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 تقرير

 واالجتماعي االقتصادي المجلس اجتماعحول 
 وزاري ـــــال وى ـــــالمست ىـــــعل
 (106) ةـالعادي دورةلا

 عبر تقنية "فيديو كونفرانس"
 2020 أيلول /سبتمبر 3 - ه1442 محرم 15

 ــــــــــ
 :االفتتاح: أوالً 

 ومكـــان موعـــد بشـــأن (6/2/2020 - 105د.ع  - 2276ق) رقـــم واالجتمـــاعي االقتصـــادي المجلـــس لقـــرار تن يــ اً  -1
 الـــوزاري  المســـتوى  علـــى للمجلـــس( 106) الـــدور  قـــدتع   واالجتمـــاعي  االقتصـــادي للمجلـــس( 106) الـــدور  انعقـــاد
ـــاري  ـــى  3/9/2020 بت ـــار مســـتوى  وعل ـــاري  المســـيولين ةب ـــة واجتمـــاع  2/9/2020 بت  بتـــاري  االقتصـــادية اللجن

عبـــر تقنيــة "فيــددو ةــون رانس" نوــرًا للوـــرو    30/8/2020 بتــاري  االجتماعيــة ةاللجنــ واجتمــاع  31/8/2020
( ومــا فرهــتج اءجــراءات االحترازيــة مــن قيــود علــى حرةــة 19-االســتانائية الناجمــة عــن تــداعيات جائحــة )كوفيــد

 .الطيران الدولي
 المتخصصــة العربيــة مــاتوالمنو العربيــة  الــدول عــن ممالــون  الــوزاري  المســتوى  علــى المجلــس اجتمــاع فــي شــارك -2

 . العامة واألمانة العربية  واالتحادات

 الــدور  رئاســة دولتــج تولــت الــ ي  وزيــر الماليــة بدولــة قطــر -علــي شــريف العمــادي /الســيد معــالي االجتمــاع افتــت  -3
 الشــكر موقــد    العربيــة الــدول بوفــود خاللهــا رحــع ةلمــة معاليــج وألقــى. واالجتمــاعي االقتصــادي للمجلــس( 105)
( 106وأشـــار  لـــى أهميـــة اجتماعـــات الـــدور  ). الـــدور  هـــ   أعمـــال ءنجـــا  المب ولـــة الجهـــود علـــى العامـــة ألمانـــةل

( ومـا دترتــع عليهـا مــن 19-للمجلـس نوـرًا النعقادهــا فـي تـل التــداعيات االقتصـادية واالجتماعيـة لجائحــة )كوفيـد
ن الونيــل لمواجهــة  نــار هــ   األزمــة التــي تحــديات ةبيــر  تواجــج ميسســات العمــل العربــي المشــترك وتتطلــع التعــاو 

ـــى خســـائر ةبيـــر  فـــي قطاعـــات  أنـــرت علـــى ةافـــة الـــدول العربيـــة  وأشـــار  لـــى أن  جـــراءات اءرـــالق قـــد أدت  ل
اقتصــادية عددــد  ماــل الســياحة والصــناعة والطيــران والنقــل. ةمــا عبــر ســيادتج عــن الــدعم المســتمر مــن دولــة قطــر 

بيـروت  وأشـار  لـى ةلمـة  ـاحع السـمو  فـي معالجـة تـداعيات ةارنـة ان جـار مرفـأللجمهورية اللبنانية لمسـاعدتها 
أمير دولة قطر  أمام الميتمر الدولي لدعم لبنان الـ ي دعـت  ليـج فرنسـا  وتعهـد  –الشي / تميم بن حمد  ل ناني 

موا ــلة دولــة  مليــون دوالر للمســاعد  فــي عمليــات اءرانــة ورعــاد   عمــار بيــروت. ةمــا أشــار  لــى 50فيــج بتقــديم 
-قطر لدعمها المالي واالقتصادي واءنساني لصمود الشعع ال لسـطيني خا ـة فـي تـل تـداعيات جائحـة )كوفيـد

وزيـر الماليـة بدولـة  -براك علي الشيتان  /السيد معالي دعا  ةلمتج ختام وفي( واستمرار الحصار اءسرائيلي. 19
 .والسداد التوفيل سيادتجل متمنياً  واالجتماعي  دياالقتصا للمجلس( 106) الدور  رئاسة لتسلم  الكويت

ـــة تولـــت -4 ـــس( 106) الـــدور  رئاســـة الكويـــت دول ـــراك علـــي  /الســـيد معـــالي وألقـــى واالجتمـــاعي  االقتصـــادي للمجل ب
 الجهـود علـى قطـر لدولـة بالشـكر وتقـدم الوفـود  بالسـاد  خاللها رحع ةلمة  وزير المالية بدولة الكويت -الشيتان 
 شـــاروأ(. 106) الـــدور  ألعمـــال الجيـــد اءعـــداد علـــى العامـــة ولألمانـــة للمجلـــس ( 105) الـــدور  جـــا ءن المب ولـــة

سيادتج  لى الموقف العربي المتضامن مع الجمهورية اللبنانية في مصابها الجلل  نر حـاد  ان جـار مرفـأ بيـروت  
الشــعع اللبنــاني علــى تجــاوز  والــ ي را  هــحيتج عشــرات القتلــى ومحــات الجرحــى   مــاًل أن يســاعد هــ ا التضــامن

ه   المحنة  ودعـا الـدول العربيـة والمنومـات العربيـة المتخصصـة  لـى االسـتمرار فـي موا ـلة دعمهـم للجمهوريـة 
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اللبنانية. ةما أكد على الموقف الاابت في استمرار دعم القضية ال لسطينية وتعزيز  مود الشـعع ال لسـطيني فـي 
( للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي يـأتي 106ار  لـى أن توقيـت انعقـاد الـدور  )مواجهة االحـتالل اءسـرائيلي. وأشـ

( والتـي ةـان مـن تبعاتهـا بـع الـ عر وحـدو  19-في تل ترو  استانائية  عبة نتيجة لتداعيات جائحة )كوفيـد
حـة ةـان أزمة اقتصادية عالميـة وتنـامي القلـل مـن مخـانر االنتشـار السـريع لهـ ا الوبـاء  وأوهـ  سـيادتج أن الجائ

لها أنر سلبي واه  على اقتصادات ةاير من الدول العربية. وأكد على أهمية التكنولوجيـا الرقميـة فـي رفـع ة ـاء  
القطاعـات االقتصــادية وجعلهـا أكاــر مرونـة وددناميكيــة  وأشـار  لــى مبـادر  حضــر   ـاحع الســمو الشـي /  ــبا  

العربيـة التنمويـةا االقتصـادية واالجتماعيـة التـي ع قـدت أمير دولة الكويت  خالل القمـة  –األحمد الجابر الصبا  
  بإنشـاء  ــندوق لالسـتامار فـي مجـال التكنولوجيــا واالقتصـاد الرقمـي ب يمــة 2019فـي مددنـة بيـروت خــالل عـام 

مليــون دوالر   50مليــون دوالر  ودولــة قطــر بمبلــ   50مليــون دوالر أمريكــي  وتك لــت دولــة الكويــت بمبلــ   200
عن أملج أن دتم االنتهاء من ةافة األمور التنويمية واءجرائية التي ت مك ِّـن هـ ا الصـندوق مـن العمـل  وعبر سيادتج

 تحت  دار  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بالسرعة الممكنة.

 علـى الكويـت لـةدو  بتهنحـة اسـتهلها ةلمـة العربيـة الـدول لجامعـة العـام األمـين – الغـيط أبو أحمد السيد معالي ألقى -5
االقتصـادي واالجتمـاعي  والتـي تنعقـد ألول مـر  عبـر تقنيـة االتصـال للمجلـس ( 106) العاديـة الدور  رئاسة توليها

المرئــي  فــي تــل الوــرو  االســتانائية التــي ال تــزال تمــر بهــا المنطقــة العربيــة والعــالم أجمــع  وهــو األمــر الــ ي 
 للــدور  رئاســتها علــى قطــر لدولــة والتقــددر بالشــكرقــدم ســيادتج اســتدعى اختصــار بنــود مشــروع جــدول األعمــال. وت

( للمجلــس تبحــع عــددًا 106أن اجتماعــات الــدور  )  لــى معاليــج وأشــار واالجتمــاعي  االقتصــادي للمجلــس( 105)
الصحية والتنموية المباشر  المترتبـة علـى جائحـة ةورونـا من الموهوعات الهامة والحيوية  في مقدمتها التداعيات 

وأكـد سـيادتج علـى  ا درتبط بها من تداعيات اجتماعية واقتصادية شـددد  الونـأ  علـى المجتمعـات العربيـة ةافـة.وم
أهميــة تعزيــز العمــل العربــي الجمــاعي مــن أجــل التخهيــف مــن ونــأ  هــ   األزمــة خا ــة علــى المجتمعــات األكاــر 

ة من تأنيراتهـا. ةمـا أشـار  لـى أن هشاشة والتي ةانت تعاني بال عل من أزمات خطير  وهارطة هاع ت الجائح
أزمــة وبــاء ةورونــا قــد ةشــ ت عــن نقــا  هــعف خطيــر  فــي منوومــة االقتصــاد العــالمي الحاليــة  األمــر الــ ي دعــا 
عدد ةبير من الدول  لى مراجعة سياساتها وتوجهاتها االقتصادية بهـد  تعزيـز األمـن اللـ ائي والصـحي لمواجهـة 

ج  لـى أن الـدول العربيـة بحاجــة  لـى هـ ا النـوع مــن المراجعـات فـي  نـار العمــل األزمـات المسـتقبلية  وأشـار ســيادت
العربي المشترك وتبادل الخبـرات والممارسـات. وأشـار سـيادتج  لـى أن جـدول أعمـال هـ   الـدور  دتضـمن موهـوعًا 

  وعبَّـر عـن بيـروت التي حل ت بالعا مة اللبنانية  نر ان جار مرفأعاجاًل وفي راية األهمية وهو تداعيات الكارنة 
مدى فداحـة الخسـائر التـي عادنهـا شخصـيًا فـي زيارتـج التضـامنية لبيـروت بعـد أيـام قليلـة مـن االن جـار. ةمـا أشـاد 
ســـيادتج بالمســـاعدات اءنســـانية والطبيـــة العاجلـــة التـــي بـــادرت عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة بتقـــديمها لنجـــد  الشـــعع 

ل لسطيني يول في مقدمة األولويات العربية  خا ـة فـي تـل اسـتمرار اللبناني. ةما أشار  لى أن دعم االقتصاد ا
األزمــة الماليــة التــي تمــر بهــا دولــة فلســطين نتيجــة للحصــار اللاشــم الــ ي ت رهــج ســلطات االحــتالل اءســرائيلي  

 ( التي تضاعف من المعانا  التي دتكبدها الشعع ال لسطيني.19- هافة  لى تداعيات جائحة )كوفيد

فـي  بالمشـارةةأعـرب فيهـا عـن سـرور   المـددر التن يـ ي لبرنـامأل األر يـة العـالمي ةلمـة –دي يـد بيزلـي  /ألقـى السـيد -6
( للمجلس االقتصادي واالجتماعي  وأوه  أن هناك أهدافًا مشترةة تجمـع بـين جامعـة الـدول 106أعمال الدور  )

  المـواننين  وعليـج فـإن الشـراكة والتقـارب العربية وبرنـامأل األر يـة العـالمي تتماـل فـي  نقـاا األروا  وتحسـين حيـا
هو أمر نبيعي فـي  نـار دعـم ومسـاعد  ال حـات األشـد فقـرًا. وأوهـ  أن جهـودًا مشـترةة قـد ب ـ لت خـالل األعـوام 
الماهية لمكافحة الجوع في العـالم العربـي وخارجـج  وةـ لك فهنـاك تحـديات مشـترةة علـى  ـعيد األمـن اللـ ائي. 
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% مـــن الجيـــاع فـــي العـــالم 60ونيـــل بـــين األمـــن اللـــ ائي واألمـــن القـــومي  وأن أكاـــر مـــن وأشـــار  لـــى االرتبـــا  ال
متواجدون في منانل الحروب  وأشار  لـى أن أكبـر عمليـات برنـامأل األر يـة العالميـة وأكارهـا أهميـة تترةـز حاليـًا 

الســبع الرئيســي لمشــكالت  فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية والجمهوريــة اليمنيــة  نوــرًا ألن النزاعــات المســلحة ت عــد
الجـــوع والنـــزو  وعـــدم التنميـــة. وأوهـــ  أن الـــدول العربيـــة تعـــد حاليـــًا مـــن أهـــم الجهـــات المانحـــة لبرنـــامأل األر يـــة 

( تهــدد بــإنالق جائحــة جــوع عالميــة  األمــر الــ ي دــدعو لمزيــد مــن 19-العــالمي. وأشــار  لــى أن جائحــة )كوفيــد
 135أشـار  لـى تضـاعف أعـداد الم عر هـين للمجاعـة فـي العـالم مـن التعاون والشراكة أكار من أي وقٍت مضى  و 

مليـون شـخق حاليـًا  األمـر الـ ي ةاَّـف مـن جهـود برنـامأل األر يـة  270مليـون شـخق قبـل جائحـة ةورونـا  لـى 
 138العــالمي وتــم  نــالق أكبــر اســتجابة  نســانية فــي تــاري  البرنــامأل مــيخرًا وتوســيع نطــاق عملياتــج لتصــل  لــى 

% مــنهم فــي العــالم العربــي. وأوهــ  أن البرنــامأل لــن دــتمكن مــن  يصــال المســاعدات 30يعــي   مليــون شــخق
الل ائيــة لألشــخاك األكاــر احتياجــًا  ال  اا تــوافرت األمــوال الالزمــة مــن الجهــات المانحــة  ولــ لك دناشــد البرنــامأل 

  2020وقة حتـى نهايـة عـام مليار دوالر أمريكي لتمويل عملياتـج ريـر المسـب 4.9المجتمع الدولي للحصول على 
مليــار دوالر أمريكـي فــي الـدول العربيــة لوقــف تصـاعد موجــة الجـوع. وأشــار  لــى أن  1.8وأوهـ  أنــج سـيتم  ن ــاق 

( قــد أفــادت بتوقــع زيــاد  معــدالت ال قــر فــي العــالم العربــي ليصــل 19-التحلــيالت األخيــر  لتــداعيات جائحــة )كوفيــد
بـع عـدد السـكان فـي الـدول  115 قـر  لـى عدد األشخاك ال دن يعيشون تحـت خطـر ال مليونـًا وهـو مـا دزيـد عـن ر 

العربية  واسـتجابًة لـ لك فـإن البرنـامأل يعمـل علـى تكايـف عملياتـج فـي البلـدان األكاـر احتياجـًا فـي الوقـت الحـالي  
. وأكَّـد فــي وأشـار  لـى جهـود البرنـامأل فـي عـدد مـن الــدول العربيـة وخا ـة الجمهوريـة اليمنيـة والجمهوريـة اللبنانيـة

نهايـة ةلمتــج علـى هــرور  تعميـل التعــاون والشـراكة بــين الــدول العربيـة وبرنــامأل األر يـة العــالمي خا ـًة فــي تــل 
 (  لى جائحة جوع.19-الورو  الراهنة  أماًل في وقف تحول جائحة )كوفيد

 
 إقرار جدول أعمال المجلس: ثانيًا:

 لى النحو التاليااستعرض المجلس بنود مشروع جدول أعمالج  وأقر  ع
 البند األول: تقرير األمين العام: ❖

 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.105متابعة تن ي  قرارات الدور  )  -1

 (.106( و )105نشا  األمانة العامة فيما بين دورتي المجلس )  -2

 :الثانيالبند  ❖

 (.31ع )الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة د.

  :الثالثالبند  ❖

 ".19 -التعامل مع تبعات جائحة "كوفيد

 البند الرابع: ❖
ـــــة ان جـــــار  ـــــداعيات ةارن ـــــع علـــــى ت ـــــًا لتمكينهـــــا مـــــن التلل ـــــة اللبنانيـــــة اقتصـــــاديًا واجتماعي ـــــدعم للجمهوري تقـــــديم ال

 .مرفأ بيروت
 البند الخامس: الموضوعات االقتصادية الدورية: ❖

 دعم االقتصاد ال لسطيني. -1

 .2020ر االقتصادي العربي الموحد لعام التقري -2
 .2020الخطاب العربي الموحد لالجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام  -3
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 البند السادس: تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان: ❖
 المجالس الوزارية: :أوالً 
 (.27/2/2020األمانة العامةا ( لمجلس وزراء الصحة العرب )مقر 53قرارات وبيان الدور  ) -
 (.10/6/2020قرار وبيان مجلس وزراء الصحة العرب )عبر تقنية "فيددو ةون رانس"ا  -
البيــــان الختــــامي الصــــادر عــــن الجلســــة الطارئــــة للمجلــــس الــــوزاري العربــــي للســــياحة حــــول جائحــــة فيــــرو  ةورونــــا  -

 .17/6/2020( بتاري  19-المستجد )كوفيد
انائية لمجلــــــس وزراء الشــــــيون االجتماعيــــــة العــــــرب )عبــــــر تقنيــــــة "فيــــــددو ةــــــون رانس"ا قــــــرار وبيــــــان الــــــدور  االســــــت -

28/6/2020.) 
 (.5/7/2020( لمجلس وزراء الشباب والرياهة العرب )عبر تقنية "فيددو ةون رانس"ا 43قرارات الدور  ) -
 .27/7/2020ي للكهرباء بتاري  تقــــريـــــــر وقــــــــــرارات الـــــدور  االستانائية للمجلس الوزاري العرب -

 ثانيًا: اللجان:
تقرير وتو يات االجتماع األول للجنة الدائمة لمتابعة تن ي  ات اقية تحرير التجار  في الخـدمات بـين الـدول العربيـة   -

 .20/2/2020-19دومي 
 .25/2/2020-23تقرير وتو يات االجتماع الاالع للجنة تسوية المنازعات  خالل ال تر   -
 .3/3/2020-2( لمدراء عامي الجمارك في الدول العربية  دومي 40ر وتو يات االجتماع )تقري -
 .11/5/2020تقرير وتو يات االجتماع االستانائي للجنة ال نية الدائمة لقواعد المنشأ  بتاري   -
ــــاع ) - ــــرارات االجتمـــــــــ ــــر وقـــــــ ـــا للعمـــل العربـــي المل( 49تقريـــــ ـــة التنســـيل العلي شـــترك برئاســـة معـــالي األمـــين العـــام لجن

 .13/7/2020بتاري  
االقتصــــــادي  ( للجنـــــــة المنومــــــات للتنسيــــــــل والمتابعـــــــة المنباقــــــة عــــــن المجلـــــــس29تقريـــــــر وتو ــــــيات االجتمــــــاع ) -

 .23/7/2020واالجتمـاعـــــــي بتاري  
 .23/8/2020( للجنة التن ي  والمتابعة بتاري  49تقرير وتو يات االجتماع ) -
 .24/8/2020( للجنة ال نية للملكية ال كرية بتاري  6االجتماع )ر وتو يات تقري -
 .27/8/2020( للجنة ميسسات المجتمع المدني بتاري  28تقرير وتو يات االجتماع ) -
 البند السابع: ❖

( 108( للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي وتحددـد موعـد ومكـان عقـد الـدور  )107تأكيد موعد ومكان عقد الدور  )
 لمجلس.ل

 .اعتمد المجلس القرارات المرفقة ،: بعد المناقشاتثالثاً 
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 رارـــــق

 بشأن
 (106( و)105تقريـر األميـن العـام بين دورتي المجلس )

 ـــــ

 
 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على:
 العامة م ةر  األمانة  ▪
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي 105تقرير األمين العام حول متابعة تن ي  قرارات الدور  ) ▪
 ( 106( و)105بين دورتي المجلس ) األمانة العامةنشا  تقرير األمين العام حول  ▪
ـــــس الوحـــــد  ▪ ـــــدول األعضـــــاء بمجل ـــــدائمين لل ـــــين ال ـــــواب الممال ـــــة الســـــاد  ن  تو ـــــيات االجتمـــــاع االســـــتانائي للجن

  19/7/2020االقتصادية العربية  وال ي عقد بتاري  
 نتائأل أعمال اجتماعات اللجنتين االقتصادية واالجتماعية والمجلس على مستوى ةبار المسيولين  ▪
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر

 ا أوالً 

األمانـــة   ونشـــا  س( للمجلـــ105العـــام حـــول تن يـــ  قـــرارات الـــدور  )بتقريـــر األمـــين   مـــع التقـــددر  اءحانــة علمـــاً  .1
 (.106( و)105بين دورتي المجلس ) العامة

ـــة التعـــاون الجمرةـــي العربـــي  .2 ـــى ات اقي ـــة ومملكـــة البحـــرين عل ـــة مصـــر العربي ـــع ةـــل مـــن جمهوري  الترحيـــع بتوقي
يهـا   لـى سـرعة التوقيـع عل االت اقيـةوقـع ودعو  الدول العربية التي لم تالمملكة العربية السعودية عليها   وتصددل

 تن ي ًا لقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في ه ا الشأن.

البوابـــة مشـــروع مســـتجدات موافـــا  الـــدول األعضـــاء بمـــ ةر  شـــارحة ت صـــيلية بشـــأن الطلـــع مـــن األمانـــة العامـــة  .3
ـــزام بقـــرا االلكترونيـــة ـــى االلت ـــة لتســـهيل نقـــل التجـــار  مـــع التأكيـــد عل ـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي العربي رات المجل

 .الصادر  في ه ا الشأن
فـي  ــورتج النهائيــة ونباعتـج علــى شــكل األمـين العــام بـين دورتــي المجلــس تكليــف األمانــة العامـة بإعــداد تقريــر ا ثانيـاً 

الـدور  ك تيع ي عرض على الساد  الوزراء في اجتماعات ةل دور  عادية للمجلس  على أن ي لطي ال تر  منـ  انعقـاد 
 السابقة وحتى قبل بدء عقد االجتماعات التحضيرية للمجلس بأسبوع على األقل. 
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 ثالثا:ً 
  6/2/2020( بتــاري  105( د.ع )2270التأكيــد علــى مــا تضــمنج قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم ) .1

صـادية العربيـة  وهـرور  التـزام بشأن  للاء القرار الخاك بالتمددد بص ة استانائية ألمين عام مجلـس الوحـد  االقت
ــــالقرارات الصــــادر  عــــن المجلــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي وتطبيــــل النوــــام األساســــي الموحــــد  مجلــــس الوحــــد  ب
للمنومـــات العربيـــة المتخصصـــة  وخضـــوع مجلـــس الوحـــد  لواليـــة ةـــل مـــن لجنـــة التنســـيل العليـــا للعمـــل العربـــي 

 اقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي. المشترك ولجنة المنومات للتنسيل والمتابعة المنب
  ودعـو  الـدول الراةبـة مـن األعضـاء مجلس الوحـد  االقتصـادية العربيـةلاءعالن عن شلور منصع األمين العام  .2

 .18/10/2020دومًا تنتهي بتاري   45في المجلس تقديم مرشحيها لشلل المنصع  في أجل أقصا  
لوحد  االقتصادية العربية اختيار أمينج العام الجددـد مـن بـين ترشـيحات لمجلس ا (110) الطلع من الدور  العادية .3

 الدول األعضاء.
 تكليـف األمـين العــام المسـاعد لمجلـس الوحــد  االقتصـادية العربيـة بتســيير أعمـال أمانـة المجلــس اعتبـارًا مـن تــاري  .4

 ورلى حين اختيار أمين عام جددد لج.  دور ه ا القرار
  بـــداء الـــرأي القـــانوني حـــول ال تـــر  التـــي قضـــاها  للجامعـــة لقانونيـــة باألمانـــة العامـــةالطلـــع مـــن قطـــاع الشـــحون ا .5

بعــد انتهــاء فتــر  عملــج فــي    والــكالســيد/ محمــد محمــد الربيــع األمــين العــام الســابل لمجلــس الوحــد  االقتصــادية
 .ت عنجر التي  داءدارية والمالية وةافة القرارات  والتي تتعلل بمستحقاتج المالية 10/6/2020

لمجلــس الوحــد  االقتصــادية  األمانــة العامــةالســيد األمــين العــام للجامعــة اءشــرا  علــى تســليم وتســلم الطلــع مــن  .6
 العربية.

                                                 
) )اتحفظ الجمهورية اليمنية 

ي المشترك ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي والتي أدرج بها ألول مر  في تاري  العمل العرب106بناًء على التو يات المقدمة بجدول أعمال الدور  ) .1
(  فقر  بخصوك  حدى ميسسات العمل العربي المشترك والتي 106( و)105تحت بند مشروع تو ية بشأن تقرير األمين العام بين دورتي المجلس )

( د.ع 2270رقم )  ( ونصت تحدددًا على تكليف مجلس الوحد  االقتصادية العربية بااللتزام بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي3حملت رقم )
والمعنون "الوهعية القانونية للتمددد لألمين العام لمجلس الوحد  االقتصادية العربية واءعالن عن شلور منصع األمين  6/2/2020( بتاري  105)

 العام للمجلس بشكل فوري" تو ية في رير محلها.
الشلور هو حل أ يل للدول األعضاء في مجلس الوحد  االقتصادية  كافة المسائل المتعلقة بتن ي  القرار أو ما دترتع عليج من اءعالن عن فت  باب .2

 يتضمن أدون سواهم وباعتبار أن ميااق الجامعة العربية أو معاهد  العمل العربي المشترك أو النوام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي لم د
أي ميسسة من ميسسات العمل العربي المشترك.. خا ة وأن مجلس  منها نصًا يخول المجلس االقتصادي واالجتماعي باءعالن عن شلور منصع

ت اقية  نشائج ونوامج الداخلي حتى تقرر الدول العربية األعضاء فيج  حاللها بأي نوام ترا  يحقل االوحد  االقتصادية العربية مازال يعمل بموجع أحكام 
نوام  خر يخالف أحكامج.. فسياد  مجلس الوحد  االقتصادية العربية شأن  درد في أي مصالحها  ورلى حين  دور الك ال يجوز ال يا  على ما

 خاك بالدول األعضاء فيج دون ريرهم.. وأمانتج العامة ال تخضع وال تن    ال ما دوجج  ليها من قرارات  ادر  عن دورات انعقاد .
وقد انتهت من عملها بتاري   19/7/2020لنواب الممالين الدائمين بتاري  تم تشكيل لجان قانونية تن ي ًا للتو يات الصادر  عن االجتماع االستانائي  .3

 وتم اتخاا تو يات بشأن الوهعية القانونية لألمين العام لمجلس الوحد  االقتصادية. 30/8/2020
ا دتض  بصور  جلية في تلاهي دالحظ أن هناك تبادن في المعاملة بين ميسسة وأخرى في العمل العربي المشترك من قبل  دار  المنومات.. وهو م .4

دابت ويدل   دار  المنومات عن وهع أي تو ية بشأن قرارات  درت في ن س الدور  ةما تم بالنسبة فيما يخق مجلس الوحد  االقتصادية العربية مما
 تلك اءدار . داللة واهحة على التبادن واالنتقائية في المعاملة بين ميسسات العمل العربي المشترك بعضها البعض من قبل

ت  باب يمال وجود  هافات على التو ية الخا ة بتقرير األمين العام وفي مجملها مخال ة ألنومة المنومات العربية المتخصصة.. بدءًا من  عالن ف .5
األمين العام بعد  حقاتشلور منصع أمين عام..  لى تكليف األمين العام المساعد.  لى تسمية أمين عام جددد.. الى تشكيل لجنة قانونية لبحع مست

 .األنومة المتبعة في مجلس الوحد  االقتصادية واألجهز  المرتبطة بهاو . وتعمد على  يجاد خلل في أدبيات االت اقية 10/6/2020
نتقائية وتبادن تم فرهها على مجلس الوحد  ونلع االلتزام بها وه ا دوه  مدى اال يأن هناك في ن س البند.. منومات تم تجاوز تطبيل األنومة الت .6

على  المعاملة من قبل ادار  المنومات في األمانة العامة للمجلس.. ويوهر المجلس االقتصادي واالجتماعي وةأنج موافل على عدم تطبيل االنومة
 .شكل سواء بين جميع ميسسات العمل العربي المشترك

يس الدور  الحالية ومن الدول لما ورد في ه ا البند بشأن مجلس الوحد  تشكيل لجنة مع األمانة العامة لمجلس الوحد  االقتصادية ومشارةة رئ .7
 .االقتصادية العربية لألهمية وبشكل عاجل
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 ا رابعاً 
  والخـــاك 6/2/2020بتـــاري   (105)د.ع  (2271) قـــرار المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي رقـــم علـــىالتأكيـــد  .1

المشــكلة بموجــع هــ ا القــرار لدراســة وتقيــيم أوهــاع المنومــة   لــى ودعــو  اللجنــة   منومــة المــرأ  العربيــة يةبوهــع
متكامــل فــي هــ ا الشــأن يعــرض علــى لجنــة المنومــات للتنســيل والمتابعــة  تقريــرمــن أجــل تقــديم االنعقــاد ســرعة 

 .واالجتماعي في دورتها القادمة يلمجلس االقتصاداالمنباقة عن 
ـــة حانـــة  .2 االقتصـــادي واالجتمـــاعي بشـــأن وهـــعية منومـــة المـــرأ   بقـــرارات المجلـــس مجلـــس جامعـــة الـــدول العربي

( بتــــاري  131( د.ع )7050رقــــم )تصــــويع وهــــعية المنومــــة مــــن خــــالل تعــــددل قــــرار   والطلــــع منــــجالعربيــــة  
منومــة المــرأ  العربيـة هــي منومــة عربيـة متخصصــة منباقــة عـن جامعــة الــدول   وبمـا ديةــد علـى أن 3/3/2009

ــــس اال ــــة وتخضــــع ءشــــرا  المجل ــــوائ  العربي ــــج ولألنومــــة والل الموحــــد  األساســــية قتصــــادي واالجتمــــاعي ولقرارات
 للمنومات العربية المتخصصة.

 اخامساً 
رفيل علي  ـال  المـددر العـام السـابل للمرةـز العربـي لدراسـات المنـانل الجافـة واألراهـي  /تقديم الشكر للدةتور .1

ل المرةــز والمحافوـة علـى مكتســباتج ومقدراتـج فــي القاحلـة علـى الجهــود الكبيـر  التـي بــ لها فـي تطــوير وت عيـل عمـ
 تل المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية.

العربــي لدراســات للمرةــز  موميــةجمعيــة الع( لل35دور  )لــالصــادر عــن ا (6رقــم )قــرار ال( مــن 2 للــاء ال قــر  رقــم ) .2
 ـــال  رفيـــل  /ة الـــدةتورالخا ـــة بتســـمي 23/6/2020التـــي عقـــدت بتـــاري  المنـــانل الجافـــة واألراهـــي القاحلـــة 

  الـك ألن هـ   و لشحون المشاريع القومية والبحايـة والمجـالت العلميـة التـي يصـدرها المرةـز لدى المرةز كمستشار
 .خالف األنومة واللوائ  المعمول بهاتالقرار ال قر  من 

 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2278)ق
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 رارـــــق

 بشأن
  جامعة الدول العربية الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس

 ( 31) د.ععلى مستوى القمة 
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -
 م ةر  األمانة العامة  ▪
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي 105تقرير األمين العام حول متابعة تن ي  قرارات الدور  ) ▪
 ( 106( و)105بين دورتي المجلس ) األمانة العامةر األمين العام حول نشا  تقري ▪
  23/5/2004( بتاري  16( د.ع )280جامعة على مستوى القمة رقم )القرار مجلس  ▪
  26/3/2014( بتاري  25( د.ع )605على مستوى القمة رقم )مجلس الجامعة قرار  ▪
ـــــــــــس االقتصـــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي رقـــــــــــم ) ▪ ـــــــــــاري  67( د.ع )1406قـــــــــــرارات المجل   ورقـــــــــــم 14/2/2001( بت

  6/2/2020( بتاري  105( د.ع )2262  ورقم )5/9/2019( بتاري  104( د.ع )2229)
  27/2/2020( بتاري  53( في دورتج )21( ورقم )20قراري مجلس وزراء الصحة العرب رقم ) ▪
 ى ةبار المسيولين نتائأل أعمال اجتماعات اللجنتين االقتصادية واالجتماعية والمجلس على مستو  ▪
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر

المقتــر  تضــمينها فــي مشــروع الملــف االقتصــادي واالجتمــاعي لمجلــس  االقتصــاديةالموهــوعات باءحانــة علمــًا  .1
انــــة العامــــة دراســــة هــــ   والطلــــع مــــن األم  (31جامعـــة الــــدول العربيــــة علــــى مســــتوى القمــــة فــــي دورتـــج العاديــــة )

لعرهـها علـى المجلـس تمهيدًا  وتوهي  مدى توافقها مع المعادير المعتمد  للعرض على القمة  والك الموهوعات
 وه   الموهوعات هيا  لقمةاالقتصادي واالجتماعي التحضيري ل

 االستراتيجية العربية للسياحة. •
ن األعباء االقتصادية واالجتماعية المترتبـة علـى هـ   دعم الدول العربية المستضي ة لالجحين السوريين للحد م •

 االستضافة.
تقريــر حــول التقــدم المحــرز الســتكمال متطلبــات منطقــة التجــار  الحــر  العربيــة الكبــرى ورقامــة االتحــاد الجمرةــي  •

 العربي.
 معالجة التحديات الضريبية الناشحة عن االقتصاد الرقمي. •
زمة المالية العالمية الكبرىا أولويات العمل في تل هـيل هـام  القـدر  قد على األاالقتصادات العربية بعد عِّ  •

 على االحتواء. 
  نشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشحون الهيحات المحلية )البلديات والمجالس القروية( في البلدان العربية. •
 الوهع االقتصادي في الدول العربية ما بعد جائحة فيرو  ةورونا المستجد. •
 (. 2030-2021ة العربية لالستخدامات السلمية للطاقة ال رية )االستراتيجي •
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المقتــر  تضــمينها فــي مشــروع الملــف  االجتماعيــةعلمــًا بإهــافة الموهــوعين التــاليين  لــى الموهــوعات  اءحانــة .2
(  بموجـع قــرار 31االقتصـادي واالجتمـاعي لمجلــس جامعـة الـدول العربيــة علـى مسـتوى القمــة فـي دورتـج العاديــة )

 ا  وهما6/2/2020( بتاري  105( د.ع )2262س االقتصادي واالجتماعي رقم )المجل
 التحديات الصحية واءنسانية.دعم الجمهورية اليمنية لمواجهة  •
 (.COVID-19)فيرو  ةورونا المستجد  بيان مجلس وزراء الصحة العرب حول وباء •

موهـــوعات  هـــافية تقتـــر   ةالعامـــة بأيـــ لموافـــا  األمانـــة والمنومـــات العربيـــة المتخصصـــة األعضـــاء الـــدولدعـــو   .3
 دراجهــا هــمن الملــف االقتصــادي واالجتمــاعي المرفــوع للقمــة  وفــل المعــادير الم قــر   لهــ ا اللــرض  والــك فــي أجــل 

 شهر من تاريخج.أقصا  

الطلع من األمانـة العامـة  رسـال الونـائل الخا ـة بـالملف االقتصـادي واالجتمـاعي لمجلـس الجامعـة علـى مسـتوى  .4
 تاري  انعقاد القمة.على األقل من شهر  والك قبل(   لى الدول األعضاء  31د.ع ) ةالقم

 
 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2279)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 "19-مع تبعات جائحة "كوفيد  لالتعام

 ــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 على: بعد اطالعه -
 م ةر  األمانة العامة   ▪
( بتـــــــاري  1709ورقـــــــم ) 17/8/2020( بتـــــــاري  1672مـــــــ ةرتي المندوبيـــــــة الدائمـــــــة لدولـــــــة فلســـــــطين رقـــــــم ) ▪

24/8/2020  
 ( 106( و)105تقرير األمين العام حول نشا  األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
ا COVID-19ماعيــة التنمويــة ل يــرو  ةورونــا تقريــر األمانــة العامــة حــول "اتنــار والتــداعيات الصــحية واالجت ▪

 الوهع الحالي والتصور لما بعد الكورونا"  
تقريـر األمانـة العامــة حـول جهودهــا بالتعـاون مــع الشـرةاء فـي مواجهــة التـداعيات الصــحية واالجتماعيـة التنمويــة  ▪

 "  19 –الناجمة عن جائحة فيرو  ةورونا "كوفيد 
بالتعاون مع الشـرةاء فـي مواجهـة التـداعيات االقتصـادية الناجمـة عـن جائحـة  تقرير األمانة العامة حول جهودها ▪

 ( 19 –فيرو  ةورونا )كوفيد 
  6/5/2020" بتاري  19-بيان المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن "التعامل مع تبعات جائحة ةوفيد  ▪
فـي تـل التحـديات المانلـة  المسـتدام يمبادر  المنومـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة بشـأن تحقيـل األمـن اللـ ائي العربـ ▪

  رونا استنادا  لى البرنامأل الطارئ لألمن الل ائي العربيو والتي ت اقمت بجائحة ة
 نتائأل أعمال اجتماعات اللجنتين االقتصادية واالجتماعية والمجلس على مستوى ةبار المسيولين  ▪

 وبعد االستماع الي ايضاحات األمانة العامة،  -

 ات، وفي ضوء المناقش -
 ُيقــــرر

 :االجتماعية الجوانب: أوالً 
: الوضـــــع الحـــــالي، COVID)-(19اآلثـــــار والتـــــداعيات الصـــــحية واالجتماعيـــــة التنمويـــــة لفيـــــروس كورونـــــا  -1

 والتصور لما بعد كورونا:
اءحانــــــة علمــــــًا بتقريــــــر األمانــــــة العامــــــة حــــــول "اتنــــــار والتــــــداعيات الصــــــحية واالجتماعيــــــة التنمويــــــة ل يــــــرو   •

جهـــــــود األمانـــــــة العامـــــــة ا الوهـــــــع الحـــــــالي  والتصـــــــور لمـــــــا بعـــــــد ةورونـــــــا"  وتقريـــــــر (COVID-19)كورونـــــــا 
بالتعــــاون مــــع الشــــرةاء فــــي مواجهــــة التــــداعيات الصــــحية واالجتماعيــــة التنمويــــة الناجمــــة عــــن جائحــــة فيــــرو  

 ".19 –كورونا "كوفيد 
ــــــة والم • ــــــة العامــــــة بموا ــــــلة جهودهــــــا بالتنســــــيل مــــــع المجــــــالس الوزاري ــــــف األمان ــــــة واللجــــــان تكلي نومــــــات العربي

ــــــــى احتــــــــواء جائحــــــــة  ــــــــدول األعضــــــــاء الراميــــــــة  ل المتخصصــــــــة  وبالتعــــــــاون مــــــــع الشــــــــرةاء لتعزيــــــــز جهــــــــود ال
(COVID-19).والتخهيف من  نارها الصحية واالجتماعية واءنسانية   
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دعــــم جهــــود دولــــة فلســــثين فــــي مواجهــــة اآلثــــار االجتماعيــــة الناجمــــة عــــن جائحــــة كورونــــا علــــى الف ــــات  -2
 ة والُمهّمشة:الفقير 

الالزمـــــة  للمســـــاهمة  اءجـــــراءاتتخـــــاا ال والصـــــحة العـــــرب وزراء الشـــــيون االجتماعيـــــة العـــــرب يمجلســـــدعـــــو   •
 في دولة فلسطين. (COVID–19)في مواجهة اتنار االجتماعية الناجمة عن جائحة 

ـــــي المشـــــترك اات الصـــــلة   • ـــــة ومنومـــــات العمـــــل العرب ـــــل والصـــــناددل العربي ـــــىدعـــــو  ميسســـــات التموي ـــــد   ل تحدد
نقـــــا  اتصـــــال للتوا ـــــل بشـــــكل عاجـــــل مـــــع وزار  التنميـــــة االجتماعيـــــة فـــــي دولـــــة فلســـــطين  التخـــــاا اءجـــــراءات 

ـــــــة الناجمـــــــة عـــــــن جائحـــــــة ـــــــار االجتماعي ـــــــي مواجهـــــــة اتن ـــــــي دولـــــــة  (COVID–19) الالزمـــــــة للمســـــــاهمة ف ف
 .على ال حات ال قير  والم هم شة فلسطين

 :الجوانب االقتصادية: ثانياً 
بالتعاون مع الشرةاء في مواجهة التداعيات االقتصادية  بتقرير األمانة العامة حول جهودها اءحانة علما .1

 (. 19 –الناجمة عن جائحة فيرو  ةورونا )كوفيد 
 حالة التقرير  لى المجالس الوزارية المتخصصة وميسسات العمل العربي المشترك واالتحادات العربية التخاا  .2

 لج.اءجراءات الالزمة ةل في مجا
بشأن استمرار  6/5/2020التأكيد على ما ورد بالبيان الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي بتاري   .3

 تدفل التجار  العربية في  نار المنطقة  وباألخق تسهيل حرةة النقل البري.
في تل التحديات  دامالمست اءحانة علمًا بمبادر  المنومة العربية للتنمية الزراعية لتحقيل االمن الل ائي العربي .4

المانلة والتي ت اقمت بجائحة ةورونا  والك باالستناد  لى البرنامأل الطارئ لألمن الل ائي العربي  والطلع 
باستكمال عرهها على االجهز  التشريعية للمنومة تمهيدًا لعرهها على المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 التخاا ما درا  مناسبًا. 
 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2280)ق
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 رارـــــق
 بشأن

 تقديم الدعم للجمهورية اللبنانية اقتصاديًا واجتماعيًا 
 لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت

 ــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -
 امة م ةر  األمانة الع ▪
   6/8/2020( بتاري  4ج//631م ةر  المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية رقم ) ▪
بشـــــــأن قائمـــــــة  8/8/2020ن رئاســـــــة مجلــــــس الـــــــوزراء بالجمهوريــــــة اللبنانيـــــــة بتــــــاري  عــــــالخطــــــاب الصـــــــادر  ▪

مــــــة االحتياجــــــات العاجلــــــة للجمهوريــــــة اللبنانيــــــة جــــــر اء ان جــــــار مرفــــــأ بيــــــروت  وةــــــ لك مــــــ ةر  المندوبيــــــة الدائ
 في ه ا الشأن   17/8/2020( بتاري  924للجمهورية اللبنانية رقم )

ــــر  ▪ ــــة اللبنانيــــة بتــــاري   معــــاليتقري األمــــين العــــام عــــن الزيــــار  التضــــامنية التــــي قــــام بهــــا ســــيادتج  لــــى الجمهوري
   على  نر ةارنة ان جار مرفأ بيروت 8/8/2020

ي المشـــــــترك واالتحـــــــادات العربيـــــــة محضـــــــر االجتمـــــــاع الـــــــ ي عقدتـــــــج منومـــــــات وميسســـــــات العمـــــــل العربـــــــ ▪
 عبر تقنية "فيددو ةون رانس"   13/8/2020النوعية المتخصصة لدعم الجمهورية اللبنانية  بتاري  

 نتائأل أعمال اجتماعات اللجنتين االقتصادية واالجتماعية والمجلس على مستوى ةبار المسيولين  ▪
وفــد الجمهوريــة اللبنانيــة، واتيضــاحات التــي قــّدمتها وبعــد االســتماع إلــى المداخلــة التــي قــام بهــا ســعادة رئــيس  -

 األمانة العامة،
 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر
ةارنة أعقاب للجمهورية اللبنانية والتضامن التام معها في المجلس االقتصادي واالجتماعي التأكيد على دعم  -1

الممكنة ةافة أشكال الدعم والمساند  تقديم الدعو   لى   و 4/8/2020ان جار مرفأ بيروت التي وقعت بتاري  
 عاد  تأهيل المدار  المتضرر  جراء مجال للتللع على تداعيات الكارنة  وخا ة في للجمهورية اللبنانية 

 .والك بصور  عاجلة االن جار
انية اءشاد  بالمساعدات اءنسانية والطبية العاجلة التي بادرت الدول العربية بتقديمها  لى الجمهورية اللبن -2

الش يقة  في أعقاب الكارنة التي حل ت بمددنة بيروت جر اء ان جار المرفأ  ودعو  الدول العربية  لى موا لة 
جهودها في ه ا اءنار من خالل تقديم المساعدات اءهافية الممكنة للجمهورية اللبنانية وفقًا لالحتياجات 

 المطلوبة.
  وة لك بالنداء 2020  ب/أرسطس 8 بتاري ألمين العام  لى لبنان معالي االترحيع بنتائأل الزيار  التضامنية ل -3

 اءنساني ال ي أنلقج للتضافر والتكاتف العربي مع لبنان لتجاوز تداعيات ةارنة ان جار مرفأ بيروت.
دعو  المجالس الوزارية العربية والمنومات العربية المتخصصة واالتحادات العربية وميسسات التمويل العربية   -4

من أجل تقديم الدعم  خطة استجابة عاجلةنحو وهع في مجال اختصا ج   لى اتخاا اءجراءات الالزمة  كل
 . المطلوب من ه   الهيحات  لى األشقاء اللبنانيين

التنسيل مع الشرةاء الدوليين ومنومات األمم المتحد  اات الصلة من أجل تعزيز الطلع من السيد األمين العام  -5
 لهادفة  لى دعم ومساند  الجمهورية اللبنانية لتمكينها من التلل ع على تداعيات الكارنة. الجهود الدولية ا

 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2281)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 دعم االقتصاد الفلسثيني

 ــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 على: بعد اطالعه -
 م ةر  األمانة العامة  ▪
 ( 106( و)105تقرير األمين العام حول نشا  األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
وجائحـــــــة  اءســـــــرائيليل االحـــــــتالاالقتصـــــــاد ال لســـــــطيني فـــــــي مواجهـــــــة تقريـــــــر االقتصـــــــاد ال لســـــــطيني حـــــــول " ▪

  كورونا"
 سيولين نتائأل أعمال اجتماعات اللجنة االقتصادية والمجلس على مستوى ةبار الم ▪
 العدوان اتسرائيلي آثار لمواجهة والمساعدة الدعم أشكال كافة تقدم التي العربية الدول إلى الشكر وجهيذ إو  -

 ،فلسثين والمساعدة في التخفيف من حدة األزمة المالية ودعم صموده دولة على
ا األمانــة واتيضــاحات التــي قــّدمته فلســثين، دولــة وفــد رئــيس معــالي مداخلــة إلــى االســتماع وبعــد -

 العامة، 
 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر
 الشعع تعزيز  مود أجل من ال لسطيني لالقتصاد الالزم الدعم تقديم استمرار  لى األعضاء الدول دعو  .1

اءسرائيلي ومساعد  دولة فلسطين للتللع على أزمتها المالية التي تسببت بها  االحتالل مواجهة في ال لسطيني
  .ع االحتالل االسرائيليأزمة المقا ة م

 وتوجيج دولة فلسطين  لى المقدم الدعم زياد   لى اختصا ج مجال في كل المتخصصة الوزارية المجالس دعو  .2
االحتالل  ددمر  ما العدوان وتأهيل  نار تخهيف شأنها من وتنموية  رانية مشاريع لتن ي  برامجها من جزء

 ةورونا التي هربت االقتصاد ال لسطيني بشكل ةبير.  ومواجهة اتنار االقتصادية من جراء جائحة
 أنواع كافة تقديم  لى اختصا ج مجال في وميسسات التمويل العربية ةل المتخصصة العربية المنومات دعو  .3

وتقديم تقرير   عدوان االحتالل اءسرائيلي ددمر  ما لتأهيل تنموية ومشاريع برامأل خالل تن ي  من الممكنة الدعم
 رض على دور  المجلس في شهر سبتمبر/ أدلول من ةل عام.سنوي يع

 التخاا المشترك العربي العمل أجهز  كافة مع للتنسيل العاجلة اءجراءات الستمرار اتخاا العامة األمانة دعو  .4
( الصادر عن 15/4/2018 -3ج -( 29د.ع ) 709( من القرار رقم )ق.قا 20الالزم بشأن تن ي  ال قر  رقم )

( من قرار قمة تونس 18المملكة العربية السعودية  وال قر  رقم ) –  التي عقدت في مددنة الوهران قمة القد
-3ج -( 30د.ع ) 747)التطورات واالنتهاكات اءسرائيلية في مددنة القد  المحتلة( رقم )ق.قا 

  القد   ودعو  ( التي تنق علىا "التأكيد على المسيولية العربية واءسالمية الجماعية تجا31/3/2019
جميع الـدول والمنومات العربية واءسالمية والصناددل العربية ومنومات المجتمع المدني   لى توفير التمويل 

 ( 2022-2018الالزم لتن ي  المشروعات الوارد  في الخطة االستراتيجية للتنمية القطاعية فـي القد  الشرقية )
مددنة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز  مود أهلها في مواجهة التي قدمتها دولة فلسطين  بهد   نقاا ال
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الخطط والممارسـات اءسـرائيلية لتهويد مددنة القد  الشرقية  وتهجير أهلها  والعمل على متابعة تن ي  قرار دعم 
  وال ي 20/1/2019االقتصاد ال لسطيني ال ي اتخ تج الدور  الرابعة للقمة العربية التنموية في بيروت بتاري  

 ."تبنى  لية تدخل عربي ورسالمي لتن ي  الخطة بالتنسيل مع دولة فلسطين
من  تندرج دولة فلسطين والتي نمواً  األقل للدول المقدمة ال ني الدعم برامأل  لى استحنا  العامة األمانة دعو   .5

 .همنها
خالل  يجاد  ليات/برامأل خا ة فلسطين من  لدولة استاماراتج من جانع توجيج نحو العربي الخاك القطاع حع .6

 تقوم األمانة العامة بتصميمها بالتعاون من الجهات اات العالقة والمنومات واالتحادات المتخصصة. 
د.ع  708( من القرار رقم )ق. قا 17دعو  األمانة العامة الستمرار اتخاا اءجراءات الالزمة لتن ي  ال قر  رقم ) .7

المملكة العربية  –عن قمة القد  التي عقدت في مددنة الوهران ( الصادر 15/4/2018 – 3ج  –( 29)
( الصادر عن قمة 31/3/2019-3ج-(30د.ع ) 746( من القرار رقم )ق.قا 19السعودية  وال قر  رقم )

تونس  والتي تنق علىا " التأكيد على أن مقانعة االحتالل اءسرائيلي ونوامج االستعماري  هي أحـد الوسـائل 
اا حل الدولتين وعملية السالم ومجابهة المخططات اءسرائيلية الساعية  المشروعة لمقاومتج ورنهائج ورنالناجعة و 

لى هم األراهي ال لسطينية  ودعو  جميـع الدول والميسسات والشرةات واألفراد  لى وقف جميع أشكال  
لي ومستونناتج المخال ـة للقـانون التعامل المباشر وريـر المباشر مع منوومة االحتالل االستعماري اءسرائي

الدولي  ومتابعة العمل مع الجهات الدولية ء دار قاعد  البيانات للشرةات التي تتعامل مع المستوننات 
اءسرائيلية وفقًا لقرارات مجلس حقوق اءنسان اات الصلة"  وتكليف األمانة العامة بإيجاد اتليات المناسبة 

نار تقوم بها الشرةات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس التخاا القرار لر د أية خروقات في ه ا اء
 المناسع بشأنها.

اءدانة الشددد  ل يام دولة االحتالل باالستيالء على المصادر والاروات الطبيعية ال لسطينية واستنزافها له     .8
لى اتخاا  و المجلس األمانة العامة وفي ه ا اءنار  ددع .الموارد التي تشكل حل مورو  للشعع ال لسطيني

دولة االحتالل عن سرقتها  لمساءلةاءجراءات الالزمة بالتعاون مع الميسسات العربية والدولية اات االختصاك 
 عاون مع الجهات اات العالقة في دولة فلسطين.واستلاللها له   الاروات بالت

 
 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2282)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 2020التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 

 ـــــــــــــــــــــــ   

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
 م ةر  األمانة العامة  ▪
 ( 106( و)105تقرير األمين العام حول نشا  األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
  2020المسود  األولية للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  ▪
 نتائأل أعمال اجتماعات اللجنة االقتصادية والمجلس على مستوى ةبار المسيولين  ▪

ـــة يوإذ  - ـــه باللغ ـــي إعـــداده، وكـــتا إصـــدار ملخـــ  ل ـــر ف ـــتلها الم سســـات المعـــدة للتقري ـــي تب ـــالجهود الت شـــيد ب
 ،والعربية اتنجليزية

 إلى إيضاحات األمانة العامة، وبعد االستماع -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

 
 2020 لعام دعو  الدول العربية  لى تقديم مالحواتها حول مسود  التقرير االقتصادي العربي الموحد .1

والك   2020أكتوبر/ تشرين أول  1واءحصاءات الوارد  فيج  لى  ندوق النقد العربي في موعد أقصا  
 في  ورتج النهائية. ءعداد التقرير 

 ألهميتج.   والكاءنجليزيةالعربية و تين باللللج   للتقرير االستمرار في   دار ملخق عد  دعو  الميسسات الم   .2

 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2283)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 الخثاب العربي الموحد 

 2020لالجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 
 ــــــــــ

 

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
 م ةر  األمانة العامة  ▪
 ( 106( و)105تقرير األمين العام حول نشا  األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
 بار المسيولين نتائأل أعمال اجتماعات اللجنة االقتصادية والمجلس على مستوى ة ▪

عـــــن تقـــــديره للجهـــــات التـــــي تســـــا م فـــــي إعـــــداد الخثـــــاب العربـــــي الموحـــــد لالجتمـــــاع الســـــنوي  عـــــربيوإذ  -
 ،2020المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

 الدوليين والبنك النقد لصندوق  المشترك لالجتماع الموحد العربي بتكليف األمانة العامة بتعميم مسود  الخطا
  2020أكتوبر/ تشرين أول  1في موعد أقصا  لتقديم مالحواتها ودعوتها   على الدول األعضاء 2020لعام 

 الموحد. الخطاب العربي ءدراجها في
 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2284)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 لس الوزارية واللجانتقارير وقرارات المجا

 ــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -
 ( 27/2/2020( لمجلس وزراء الصحة العرب )مقر األمانة العامةا 53قرارات وبيان الدور  ) ▪
 ( 10/6/2020ةون رانس"ا قرار وبيان مجلس وزراء الصحة العرب )عبر تقنية "فيددو  ▪
ـــــرو   ▪ ـــــي للســـــياحة حـــــول جائحـــــة في ـــــوزاري العرب ـــــس ال ـــــة للمجل ـــــامي الصـــــادر عـــــن الجلســـــة الطارئ ـــــان الخت البي

  17/6/2020( بتاري  19-المستجد )كوفيدكورونا 
قــــرار وبيـــــان الـــــدور  االســـــتانائية لمجلــــس وزراء الشـــــيون االجتماعيـــــة العـــــرب )عبــــر تقنيـــــة "فيـــــددو ةـــــون رانس"ا  ▪

28/6/2020 ) 
( لمجلــــــــــس وزراء الشــــــــــباب والرياهــــــــــة العــــــــــرب )عبــــــــــر تقنيــــــــــة "فيــــــــــددو ةــــــــــون رانس"ا 43قــــــــــرارات الــــــــــدور  ) ▪

5/7/2020 ) 
  27/7/2020تقــــريـــــــر وقــــــــــرارات الـــــدور  االستانائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بتاري   ▪
تن يـــــ  ات اقيـــــة تحريـــــر التجـــــار  فـــــي الخـــــدمات بـــــين تقريـــــر وتو ـــــيات االجتمـــــاع األول للجنـــــة الدائمـــــة لمتابعـــــة  ▪

  20/2/2020-19الدول العربية  دومي 
  25/2/2020-23تقرير وتو يات االجتماع الاالع للجنة تسوية المنازعات  خالل ال تر   ▪
  3/3/2020-2دومي   مدراء عامي الجمارك في الدول العربية( ل40)جتماع التقرير وتو يات ا ▪
  11/5/2020جتماع االستانائي للجنة ال نية الدائمة لقواعد المنشأ  بتاري  تقرير وتو يات اال ▪
ــــــــاع ) ▪ ــــــــرارات االجتمـــــــــ ــــــــر وقـــــــ ـــــــي المشـــــــترك برئاســـــــة معـــــــالي 49تقريـــــ ـــــــة التنســـــــيل العليـــــــا للعمـــــــل العرب ( للجن

  13/7/2020األمين العام بتاري  
ــــــــاع ▪ ــــــــيات االجتمـــــــــــ ــــــــر وتو ــــــ ــــــــة عـــــــن29) تقريـــــ ــــــــة المنباقـــــــــ ــــــــل والمتابعـــــــــ ــــــــات للتنسيــــــــــ ــــــــة المنومــــــــ  ( للجنـــــــ

  23/7/2020المجلـــــــــس االقتصـــــــــادي واالجتمــــــــاعـــــــي بتاري  
  23/8/2020( للجنة التن ي  والمتابعة بتاري  49تقرير وتو يات االجتماع ) ▪
  24/8/2020( للجنة ال نية للملكية ال كرية بتاري  6االجتماع ) و ياتتقرير وت ▪
   27/8/2020( للجنة ميسسات المجتمع المدني بتاري  28تقرير وتو يات االجتماع ) ▪
 نتائأل أعمال اجتماعات اللجنتين االقتصادية واالجتماعية والمجلس على مستوى ةبار المسيولين  ▪
 مانة العامة،وبعد االستماع إلى إيضاحات األ -
 وفي ضوء المناقشات، -
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 ُيقــــرر
 :المجالس الوزارية: أوالً 

 :اتحاطة علمًا بـ
 (.27/2/2020( لمجلس وزراء الصحة العرب )مقر األمانة العامةا 53قرارات وبيان الدور  ) -
 (.10/6/2020قرار وبيان مجلس وزراء الصحة العرب )عبر تقنية "فيددو ةون رانس"ا  -
ـــا - ـــان الخت ـــي للســـياحة حـــول جائحـــة فيـــرو  ةورونـــا البي ـــوزاري العرب ـــة للمجلـــس ال مي الصـــادر عـــن الجلســـة الطارئ

 . 17/6/2020( بتاري  19-المستجد )كوفيد
ـــــرار وبيـــــان الـــــدور  االســـــتانائية لمجلـــــس وزراء الشـــــيون االجتماعيـــــة العـــــرب )عبـــــر تقنيـــــة "فيـــــددو ةـــــون رانس"ا  - ق

28/6/2020 .) 
 (.5/7/2020ء الشباب والرياهة العرب )عبر تقنية "فيددو ةون رانس"ا ( لمجلس وزرا43قرارات الدور  ) -
 .27/7/2020تقــــريـــــــر وقــــــــــرارات الـــــدور  االستانائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بتاري   -

 :اللجان: ثانياً 
 :الموافقة على

جنة التنسيل العليا للعمل العربي المشترك برئاسة معالي األمين العام ( لل49تقريــــــر وقــــــــرارات االجتمــــــــــاع ) -
 .13/7/2020بتاري  

للتنسيـــــــــــل والمتابعــــــــــة المنباقــــــــــة عن المجلـــــــــس  ( للجنــــــــة المنومـــــــــات29وتو ـــــــيات االجتمــــــــــــاع ) تقريــــــر -
 ا مع التأكيد على التالي  23/7/2020ـــــادي واالجتمــــــــاعـــــــي بتاري  االقتصــــ

لجنة  ت ويض  مع 2021 رجاء الموافقة على اعتماد موازنات المنومات العربية المتخصصة للعام  .1
عة بمراج 2020في ديسمبر/ ةانون أول عقد  المقرر االستانائي  هااجتماع فيالمنومات للتنسيل والمتابعة 

تلطي  2022. ووهع ميزانية تقددرية للعام 2021واعتماد موازنات المنومات العربية المتخصصة للعام 
احتياجاتها األساسية وتراعي الورو  التي تمر بها المنطقة العربية نتيجة جائحة ةورونا  ووهع خطط 

للمنومات في  2022عام على أن تعرض موازنات  بددلة لتن ي  مشاريعها وأنشطتها وبرامجها المعتمد  
 .2021 تموز /القادم للجنة المنومات للتنسيل والمتابعة والمقرر عقد  في دوليوالعادي االجتماع 

بعد تدقيقها  لى األمانة  2019لعام  حساباتها الختاميةالطلع من المنومات العربية المتخصصة  رسال  .2
على أن دتم مراجعتها من قبل هيحات الرقابة المالية  (  دار  المنومات واالتحادات العربية) العامة للجامعة

 واءدارية للمنومات العربية مستقباًل.
ورواتبهم ومستحقاتهم  أو  جراء  المنومات العربية المتخصصةبالتأكيد على عدم المسا  بحقوق الموت ين  .3

 أية تعددالت عليها دون  دور قرارات ب لك من المجلس االقتصادي واالجتماعي.
بشأن نلع تمويل موازنتها  11/8/2020بتاري   (435) ة م ةر  المنومة العربية للتنمية اءدارية رقم حال .4

المقرر عقد  في ديسمبر/ ةانون   للتنسيل والمتابعةللجنة المنومات  لى االجتماع االستانائي  2021لعام 
 .2020أول 

  في اجتماعها القادم في لوجيا والنقل البحري الطلع من الجمعية العامة لألكاديمية العربية للعلوم والتكنو  .5
  المعادير والشرو  الخا ة لشلل منصع رئيس االكاديمية االنتهاء من وهع  2020أكتوبر/ تشرين أول 

 . األعضاء بالمجلس االقتصادي واالجتماعيبها الدول  تتقدمفي هوء المالحوات والمقترحات التي 
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اءعالن في اجتماعها القادم ة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لجمعية العامة لألكاديمياالطلع من  .6
عن شلور منصع رئيس األكاديمية  وفقًا للماد  التاسعة من النوام األساسي لألكاديمية والمعتمد من 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي.
المجلس االقتصادي واالجتماعي في شهر  عقد دور  استانائية للجنة المنومات للتنسيل والمتابعـة المنباقة عن .7

لمراجعة الخطط البددلة التي ستضعها المنومات العربية المتخصصة في حال  2020 ةانون أول /ديسمبر
(  باءهافة لمراجعة أوهاع المنومات وادائها خالل عام 19- استمرار جائحة فيرو  ةورونا )كوفيد

ية بدراسة االنومة االساسية الموحد  للمنومات العربية يسبل الك اجتماع للجنة ال نية المعنو   2020
لمناقشة ما تتو ل اليج في اجتماع لجنة  ليها من موهوعات تمهيداً  حيل أ  المتخصصة لمناقشة ما 
 المنومات المشار  ليج.

 .24/8/2020( للجنة ال نية للملكية ال كرية بتاري  6االجتماع ) وتو يات تقرير -
 . 27/8/2020( للجنة ميسسات المجتمع المدني بتاري  28اع )تقرير وتو يات االجتم -
 اللجان الخا ة بمنطقة التجار  الحر  العربية الكبرى وتطورات االتحاد الجمرةي العربياوتو يات تقارير  -

االجتمـــــاع األول للجنـــــة الدائمـــــة لمتابعـــــة تن يـــــ  ات اقيـــــة تحريـــــر التجـــــار  فـــــي الخـــــدمات بـــــين الـــــدول العربيـــــة   .1
   والتأكيد على ما دليا20/2/2020-19دومي 

o  الموافقـــــة علـــــى تعـــــددل مســـــمي اللجنـــــة الدائمـــــة لمتابعـــــة تن يـــــ  ات اقيـــــة تحريـــــر التجـــــار  فـــــي الخـــــدمات بـــــين
 ."لجنة تحرير التجار  في الخدمات بين الدول العربية"الدول العربية ليكون 

o   لـــــى اللجنـــــة   ول العربيـــــةالشـــــرو  المرجعيـــــة لعمـــــل لجنـــــة تحريـــــر التجـــــار  فـــــي الخـــــدمات بـــــين الـــــد عـــــاد 
 .المعنية من أجل العمل على تحسينها  والك في هوء مالحوات الدول األعضاء

 .25/2/2020-23االجتماع الاالع للجنة تسوية المنازعات  خالل ال تر   .2
ــــــومي 40االجتمــــــاع ) .3 ــــــة د ــــــدول العربي ــــــى 3/3/2020-2( لمــــــدراء عــــــامي الجمــــــارك فــــــي ال ــــــد عل   مــــــع التأكي

لـــــى اللجنـــــة المعنيـــــة  قيـــــة تنوـــــيم النقـــــل بـــــالعبور "ترانزيـــــت" بـــــين الـــــدول العربيـــــة المعدلـــــة  عـــــاد  مشـــــروع ات ا
 ءعاد  مناقشة تح وات الدول التي سبل  رسالها لألمانة العامة تمهيدًا للنور في رفع التح وات.

 .11/5/2020االجتماع االستانائي للجنة ال نية الدائمة لقواعد المنشأ  بتاري   .4
 .23/8/2020للجنة التن ي  والمتابعة بتاري   (49االجتماع ) .5

 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2285)ق
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 رارـــــق

 بشأن
  ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي107تأكيد موعد ومكان عقد الدورة )

 ( للمجلس108وتحديد موعد ومكان عقد الدورة )
 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -
  6/2/2020( بتاري  105( د.ع )2276قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪
 نتائأل أعمال اجتماع المجلس على مستوى ةبار المسيولين  ▪
 وعماًل بأحكام النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي، -
 العامة،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة  -
 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر

الموافل  2020ديسمبر/ ةانون أول  10-8عقـد اجتماع لجنة التن ي  والمتابعة بمقر األمانة العامة خالل ال تر   أواًل:
 ه. 1442ربيع نان  23-25

 لعامة على النحو التالي:  ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي بمقر األمانة ا107: تأكيد موعد عقد الدورة العادية )ثانياً 
 15  الموافل 2021دنادر/ ةانون نان  28اجتماع لجنة ميسسات المجتمع المدني التاسع والعشرين دوم الخميس  -1

 هــــ. 1442جماد نان 
 هــــ. 1442جماد نان  18  الموافل 2021دنادر/ ةانون نان  31اجتماع اللجنة االجتماعية دوم األحد  -2
ــــة االق -3 ــــاء اجتمــــاع اللجن ــــين والاالن ــــان  20-19المــــوافقين   2021فبرادر/شــــبا   2-1تصــــادية دــــومي االنن جمــــاد ن

 هــــ.1442
ــــوم األربعـــاء  -4 ــــن د ـــار المسحولي ـــى مســـتوى ةب ـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي عل   2021فبرادر/شـــبا   3اجتمـــاع المجل

 هــــ. 1442جماد نان  21الموافل 
 22  الموافـل 2021فبرادر/شـبا   4مسـتوى الـوزاري دـوم الخمـيس اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي علـى ال -5

 هــــ. 1442جماد نان 

 5-3الموافل  2021دونيو/ حزيران  15-13عقـد اجتماع لجنة التن ي  والمتابعة بمقر األمانة العامة خالل ال تر   ثالثًا:
 ه. 1442او القعد  
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 لس االقتصادي واالجتماعي بمقر األمانة العامة على النحو التالي:( للمج108: تحديد موعد عقد الدورة العادية )رابعاً 
محرم  18  الموافل 2021أرسطس/  ب  26اجتماع لجنة ميسسات المجتمع المدني الاالنين دوم الخميس  .1

 هــــ. 1443
 هــــ. 1443محرم  21  الموافل 2021أرسطس/  ب  29اجتماع اللجنة االجتماعية دوم األحد  .2
محرم  23-22  الموافقين 2021أرسطس/  ب  31-30نة االقتصادية دومي االننين والاالناء اجتماع اللج .3

 هــــ.  1443
  2021سبتمبر/أدلول  1اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي على مستوى ةبار المسحوليـن دـوم األربعاء  .4

 هــــ. 1443محرم  24الموافل 
  الموافل 2021سبتمبر/أدلول  2المستوى الوزاري دوم الخميس اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي على  .5

 هــــ. 1443محرم  25
 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2286)ق
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 الوزير مفوض/ أحمد صالح عادل
 

مدير أمانة المجلس االقتصادي 
 واالجتماعي

 السفير/ د. كمال حسن علي
 

 األمين العام المساعد
 القتصاديةرئيس قثاع الش ون ا

 د. هيفاء أبو غزالة ة/السفير 
 

 األمين العام المساعد
 رئيس قثاع الش ون االجتماعية

 براك علي الشيتانالسيد/ معالي 
 

 وزير المالية 
 ولة الكويتد

 
 
 

 ثالثًا: الكلمات
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 كلمـة 
 علي شريف العمادي /معالي السيد

 بدولة قطر وزير المالية
 (السابقةالدورة  ةسا)رئ

 
 فــي

 
 تماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــياج

 (106الدورة العاديـة )
 على المستوى الوزاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020سبتمبر/ أيلول  3عبر تقنية "فيديو كونفرانس" 

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ـــــــــــــــــــ

 (0211) خ – 22(/20/09)03/106ج 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ،أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الوفود
 عة الدول العربية،معالي السيد أحمد أبو الغيط، األمين العام لجام

 اتخوة واألخوات الكرام،
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ــــــي فــــــي البدايــــــة أن أرحــــــع بكــــــم فــــــي اجتماعنــــــا هــــــ ا وأتقــــــدم بالشــــــكر واالمتنــــــان لجميــــــع الوفــــــود  يطيــــــع ل
( للمجلــــــس 105المشـــــارةة علـــــى تعاونهـــــا معنــــــا خـــــالل تـــــرؤ  دولـــــة قطــــــر الجتماعـــــات الـــــدور  الســـــابقة )

ــــــــدول العربيــــــــة  وجميــــــــع االقتصــــــــادي واال جتمــــــــاعي  والشــــــــكر أيضــــــــًا لمعــــــــالي األمــــــــين العــــــــام لجامعــــــــة ال
( فـــــي 106العـــــاملين باألمانـــــة العامـــــة علـــــى جهـــــودهم المب ولـــــة فـــــي اءعـــــداد والتحضـــــير ألعمـــــال الـــــدور  )

  ممـــــا حـــــال دون  جـــــراء اجتماعاتنـــــا بالصـــــور  19 –تـــــل اءجـــــراءات االحترازيـــــة لمواجهـــــة جائحـــــة ةوفيـــــد 
 االعتيادية.

 أصحاب المعالي والسعادة،

ال يخ ــــى علــــيكم أهميــــة اجتماعنـــــا هــــ ا حيــــع تشـــــهد الــــدول العربيــــة والعـــــالم أجمــــع التــــداعيات االقتصـــــادية 
  األمــــــــر الــــــــ ي دترتــــــــع عليــــــــج تحــــــــديات ةبيــــــــر  تواجــــــــج 19 - واالجتماعيــــــــة جــــــــراء ت شــــــــي وبــــــــاء ةوفيــــــــد

لمواجهـــــــة تـــــــداعيات هـــــــ    ميسســـــــات العمـــــــل العربـــــــي المشـــــــترك  ويتطلـــــــع منـــــــا جميعـــــــًا التعـــــــاون الونيـــــــل
 األزمة على دولنا.

ــــد أنــــرت األزمــــة الحاليــــة علــــى ةافــــة الــــدول العربيــــة  حيــــع أدت  جــــراءات اءرــــالق  لــــى خســــائر ةبيــــر   لق
ـــــل. ونـــــتأل عـــــن الـــــك  ـــــي عـــــد  قطاعـــــات اقتصـــــادية مهمـــــة وبخا ـــــة الســـــياحة والصـــــناعة والطيـــــران والنق ف

ـــــار ســـــلبية للشـــــرةات وســـــوق العمـــــل.  ن هـــــ   التـــــداعيات  تتطلـــــع حر ـــــنا جميعـــــًا علـــــى دعـــــم وتعزيـــــز  ن
 مسير  العمل العربية المشترك.

 أصحاب المعالي والسعادة،

أنتهـــــز هـــــ ا االجتمـــــاع ألعبـــــر عـــــن دعمنـــــا المســـــتمر ءخواننـــــا فـــــي جمهوريـــــة لبنـــــان مـــــن تـــــداعيات الكارنـــــة 
ـــــر  التـــــي أحلـــــت بمرفـــــأ بيـــــروت  وقـــــد وجـــــج حضـــــر   ـــــاحع الســـــمو الشـــــي / تمـــــيم بـــــن حمـــــد  ل نـــــاني أمي

 50الد الم ـــــدى  فـــــي ةلمتـــــج أمـــــام مـــــيتمر دعـــــم لبنـــــان االفتراهـــــي الـــــ ي دعـــــت لـــــج فرنســـــا  لـــــى تقـــــديم الـــــب
 مليون دوالر للمساعد  في عمليات اءرانة  والمساهمة في  عاد   عمار بيروت.

 



29 

 

 

كمـــــا توا ـــــل دولـــــة قطـــــر دعمهـــــا المـــــالي واالقتصـــــادي واءنســـــاني لصـــــمود الشـــــعع ال لســـــطيني للتخهيـــــف 
 والحصار الم روض على قطاع رز . 19 - ةوفيد من تداعيات جائحة

  أعمــــــال ؤ واتن يســـــرني دعــــــو  معـــــالي وزيــــــر الماليـــــة بدولــــــة الكويـــــت الشــــــ يقة األ / بـــــراك الشــــــيتان لتـــــر 
( للمجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي وأتمنـــــى لـــــج التوفيـــــل والنجـــــا  فـــــي مهامـــــج  وأرجـــــو أن 106الـــــدور  )

عوب العربيـــــــة فـــــــي مزيـــــــد مـــــــن النمـــــــو االقتصـــــــادي تـــــــيدي اجتماعاتنـــــــا هـــــــ    لـــــــى تحقيـــــــل نموحـــــــات الشـــــــ
 والرفاهية.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
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 كلمـة 
 معالي السيد/ براك علي الشيتان

 بدولة الكويت وزير المالية
 الدورة الحالية( ةسا)رئ

 
 

 فــي
 

 اجتماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــي
 (106الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020سبتمبر/ أيلول  3عبر تقنية "فيديو كونفرانس" 

 ألمانة العامةا

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ـــــــــــــــــــ

 (0212) خ – 23(/20/09)03/106ج 
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بســــم هللا الــــرحمن الــــرحيم الحمــــد ا رب العــــالمين، والصــــالة والســــالم علــــى أشــــر  المرســــلين ســــيدنا 
 محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وزير المالية بدولة قثر الشقيقة –معالي األخ الكريم/ علي شريف العمادي 

 األمين العام لجامعة الدول العربية –معالي السيد الفاضل/ أحمد أبو الغيط 

 أصحاب المعالي والسعادة الوزراء

 األخوات واتخوة الحضور
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

أعضــــــاء وفــــــد دولــــــة الكويــــــت أن يســـــعدني فــــــي البدايــــــة وباأل ــــــالة عــــــن ن ســــــي وبالنيابــــــة عـــــن  خــــــوانكم وأشــــــقائكم 
أرحـــــع بأ ـــــحاب المعـــــالي الـــــوزراء والســـــاد  رؤســـــاء الوفـــــود المشـــــارةين  وأن أتقـــــدم بجزيـــــل الشـــــكر والعرفـــــان لكـــــم 
ولمــــوت ي األمانــــة العامــــة لجامعــــة الــــدول العربيــــة  علــــى مــــا بــــ لو  مــــن وقــــت وجهــــد وتنســــيل جيــــد ومســــتمر فــــي 

( للمجلـــــــس 105اجتمـــــــاع الـــــــدور  الخامســـــــة بعـــــــد المائـــــــة ) متابعـــــــة النتـــــــائأل والتو ـــــــيات والقـــــــرارات الصـــــــادر  عـــــــن
االقتصــــادي واالجتمــــاعي  واءعــــداد الجتماعنـــــا هــــ ا ومــــا ســـــبقج مــــن اجتماعــــات اللجـــــان ال نيــــة واجتماعــــات ةبـــــار 

 المسيولين  ءعداد مشاريع القرارات المعروهة أمامكم اتن.

ــــــدم ألخــــــي الكــــــريم معــــــالي وزيــــــر  ــــــي شــــــريف وأود أن أنتهــــــز هــــــ   ال ر ــــــة لكــــــي أتق ــــــة القطــــــري الســــــيد/ عل المالي
( 105العمــــادي  بجزيــــل الشــــكر علــــى مــــا ب لــــج مــــن جهــــد ومتابعــــة وحــــرك ءنجــــا  الــــدور  الخامســــة بعــــد المائــــة )

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي.

 األخوات واتخوة

بـــــادئ اي بـــــدء  اســـــمحوا لـــــي أن أقـــــف وق ـــــة مشـــــانر  وتضـــــامن أخـــــوي وعربـــــي مـــــع أشـــــقائنا فـــــي جمهوريـــــة لبنـــــان 
الشـــــقيل فـــــي مصـــــابهم الجلـــــل أنـــــر حـــــاد  االن جـــــار الـــــ ي وقـــــع فـــــي مرفـــــأ بيـــــروت البحـــــري  والـــــ ي را  هـــــحيتج 
ــــي مواجهــــة تبعــــات هــــ    ــــدعم والحشــــد العربــــي لمســــاعد  لبنــــان ف ــــى ومحــــات الجرحــــى  وأشــــيد اليــــوم بال عشــــرات القتل

هـــــ   المحنـــــة  ورا  الكارنـــــة  األمـــــر الـــــ ي يجســـــد التضـــــامن العربـــــي فـــــي مســـــاعد  الشـــــعع اللبنـــــاني علـــــى تجـــــاوز
 ندعو جميع المنومات والدول العربية  لى االستمرار في موا لة ه ا الدعم.

كمــــــا نيةــــــد علــــــى الموقــــــف الاابــــــت فــــــي اســــــتمرار وموا ــــــلة دعــــــم القضــــــية ال لســــــطينية  وتعزيــــــز  ــــــمود الشــــــعع 
 .ال لسطيني في مواجهة االحتالل اءسرائيلي  ورفض واستنكار السياسات واءجراءات العدائية

 أصحاب المعالي والسعادة، األخوات واتخوة الكرام

ـــــة ) ـــــدور  السادســـــة بعـــــد المائ ـــــت أعمـــــال ال ـــــأتي 106كمـــــا تعلمـــــون فـــــإن توقي ـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي ي ( للمجل
(  والــــــ ي أدى  لــــــى 19-و  ةورونـــــا )كوفيــــــدر فـــــي تــــــل تــــــرو  اســـــتانائية  ــــــعبة نتيجــــــة لتـــــداعيات انتشــــــار فيــــــ

قــــى بواللــــج علــــى الوهــــع االقتصــــادي العــــالمي ميديــــًا  ــــدمة ريــــر اعتياديــــة بــــع الــــ عر علــــى نطــــاق عــــالمي  وأل
شــــهور  وتنــــامي القلـــــل مــــن مخــــانر الت شــــي الســــريع لهــــ ا الوبــــاء وتزادــــد أعـــــداد  6أنهكــــت العــــالم منــــ  أكاــــر مــــن 

 المصابين وحاالت الوفا .
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ــــــرو   ــــــ ي  ــــــاحع جائحــــــة في ــــــر ال ــــــة اءرــــــالق الكبي ــــــة وحال ــــــد ن التوقعــــــات االقتصــــــادية العالمي ــــــا )كوفي -ةورون
(  والــــــ ي شــــــمل  رــــــالق الحــــــدود وتقييــــــد حريــــــة التنقــــــل  ومــــــا  ــــــاحبج مــــــن انخ ــــــاض فــــــي أســــــعار الــــــن ط قــــــد 19

 و لت  نار   لى تباني االقتصاد العالمي.

وحــــين النوــــر  لــــى اقتصــــاداتنا ةأســــواق ناميــــة وأســــواق  ــــاعد  ومــــا تشــــير  ليــــج التقــــارير الدوليــــة  لــــى أنهــــا األكاــــر 
ســــــبع االعتمــــــاد الكبيــــــر علــــــى مصــــــادر الطاقــــــة والتجــــــار  والســــــياحة وتحــــــويالت الملتـــــــربين  تضــــــررًا اقتصــــــاديًا ب

مـــــينر  بـــــ لك علـــــى معـــــدل نصـــــيع ال ـــــرد مـــــن الـــــدخل ورنتاجيـــــة األدـــــدي العاملـــــة وتوقـــــف األجـــــور عـــــن عـــــدد ةبيـــــر 
 بسبع توقف العمل خالل الجائحة.

 األخوات واتخوة

ـــــا  العـــــالم فـــــي  ـــــ ي اجت ـــــاء "ســـــار " ال ـــــى   ات  2003خـــــالل وب خـــــ ت عـــــد   جـــــراءات وخطـــــوات نحـــــو االعتمـــــاد عل
التـــــــاري  يعيـــــــد ن ســـــــج  فخـــــــالل جائحـــــــة فيـــــــرو  ةورونـــــــا  هـــــــو االقتصـــــــاد الرقمـــــــي ورقمنـــــــة تجـــــــار  التجزئـــــــة  وهـــــــا

( أنبــــــت االقتصــــــاد الرقمــــــي قدرتــــــج علــــــى مواكبــــــة التليــــــرات التــــــي  ــــــاحبت الجائحــــــة والــــــدور الواعــــــد 19-)كوفيــــــد
 ات اات الصلة في تسريع االستجابة.ال ي تيديج التقنيات الرقمية والسياس

 ننـــــا نـــــيمن أن التكنولوجيـــــا الرقميـــــة تعمـــــل علـــــى رفـــــع ة ـــــاء  ةافـــــة القطاعـــــات االقتصـــــادية وتجعلهـــــا أكاـــــر مرونـــــة 
ـــــادر  حضـــــر   ـــــاحع  ـــــف مـــــن الصـــــدمات  مســـــت ةرًا مب ـــــى الحـــــد والتخهي ـــــدر  المســـــتقبلية عل ـــــددها الق ـــــة  ول وددناميكي

األحمــــــد الجـــــابر الصـــــبا  ح وـــــج ع ورعــــــا   خـــــالل القمـــــة العربيــــــة  الســـــمو أميـــــر دولـــــة الكويــــــت الشـــــي /  ـــــبا 
  بإنشــــــاء  ــــــندوق لالســــــتامار فــــــي 2019التنمويــــــةا االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة  التــــــي ع قــــــدت فــــــي بيــــــروت عــــــام 

مليــــــون دوالر أمريكــــــي  حيــــــع تك لــــــت دولــــــة الكويــــــت منــــــج  200مجــــــال التكنولوجيــــــا واالقتصــــــاد الرقمــــــي ب يمــــــة 
 مليون أخرى. 50ولة قطر الش يقة ب يمة مليون  ود 50بمبل  

ـــــن هـــــ ا الصـــــندوق مـــــن العمـــــل تحـــــت  ـــــي ت مك  ـــــة الت ـــــة واءجرائي ـــــتم االنتهـــــاء مـــــن ةافـــــة األمـــــور التنويمي  ملـــــين أن د
  دار  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي  والك بالسرعة الممكنة.

 األخوات واتخوة

بالعددــــد مــــن مشــــاريع القــــرارات والمواهــــيع التــــي نتمنــــى أن تــــرى النــــور بــــالنور  لــــى جــــدول أعمالنــــا والــــ ي يح ــــل 
لتحقيـــــل تطلعـــــات الشـــــعوب العربيـــــة ومـــــن أهمهـــــاا  عـــــداد الملـــــف االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي لمجلـــــس جامعـــــة الـــــدول 

(  ومناقشــــــة جهــــــود األمانــــــة العامــــــة بالتعــــــاون مــــــع 31العربيـــــة علــــــى مســــــتوى القمــــــة العربيــــــة الحــــــادي والاالنـــــون )
(  والعمــــل علــــى 19-ي مواجهــــة التــــداعيات االقتصــــادية الناجمــــة عــــن جائحــــة فيــــرو  ةورونــــا )كوفيــــدالشــــرةاء فــــ

أهميــــة تحقيــــل مبــــادر  األمــــن اللــــ ائي العربــــي فــــي تــــل التحــــديات المانلــــة والتــــي ت اقمــــت بالجائحــــة   هــــافة  لــــى 
نيـــــة المنباقـــــة عـــــن مجلســـــنا اعتمـــــاد تقـــــارير المجـــــالس الوزاريـــــة المتخصصـــــة ومكاتبهـــــا التن ي يـــــة وتقـــــارير اللجـــــان ال 

 ه ا.

 وفي الختام

نأمـــــل أن تحقـــــل هـــــ   القـــــرارات مـــــا نســـــعى  ليـــــج ءكمـــــال هـــــ   المســـــير  العربيـــــة العزيـــــز  لمـــــا فيـــــج تحقيـــــل للتكامـــــل 
 االقتصادي واالجتماعي العربي بما دتوافل مع تطلعات الشعوب العربية.
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  ورلـــــى المشـــــارةين فـــــي األمانـــــة العامـــــة لجامعـــــة كمـــــا أود أن أتقـــــدم بالشـــــكر واالمتنـــــان  لـــــى معـــــالي األمـــــين العـــــام
الــــــدول العربيــــــة  ورلــــــى ممالــــــي الــــــدول فــــــي اللجنــــــة االجتماعيــــــة واللجنــــــة االقتصــــــادية واجتمــــــاع ةبــــــار المســــــيولين  

 على ما ب لو  من جهود لرفع ه   القرارات.

ـــــت فـــــي دعـــــم خيـــــارات الشـــــعع ال لســـــطيني ءيجـــــاد حـــــل عـــــا دل وشـــــامل  كمـــــا نيةـــــد علـــــى موق نـــــا المبـــــدئي والااب
قق مــــن الحقــــوق الاابتــــة للشــــعع ال لســــطيني  ويســــتند علــــى قــــرارات الشــــرعية الدوليــــة اات الصــــلة والســــي ما تدنــــ ال

ــــــت علــــــى  2002  ومبــــــادر  الســــــالم العربيــــــة لعــــــام 2334و  333و  242القـــــرارات  بكافــــــة عنا ــــــرها  والتــــــي نص 
ــــــــة ــــــــة ال لســــــــطينية  هــــــــرور   نهــــــــاء االحــــــــتالل اءســــــــرائيلي لألراهــــــــي ال لســــــــطينية والعربي ــــــــة  ورقامــــــــة الدول المحتل

   وعا متها القد  الشرقية.1967المستقلة اات السياد  على حدود الرابع من دونيو 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 



34 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلمـة 
 معالي السيد أحمد أبو الغيط

 األمين العام لجامعة الدول العربية
 
 

 فــي
 

 القتصــــادي واالجتماعــياجتماع المجلــس ا
 (106الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020سبتمبر/ أيلول  3عبر تقنية "فيديو كونفرانس" 

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 (0210) خ – 21(/20/09)03/106ج  ـــــــــــــــــــ



35 

 

 

 

 براك علي الشيتان معالي السيد
 وزير المالية بدولة الكويت  

 رئيس الدورة الحالية للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
 لسادة الوزراء،أصحاب السمو والمعالي ا

 السيدات والسادة،

يســـــعدني فــــــي البدايــــــة أن أتوجــــــج بالتهنحــــــة  لــــــى دولـــــة الكويــــــت ومعــــــالي الســــــيد بــــــراك علــــــي الشــــــيتان 
ــــــدور  ) ــــــولي رئاســــــة ال ــــــى ت ــــــر 106عل ــــــد وألول مــــــر  عب ــــــي تنعق ــــــس االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي  والت ( للمجل

تــــزال تمــــر  بهــــا منطقت نــــا العربيـــــة  تقنيــــة االتصــــال المرئــــي  والــــك فــــي تــــل الوـــــرو  االســــتانائية التــــي ال
والعـــــــالم أجمـــــــع  وهـــــــو األمـــــــر الـــــــ ي اســـــــتدعى اختصـــــــار بنـــــــود مشـــــــروع جـــــــدول األعمـــــــال علـــــــى النحـــــــو 
ــــر ماليــــة  المعــــروض أمــــام حضــــراتكم  ةمــــا أتوجــــج بالشــــكر  لــــى معــــالي الســــيد علــــي شــــريف العمــــادي وزي

 دولة قطر على  دارتج الحكيمة ألعمال المجلس في األشهر الماهية. 

 سيد الرئيس،ال

ـــــداعيات  ـــــة  ولعـــــل فـــــي مقـــــدمتها الت ـــــوم عـــــددًا مـــــن الموهـــــوعات الهامـــــة والحيوي ـــــا الي ن دبحـــــع اجتماع 
الصــــحية والتنمويـــــة المباشــــر  المترتبـــــة علـــــى جائحــــة ةورونـــــا .. ومــــا دـــــرتبط بهـــــا مــــن تـــــداعيات اجتماعيـــــة 

 واقتصادية شددد  الونأ  على المجتمعات العربية ةافة. 

مي ت ـــــ ةرنا مجـــــددًا بمرةزيـــــة العمـــــل االقتصـــــادي االجتمـــــاعي  وأهميـــــة تعزيـــــز  ن أزمـــــة الوبـــــاء العـــــال
ــــي الجمــــاعي مــــن  ــــع حــــدتها  أجــــلالعمــــل العرب ــــر المســــبوقة مــــن حي التخهيــــف مــــن ونــــأ  هــــ   األزمــــة ري

واتســــــاع  نارهــــــا  خا ــــــة علــــــى المجتمعــــــات األكاــــــر هشاشــــــة والتــــــي ةانــــــت ت عــــــاني بال عــــــل مــــــن أزمــــــات 
 لي ضيف  ليها وي ضاعف من تأنيراتها.خطير  وهارطة  نم جاء الوباء 

ــــر   ــــا  هــــعف خطي ــــى الصــــعيد العــــالمي   ا انكشــــ ت نق ــــر  عل ــــاٍت ةاي ــــى فــــت  مل  لقــــد أدت األزمــــة  ل
العولمـــــة.. وأهميـــــة القـــــدر  الطبيـــــة والصـــــحية فـــــي مواجهـــــة ماـــــل  ومنوومـــــةفـــــي ترةيبـــــة االقتصـــــاد الـــــدولي 

 لـــــى مراجعـــــة سياســـــاتها  -دول ةبـــــرى بمـــــا فيهـــــا -هـــــ   األزمـــــات .. حيـــــع يســـــعى عـــــدد  ةبيـــــر مـــــن الـــــدول 
وتوجهاتهــــــا اقتصــــــادية بهــــــد  تعزيــــــز أمنهــــــا اللــــــ ائي والصــــــحي والــــــدوائي فــــــي حالــــــة التعــــــرض لألزمــــــات 

 الكبرى والم اجحة ةأزمة الوباء. 

ــــــــى  ــــــــى هــــــــ ا النــــــــوع مــــــــن الت كيــــــــر المســــــــتقبلي  ورل وال شــــــــك أن المنطقــــــــة العربيــــــــة أحــــــــوج مــــــــا تكــــــــون  ل
والضــــــعف..  ن األمــــــن الصــــــحي واللــــــ ائي ي عـــــــد  االنكشـــــــا نقــــــا  اســــــتخالك الــــــدرو  والعبــــــر  ومعالجــــــة 
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مــــن أهــــم المل ــــات التــــي تســــتلزم معالجــــة عميقــــة فــــي  نــــار العمــــل العربــــي المشــــترك  وتبــــادل الخبــــرات وأفضــــل 
الممارســــــات.. فمنطقتنـــــــا العربيــــــة ال زالـــــــت ت عــــــاني مـــــــن أكبــــــر فجـــــــو  ر ائيــــــة فـــــــي العــــــالم.. وميشـــــــرات ال قـــــــر 

مطــــــرد.. ونمــــــة دول عربيــــــة  وبســــــبع انتشــــــار الصــــــراعات  ت عــــــاني مــــــن أزمــــــاٍت  متعــــــدد األبعــــــاد فــــــي ارت ــــــاع
ــــــة مــــــن أجــــــل  ــــــا جميعــــــًا العمــــــل بصــــــور  حايا  نســــــانية مســــــت حلة .. وال شــــــك أن هــــــ   األوهــــــاع ت ــــــرض علين

العربيــــــة فـــــي المجـــــاالت الل ائيــــــة والدوائيـــــة   لـــــى ريــــــر الـــــك مــــــن  السياســـــاتتعزيـــــز التنســـــيل والتكامــــــل بـــــين 
 تصادي...خا ة في تر  األزمة. أوجج التكامل االق

 السيد الرئيس،

مـــــن بــــــين الموهــــــوعات المعروهــــــة هـــــمن جــــــدول أعمــــــال اجتمــــــاع اليـــــوم موهــــــوع  عاجــــــل ورايــــــة 
ــــد  ــــر ان جــــار مرفــــأ بيــــروت. لق ــــت بالعا ــــمة اللبنانيــــة  ن ــــة التــــي حل  فــــي األهميــــة  أال وهــــو تــــداعيات الكارن

 الموقــــف شخصــــيًا فــــي زيــــار  تضــــامنية ق مــــت  تســــببت هــــ   الحادنــــة فــــي تــــدمير ةامــــل للمرفــــأ  وقــــد عادنــــت  
ــــاء  هــــافية  ــــة.. ومــــا وهــــعتج مــــن أعب ــــت  نارهــــا الهائل ــــة مــــن الت جيــــر .. وتبين ــــام قليل بهــــا لبيــــروت بعــــد أي
ــــوء  بال عــــل جــــراء أزمــــة اقتصــــادية مســــت حلة.. ةمــــا استشــــعرت بالحــــددع  ــــ ي ةــــان دن ــــان ال ــــى ةاهــــل لبن عل

ـــــدر ا ـــــة مـــــن المجتمـــــع ق ـــــاٍ  مختل  ـــــروت المباشـــــر مـــــع أني ـــــى بي ـــــة عل ـــــد لهـــــ   الكارن ـــــل والممت ـــــأنير العمي لت
ولبنــــــان ةكــــــل  وفداحــــــة الصــــــدمة التــــــي تعرهــــــت لهــــــا هــــــ   المددنــــــة العربيــــــة العريقــــــة التــــــي بــــــدت ةأنهــــــا 
ـــــــى و ال   ـــــــيس مجـــــــرد ان جـــــــار.. فقـــــــد تســـــــببت الكارنـــــــة فـــــــي وقـــــــوع محـــــــات القتل ت عـــــــاني  نـــــــار حـــــــرب  ول

 دن. الجرحى  باءهافة  لى عدد من الم قوددن والم شر د

ـــــادرت عـــــدد مـــــن  ـــــة التـــــي ب ـــــة العاجل وأود فـــــي هـــــ ا اءنـــــار  أن أ شـــــيد بالمســـــاعدات اءنســـــانية والطبي
الـــــدول العربيـــــة  مشـــــكورً   بتقـــــديمها لنجـــــد  األشـــــقاء اللبنـــــانيين.. وهـــــو نهـــــأل يعكـــــس ترابطـــــًا عربيـــــًا ع ويـــــًا 

ــــد لمســــت  خــــالل  ــــارتيفــــي مواجهــــة أي حــــاد  نــــارئ ... وق ــــددر األشــــق زي ــــروت  مــــدى تق ــــانيين لبي اء اللبن
لهـــــ ا الـــــدعم العربـــــي اءرـــــاني ..  وتطل عهـــــم  لـــــى مزيـــــد مـــــن المســـــاند  فـــــي هـــــ ا الوـــــر  العصـــــيع الـــــ ي 
تمـــــر بهـــــا الدولـــــة اللبنانيـــــة  خا ـــــة فيمـــــا دتعلـــــل بإعـــــاد  اءعمـــــار العاجـــــل للمبـــــاني التـــــي تهـــــدمت تونحـــــة 

ــــكم المــــوقر ب ــــل حــــول ســــبل لعــــود  المشــــرددن لمنــــازلهم فــــي أقــــرب وقــــت .. ومعــــروض  أمــــام مجلسِّ نــــد م  ص 
تقــــــديم الــــــدعم للجمهوريــــــة اللبنانيــــــة اقتصــــــاديًا واجتماعيــــــًا لتمكينهــــــا مــــــن التللــــــع علــــــى تــــــداعيات ةارنـــــــة 

 ان جار مرفأ بيروت.

 السيد الرئيس،

 ن  دعــــــم االقتصــــــاد ال لســــــطيني يوــــــل فــــــي م قدمــــــة األولويــــــات العربيــــــة  خا ــــــًة فــــــي تــــــل اســــــتمرار 
ــــة فل ــــي تمــــر بهــــا دول ــــة الت ــــ ي ت رهــــج ســــلطات االحــــتالل األزمــــة المالي ســــطين نتيجــــة للحصــــار اللاشــــم ال

ال لســــــطيني وحرمــــــان هــــــ ا الشــــــعع  االقتصــــــاداءســــــرائيلي وسياســــــاتج التعســــــهية التــــــي تســــــتهد  تقــــــويض 
ــــدها  ــــي يكاب ــــا  الت ــــا لت ضــــاعف مــــن المعان ــــد جــــاءت جائحــــة ةورون ــــي التنميــــة ... ولق ــــج األساســــي ف مــــن حق
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ــــــدي ــــــدعم والمســــــاند  الالزمــــــة لألشــــــقاء ال لســــــطينيين واجبــــــًا بال عــــــل المــــــوانن ال لســــــطيني  وأهــــــحى تق م ال
ــــــل عــــــن وهــــــع  ــــــر م  ص  ــــــا جميعــــــًا. ... وفــــــي هــــــ ا اءنــــــار  معــــــروض أمــــــام مجلســــــكم المــــــوقر تقري علين

 االقتصاد ال لسطيني في مواجهة االحتالل اءسرائيلي وجائحة ةورونا.

 السيد الرئيس،

ــــــى الجتمــــــاعكم هــــــ ا النجــــــا  والت ــــــي  أتمن ــــــام ةلمت ــــــي خت ــــــرارات هامــــــة تســــــاعد ف ــــــل وأن يخــــــرج بق وفي
المنوومــــــة العربيــــــة علــــــى تحقيــــــل أهــــــدافها فــــــي وقــــــٍت هــــــي أحــــــوج مــــــا تكــــــون فيــــــج  لــــــى تعزيــــــز نشــــــانها 
د لكــــــم التهنحــــــة علــــــى تــــــوليكم رئاســــــة هــــــ   الــــــدور   واالرتقــــــاء بمســــــتوى اســــــتجابتها لألزمــــــات ... ةمــــــا أ جــــــد 

 وأتمنى لكم السداد في ه   المهمة. 

 م عليكم ورحمة هللا وبركاته،أشكركم جزياًل والسال
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قائمة بأمساء معايل السادة رابعًا: 
 بيةالدول العررؤساء وفود 
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 (106العادية )ن في الدورة يالمشاركقائمة بأسماء معالي السادة رؤساء الوفود 
 للمجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري

 رئيس الوفد الدولة
 أمين عام وزار  الصناعة والتجار  والتموين –الي عطوفة السيد/ دوسف الشم المملكة األردنية الهاشمية

 وزير الدولة للتجار  الخارجية –معالي الدةتور/ ناني أحمد الزيودي  دولة اتمارات العربية المتحدة
 س ير والمندوب الدائمال -هشام بن محمد الجودر  /سعاد  الس ير مملكة البحرين

 وزار  التجار ب مستشار المصال  العمومية - ال العي ةمحمد جم /السيدسعاد   الجمهورية التونسية
 وزير التجار  –معالي السيد/ ةمال رزيل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 جمهورية جيبوتي
النانل الرسمي وزير الخارجية والتعاون الدولي   –معالي السيد/ محمود علي دوسف 

 باسم الحكومة
 نائع وزير المالية  -معالي الدةتور/ حمد بن سلمان البازعي  يةالمملكة العربية السعود
 المالية والتخطيط االقتصادي المكلف  وزير  –معالي الدةتور / هبة محمد علي  جمهورية السودان

  الجمهورية العربية السورية
 المندوب الدائم –سعاد  السيد/ توفيل أحمد عبد ع  جمهورية الصومال الفيدرالية

 وزير التجار  –معالي الدةتور/ عالء أحمد حسن عبيد  مهورية العراقج
 وزير االقتصاد –معالي الدةتور/ سعيد بن محمد بن أحمد الصقري  سلثنة عمان
 وزير االقتصاد الونني -معالي السيد/ خالد عسيلي  دولة فلسثين

 وزير المالية –معالي السيد/ علي شريف العمادي  قثردولة 
  ة القمر المتحدةجمهوري

 وزير المالية  –معالي السيد/ براك علي الشيتان  دولة الكويت
 وزير االقتصاد والتجار   - راوول نعمةمعالي السيد/  الجمهورية اللبنانية

 وزار  االقتصاد والصناعة -الوةيل المكلف  – ع هيف ع الهاشمي عبدالسيد/ سعاد   دولة ليبيا

 ربيةجمهورية مصر الع
وزار  التجار   – رئيس قطاع االت اقيات والتجار  الخارجية –الدةتور/ أشر  مختار  سعاد 

 والصناعة
 المندوب الدائمالس ير و  – أحمد التازي  /سعاد  الس ير المملكة المغربية

 اءنتاجيةية القطاعات وزير الشيون االقتصادية وترق -عامان ممدو ةان  /معالي السيد الجمهورية اتسالمية الموريتانية
 نائع وزير الصناعة والتجار  –سعاد  السيد/ سالم سلمان الوالي  الجمهورية اليمنية

 

 

 األمانة العامة
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
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