق  التكنولوجيام وم تجدات التعاو  العرباي الصايني فاي مجاا  

 ."Talented Young Scientists"والتكنولوجيا والمختبرات المشتركة وبرنامج العلوم 
 م بالتالي: 27/10/2020بتاري   2/516رقم بموجب مذكرتها بكي  الجامعة العربية بأفادت بعثة  -

 ."19-كوفيد "دورات ميدانية أو تدريبية خك  هذه الفترة ب بب جائحة  ةالمركز لم ينظم أي ▪
أفاااد الجانااب الصاايني بانااه فااي انتظااار مرئيااات الجانااب العربااي حااو  هااذا  ملمشااتركةالمختباارات ابشااا   ▪

أثارت هذا الموضوع خاك  اجتمااعي  األمانة العامة المشروع حت  يت ن  لل رفي  درا تهم علماا با  
حااادهما مااا  ممثلاااي ال ااافارة الصاااينية بالقااااهرة بمقااار كاااا  أم 2019 اااابقي  مااا  الجاناااب الصااايني عاااام 

 بشاك  ثناائي فقا  ما  الادو  العربياة ولايسم  ايتم ا  تنفياذ هاذا المشاروعباحيث أفاادوا ؛ لعامةاألمانة ا
  .األمانة العامة م  خك 

علا  هاامش  (CASTTC)م  المركز العرباي الصايني لنقا  التكنولوجياا فيما يتعل  بالمشروع اآلخر  ▪
المركااز أنهاام  ااايقومو   وفاااد ممثلاام أمنتااد  التعاااو  العربااي الصاايني لنقاا  التكنولوجياااالاادورة الثالثااة ل

 ودرد األماناة العاماة أيم ولام تتلا  ةإلفاادلبهاذا الشاا  الصينية بالتواص  م  وزارة العلوم والتكنولوجيا 
 بهذا الشا . 

برنامج العلماء العرب: أفااد الجاناب الصايني باا  هاذا البرناامج توقاص قبا  عاامي  نتيجاة العدياد بشا   ▪
  اب  اختصاصات المرشحي  م  الشرو  المقترحة م  الجانب الصيني.عدم ت: أهمها مم  األ باب

البريااااااد االلكترونااااااي ماااااا  نق ااااااة اتصااااااا  الجانااااااب الصاااااايني بتاااااااري   عباااااارر ااااااالة  األمانااااااة العامااااااةتلقاااااات  -
م مرفاا  بااه إشااعار وزارة العلااوم والتكنولوجيااا فااي جمهوريااة الصااي  الشااعبية بشااا  إرشااادات 4/11/2020

علا  الم اتو  الادوليم فاي مجااالت البحاث العلماي  2021شاري  الصي  عام ت بي  الدفعة األول  م  م
 والتكنولوجي واالبتكار.

لك تف ااار حااو  كيفيااة  م30/11/2020بريااد الكترونااي بتاااري  ر ااالة عباار ر ااا   قاماات األمانااة العامااة ب -
قا  التكنولوجياا فاي تعزيز التعاو  بي  الجانبي  في إ اار ماذكرة التفااهم الموقعاة باي  الجاانبي  فاي مجاا  ن

 بجمهورية الصي  الشعبية. 2019 بتمبر 
 :حوار الحضاراتفي مجال  -3
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م وتنفيذاا لعك  2020-2018ا تناداا إل  البرنامج التنفيذي لمنتد  التعاو  العربي الصيني بي  عامي  -
ري  العربااااايم الاااااذي عقاااااد بتاااااا –تشااااانيدو الصاااااادر عااااا  الااااادورة الرابعاااااة الجتمااااااع وزراء الثقافاااااة الصااااايني 

م بالصي م بمشاركة وزراء الثقافة بالدو  العربية ووزراء الثقافة لجمهورياة الصاي  الشاعبية 25/10/2018
األمانااة والااذي أوصاا  بالعماا  علاا  توقياا  مااذكرة تفاااهم بشااا   ليااة التعاااو  الثقااافي بااي  الجااانبي م قاماات 

 لياة ياة الصاي  الشاعبية بشاا  تعميا  وزارة الثقافاة وال اياحة بجمهور  م ب عداد مشروع مذكرة تفاهم  العامة
م وأر ااالت األماناااة العاماااة مشااروع ماااذكرة التفااااهم إلااا  الجاناااب التعاااو  العرباااي الصااايني فاااي مجااا  الثقافاااة

م 21/8/2020( بتااري  1/400وفي هذا ال ار تلقت األمانة العامة ماذكرة بعثاة الصاي  رقام ). الصيني
ماذكرة التفااهمم وتام إدخاا  التعاديكت علا  مشاروع ماذكرة  بشا  التعديكت الصينية المقترحة عل  مشروع

يمهاااااا علااااا  منااااادوبيات الااااادو  األعضااااااء بموجاااااب ماااااذكرتها رقااااام التفااااااهمم وقامااااات األماناااااة العاماااااة بتعم
م وتلقااات األماناااة العاماااة فاااي هاااذا الشاااا  مكحظاااات بعاااض الااادو  30/8/2020( بتااااري  20/3309/5)

ناااة العاماااة ب دخاااا  هاااذه المكحظاااات علااا  ماااذكرة التفااااهمم وقامااات األمام ماااذكرةالاألعضااااء علااا  مشاااروع 
ر الها للجانب الصيني بموجب ماذكرتها رقام ) م لموافاتهاا باالرأي 26/11/2020( بتااري  20/4597/5وا 
الرد النهاائي ما  م حت  تاريخه مولم تتلق  األمانة العامة .النهائيم حت  يت ن  تحديد موعد للتوقي  عليها

 .مشروع مذكرة التفاهمحو   الجانب الصيني

 الهندي: -منتدى التعاون العربي : ثانياً 
 مجال التعليم والبحث العلمي:في 
م الهنااد بالقاااهرةجمهوريااة إلاا   اافارة  19/10/2020بتاااري   5/4031/20األمانااة العامااة المااذكرة رقاام وجهاات  -

األماناة العاماة ولام تتلا   مدياةافادتها بمد  ا تعدادها لعقد مابتمر رب ااء الجامعاات العربياة والهنبشا   لب 
ولام تتلقا   2019م كما  ب  وا  تواصلت األمانة العامة م   فارة الهناد بالقااهرة خاك  في هذا الشا  ردأي 
ماا  الجانااب الهناادي حتاا  تاريخااهم وتواصاالت األمانااة العامااة كااذلك ماا  بعثتهااا فااي نيااودلهي لمعرفااة مااد   رداا 

 المذكور أعكه.ا تعداد الجانب الهندي لعقد المبتمر 
تفيادها بارخر م دولاة االماارات العربياة المتحادة مندوبياةإل   م8/12/2020األمانة العامة مذكرة بتاري   وجهت -

 م تجدات متابعة األمانة العامة في هذا الشا .

 :التعاون العربي مع جمهورية البرازيل االتحادية: ثالثاً 
ات المشاورات ال يا ية عل  م تو  كبار الم بولي  في وزارة ليشاركت األمانة العامة في االجتماع الثالث آل -

فياااديو "م عبااار تقنياااة 19/11/2020 بتااااري الخارجياااة بجمهورياااة البرازيااا  االتحادياااةم وجامعاااة الااادو  العربياااةم 
 ."19-كوفيد "م وذلك حو  جائحة "سنكونفرا

و  االثاااار االجتماعياااة ه حاااتاااا تعرضااات األماناااة العاماااة خاااك  االجتمااااع التقريااار المتخصاااف الاااذي أعد ▪
كماا تام ا اتعراض جهاود المجاالس الوزارياة المتخصصاة واللجاا  العاملاة ."19-كوفياد "والن انية لجائحة 
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فااي الق ااااع االجتماااعيم وفاااي مقااادمتها مجااالس وزراء الشااابو  االجتماعياااة والصااحة والشاااباب والرياضاااة 
الماااارأة واأل اااارة وال فولااااة وحقااااو  وال ااااكا  والتنميااااة العااااربم وكااااذلك اللجااااا  المتخصصااااة فااااي مجاااااالت 

االن ا م وما صدر ع  تلك الجهات م  بيانات وا تراتيجيات وخ   عم  هامة ترمي إل  تعزيز جهود 
 وتداعياتها االجتماعية والن انية. "م19-كوفيد "الدو  العربيةم الحتواء جائحة 

الجراءات و م "19-كوفيد "ية لجائحة االجتماعية والن ان م  جانبه التداعياتلجانب البرازيلي اا تعرض  ▪
 التي اتخذها في هذا الشا .

تاام التشاااور حااو  القوا اام المشااتركة ووضاا   ليااات للتعاااو  والتن ااي  فااي هااذا المجااا   مفااي ضااوء مااا تقاادم ▪
 وبما يخفص م  التداعيات االجتماعية والن انية لهذه الجائحة.
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 :الحكومة اليابانيةالتعاون العربي مع : رابعاً 
فاااي المائااادة الم ااتديرة الثالثاااة التاااي تنظمهااا جامعاااة الااادو  العربيااة والحكوماااة اليابانياااة ت األماناااة العامااة اركشاا -

م بتااري  وبرنامج األمم المتحدة النمائيم حو  "التعافي االجتماعي واالقتصادي م  فيروس كورونا الم اتجد"
 ."فيديو كونفرانس"م عبر تقنية 10/12/2020

ورقة عم  حو  "دور مجالس وزراء الشبو  االجتماعية والصحة والشباب والرياضة  مةت األمانة العاقدم ▪
وال ااكا  والتنميااة العااربم ولجااا  الماارأة واال اارة وال فولااة وحقااو  االن ااا "م لتعزيااز جهااود الاادو  العربيااةم 

خ ا  العما  م وتاداعياتها االجتماعياة والن اانيةم وتام ا اتعراض "19 -كوفياد"الرامية إل  احتواء جائحاة 
وعدد م  التوصيات لتنفيذها في إ ار التعاو  القائم م  الحكومة اليابانياة وضام  برناامج األمام المتحادة 

 النمائي.

تشااكي  فريا  عماا  ماا   :وفااي مقادمتهام تاام التوافا  علاا  عادد ماا  التوصاايات الهاماةم فاي ختااام االجتمااع ▪
برناامج األمام المتحادة النماائي والوكالاة اليابانياة ياة و األمانة العامة والخبراء والمعنيي  فاي الحكوماة اليابان

للوقاااوص علااا   لياااات التعااااو  لتنفياااذ البااارامج واال اااتراتيجيات والخ ااا  التاااي م (JICA) للتعااااو  الااادولي
اعتمدتها أجهزة جامعة الادو  العربياةم والتاي تضام الاوزراء وكباار الم ابولي  والخباراء فاي الادو  العربياةم 

م في أبعادها االجتماعيةم بالضاافة 2030ضي قدماا في تنفيذ خ ة التنمية الم تدامة لم    م  امكّ وبما ي  
والحكومااة اليابانيااة وبرنااامج األماام المتحاادة النمااائيم فااي  JICAوكالااة إلاا  عقااد اجتماااع متخصااف ماا  

 د.مجا  األشخاف ذوي العاقةم وكبار ال  م وغيرها م  المجاالت ذات الصلة بالفقر متعدد األبعا

 

  :المطلوب المقترح
 راه منا باا.يما  للتفض  باتخاذالموقر المجلس األمر معروض عل  
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 :واللجان قرارات المجالس الوزاريةتقارير و :السادسالبنـد 
فياااااديو "تقنياااااة عبااااار ( لمجلاااااس وزراء الشااااابو  االجتماعياااااة العااااارب )40قااااارارات الااااادورة ) -

 (.17/12/2020: "كونفرانس

فياااااديو "تقنياااااة عبااااار الثانياااااة للمجلاااااس العرباااااي لل اااااكا  والتنمياااااة )العادياااااة دورة قااااارارات الااااا -
 (.21/12/2020: "كونفرانس

 

 )مجلد مستقل( 
  

 


