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 تقریر

 واالجتماعي االقتصادي المجلس اجتماعحول 
 وزاريـــــال وىـــــالمست ىـــــعل
 )105( ةـالعادی دورةلا

 2020 شباط /فبرایر 6 - ه1441 اآلخر جمادى 12
 ــــــــــ

 :االفتتاح: أوالً 
 انعقــاد ومكــان موعــد بشــأن) 5/9/2019 – 104 ع.د -2260ق( رقــم واالجتمــاعي االقتصــادي المجلــس لقــرار تنفیــذاً  -1

ــــدورة ــــس) 105( ال ــــدتعُ  واالجتمــــاعي، االقتصــــادي للمجل ــــدورة ق ــــس) 105( ال ــــى للمجل ــــوزاري المســــتوى عل  بتــــاریخ ال
 ،4/2/2020-3 بتـاریخ االقتصـادیة اللجنـة واجتمـاع ،5/2/2020 بتاریخ ؤولینالمس كبار مستوى وعلى ،6/2/2020

 .العامة األمانة بمقر 2/2/2020 بتاریخ االجتماعیة اللجنة واجتماع

 والمنظمـات العربیـة المالیـة والمؤسسـات العربیـة، الـدول عـن ممثلـون الـوزاري المسـتوى علـى المجلس اجتماع في شارك -2
 . العامة واألمانة العربیة، حاداتواالت المتخصصة العربیة

 الـدورة رئاسـة دولتـه تولـت الـذي فلسـطین، بدولـة الـوطني االقتصـاد وزیـر – عسـیلي خالـد /السـید معالي االجتماع افتتح -3
 لألمانـة الشـكر موقـدّ  ،العربیـة الـدول بوفـود خاللهـا رحـب كلمـة معالیـه وألقى. واالجتماعي االقتصادي للمجلس) 104(

 حفـــاوة علـــى العربیـــة مصـــر لجمهوریـــة بالشـــكر تقـــدم كمـــا. الـــدورة هـــذه أعمـــال إلنجـــاح المبذولـــة جهـــودال علـــى العامـــة
 جاللـــة -تعـــالى اهللا بـــإذن – لـــه المغفـــور وفـــاة فـــي عمـــان لســـلطنة التعـــازي بخـــالص وتقـــدم. الضـــیافة وكـــرم االســـتقبال
 صــفقة" تجــاه الموحــد مــوقفهم علــى األعضــاء للــدول والعرفــان بالتقــدیر معالیــه توجــهكمــا . ســعید بــن قــابوس الســلطان

 المرحلـــة فـــي الفلســـطیني االقتصـــاد لـــدعم الـــدعوة جـــدد كمـــا لهـــا، الـــرافض فلســـطین دولـــة موقـــف علـــى والتأكیـــد "القـــرن
 الــدورة رئاســة لتســلم قطــر، بدولــة المالیــة وزیــر – العمــادي شــریف علــي /الســید معــالي دعــا ،كلمتــه ختــام وفــي. الراهنــة

 .والسداد التوفیق سیادتهل متمنیاً  واالجتماعي، االقتصادي للمجلس) 105(

 -العمــادي شـریف علـي /السـید معـالي وألقـى واالجتمـاعي، االقتصـادي للمجلـس) 105( الـدورة رئاسـة قطـر دولـة تولـت -4
 المبذولـــة الجهـــود علـــى فلســـطین لدولـــة بالشـــكر وتقـــدم الوفـــود، بالســـادة خاللهـــا رحـــب كلمـــة قطـــر، بدولـــة المالیـــة وزیــر

 أهمیـة إلـى معالیـه وأشـار). 105( الـدورة ألعمـال الجیـد اإلعـداد علـى العامـة ولألمانة للمجلس،) 104( ورةالد إلنجاح
 فــي والتنســیق التعــاون مــن مزیــد إلــى وتطلعــه المشــترك، العربــي العمــل مســیرة وتعزیــز دعــم فــي المجلــس اجتماعــات

 عرضـه المقـرر واالجتمـاعي االقتصـادي لـفالم رأسها وعلى ،الحالیة الدورة أعمال جدول في المعروضة الموضوعات
 – بیــروت( الرابعــة دورتهــا فــي التنمویــة العربیــة القمــة عـن الصــادرة القــرارات تنفیــذ ومتابعــة القادمــة، العربیــة القمــة علـى

 مــن كریمــة بمبــادرة جــاء والــذي دوالر؛ ملیــون 200 بقیمــة الرقمــي لالقتصــاد صــندوق إنشــاء بالــذكر وخــصَّ  ،)2019
 الصــندوق بــدعم الكویــت دولــة وســاهمت الكویــت، دولــة أمیــر -الصــباح الجــابر األحمــد صــباح /الشــیخ الســمو صــاحب

 إلـى معالیـه أشـار كمـا. أمریكي دوالر ملیون 50 بمبلغ بدعمه قطر دولة ساهمت كما أمریكي، دوالر ملیون 50 بمبلغ
 األمــر إقامتهـا؛ تحـول دون التــي لمعوقـاتا كافـة بإزالـة اإلســراع وضـرورة الكبـرى العربیـة الحــرة التجـارة منطقـة موضـوع

 إلیـه توصـل مـا دعـم ضـرورة إلـى أیضـاً  وأشـار. لـه المقرر الوقت في العربي الجمركي االتحاد إطالق في یساعد الذي
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 اتفاقیـة مشـروع إعـداد بشـأن) 2020 كانون ثـان /ینایر( المغربیة المملكة في ُعقد الذي المستوى عالي الخبراء اجتماع
 .والمتسارعة الحدیثة التطورات لمواكبة الجدیدة، العربیة االستثمار

 فلسـطین لدولـة والتقـدیر بالشـكر اسـتهلها كلمـة العربیـة الـدول لجامعـة العام األمین – الغیط أبو أحمد السید معالي ألقى -5
 رئاســة یهــاتول علــى قطــر دولــة إلــى بالتهنئــة توجــه كمــا واالجتمــاعي، االقتصــادي للمجلــس) 104( للــدورة رئاســتها علــى

 االجتمــاع أعمــال جــدول أن إلــى معالیــه وأشــار. والنجــاح التوفیــق خــالص لهــا متمنیــاً  للمجلــس،) 105( العادیــة الــدورة
 والـذي القادمـة، العربیـة للقمـة المرفـوع واالجتمـاعي االقتصـادي الملـف مقـدمتها وفي الهامة، الملفات من عدداً  یتضمن

 العربـي المـواطن علـى المباشـر والنفع باألثر تعود وتنمویة واجتماعیة یةاقتصاد ومشروعات مبادرات یتضمن أن یجب
 تنمویــة مشــروعات وابتكــار العمــل آللیــات المســتمر التطــویر ضــرورة إلــى معالیــه أشــار كمــا. الحیــاة أعبــاء أثقلتــه الــذي
 إلـى معالیـه وأشـار. ثارهـاآ مـن والحـد لمواجهتها وبرامج خطط ووضع المنظورة التحدیات إلى االنتباه مع بالتوازي رائدة

 واتفاقیـة الكبـرى، العربیـة الحـرة التجـارة منطقـة ومنهـا) 105( الـدورة أعمال جدول على المعروضة الهامة الموضوعات
 الالجئـین مجتمعـات تقاسـیها التـي الصـعبة اإلنسـانیة األوضاع إلى أشار ،كلمته ختام وقبل. الجدیدة العربیة االستثمار
 .لهم الالزمة الرعایة لتقدیم سبیل بكل العمل إلى داعیاً  العربیة، المنطقة من دانبل عدة في والنازحین

 العامـة ولألمانـة الوفـود، للسـادة بالشـكر فیهـا توجـه كلمة ،العربیة الغرف التحاد العام األمین – حنفي خالد /السید ألقى -6
 بـالتعریف وقـام. العربیـة االقتصـادات فـي المحـوري اهلـدور نظـرًا  التجاریـة الغـرف دور بتفعیل متزایداً  اهتماماً  تولي التي

 األعمــال رواد مثــل االتحــاد بهــا یقــوم التــي المبــادرات بعــض عــن تحــدث كمــا العربیــة، الغــرف اتحــاد عــن مــوجز بشــكل
 الــذي الــدور إلــى أشــار كمــا. والمســتثمرین األعمــال أصــحاب مــع للتواصــل العربــي للشــباب فرصــة یشــكل الــذي العــرب
 نتائجهــا مــن كــانالتــي و  وأجانــب، عــرب قــادة بحضــور اقتصــادیة اجتماعــات عقــد فــي العربیــة الغــرف اتحــاد بــه یقــوم

 االقتصـادي التحـول: مثـل القائمـة المبـادرات مـن عـدد إلـى أشـار كما. والمشتركة الهامة االستثمارات من الكثیر تحقیق
 .الخاص القطاع منتدى األعمال، حاضنات الرقمي،

 بالشــكر فیهــا توجــه كلمــة التجــارة، لتمویــل اإلســالمیة الدولیــة للمؤسســة التنفیــذي الــرئیس – ســنبل هــاني /المهنــدس ألقــى -7
: التنمویــة العربیــة القمــة قــرار بتنفیــذ الخاصــة المســتجدات آخــر لعــرض للمؤسســة الفرصــة إتاحــة علــى العامــة لألمانــة

 مبـادرة مـن الثانیـة المرحلـة وٕاطـالق بتصـمیم والخـاص ،)2019 – بیـروت( الرابعـة دورتهـا في واالجتماعیة االقتصادیة
 .الشأن هذا في الفنیة التفاصیل بعض بعرض وقام. العربیة للدول التجارة أجل من المساعدة

 وقامـت الحضـور، للسـادة بالشـكر فیها توجهت كلمة لالعتماد، العربي الجهاز رئیس – محمد أحمد أمینة /السیدة ألقت -8
 جهـات اعتمـاد لنشـاط والتطـویر والتنسـیق التخطـیط إلـى یهـدف والـذي بهـا، میقـو  التـي واألنشـطة الجهـاز عـن بالتعریف

 بـین البینیـة التجـارة دعـم في یساهم بما المجال، هذا في العربیة القدرات رفع إلى إضافة العربیة، بالدول المطابقة تقییم
 ومــا واالجتمــاعي تصــادياالق المجلــس جهــود إلــى أشــارت كمــا. أخــرى جهــة مــن العــالم ودول جهــة، مــن العربیــة الــدول
 العادیــة الــدورة عــن الصــادر القــرار بالــذكر وخصــت العربیــة، الــدول اقتصــادیات دعــم فــي هامــة قــرارات مــن عنــه صــدر

 للتنمیــة العربیـة والمنظمـة العامــة األمانـة مسـتوى علـى المبذولــة الجهـود كافـة دعـم علــى دأكَّـالـذي و  ،2015 عـام) 95(
 الموحــدة، العربیــة القیاســیة المواصــفات نظــام تطــویر بهــدف المعنیــة، والدولیــة عربیــةال والمنظمــات والتعــدین الصــناعیة

 التـي المكتسـبات علـى الحفـاظ ضـرورة إلـى أشـارت كمـا. العربیـة الـدول فـي الغذاء وسالمة الجودة وبنیة الفنیة والقواعد
 .العربیة المنطقة في االعتماد مجال في تحققت
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 لس:إقرار جدول أعمال المج ثانیًا:
 استعرض المجلس بنود مشروع جدول أعماله، وأقره على النحو التالي:

v العام األمین تقریر: األول البند: 

 .واالجتماعي االقتصادي للمجلس) 104( الدورة قرارات تنفیذ متابعة -1

 ).105(و) 104( المجلس دورتي بین فیما العامة األمانة نشاط -2

v الثاني البند: 

 ).2020 آذار /مارس) (31( ع.د القمة مستوى على العربیة الدول جامعة لمجلس تماعيواالج االقتصادي الملف

v الثالث البند: 
: اللبنانیــة الجمهوریـة – بیــروت( الرابعـة دورتهــا فـي واالجتماعیـة االقتصــادیة: التنمویـة العربیــة القمـة قــرارات تنفیـذ متابعـة

20/1/2019.( 
v الرابع البند: 

 واإلعــداد) 23/11/2016: االســتوائیة غینیــا – مــاالبو( الرابعــة، دورتهــا فــي اإلفریقیــة العربیــة لقمــةا قــرارات تنفیــذ متابعــة
 .االقتصادیة الجوانب – الخامسة دورتها في للقمة

v الخامس البند: 

 .العربي الجمركي االتحاد وتطورات الكبرى العربیة الحرة التجارة منطقة: الدورة أعمال محور

v السادس البند: 

 .الكبرى العربیة الحرة التجارة منطقة إطار في للجودة التحتیة البنیة أعمدة أحد -)ARAC( لالعتماد العربي لجهازا

v السابع البند: 

 .العربیة الدول في االستثمار

v الثامن البند: 
 .المشتركة األجنبیة العربیة التجاریة الغرف دور

v التاسع البند: 
 .للسیاحة العربیة االستراتیجیة

v العاشر البند: 
 .العربیة االقتصادیة الوحدة لمجلس العام لألمین للتمدید القانونیة الوضعیة

v عشر الحادي البند: 
 .العربیة المرأة منظمة وضع

v عشر الثاني البند: 
 .القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي للمركز العام المدیر منصب شغور

v عشر الثالث البند: 
 .والتنمویة االجتماعیة المجاالت في الدولي العربي تعاونال

v عشر الرابع البند: 
 .المستدامة التنمیة
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v واللجان الوزاریة المجالس وقرارات تقاریر: عشر الخامس البند: 

 :الوزاریة المجالس :أوالً 
: المتحدة العربیة ماراتاإل دولة – دبي( العرب والتعمیر اإلسكان وزراء لمجلس) 36( الدورة وقرارات تقریر -

6/10/2019.( 
: العامـــــــة األمانـــــــة( البیئـــــــة شـــــــؤون عـــــــن المســـــــؤولین العـــــــرب الـــــــوزراء لمجلـــــــس) 31( الـــــــدورة وقـــــــرارات تقریـــــــر -

24/10/2019.( 

 :الهاشــــــمیة األردنیــــــة المملكــــــة – عمــــــان( والتنمیــــــة للســــــكان العربــــــي للمجلــــــس األولــــــى الــــــدورة وقــــــرارات تقریــــــر -
28-29/10/2019.( 

 ).5/11/2019: العامة األمانة( للكهرباء العربي الوزاري للمجلس) 13( الدورة راتوقرا تقریر -
 والنقل والتكنولوجیا للعلوم العربیة األكادیمیة مقر( العرب النقل وزراء لمجلس) 32( العادیة الدورة وقرارات تقریر -

 ).14/11/2019-13: اإلسكندریة مدینة - البحري

 :الهاشمیة األردنیة المملكة – عمان( العرب االجتماعیة الشئون وزراء جلسلم) 39( الدورة وقرارات تقریر -
17/12/2019.( 

 العربیة المملكة -الریاض( والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس) 23( العادیة الدورة وقرارات تقریر -
 ).18/12/2019: السعودیة

 العربیة المملكة - األحساء محافظة( للسیاحة عربيال الوزاري للمجلس) 22( العادیة الدورة وقرارات تقریر -
 ).23/12/2019: السعودیة

 :اللجان: ثانیاً 
 ).24/9/2019-22: العامة األمانة( العربیة البناء لكودات الدائمة للجنة الخامس االجتماع وقرارات تقریر -

 ).14/11/2019-13: مةالعا األمانة( لإلحصاء الدائمة الفنیة للجنة) 40( االجتماع وتوصیات تقریر -

 االقتصادي المجلس عن المنبثقة والمتابعة للتنسیق المنظمات للجنة االستثنائي االجتماع وتوصیات تقریر -
 ).19/12/2019-17: العامة األمانة( واالجتماعي

 تخصصةالم العربیة بالمنظمات الموحدة األساسیة األنظمة بدراسة المعنیة الفنیة اللجنة اجتماع وتوصیات تقریر -
 ).22/1/2020-20: العامة األمانة(

 ).22/1/2020-21: العامة األمانة( الفكریة للملكیة الفنیة للجنة الخامس االجتماع وتوصیات تقریر -
v عشر السادس البند: 

ـــد ومكـــان موعـــد تأكیـــد ـــد ومكـــان موعـــد وتحدیـــد واالجتمـــاعي االقتصـــادي للمجلـــس) 106( الـــدورة عق ـــدورة عق ) 107( ال
 .للمجلس

 

 .اعتمد المجلس القرارات المرفقة ،: بعد المناقشاترابعاً 
�� 
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 ثانيًا: القرارات
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 رارـــــق
 بشأن

 )105) و(104تقریـر األمیـن العـام بین دورتي المجلس (
 ـــــ

 
 ) على المستوى الوزاري،105إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادیة (

 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة،  §

 ،للمجلس االقتصادي واالجتماعي) 104تقریر األمین العام حول متابعة تنفیذ قرارات الدورة ( §

 )،105) و(104تقریر األمین العام حول نشاط األمانة العامة بین دورتي المجلس ( §

 نتائج أعمال اجتماعات اللجنتین االقتصادیة واالجتماعیة وكبار المسؤولین، §

 ألمانة العامة،وبعد االستماع إلى إیضاحات ا -

 وفي ضوء المناقشات، -
  

 ُیقــــرر
) للمجلــــــس، ونشــــــاط األمانــــــة 104اإلحاطـــــة علمــــــًا، مــــــع التقــــــدیر، بتقریــــــر األمــــــین العــــــام حــــــول تنفیــــــذ قــــــرارات الــــــدورة (

 ).105) و(104العامة بین دورتي المجلس (
 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2261(ق
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 رارـــــق
 بشأن

  جامعة الدول العربیةلمجلس  الملف االقتصادي واالجتماعي
 ) 2020(مارس/آذار  -) 31( د.ععلى مستوى القمة 

 ـــــ

 ) على المستوى الوزاري،105إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادیة (
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، §

 القتصادي واالجتماعي،) للمجلس ا104تقریر األمین العام حول متابعة تنفیذ قرارات الدورة ( §

 )،105) و (104تقریر األمین العام حول نشاط األمانة العامة بین دورتي المجلس ( §

 ،23/5/2004بتاریخ  )16( د.ع )280( قرار مجلس جامعة الدول العربیة على مستوى القمة رقم §

 ،26/3/2014بتاریخ  )25(د.ع  )605( قرار مجلس جامعة الدول العربیة على مستوى القمة رقم §
) د.ع 2229، ورقــــم (14/2/2001) بتــــاریخ 67) د.ع (1406قــــراري المجلــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي رقــــم ( §

 ،5/9/2019) بتاریخ 104(

 ،17/12/2019) بتاریخ 887) ورقم (880قراري مجلس وزراء الشؤون االجتماعیة العرب رقم ( §

 ،12/12/2019) بتاریخ 756مذكرة منظمة العمل العربیة رقم ( §

 ئج أعمال اجتماعات اللجنتین االقتصادیة واالجتماعیة وكبار المسؤولین،نتا §

 وبعد االستماع إلى إیضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُیقــــرر

ـــــرح تضـــــمینها فـــــي  .1 ـــــة الُمقت ـــــس جامعـــــة اإلحاطـــــة علمـــــًا بالموضـــــوعات التالی ـــــف االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي لمجل المل
 ):31قمة في دورته العادیة (الدول العربیة على مستوى ال

 تقریر األمین العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي التنموي العربي المشترك. §

 ) لمجلس الجامعة على مستوى القمة.30تقریر حول متابعة تنفیذ قرارات الدورة ( §

ـــــي دور  § ـــــة ف ـــــة: االقتصـــــادیة واالجتماعی ـــــة التنموی ـــــرارات القمـــــة العربی ـــــذ ق ـــــر حـــــول متابعـــــة تنفی تهـــــا الرابعـــــة تقری
)20/1/2019.( 

 االستراتیجیة العربیة للسیاحة. §

دعـــــم الـــــدول العربیـــــة المستضـــــیفة لالجئـــــین الســـــوریین للحـــــّد مـــــن األعبـــــاء االقتصـــــادیة واالجتماعیـــــة المترتبـــــة  §
 على هذه االستضافة.

حــــــاد تقریـــــر حـــــول التقــــــدم الُمحـــــرز الســـــتكمال متطلبــــــات منطقـــــة التجــــــارة الحـــــرة العربیـــــة الكبــــــرى وٕاقامـــــة االت §
 الجمركي العربي.

 معالجة التحدیات الضریبیة الناشئة عن االقتصاد الرقمي. §

 اإلطار االستراتیجي العربي لمهننة العمل االجتماعي. §
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 إنشاء المركز العربي لدراسات التمكین االقتصادي واالجتماعي بدولة فلسطین. §

 .2030المستدامة االستراتیجیة العربیة للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمیة  §

ـــــدول تقترحهـــــا التـــــي الموضـــــوعات § ـــــة والمجـــــالس األعضـــــاء ال  وفـــــق المتخصصـــــة، العربیـــــة والمنظمـــــات الوزاری
 .القمة على الموضوعات عرض معاییر

ـــــف االقتصـــــادي  .2 ـــــة العامـــــة بالموضـــــوعات التـــــي تقتـــــرح إدراجهـــــا ضـــــمن المل ـــــدول األعضـــــاء لموافـــــاة األمان دعـــــوة ال
 ك في أجل أقصاه أسبوعین من تاریخه.واالجتماعي المرفوع للقمة، وذل

الطلـــــب مـــــن األمانـــــة العامـــــة إرســـــال الوثـــــائق الخاصـــــة بـــــالملف االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي لمجلـــــس الجامعـــــة علـــــى  .3
 )، إلى الدول األعضاء، في أجل أقصاه أسبوعین قبل تاریخ انعقاد القمة.31مستوى القمة د.ع (

 
 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2262(ق
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 رارـــــق

 أنبش
 متابعة تنفیذ قرارات القمة العربیة التنمویة: االقتصادیة واالجتماعیة 

 ) 20/1/2019: الجمهوریة اللبنانیة –في دورتها الرابعة (بیروت 
 ـــــ

 

 ) على المستوى الوزاري،105إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادیة (
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، §

 ، 26/1/2020) بتاریخ 139المندوبیة الدائمة للجمهوریة اللبنانیة رقم ( مذكرة §

تقریــر األمــین العــام حــول متابعــة تنفیــذ قــرارات القمــة العربیــة التنمویــة: االقتصــادیة واالجتماعیــة فــي دورتهــا الرابعــة  §
 )،20/1/2019الجمهوریة اللبنانیة:  –(بیروت 

الجمهوریــة اللبنانیــة:  –االقتصــادیة واالجتماعیــة فــي دورتهــا الرابعــة (بیــروت نتــائج وقــرارات القمــة العربیــة التنمویــة:  §
20/1/2019،( 

 ،5/9/2019) بتاریخ 104) د.ع (2230قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ( §

علــى  نتــائج أعمــال اجتماعــات اللجنــة المعنیــة بالمتابعــة واإلعــداد للقمــم العربیــة التنمویــة: االقتصــادیة واالجتماعیــة، §
 المستویین كبار المسؤولین والوزاري،

 وبعد االستماع إلى إیضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُیقــــرر

ــــــــة المتخصصــــــــة  -1 ــــــــدول األعضــــــــاء والمجــــــــالس الوزاری ــــــــة العامــــــــة وال ــــــــي اتخــــــــذتها األمان ــــــــاإلجراءات الت ــــــــب ب الترحی
العربیــــــة التنمویــــــة: االقتصــــــادیة واالجتماعیــــــة ومؤسســــــات العمــــــل العربــــــي المشــــــترك لتنفیــــــذ نتــــــائج وقــــــرارات القمــــــة 

 .20/1/2019في دورتها الرابعة التي ُعقدت في مدینة بیروت بالجمهوریة اللبنانیة بتاریخ 

تكلیـــــف األمانـــــة العامـــــة بمتابعـــــة تنفیـــــذ نتـــــائج وقـــــرارات القمـــــة بالتنســـــیق مـــــع الـــــدول األعضـــــاء والمجـــــالس الوزاریـــــة  -2
ـــــة المتخصصـــــة، وٕاعـــــدا ـــــة القادمـــــة (والمنظمـــــات العربی ـــــى الـــــدورة العادی ـــــتم رفعـــــه إل ) 31د تقریـــــر فـــــي هـــــذا الشـــــأن ی

 ).2020لمجلس جامعة الدول العربیة على مستوى القمة (
 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2263(ق
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 رارـــــق
 بشأن

 متابعة تنفیذ قرارات القمة العربیة اإلفریقیة في دورتها الرابعة
 ) 23/11/2016غینیا االستوائیة:  -(ماالبو 

 واإلعداد للقمة في دورتها الخامسة
 (الجوانب االقتصادیة)

 ـــــ

 ) على المستوى الوزاري،105إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادیة (
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، §

 جتماعي،) للمجلس االقتصادي واال104تقریر األمین العام حول متابعة تنفیذ قرارات الدورة ( §

 )،105) و(104بین دورتي المجلس ( األمانة العامةتقریر األمین العام حول نشاط  §

 (الجوانب االقتصادیة)،  23/11/2016األفریقیة في دورتها الرابعة بتاریخ  -قرارات القمة العربیة §

) د.ع. 2232، ورقـــم (24/8/2017) بتـــاریخ 100) د.ع (2139قـــراري المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي رقـــم ( §
 ،5/9/2019) بتاریخ 104(

 نتائج أعمال اجتماعات اللجنة االقتصادیة وكبار المسؤولین، §

ـــــم ( - ـــــرار رق ـــــى الق ـــــدورة (8420وٕاذ یؤكـــــد عل ـــــى 152) الصـــــادر عـــــن ال ـــــة عل ـــــدول العربی ـــــس جامعـــــة ال ) لمجل
 ، 10/9/2019المستوى الوزاري بتاریخ 

 وبعد االستماع إلى إیضاحات األمانة العامة، -

 المناقشات،وفي ضوء  -
  )*(ُیقــــرر 

اإلحاطــة علمــًا بالموضــوعات المقتــرح إدراجهــا فــي مشــروع الملــف االقتصــادي المرفــوع للقمــة العربیــة اإلفریقیــة فــي دورتهــا 
، 15/2/2020الخامسة، ودعوة الدول األعضـاء لموافـاة األمانـة العامـة بمالحظاتهـا حـول مشـروع الملـف فـي أجـل أقصـاه 

 للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي علـــى مســـتوى كبـــار المســـئولین، تعقـــد یـــومي  غیـــر عادیـــةدورة تمهیـــدًا لعرضـــها علـــى 
، بتفـــویض مـــن المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي علـــى المســـتوى الـــوزاري، للنظـــر فـــي الموضـــوعات 19-20/2/2020

ووضـعها فـي شـكلها النهـائي، المدرجة في مشروع الملف االقتصـادي المرفـوع للقمـة العربیـة اإلفریقیـة فـي دورتهـا الخامسـة، 
 حتى تتمكن األمانة العامة من التنسیق مع مفوضیة االتحاد اإلفریقي في هذا الشأن.

 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2264(ق
 

                                                 

مملكة البحرین، المملكة العربیة السعودیة، دولة قطر، المملكة المملكة األردنیة الهاشمیة، دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ذكر كل من: ت  )*(
 من أشغال الدورة الرابعة للقمة. اانسحابهة ، الجمهوریة الیمنیالمغربیة
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 رارـــــق
 بشأن

 محور أعمال الدورة: 
 منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى وتطورات االتحاد الجمركي العربي

 ـــــ

 ) على المستوى الوزاري،105ادي واالجتماعي في دورته العادیة (إن المجلس االقتص
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة،  §

 ) للمجلس االقتصادي واالجتماعي،104تقریر األمین العام حول متابعة تنفیذ قرارات الدورة ( §

 )،105) و(104بین دورتي المجلس ( األمانة العامةتقریر األمین العام حول نشاط  §

تقریــر وتوصــیات االجتمــاع الثــاني للخبــراء القــانونین المختصــین بتطــویر آلیــة فــض المنازعــات بــین الــدول العربیــة  §
 )،9/12/2019-8(األمانة العامة: 

 ، )12/12/2019-10(األمانة العامة:  ) للجنة التنفیذ والمتابعة48تقریر وتوصیات االجتماع ( §

 )،16/1/2020-14نیة الدائمة لقواعد المنشأ العربیة (األمانة العامة: تقریر وتوصیات االجتماع األول للجنة الف §

 ، 5/9/2019) بتاریخ 104) د.ع (2234قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ( §

 نتائج أعمال اجتماعات اللجنة االقتصادیة وكبار المسؤولین، §

 وبعد االستماع إلى إیضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 قــــرریُ 

 منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى:أوًال: 
 لجنة التنفیذ والمتابعة:  .1

  ).12/12/2019-10(األمانة العامة:  ) للجنة التنفیذ والمتابعة48تقریر وتوصیات االجتماع (الموافقة على  .أ

لمعاملة بالمثل حیال الطلب من الدول األعضاء إخطار األمانة العامة باإلجراءات المتخذة بشأن تطبیق مبدأ ا .ب
 5/9/2019) بتاریخ 104) د.ع (2234(رقم الدول التي صدر بشأنها قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 

في إطار تطبیق آلیة التزام الدول بقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي ذات العالقة بمنطقة التجارة الحرة 
 العربیة الكبرى.

في مجال المنافسة بالدول العربیة إلى قطاع الشؤون القانونیة باألمانة العامة  إحالة مشروع برتوكول التعاون .ج
 للمراجعة، وعرضه على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة لالعتماد.

 قواعد المنشأ التفصیلیة العربیة:  .2

(األمانـــــة العامـــــة: نشـــــأ العربیـــــة تقریـــــر وتوصـــــیات االجتمـــــاع األول للجنـــــة الفنیـــــة الدائمـــــة لقواعـــــد المالموافقـــــة علـــــى 
14-16/1/2020(. 

 تطویر الئحة القواعد اإلجرائیة المتعلقة بآلیة فض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى: .3
االجتماع الثاني للخبراء القانونین المختصین بتطویر آلیة فض المنازعات بین وتوصیات تقریر الموافقة على  -أ

 .)9/12/2019- 8(األمانة العامة: یة الدول العرب

التجارة الحرة  جرائیة المتعلقة بفض المنازعات في إطار منطقة"الئحة القواعد اإل مسمى الموافقة على تعدیل -ب
 العربیة الكبرى" لیكون "آلیة تسویة المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى".
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 التعاون الجمركي: .4

ة على اإلسراع في االنتهاء من إجراءات التوقیع والتصدیق على اتفاقیة التعاون الجمركي حث الدول العربی .أ
 العربي، لتسریع دخولها حیز النفاذ.

 الترحیب بتوقیع دولة قطر على اتفاقیة التعاون الجمركي العربي. .ب
 تحریر التجارة في الخدمات:ثانیًا: 

 لى اتفاقیة تحریر التجارة في الخدمات بین الدول العربیة.الترحیب بتصدیق دولة اإلمارات العربیة المتحدة ع .أ

حث الدول العربیة التي تم اعتماد جداول التزاماتها النهائیة من المجلس االقتصادي واالجتماعي، سرعة .ب
 استكمال إجراءات التوقیع والتصدیق على االتفاقیة.

 ضها النهائیة، لكي تصبح طرفًا في االتفاقیة.حث الدول العربیة غیر المنضمة إلى االتفاقیة على استكمال عرو  .ج

 ثالثًا: االتحاد الجمركي العربي:
الطلب من األمانة العامة استكمال الدراسات الخاصة باالتحاد الجمركي العربي وسرعة االنتهاء منها، حتى  .أ

 یتسنى االستفادة بها في مراحل العمل القادمة.

ـــــى القـــــانون الجمركـــــي العربـــــي المو  .ب ـــــه اإلیضـــــاحیة بالصـــــیغة المرفقـــــةالموافقـــــة عل ـــــة ومذكرت ـــــه التنفیذی   حـــــد والئحت
 .  )2( )1( )1(مرفق

 .)3( )2(مرفق اعتماد دلیل اإلجراءات الجمركي العربي الموحد بالصیغة المرفقة .ج

)6/2/2020 - 105د.ع  - 2265(ق

                                                 

 الســابق تحفظهــا علــى المغربیــة المملكــة اإلیضــاحیة، تؤكــد ومذكرتــه التنفیذیــة والئحتــه الموحــد العربــي الجمركــي القــانون مشــروع )  بخصــوص1(
 إدراج علــى المغربیــة المملكــة تؤكــد ، كمــا87 بالمــادة والمتعلــق التنفیذیــة والئحتــه الموحــد العربــي الجمركــي القــانون مشــروع علــى المســجل
 للجنـة 33 االجتمـاع تقریـر فـي المدونـة الصـیغة وفـق الجمركیة بالقضایا والمتعلق القانون مشروع من عشر الثالث بالباب الخاص تحفظها
 :التالي الشكل على وذلك) 2019 أبریل 17-16: القاهرة( الموحد العربي الجمركي القانون

 المتعلقـة المقتضـیات استثناء ضرورة وعلى الجمركیة بالقضایا المتعلق عشر الثالث الباب على تحفظها على ةالمغربی المملكة تؤكد"  ·
 الـذي الـوطني القـانوني البنـاء مـن جـزء الجمركي) العقوبات( الزجري القانون كون منها عدة العتبارات التوحید، قاعدة من بالمنازعات

 كـون یفسـر ممـا بلـد لكـل المالیـة و االقتصـادیة التوجهـات و المعطیات لتباین اعتبارا أیضا و العربیة الدول مستوى على بعد یوحد لم
 أن دون) اإلجرائیـة( والمسـطریة الجبائیـة الجوانـب على الموحدة الجمركیة تشریعاتها في تقتصر العالم في الجمركیة االتحادات معظم
 ." الزجري المجال تشمل

 .التنفیذیة الالئحة مشروع من) 11( المادة بشأن حفظهات على المغربیة المملكة تؤكد كما ·

 موقفهــا علــى وتؤكــد باإلعفــاءات الخــاص الثــامن البــاب ضــمن القــانون مشــروع مــن) 100( للمــادة) ب( فقــرة إضــافة علــى تــتحفظ كمــا ·
 أبریــل 17-16: رةالقــاه( الموحــد العربـي الجمركــي القــانون للجنـة) 33( االجتمــاع تقریــر ضــمن الموضـوع، بخصــوص ســابقاً  المسـجل
 ضـمن كـذلك الـتحفظ هـذا إدراج علـى وتؤكـد. فیـه للبـت الموحـدة العربیـة الجمركیـة التعریفـة للجنـة الموضـوع بإحالـة والقاضي) 2019

 .التنفیذیة والئحته الموحد العربي الجمركي القانون مشروع نص
فـي مشـروع القـانون الجمركـي العربـي الموحـد والئحتـه التنفیذیـة بشـأن  )87)   تؤكد دولة اإلمارات العربیة المتحدة على تحفظها علـى المـادة (2(

 معاملة منتجات المناطق الحرة.
 دلیــل مشــروع علــى المســجل الســابق تحفظهــا علــى المغربیــة المملكــة الموحــد، تؤكــد العربــي الجمركیــة اإلجــراءات دلیــل مشــروع بخصــوص)  3(

 تحفـظ مع تماشیاً  الحرة، واألسواق المناطق في باإلیداع الخاص 0304 البند من 4 ابطبالض المتعلق الموحد، العربي الجمركیة اإلجراءات
 مــن 4 الضــابط علــى المغربــي الجانــب تحفــظ إدراج علــى وتؤكــد الموحــد، العربــي الجمركــي القــانون مشــروع مــن) 87( المــادة علــى المغــرب

 الجانــب تحفــظ مــع تماشــیاً  وذلــك األجنبیــة، الســیاحیة للســیارات المؤقــت باإلدخــال والخــاص الجمركیــة اإلجــراءات دلیــل مــن 030101 البنــد
 دلیـل مشـروع نـص ضـمن كـذلك الـتحفظ هـذا إدراج علـى وتؤكـد. القـانون لمشـروع التنفیذیـة الالئحـة من) 11( المادة على المسجل المغربي

 إلعـادة الموحـد العربـي الجمركـي القـانون للجنـة الـدلیل مشـروع إرجاع على المغربیة المملكة تؤكد كما .الموحد العربي الجمركیة اإلجراءات
 .المختصة للجنة) 33(و) 32( االجتماعین خالل التنفیذیة والئحته القانون مشروع على أدرجت التي التعدیالت ضوء على مراجعته
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 رارـــــق
 بشأن

  (ARAC)الجهاز العربي لالعتماد 
 أحد أعمدة البنیة التحتیة للجودة في إطار منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى

 ـــــ

 
 ) على المستوى الوزاري،105عادیة (إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته ال

 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، §

 ) للمجلس االقتصادي واالجتماعي،104تقریر األمین العام حول متابعة تنفیذ قرارات الدورة ( §

 )،105) و(104بین دورتي المجلس ( األمانة العامةتقریر األمین العام حول نشاط  §

 )،13/9/2019-8جهاز العربي لالعتماد (الجمهوریة التونسیة: قرارات الجمعیة العمومیة لل §

 نتائج أعمال اجتماعات اللجنة االقتصادیة وكبار المسؤولین، §

 وبعد االستماع إلى إیضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
  

 ُیقــــرر
 

ــــب  .1 ــــي لالعتمــــاد (الترحی ــــه الجهــــاز العرب ــــذي یقــــوم ب ــــة التحتیــــة للجــــودة فــــي ) كأحــــد أعمــــدة اARACبالــــدور ال لبنی
 إطار منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى.

ــــــرى الــــــدول األ دعــــــوة .2 ــــــة التجــــــارة الحــــــرة العربیــــــة الكب ــــــيإلــــــى عضــــــاء بمنطق لجهــــــاز العربــــــي ا دعــــــم االســــــتمرار ف
 حتى یتمكن من مواصلة عمله.، من خالل أجهزة االعتماد بالدول األعضاء، )ARACلالعتماد (
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 رارـــــق
 بشأن

 االستثمار في الدول العربیة
 ـــــ

 ) على المستوى الوزاري،105إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادیة (
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، §

 ي،) للمجلس االقتصادي واالجتماع104تقریر األمین العام حول متابعة تنفیذ قرارات الدورة ( §

 )،105) و(104بین دورتي المجلس ( األمانة العامةتقریر األمین العام حول نشاط  §

 )،15/1/2020-14(المملكة المغربیة:  للخبراء المستوى عالي تقریر االجتماع §

 نتائج أعمال اجتماعات اللجنة االقتصادیة وكبار المسؤولین، §

 وبعد االستماع إلى إیضاحات األمانة العامة، -

 ناقشات،وفي ضوء الم -
 ُیقــــرر

 أوًال: إعداد مسودة اتفاقیة استثمار عربیة جدیدة:
المنعقد بتنظیم مشترك  )15/1/2020-14(المملكة المغربیة:  للخبراء المستوى عالي اإلحاطة علمًا بتقریر االجتماع -1

للتنمیة، وذلك لالسترشاد بما بین األمانة العامة ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األونكتاد) والبنك اإلسالمي 
 خُلص إلیه االجتماع في إعداد اتفاقیة االستثمار العربیة الجدیدة.

دعوة الدول العربیة لموافاة األمانة العامة بالنصوص التي ترغب في تضمینها في بنود اتفاقیة االستثمار العربیة  -2
 م في هذا الشأن.الجدیدة في أجل أقصاه شهرین من تاریخ مخاطبة األمانة العامة له

الجدیدة التفاقیة االستثمار العربیة  المسودة لمناقشة لعقد اجتماعها الثالث الخبراء لجنة بدعوة العامة األمانة تكلیف -3
للخبراء، والنصوص المقترحة التي  المستوى عالي الجدیدة، والذي سیتم تحدید موعده الحقًا، في ضوء تقریر االجتماع

 .رسالها إلى األمانة العامةستقوم الدول العربیة بإ

حث لجنة الخبراء المعنیة باالستثمار في الدول العربیة على سرعة االنتهاء من إعداد اتفاقیة االستثمار العربیة  -4
 .2020الجدیدة قبل نهایة عام 

هیدًا عرض مشروع اتفاقیة االستثمار العربیة الجدیدة فور االنتهاء منها على المجلس االقتصادي واالجتماعي تم -5
 لرفعها إلى القمة العربیة لالعتماد.

 :األعمال والمستثمرین العرب أصحابثانیًا: مؤتمر 
) لمؤتمر أصحاب األعمال والمستثمرین العرب 18عمال الدورة (على ُحسن التنظیم أل توجیه الشكر لمملكة البحرین .1

اللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة تحت الرعایة السامیة لصاحب الج 13/11/2019-11التي ُعقدت خالل الفترة 
 ملك مملكة البحرین بالتنسیق مع الجهات المعنیة. 

تكلیف األمانة العامة بالتنسیق مع اتحاد الغرف العربیة والمؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات  .2
بدء التحضیر له، وحث الدول ) لمؤتمر أصحاب األعمال والمستثمرین العرب و 19لتحدید موعد ومكان عقد الدورة (

 العربیة على المشاركة في هذه الدورة. 

 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2267(ق
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 رارـــــق

 بشأن
  الغرف التجاریة العربیة األجنبیة المشتركةدور 

 ـــــ

 ) على المستوى الوزاري،105إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادیة (
 بعد اطالعه على: -

 كرة األمانة العامة،مذ §

 )،105) و(104بین دورتي المجلس ( األمانة العامةتقریر األمین العام حول نشاط  §

) 85) د.ع (1813، ورقــم (4/9/2006) بتــاریخ 78) د.ع (1640قــراري المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم ( §
 ،11/2/2010بتاریخ 

 ین،نتائج أعمال اجتماعات اللجنة االقتصادیة وكبار المسؤول §

 وبعد االستماع إلى إیضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
  

 ُیقــــرر
 

اإلحاطة علمًا بتقریر اتحاد الغرف العربیة حول األنشطة التي قامت بها الغرف التجاریة العربیة األجنبیة المشتركة  .1
 .2019و 2018خالل العامین 

 لى تعزیز عالقاتها بالدول العربیة.حث الغرف التجاریة العربیة األجنبیة المشتركة ع .2
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 رارـــــق
 بشأن

 االستراتیجیة العربیة للسیاحة

 ـــــ

 
 ) على المستوى الوزاري،105إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادیة (

 بعد اطالعه على: -

 ،مذكرة األمانة العامة §

 )،105) و(104بین دورتي المجلس ( األمانة العامةنشاط تقریر األمین العام حول  §

 االستراتیجیة العربیة للسیاحة، §

العادیـــــة ) فـــــي دورتـــــه 274المجلـــــس الـــــوزاري العربـــــي للســـــیاحة المجلـــــس الـــــوزاري العربـــــي للســـــیاحة رقـــــم (قـــــرار  §
  )، 23/12/2019 :المملكة العربیة السعودیة-حساء محافظة األ) (22(

 اللجنة االقتصادیة وكبار المسؤولین، نتائج أعمال اجتماعات §

 وبعد االستماع إلى إیضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
  

 ُیقــــرر
 

) 31بصیغتها الُمعّدلة، ورفعها إلى القمة العربیة في دورتها العادیة ( الموافقة على االستراتیجیة العربیة للسیاحة -1
 .لالعتماد

للسیاحة بوضع خطة العمل التنفیذیة لمبادرات االستراتیجیة العربیة للسیاحة بشكل  المجلس الوزاري العربي تكلیف -2
 یراعي خصوصیة كل دولة واألنظمة المعمول بها.
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 رارـــــق
 بشأن

      الوضعیة القانونیة للتمدید لألمین العام لمجلس الوحدة االقتصادیة العربیة
 ـــــ

 ) على المستوى الوزاري،105س االقتصادي واالجتماعي في دورته العادیة (إن المجل
 بعد اطالعه على: -

ـــــس  § ـــــد لألمـــــین العـــــام لمجل ـــــة للتمدی ـــــرأي القـــــانوني بشـــــأن الوضـــــعیة القانونی ـــــة العامـــــة المتضـــــمنة ال مـــــذكرة األمان
 الوحدة االقتصادیة العربیة، 

 ) للمجلس االقتصادي واالجتماعي،104(تقریر األمین العام حول متابعة تنفیذ قرارات الدورة  §

 نتائج أعمال اجتماعات اللجنة االقتصادیة وكبار المسؤولین، §

 وبعد االستماع إلى إیضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 )3) (2)  (1(ُیقــــرر 

یة لمدة سنتین، لمخالفته للنظام إلغاء القرار الخاص بالتمدید بصفة استثنائیة ألمین عام مجلس الوحدة االقتصادیة العرب .1
األساسي الموحد للمنظمات العربیة المتخصصة ولقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي الصادرة في هذا الخصوص 

 وللنظام الداخلي لمجلس الوحدة االقتصادیة العربیة.

الجتماعي وتطبیق النظام األساسي ضرورة التزام مجلس الوحدة االقتصادیة بالقرارات الصادرة عن المجلس االقتصادي وا .2
الموحد للمنظمات العربیة المتخصصة، أسوة بكافة المنظمات العربیة، والتأكید على خضوع مجلس الوحدة االقتصادیة 
العربیة لوالیة كٍل من: لجنة التنسیق العلیا للعمل العربي المشترك ولجنة المنظمات للتنسیق والمتابعة المنبثقة عن 

 صادي واالجتماعي.المجلس االقت

 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2270(ق

                                                 

مـن اإلدارة القانونیـة باألمانـة العامـة، وتـم )  یسجل وفد الجمهوریة الیمنیة احتجاجه واعتراضه علـى هـذا القـرار ُجملـًة وتفصـیًال والـذي كـان مقـدمًا 1(
 رفض تقدیم أي صیغة أخرى توافقیة.

 :التالیة لألسباب التوصیة من والثانیة األولى الفقرة على الیمنیة جمهوریةكل من: جمهوریة الصومال الفیدرالیة، ال تتحفظ  )2(
 العربیـة للمنظمـات الموحـد األساسـي للنظـام العربیـة االقتصـادیة الوحـدة لمجلـس العـام لألمین التمدید قرار مخالفة إلى األولى الفقرة استندت -1

 االقتصـادیة الوحـدة مجلـس ضمنهم من لیس والذي المتخصصة العربیة المنظمات على فقط أحكامه تسري الذي النظام وهو المتخصصة،
 .مشترك عربي عمل مؤسسة المجلس یعد وٕانما العربیة،

 االجتمـــاع وتوصـــیات تقریـــر علـــى بالموافقـــة )83( رقـــم العادیـــة دورتـــه فـــي واالجتمـــاعي االقتصـــادي لمجلـــسا لقـــرار األولـــى الفقـــرة مخالفـــة -2
 األنظمــة تطبیــق" علــى الســابعة فقرتهــا فــي نصــت والتــي الجدیــدة والنمــاذج واللــوائح األنظمــة اعتمــاد شــأن فــي المنظمــات للجنــة االســتثنائي
 كونـه الموحـد بالحسـاب معنـي غیـر العربیـة االقتصـادیة الوحدة ومجلس". الموحد بالحساب المعنیة العربیة المنظمات في الموحدة األساسیة

 .تطبق ال وبهذا المتخصصة العربیة المنظمات من لیس

 رقـم تحـت والمقیـدة االقتصـادیة الوحـدة مجلـس عـام أمـین من أمامها المثارة الدعوى في اإلداریة المحكمة حكم والثانیة األولى الفقرة استبقت -3
 بالموضــوع والمتعلقــة. واالتحــادات المنظمــات إدارة ومــدیر القانونیــة، الشــؤون إدارة مــدیر القانونیــة، الشــؤون قطــاع رئــیس ضــد 55 لســنة 1

 .النظر محل
 :العراق وجمهوریة الهاشمیة األردنیة المملكة مالحظة) 3(

 األمــین عمــل انتهــاء وقــرب الوقــت ولضــیق ،20/6/2019 ریخبتــا 108 د /1815 المــرقم العربیــة االقتصــادیة الوحــدة مجلــس قــرار إللغــاء نظــراً 
 عــن اإلعــالن العــراق وجمهوریــة الهاشــمیة األردنیــة المملكــة مــن كــل تطلــب ،)الربیــع محمــد /الســفیر( الحــالي االقتصــادیة الوحــدة لمجلــس العــام
 ).105( ع.د تماعيواالج االقتصادي المجلس قرار صدور تاریخ من الترشیح األعضاء للدول لیتسنى المنصب شغور
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 رارـــــق
 بشأن

 وضع منظمة المرأة العربیة
 ـــــ

 ) على المستوى الوزاري،105إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادیة (
 بعد اطالعه على: -

 العامة، األمانة مذكرة §

 ،العربیة المرأة منظمة نشاءإ اتفاقیة §

 تماعات اللجنة االقتصادیة وكبار المسؤولین،نتائج أعمال اج §

 وبعد االستماع إلى إیضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
  

  )*(ُیقــــرر 
 المرجعیة باعتباره واالجتماعي االقتصادي المجلس قرارات جمیعب العربیة المرأة منظمة ضرورة التزام على التأكید -1

 .المشترك العربي العمل ومؤسسات لمنظمات العلیا والسلطة
 واالجتماعي االقتصادي المجلس قرارات مع یتوافق بمائها نشاإ اتفاقیة تعدیلالطلب من منظمة المرأة العربیة  -2

، وعرضها على لجنة المنظمات للتنسیق المتخصصة العربیة للمنظمات الموحدة األساسیة واللوائح واألنظمة
 . القتصادي واالجتماعيوالمتابعة، تمهیدًا لعرضها على المجلس ا

 –(إدارة المنظمات واالتحادات العربیة  لجامعةل العامة األمانةتشكیل لجنة من الدول األعضاء مفتوحة العضویة، و  -3
، والتركیز على الجوانب اإلداریة المنظمة أوضاع وتقییم دراسةإدارة الشؤون القانونیة)، ورئیس الهیئة العلیا للرقابة، ل

 االقتصادي المجلس عن المنبثقة والمتابعة للتنسیق المنظمات للجنة متكامل تقریر وتقدیم میة،والمالیة والتنظی
 .القادمة دورتها في واالجتماعي

 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2271(ق

                                                 

 تسجل الجمهوریة اللبنانیة تحفظها على هذه التوصیة لألسباب اإلجرائیة والقانونیة التالیة:   )*(
ل القانونیة وضربها لمبدأ سیادة الدول األعضاء وذلـك عبـر االسـتمرار واإلصـرار علـى اإلشـارة هَ مخالفة األمانة العامة لإلجراءات والمُ  -1

ساریة بالرغم مـن سـحبها مـن قبـل المندوبیـة األردنیـة قبـل توزیـع المـذكرة الشـارحة، فضـًال عـن إعطـاء األمانـة إلى مذكرة األردن االستف
 تفسیر المذكرات الشفهیة للدول على نحو مخالف لنیة الدولة صاحبة المذكرة.بالعامة نفسها الحق 

اإلداریـة، وبالتـالي دفـع المجلـس التخـاذ قـرار بمعـزل تضمین المـذكرة الشـارحة لمعلومـات مغلوطـة وغیـر دقیقـة عـن األوضـاع المالیـة و  -2
 عن الوقائع الدقیقة.

تركیــز األمانــة العامــة علــى أن هــذه األوضــاع المســتجدة فــي المنظمــة فــي حــین أنهــا وأســوة بكثیــر مــن المنظمــات العربیــة هــي ولیــدة  -3
 تراكمات عبر سنوات.

خاصـة  ،ُیعـط المنـدوبیات الوقـت الكـافي للتواصـل مـع عواصـمها إن طابع العجلة القصوى الذي أسبغ علـى الموضـوع غیـر مبـرر ولـم -4
 وأن المجلس األعلى للمنظمة یتألف من السیدات اُألول في الدول األعضاء.
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 رارـــــق
 بشأن

 شغور منصب المدیر العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة
 ـــــ

 ) على المستوى الوزاري،105االقتصادي واالجتماعي في دورته العادیة (إن المجلس 
 بعد اطالعه على: -

 العامة، األمانة مذكرة §
 ،القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي المركز نشاءإ اتفاقیة §

 ،1/9/2016بتاریخ  )98(الدورة  )2115(قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  §

 اجتماعات اللجنة االقتصادیة وكبار المسؤولین، نتائج أعمال §

 وبعد االستماع إلى إیضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
  

 ُیقــــرر
 

ـــــه -1  واألراضـــــي الجافـــــة المنـــــاطق لدراســـــات العربـــــي للمركـــــز العـــــام المـــــدیر - صـــــالح رفیـــــق /للـــــدكتور الشـــــكر توجی
ــــــة ــــــى ،القاحل ــــــرة الجهــــــود عل ــــــي الكبی ــــــذلها الت ــــــي ب ــــــل یرتطــــــو  ف ــــــى والمحافظــــــة المركــــــز عمــــــل وتفعی  مكتســــــباته عل
 . العربیة المنطقة بها تمر التي المرحلة ظل في ومقدراته

 بتــــــــاریخ) 100( العادیــــــــة دورتــــــــه فــــــــي) 2162( رقــــــــم واالجتمــــــــاعي االقتصــــــــادي المجلــــــــس قــــــــرار علــــــــى التأكیــــــــد -2
 المنظمــــــات مــــــن بتطلــــــ والتــــــي للمنظمــــــة العــــــام المــــــدیر منصــــــب بشــــــغور والخاصــــــة) 18 الفقــــــرة( ،24/8/2017

 عمــــالأ بتســــییر للقیــــام دارةإ مــــدیر أقــــدم تكلیــــف یــــتم للمنظمــــة العــــام المــــدیر تغیــــب حالــــة فــــي المتخصصــــة العربیــــة
 .المنظمة

ــــــب -3 ــــــة مــــــن الطل ــــــة الجمعی ــــــي للمركــــــز العمومی ــــــاطق لدراســــــات العرب ــــــة المن ــــــة واألراضــــــي الجاف ــــــي القاحل  دورتهــــــا ف
 .القادمة لمرحلةل العام المدیر مهام لتولي المركز في إدارة مدیر قدمأ اختیار القادمة

 

 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2272(ق
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 رارـــــق
 بشأن

 التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعیة والتنمویة 
 ـــــ

 ) على المستوى الوزاري،105إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادیة (
 بعد اطالعه على: -

 ة،مذكرة األمانة العام §

 ،للمجلس االقتصادي واالجتماعي) 104تقریر األمین العام حول متابعة تنفیذ قرارات الدورة ( §

 )،105) و(104تقریر األمین العام حول نشاط األمانة العامة بین دورتي المجلس ( §

 نتائج أعمال اجتماعات اللجنة االجتماعیة وكبار المسؤولین، §

 مة،وبعد االستماع إلى إیضاحات األمانة العا -

 وفي ضوء المناقشات، -

 ُیقــــرر
 .االجتماعیة والتنمویة المجاالت في الدولي العربي التعاون العامة حول األمانة بتقریر علماً  : اإلحاطةأوالً 
 :الصیني –منتدى التعاون العربي : ثانیاً 

 في مجال البحث العلمي والتكنولوجیا: -1

 الصـــیني لنقـــل التكنولوجیـــا واإلبـــداع، الـــذي عقـــد یـــومي –عـــاون العربـــي الترحیـــب بنتـــائج أعمـــال الـــدورة الثالثـــة لمنتـــدى الت
 في مقاطعة نینغشیا بجمهوریة الصین الشعبیة، وتكلیف األمانة العامة بمتابعة تنفیذ نتائجه. 6/9/2019- 5

 في مجال حوار الحضارات: -2

 تي عقـدتـر بین الحضارتین العربیة والصـینیة، الالترحیب بنتائج أعمال الدورة الثامنة لندوة العالقات العربیة الصینیة والحوا
 بالمملكة المغربیة، وتكلیف األمانة العامة بمتابعة تنفیذ نتائجه. 18/12/2019- 17یومي 

 في مجال المرأة: -3

بالمملكـــة  20/12/2019-19یـــومي  تي عقـــدتـــالترحیـــب بنتـــائج أعمـــال الـــدورة الثالثـــة لمنتـــدى المـــرأة العربیـــة الصـــینیة، ال
 السعودیة، وبالبیان الختامي الصادر عن هذه الدورة، وتكلیف األمانة العامة بمتابعة تنفیذ نتائجه.العربیة 

 الهندي: –منتدى التعاون العربي : ثالثاً 
 في مجال التعلیم والبحث العلمي:

ات العربیـة والهندیـة، اإلحاطة علمًا باإلجراءات التي اتخـذتها األمانـة العامـة لإلعـداد والتحضـیر لعقـد مـؤتمر رؤسـاء الجامعـ
 في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2273(ق
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 رارـــــق
 بشأن

 التنمیة المستدامة 
 ـــــ

 ) على المستوى الوزاري،105إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادیة (
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، §

 ،للمجلس االقتصادي واالجتماعي) 104ام حول متابعة تنفیذ قرارات الدورة (تقریر األمین الع §

 )،105) و(104تقریر األمین العام حول نشاط األمانة العامة بین دورتي المجلس ( §

فـي الـدول العربیـة  2030تقریر وتوصیات االجتماع السابع للجنة العربیـة لمتابعـة تنفیـذ أهـداف التنمیـة المسـتدامة  §
 ،18/12/2019بتاریخ 

 قراراته السابقة في هذا الشأن، §

 نتائج أعمال اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولین، §

 وبعد االستماع إلى إیضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -

 ُیقــــرر
 

واإلصـــالح اإلداري علـــى استضـــافتها لفعالیـــات  توجیـــه الشـــكر لجمهوریـــة مصـــر العربیـــة ممثلـــة فـــي وزارة التخطـــیط والمتابعـــة .1
تحـت رعایـة كریمـة مـن فخامـة  6/11/2019-3األسبوع العربي للتنمیة المستدامة في نسخته الثالثة والـذي عقـد خـالل الفتـرة 

 الرئیس عبد الفتاح السیسي رئیس جمهوریة مصر العربیة.

فـــي الـــدول  2030ة لمتابعـــة تنفیـــذ أهـــداف التنمیـــة المســـتدامة األخـــذ علمـــًا بتقریـــر وتوصـــیات االجتمـــاع الســـابع للجنـــة العربیـــ .2
) من البند "سادسًا" مـن توصـیات اللجنـة المتعلقـة بمنصـة الشـباب 4، 3، 2، مع إحالة البنود (18/12/2019العربیة، بتاریخ 

 العربي للتنمیة المستدامة، إلى مجلس وزراء الشباب والریاضة العرب لالختصاص.

االقتصــاد والتخطــیط عــاون الفنــي اإلقلیمــي بــین الــدول األعضــاء بجامعــة الــدول العربیــة والُمقــّدم مــن وزارة الترحیــب بمقتــرح الت .3
ـــى بنـــاء ـــة الســـعودیة، والـــذي یهـــدف إل ـــذ الجهـــات المعنیـــة قـــدرات بالمملكـــة العربی  الـــدول فـــي المســـتدامة التنمیـــة أهـــداف بتنفی

 فیما بینهم، ودعوة الدول العربیة للمشاركة فیه بفاعلیة. لممارساتا وأفضل المستفادة والدروس المعرفة األعضاء وٕالى تبادل
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 رارـــــق
 بشأن

 تقاریر وقرارات المجالس الوزاریة واللجان
 ـــــ

 
 ) على المستوى الوزاري،105إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادیة (

 بعد اطالعه على: -

مـــارات العربیـــة المتحـــدة: دولـــة اإل –) لمجلـــس وزراء اإلســـكان والتعمیـــر العـــرب (دبـــي 36قـــرارات الـــدورة (تقریـــر و  §
6/10/2019(، 

 ،)24/10/2019 وزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة (األمانة العامة:ال) لمجلس 31تقریر وقرارات الدورة ( §
ــــــس العربــــــي للســــــكان وا § ــــــى للمجل ــــــدورة األول ــــــرارات ال ــــــر وق ــــــة (تقری ــــــلتنمی ــــــة الهاشــــــمیة: -انعّم  المملكــــــة األردنی

 28- 29/10/2019،( 

 ،)5/11/2019) للمجلس الوزاري العربي للكهرباء (األمانة العامة: 13تقریر وقرارات الدورة ( §
) لمجلس وزراء النقـل العـرب (مقـر األكادیمیـة العربیـة للعلـوم والتكنولوجیـا والنقـل 32تقریر وقرارات الدورة العادیة ( §

 ، )14/11/2019-13 مدینة اإلسكندریة: -لبحري ا
المملكـــة األردنیـــة الهاشـــمیة:  –) لمجلـــس وزراء الشـــؤون االجتماعیـــة العـــرب (عّمـــان 39تقریـــر وقـــرارات الـــدورة ( §

17/12/2019،( 

المملكــة العربیـــة -) لمجلــس الــوزراء العــرب لالتصــاالت والمعلومــات (الریــاض23تقریــر وقــرارات الــدورة العادیــة ( §
 ،)18/12/2019عودیة: الس

المملكــــة العربیــــة  -(محافظــــة األحســــاء) للمجلــــس الــــوزاري العربــــي للســــیاحة 22تقریــــر وقــــرارات الــــدورة العادیــــة ( §
 )،12/2019/ 23السعودیة: 

 ،)24/9/2019-22تقریر وقرارات االجتماع الخامس للجنة الدائمة لكودات البناء العربیة (األمانة العامة:  §
 ،)14/11/2019-13) للجنة الفنیة الدائمة لإلحصاء (األمانة العامة :40جتماع (تقریر وتوصیات اال §
المنظمـــات للتنســـیق والمتابعـــة المنبثقـــة عـــن المجلـــس االقتصـــادي  االســـتثنائي للجنـــةتقریـــر وتوصـــیات االجتمـــاع  §

 ،)19/12/2019-17واالجتماعي (األمانة العامة: 

األنظمــــة األساســــیة الموحــــدة بالمنظمــــات العربیــــة المتخصصــــة اللجنــــة الفنیــــة المعنیــــة بدراســــة تقریــــر وتوصــــیات  §
 )،22/1/2020-20لالجتماع (األمانة العامة: 

 )،22/1/2020-21تقریر وتوصیات االجتماع الخامس للجنة الفنیة للملكیة الفكریة (األمانة العامة:  §

 نتائج أعمال اجتماعات اللجنتین االقتصادیة واالجتماعیة وكبار المسؤولین، §

 عد االستماع إلى إیضاحات األمانة العامة،وب -

 وفي ضوء المناقشات، -
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 ُیقــــرر
 :المجالس الوزاریة: أوالً 

 :اإلحاطة علمًا ب
مــــارات العربیــــة المتحــــدة: دولــــة اإل –) لمجلــــس وزراء اإلســــكان والتعمیــــر العــــرب (دبــــي 36تقریــــر وقــــرارات الــــدورة ( -

6/10/2019(. 
 ).24/10/2019 وزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة (األمانة العامة:لا) لمجلس 31تقریر وقرارات الدورة ( -

 المملكــــــــة األردنیــــــــة الهاشــــــــمیة:  -انعّمــــــــتقریــــــــر وقــــــــرارات الــــــــدورة األولــــــــى للمجلــــــــس العربــــــــي للســــــــكان والتنمیــــــــة ( -
28- 29/10/2019.( 

 ).5/11/2019) للمجلس الوزاري العربي للكهرباء (األمانة العامة: 13تقریر وقرارات الدورة ( -
) لمجلـــس وزراء النقــل العـــرب (مقــر األكادیمیـــة العربیــة للعلـــوم والتكنولوجیــا والنقـــل 32تقریــر وقــرارات الـــدورة العادیــة ( -

 ).14/11/2019-13 مدینة اإلسكندریة: -البحري 

ـــــان 39تقریـــــر وقـــــرارات الـــــدورة ( - ـــــس وزراء الشـــــؤون االجتماعیـــــة العـــــرب (عّم ـــــة الهاشـــــمی –) لمجل ة: المملكـــــة األردنی
17/12/2019،( 

المملكــــة العربیــــة -) لمجلــــس الــــوزراء العــــرب لالتصــــاالت والمعلومــــات (الریــــاض23تقریــــر وقــــرارات الــــدورة العادیــــة ( -
 ).18/12/2019السعودیة: 

المملكـة العربیــة الســعودیة:  -(محافظــة األحســاء) للمجلــس الـوزاري العربــي للسـیاحة 22تقریـر وقــرارات الـدورة العادیــة ( -
23/12/2019(. 

 :اللجان: ثانیاً 
 :الموافقة على

 ).24/9/2019-22تقریر وقرارات االجتماع الخامس للجنة الدائمة لكودات البناء العربیة (األمانة العامة:  -
 ).14/11/2019-13) للجنة الفنیة الدائمة لإلحصاء (األمانة العامة :40تقریر وتوصیات االجتماع ( -
المنظمـــــات للتنســـــیق والمتابعـــــة المنبثقـــــة عـــــن المجلـــــس االقتصـــــادي  جنـــــةاالســـــتثنائي للتقریـــــر وتوصـــــیات االجتمـــــاع  -

 :یلي ما على التأكید مع ،)19/12/2019-17واالجتماعي (األمانة العامة: 

 .)1(مرفق المرفقة الصیغة وفق ،والمعلومات االتصال لتكنولوجیات العربیة للمنظمة التنظیمي الهیكل على الموافقة ·
 وفـــق ،األخـــرى الطبیعیـــة والكـــوارث الـــزالزل خطـــارأ مـــن للوقایـــة العربـــي للمركـــز ظیمـــيالتن الهیكـــل علـــى الموافقـــة ·

 .)2(مرفق المرفقة الصیغة
 . الزراعیة للتنمیة العربیة للمنظمة التنظیمي الهیكل ضمن للزیتون العربي المكتب نشاءإ على الموافقة ·

 تشــغیل علـى المترتبــة التكـالیف تتحمــل نأ علـى ،للزیتــون العربـي للمكتــب التونسـیة الجمهوریــة باستضـافة الترحیـب ·
 .المكتب نشاءإ نتیجة مالیة أعباء ةیأ األعضاء الدول تحمل دون المكتب

 العربیـــة للمنظمــات الداخلیــة الرقابــة وحــدات ورؤســاء واإلداریـــة المالیــة الرقابــة هیئــات لرؤســاء تدریبیــة دورة عقــد  ·
 خـالل وذلـك المتخصصـة العربیـة للمنظمات الموحدة وائحوالل األنظمة في الجدیدة بالتعدیالت خاصة المتخصصة

 .2020 عام من الثاني النصف

 صـةصالمتخ العربیـة للمنظمـات الموحـدة األساسـیة األنظمـة بدراسة المعنیة الفنیة اللجنة وتوصیات تقریر على الموافقة -
 .22/1/2020-20 الفترة خالل للجامعة العامة األمانة بمقر عقدت والتي

 ).22/1/2020-21صیات االجتماع الخامس للجنة الفنیة للملكیة الفكریة (األمانة العامة: تقریر وتو  -

)6/2/2020 - 105د.ع  - 2275(ق
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  1 مرفق 
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  2 مرفق 
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 رارـــــق

 بشأن
  ) للمجلس االقتصادي واالجتماعي106تأكید موعد ومكان عقد الدورة (

 ) للمجلس107وتحدید موعد ومكان عقد الدورة (
 ـــــ

 
 ) على المستوى الوزاري،105قتصادي واالجتماعي في دورته العادیة (إن المجلس اال

 بعد اطالعه على: -

 ،5/9/2019بتاریخ  )104() د.ع 2260قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ( §

 نتائج أعمال اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولین، §

 عي،وعمًال بأحكام النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتما -

 وبعد االستماع إلى إیضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -

 
 ـررـــــیق

 26 – 24الموافق  2020یونیو/ حزیران  18-16عقـد اجتماع لجنة التنفیذ والمتابعة بمقر األمانة العامة خالل الفترة  أوًال:
 هـ.1441شوال 

 االقتصادي واالجتماعي بمقر األمانة العامة على النحو التالي:  ) للمجلس 106: تأكید موعد عقد الدورة العادیة (ثانیاً 

 ، 2020أغســــــطس/ آب  27ن یــــــوم الخمــــــیس یوالعشــــــر  الثــــــامناجتمــــــاع لجنــــــة مؤسســــــات المجتمــــــع المــــــدني  -1
 هـ. 1442محرم  8الموافق 

 هــ. 1442محرم  11، الموافق 2020اغسطس/ آب  30اجتماع اللجنة االجتماعیة یوم األحد  -2
)، 2020سـبتمبر/ أیلـول  1) و (2020 غسـطس/آبأ 31جنـة االقتصـادیة یـومي االثنـین والثالثـاء (اجتماع الل -3

 هـ. 1442محرم  13 - 12الموافقین 

ســـبتمبر/ أیلـــول  2اجتمـــاع المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي علـــى مســـتوى كبـــار المسئولیــــن یــــوم األربعـــاء  -4
 هـ. 1442محرم  14، الموافق 2020

ـــوزاري یـــوم الخمـــیس اجتمـــاع المجلـــس االقت -5 ـــى المســـتوى ال ـــول  3صـــادي واالجتمـــاعي عل  ، 2020ســـبتمبر/ أیل
 هـ. 1442محرم  15الموافق 

  2020دیسمبر/ كانون أول  10-8عقـد اجتماع لجنة التنفیذ والمتابعة بمقر األمانة العامة خالل الفترة  ثالثًا:
 هـ. 1442ربیع ثان  25-23الموافق 
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 ) للمجلس االقتصادي واالجتماعي بمقر األمانة العامة على النحو التالي:107دورة العادیة (تحدید موعد عقد ال :رابعاً 

 ، 2021كانون ثان  /ینایر 28یوم الخمیس والعشرین اجتماع لجنة مؤسسات المجتمع المدني التاسع  -1
 هـ. 1442 جماد ثان 15الموافق 

 هـ. 1442 جماد ثان 18، الموافق 2021 كانون ثان /ینایر 31اجتماع اللجنة االجتماعیة یوم األحد  -2
  20-19 ین، المـــــــوافق2021شـــــــباط  فبرایـــــــر/ 2-1اجتمـــــــاع اللجنـــــــة االقتصـــــــادیة یـــــــومي االثنـــــــین والثالثـــــــاء  -3

 هـ. 1442 جماد ثان

 اجتمـــــــــــاع المجلـــــــــــس االقتصـــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي علـــــــــــى مســـــــــــتوى كبـــــــــــار المسئولیــــــــــــن یــــــــــــوم األربعـــــــــــاء -4
 هـ. 1442 نجماد ثا 21، الموافق 2021شباط  فبرایر/ 3

 ، 2021شــــباط  فبرایــــر/ 4اجتمــــاع المجلــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي علــــى المســــتوى الــــوزاري یــــوم الخمــــیس  -5
 هـ. 1442 جماد ثان 22الموافق 

  

 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2276(ق
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 ثالثًا: الكلمات
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 2020 شباط /فبرایر 6األمانة العامة: 

 ة العامةاألمان

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ـــــــــــــــــــ

 )0022خ ( – 22)/20/02(03/105ج 
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 الدول العربیة األمین العام لجامعة –معالي األخ أحمد أبو الغیط المحترم 

 رؤساء وأعضاء الوفود –أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة 

 األمناء العامون المساعدون –سعادة السفراء 

 السیدات والسادة المحترمون الحضور، مع حفظ األلقاب

 

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،

لتقــــــدیر علــــــى جهــــــودكم إلنجــــــاح أعمــــــال هــــــذه معــــــالي األخ األمــــــین العــــــام، أتوجــــــه إلــــــیكم ولجمیــــــع العــــــاملین بالشــــــكر وا
ــــ ــــاوة االســــتقبال دور ال ــــى حف ــــة رئیســــًا وحكومــــًة وشــــعبًا عل ــــة مصــــر العربی ــــي جمهوری ــــل الشــــكر والعرفــــان لألخــــوة ف ة، وجزی

 وكرم الضیافة.

اهللا علیــــه، وٕانــــا هللا وٕانــــا  ةخوتنــــا فــــي ســــلطنة ُعمــــان بوفــــاة فقیــــد األمــــة جاللــــة الســــلطان رحمــــوجــــه بخــــالص التعــــازي إلأتو 
 لیه راجعون.إ

 ،أصحاب المعالي رؤساء الوفود

بدایــــــة، أتوجــــــه بالتقــــــدیر والعرفــــــان للــــــدول األعضــــــاء فــــــي الجامعــــــة العربیــــــة وفــــــي المجلــــــس االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي، 
 على موقفكم ضد صفقة القرن.

قـــــف دولـــــة فلســـــطین الـــــرافض لهـــــذه الصـــــفقة. فهـــــي لیســـــت فرصـــــة و ومـــــن هـــــذا المجلـــــس، فـــــإنني أعیـــــد التأكیـــــد علـــــى م
 أال نفوتها. یجب

لقــــــد أضــــــفت خطــــــة الســــــالم المزعومــــــة الشــــــرعیة علــــــى الضــــــم والتوســــــع االســــــتعماري واالســــــتیطاني برســــــالة مفادهــــــا، 
قـــــانون القـــــوة یســـــمو علـــــى قـــــوة القـــــانون وعلـــــى المرجعیـــــات الدولیـــــة، وتتبنـــــى هـــــذه الخطـــــة الروایـــــة الصـــــهیونیة باعتبـــــار 

 إسرائیل المالك الشرعي لألرض الفلسطینیة.

ــــة، وتقســــیم المســــجد األقصــــى واألخطــــر أیهــــ ــــدس المحتل ــــة الق ــــي هــــذه الخطــــة هــــو الضــــم غیــــر الشــــرعي لمدین ا الســــادة ف
ـــــل الصـــــراع  ـــــارك، وتحوی ـــــة المقدســـــة والمســـــجد األقصـــــى المب ـــــة للمدین ـــــة والتاریخی ـــــة الدینی ـــــر الهوی ـــــًا، وتزوی ـــــًا ومكانی زمانی

 .إلى صراع دیني ال ُتحمد عقباه في المنطقة وفي العالم اإلسالمي والعربي

 ،أصحاب المعالي رؤساء الوفود

 % مــــــــن أرض فلســــــــطین22علــــــــى  مــــــــن أجــــــــل تحقیــــــــق الســــــــالم العــــــــادل والشــــــــامل، رضــــــــینا بإقامــــــــة دولــــــــة فلســــــــطین
م لنــــا خطــــة الســــالمة المزعومــــة علــــى أنهــــا قــــدَّ یُ التاریخیــــة، وكــــان الجــــواب علــــى رغبــــة الشــــعب الفلســــطیني بالســــالم أن 

ضــــي األكثــــر خصــــوبة فــــي الضــــفة الغربیــــة، بمــــا تحتــــوي مــــن میــــاه عرضــــًا ســــخیًا!!! حیــــث تســــمح إلســــرائیل بضــــم األرا
 جوفیة، وفي المقابل، تهب لنا أجزاء من صحراء النقب لبناء منطقة صناعیة وبعض المشاریع اإلسكانیة.
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هــــذا؟؟ عنــــدما ُتحــــرم فلســــطین مــــن الحــــق فــــي الوصــــول إلــــى مواردهــــا ومــــن الســــیطرة علــــى حــــدودها البریــــة  فــــأي ســــخاءٍ 
 وٕامعانًا في هذا السخاء، فإنها تعرض لنا حوافز اقتصادیة وخمسین ملیار دوالر. !؟والجویة والمائیة

فهــــل تــــدرك اإلدارة األمریكیــــة وهــــي تخطـــــط مــــع شــــریكها اإلســــرائیلي بنــــود الخطـــــة المزعومــــة، أن تكلفــــة االحــــتالل فـــــي 
ـــــــاطق المســـــــماة  ج اإلجمـــــــالي % مـــــــن النـــــــات35ملیـــــــار دوالر ســـــــنویًا وهـــــــو مـــــــا یعـــــــادل  4.4وحـــــــدها تســـــــاوي  )ج(المن

ملیــــــون دوالر ســــــنویًا نتیجــــــة  300المحلـــــي الفلســــــطیني، وأن هــــــذا االحــــــتالل الـــــذي ینهــــــب مصــــــادرنا یتــــــربح مـــــا قیمتــــــه 
% عــــــن خــــــدماتها لجبایــــــة الجمــــــارك التــــــي تســــــتخدمها لغایــــــات القرصــــــنة 3التســــــرب الضــــــریبي، إضــــــافة إلــــــى جبایتهــــــا 

 واالبتزاز السیاسي.

ــــدها الشــــعب الفلســــطیني بســــبب االحــــتالل لقــــد أعلنــــت األمــــم المتحــــدة عــــن تقــــدیرها لل ــــة المالیــــة التــــي یتكب خســــائر والتكلف
ـــــغ  ـــــین  47.7بمبل ـــــدة ب ـــــرة الممت ـــــار دوالر أمریكـــــي، خـــــالل الفت ـــــالغ 2017-2000ملی ـــــك المب ـــــم اســـــتثمار تل ـــــه ت ـــــو أن ، ول

 في االقتصاد الفلسطیني لوفرت ملیوني فرصة عمل.

ـــــوَ أَ  ـــــدول للخطـــــة االقتصـــــادیة الَل ـــــدو م یكـــــن رفـــــض غالبیـــــة ال  نتـــــي أطلقهـــــا كوشـــــنیر مؤشـــــرًا كافیـــــًا أن تنمیـــــة االقتصـــــاد ب
 مرجعیة ورؤیة سیاسیة واضحة، لن یجدي نفعًا!!!!

إن شــــــعبنا الفلســـــــطیني یزخــــــر بالكفـــــــاءات وأصــــــحاب الخبـــــــرة واألفكــــــار اإلبداعیـــــــة والریادیــــــة إلنشـــــــاء اقتصــــــاد مزدهـــــــر 
لتـــــي تبـــــدأ أوًال بإنهـــــاء االحـــــتالل، وهـــــذا مـــــا وقـــــوي، ولكننـــــا بحاجـــــة إلطـــــالق العنـــــان لهـــــم مـــــن أجـــــل العـــــیش بكرامـــــة، وا

 كانت تنقصه خطة السالم المزعومة.

 ،معالي الوزراء، رؤساء الوفود

ـــــة واالنفكـــــاك عـــــن اقتصـــــاد االحـــــتالل، والتوجـــــه  ـــــادة والحكومـــــة الفلســـــطینیة معركـــــة مـــــن أجـــــل إنهـــــاء التبعی تخـــــوض القی
یـــــــة، ولكـــــــن تواجهنـــــــا إســـــــرائیل الســـــــلطة القائمـــــــة إلـــــــى عمقنـــــــا العربـــــــي وتوطیـــــــد أواصـــــــر العالقـــــــات االقتصـــــــادیة والتجار 

 باالحتالل، بفرض المزید من القیود علینا.

وكـــــان آخرهـــــا منعنـــــا مـــــن تصـــــدیر المنتجـــــات الزراعیـــــة إلـــــى العـــــالم، فإمـــــا أن تكـــــون التجـــــارة مـــــن خاللهـــــا أو ال تكـــــون. 
 فكیف لها أن تتربح إن لم تكن التجارة من خاللها؟؟

ــــإرادة شــــعبنا، ومصــــرون علــــى اســــتكمال طریقنــــا نحــــو تجســــید هــــذا هــــو الوجــــه الحقیقــــي لالحــــتالل ، ولكننــــا متمســــكون ب
 دولتنا وتحقیق تنمیتنا االقتصادیة.

ق العربیــــة، مــــن خــــالل اســــو نجــــدد دعوتنــــا لكــــم مــــن أجــــل تعزیــــز قراراتنــــا االقتصــــادیة بالتوجــــه نحــــو األ ،مــــن هــــذا المنبــــر
دخولهـــــا إلـــــى أســـــواقكم لمواجهـــــة جمیـــــع المعیقـــــات تطبیـــــق قـــــرار اإلعفـــــاء الجمركـــــي علـــــى المنتجـــــات الفلســـــطینیة فـــــي 

 التي یفرضها هذا االحتالل ویتكبدها قطاعنا الخاص الفلسطیني في سبیل تحررنا من التبعیة االقتصادیة.

ــــوانین  ــــي فلســــطین مــــن خــــالل شــــراكات مشــــتركة، واالســــتفادة مــــن رزمــــة الحــــوافز والق ــــى االســــتثمار ف ــــدعوكم أیضــــًا إل ون
ـــــز التـــــي أقرتهـــــا الحكومـــــة لت ـــــة بالعناقیـــــد بهـــــدف تعزی شـــــجیع االســـــتثمار، فقـــــد أطلقـــــت الحكومـــــة الفلســـــطینیة خطـــــة التنمی

 القدرة التنافسیة للمحافظات الفلسطینیة اعتمادًا على مواردنا المتاحة.
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 ،أصحاب المعالي، رؤساء الوفود، السیدات والسادة

والتقـــــدیر لجمیـــــع األشـــــقاء العـــــرب علـــــى  ر باســـــم الشـــــعب الفلســـــطیني وقیادتـــــه، عـــــن الشـــــكرأنتهـــــز هـــــذه الفرصـــــة، ألعّبـــــ
وقــــوفهم الــــدائم مــــع شــــعبنا الفلســــطیني وقضــــیته العادلــــة، ونجــــدد الــــدعوة لتطبیــــق قــــرارات الجامعــــة العربیــــة ودعــــم دولــــة 
فلســــــطین وخطــــــة القــــــدس االســــــتراتیجیة، ودعمنــــــا فــــــي مواجهــــــة الحصــــــار االقتصــــــادي واالبتــــــزاز المــــــالي مــــــن خــــــالل 

 بي.تفعیل شبكة األمان المالي العر 

وفــــــي الختــــــام، أشــــــكركم جمیعــــــًا علــــــى جهــــــودكم ومشــــــاركتكم إلنجــــــاح أعمــــــال المجلــــــس، ویســــــعدني الترحیــــــب ودعــــــوة 
الســـــتالم رئاســـــة هـــــذه الـــــدورة  ،وزیـــــر المالیـــــة فـــــي دولـــــة قطـــــر الشـــــقیقة - معـــــالي الـــــوزیر األخ/ علـــــي شـــــریف العمـــــادي

 د خطاكم جمیعًا.للمجلس االقتصادي واالجتماعي، متمنیًا لكم التوفیق. بارككم اهللا وسد

 والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته.
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 وزیر االقتصاد الوطني بدولة فلسطین الشقیقة، –معالي األخ/ خالد العسیلي 

 األمین العام لجامعة الدول العربیة، –معالي السید/ أحمد أبو الغیط 
 

 أصحاب المعالي والسعادة الوزراء،

 ألخوات الحضور،األخوة وا

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،

یســــــعدني فــــــي البدایــــــة وباألصــــــالة عــــــن نفســــــي وباإلنابــــــة عــــــن إخــــــواني أعضــــــاء وفــــــد دولــــــة قطــــــر أن أرحــــــب 
بأصــــحاب المعــــالي الــــوزراء والســــادة رؤســــاء الوفــــود المشـــــاركین، وأتقــــدم بجزیــــل الشــــكر واالمتنــــان لكــــم ولكافـــــة 

مانــــــة العامــــــة لجامعــــــة الــــــدول العربیــــــة علــــــى مــــــا بــــــذلوه مــــــن جهــــــد خــــــالل اإلخــــــوة واألخــــــوات العــــــاملین فــــــي األ
اجتماعـــــــات اللجـــــــان الفنیـــــــة وعلـــــــى مســـــــتوى كبـــــــار المســـــــؤولین إلعـــــــداد مشـــــــاریع القـــــــرارات المعروضـــــــة علـــــــى 

 اجتماعنا هذا.

وزیــــر االقتصـــــاد الـــــوطني  –كمــــا أتقـــــدم بالشــــكر الجزیـــــل وعظــــیم االمتنـــــان إلـــــى معــــالي الســـــید/ خالــــد العســـــیلي 
 ) للمجلس االقتصادي واالجتماعي.104فلسطین الشقیقة، على جهوده المبذولة إلنجاح الدورة (لدولة 

 أصحاب المعالي والسعادة،

 الحضور الكرام،

فــــي دعــــم وتعزیــــز مســــیرة العمــــل العربــــي المشــــترك وفــــتح آفــــاق جدیــــدة  هنــــا هــــذاتال یخفــــى علــــیكم أهمیــــة اجتماع
ى االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي علـــــــى كافـــــــة األصـــــــعدة للـــــــدول ر التعـــــــاون العربـــــــي المشـــــــترك ورفـــــــع المســـــــتو ُطـــــــألُ 

العربیــــــة، وٕاننـــــــا نتطلــــــع إلـــــــى مزیـــــــد مــــــن التعـــــــاون والتنســـــــیق والتطــــــویر فـــــــي جمیـــــــع مجــــــاالت العمـــــــل العربـــــــي 
وبــــاألخص بمــــا هــــو معــــروض علینــــا مــــن خــــالل مشــــروع جــــدول أعمــــال هــــذه الــــدورة والــــذي یشــــتمل  ؛المشــــترك

ــــود ــــد مــــن البن ــــى العدی ــــة بــــدورة ا الملــــف االقتهــــأهم ،عل ــــى القمــــة العربی صــــادي واالجتمــــاعي المقــــرر عرضــــه عل
للمجلــــــــس االقتصــــــــادي واالجتمــــــــاعي ومتابعــــــــة تنفیــــــــذ  104، ومتابعــــــــة تنفیــــــــذ قــــــــرارات الــــــــدورة 2020مــــــــارس 

ــــــادرة حضــــــرة صــــــاحب الســــــمو  ــــــة؛ ومنهــــــا مب ــــــة االقتصــــــادیة واالجتماعی ــــــة التنموی ــــــرارات أعمــــــال القمــــــة العربی ق
یــــــر دولــــــة الكویــــــت، بشــــــأن إنشــــــاء صــــــندوق لالقتصــــــاد الرقمــــــي بقیمــــــة أم –الشــــــیخ/ صــــــباح األحمــــــد الصــــــباح 

ملیـــــون مـــــن دولـــــة الكویـــــت الشـــــقیقة،  50ملیـــــون، ومبلـــــغ  50ملیـــــون دوالر، تكفلـــــت بـــــالدي بـــــدعم بمبلـــــغ  200
ــــ دار مــــن قبــــل الصــــندوق العربــــي لإلنمــــاء االقتصــــادي واالجتمــــاعي، والتــــي نــــرى أهمیــــة االنتهــــاء مــــن النظــــام ٌت

 صندوق في الفترة القادمة.األساسي وبدء هذا ال
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امــــة والتــــي یجــــب أن نولیهــــا اهتمامــــًا كبیــــرًا اإلســــراع بإزالــــة كافــــة المعوقــــات التــــي تواجــــه هومــــن الموضــــوعات ال
منطقـــــــة التجـــــــارة الحـــــــرة العربیـــــــة الكبـــــــرى، بالشـــــــكل الـــــــذي سیســـــــاعد فـــــــي إطـــــــالق االتحـــــــاد الجمركـــــــي العربـــــــي 

ــــه  ــــا مــــا توصــــل إلی ــــدعم هن ــــوب، ون ــــذي ُعقــــد خــــالل بالوقــــت المحــــدد والمطل اجتمــــاع الخبــــراء عــــالي المســــتوى ال
شــــــهر ینــــــایر الماضــــــي بالعاصــــــمة المغربیــــــة بخصــــــوص إعــــــداد مشــــــروع اتفاقیــــــة االســــــتثمار العربیــــــة الجدیــــــدة، 

 یواكب التطورات الحدیثة.

وفــــي الختــــام ال یســــعني إال أن أتقــــدم بالشــــكر لكــــل مــــن ســــعى وســــاهم فــــي هــــذا الجهــــد المتمیــــز، ســــائًال المــــولى 
 أن یلهمنا الصواب ویكلل جهودنا بالنجاح، إنه ِنعَم المولى وِنعَم النصیر. - عز وجل -

 

 والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته.
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 معالي السید علي شریف العمادي وزیر المالیة بدولة قطر 

 رئیس الدورة الحالیة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

 أصحاب السمو والمعالي السادة الوزراء،

 أصحاب السعادة رؤساء الوفود،

 

 والسادة،السیدات 

أود فـــــــي البدایـــــــة أن أتوجـــــــه بخـــــــالص التقـــــــدیر لدولـــــــة فلســـــــطین علـــــــى رئاســـــــتها الـــــــدورة الســـــــابقة للمجلـــــــس 
ــــــة  ــــــدورة العادی ــــــى تولیهــــــا رئاســــــة ال ــــــة قطــــــر عل ــــــى دول ــــــة إل ــــــه. كمــــــا أتوجــــــه بالتهنئ واإلدارة الحكیمــــــة ألعمال

 ) للمجلس االقتصادي واالجتماعي، متمنیًا لها كل التوفیق. 105(

 ،السید الرئیس

یبحـــــث جـــــدول أعمـــــال اجتمـــــاع الیـــــوم عـــــددًا مـــــن الملفـــــات الهامـــــة، لعـــــل فـــــي مقـــــدمتها الملـــــف االقتصـــــادي 
ـــــي هـــــذا اإلطـــــار أن أتحـــــدث بشـــــيء مـــــن التفصـــــیل  ـــــة القادمـــــة... وأود ف واالجتمـــــاعي المرفـــــوع للقمـــــة العربی
حـــــــول أهمیـــــــة هـــــــذا الموضـــــــوع، فهـــــــذا الملـــــــف جـــــــدیٌر بـــــــه أن یتضـــــــمن مبـــــــادرات ومشـــــــروعات اقتصـــــــادیة 

تماعیــــة وتنمویــــة تعــــود بــــاألثر والنفــــع المباشــــر علــــى المــــواطن العربــــي الــــذي أثقلتــــه أعبــــاء الحیــــاة وســــط واج
كــــمٍّ مــــن الصــــراعات متعــــددة المنطلقــــات، سیاســــیًا وأمنیــــًا واقتصــــادیًا وحتــــى فكریــــًا.. هــــذا المــــواطن العــــادي 

الجاریــــــة فــــــي منطقتنــــــا التــــــّواق لحیــــــاة مســــــتقرة وغــــــٍد أفضــــــل، والــــــذي بــــــات یــــــدفع ثمنــــــًا باهظــــــًا لالحترابــــــات 
 العربیة.

ــــــّیم  ــــــي المشــــــترك، كــــــي ُنق ــــــد آن األوان أن ننظــــــر نظــــــرًة فاحصــــــة للعمــــــل االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي العرب لق
ــــا مجــــرد  ــــرض أن تكــــون اجتماعاتُن ــــیس مــــن الُمفت ــــه، فل ــــائج المرجــــّوة من ــــي تحقیــــق النت ــــه ف ــــره ومــــدى فاعلیت أث

ــــل حلقــــة روتینیــــة فــــي منظومــــة العمــــل العربــــي.. بــــل یتعــــین أن  ــــًا أصــــیًال فــــي تفعی تكــــون حجــــر زاویــــة وركن
 هذه المنظومة وٕاخراجها على النحو الذي ُأنشئت من أجله. 

ــــا...  ــــة عمِلن ــــي آلی ــــة التطــــویر المســــتمر ف ــــون معــــي فــــي ضــــرورة اإلصــــالح وأهمی وأحســــب أن جمــــیَعكم متفق
أن المبـــــادرات  ولقـــــد أثبتـــــت األحـــــداث المتالحقـــــة التـــــي شـــــهدتها المنطقـــــة العربیـــــة خـــــالل األعـــــوام الماضـــــیة،

 والمشروعات التقلیدیة لن تؤتي ثمارها إذا بقت على حالتها التقلیدیة في هذا العصر سریع التغّیر.. 

 السید الرئیس، 

ـــــى  ـــــاه إل ـــــالتوازي مـــــع االنتب ـــــة ومـــــؤثرة، ب ـــــدة .. حیوی ـــــة رائ ـــــا ابتكـــــار مشـــــروعات تنموی إن الواقـــــع یفـــــرض علین
لمنظــــــور ... فضــــــًال عــــــن بلــــــورة خطــــــط وبــــــرامج كفیلــــــة التحــــــدیات المتالحقــــــة التــــــي نعاینهــــــا فــــــي األجــــــل ا

 بمواجهة هذه التحدیات والحّد من تأثیراتها وتبعاتها الخطیرة. 
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ــــة التــــي یبــــذلها الخبــــراء العــــرب مــــن أجــــل تــــذلیل العقبــــات أمــــام  وأشــــیر فــــي هــــذا الصــــدد إلــــى الجهــــود الُمكثّف
كـــــي العربـــــي... فضـــــًال عـــــن صـــــیاغة إطـــــالق منطقـــــة التجـــــارة الحـــــرة العربیـــــة الكبـــــرى وٕاقامـــــة االتحـــــاد الجمر 

 اتفاقیة عربیة جدیدة لالستثمار تعمل على تعزیز الفرص االستثماریة في البلدان العربیة.

وكمــــــا تعلمــــــون جمیعــــــًا، تزخــــــر المنطقــــــة العربیــــــة بثــــــروات طبیعیــــــة وٕامكانــــــات ضــــــخمة، بشــــــریًا ومادیــــــًا... 
وال شـــــك أن أحـــــد أســـــباب هـــــدر  علـــــى أن هـــــذه اإلمكانـــــات لـــــم توضـــــع موضـــــع االســـــتغالل الكامـــــل بعـــــد.. 

اإلمكانیــــة یكمــــن فــــي تجزئــــة العمــــل االقتصــــادي ...وعـــــدم تكامــــل الجهــــود المبذولــــة وتناســــقها.. فــــال زالـــــت 
المنطقــــة العربیــــة إلــــى الیــــوم مــــن أقــــل منــــاطق العــــالم مــــن حیــــث التكامــــل االقتصــــادي ... وهــــو وضــــٌع یــــؤثر 

ــــــــة ا ــــــــة.. وُیضــــــــعف مــــــــن مكان ــــــــدول العربی ــــــــى النمــــــــو اإلجمــــــــالي لل ــــــــى الصــــــــعید عل ــــــــي عل القتصــــــــاد العرب
العــــــالمي... وال شــــــك أن غیــــــاب اســــــتراتیجیة فاعلــــــة وشــــــاملة للتعــــــاون االقتصــــــادي والتنمــــــوي بــــــین البلــــــدان 

 العربیة قد أضاع فرصًا متعددة لتحقیق عوائد التنمیة المنشودة. 

 السید الرئیس، 

ـــــادین ـــــب تضـــــافر الجهـــــود فـــــي شـــــتى المی ـــــر یتطل ـــــاء والتعمی ـــــه وفـــــي ظـــــل  إّن المســـــار نحـــــو البن ... كمـــــا أن
تشــــابك التحــــدیات المختلفــــة التــــي تواجــــه دوَلنــــا األعضــــاء، فــــإن التركیــــز علــــى القضــــایا التنمویــــة یمكــــن أن 
ـــــة وغیرهـــــا، وُیشـــــّكل بـــــدوره  ـــــي المجـــــاالت األخـــــرى السیاســـــیة واألمنی ـــــز التعـــــاون العربـــــي ف ـــــي تعزی یســـــاهم ف

 منطلقًا هامًا لتفعیل التعاون العربي والتكاتف البیني. 

هنــــــــا یــــــــأتي دور مؤسســــــــات العمــــــــل العربــــــــي المشــــــــترك، باعتبارهــــــــا األذرع التنفیذیــــــــة لمنظومــــــــة العمــــــــل و 
العربــــي... وأؤكــــد فــــي هــــذا الصــــدد، علــــى أهمیــــة أن تضــــطلع هــــذه المؤسســــات بالــــدور المنــــوط بهــــا.. وأن 
تعمــــــل علــــــى تنســــــیق سیاســــــات عملهــــــا وبرامجهــــــا مــــــن أجــــــل تكامــــــل الجهــــــود وشــــــمولیتها، بهــــــدف تحقیــــــق 

 المنشودة في األجل المطلوب ومواكبة سرعة تغّیر العالم من حولنا. األهداف 

ــــق ...  ــــاءة اإلنجــــاز الُمتَحق ــــّدم الُمحــــرز وكف ــــیم مــــدى التق ــــة متخصصــــة لتقی كمــــا أن األمــــر یســــتلزم إیجــــاد آلی
فالصـــــــعوبات التـــــــي تواجـــــــه جهـــــــود التنمیـــــــة تســـــــتدعي التوقـــــــف ومعالجتهـــــــا، ولـــــــیس مجـــــــرد المـــــــرور علـــــــى 

لســــــلیم والموضــــــوعي للــــــداء ال شــــــك أنــــــه یــــــؤدي إلــــــى الشــــــفاء ... كمــــــا أن إیجــــــاد ظواهرهــــــا؛ فالتشــــــخیص ا
 حلول سریعة األثر على حساب التنمیة طویلة األجل، سیؤدي إلى التبدید الفعلي لفرص التنمیة.

 السید الرئیس،

ــــي تواجــــه أمتنــــا علــــى الصــــعید  ــــى أمــــٍر أراه مــــن أخطــــر التحــــدیات الت ــــل أن أخــــتم كلمتــــي، أود اإلشــــارة إل قب
الجتمــــــــاعي واإلنســــــــاني فــــــــي المســــــــتقبل.. أعنــــــــي بــــــــذلك األوضــــــــاع اإلنســــــــانیة الصــــــــعبة التــــــــي تقاســــــــیها ا

ـــــــة.. بســـــــبب ظـــــــروف النزاعـــــــات  ـــــــة العربی ـــــــدان مـــــــن المنطق ـــــــازحین فـــــــي عـــــــدة بل ـــــــین والن مجتمعـــــــات الالجئ
والحــــــروب المســــــتعرة ... إن قلوبنــــــا یعتصــــــرها األلــــــم والحــــــزن ونحــــــن نتــــــابع مشــــــاهد الالجئــــــین والنــــــازحین 

ـــــالمالی ـــــازحون ظروفـــــًا بالغـــــة الصـــــعوبة .. ب ـــــون والن ـــــدان أخـــــرى .. یعـــــیش هـــــؤالء الالجئ ـــــي ســـــوریا، وبل ین ف
یتعــــــذر فیهــــــا الحصــــــول علــــــى الرعایــــــة الصــــــحیة والخدمــــــة االجتماعیــــــة.. وینشــــــأ جیــــــل كامــــــل مــــــن أبنائنــــــا 
ـــــیم .. وبالتـــــالي التشـــــغیل والعمـــــل.. إنهـــــا مأســـــاة ســـــنعاني منهـــــا لســـــنوات  العـــــرب محرومـــــًا مـــــن فـــــرص التعل
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ــــي صــــدارة قا دمــــة، ولربمــــا عقــــود.. وأناشــــد كــــل مؤسســــات العمــــل العربــــي أن تضــــع هــــذا الموضــــوع الهــــام ف
 أجندتها االجتماعیة واالقتصادیة واإلنسانیة. 

إّن األمانـــــة التـــــي تحّملناهـــــا ُتحـــــّتم علینـــــا العمـــــل بكـــــل ســـــبیل لتقـــــدیم كافـــــة أوجـــــه الرعایـــــة الممكنـــــة لقـــــاطني 
ــــى عــــودتهم ــــاة الكریمــــة  مخیمــــات اللجــــوء... والعمــــل عل ــــوفیر أوجــــه الحی ــــارهم، فضــــًال عــــن ت ــــى دی ــــة إل اآلمن

لهــــم وألســــرهم ولكافــــة ضــــحایا الحــــروب الــــذین یــــدفعون ثمنــــًا باهظــــًا لهــــذه النزاعــــات التــــي مــــا زالــــت لألســــف 
تضــــرب بعـــــض الـــــدول فـــــي منطقتنـــــا.. إن جـــــیًال ینشــــأ بـــــال تعلـــــیم أو رعایـــــة اجتماعیـــــة أو خـــــدماٍت إنســـــانیة 

 ستقبل المنطقة العربیة بأسرها.  وصحیة سیمثل تهدیدًا لم

 ،،لكـــــم شكــــــــــراً 
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 رابعًا: قوائم املشاركني
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 المشاركین رؤساء وفود الدول العربیةقائمة بأسماء السادة 
 )105د.ع ( في االجتماع الوزاري للمجلس االقتصادي واالجتماعي

 6/2/2020األمانة العامة: 
 ــــــــــ

 
 

 الُمسّمى الوظیفي ـمـــــاالس ةـــــلدولا
 وزیر الصناعة والتجارة والتموین طارق الحموري  /عالي الدكتورم  المملكة األردنیة الهاشمیة

مستشار وزیر االقتصاد لجامعة الـدول  سعادة/ محمد صالح شلواح دولة اإلمارات العربیة المتحدة
 العربیة وشؤون مجلس التعاون

 السفیر والمندوب الدائم هشام بن محمد الجودر سعادة السفیر/ نمملكة البحری
 السفیر والمندوب الدائم نجیب المنیف سعادة السفیر/ الجمهوریة التونسیة

 السفیر والمندوب الدائم سعادة السفیر/ محند صالح لعجوزي ائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجز 
 السفیر والمندوب الدائم سعادة السفیر/ محمد ظهر حرسي جمهوریة جیبوتي

 نائب وزیر المالیة معالي الدكتور/ حمد بن سلمان البازعي المملكة العربیة السعودیة
 المندوب الدائم باإلنابة خالد إبراهیم الشیخ /سعادة السفیر جمهوریة السودان

   الجمهوریة العربیة السوریة
 القائم بأعمال المندوبیة الدائمة سعادة السفیر/ توفیق أحمد عبد اهللا جمهوریة الصومال الفیدرالیة

 مدیر عام دائرة العالقات االقتصادیة سعادة/ عادل خضیر عباس جمهوریة العراق
 وزارة التجارةب

نائب األمین العام للمجلس األعلى   سعادة/ طالل بن سلیمان الرحبي سلطنة عمان
 للتخطیط

 وزیر االقتصاد الوطني معالي السید/ خالد عسیلي  دولة فلسطین
 وزیر المالیة  شریف العماديعلي معالي السید/  دولة قطر

 وب الدائمالسفیر والمند سعادة السفیر/ عطاء أفندي جمهوریة القمر المتحدة
 الوكیـل المسـاعد للشـؤون االقتصــادیة سعادة/ نبیل سلیمان العبد الجلیل دولة الكویت

 بوزارة المالیة
 السفیر والمندوب الدائم سعادة السفیر/ علي الحلبي الجمهوریة اللبنانیة

مدیر عام إدارة التعاون الدولي   سعادة الدكتور/ عز الدین مبروك مصدق دولة لیبیا
 وزارة االقتصاد والصناعةب والفني

القائم بأعمال رئیس قطـاع االتفاقیـات  سعادة الدكتورة/ أماني الوصال جمهوریة مصر العربیة
ـــــة ـــــوزارة التجـــــارة  والتجـــــارة الخارجی ب

 والصناعة
 السفیر والمندوب الدائم سعادة السفیر/ أحمد التازي المملكة المغربیة

 السفیر والمندوب الدائم دة السفیر/ ودادي سیدي هیبةسعا الجمهوریة اإلسالمیة الموریتانیة
 وزیر الصناعة والتجارة معالي الدكتور/ محمد عبد الواحد المیتمي الجمهوریة الیمنیة

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 ـــــــــــــ
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 المنظمات العربیة وفود  السادة رؤساء قائمة

 )105د.ع ( –المشاركین في اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 6/2/2020-2 األمانة العامة:

 ــــــــ

 

 المسمى الوظیفي االسـم المنظمة
 المدیر العام. سعادة الدكتور/ محمد ولد أعمر المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم

 محمد یوسف /اللواءسعادة  األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب
مدیر المكتب العربي لإلعالم 

 .األمني
 األمین العام. جمال الدین البیوميمحمد سعادة السفیر/  العرباتحاد المستثمرین 

 األمین العام. خالد حنفي /سعادة الدكتور اتحاد الغرف العربیة
 المدیر العام. المهندس/ عبد الرحیم سلیمانسعادة  اتحاد إذاعات الدول العربیة

 .المدیر العام سعادة السید/ فایز علي المطیري منظمة العمل العربیة

 المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة
إبراهیم آدم أحمد  /البروفیسورسعادة 
 الدخیري

 المدیر العام.

 رئیس األكادیمیة. سعادة الدكتور/ إسماعیل عبد الغفار األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري
 مدیر العام.ال سعادة الدكتور/ سالم حامدي الهیئة العربیة للطاقة الذریة

 . المدیر العام سعادة الدكتورة/ فادیا كیوان منظمة المرأة العربیة
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 

 القاحلة "أكساد"
 المدیر العام. سعادة الدكتور/ رفیق علي صالح

المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الشئون االجتماعیة 
 بدول مجلس التعاون الخلیجي

 المدیر العام. عامر بن محمد الحجري /سعادة الدكتور

 المدیر العام. سعادة المهندس/ عادل الصقر المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین
المركز العربي للوقایة من أخطار الزالزل والكوارث 

 الطبیعیة األخرى
 المدیر العام. سعادة السید/ أعمر بلحاج عیسى

 المدیر العام. سعادة الدكتور/ ناصر الهتالن القحطاني للتنمیة اإلداریة المنظمة العربیة
 المدیر العام. سعادة المهندس/ محمد بن عمر المنظمة العربیة لتكنولوجیات االتصال والمعلومات

 األمین العام. سعادة الدكتور/ یحیي بكور اتحاد المهندسین الزراعیین العرب
 رئیس االتحاد/ األمین العام سعادة الدكتور/ مبارك محمد علي مجذوب العربیةاتحاد مجالس البحث العلمي 

 األمین العام. سعادة السفیر/ محمد محمد الربیع مجلس الوحدة االقتصادیة
 المدیر العام. سعادة المهندس/ عبد النبي منار المنظمة العربیة للطیران المدني 

 مشتركةالمنسق العام للغرف العربیة األجنبیة ال
الغرفة التجاریة  - األمین العام السید/ قیصر لطفي حجازین

 العربیة البلجیكیة اللوكسمبورجیة

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 ـــــــــــــ


