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 (2278)ًمًالقــــــــــــرار:ـرق
 (.106(ًو)105بينًدورتيًالمجلسً)ًالعامتقريرًاألمينًًموضوعًالقـرار:

 

 نصًالقرار: ❖
ً: أولًا"
الةةةةدورة اإلحاطةةةةة ع،مةةةةاتق مةةةةت التقةةةةد اق اتقاوةةةةا األمةةةةين العةةةةام حةةةةو   ن يةةةة  قةةةةاارات  -1

( 105( ل،مج،ةةةةةةةةةاق ونشةةةةةةةةةاط األمانةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة اةةةةةةةةةين دور ةةةةةةةةةي المج،ةةةةةةةةةا )105)
 (.106و)

التاحيةةةةةةي اتو يةةةةةةت ةةةةةةةل مةةةةةةن جم وروةةةةةةة مصةةةةةةا العا يةةةةةةة ومم، ةةةةةةة ال  ةةةةةةاون ع،ةةةةةة   -2
ا  ا يةةةةةةةةة التعةةةةةةةةاون الجماةةةةةةةةةي العا ةةةةةةةةيق و صةةةةةةةةد   المم، ةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة السةةةةةةةةعودية 

التو يةةةةةةت ع،ي ةةةةةةاق ودعةةةةةةوة الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة التةةةةةةي لةةةةةة   وقةةةةةةت اال  ا يةةةةةةة إلةةةةةة   ةةةةةةاعة 
 ع،ي ا؛  ن ي ات لقاارات المج،ا االقتصادي واالجتماعي في ه ا الشأن.

الط،ةةةةةي مةةةةةن األمانةةةةةة العامةةةةةة موافةةةةةاة الةةةةةدو  األع ةةةةةا   مةةةةة ةاة  ةةةةةارحة   صةةةةةي،ية  -3
 شةةةةةةأن مسةةةةةةتجدات مشةةةةةةاوع اللوا ةةةةةةة االل تاونيةةةةةةة العا يةةةةةةة لتسةةةةةة يل نقةةةةةةل التجةةةةةةارة 

الجتمةةةةةةةةةةاعي مةةةةةةةةةةت التأليةةةةةةةةةةد ع،ةةةةةةةةةة  االلتةةةةةةةةةة ام  قةةةةةةةةةةاارات المج،ةةةةةةةةةةا االقتصةةةةةةةةةةادي وا
 الصادرة في ه ا الشأن.

فةةةي األمةةةين العةةةام اةةةين دور ةةةي المج،ةةةا :   ،يةةةأل األمانةةةة العامةةةة  يعةةةداد  قاوةةةا ثانيـــاًا
تيةةةةةي يزعةةةةةا  ع،ةةةةة  السةةةةةادة الةةةةةو را   صةةةةةور ه الن اطيةةةةةة وط اعتةةةةةه ع،ةةةةة   ةةةةة ل ةز
فةةةةي اجتماعةةةةات ةةةةةل دورة عاديةةةةةة ل،مج،ةةةةاق ع،ةةةة  أن يز طةةةةةي ال تةةةةاة منةةةة  انعقةةةةةاد 

اةةةةةةةةد  عقةةةةةةةةد االجتماعةةةةةةةةات الت  ةةةةةةةةياوة ل،مج،ةةةةةةةةا  الةةةةةةةدورة السةةةةةةةةا قة وحتةةةةةةةة  قلةةةةةةةةل
  أ لوع ع،  األقل. 
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 ()ً:ثالثاًا
( د.ع 2270التأليةةةةد ع،ةةةة  مةةةةا   ةةةةمنه قةةةةاار المج،ةةةةا االقتصةةةةادي واالجتمةةةةاعي رقةةةة  ) .1

ق  شةةةةأن إل ةةةةا  القةةةةاار ال ةةةةاا  التمد ةةةةد  صةةةة ة ا ةةةةت ناطية 6/2/2020( اتةةةةارو  105)
ة التة ام مج،ةا الوحةدة  ةالقاارات ألمين عةام مج،ةا الوحةدة االقتصةادية العا يةةق وضةاور 

                                                 
) )تحفظًالجمهوريةًاليمنية: 
( ل،مج،ا االقتصادي واالجتماعي والتي أدرج ا ا ألو  ماة 106انا ت ع،  التوصيات المقدمة  جدو  أعما  الدورة ) .1

( 105المج،ا ) في  ارو  العمل العا ي المشتاك   ت اند مشاوع  وصية  شأن  قاوا األمين العام اين دور ي
( ونصت   د دات ع،    ،يأل 3(ق فقاة   صوا إحدى مؤ سات العمل العا ي المشتاك والتي حم،ت رق  )106و)

( اتارو  105( د.ع )2270رق  )  مج،ا الوحدة االقتصادية العا ية  االلت ام  قاار المج،ا االقتصادي واالجتماعي
لألمين العام لمج،ا الوحدة االقتصادية العا ية واإلعالن عن  والمعنون "الوضعية القانونية ل،تمد د 6/2/2020

   ور منصي األمين العام ل،مج،ا  ش ل فوري"  وصية في غيا م ، ا.
لافة المساطل المتع،قة اتن ي  القاار أو ما  تا ي ع،يه من اإلعالن عن فتح  اب الش ور هو ح  أصيل ل،دو   .2

 واه  و اعت ار أن مي اق الجامعة العا ية أو معاهدة العمل العا ي األع ا  في مج،ا الوحدة االقتصادية دون 
من ا نصات ي و  المج،ا االقتصادي  يالمشتاك أو النظام الداخ،ي ل،مج،ا االقتصادي واالجتماعي ل   ت من أ

واالجتماعي  اإلعالن عن   ور منصي أي مؤ سة من مؤ سات العمل العا ي المشتاك.. خاصة وأن مج،ا 
  ا ية إنشاطه ونظامه الداخ،ي حت   قار الدو  العا ية ااالقتصادية العا ية ما ا  يعمل  موجي أح ام  الوحدة

 اد في أي  األع ا  فيه إحالل ا  أي نظام  ااه ي ق  مصال  اق وإل  حين صدور ذلك ال يجو  القياس ع،  ما
 أن خاا  الدو  األع ا  فيه دون نظام آخا ي الف أح امه.. فسيادة مج،ا الوحدة االقتصادية العا ية 

 غياه .. وأمانته العامة ال    ت وال  ن   إال ما  وجه إلي ا من قاارات صادرة عن دورات انعقاده.
    ش يل لجان قانونية  ن ي ات ل،توصيات الصادرة عن االجتماع اال ت ناطي لنواب المم ،ين الداطمين اتارو   .3

و   ا  اذ  وصيات  شأن الوضعية القانونية لألمين العام  30/8/2020رو  وقد انت ت من عم، ا اتا 19/7/2020
 لمج،ا الوحدة االقتصادية.

 الحظ أن هناك   ا ن في المعام،ة اين مؤ سة وأخاى في العمل العا ي المشتاك من قلل إدارة المنظمات.. وهو  .4
قاارات صدرت في ن ا الدورة ةما ما  ت ح  صورة ج،ية في   اضي إدارة المنظمات عن وضت أي  وصية  شأن 

  لت وود  داللة واض ة ع،  الت ا ن واالنتقاطية في      النس ة فيما ي ص مج،ا الوحدة االقتصادية العا ية مما
 المعام،ة اين مؤ سات العمل العا ي المشتاك  ع  ا ال عض من قلل  ،ك اإلدارة.

العام وفي مجم، ا م ال ة ألنظمة المنظمات العا ية  يم ل وجود إضافات ع،  التوصية ال اصة اتقاوا األمين .5
المت صصة.. اد ات من إعالن فتح  اب   ور منصي أمين عام.. إل    ،يأل األمين العام المساعد. إل   سمية 

. و عمد ع،  إيجاد خ،ل 10/6/2020األمين العام  عد  أمين عام جد د.. ال   ش يل لجنة قانونية ل  ث مست قات
 .األنظمة المت عة في مج،ا الوحدة االقتصادية واألج  ة الما  طة ا او اال  ا ية في أدايات 

   فاض ا ع،  مج،ا الوحدة وط،ي االلت ام ا ا  يأن هناك في ن ا اللند.. منظمات     جاو   طلي  األنظمة الت .6
ة ل،مج،ا.. ووظ ا المج،ا وه ا  وضح مدى االنتقاطية و  ا ن المعام،ة من قلل ادارة المنظمات في األمانة العام

االقتصادي واالجتماعي وةأنه مواف  ع،  عدم  طلي  االنظمة ع،    ل  وا  اين جميت مؤ سات العمل العا ي 
 .المشتاك

 ش يل لجنة مت األمانة العامة لمج،ا الوحدة االقتصادية ومشارةة رطيا الدورة ال الية ومن الدو  لما ورد في ه ا  .7
 دة االقتصادية العا ية لألهمية و ش ل عاجل.اللند  شأن مج،ا الوح
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الصةةةةادرة عةةةةةن المج،ةةةةةا االقتصةةةةادي واالجتمةةةةةاعي و طليةةةةة  النظةةةةام األ ا ةةةةةي الموحةةةةةد 
ل،منظمةةات العا يةةة المت صصةةةق وخ ةةوع مج،ةةا الوحةةدة لواليةةة ةةةل مةةن لجنةةة التنسةةي  
الع،يا ل،عمل العا ي المشتاك ولجنة المنظمةات ل،تنسةي  والمتا عةة المنل قةة عةن المج،ةا 

 ادي واالجتماعي. االقتص
مج،ةةا الوحةةدة االقتصةةادية العا يةةة؛ ودعةةوة لاإلعةةالن عةةن  ةة ور منصةةي األمةةين العةةام  .2

الةةدو  الااة ةةةة مةةن األع ةةةا  فةةي المج،ةةةا  قةةدي  ما ةةة ي ا لشةة ل المنصةةةيق فةةي أجةةةل 
 .18/10/2020 ومات  نت ي اتارو   45أقصاه 

ا ية اختيار أمينةه العةام لمج،ا الوحدة االقتصادية الع (110) الط،ي من الدورة العادية .3
 الجد د من اين  ا ي ات الدو  األع ا .

  ،يةةأل األمةةين العةةام المسةةاعد لمج،ةةا الوحةةدة االقتصةةادية العا يةةة اتسةةييا أعمةةا  أمانةةة  .4
 المج،ا اعت ارات من  ارو  صدور ه ا القاار وإل  حين اختيار أمين عام جد د له.

عامةةة ل،جامعةةة إاةةدا  الةةاأي القةةانوني حةةو  الط،ةةي مةةن قطةةاع الشةةنون القانونيةةة  األمانةةة ال .5
السةةةيد/ م مةةةد م مةةةد الا يةةةت األمةةةين العةةةام السةةةاا  لمج،ةةةا الوحةةةدة  ال تةةةاة التةةةي ق ةةةاها

والتةةةي  تع،ةةة   مسةةةت قا ه  10/6/2020 عةةةد انت ةةةا  فتةةةاة عم،ةةةه فةةةي  ق وذلةةةكاالقتصةةادية
 المالية وةافة القاارات اإلداروة والمالية التي صدرت عنه.

األمةةةين العةةةام ل،جامعةةةة اإل ةةةااو ع،ةةة   سةةة،ي  و سةةة،  األمانةةةة العامةةةة  الط،ةةةي مةةةن السةةةيد .6
 لمج،ا الوحدة االقتصادية العا ية.

 : رابعاًا
( اتةةارو  105( د.ع )2271قةةاار المج،ةةا االقتصةةادي واالجتمةةاعي رقةة  ) ع،ةة التأليةةد  .1

ودعةوة ال،جنةة المشة ،ة  موجةي  قمنظمةة المةاأة العا يةة يةق وال اا اوضع6/2/2020
اار لدرا ةةة و قيةةي  أوضةةاع المنظمةةةق إلةة   ةةاعة االنعقةةاد مةةن أجةةل  قةةدي   قاوةةا هةة ا القةة

مت امةةل فةةي هةة ا الشةةأن يعةةا  ع،ةة  لجنةةة المنظمةةات ل،تنسةةي  والمتا عةةة المنل قةةة عةةن 
 المج،ا االقتصادي واالجتماعي في دور  ا القادمة.
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 شةةأن   قةةاارات المج،ةةا االقتصةةادي واالجتمةةاعي مج،ةةا جامعةةة الةةدو  العا يةةةإحاطةةة  .2
وضعية منظمة الماأة العا يةق والط،ي منه  صووي وضعية المنظمةة مةن خةال   عةد ل 

منظمةة المةاأة ق و ما  ؤةةد ع،ة  أن 3/3/2009( اتارو  131( د.ع )7050قااره رق  )
العا يةةةةة هةةةةي منظمةةةةة عا يةةةةة مت صصةةةةة منل قةةةةة عةةةةن جامعةةةةة الةةةةدو  العا يةةةةة و   ةةةةت 

الموحةدة األ ا ية قاارا ه ولألنظمة وال،واطح إل ااو المج،ا االقتصادي واالجتماعي ول
 ل،منظمات العا ية المت صصة.

 :خامساًا
رفيةة  ع،ةةي صةةالح المةةد ا العةةام السةةاا  ل،ماةةة  العا ةةي لدرا ةةات  / قةةدي  الشةة ا ل،ةةدةتور .1

المنةةاط  الجافةةة واألراضةةي القاح،ةةة ع،ةة  الج ةةود ال ليةةاة التةةي اةة ل ا فةةي  طةةووا و  عيةةل 
  م تسةةةة ا ه ومقدرا ةةةةه فةةةةي لةةةةل الماح،ةةةةة التةةةةي  مةةةةا ا ةةةةا عمةةةةل الماةةةةة  والم افظةةةةة ع،ةةةة

 المنطقة العا ية.
 موميةةة( ل،جمعيةةة الع35لةةدورة )الصةةادر عةةن ا (6( مةةن القةةاار رقةة  )2إل ةةا  ال قةةاة رقةة  ) .2

ل،ماةةةةةة  العا ةةةةةي لدرا ةةةةةات المنةةةةةاط  الجافةةةةةة واألراضةةةةةي القاح،ةةةةةة التةةةةةي عقةةةةةدت اتةةةةةارو  
ةمستشةةار لةةدى الماةةة  لشةةنون صةةالح رفيةة   /ال اصةةة اتسةةمية الةةدةتور 23/6/2020

ه المشةةةاروت القوميةةةة وال   يةةةة والمجةةةالت الع،ميةةةة التةةةي يصةةةدرها الماةةةة ق وذلةةةك ألن هةةة 
 ." الف األنظمة وال،واطح المعمو  ا ا القاار ال قاة من 

 اإلجراءاتًالمتخذةًلتنفيذًالقرارًوالنتائج:ً ✓
  األع ةةةا   موجةةةي ع،ةةة  المنةةةدو يات الداطمةةةة ل،ةةةدو   ةةة   عمةةةي  القةةةاار :1الفقـــرةًأول  .1

ق والمنظمةةةات العا يةةةة 6/9/2020اتةةةارو   20/1025/3  رقةةةاألمانةةةة العامةةةة مةةة ةاة 
 .6/9/2020اتارو   20/3400/5  المت صصة  موجي الم ةاة رق

ــــرةًأول  .2 قامةةةةت األمانةةةةة ال نيةةةةة لمج،ةةةةا و را  النقةةةةل العةةةةاب اتعمةةةةي  المةةةة ةاة :3ًالفق
ونيةةة العا يةةة لتسةة يل نقةةل التجةةةارةق الشةةارحة  شةةأن مسةةتجدات مشةةاوع اللوا ةةة االل تا 

 .8/9/2020اتارو   3435/5ع،  المندو يات الداطمة  موجي م ةا  ا رق  
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 الفقرةًثالثاا: .3
 ةياال   12/2/2020اتةارو   20/844/5 موجي م ةا  ا رق   العامةقامت األمانة  -

وافةةاة األمانةة العامةةة لمج،ةةا الوحةةدة االقتصةةادية العا يةة اةةنص القةةاار والط،ةةي إلي ةةا م
 ةة   شةة يل لجنةةة األمانةةة العامةةة  ةةاإلجاا ات المت ةة ة  شةةأن متا عةةة  ن يةة  القةةاار. وقةةد 

لمج،ةةا اتوجيةةه مةةن معةةالي األمةةين العةةام لت ةةااو ع،ةة   سةة،ي  و سةة،  األمانةةة العامةةة 
الوحدة االقتصادية ع،  أن  جتمت مت أمين عام مج،ا الوحدة االقتصةادية المنت يةة 

ق ول نةةةه لةةة  ي ةةةن متعاونةةةات مةةةت ال،جنةةةة ورفةةةض موضةةةوع 10/9/2020وال تةةةه اتةةةارو  
التس،ي  والتس، ق ول   ستطت ال،جنة القيام  الم ام الموة،ة ل ا. وقد أوصةت ال،جنةة أن 

( 106يقةةةةوم معةةةةالي األمةةةةين العةةةةام ل،جامعةةةةة  ةةةةياال  ةةةةةل مةةةةن: السةةةةيد رطةةةةيا الةةةةدورة )
ا الدورة ال الية و وا المالية ادولة ال ووتق ورطي -ل،مج،ا االقتصادي واالجتماعي

لمج،ةةةةا الوحةةةةدة االقتصةةةةادية العا يةةةةةق والمنةةةةدوب الةةةةداط  لجم وروةةةةة مصةةةةا العا يةةةةةق 
ةن  والتوضيح أن أمةين عةام مج،ةا الوحةدة االقتصةادية العا يةة المنت يةة وال تةه لة  يزم  
ال،جنةةةةةة مةةةةةن أدا  م ام ةةةةةا ورفةةةةةض  سةةةةة،ي  مقةةةةةا األمانةةةةةة العامةةةةةة ل،مج،ةةةةةا والو ةةةةةاط  

 . والمستندات التي  ع د ه
-7( لمج،ةةةةةةةا الوحةةةةةةةدة االقتصةةةةةةةادية العا يةةةةةةةة خةةةةةةةال  ال تةةةةةةةاة 110عزقةةةةةةةدت الةةةةةةةدورة ) -

ق ولةة   ةةت  إدراج موضةةوع اختيةةار األمةةين العةةام الجد ةةد ل،مج،ةةا ع،ةة  10/12/2020
جةدو  أعمال ةاق ع،مةات  ةأن ةةل مةن المم، ةة األردنيةة ال ا ةمية والجم وروةة اإل ةةالمية 

متا ما ةةح لشةة ل منصةةي األمةةين  العةةامق وذلةةك  موجةةي مةة ةاات  ،قت ةةا الموروتانيةةة قةةد 
 األمانة العامة في ه ا ال صوا.

 الفقرةًرابعاا: .4
األمانةةةة العامةةة اتعمةةةي  نةةص القةةةاار ع،ةة  المنةةةدايات الداطمةةة ل،ةةةدو  األع ةةةا  قامةةت  -

ياال  منظمةةة . ةمةةا قامةةت  ةة6/9/2020اتةةارو   20/1025/3  مةة ةاة رقةةال موجةةي 
اتةةةةةارو   3744/5األمانةةةةةة العامةةةةةة المةةةةةاأة العا يةةةةةة اةةةةةنص القةةةةةاار  موجةةةةةي مةةةةة ةا ي 

 .28/9/2020اتارو   3752/5و 27/9/2020
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،ة فةةةةةةةي هةةةةةةة ا الشةةةةةةةأن اجتماع ةةةةةةةا األو   - عقةةةةةةةدت ال،جنةةةةةةةة م توحةةةةةةةة الع ةةةةةةةووة المزشةةةةةةة  
   ةةةةةةور مم ،ةةةةةةي ةةةةةةةل مةةةةةةن: المم، ةةةةةةة األردنيةةةةةةة ال ا ةةةةةةميةق  8/11/2020اتةةةةةةارو  

 وروةةةةةةةةة الشةةةةةةةةعليةق جم ةالجم وروةةةةةةةةة التونسةةةةةةةةيةق الجم وروةةةةةةةةة الج اطاوةةةةةةةةة الديمقااطيةةةةةةةة
جيلةةةةةةةةةةةو يق جم وروةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةودانق جم وروةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةوما  ال يدراليةةةةةةةةةةةةق جم وروةةةةةةةةةةةة 
العةةةةةةااقق  ةةةةةة،طنة عمةةةةةةانق دولةةةةةةة ف،سةةةةةةطينق جم وروةةةةةةة القمةةةةةةا المت ةةةةةةدةق الجم وروةةةةةةة 
ال،لنانيةةةةةةق دولةةةةةة ليليةةةةةاق جم وروةةةةةة مصةةةةةا العا يةةةةةةق المم، ةةةةةة الم ا يةةةةةةق الجم وروةةةةةة 

العامةةةةةةةةة ل،جامعةةةةةةةةة )إدارة اإل ةةةةةةةةالمية الموروتانيةةةةةةةةةق الجم وروةةةةةةةةة اليمنيةةةةةةةةةق واألمانةةةةةةةةة 
إدارة  ةةةةةةةؤون االفةةةةةةةااد  –إدارة الاقا ةةةةةةةة الماليةةةةةةةة  –المنظمةةةةةةةات واال  ةةةةةةةادات العا يةةةةةةةة 

والمةةةةةةوارد ال شةةةةةةاوة(. وفةةةةةةي ضةةةةةةو  المناقشةةةةةةاتق صةةةةةةدر عةةةةةةن االجتمةةةةةةاع التوصةةةةةةيات 
 التالية: 

 –اإلحاطةةةةةة ع،مةةةةةات  التعةةةةةد الت المقتاحةةةةةة مةةةةةن قلةةةةةل األمانةةةةةة العامةةةةةة ل،جامعةةةةةة  (1)
ع،ةةةةةة  انةةةةةةود ا  ا يةةةةةةة إنشةةةةةةا  منظمةةةةةةة  –دات العا يةةةةةةة إدارة المنظمةةةةةةات واال  ةةةةةةا

 الماأة العا ية.

  ،يةةةةأل األمانةةةةة العامةةةةة ل،جامعةةةةة  التنسةةةةي  مةةةةت منظمةةةةة المةةةةاأة العا يةةةةة اللةةةةد   (2)
فةةةةةةي ا  ةةةةةةاذ ال طةةةةةةوات اإلجااطيةةةةةةة ال اصةةةةةةة  التعةةةةةةد الت ع،ةةةةةة  ا  ا يةةةةةةة إنشةةةةةةا  
المنظمةةةةةةةةق ع،ةةةةةةةة  أن  ةةةةةةةوافي المنظمةةةةةةةةة اتقاوةةةةةةةةا حةةةةةةةو  التعةةةةةةةةد الت المقتاحةةةةةةةةة 

ال،جنةةةةةةةق وذلةةةةةةك فةةةةةةي موعةةةةةةد أقصةةةةةةاه   ه ع،ةةةةةة  الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة أع ةةةةةةاو عميمةةةةةة
 قلل انعقاد االجتماع ال اني ل،جنة. 2021ن اية مارس 

التأليةةةةةد ع،ةةةةة  منظمةةةةةة المةةةةةاأة العا يةةةةةة االلتةةةةة ام  قةةةةةاارات المج،ةةةةةا االقتصةةةةةادي  (3)
واالجتمةةةةةةةاعي وقةةةةةةةاارات مج،ةةةةةةةا جامعةةةةةةةة الةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةة واألنظمةةةةةةةة وال،ةةةةةةةواطح 

ت العا يةةةةةة المت صصةةةةةة المعتمةةةةةدة مةةةةةن المج،ةةةةةا والنمةةةةةاذج الموحةةةةةدة ل،منظمةةةةةا
 االقتصادي واالجتماعي.
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،ة مةةةةةةةةن الةةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةةا  م توحةةةةةةةةة  (4) عقةةةةةةةةد االجتمةةةةةةةةاع ال ةةةةةةةةاني ل،جنةةةةةةةةة المزشةةةةةةةة  
الع ةةةةةةووة واألمانةةةةةةة العامةةةةةةة ل،جامعةةةةةةة ورطةةةةةةيا ال ينةةةةةةة الع،يةةةةةةا ل،اقا ةةةةةةة العامةةةةةةة 

األمانةةةةةة العامةةةةةة  ا شةةةةةأن درا ةةةةةة و قيةةةةةي  أوضةةةةةاع منظمةةةةةة المةةةةةاأة العا يةةةةةةق  مقةةةةة
 .ال ت ما  أعما  ال،جنة 2021امعة خال    ا مارس ل،ج

ً
ً

 (2279)ًرقـــــمًالقـــــــرار:
علىًًجامعةًالدولًالعربيةالملفًالقتصاديًوالجتماعيًلمجلسًًموضوعًالقرار:

 ً.(31مستوىًالقمةًد.عً)
ً:ًفيًفقرتهًاألولىًعلىًنصًالقرارً ❖

مين ا فةةةةي مشةةةةاوع الم،ةةةةف المقتةةةةا    ةةةة القتصــــادية الموضةةةةوعات اإلحاطةةةةة ع،مةةةةات "
االقتصةادي واالجتمةاعي لمج،ةا جامعةة الةدو  العا يةة ع،ة  مسةتوى القمةة فةي دور ةه 

(ق والط،ةةي مةةن األمانةةة العامةةة درا ةةة هةة ه الموضةةوعات و وضةةيح مةةدى 31العاديةةة )
 وافق ةةةةا مةةةةت المعةةةةا يا المعتمةةةةدة ل،عةةةةا  ع،ةةةة  القمةةةةةق وذلةةةةك  م يةةةةدات لعاضةةةة ا ع،ةةةة  

 ماعي الت  ياي ل،قمةق وه ه الموضوعات هي:المج،ا االقتصادي واالجت
 اال تاا يجية العا ية ل،سياحة. •
دعةة  الةةدو  العا يةةة المست ةةي ة لالجنةةين السةةوروين ل، ةةد مةةن األع ةةا  االقتصةةادية  •

 واالجتماعية المتا  ة ع،  ه ه اال ت افة.
 قاوةةةةا حةةةةو  التقةةةةدم الم ةةةةا  ال ةةةةت ما  متط، ةةةةات منطقةةةةة التجةةةةارة ال ةةةةاة العا يةةةةة  •

 ى وإقامة اال  اد الجماةي العا ي.ال لا 
 معالجة الت ديات ال اولية النا نة عن االقتصاد الاقمي. •
قد ع،  األ مة المالية العالمية ال لةاى: أولووةات العمةل االقتصادات العا ية  عد ع   •

 في لل ضي  هامش القدرة ع،  االحتوا . 
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ديات والمجةةةالا إنشةةةا  مج،ةةةا و اري عا ةةةي يعنةةة   شةةةنون ال ينةةةات الم ،يةةةة )الل،ةةة •
 القاووة( في الل،دان العا ية.

 الوضت االقتصادي في الدو  العا ية ما  عد جاط ة فياوس ةورونا المستجد. •
 "(. 2030-2021اال تاا يجية العا ية لال ت دامات الس،مية ل،طاقة ال روة ) •
  اإلجراءاتًالمتخذةًلتنفيذًالقرارًوالنتائج: ✓

  مةةةةة ةاة رقةةةةةاللداطمةةةةةة ل،ةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةةي ع،ةةةةة  المنةةةةةدو يات ا  ةةةةة   عمةةةةةي  القةةةةةاار
ق والمنظمةةات العا يةةة المت صصةةة  موجةةي المةة ةاة 6/9/2020اتةةارو   20/1025/3
وقامةةةةت األمانةةةةة العامةةةةة  متا عةةةةة  ن يةةةة  هةةةة ا . 6/9/2020اتةةةةارو   20/3400/5  رقةةةة

 القاارق وأعدت  قاواات موج ات  ت  مناقشته ضمن اللند الم صص ل لك.
ً

  ً
 

 (2280) ــــــــــــرار:رقمًالقـ
 ".19ً–التعاملًمعًتبعاتًجائحةً"كوفيدًًموضوعًالقرار:

ً:فيًفقرتهً)ثانياا(ًعلىًنصًالقرار ❖
 التعةةةةةاون مةةةةةت الشةةةةةةاةا   اإلحاطةةةةةة ع،مةةةةةا اتقاوةةةةةا األمانةةةةةةة العامةةةةةة حةةةةةو  ج ودهةةةةةةا .1

فةةةةةةةي مواج ةةةةةةةة التةةةةةةةداعيات االقتصةةةةةةةادية الناجمةةةةةةةة عةةةةةةةن جاط ةةةةةةةة فيةةةةةةةاوس ةورونةةةةةةةا 
 (. 19 –)لوفيد 

التقاوةةةةةا إلةةةةة  المجةةةةةالا الو اروةةةةةة المت صصةةةةةة ومؤ سةةةةةات العمةةةةةل العا ةةةةةي  إحالةةةةةة .2
 المشتاك واال  ادات العا ية ال  اذ اإلجاا ات الال مة ةل في مجاله.

التأليةةةةةد ع،ةةةةة  مةةةةةا ورد  الليةةةةةان الصةةةةةادر عةةةةةن المج،ةةةةةا االقتصةةةةةادي واالجتمةةةةةاعي  .3
 شةةةةةةةةةةأن ا ةةةةةةةةةةتماار  ةةةةةةةةةةدف  التجةةةةةةةةةةارة العا يةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي إطةةةةةةةةةةار  6/5/2020اتةةةةةةةةةةارو  
 و األخص  س يل حاةة النقل اللاي. المنطقةق
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اإلحاطةةةةةةةة ع،مةةةةةةةات  م ةةةةةةةادرة المنظمةةةةةةةة العا يةةةةةةةة ل،تنميةةةةةةةة ال راعيةةةةةةةة لت قيةةةةةةة  االمةةةةةةةن  .4
فةةةةةي لةةةةةل الت ةةةةةديات الما ،ةةةةةة والتةةةةةي   اقمةةةةةت  جاط ةةةةةة  المسةةةةةتدام ال ةةةةة اطي العا ةةةةةي

لورونةةةةةةةاق وذلةةةةةةةةك  اال ةةةةةةةةتناد إلةةةةةةة  اللانةةةةةةةةام  الطةةةةةةةةار  لألمةةةةةةةن ال ةةةةةةةة اطي العا ةةةةةةةةيق 
ع،ةةةةةةةةة  االج ةةةةةةةةة ة التشةةةةةةةةةاوعية ل،منظمةةةةةةةةةة  م يةةةةةةةةةدات والط،ةةةةةةةةةي  ا ةةةةةةةةةت ما  عاضةةةةةةةةة ا 

 "لعاض ا ع،  المج،ا االقتصادي واالجتماعي ال  اذ ما  ااه منا  ات.
 اإلجراءاتًالمتخذةًلتنفيذًالقرارًوالنتائج: ✓

  مةةةةة ةاة رقةةةةةالع،ةةةةة  المنةةةةةدو يات الداطمةةةةةة ل،ةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةةي   ةةةةة   عمةةةةةي  القةةةةةاار
المت صصةةةةةةةةةةةةةةةة  موجةةةةةةةةةةةةةةةي  ق والمنظمةةةةةةةةةةةةةةةات العا يةةةةةةةةةةةةةةةة6/9/2020اتةةةةةةةةةةةةةةةارو   1025/3

وقةةةةةةةةد عقةةةةةةةةدت نةةةةةةةةدوة " جا ةةةةةةةةة الصةةةةةةةةين  .6/9/2020اتةةةةةةةةارو   3400/5  المةةةةةةةة ةاة رقةةةةةةةة
-فيةةةةاوس ةورونةةةةا المسةةةةتجد )لوفيةةةةد الااطةةةةدة فةةةةي ال ةةةةد مةةةةن اال ةةةةار االقتصةةةةادية لجاط ةةةةة 

علةةةةةةةا  23/9/2020ع،ةةةةةةة  القطاعةةةةةةةات االقتصةةةةةةةادية الم ت، ةةةةةةةة  الصةةةةةةةين" اتةةةةةةةارو   (19
مةةةةةةةن خلةةةةةةةاة الصةةةةةةةين ل، ةةةةةةةد مةةةةةةةن ا  ةةةةةةةار  قنيةةةةةةةة "فيةةةةةةةد و ةةةةةةةةون اانا" ا ةةةةةةةدو اال ةةةةةةةت ادة 

السةةةةةة،لية ع،ةةةةةة  القطاعةةةةةةات االقتصةةةةةةادية فةةةةةةي أعقةةةةةةاب جاط ةةةةةةة ةورونةةةةةةا ومشةةةةةةارةت ا مةةةةةةت 
الةةةةةدو  األع ةةةةةا . و ةةةةة  اإلعةةةةةداد ألعمةةةةةا  هةةةةة ه النةةةةةدوة  التعةةةةةاون اةةةةةين األمانةةةةةة العامةةةةةة 
والجانةةةةةي الصةةةةةيني و التنسةةةةةي  مةةةةةت منظمةةةةةة العمةةةةةل العا يةةةةةة. وقةةةةةد نج ةةةةةت النةةةةةدوة فةةةةةي 

لااطةةةةةدة فةةةةةي ال ةةةةةد مةةةةةن ا  ةةةةةار السةةةةة،لية لجاط ةةةةةة فيةةةةةاوس ةورونةةةةةا إاةةةةةاا   جا ةةةةةة الصةةةةةين ا
ع،ةةةةةةة  القطاعةةةةةةةات االقتصةةةةةةةادية الم ت، ةةةةةةةةق ةمةةةةةةةا أاةةةةةةةا ت دور ال  ومةةةةةةةة الصةةةةةةةينية فةةةةةةةي 
ال ةةةةةةد مةةةةةةن هةةةةةة ه الم ةةةةةةاطا والعمةةةةةةل جن ةةةةةةات إلةةةةةة  جنةةةةةةي مةةةةةةت القطةةةةةةاع ال ةةةةةةاا لت ةةةةةةادي 
األ مةةةةةةةةة. ةةةةةةةةة لكق عزقةةةةةةةةدت الماطةةةةةةةةدة المسةةةةةةةةتد اة ال ال ةةةةةةةةة  عنةةةةةةةةوان "التعةةةةةةةةافي االجتمةةةةةةةةاعي 
واالقتصةةةةةةادي مةةةةةةن فيةةةةةةاوس ةورونةةةةةةا المسةةةةةةتجد" اتنظةةةةةةي  مشةةةةةةتاك اةةةةةةين األمانةةةةةةة العامةةةةةةة 

علةةةةةةا  10/12/2020وال  ومةةةةةةة اليا انيةةةةةةة و انةةةةةةام  األمةةةةةة  المت ةةةةةةدة اإلنمةةةةةةاطي اتةةةةةةارو  
ً. قنية "فيد و ةون اانا"

ً
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 ً(2281)ًرقمًالقــــــــــــرار:
واجتماعياًلتمكينهاًمنًتقديمًالدعمًللجمهوريةًاللبنانيةًاقتصادياًًموضوعًالقرار:

 التغلبًعلىًتداعياتًكارثةًانفجارًمرفأًبيروت.
ً:نصًالقرار ❖

ل،جم وروةةةةةةةة ال،لنانيةةةةةةةة المج،ةةةةةةةا االقتصةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةاعي التأليةةةةةةةد ع،ةةةةةةة  دعةةةةةةة   -1
ةار ةةةةةة ان جةةةةةار مافةةةةةأ ايةةةةةاوت التةةةةةي وقعةةةةةت أعقةةةةةاب والت ةةةةةامن التةةةةةام مع ةةةةةا فةةةةةي 

والمسةةةةةةةةاندة  قةةةةةةةةدي  ةافةةةةةةةةة أ ةةةةةةةة ا  الةةةةةةةةدع  الةةةةةةةةدعوة إلةةةةةةةة  ق و 4/8/2020اتةةةةةةةةارو  
ل،ت ،ةةةةةةي ع،ةةةةةة   ةةةةةةداعيات ال ار ةةةةةةةق وخاصةةةةةةة فةةةةةةي ل،جم وروةةةةةةة ال،لنانيةةةةةةة المم نةةةةةةة 

مجةةةةةةةةا  إعةةةةةةةةادة  أهيةةةةةةةةل المةةةةةةةةدارس المت ةةةةةةةةارة جةةةةةةةةاا  االن جةةةةةةةةار وذلةةةةةةةةك  صةةةةةةةةورة 
 عاج،ة.

اإل ةةةةةادة  المسةةةةةاعدات اإلنسةةةةةانية والطليةةةةةة العاج،ةةةةةة التةةةةةي  ةةةةةادرت الةةةةةدو  العا يةةةةةة  -2
أعقةةةةةاب ال ار ةةةةةة التةةةةةي ح، ةةةةةت اتقةةةةةديم ا إلةةةةة  الجم وروةةةةةة ال،لنانيةةةةةة الشةةةةةقيقةق فةةةةةي 

 مد نةةةةةةة ايةةةةةةاوت جةةةةةةا ا  ان جةةةةةةار المافةةةةةةأق ودعةةةةةةوة الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة إلةةةةةة  مواصةةةةةة،ة 
ج ودهةةةةةا فةةةةةي هةةةةة ا اإلطةةةةةار مةةةةةن خةةةةةال   قةةةةةدي  المسةةةةةاعدات اإلضةةةةةافية المم نةةةةةة 

 ل،جم وروة ال،لنانية وفقات لالحتياجات المط،و ة.
 اتةةةةةارو لنةةةةةان ألمةةةةةين العةةةةةام إلةةةةة  لمعةةةةةالي االتاحيةةةةةي انتةةةةةاط  ال وةةةةةارة الت ةةةةةامنية ل -3

ق وةةةةةةةة لك  النةةةةةةةةدا  اإلنسةةةةةةةاني الةةةةةةةة ي أط،قةةةةةةةه ل،ت ةةةةةةةةافا 2020 آب/أغسةةةةةةةطا 8
 والت ا ف العا ي مت للنان لتجاو   داعيات ةار ة ان جار مافأ اياوت.

دعةةةةةةةةةةةةوة المجةةةةةةةةةةةةالا الو اروةةةةةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةةةةة والمنظمةةةةةةةةةةةةات العا يةةةةةةةةةةةةة المت صصةةةةةةةةةةةةة  -4
واال  ةةةةةةةةةةةادات العا يةةةةةةةةةةةةة ومؤ سةةةةةةةةةةةات التمووةةةةةةةةةةةةل العا يةةةةةةةةةةةةق ةةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةةا  

خطةةةةةةةة ا ةةةةةةةتجا ة ن ةةةةةةةو وضةةةةةةةت إلةةةةةةة  ا  ةةةةةةةاذ اإلجةةةةةةةاا ات الال مةةةةةةةة  اختصاصةةةةةةةهق
مةةةةةةن أجةةةةةةل  قةةةةةةدي  الةةةةةةدع  المط،ةةةةةةوب مةةةةةةن هةةةةةة ه ال ينةةةةةةات إلةةةةةة  األ ةةةةةةقا   عاج،ةةةةةةة

 . ال،لنانيين
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التنسةةةةةي  مةةةةةت الشةةةةةاةا  الةةةةةدوليين ومنظمةةةةةةات الط،ةةةةةي مةةةةةن السةةةةةيد األمةةةةةين العةةةةةةام  -5
األمةةةةةة  المت ةةةةةةدة ذات الصةةةةةة،ة مةةةةةةن أجةةةةةةل  ع وةةةةةة  الج ةةةةةةود الدوليةةةةةةة ال ادفةةةةةةة إلةةةةةة  

سةةةةةةةاندة الجم وروةةةةةةةة ال،لنانيةةةةةةةة لتم ين ةةةةةةةا مةةةةةةةن الت ، ةةةةةةةي ع،ةةةةةةة   ةةةةةةةداعيات دعةةةةةةة  وم
 "ال ار ة. 

 اإلجراءاتًالمتخذةًلتنفيذًالقرارًوالنتائج:ً ✓
  مةةةةة ةاة رقةةةةةالع،ةةةةة  المنةةةةةدو يات الداطمةةةةةة ل،ةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةةي   ةةةةة   عمةةةةةي  القةةةةةاار

ق والمنظمةةةةةةةةةات العا يةةةةةةةةةة المت صصةةةةةةةةةة  موجةةةةةةةةةي 6/9/2020اتةةةةةةةةةارو   20/1025/3
. و واصةةةةةةةل األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة مةةةةةةةت 6/9/2020اتةةةةةةةارو   20/3400/5  المةةةةةةة ةاة رقةةةةةةة

منظمةةةةةةةةةات ومؤ سةةةةةةةةةات العمةةةةةةةةةل العا ةةةةةةةةةي المشةةةةةةةةةتاك واال  ةةةةةةةةةادات العا يةةةةةةةةةة النوعيةةةةةةةةةة 
الةةةةة ي عقد ةةةةةه المت صصةةةةةة متا عةةةةةة  ن يةةةةة  االلت امةةةةةات المت ةةةةة  ع،ي ةةةةةا فةةةةةي االجتمةةةةةاع 

منظمةةةةةةةةةات ومؤ سةةةةةةةةةات العمةةةةةةةةةل العا ةةةةةةةةةي المشةةةةةةةةةتاك واال  ةةةةةةةةةادات العا يةةةةةةةةةة النوعيةةةةةةةةةة 
ق علةةةةةةةةةةا  قنيةةةةةةةةةةة 13/8/2020اتةةةةةةةةةةارو   دع  الجم وروةةةةةةةةةةة ال،لنانيةةةةةةةةةةةالمت صصةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةة

حيةةةةةةةث انت ةةةةةةةت المنظمةةةةةةةة العا يةةةةةةةة ل،تنميةةةةةةةة ال راعيةةةةةةةة والماةةةةةةةة  "فيةةةةةةةد و ةةةةةةةةون اانا"؛ 
العا ةةةةةةةي لدرا ةةةةةةةات المنةةةةةةةاط  الجافةةةةةةةة واألراضةةةةةةةي القاح،ةةةةةةةة مةةةةةةةن ا ةةةةةةةتي ا  ةافةةةةةةةة هةةةةةةة ه 

 .تااللت اما
ً

 

 (2282) رقمًالقــــــــــــرار:
 .قتصادًالفلسطينيدعمًال موضوعًالقرار:

 نصًالقرار: ❖
 من ال ،سطيني لالقتصاد الال م الدع   قدي  ا تماار إل  األع ا  الدو  دعوة .1

اإل ااطي،ي ومساعدة  االحتال  مواج ة في ال ،سطيني الشعي  ع و  صمود أجل
ع،  أ مت ا المالية التي  سللت ا ا أ مة المقاصة مت  دولة ف،سطين ل،ت ،ي

  .ياالحتال  اال ااطي،
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 الدع   وادة إل  اختصاصه مجا  في لل المت صصة الو اروة المجالا دعوة .2
 و نمووة إغا ية مشاروت لتن ي  ااامج ا من ج   و وجيه دولة ف،سطين إل  المقدم

االحتال  ومواج ة ا  ار   دماه ما العدوان و أهيل آ ار   فيأل  أن ا من
قتصاد ال ،سطيني  ش ل االقتصادية من جاا  جاط ة ةورونا التي ضا ت اال

 لليا. 
 مجا  في ومؤ سات التموول العا ية ةل المت صصة العا ية المنظمات دعوة .3

 ومشاروت ااام  خال   ن ي  من المم نة الدع  أنواع لافة  قدي  إل  اختصاصه
عدوان االحتال  اإل ااطي،يق و قدي   قاوا  نوي يعا    دماه ما لتأهيل  نمووة

 ي   ا  لتملا/ أ ،و  من ةل عام.ع،  دورة المج،ا ف
 أج  ة لافة مت ل،تنسي  العاج،ة اإلجاا ات ال تماار ا  اذ العامة األمانة دعوة .4

( من القاار رق  20الال م  شأن  ن ي  ال قاة رق  ) ال  اذ المشتاك العا ي العمل
( الصادر عن قمة القدس التي 15/4/2018 -3ج -( 29د.ع ) 709)ق.ق: 

( من قاار 18المم، ة العا ية السعوديةق وال قاة رق  ) –الظ اان  عقدت في مد نة
قمة  ونا )التطورات واالنت الات اإل ااطي،ية في مد نة القدس الم ت،ة( رق  

( التي  نص ع، : "التأليد ع،  31/3/2019-3ج -( 30د.ع ) 747)ق.ق: 
الةدو  المسؤولية العا ية واإل المية الجماعية  جاه القدسق ودعوة جميت 

والمنظمات العا ية واإل المية والصناد   العا ية ومنظمات المجتمت المدنيق 
إل   وفيا التموول الال م لتن ي  المشاوعات الواردة في ال طة اال تاا يجية 

(ق التي قدمت ا دولة 2022-2018ل،تنمية القطاعية فةي القدس الشا ية )
مقد ا  ا و ع و  صمود أه، ا في  ف،سطينق ا دو إنقاذ المد نة المقد ة وحماية

مواج ة ال طط والممار ةات اإل ةااطي،ية لت وود مد نة القدس الشا يةق و  جيا 
أه، اق والعمل ع،  متا عة  ن ي  قاار دع  االقتصاد ال ،سطيني ال ي ا    ه 

ق وال ي 20/1/2019الدورة الاا عة ل،قمة العا ية التنمووة في اياوت اتارو  
  دخل عا ي وإ المي لتن ي  ال طة  التنسي  مت دولة ف،سطين". لن  آلية 
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 األقةل ل،ةدو  المقدمةة ال نةي الةدع  اةاام  إلة  ا ةتنناو العامةة األمانةة دعةوة .5
 .من ضمن ا  ندرج دولة ف،سطين والتي نموات 

 لدولةة ا ةت مارا ه مةن جانةي  وجيةه ن ةو العا ةي ال ةاا القطةاع حةث .6
  خاصةةةةةةةةةة  قةةةةةةةةةوم األمانةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة ف،سةةةةةةةةةطين مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةال  إيجةةةةةةةةةاد آليةةةةةةةةةات/ااام

اتصةةةةةةةةةميم ا  التعةةةةةةةةةاون مةةةةةةةةةن الج ةةةةةةةةةات ذات العالقةةةةةةةةةة والمنظمةةةةةةةةةات واال  ةةةةةةةةةادات 
 المت صصة. 

( 17دعةةوة األمانةةة العامةةة ال ةةتماار ا  ةةاذ اإلجةةاا ات الال مةةة لتن يةة  ال قةةاة رقةة  ) .7
( الصادر عةن 15/4/2018 – 3ج  –( 29د.ع ) 708من القاار رق  )ق. ق: 

المم، ةةة العا يةةة السةةعوديةق وال قةةاة  –ت فةةي مد نةةة الظ ةةاان قمةةة القةةدس التةةي عقةةد
( الصةادر 31/3/2019-3ج-(30د.ع ) 746( من القاار رق  )ق.ق: 19رق  )

عةةةةةن قمةةةةةة  ةةةةةوناق والتةةةةةي  ةةةةةنص ع،ةةةةة : " التأليةةةةةد ع،ةةةةة  أن مقاطعةةةةةة االحةةةةةتال  
اإل ةةااطي،ي ونظامةةه اال ةةتعماريق هةةي أحةةةد الو ةةةاطل الناجعةةة والمشةةاوعة لمقاومتةةه 

 اطةةةةه وإن ةةةةاذ حةةةةل الةةةةدولتين وعم،يةةةةة السةةةةالم ومجاا ةةةةة الم ططةةةةات اإل ةةةةااطي،ية وإن
السةةةةةاعية إلةةةةة  ضةةةةة  األراضةةةةةي ال ،سةةةةةطينيةق ودعةةةةةوة جميةةةةةةت الةةةةةدو  والمؤ سةةةةةات 
والشةةاةات واألفةةااد إلةة  وقةةف جميةةت أ ةة ا  التعامةةل الم ا ةةا وغيةةةا الم ا ةةا مةةت 

ةة ل،قةةةانون الةةدوليق منظومةة االحةةتال  اال ةةتعماري اإل ةةااطي،ي ومسةةتوطنا ه الم ال ةة
ومتا عة العمل مت الج ات الدولية إلصدار قاعدة الليانات ل،شةاةات التةي  تعامةل 
مةةةت المسةةةتوطنات اإل ةةةااطي،ية وفقةةةات لقةةةاارات مج،ةةةا حقةةةوق اإلنسةةةان ذات الصةةة،ة"ق 
و  ،يةةةأل األمانةةةة العامةةةة  ييجةةةاد ا ليةةةات المنا ةةة ة لاصةةةد أيةةةة خاوقةةةات فةةةي هةةة ا 

الدوليةةةة وعةةةا   قاوةةةا  ةةةنوي أمةةةام المج،ةةةا ال  ةةةاذ  اإلطةةةار  قةةةوم ا ةةةا الشةةةاةات
 القاار المنا ي  شأن ا.

اإلدانة الشد دة لقيام دولة االحتال   اال تيال  ع،  المصادر وال اوات الطليعية  .8
 .ال ،سطينية وا تن اف ا ل  ه الموارد التي  ش ل ح  موروث ل،شعي ال ،سطيني
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ة إل  ا  اذ اإلجاا ات الال مة وفي ه ا اإلطارق  دعو المج،ا األمانة العام
 التعاون مت المؤ سات العا ية والدولية ذات االختصاا لمسا لة دولة 
االحتال  عن  اقت ا وا ت الل ا ل  ه ال اوات  التعاون مت الج ات ذات العالقة 

 ."في دولة ف،سطين
 اإلجراءاتًالمتخذةًلتنفيذًالقرارًوالنتائج: ✓

  مةةةةة ةاة رقةةةةةالت الداطمةةةةةة ل،ةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةةي ع،ةةةةة  المنةةةةةدو يا  ةةةةة   عمةةةةةي  القةةةةةاار
ق والمنظمةةةات العا يةةةة المت صصةةةة  موجةةةي المةةة ةاة 6/9/2020اتةةةارو   20/1025/3
 .6/9/2020اتارو   20/3400/5  رق

 
 

 (2283) رقمًالقــــــــــــرار:
 .التقريرًالقتصاديًالعربيًالموحد موضوعًالقرار:

 نصًالقرار: ❖
   قدي  مالحظا  ا حو  مسودة التقاوا االقتصادي العا ي دعوة الدو  العا ية إل  .1

واإلحصا ات الواردة فيه إل  صندوق النقد العا ي في موعد  2020الموحد لعام 
 ق وذلك إلعداد التقاوا في صور ه الن اطية. 2020ألتو ا/  شاون أو   1أقصاه 

ة ل،تقاوا اال تماار في إصدار م، ص له    .2 تين العا ية ال، دعوة المؤ سات المزعد 
 ."اإلنج،ي وةق وذلك ألهميتهو 

 اإلجراءاتًالمتخذةًلتنفيذًالقرارًوالنتائج:ً ✓
  مةةةة ةاة رقةةةةالع،ةةةة  المنةةةةدو يات الداطمةةةةة ل،ةةةةدو  األع ةةةةا   موجةةةةي   ةةةة   عمةةةةي  القةةةةاار

ق والمنظمات العا ية المت صصة  موجةي المة ةاة 6/9/2020اتارو   20/1025/3
 .6/9/2020اتارو   20/3400/5  رق

ً
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 (2284) رقمًالقــــــــــــرار:
ــــاعًالســــنويًالمشــــتر ًلصــــندو ً موضوعًالقرار: ــــيًالموحــــدًليجتم ــــاعًالعرب الخط

 .2020النقدًوالبنكًالدوليينًلعامً
 نصًالقرار: ❖

 لالجتمةةةةةةةةاع الموحةةةةةةةةد العا ةةةةةةةةي  ،يةةةةةةةةأل األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة اتعمةةةةةةةةي  مسةةةةةةةةودة ال طةةةةةةةةاب" 
ع،ةةةةةة  الةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةا ق  2020لعةةةةةةةام  الةةةةةةدوليين واللنةةةةةةةك النقةةةةةةد لصةةةةةةةندوق  المشةةةةةةتاك

ق 2020ألتةةةةةةةو ا/  شةةةةةةةاون أو   1ودعو  ةةةةةةةا لتقةةةةةةةدي  مالحظا  ةةةةةةةا فةةةةةةةي موعةةةةةةةد أقصةةةةةةةاه 
 "ال طاب العا ي الموحد. إلدراج ا في

 اإلجراءاتًالمتخذةًلتنفيذًالقرارًوالنتائج: ✓
  مةةةةة ةاة رقةةةةةالع،ةةةةة  المنةةةةةدو يات الداطمةةةةةة ل،ةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةةي   ةةةةة   عمةةةةةي  القةةةةةاار

 .6/9/2020اتارو   20/1025/3
ً
ً
 

 (.2285)ًرقمًالقـــــــــــــرار:
 تقاريرًوقراراتًالمجالسًالوزاريةًواللجان.موضوعًالقرار:ً

 )الجوانبًالقتصادية(:ًنصًالقرار: ❖
ً:المجالسًالوزاريةً:أولًا"

ًاإلحاطةًعلمااًبـ:
الليةةان ال تةةامي الصةةادر عةةن الج،سةةة الطارطةةة ل،مج،ةةا الةةو اري العا ةةي ل،سةةياحة  -

 . 17/6/2020( اتارو  19-فياوس ةورونا المستجد )لوفيدحو  جاط ة 
 قةةةةاوةةةةةةةةةا وقةةةةةةةةةةةةاارات الةةةةةةةدورة اال ةةت ناطية ل،مج،ةةا الةةو اري العا ةةي ل،  ا ةةا  اتةةارو   -

27/7/2020. 
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ً:اللجان:ًثانياًا
ًالموافقةًعلى:

لع،يةا ل،عمةل العا ةي المشةتاك ( ل،جنةة التنسةي  ا49 قاوةةةةةةا وقةةةةةةةةاارات االجتمةةةةةةةةةةاع ) -
 .13/7/2020ااطا ة معالي األمين العام اتارو  

( ل،جنةةةةةةةةةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةةةةةةةةةةات ل،تنسيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  29 قاوةةةةةةةةةةةةةةا و وصةةةةةةةةةةةةةةةيات االجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع ) -
جتمةةةةةةةةاعةةةةةةةةةةةةي اتةةةةةارو  والمتا عةةةةةةةةةةةةةةةة المنل قةةةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةن المج،ةةةةةةةةةةةةةةا االقتصةةةةةةةةةةةةةةادي واال

 : معًالتأكيدًعلىًالتالي ق23/7/2020
إرجا  الموافقة ع،  اعتماد موا نات المنظمات العا ية المت صصة ل،عام  .1

ق مت   ووض لجنة المنظمات ل،تنسي  والمتا عة في اجتماع ا 2021
 مااجعة واعتماد  2020في ديسملا/ ةانون أو  عقده اال ت ناطي المقار 

. ووضت مي انية  قد اوة 2021ا نات المنظمات العا ية المت صصة ل،عام مو 
  طي احتياجا  ا األ ا ية و ااعي الظاوو التي  ما ا ا  2022ل،عام 

المنطقة العا ية نتيجة جاط ة ةوروناق ووضت خطط اد ،ة لتن ي  مشاروع ا 
 2022ع،  أن  عا  موا نات عام  وأنشطت ا و اامج ا المعتمدةق

ظمات في االجتماع العادي القادم ل،جنة المنظمات ل،تنسي  والمتا عة ل،من
 .2021 مو   والمقار عقده في  وليو/

الط،ي من المنظمات العا ية المت صصة إر ا  حسا ا  ا ال تامية لعام  .2
 عد  د يق ا إل  األمانة العامة ل،جامعة )إدارة المنظمات واال  ادات  2019

اجعت ا من قلل هينات الاقا ة المالية واإلداروة العا ية(ق ع،  أن  ت  ما 
 ل،منظمات العا ية مستقلالت.

التأليد ع،  عدم المساس   قوق المول ين  المنظمات العا ية المت صصة  .3
وروا ل   ومست قا   ق أو إجاا  أية  عد الت ع،ي ا دون صدور قاارات ا لك 

 من المج،ا االقتصادي واالجتماعي.
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اتةةةةةةةةارو   (435) مةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة ل،تنميةةةةةةةةة اإلداروةةةةةةةةة رقةةةةةةةة إحالةةةةةةةةة مةةةةةةةة ةاة المنظ .4
إلةةةةةة  االجتمةةةةةةاع  2021 شةةةةةةأن ط،ةةةةةةي  مووةةةةةةل موا نت ةةةةةةا لعةةةةةةام  11/8/2020

المقةةةةةةةةار عقةةةةةةةةده فةةةةةةةةي  قاال ةةةةةةةةت ناطي ل،جنةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةات ل،تنسةةةةةةةةي  والمتا عةةةةةةةةة
 .2020ديسملا/ ةانون أو  

الط،ي من الجمعية العامة لأللاديمية العا ية ل،ع،وم والت نولوجيا والنقل  .5
ق االنت ا  من 2020ال  ايق في اجتماع ا القادم في ألتو ا/  شاون أو  

وضت المعا يا والشاوط ال اصة لش ل منصي رطيا االلاديميةق في ضو  
ا ا الدو  األع ا   المج،ا االقتصادي   تقدمالمالحظات والمقتاحات التي 

 واالجتماعي. 
وم والت نولوجيا والنقل الط،ي من الجمعية العامة لأللاديمية العا ية ل،ع، .6

ال  اي في اجتماع ا القادم اإلعالن عن   ور منصي رطيا األلاديميةق 
وفقات ل،مادة التا عة من النظام األ ا ي لأللاديمية والمعتمد من المج،ا 

 االقتصادي واالجتماعي.
عقد دورة ا ت ناطية ل،جنة المنظمات ل،تنسي  والمتا عةة المنل قة عن المج،ا  .7

لمااجعة  2020ادي واالجتماعي في   ا ديسملا/ ةانون أو  االقتص
ال طط اللد ،ة التي  ت ع ا المنظمات العا ية المت صصة في حا  

(ق  اإلضافة لمااجعة أوضاع 19-ا تماار جاط ة فياوس ةورونا )لوفيد 
ق ووسل  ذلك اجتماع ل،جنة ال نية 2020المنظمات واداط ا خال  عام 

ظمة اال ا ية الموحدة ل،منظمات العا ية المت صصة المعنية ادرا ة االن
لمناقشة ما أزحيل إلي ا من موضوعات  م يدات لمناقشة ما  توصل اليه في 

 اجتماع لجنة المنظمات المشار إليه.
( ل،جنةةةةةةةةةة ال نيةةةةةةةةةة ل،م، يةةةةةةةةةة ال  اوةةةةةةةةةة اتةةةةةةةةةارو  6 قاوةةةةةةةةةا و وصةةةةةةةةةيات االجتمةةةةةةةةةاع ) -

24/8/2020. 
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ة التجةارة ال ةاة العا يةة ال لةاى و طةورات  قاروا و وصيات ال،جان ال اصةة  منطقة -
 اال  اد الجماةي العا ي:

االجتمةةةةةاع األو  ل،جنةةةةةة الداطمةةةةةة لمتا عةةةةةة  ن يةةةةة  ا  ا يةةةةةة   اوةةةةةا التجةةةةةارة فةةةةةي  .1
ق والتأليةةةد ع،ةةة  مةةةا 20/2/2020-19ال ةةةدمات اةةةين الةةةدو  العا يةةةةق  ةةةومي 

  ،ي:
o  يةةةة   اوةةةا الموافقةةةة ع،ةةة   عةةةد ل مسةةةمي ال،جنةةةة الداطمةةةة لمتا عةةةة  ن يةةة  ا  ا

التجةةةارة فةةةي ال ةةةدمات اةةةين الةةةدو  العا يةةةة لي ةةةون "لجنةةةة   اوةةةا التجةةةارة فةةةي 
 ال دمات اين الدو  العا ية".

o   إعادة الشاوط الماجعية لعمل لجنة   اوةا التجةارة فةي ال ةدمات اةين الةدو
العا يةق إل  ال،جنة المعنية من أجل العمل ع،    سةين اق وذلةك فةي ضةو  

  .مالحظات الدو  األع ا
 .25/2/2020-23االجتماع ال الث ل،جنة  سووة المنا عاتق خال  ال تاة  .2
-2( لمةةةةةةدرا  عةةةةةةامي الجمةةةةةةارك فةةةةةةي الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة  ةةةةةةومي 40االجتمةةةةةةاع ) .3

ق مةةةت التأليةةةةد ع،ةةةة  إعةةةةادة مشةةةاوع ا  ا يةةةةة  نظةةةةي  النقةةةةل  ةةةةالعلور 3/3/2020
قشةةةةة " اان وةةةةت" اةةةةين الةةةةدو  العا يةةةةة المعدلةةةةة إلةةةة  ال،جنةةةةة المعنيةةةةة إلعةةةةادة منا

   ظةةةات الةةةدو  التةةةي  ةةةل  إر ةةةال ا لألمانةةةة العامةةةة  م يةةةدات ل،نظةةةا فةةةي رفةةةت 
 الت  ظات.

االجتمةةةةةةةةةاع اال ةةةةةةةةةت ناطي ل،جنةةةةةةةةةة ال نيةةةةةةةةةة الداطمةةةةةةةةةة لقواعةةةةةةةةةد المنشةةةةةةةةةأق اتةةةةةةةةةارو   .4
11/5/2020. 

 " .23/8/2020( ل،جنة التن ي  والمتا عة اتارو  49االجتماع ) .5
  اإلجراءاتًالمتخذةًلتنفيذًالقرارًوالنتائج: ✓

  مةةةة ةاة رقةةةةالع،ةةةة  المنةةةةدو يات الداطمةةةةة ل،ةةةةدو  األع ةةةةا   موجةةةةي     عمةةةةي  القةةةةاار ةةةة -
ق والمنظمةةةةةةةات العا يةةةةةةةة المت صصةةةةةةةة  موجةةةةةةةي 6/9/2020اتةةةةةةةارو   20/1025/3

 .6/9/2020اتارو   20/3400/5  الم ةاة رق
يرجةةةةا  الموافقةةةةة ع،ةةةة  اعتمةةةةاد موا نةةةةات المنظمةةةةات العا يةةةةة  شةةةةأن ال قةةةةاة المتع،قةةةةة   -
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ق مةةةةت   ةةةةووض لجنةةةةة المنظمةةةةات ل،تنسةةةةي  والمتا عةةةةة فةةةةي 2021 المت صصةةةةة ل،عةةةةام
 مااجعةةةةةة واعتمةةةةةاد موا نةةةةةات المنظمةةةةةات  2020اجتماع ةةةةةا اال ةةةةةت ناطي فةةةةةي ديسةةةةةملا

 الم ةاة ال اصة  المنظمةة وة لك ال قاة المتع،قة ق 2021العا ية المت صصة ل،عام 
االجتمةاع قةد عزقةد ف؛ 2021العا ية ل،تنمية اإلداروة  شأن ط،ي  موول موا نا  ا لعام 

إليةه. وقةد  الةة المز ونةاقش هة ه الموضةوعات  3/12/2020اال ت ناطي ل،جنةة اتةارو  
 . ماف  او يقة  قاروا المجالا الو اروة وال،جان قأعما  ال،جنة   إعداد  قاوا حو  

 ين المتع،قتين  األلاديمية العا يةة ل،ع،ةوم والت نولوجيةا والنقةل ال  ةايق فقةد  شأن ال قا  -
ع،ةةةة  مسةةةةتوى ال لةةةةةاا  ق ،جمعيةةةةة العامةةةةة لأللاديميةةةةة( ل25دت الةةةةدورة العاديةةةةة )عزقةةةة

 مقةةا ق وذلةةك ( العاديةةة ل،مج،ةةا التن يةة ي لأللاديميةةة40الةةدورة )ق و والمسةةتوى الةةو اري 
ق و ةةةة  مناقشةةةةة الشةةةةاوط والمواصةةةة ات 21/10/2020-18األلاديميةةةةة خةةةةال  ال تةةةةاة 

اإلعةةةةالن عةةةةن  ةةةة ور اقشةةةةة ةةةةة لك منو ق المط،و ةةةة لشةةةة ل منصةةةةي رطةةةةيا األلاديميةةةةة
حالةةةةةةة ي  ات  ةةةةةة  أصةةةةةةدرت الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة ع،ةةةةةة  المسةةةةةةتوى الةةةةةةو اري قةةةةةةاار . المنصةةةةةةي

ةالجوهاوة لمالحظات ال ح ،دو  األع ا   شأن الشةاوط والمواصة ات ال اصةة  التا  
ل مةن الةدو  األع ةا  ااطا ةة رطةيا شة   لة  لجنةة  ز إلش ل منصي رطيا األلاديمية 

التاليةةةةة: وع ةةةةووة ةةةةل مةةةةن الةةةةدو   (ل دولةةةةة ليليةةةةام  ةةةمز ) الجمعيةةةة العامةةةةة لأللاديميةةةةة
المم، ة األردنية ال ا ميةق المم، ة العا ية السعوديةق جم وروةة الصةوما  ال يدراليةةق 
جم وروةةة العةةااقق دولةةة قطةةاق دولةةة ال ووةةتق الجم وروةةة ال،لنانيةةةق جم وروةةة مصةةا 

،جامعةةةةةةة )إدارة لة ع ةةةةةةووة األمانةةةةةةة العامةةةةةةق وةةةةةةة لك العا يةةةةةةةق والجم وروةةةةةةة اليمنيةةةةةةة
مااجعةةة وإعةةادة صةةياغة هةة ه الشةةاوط ق وذلةةك ا ةةدو المنظمةةات واال  ةةادات العا يةةة(

؛ والمواصةة ات  م يةةدات لعاضةة ا ع،ةة  المج،ةةا التن يةة ي لأللاديميةةة فةةي دور ةةه القادمةةة
ةمةا قلل عاض ا ع،  لجنة المنظمات ل،تنسي  والمتا عة في دور  ا العادية القادمة. 

ي اإلعالن عةن  ة ور منصةي رطةيا األلاديميةة إلة  حةين اعتمةاد  أجيل النظا ف   
ةة وذلةةك ح مةةن قلةةل الجمعيةةة العامةةة لأللاديميةةةق الشةةاوط والمواصةة ات ال اصةةة  التا  
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 ن يةةةة ات ل،مةةةةادة التا ةةةةعة مةةةةن النظةةةةام األ ا ةةةةي لمةةةةول ي األلاديميةةةةة العا يةةةةة ل،ع،ةةةةةوم 
فةةةةي الجمعيةةةةة العامةةةةة  ةمةةةةا  ةةةة  ا  ةةةةاذ قةةةةاار  اإلجمةةةةاع .والت نولوجيةةةةا والنقةةةةل ال  ةةةةاي 

ع،ةة  مقتةةا  مةةن  انةةا ت  ق وذلةةكلأللاديميةةة  مةةنح رطةةيا األلاديميةةة فتةةاة انتقاليةةة أخةةاى 
 الجم وروة ال،لنانية. 

عقد دورة ا ت ناطية ل،جنة المنظمةات ل،تنسةي  والمتا عةةة المنل قةة المتع،قة   شأن ال قاة  -
عةةةة ال طةةةط لمااج 2020عةةةن المج،ةةةا االقتصةةةادي واالجتمةةةاعي فةةةي  ةةة ا ديسةةةملا 

اللد ،ة التي  ت ع ا المنظمات العا ية المت صصة في حا  ا تماار جاط ة فيةاوس 
قةةةةةد اجتمةةةةةاع ال،جنةةةةةة ال نيةةةةةة المعنيةةةةةة ادرا ةةةةةة األنظمةةةةةة عز فقةةةةةد  ؛(19-لورونةةةةةا )لوفيةةةةةد 

واالجتمةةةةاع اال ةةةةت ناطي ل،جنةةةةة المنظمةةةةات  ق2/12/2020اتةةةةارو  األ ا ةةةةية الموحةةةةدة 
اتةةةةةةةةةارو  المج،ةةةةةةةةةا االقتصةةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةةاعي ل،تنسةةةةةةةةةي  والمتا عةةةةةةةةةة المنل قةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةن 

مافة  او يقةة  قةاروا المجةالا ق أعما  ال،جنةةحو   قاوا وقد    إعداد . 3/12/2020
 .الو اروة وال،جان

 
ً
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ً
ً
ً

ًاألمانةًالعامةًًًًًًًًًًً
 أمانةًالمجلسًالقتصاديًوالجتماعي

 

ً
ًالمجلسًالقتصاديًوالجتماعي

ً(107الدورةًالعاديةً)
 ميـن العـامتقريـر األ

 

 
 
 
 

 

 
 أوالً: 

( للمجلةةةةةةةة  106متابعةةةةةةةةق تراتةةةةةةةة   ةةةةةةةة       لةةةةةةةة و    
  ال تصا ي و الجتماعي:

 
 االجتماعية. الموضوعات - ب
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ً(2278رقــــــــمًالقــــرار:ً)
 .(106(ًو)105تقريرًاألمينًالعامًبينًدورتيًالمجلسً)موضوعًالقرار:ً

 نصًالقرارًفيًفقرتهًاألولى: ❖
( 105مةةةاتق مةةةت التقةةةد اق اتقاوةةةا األمةةةين العةةةام حةةةو   ن يةةة  قةةةاارات الةةةدورة )"اإلحاطةةةة ع،

 (."106( و)105ل،مج،اق ونشاط األمانة العامة اين دور ي المج،ا )
 اإلجراءاتًالمتخذةًلتنفيذًالقرارًوالنتائج: ✓

 ةةةةةةة   عمةةةةةةةي  القةةةةةةةاار ع،ةةةةةةة  المنةةةةةةةدو يات الداطمةةةةةةةة ل،ةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةا   موجةةةةةةةي مةةةةةةة ةاة 
ق والمنظمةةةةةةةةات العا يةةةةةةةةة 6/9/2020( اتةةةةةةةةارو  20/1025/3األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة رقةةةةةةةة  )

 .6/9/2020( اتارو  20/3400/5المت صصة  موجي الم ةاة رق  )
 

 
ً

ً(2279ــرار:ً)ـــــــــرقــــــــمًالق
الملــــفًالقتصــــاديًوالجتمــــاعيًلمجلــــسًجامعــــةًالــــدولًالعربيــــةًًموضــــوعًالقــــرار:

 .(31علىًمستوىًالقمةًد.عً)
ًيةًوالثالثةًمنًالقرارًعلى:نصتًالفقرتانًالثان ❖

اإلحاطةةةةةة ع،مةةةةةات  يضةةةةةافة الموضةةةةةوعين التةةةةةاليين إلةةةةة  الموضةةةةةوعات االجتماعيةةةةةة  -2
المقتةةةةةةةةا    ةةةةةةةةمين ا فةةةةةةةةي مشةةةةةةةةاوع الم،ةةةةةةةةف االقتصةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةاعي لمج،ةةةةةةةةا 

(ق 31جامعةةةةةةةةة الةةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةة ع،ةةةةةةةة  مسةةةةةةةةتوى القمةةةةةةةةة فةةةةةةةةي دور ةةةةةةةةه العاديةةةةةةةةة )
( د.ع 2262 موجةةةةةةةةةةةةي قةةةةةةةةةةةةاار المج،ةةةةةةةةةةةةا االقتصةةةةةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةةةةةاعي رقةةةةةةةةةةةة  )

 ق وهما:6/2/2020( اتارو  105)
 دع  الجم وروة اليمنية لمواج ة الت ديات الص ية واإلنسانية. •
ايةةةةةان مج،ةةةةةا و را  الصةةةةة ة العةةةةةاب حةةةةةو  و ةةةةةا  فيةةةةةاوس ةورونةةةةةا المسةةةةةتجد  •

(COVID-19). 

" 
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دعةةةةةةةوة الةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةا  والمنظمةةةةةةةات العا يةةةةةةةة المت صصةةةةةةةة لموافةةةةةةةاة األمانةةةةةةةة  -3
ا  إدراج ةةةةةا ضةةةةةمن الم،ةةةةةف االقتصةةةةةادي العامةةةةةة  أيةةةةةة موضةةةةةوعات إضةةةةةافية  قتةةةةة

واالجتمةةةةةاعي المافةةةةةوع ل،قمةةةةةةق وفةةةةة  المعةةةةةا يا المزقةةةةةاة ل ةةةةة ا ال ةةةةةا ق وذلةةةةةك فةةةةةي 
 "أجل أقصاه   ا من  ارو ه.

 اإلجراءاتًالمتخذةًلتنفيذًالقرارًوالنتائج: ✓
 )الموضوعًمعروضًفيًبندًمستقل(     

ً

ً
ً

ً(2280رقــــــــمًالقـــــرار:ً)
 ".19-ملًمعًتبعاتًجائحةً"كوفيدًموضوعًالقرار:ًالتعا

ً(ًمنًأولاًفيًالقرارًعلى:1نصتًالفقرةًالثانيةًمنً) ❖
ج ودهةةةةةةةةا  التنسةةةةةةةةي  مةةةةةةةةت المجةةةةةةةةالا الو اروةةةةةةةةة   مواصةةةةةةةة،ة"  ،يةةةةةةةةأل األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة 

والمنظمةةةةةات العا يةةةةةة وال،جةةةةةان المت صصةةةةةةق و التعةةةةةاون مةةةةةت الشةةةةةاةا  لتع وةةةةة  ج ةةةةةود 
والت فيةةةةةةةةأل مةةةةةةةةن  (COVID-19) الةةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةةا  الااميةةةةةةةةة إلةةةةةةةة  احتةةةةةةةةوا  جاط ةةةةةةةةة

 ".آ ارها الص ية واالجتماعية واإلنسانية
ً(ًمنًأولاًفيًالقرارًعلى:2كماًنصتًالفقرةً) ❖

دعةةةةةةةوة مج،سةةةةةةةي و را  الشةةةةةةةؤون االجتماعيةةةةةةةة العةةةةةةةاب والصةةةةةةة ة العةةةةةةةاب ال  ةةةةةةةاذ  -
اإلجةةةةةاا ات الال مةةةةةةق ل،مسةةةةةاهمة فةةةةةي مواج ةةةةةة ا  ةةةةةار االجتماعيةةةةةة الناجمةةةةةة عةةةةةن 

 .ة ف،سطينفي دول (COVID-19)جاط ة 
دعةةةةةةةةةوة مؤ سةةةةةةةةةات التمووةةةةةةةةةل والصةةةةةةةةةناد   العا يةةةةةةةةةة ومنظمةةةةةةةةةات العمةةةةةةةةةل العا ةةةةةةةةةي  -

المشةةةةةتاك ذات الصةةةةة،ةق إلةةةةة    د ةةةةةد نقةةةةةاط ا صةةةةةا  ل،تواصةةةةةل  شةةةةة ل عاجةةةةةل مةةةةةت 
و ارة التنميةةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي دولةةةةةةةةة ف،سةةةةةةةةطينق ال  ةةةةةةةةاذ اإلجةةةةةةةةاا ات الال مةةةةةةةةة 

-COVID)ل،مسةةةةةةاهمة فةةةةةةي مواج ةةةةةةة ا  ةةةةةةار االجتماعيةةةةةةة الناجمةةةةةةة عةةةةةةن جاط ةةةةةةة 

 " في دولة ف،سطين ع،  ال نات ال قياة والم مشة. (19

" 
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 اإلجراءاتًالمتخذةًلتنفيذًالقرارًوالنتائج: ✓
ــــنً) ــــذًالفقــــرةًالثانيــــةًم ــــاًقتعلــــ ًبتنفي ــــرار ًتــــمًاتخــــا 1ًفيم (ًمــــنًأولاًمــــنًالق

ًاإلجراءاتًالتالية:
( الموضوعق وأصةدر 40  ث مج،ا و را  الشؤون االجتماعية العاب في دور ه ) -

 ق وال ي نص ع، :17/12/2020( اتارو  40( )د.ع 911رق  )القاار 
اإلحاطةةةة ع،مةةةات  ج ةةةةود األمانةةةة العامةةةةة )قطةةةاع الشةةةةؤون االجتماعيةةةة(ق لتع وةةةة   -1" 

و ةةةداعيا  ا االجتماعيةةةة  19-ج ةةةود الةةةدو  األع ةةةا  الحتةةةوا  جاط ةةةة ةوفيةةةد 
واإلنسةةةةانيةق ودعو  ةةةةا لمواصةةةة،ة  نظةةةةي  ال عاليةةةةات المت صصةةةةة  التعةةةةاون مةةةةت 

 لشاةا  في ه ا اإلطار.ا
$ )فقط خمسة آالو دوالر اماو ي 5000الموافقة ع،    صيص مل،غ وقدره  -2  

ال غيا(ق لت طية الن قات ال اصة  المؤ ما العا ي "لت اد  ال لاات حو  
"ق علا المنصة الاقمية 19-ليفية التعامل مت األط ا  في لل جاط ة "لوفيد

لعا ي ل،عمل االجتماعي ل،عام المالي وذلك خصمات من موا نة الصندوق ا
2021 ." 

فةةي مجةةا   ةةؤون الالجنةةين والم تةةا ين وال جةةاةق أعةةدت األمانةةة العامةةة  قاوةةاات حةةو   -
( ع،ة  الم ةاجاون والالجنةين 19-" داعيات انتشار فياوس ةورونا المسةتجد )لوفيةد

وا ةةةتجا ات الةةةدو  العا يةةةة"ق ا ةةةدو  سةةة،يط ال ةةةو  ع،ةةة   ةةةداعيات الجاط ةةةة ع،ةةة  
الم ةةةاجاون والالجنةةةةين واألضةةةةاار التةةةةي ل قةةةةت ا ةةةة ق ورصةةةةد ج ةةةةود الةةةةدو  العا يةةةةة 
ل مةةةةا ت   و ةةةةوفيا الاعايةةةةة ل ةةةة  فةةةةي لةةةةل هةةةة ه الجاط ةةةةة و  ةةةةاد  التجةةةةارب وأف ةةةةل 

 الممار ات اين الدو  األع ا .  
قامةةةةةت األمانةةةةةة العامةةةةةة  ةةةةةالتعمي  ع،ةةةةة  الةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةةي المةةةةة ةاات  •

اتةةةةةةةةةةارو   20/2773/5ق ورقةةةةةةةةةة  18/5/2020اتةةةةةةةةةةارو   20/2104/5رقةةةةةةةةةة  
ق وط،لةةةةةةةت موافا  ةةةةةةةا  ةةةةةةةالج ود الوطنيةةةةةةةة المل ولةةةةةةةة ل، ةةةةةةةد مةةةةةةةن 15/7/2020

  داعيات انتشار فياوس ةورونا ع،  الم اجاون والالجنين.
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أعةةةةةةدت األمانةةةةةةة العامةةةةةةة مسةةةةةةودة  قاوةةةةةةا أولةةةةةةي اعتمةةةةةةد  األ ةةةةةةاس فةةةةةةي الجةةةةةة    •
نةةةةةةة ع،ةةةةةة  المع،ومةةةةةةات الةةةةةةواردة إلةةةةةة  األماق ال ةةةةةةاا  ج ةةةةةةود الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة

العامةةةةةة  شةةةةة ل ر ةةةةةمي مةةةةةن قلةةةةةل دول ةةةةةا األع ةةةةةا ق مةةةةةت اال ةةةةةتعانة اتقاوةةةةةا 
االجتمةةةةةةةةاع السةةةةةةةةةادس لعم،يةةةةةةةةةة التشةةةةةةةةةاور العا يةةةةةةةةة اإلق،يميةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةو  ال جةةةةةةةةةاة 

ق 13/7/2020وال،جةةةةةو  الةةةةة ي عقةةةةةد علةةةةةا  قنيةةةةةة "فيةةةةةد و ةةةةةةون اانا" اتةةةةةارو  
م  عةةةةةض مم ،ةةةةةي الةةةةةدو  مةةةةةداخالت  ناولةةةةةت اال ةةةةةتجا ة الوطنيةةةةةة ل، ةةةةةد  إذ قةةةةةد 

 جاط ة ةورونا ع،  الم اجاون والالجنين. من  داعيات
قامةةةةةةةةت األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة اتعمةةةةةةةةي  مسةةةةةةةةةودة التقاوةةةةةةةةا األولةةةةةةةة  ع،ةةةةةةةة  الةةةةةةةةةدو   •

ق 30/9/2020اتةةةةةةةةةةةةةارو   1196/3األع ةةةةةةةةةةةةةا   موجةةةةةةةةةةةةةي المةةةةةةةةةةةةة ةاة رقةةةةةةةةةةةةة  
لمااجعت ةةةةةةا وإجةةةةةةاا  أيةةةةةةة إضةةةةةةافة أو  عةةةةةةد ل أو حةةةةةة و مقتةةةةةةا  مةةةةةةن جانل ةةةةةةاق 

حظةةةةةات مةةةةةن عةةةةةدد وموافةةةةةاة األمانةةةةةة العامةةةةةة اةةةةة لك. و نةةةةةا  ع،يةةةةةهق  ،قةةةةةت مال
ق و ةةةةةيت    د  ةةةةةه المافةةةةة مةةةةةن الةةةةةدو  األع ةةةةةا ق  ةةةةة    ةةةةةمين ا فةةةةةي التقاوةةةةةا 
 في ضو  ما  اد من الدو  األع ا  في ه ا الشأن.

فيمةةةةةةةا  تع،ةةةةةةة  اتع وةةةةةةة  التعةةةةةةةاون مةةةةةةةت المنظمةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة واإلق،يميةةةةةةةةق ان ةةةةةةةمت  -
 "19 -لوفيةةةةةةةد"األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة إلةةةةةةة  فاوةةةةةةة  العمةةةةةةةل اإلق،يمةةةةةةةي المعنةةةةةةةي  جاط ةةةةةةةة 

والتنقةةةةةةةةل المنل ةةةةةةة  عةةةةةةةةن االطةةةةةةةتالو القةةةةةةةةاط  ع،ةةةةةةة  ق ةةةةةةةةايا ال جةةةةةةةاة فةةةةةةةةي وال جةةةةةةةاة 
المنطقةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةق والةةةةةةةة ي يزعقةةةةةةةةد ااطا ةةةةةةةةة مشةةةةةةةةتاةة اةةةةةةةةين ال،جنةةةةةةةةة االقتصةةةةةةةةادية 
واالجتماعيةةةةةةةة ل ا ةةةةةةةةي آ ةةةةةةةيا )اإل ةةةةةةةة وا(ق والمنظمةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة ل، جةةةةةةةةاةق ومنظمةةةةةةةةة 

ومنظمةةةةةة العمةةةةةل الدوليةةةةةةق وع ةةةةةووة وةةةةةةاالت األمةةةةة  المت ةةةةةدة  قالصةةةةة ة العالميةةةةةة
نيةةةةةةة. وو ةةةةةةدو فاوةةةةةة  العمةةةةةةل إلةةةةةة  التنسةةةةةةي  مةةةةةةت فةةةةةةاق العمةةةةةةل األخةةةةةةاى ذات المع

لةةةةةةة  الجاط ةةةةةةةةق والتنسةةةةةةةي  ع،ةةةةةةة  المسةةةةةةةتوى اإلق،يمةةةةةةةي اةةةةةةةين إالصةةةةةةة،ة  اال ةةةةةةةتجا ة 
وةةةةةةةةةاالت األمةةةةةةةة  المت ةةةةةةةةدة والمنظمةةةةةةةةات اإلق،يميةةةةةةةةةق و ع وةةةةةةةة    ةةةةةةةةاد  المع،ومةةةةةةةةات 

 والليانات المتع،قة  ال جاة.
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فةةي ةافةةة الليانةةات والو ةةاط  الصةةادرة   اإلضةةافة إلةة  مةةا  قةةدمق ألةةدت األمانةةة العامةةة -
عن ا ذات الص،ة  موضوعات ال جاة وال،جو  ع،  أهمية    يأل التعاون اين ةافةة 
األطةةةااو المعنيةةةة ع،ةةة  م ت،ةةةف المسةةةتووات الوطنيةةةة واإلق،يميةةةة والدوليةةةةق ل ةةةمان 
 ةةةةةةوفيا  ةةةةةةلل الاعايةةةةةةة الال مةةةةةةة ل،م ةةةةةةاجاون والالجنةةةةةةين والنةةةةةةا حين و قةةةةةةدي  الةةةةةةدع  

واالجتمةةةةاعي ل ةةةة  فةةةةي لةةةةل الظةةةةاوو اال ةةةةت ناطية  سةةةةلي   شةةةة  و ةةةةا   االقتصةةةةادي
لورونةةاق وع،ةة  أهميةةة أن   ةةون حقةةوق الم ةةاجاون والالجنةةين م ةةورات أ ا ةةيات ضةةمن 
الج ود المل ولةة لمواج ةة هة ا ال يةاوس. و  ةمنت هة ه الليانةات والو ةاط  مسةاهمة 

رة عةةةةةن الج،سةةةةةة عم،يةةةةةة التشةةةةةاور العا يةةةةةة اإلق،يميةةةةةة حةةةةةو  ال جةةةةةاة وال،جةةةةةو  الصةةةةةاد
إدارة  ةةؤون  -اال ةت ناطية التةي نظمت ةا األمانةة العامةة )قطةاع الشةؤون االجتماعيةة 

 11/11/2020الالجنين والم تا ين وال جاة( علةا  قنيةة "فيةد و ةةون اانا" اتةارو  
في  المنعقدل،ت  يا ل،دورة ال ال ة عشاة من المنتدى العالمي حو  ال جاة والتنمية 

ق و يةةةان األمانةةةة 26/1/2021-18لعا يةةةة المت ةةةدة خةةةال  ال تةةةاة دولةةةة اإلمةةةارات ا
ديسةةةملا/ ةةةةانون األو  مةةةن ةةةةل  4العامةةةة  منا ةةة ة  ةةةوم الم تةةةاب العا ةةةي الموافةةة  

عةةامق  اإلضةةافة إلةة  ايةةان األمانةةة العامةةة  منا ةة ة اليةةوم العةةالمي ل،م ةةاجا الموافةة  
 ديسملا/لانون األو  من ةل عام. 18

 (ًمنًأولا:2منً)ًتنفيذااًللفقرةًالثانية
( الموضوعق وأصةدر 40  ث مج،ا و را  الشؤون االجتماعية العاب في دور ه ) -

ق الةة ي نصةةت فقا ةةه األولةة  17/12/2020( اتةةارو  40( )د.ع 913القةةاار رقةة  )
$ )فقةط خمسةون ألةف دوالر أماو ةي 50000ع،  "الموافقة ع،   قدي  دع   مل،غ 
عيةةةة ادولةةةة ف،سةةةطينق لمواج ةةةة ا  ةةةار الناجمةةةة ال غيةةةا(ق إلةةة  و ارة التنميةةةة االجتما

"ق خصمات من انةد دعة  المؤ سةات االجتماعيةة ال ،سةطينية 19-عن جاط ة "لوفيد 
 ".2021 موا نة الصندوق العا ي ل،عمل االجتماعي ل،عام المالي 
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 58مةةةة ةاة رقةةةة  )ال( مةةةةن أوالت مةةةةن القةةةةاارق وج ةةةةت األمانةةةةة العامةةةةة 2 ن يةةةة ات ل، قةةةةاة ) -
لةة  و ارات الصةة ة والج ةةات المعنيةةة  الةةدو  العا يةةة إ 6/1/2021و  ( اتةةار 816/

 ماف  ا ا نس ة من ه ا القاار.ق األع ا 
ن موضةةوع دعةة  األحةةوا  الصةة ية ل،سةة ان فةةي دولةةة ف،سةةطينق أ  إلةة جةةدر اإل ةةارة  -

عقةةةد فةةةي نانةةةدات داطمةةةات ع،ةةة  اجتماعةةةات مج،ةةةا و را  الصةةة ة العةةةابق التةةةي   عةةةد  يز 
ع،ةة  هةةامش اجتماعةةات الجمعيةةة العامةةة لمنظمةةة الصةة ة مةةن ةةةل عةةام  آيةةار/ما و

 العالمية.

ل،مج،ةةةةا  فةةةةي مجةةةةا  السيا ةةةةات السةةةة انيةق وا ةةةةت ماالت ألعمةةةةا  االجتمةةةةاع الطةةةةار   -
العا ةةةةي ل،سةةةة ان والتنميةةةةة حةةةةو  " ةةةةأ ياات جاط ةةةةة فيةةةةاوس ةورونةةةةا المسةةةةتجد ع،ةةةة  

فيةةةد و علةةةا  قنيةةةة " 20/5/2020اتةةةارو  قةةةد والةةة ي عز السةةة ان فةةةي الةةةدو  العا يةةةة"ق 
؛ أعةةدت األمانةةة العامةةة  قاوةةاات حةةو  لةةون اانا"ق ااطا ةةة المم، ةةة األردنيةةة ال ا ةةمية

"دور المجةةالا وال،جةةان الوطنيةةة ل،سةة ان فةةي اال ةةتجا ة والتصةةدي لجاط ةةة فيةةاوس 
وذلةةك فةةي ضةةو  مةةا  ،قتةةه مةةن ردود الةةدو  األع ةةا  ع،ةة  اال ةةتمارة التةةي ق لورونةةا"

. ووجاى ا ن ط اعة التقاوةا ا ةتعدادات 15/6/2020عممت ا في ه ا الشأن اتارو  
 إلصداره. 

ً
ً

ً(2281رقــــــــمًالقـــــرار:ً)
ًمنً ًلتمكينها ًواجتماعياا ًاقتصادياا ًاللبنانية ًللجمهورية ًالدعم ًتقديم ًالقرار: موضوع

ًالتغلبًعلىًتداعياتًكارثةًانفجارًمرفأًبيروت.
 (ًمنًالقرارًعلى:4(ًوً)2(ًوً)1نصتًالفقراتً) ❖

تأليةةةةةةد ع،ةةةةةة  دعةةةةةة  المج،ةةةةةةا االقتصةةةةةةادي واالجتمةةةةةةاعي ل،جم وروةةةةةةة ال،لنانيةةةةةةة ال -1
والت ةةةةةامن التةةةةةام مع ةةةةةا فةةةةةي أعقةةةةةاب ةار ةةةةةة ان جةةةةةار مافةةةةةأ ايةةةةةاوت التةةةةةي وقعةةةةةت 

ق والةةةةةةةدعوة إلةةةةةةة   قةةةةةةةدي  ةافةةةةةةةة أ ةةةةةةة ا  الةةةةةةةدع  والمسةةةةةةةاندة 4/8/2020اتةةةةةةةارو  

" 
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المم نةةةةةة ل،جم وروةةةةةة ال،لنانيةةةةةة ل،ت ،ةةةةةي ع،ةةةةةة   ةةةةةداعيات ال ار ةةةةةةق وخاصةةةةةة فةةةةةةي 
إعةةةةةةةادة  أهيةةةةةةةل المةةةةةةةدارس المت ةةةةةةةارة جةةةةةةةاا  االن جةةةةةةةار وذلةةةةةةةك  صةةةةةةةورة  مجةةةةةةةا 
 عاج،ة.

اإل ةةةةةةةةةادة  المسةةةةةةةةةاعدات اإلنسةةةةةةةةةانية والطليةةةةةةةةةة العاج،ةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةادرت الةةةةةةةةةدو   -2
العا يةةةةة اتقةةةةديم ا إلةةةة  الجم وروةةةةة ال،لنانيةةةةة الشةةةةقيقةق فةةةةي أعقةةةةاب ال ار ةةةةة التةةةةي 

  ح، ةةةةةةةت  مد نةةةةةةةة ايةةةةةةةاوت جةةةةةةةاا  ان جةةةةةةةار المافةةةةةةةأق ودعةةةةةةةوة الةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةة إلةةةةةةة
مواصةةةةة،ة ج ودهةةةةةا فةةةةةي هةةةةة ا اإلطةةةةةار مةةةةةن خةةةةةال   قةةةةةدي  المسةةةةةاعدات اإلضةةةةةافية 

 المم نة ل،جم وروة ال،لنانية وفقات لالحتياجات المط،و ة.
دعةةةةةةةةةةةةوة المجةةةةةةةةةةةةالا الو اروةةةةةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةةةةة والمنظمةةةةةةةةةةةةات العا يةةةةةةةةةةةةة المت صصةةةةةةةةةةةةة  -4

واال  ةةةةةةةةةةةادات العا يةةةةةةةةةةةة ومؤ سةةةةةةةةةةةات التمووةةةةةةةةةةةل العا يةةةةةةةةةةةةق ةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةا  
ا ات الال مةةةةةةةة ن ةةةةةةةو وضةةةةةةةت خطةةةةةةةة ا ةةةةةةةتجا ة اخصاصةةةةةةةهق إلةةةةةةة  ا  ةةةةةةةاذ اإلجةةةةةةةا 

عاج،ةةةةةةة مةةةةةةن أجةةةةةةل  قةةةةةةدي  الةةةةةةدع  المط،ةةةةةةوب مةةةةةةن هةةةةةة ه ال ينةةةةةةات إلةةةةةة  األ ةةةةةةقا  
 " ال،لنانيين.

 اإلجراءاتًالمتخذةًلتنفيذًالقرارًوالنتائج: ✓
إلة   1/10/2020اتةارو   20/3829/5قامت األمانة العامةة اتوجيةه التعمةي  رقة   -

ن إحالةةةةة القةةةةاار إلةةةة  و ارات الصةةةة ة المنةةةةدو يات الداطمةةةةة ل،ةةةةدو  األع ةةةةا ق  شةةةةأ
والج ات المعنية  الدو  األع ا ق وموافا  ا  ما    ا  اذه ن ةو  ن ية  ال قةاة ال انيةة 

 من القاار.
اتةةةةةةةةارو   324/853فةةةةةةةةي هةةةةةةةة ا اإلطةةةةةةةةارق  ،قةةةةةةةةت األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة المةةةةةةةة ةاة رقةةةةةةةة   -

ق مةةةةن الوفةةةةد الةةةةداط  ل،مم، ةةةةة العا يةةةةة السةةةةعوديةق والتةةةةي   يةةةةد  ةةةةأن 18/10/2020
لتغا ةة واألعمةا  اإلنسةانية" قامةت اتسةييا  لمم، ة مزم  ،ة في ماةة  "الم،ةك  ة،مانا

( 100( طةةاطاات   مةةل ةةةل طةةاطاة )4جسةةا جةةوي إلةة  الجم وروةةة ال،لنانيةةة  عةةدد )
طةةةن مةةةن المةةةواد اإلغا يةةةة وال  اطيةةةة واإل واطيةةةة والمةةةواد الطليةةةة مةةةن أج ةةة ة ومعةةةدات 
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مةةه الماةةة  ومسةةت، مات طليةةة وم اليةةل وروديةةة وأدووةةة ط ارطةةةق  اإلضةةافة إلةة  مةةا يزقد 
مةةةةن خةةةةال  مشةةةةاروعه المن ةةةة ة فةةةةي القطاعةةةةات اإلغا يةةةةة واإلنسةةةةانية من ةةةةا الصةةةة ية 

 وال  اطية والتع،يمية وال ماية ودع   لل العيش في الجم وروة ال،لنانية.
 2793ورقةةةة   20/9/2020اتةةةةارو   2397 ،قةةةةت األمانةةةةة العامةةةةة المةةةة ةا ين رقةةةة   -

مةةن المندو يةةة الداطمةةة لجم وروةةة مصةةا العا يةةة مافةة  ا مةةا  27/10/2020اتةةارو  
 ايان  المساعدات المقدمة من جم وروة مصا العا ية في ه ا الشأنق وهي ةتالي:

أط،قت جم وروة مصا العا ية جساات جووات عقي ان جار مينا  ايةاوت م ونةات مةن  •
طةةن  276 طةةاطاة عسةة اوة لتقةةدي  المسةةاعدات اإلنسةةانية وذلةةك  يجمةةالي و ن  16

طنةات دقيةة   132 –طنةات مةةواد غ اطيةة  29 –طنةات أدووةة ومسةةت، مات طليةة  190)
أطنةةان مال ةةا وأح يةةة وماا ةةي(ق وقةةد  ةة   سةة،ي  هةة ه المسةةاعدات إلةة   8 –وأر  

 الجيش ال،لناني.
وحةةةةةةدة )ع،ةةةةةة  دفعتةةةةةةين  1050أهةةةةةةدت و ارة الصةةةةةة ة والسةةةةةة ان المصةةةةةةاوة عةةةةةةدد  •

 ةورونا إل  و ارة الص ة ال،لنانية. ( من دوا  "روميديسي يا" لعالج550+500
طنةةةةات مةةةةن الةةةةدقي  إلةةةة  الجانةةةةي ال،لنةةةةاني  50قةةةةدم ا  ةةةةاد الصةةةةناعات المصةةةةاوة  •

( إلةةة  و ارة 3210*2250مةةة  ) 6طنةةات مةةةن ال جةةةاج  ةةمك  125 اإلضةةافة إلةةة  
 .28/8/2020الصناعة ال،لنانية اتارو  

المسةةاعدات طنةةات مةةن  50قةةدمت  طاواةيةةة الةةاوم الم، يةةين ال ا وليةةك فةةي مصةةا  •
ال  اطيةةة علةةا مينةةا  ايةةاوت إلةة  ةةةل مةةن ال طاواةيةةة المارونيةةة و طاواةيةةة الةةاوم 

 ال ا وليك و طاواةية األرمن ال ا وليك وجمعية المقاصد ال ياوة اإل المية.
 عةةةةددت الج ةةةةات ال  وميةةةةة المصةةةةاوة ومنظمةةةةات المجتمةةةةت المةةةةدني والمؤ سةةةةات  •

وروةةة ال،لنانيةةةق ف ةةالت عةةن التعةةاطف الد نيةةة التةةي اهتمةةت اتقةةدي  المسةةاعدة ل،جم 
الوا ةةت ع،ةة  م ت،ةةف المسةةتووات ل،وقةةوو إلةة  جةةوار للنةةان فةةي األ مةةةق و ةةم،ت 

و ارة التمةةةةةوون  ق ،ةةةةةك الج ةةةةةات ةةةةةةالت مةةةةةن: و ارة الةةةةةدفاعق و ارة الصةةةةة ة والسةةةةة ان
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والتجةةةارة الداخ،يةةةةق و ارة التع،ةةةي  العةةةاليق هينةةةة الشةةةاا  الموحةةةدق مؤ سةةةة األ هةةةا 
ة األر وذةسةةيةق ال نيسةةة ال ا ولي يةةةق ال ةةال  األحمةةا المصةةايق الشةةاوألق ال نيسةة

مؤ سة مصا ال ياق مؤ سة ما ا ق انةك الطعةام المصةايق انةك ال سةا ق انةك 
 الش ا ق الجمعية الشاعيةق جمعية اللا والتقوىق جمعية ر الةق رو اري مصا.

نانيةةق حاصت جم وروة مصا العا ية ع،   قةدي  الةدع  السيا ةي ل،جم وروةة ال،ل •
حيث قام ف امة الاطيا المصةاي علةد ال تةا  السيسةي  اال صةا  انظيةاه ال،لنةاني 
ف امةةة العمةةاد ميشةةا  عةةون فةةي اليةةوم التةةالي لالن جةةار وإاالغةةه ات ةةامن مصةةا 
ح ومةةةةة و ةةةةةع ات مةةةةت األ ةةةةةقا  فةةةةي للنةةةةةان واال ةةةةتعداد لتسةةةةة يا ةافةةةةة اإلم انةةةةةات 

و وا  ةةةامح  ةةة اي و وةةةا لمسةةةاعدة ودعةةة  للنةةةان فةةةي م نتةةةه. ةمةةةا قةةةام معةةةالي الةةة
ال ارجية المصاي ا وارة إلة  للنةان عقةي وقةوع االن جةار  أيةام ق،ي،ةةق والتقة  ةةالت 
مةةةن الةةةاطيا ال،لنةةةاني ف امةةةة العمةةةاد ميشةةةا  عةةةونق ورطةةةيا مج،ةةةا النةةةواب دولةةةة 
الةةةاطيا نليةةةه اةةةاي وعةةةدد مةةةن رن ةةةا  و را  للنةةةان السةةةا قين )دولةةةة السةةةادة  ةةةعد 

 ام  الم(.ال اواي وفؤاد السنيورة و م
 واصةةةةةل و ارة ال ارجيةةةةةة المصةةةةةاوة والسةةةةة ارة المصةةةةةاوة اليةةةةةاوت ا صةةةةةاال  ا مةةةةةت  •

م ت،ف األطااو السيا ية في للنانق  أليدات ع،  اهتمام جم وروةة مصةا العا يةة 
 أمةةةان وا ةةةتقاار الجم وروةةةة ال،لنانيةةةة وحاصةةة ا ع،ةةة  مسةةةاعد ه لتجةةةاو  الظةةةاوو 

 الااهنة.
ا  ع،ةةة   قةةةدي  المسةةةاعدات العاج،ةةةة إلةةة  فةةةي إطةةةار حةةةاا الةةةدو  العا يةةةة األع ةةة -

الجم وروةةة ال،لنانيةةة فةةور حةةدوث ان جةةار مافةةأ ايةةاوت ل،ت فيةةأل مةةن ا  ةةار المتا  ةةة 
ع،يهق  ،قت األمانة العامة الم ةاات التالية من المندو يات الداطمة ل،دو  األع ةا  

مة إل  الجاني ال،لناني:   شأن المساعدات المزقد 
ق من المندو ية الداطمة 9/8/2020اتارو   5/45917/2020الم ةاة رق   (1)

م،يون دوالر أماو ي إل  الجاني  50لدولة قطاق   يد  لاع دولة قطا  مل،غ 
ال،لنانيق وذلك خال  المؤ ما الدولي لمساعدة ودع  اياوت والشعي 
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ال،لنانيق ال ي عزقد علا اال صا  الماطي ادعوة من الاطيا ال انسي اتارو  
9/8/2020. 

من المندو ية الداطمة لدولة  11/8/2020اتارو   169/2020اة رق  الم ة (2)
 41ال ووت  شأن  ع د دولة ال ووت اتقدي  الدع  ل،جم وروة ال،لنانية  مل،غ 

 التالي:ةم،يون دوالر أماو ي وذلك 
الصةةةةندوق  مةةةةنم،يةةةةون دوالر أماو ةةةةيق يم ةةةةل الت امةةةةات مسةةةة قة  30مل،ةةةةغ  •

لصةالح للنةان  التنسةي  مةت السة،طات عاد   صيصة ا  يز ق و ال ووتي ل،تنمية
 ال،لنانية لدع  األمن ال  اطي.

م،يةةةةون دوالر أماو ةةةةيق ع،ةةةة   ةةةة ل مسةةةةاعدات طليةةةةة وغ اطيةةةةة  11مل،ةةةةغ  •
 عاج،ة.

  لاعات الجمعيات ال ياوة ال ووتية. •
من المندو ية الداطمة لدولة  16/8/2020اتارو   174/2020الم ةاة رق   (3)

 ا عتين ل،قوات الجووة ال ووتية إل   نوصو  طاطا ياال ووت   يد خالل ا 
من المعونات التي  ات ةي،و جاام 758طنات و 65للنانق   مولة إجمالية  قدر اة 

 شتمل ع،    نات من ال صص ال  اطيةق ليص ح إجمالي الطاطاات التي 
طاطاة إغا ية  ل،غ حمولت ا اإلجمالية  18    سيياها حت   ارو  الم ةاةق 

 من المساعدات. ات ةي،و جاام 319طنات و 819قاا ة 
من المندو ية الداطمة لدولة  18/8/2020اتارو   177/2020الم ةاة رق   (4)

 قال ووت ماف  ا ا ر الة معالي و وا خارجية دولة ال ووت إل  األمين العام
مة من دولة ال ووتق  والمت منة اإل ارة إل  المساعدات  ال ة ال ةا المزقد 

 أنه     وجيه الصندوق ال ووتي ل،تنمية االقتصادية  اإلضافة إل  اإلفادة 
العا ية ل،عمل ع،  إعادة انا  صوامت ال ال  في مينا  اياوتق والتي قامت 

 .1968دولة ال ووت الناط ا عام 
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ق من المندو ية الداطمة 18/8/2020اتارو   218/2020الم ةاة رق   (5)
 ا ر الة معالي و وا ل،جم وروة الج اطاوة الديمقااطية الشعليةق ماف  ا

خارجية الجم وروة الج اطاوة إل  معالي األمين العامق ومت منة المساعدات 
 المقدمة إل  الجم وروة ال،لنانية فور وقوع ال ادثق وهي ةالتالي:

طاطاات مت منة مواد طلية وصيدالنية وغ اطية وخيام وأغطيةة وغياهةاق  4 •
ورجةةةا  ال مايةةةة المدنيةةةة  إلةة  جانةةةي إر ةةةا  أطقةةة  مةةةن األط ةةةا  والجةةةااحين

 وال ال  األحما الج اطاي.
طنةات  1000طنات من األ منت و 6000 اخاة مساعدات ج اطاوة م م،ة اة  •

 من الج ا ل،مساهمة في إعادة اإلعمار و نا  و امي  ما دماه االن جار.
ق من المندو ية الداطمة 24/8/2020اتارو   1086م//10الم ةاة رق  ج ع/ (6)

ية ال ا ميةق   يد  أنه    إر ا  مستش   ميداني إل  ل،مم، ة األردن
 الجم وروة ال،لنانية و سييا جسا جوي من المساعدات العينية.

ق من المندو ية 27/8/2020اتارو   159-أ-1/2/39الم ةاة رق  ج ع  (7)
الداطمة لدولة اإلمارات العا ية المت دةق ماف  ا ا ةشف  المساعدات 

وحت  أغسطا  2015جم وروة ال،لنانية من  عام اإلمارا ية المقدمة إل  ال
مة إ ا ان جار مافأ اياوت؛ حيث 2020 ق  اإلضافة إل  المساعدات المزقد 

ق من خال   سييا 24/8/2020قزد مت مساعدات إغا ية وطلية حت   ارو  
طنات مساعدات طليةق  16طناتق من ا  236طاطاات   مل ما مجموعه  7

 وذلك ع،  الن و التالي:
طنةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةن المةةةةةةةةةةواد ال  اطيةةةةةةةةةةةق  30لطةةةةةةةةةةاطاة األولةةةةةةةةةة :   تةةةةةةةةةةوي ع،ةةةةةةةةةة  ا •

و التعةةةةةةاون مةةةةةةت منظمةةةةةةة الصةةةةةة ة العالميةةةةةةة واال  ةةةةةةاد الةةةةةةدولي لجمعيةةةةةةات 
 الص،يي األحما وال ال  األحما.

طنةةةةةةات مةةةةةةواد طليةةةةةةة ل،تصةةةةةةدي لو ةةةةةةا   16الطةةةةةةاطاة ال انيةةةةةةة:   تةةةةةةوي ع،ةةةةةة   •
 (.19-)لوفيد 
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 اإلغا ية. طنات من المواد 35الطاطاة ال ال ة:   توي ع،   •
طنةةةةةةات مةةةةةةن المسةةةةةةاعدات و التعةةةةةةاون  25الطةةةةةةاطاة الاا عةةةةةةة:   تةةةةةةوي ع،ةةةةةة   •

 مت منظمة الص ة العالمية.
 طنات من المواد اإلغا ية. 100الطاطاة ال امسة:   توي ع،   •
طنةةةةةات مةةةةةن المسةةةةةاعدات لمنظمةةةةةة  12نقةةةةةل الساد ةةةةةة والسةةةةةا عة:  الطةةةةةاطا ين •

لةةةةةةةةةةةدولي طنةةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةةن المسةةةةةةةةةةةاعدات لال  ةةةةةةةةةةةاد ا 18الصةةةةةةةةةة ة العالميةةةةةةةةةةةة و
  لجمعيات الص،يي األحما وال ال  األحما.

ق مةةةةةةةةةةةةن المندو يةةةةةةةةةةةةة الداطمةةةةةةةةةةةةة 3/9/2020اتةةةةةةةةةةةةارو   2874المةةةةةةةةةةةة ةاة رقةةةةةةةةةةةة   (8)
ل،مم، ةةةةةة الم ا يةةةةةةق  ت ةةةةةمن المسةةةةةاعدات المقدمةةةةةة إلةةةةة  الجم وروةةةةةة ال،لنانيةةةةةة 

 ع،  الن و التالي:
 طنات من المواد ال  اطية األ ا ية. 395 •
 أطنان من المواد الطلية. 10 •
 ن من التج ي ات ال،وجستي ية.أطنا 10 •
 (.19 -طنات من المواد الطلية ال اصة  عالج فياوس )لوفيد 11 •
م  • إقامة مستش   عس اي ميداني في منطقة قاو ة من م ةان االن جةارق يزقةد 

م ت،ةةةف ال ةةةدمات الطليةةةة فةةةي مجموعةةةة مةةةن الت صصةةةات مةةةن قلةةةل طةةةاق  
وةةين و قنيةةين طلي ةةات وإطةةار طلةةي وإدار  48فةةاد مةةن ايةةن    150م ةةون مةةن 

 ومساعد نق إضافة إل  مجموعة عس اوة خاصة   اا ة المستش  .
ا، ةةةةةت عةةةةةدد الطةةةةةاطاات المدنيةةةةةة والعسةةةةة اوة التةةةةةي  ةةةةة ،ت الجسةةةةةا الجةةةةةوي  •

الةةةةةةة ي ر ةةةةةةةط المم، ةةةةةةةة الم ا يةةةةةةةة  الجم وروةةةةةةةة ال،لنانيةةةةةةةة لعةةةةةةةدة أيةةةةةةةام لنقةةةةةةةل 
 .3/9/2020طاطاة حت   ارو   21المساعدات اإلنسانية: 

ً
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ً(2285)القـــــرار:ًرقــــــــمً
ً.تقاريرًوقراراتًالمجالسًالوزاريةًواللجانموضوعًالقرار:ً

 تضمنتًالفقرةًأولاًمنًالقرارً)الجوانبًالجتماعية(: ❖
ًالمجالسًالوزارية:
ً:اإلحاطةًعلمااًبـ

( لمج،ةةةةا و را  الصةةةة ة العةةةةاب )مقةةةةا األمانةةةةة العامةةةةة: 53قةةةةاارات و يةةةةان الةةةةدورة ) •
27/2/2020.) 

ج،ةةةةةةةا و را  الصةةةةةةة ة العةةةةةةةاب )علةةةةةةةا  قنيةةةةةةةة "فيةةةةةةةد و ةةةةةةةةون اانا": قةةةةةةةاار و يةةةةةةةان م •
10/6/2020.) 

قاار و يان الةدورة اال ةت ناطية لمج،ةا و را  الشةؤون االجتماعيةة العةاب )علةا  قنيةة  •
 (.28/6/2020"فيد و ةون اانا" 

( لمج،ةةةا و را  الشةةة اب والاواضةةةة العةةةاب )علةةةا  قنيةةةة "فيةةةةد و 43قةةةاارات الةةةدورة ) •
 (.5/7/2020لون اانا" 

  اإلجراءاتًالمتخذةًلتنفيذًالقرارًوالنتائج: ✓
 ةةةةة   عمةةةةةي  القةةةةةاار ع،ةةةةة  المنةةةةةدو يات الداطمةةةةةة ل،ةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةةي المةةةةة ةاة رقةةةةة  

 .6/9/2020( اتارو  20/1025/3)
ً
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ً

ًاألمانةًالعامةًًًًًًًًًًً
 أمانةًالمجلسًالقتصاديًوالجتماعي

 

ًوالجتماعيًالمجلسًالقتصادي
ً(107الدورةًالعاديةً)

 تقريـر األميـن العـام
 

 
 
 
 
 
 
 

 ثارتاً: 

 رشاط  ألمارق  لعامق بتن  و تي  لمجل 
 106 – 107) 

 
  ألمتن  لعامـــ رشاط  1
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 في المجال االقتصادي: - أواًل

األمةةةةةةين العةةةةةةامق فةةةةةةةي افتتةةةةةةا  أعمةةةةةةا  المنتةةةةةةدى االقتصةةةةةةادي العا ةةةةةةةي السةةةةةةيد  ةةةةةةارك  -1
ي    ةةةةةةةةةةةور السةةةةةةةةةةةيد جةةةةةةةةةةةا ا اولسةةةةةةةةةةةوناروق رطةةةةةةةةةةةيا جم وروةةةةةةةةةةةة اللاا وةةةةةةةةةةةل اللاا و،ةةةةةةةةةةة

علةةةةةةةةةةةةةةا  قنيةةةةةةةةةةةةةةة "فيةةةةةةةةةةةةةةد و  20/10/2020اال  اديةةةةةةةةةةةةةةةق الةةةةةةةةةةةةةة ي انعقةةةةةةةةةةةةةةد اتةةةةةةةةةةةةةةارو  
  ةةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةةعار "المسةةةةةةةةةةتقلل ا ن"ق ااعايةةةةةةةةةةة جامعةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةون اانا"

و تنظةةةةةي  مشةةةةةتاك اةةةةةين ال افةةةةةة التجاروةةةةةة العا يةةةةةة اللاا و،يةةةةةة وا  ةةةةةاد ال ةةةةةاو العا يةةةةةة. 
لةةةةة  أن العالقةةةةةات العا يةةةةةة اللاا و،يةةةةةة إيد األمةةةةةين العةةةةةام خةةةةةال  المنتةةةةةدى وأ ةةةةةار السةةةةة

را ةةةةةة ة منةةةةةة  عقةةةةةةود وال  سةةةةةةت ني مجةةةةةةاالت مةةةةةةن مجةةةةةةاالت التعةةةةةةاون الم ت، ةةةةةةة  يا ةةةةةةيات 
واقتصةةةةةةةةاديا واجتماعيةةةةةةةةاتق مؤةةةةةةةةةدات حةةةةةةةةاا الجامعةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة ع،ةةةةةةةة   ع وةةةةةةةة  آفةةةةةةةةاق 

ين الجةةةةةةانلين عةةةةةةام العالقةةةةةةات العا يةةةةةةة اللاا و،يةةةةةةة  ن يةةةةةة ات لمةةةةةة ةاة الت ةةةةةةاه  الموقعةةةةةةة اةةةةةة
ق وم اجةةةةةةةةات اجتمةةةةةةةةاع آليةةةةةةةةات التشةةةةةةةةاور السيا ةةةةةةةةي اةةةةةةةةين األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة 2015

)ااا و،يةةةةةةا( وعةةةةةةام  2016ل،جامعةةةةةةة العا يةةةةةةة وو ارة ال ارجيةةةةةةة اللاا و،يةةةةةةة فةةةةةةي دور يةةةةةةه 
 )القاهاة(.  2018

و را  النقةةةةةةةل العةةةةةةةاب  ( لمج،ةةةةةةةا33افتةةةةةةةتح السةةةةةةةيد األمةةةةةةةين العةةةةةةةام أعمةةةةةةةا  الةةةةةةةدورة ) -2
ق فةةةةةةةةي مد نةةةةةةةةة اال ةةةةةةةة ندروة 22/10/2020-20 ال تةةةةةةةةاة  خةةةةةةةةال وم ت ةةةةةةةةه التن يةةةةةةةة ي

 مقةةةةا األلاديميةةةةة العا يةةةةة ل،ع،ةةةةةوم والت نولوجيةةةةا والنقةةةةل ال  ةةةةةاي )أاةةةةو قيةةةةا(ق و نةةةةةاو  
المج،ةةةةا فةةةةي دور ةةةةه العاديةةةةة عةةةةددا مةةةةن الم، ةةةةات ال امةةةةة من ةةةةا  ةةةةدعي  النقةةةةل اللةةةةاي 
 فةةةةةةي إطةةةةةةار م ةةةةةةادرة ال ةةةةةة ام والطاوةةةةةة ق والنظةةةةةةا فةةةةةةي التوصةةةةةةيات وال ،ةةةةةةو  المقتاحةةةةةةة

المقدمةةةةةةة مةةةةةةن اال  ةةةةةةاد العا ةةةةةةي ل،نقةةةةةةل اللةةةةةةاي لتةةةةةة ليل العق ةةةةةةات التةةةةةةي يعةةةةةةاني من ةةةةةةا 
قطةةةةةةاع النقةةةةةةل اللةةةةةةاي فةةةةةةي الةةةةةةدو  العا يةةةةةةةق  وإجةةةةةةاا ات مواج ةةةةةةة  ةةةةةةداعيات جاط ةةةةةةة 
فيةةةةةاوس ةورونةةةةةا المسةةةةةتجد ع،ةةةةة  قطةةةةةاع النقةةةةةل العا ةةةةةيق ووضةةةةةت دليةةةةةل ا تا ةةةةةادي 

حةةةةةةةةاالت عا ةةةةةةةةي ل،تةةةةةةةةداايا االحتاا وةةةةةةةةة فةةةةةةةةي هةةةةةةةة ا القطةةةةةةةةاع ال يةةةةةةةةوي ل،تعامةةةةةةةةل مةةةةةةةةت 
 الطوار .
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  نولوجيةةةةةةات   ةةةةةةارك السةةةةةةيد األمةةةةةةين العةةةةةةام فةةةةةةي افتتةةةةةةا  أعمةةةةةةا  مةةةةةةؤ ما ومعةةةةةةا  -3
ق 16/11/2020اتةةةةةةةةارو   (2020االقتصةةةةةةةاد الاقمةةةةةةةةي ) ةةةةةةةةيم،ا الشةةةةةةةةاق األو ةةةةةةةةط 

ق وألقةةةةة  ة،مةةةةةة أ ةةةةةار في ةةةةةا إلةةةةة  فةةةةةي مد نةةةةةة داةةةةةي ادولةةةةةة اإلمةةةةةارات العا يةةةةةة المت ةةةةةدة
يقةةةةةةدم ا ل،تعامةةةةةةل مةةةةةةت أ مةةةةةةة  أهميةةةةةةة االقتصةةةةةةاد الاقمةةةةةةي واإلم انيةةةةةةات ال اط،ةةةةةةة التةةةةةةي

غيةةةةةا  ق،يديةةةةةةة   جةةةةةة  و ةةةةةةا  فيةةةةةةاوس ةورونةةةةةا. وأ ةةةةةةار إلةةةةةة  الت ةةةةةةاوت اةةةةةةين األقطةةةةةةار 
العا يةةةةة فةةةةي مجةةةةةا  اللنيةةةةة الاقميةةةةة وضةةةةةاورة العمةةةةل ع،ةةةة  معالجتةةةةةه لتم ةةةةين الةةةةةدو  
العا يةةةةةةةة مةةةةةةةن االنةةةةةةةدماج إق،يميةةةةةةةا وعالميةةةةةةةا. ةمةةةةةةةا ل ةةةةةةةت إلةةةةةةة  أهميةةةةةةةة الاقمنةةةةةةةة فةةةةةةةي 

 موضوعي التع،ي  و أهيل الش اب.
( 12أعمةةةةةةةةةةةا  الةةةةةةةةةةةدورة ) 20/11/2020فتةةةةةةةةةةةتح السةةةةةةةةةةةيد األمةةةةةةةةةةةين العةةةةةةةةةةةام اتةةةةةةةةةةةارو  ا -4

ق وأ ةةةةار فةةةةي ة،متةةةةه "فيةةةةد و ةةةةةون اانا"ل،مج،ةةةةا الةةةةو اري العا ةةةةي ل،ميةةةةاه علةةةةا  قنيةةةةة 
االفتتاحيةةةةة إلةةةةة  أهميةةةةةة موضةةةةةوع الميةةةةةاه  اعت ةةةةةاره رةيةةةةة ة أ ا ةةةةةية مةةةةةن رةةةةةةاط  األمةةةةةن 

ل،ةةةةةةدو  العا يةةةةةةةق  القةةةةةةومي العا ةةةةةةيق ول ةةةةةةت إلةةةةةة  ار  اطةةةةةةه الو يةةةةةة   ةةةةةةاألمن ال ةةةةةة اطي
التةةةةي  سةةةةلي  ةةةةح الميةةةةاه في ةةةةاق   ةةةةطا إلةةةة  ا ةةةةتيااد نصةةةةف مةةةةا   تاجةةةةه لت طيةةةةةة 

 األمةةةةةةةين العةةةةةةةامحاجا  ةةةةةةةا ال  اطيةةةةةةةة األ ا ةةةةةةةية. وفةةةةةةةي ذات السةةةةةةةياقق  ةةةةةةة ا السةةةةةةةيد 
المج،ةةةةةا ع،ةةةةة  حاصةةةةةه لتن يةةةةة  قةةةةةاارات المج،ةةةةةا الةةةةةو اري العا ةةةةةي المشةةةةةتاك لةةةةةو را  

موذجةةةةةات جيةةةةةدات لمعالجةةةةةة المواضةةةةةيت الميةةةةةاه وال راعةةةةةةق واعتلةةةةةا هةةةةة ا العمةةةةةل المشةةةةةتاك ن
المشةةةةتاةة اةةةةين قطاعةةةةات الميةةةةاه وال ةةةة ا  والطاقةةةةة. ةمةةةةا  ةةةةدد ع،ةةةة  أهميةةةةة التعةةةةاون 
والتنسةةةةةةةةي  المشةةةةةةةةتاك القتسةةةةةةةةام الميةةةةةةةةاه العةةةةةةةةاااة ل، ةةةةةةةةدودق وحةةةةةةةة  ر مةةةةةةةةن اإلجةةةةةةةةاا ات 
األحاديةةةةةة وانت ةةةةةاج  يا ةةةةةة االاتةةةةة ا  المةةةةةاطي لةةةةةدو  الجةةةةةوارق داعيةةةةةات إلةةةةة   لنةةةةةي ل ةةةةةة 

 دراك المت اد  ل اجات ةل طاو.ال ،و  الو ط واإل
فةةةةةي مقةةةةةا األمانةةةةةة العامةةةةةةق اوفةةةةةد  1/12/2020التقةةةةة  السةةةةةيد األمةةةةةين العةةةةةام اتةةةةةارو   -5

مةةةةةةن رن ةةةةةةا  عةةةةةةدد مةةةةةةن اال  ةةةةةةادات العا يةةةةةةة النوعيةةةةةةة أع ةةةةةةا  م،تقةةةةةة  اال  ةةةةةةادات 
و نةةةةةةاو  ال،قةةةةةةةا  عةةةةةةةددات مةةةةةةن الموضةةةةةةةوعات ال امةةةةةةةة  العا يةةةةةةة النوعيةةةةةةةة المت صصةةةةةةةة.



 
 

 
65 

عةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة مةةةةةةةةن جانةةةةةةةةي و اال  ةةةةةةةةادات العا يةةةةةةةةة المتع،قةةةةةةةةة  التنسةةةةةةةةي  اةةةةةةةةين الجام
المت صصةةةةة مةةةةن جانةةةةي آخةةةةا؛ و ع وةةةة  دورهةةةةا فةةةةي إطةةةةار منظومةةةةة العمةةةةل العا ةةةةي 
المشةةةةةةةتاك  اعت ارهةةةةةةةا ايةةةةةةةوت خلةةةةةةةاة عا يةةةةةةةة  قةةةةةةةدم ال لةةةةةةةاة والمشةةةةةةةورة فةةةةةةةي الق ةةةةةةةايا 

مةةةةةةةن األف ةةةةةةةار والم ةةةةةةةادرات   واألنشةةةةةةةطة التةةةةةةةي   طي ةةةةةةةاق ةمةةةةةةةا   نةةةةةةةاو  أي ةةةةةةةات عةةةةةةةددات 
قتةةةةةا  إنشةةةةةا  صةةةةةندوق عا ةةةةةي لمجاا ةةةةةة ال ةةةةةوارث واأل مةةةةةاتق اإليجاايةةةةةة مةةةةةن اين ةةةةةا م

و  د ةةةةةةد  ةةةةةةوم عا ةةةةةةي ل،تطةةةةةةوع ع،ةةةةةة  غةةةةةةاار اليةةةةةةوم العةةةةةةالمي ل،تطةةةةةةوعق وةةةةةةة ا إنشةةةةةةا  
قاعةةةةةدة ايانةةةةةات خاصةةةةةة  اال  ةةةةةادات العا يةةةةةة النوعيةةةةةة ال اع،ةةةةةة والجةةةةةادة فةةةةةي عم، ةةةةةا 

 لتع و  المشارةة والت اعل اإليجااي ل،مواطن العا ي مت ه ه اال  ادات.
( ل،جنةةةةةةة التنسةةةةةةي  الع،يةةةةةةا ل،عمةةةةةةةل 50لسةةةةةةيد األمةةةةةةين العةةةةةةام أعمةةةةةةا  الةةةةةةدورة ) ةةةةةةاأس ا -6

 ةةةةةةةةةةةةاع   ح ةةةةةةةةةةةةوروات  13/1/2021اتةةةةةةةةةةةةارو  العا ةةةةةةةةةةةةي المشةةةةةةةةةةةةتاكق التةةةةةةةةةةةةي انعقةةةةةةةةةةةةدت 
األلاديميةةةةةةة العا يةةةةةةة ل،ع،ةةةةةةةوم والت نولوجيةةةةةةا والنقةةةةةةةل ال  ةةةةةةاي  القاوةةةةةةةة ال ةيةةةةةةةق وعلةةةةةةةا 

لةةةةةة  حجةةةةةة  ق وافتةةةةةةتح أعمةةةةةةا  ال،جنةةةةةةة   ،مةةةةةةة أ ةةةةةةار في ةةةةةةا إ"فيةةةةةةد و ةةةةةةةون اانا"  قنيةةةةةةة
ا  ةةةةةةار السةةةةةة،لية واألع ةةةةةةا  التةةةةةةي  ت م، ةةةةةةا الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة  سةةةةةةلي ا ةةةةةةتماار جاط ةةةةةةة 
لورونةةةةةةاق والتةةةةةةي  تط،ةةةةةةي م وةةةةةةدات مةةةةةةن اليقظةةةةةةة والج ةةةةةةود لةةةةةةدع  صةةةةةةمود المجتمعةةةةةةات 
العا يةةةةةة. ةمةةةةةا ألةةةةةد ع،ةةةةة  أهميةةةةةة م ةةةةةور هةةةةة ه الةةةةةدورة التةةةةةي  ناولةةةةةت  شةةةةة ل أ ا ةةةةةي 

لةةةةةةه مةةةةةةن أهميةةةةةةة فةةةةةةي موضةةةةةةوع "الت ةةةةةةو  الاقمةةةةةةي فةةةةةةي االقتصةةةةةةادات العا يةةةةةةة" لمةةةةةةا 
 طةةةةووا الةةةةدو  العا يةةةةة اقتصةةةةاديات واجتماعيةةةةاتق و ةةةةدد فةةةةي ذات السةةةةياق ع،ةةةة  أهميةةةةة 
انةةةةةةةةةةا  القةةةةةةةةةةدرات الوطنيةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةا  أمةةةةةةةةةةن المع،ومةةةةةةةةةةات وم اف ةةةةةةةةةةة القاصةةةةةةةةةةنة 
االل تاونيةةةةةةة. ورحةةةةةةي السةةةةةةيد األمةةةةةةين العةةةةةةام فةةةةةةي ة،متةةةةةةه أي ةةةةةةات  مشةةةةةةارةة الةةةةةةدةتور 

عالميةةةةة ضةةةةي ات ع،ةةةة  ال،جنةةةةة طةةةةال  أاةةةةو غ الةةةةة رطةةةةيا مؤ سةةةةة طةةةةال  أاةةةةو غ الةةةةة ال
والةةةةةةة ي عةةةةةةةا  عةةةةةةةدة م ةةةةةةةادرات وأف ةةةةةةةار  شةةةةةةةأن التعةةةةةةةاون اةةةةةةةين المنظمةةةةةةةات العا يةةةةةةةة 
المت صصةةةةةةةةةةة والقطةةةةةةةةةةاع ال ةةةةةةةةةةاا فةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةا  ال  ةةةةةةةةةةث الع،مةةةةةةةةةةي ع،ةةةةةةةةةة  وجةةةةةةةةةةه 
ال صةةةةةةةةةةوا. و جةةةةةةةةةةدر اإل ةةةةةةةةةةارة إلةةةةةةةةةة  أن اجتمةةةةةةةةةةاع ال،جنةةةةةةةةةةة  نةةةةةةةةةةاو  عةةةةةةةةةةددات مةةةةةةةةةةن 
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الموضةةةةةةةةةةةوعات ال امةةةةةةةةةةةةةق حيةةةةةةةةةةةةث اط،ةةةةةةةةةةةةت السةةةةةةةةةةةةيد األمةةةةةةةةةةةةين العةةةةةةةةةةةةام ع،ةةةةةةةةةةةة  األوراق 
المسةةةةةةةةةةةةاهمات واألف ةةةةةةةةةةةةار العم،يةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةي  قةةةةةةةةةةةةدمت ا ةةةةةةةةةةةةا المنظمةةةةةةةةةةةةات العا يةةةةةةةةةةةةة و 

المت صصةةةةةةةةة لمجاا ةةةةةةةةة فيةةةةةةةةاوس ةورونةةةةةةةةاق و سةةةةةةةةاوت و يةةةةةةةةاة الت ةةةةةةةةو  الاقمةةةةةةةةي فةةةةةةةةي 
الةةةةةدو  العا يةةةةةةة.  ةمةةةةةةا أعا ةةةةةةت ال،جنةةةةةةة عةةةةةةن  ةةةةةةعاد  ا و شةةةةةةجيع ا لمقتةةةةةةا  الةةةةةةدةتور 
طةةةةةةال  أاةةةةةةو غ الةةةةةةة إلنشةةةةةةا  جامعةةةةةةة رقميةةةةةةة   ةةةةةةت مظ،ةةةةةةة جامعةةةةةةة الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة 

ت انةةةةةةا  و ع وةةةةةة  الم وةةةةةةد مةةةةةةن الشةةةةةةاالات اةةةةةةين المنظمةةةةةةات العا يةةةةةةة والقطةةةةةةاع و شةةةةةةجي
 ال اا العا ي في مجا  ال  ث الع،مي.

 في المجال االجتماعي: -ثانيا

السةةةةةةةةةةةةةيد/ جاااوةةةةةةةةةةةةةا   25/10/2020ا ةةةةةةةةةةةةةتقلل السةةةةةةةةةةةةةيد األمةةةةةةةةةةةةةين العةةةةةةةةةةةةةام اتةةةةةةةةةةةةةارو   -7
 شانجسةةةةةون و وةةةةةا التع،ةةةةةي  العةةةةةالي  جم وروةةةةةةة جنةةةةةوب السةةةةةودانق حيةةةةةث علةةةةةا عةةةةةةن 

جامعةةةةةةةة  العالقةةةةةةةات المتميةةةةةةة ة التةةةةةةةي  ا ط ةةةةةةةا    ومةةةةةةةة جنةةةةةةةوب السةةةةةةةودانق اعتةةةةةةة ا  ال
مشةةةةةةةيدات ةةةةةةةة لك  الةةةةةةةدور الةةةةةةة ي ي ةةةةةةةط،ت  ةةةةةةةه جنةةةةةةةوب السةةةةةةةودان فةةةةةةةي دعةةةةةةة  األمةةةةةةةن 
واال ةةةةةةتقاار فةةةةةةي المنطقةةةةةةةق وخاصةةةةةةة مةةةةةةن خةةةةةةال  رعا تةةةةةةه لم اوضةةةةةةات  ةةةةةةالم جو ةةةةةةا 
اةةةةةةةين ال  ومةةةةةةةة السةةةةةةةودانية وال اةةةةةةةةات السةةةةةةةودانية المسةةةةةةة، ة. و ةةةةةةةدوره علةةةةةةةا الةةةةةةةو وا 

عةةةةةةن اعتةةةةةة ا ه  الةةةةةةدع  المقةةةةةةدر الةةةةةة ي  قدمةةةةةةه الجامعةةةةةةة ودول ةةةةةةا األع ةةةةةةا   السةةةةةةوداني
لجنةةةةةوب السةةةةةودان ولج ةةةةةوده فةةةةةي انةةةةةا  دعةةةةةاط  األمةةةةةن واال ةةةةةتقاار والتنميةةةةةة؛ وخاصةةةةةة 
فةةةةي مجةةةةا  الت ةةةةاد  الع،مةةةةي واأللةةةةاديميق و نةةةةا  القةةةةدرات ال ا يةةةةة لجنةةةةوب السةةةةودانق 

 قةةةةةةدي  م وةةةةةةد و أهيةةةةةةل الجامعةةةةةةات ومؤ سةةةةةةات التع،ةةةةةةي  العةةةةةةالي  جنةةةةةةوب السةةةةةةودانق و 
  .جم وروة جنوب السودانمن المنح الدرا ية لطالب 

 15/10/2020رحةةةةةةةةي السةةةةةةةةةيد األمةةةةةةةةةين العةةةةةةةةةام  منا ةةةةةةةةةدة  ا ةةةةةةةةةا ال ا ي ةةةةةةةةةان اتةةةةةةةةةارو   -8
ل،عمةةةةةةةةل ع،ةةةةةةةة   و يةةةةةةةةت مي ةةةةةةةةاق  ا ةةةةةةةةوي عةةةةةةةةالمي لمواج ةةةةةةةةة الت ةةةةةةةةديات التةةةةةةةةي  واجةةةةةةةةه 

(ق حيةةةةةةةث 19-)قلةةةةةةةل جاط ةةةةةةةة ةوفيةةةةةةةد 2019التع،ةةةةةةي ق والةةةةةةة ي أط،قةةةةةةةه فةةةةةةةي  ةةةةةةةلتملا 
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العةةةةةام إلةةةةة  الت ةةةةةامن المشةةةةةتاك اةةةةةين ةافةةةةةة ال ةةةةةاع،ين ع،ةةةةة  المسةةةةةتوى  دعةةةةةا األمةةةةةين
الةةةةةةوطني واالق،يمةةةةةةي والةةةةةةدولي مةةةةةةن ح ومةةةةةةات ومؤ سةةةةةةات القطةةةةةةاع العةةةةةةام وال ةةةةةةاا 
والمجتمةةةةةت المةةةةةدني وغيةةةةةاه  ع،ةةةةة  ا سةةةةةاع العةةةةةال  العا ةةةةةي لمواج ةةةةةة   ةةةةةديات قطةةةةةاع 
التع،ةةةةةةةةي  فةةةةةةةةي الةةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةة وخاصةةةةةةةةة فةةةةةةةةي لةةةةةةةةل الجاط ةةةةةةةةة ال اليةةةةةةةةة و ةةةةةةةةداعيا  ا 

صةةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةةق ف ةةةةةةةالت عةةةةةةةن الت ةةةةةةةامن مةةةةةةةت منا ةةةةةةةدة ال ا ةةةةةةةا لمواج ةةةةةةةة االقت
الت ةةةةةديات وااللتةةةةة ام اتطةةةةةووا خطةةةةةة ل،تع،ةةةةةي   سةةةةةت ما في ةةةةةا جميةةةةةت الطاقةةةةةات لتم ةةةةةين 

 لل ط ل في المجتمت  ال صو  ع،   ع،ي  ذي جودة.
 
ً

ً
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ً

ًاألمانةًالعامةًًًًًًًًًًً
 أمانةًالمجلسًالقتصاديًوالجتماعي

 

ًالقتصاديًوالجتماعيالمجلسً
ً(107الدورةًالعاديةً)

 تقريـر األميـن العـام
 

 
 
 
 
 
 
 

 ثارتاً: 

 رشاط  ألمارق  لعامق بتن  و تي  لمجل 
 106 – 107) 

 
 ـــ رشاط  لقطاع  ال تصا ي 2
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 نشـــاط القطاع االقتصادي -2
ً(107(ًو)106)فيما بني دورتي اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 

 جا  الت امل االقتصادي العا ي.  في م -1
 .وال د من ال وارث في مجا  اإل  ان والموارد الماطية -2
 اللينة واألرصاد الجووة.  ؤون في مجا   -3
 في مجا   نمية اال صاالت و قنية المع،ومات.  -4
 في مجا  الطاقة. -5
 في مجا  النقل والسياحة. -6
 في مجا  اإلحصا  وقواعد المع،ومات. -7
 ال  ادات العا ية.في مجا  المنظمات وا -8
 في مجا  العالقات االقتصادية. -9

 في مجا  الم، ية ال  اوة والتنافسية. -10
 في مجا  التنسي  والمتا عة االقتصادية. -11
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 في مجال التكامل االقتصادي العربي: -1

 )ُعقدتًجميعًالجتماعاتًعبرًتقنيةً"فيدقوًكونفرانس"(
ًً:منطقةًالتجارةًالحرةًالعربيةًالكبرًىً ❖

ق 9/12/2020-8  ةةةةةةةةومي (50ة التن يةةةةةةةة  والمتا عةةةةةةةةة اجتماع ةةةةةةةةا )عقةةةةةةةةدت لجنةةةةةةةة -
مةةةةةةةةن وةةةةةةةةةان  قحيةةةةةةةةث ناقشةةةةةةةةت الموضةةةةةةةةوعات المدرجةةةةةةةةة ع،ةةةةةةةة  جةةةةةةةةدو  أعمال ةةةةةةةةا

متا عةةةةةة  طليةةةةة  منطقةةةةةة التجةةةةةارة ال ةةةةةاة العا يةةةةةة ال لةةةةةاىق العق ةةةةةات التةةةةةي : أهم ةةةةةا
 قةةةةةاروا ال،جةةةةةان وال ةةةةةاق ح ةةةةةام المتع،قةةةةة  المنطقةةةةةةق  واجةةةةه الةةةةةدو  فةةةةةي  طليةةةةة  األ

  قة عن ال،جنة.ال نية المنل
عقةةةةةةدت لجنةةةةةةة القيةةةةةةود ال نيةةةةةةة ع،ةةةةةة  التجةةةةةةارة فةةةةةةي إطةةةةةةار منطقةةةةةةة التجةةةةةةارة ال ةةةةةةاة  -

 21/11/2020-19خةةةةةةةةةةال  ال تةةةةةةةةةةاة   ةةةةةةةةةةاما ةةةةةةةةةةا اليالعا يةةةةةةةةةةة ال لةةةةةةةةةةاى اجتماع
 انيةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةاا ة ال ةةةةةةةةةةت ما  ال ق14/12/2020-13خةةةةةةةةةةال  ال تةةةةةةةةةةاة  سةةةةةةةةةةادسالو 

رة ال ةةةةاة ل،م، ةةةة  ال ةةةةاا  ةةةةالقيود ال نيةةةةة ع،ةةةة  التجةةةةارة فةةةةي إطةةةةار منطقةةةةة التجةةةةا
 .العا ية ال لاى 

عقةةةةةةةدت لجنةةةةةةةة الصةةةةةةة ة والصةةةةةةة ة الن ا يةةةةةةةة فةةةةةةةي إطةةةةةةةار منطقةةةةةةةة التجةةةةةةةارة ال ةةةةةةةاة  -
سةةةةةةةةةةادس الو  12/10/2020  ةةةةةةةةةةاما اتةةةةةةةةةةارو  ةةةةةةةةةةا اليالعا يةةةةةةةةةةة ال لةةةةةةةةةةاى اجتماع

 انيةةةةةةةةة ل،م، ةةةةةةةة  القةةةةةةةةاا ة ا ةةةةةةةةت ما  ال حيةةةةةةةةث  ةةةةةةةة  ق14/12/2020-13  ةةةةةةةةومي
رة ال ةةةةةاة ال ةةةةةاا اتةةةةةداايا الصةةةةة ة والصةةةةة ة الن ا يةةةةةة فةةةةةي إطةةةةةار منطقةةةةةة التجةةةةةا

وأزدخ،ةةةةةت مالحظةةةةةات الةةةةةدو  األع ةةةةةا  ع،ةةةةة  ةامةةةةةل الم، ةةةةة ق العا يةةةةةة ال لةةةةةاىق 
ع،ةةةةةةة  أن  ةةةةةةةت  مناقشةةةةةةةة المالحظةةةةةةةات الن اطيةةةةةةةة ع،ةةةةةةة  الم، ةةةةةةة  فةةةةةةةي االجتمةةةةةةةاع 

 القادم.
 لجنةةةةة  سةةةة يل التجةةةةارة فةةةةي إطةةةةار منطقةةةةة التجةةةةارة ال ةةةةاة العا يةةةةة ال لةةةةاى عقةةةةدت  -

 األولةةةةة قةةةةةاا ة لاق حيةةةةةث  ةةةةة  إجةةةةةاا  19/11/2020سةةةةةادس اتةةةةةارو  اجتماع ةةةةةا ال



 
 

 
74 

ق فةةةةةةي إطةةةةةةار منطقةةةةةةة التجةةةةةةارة ال ةةةةةةاة العا يةةةةةةة ال لةةةةةةاى   سةةةةةة يل التجةةةةةةارةلم، ةةةةةة  
وإعةةةةةادة إر ةةةةةاله ل،ةةةةةدو  األع ةةةةةا  إلاةةةةةدا  المالحظةةةةةات الن اطيةةةةةة ع،يةةةةةه وعاضةةةةةه 

 ع،  االجتماعات القادمة ل،جنة.
عقةةةةةد ال اوةةةةة  العا ةةةةةي ل،م تصةةةةةين  م اف ةةةةةة اإلغةةةةةااق والةةةةةدع  والتةةةةةداايا الوقاطيةةةةةة  -

ق لمناقشةةةةةةةةةةةة الت  ظةةةةةةةةةةةات ع،ةةةةةةةةةةة  28/10/2020اطيات اتةةةةةةةةةةةارو  اجتماعةةةةةةةةةةةات ا ةةةةةةةةةةةت ن
ا ليةةةةةةةةات ال ال ةةةةةةةةة ل،معالجةةةةةةةةات التجاروةةةةةةةةةق وذلةةةةةةةةك  ن يةةةةةةةة ات لتوصةةةةةةةةيات االجتمةةةةةةةةاع 

( ل،جنةةةةةةة التن يةةةةةة  والمتا عةةةةةةةق وقةةةةةةد  ةةةةةة  رفةةةةةةت أمةةةةةةا اللةةةةةةت فةةةةةةي وضةةةةةةعية  ،ةةةةةةك 49)
 المالح  إل  المج،ا االقتصادي واالجتماعي.

سةةةةةة وماا  ةةةةةة االحت ةةةةةار فةةةةةي فةةةةةي مجةةةةةا  المناف ينعقةةةةةد فاوةةةةة  ال لةةةةةاا  الم تصةةةةة -
ق ال ةةةةةةةت ما  مناقشةةةةةةةة 14/10/2020اتةةةةةةةارو   (12)االجتمةةةةةةةاع  الةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةة

فةةةةةةي  األوليةةةةةةة لمةةةةةةواد مشةةةةةةاوع القةةةةةةانون اال تا ةةةةةةادي العا ةةةةةةي ل،منافسةةةةةةة صةةةةةةياغة
 (13)االجتمةةةةةةةاع و ةةةةةةة  عقةةةةةةةد  .إطةةةةةةةار منطقةةةةةةةة التجةةةةةةةارة ال ةةةةةةةاة العا يةةةةةةةة ال لةةةةةةةاى 

 . 12/1/2021اتارو  
المسةةةةةةةةةةةةت ،ك اجتماعةةةةةةةةةةةةه ال ةةةةةةةةةةةةامن اتةةةةةةةةةةةةارو   العا ةةةةةةةةةةةةي ل مايةةةةةةةةةةةةة اوةةةةةةةةةةةة  العقةةةةةةةةةةةةد  -

ا ةةةةةةةت ما  مناقشةةةةةةةة الةةةةةةةدليل اال تا ةةةةةةةادي لقةةةةةةةوانين حيةةةةةةةث  ةةةةةةة   ق26/10/2020
حمايةةةةةةة المسةةةةةةت ،ك فةةةةةةي الةةةةةةدو  العا يةةةةةةةق ةمةةةةةةا  ةةةةةة  االنت ةةةةةةا  مةةةةةةن إعةةةةةةداد الةةةةةةدليل 
الموحةةةةةد ل،قةةةةةوانين والتشةةةةةاوعات ال المةةةةةة ل مايةةةةةة المسةةةةةت ،ك فةةةةةي الةةةةةدو  العا يةةةةةةق 

 ةةةةةةةةاا ات ةةةةةةةةاد  ال لةةةةةةةةاات اةةةةةةةةين الةةةةةةةةدو  الةةةةةةةةداط  ال دفةةةةةةةةي إطةةةةةةةةار مناقشةةةةةةةةة اللنةةةةةةةة
األع ةةةةةا  فةةةةةي مجةةةةةا  حمايةةةةةة المسةةةةةت ،كق حيةةةةةث  ةةةةة  ا ةةةةةتعاا   جا ةةةةةة  ةةةةة،طنة 

 عمان في ه ا المجا .
 العا ةةةةةةةةةةةةةةا اتةةةةةةةةةةةةةةارو  ا  اجتماعةةةةةةةةةةةةةةهعقةةةةةةةةةةةةةةد ال اوةةةةةةةةةةةةةة  العا ةةةةةةةةةةةةةةي لسةةةةةةةةةةةةةةالمة ال ةةةةةةةةةةةةةة  -

 وصةةةةةةةةةيات لجنةةةةةةةةةة التن يةةةةةةةةة  والمتا عةةةةةةةةةة ق حيةةةةةةةةةث  ةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةتعاا  17/12/2020
 مجمةةةةةةوعتي ةةةةةتعاا  إنجةةةةةا ات فيمةةةةةا ي ةةةةةص متا عةةةةةة أعمةةةةةا  ال اوةةةةة ق وةةةةةة لك ا
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 مةةةةةا أخةةةةة  مالحظةةةةةات األمانةةةةةة العامةةةةةة فةةةةةي االعت ةةةةةار خةةةةةال  الط،ةةةةةي منو ق العمةةةةةل
ماح،ةةةةةةةة المااجعةةةةةةةة الن اطيةةةةةةةة لت،ةةةةةةةك الم اجةةةةةةةاتق وةةةةةةةة لك  ةةةةةةةاعة االنت ةةةةةةةا  مةةةةةةةن 

ا  صةةةةور  ا الن اطيةةةةة ع،ةةةة  لجنةةةةة التن يةةةة  والمتا عةةةةة عاضةةةة العمةةةةل الموةةةةةل ل مةةةةا ل
 .في اجتماع ا القادم

 اتةةةةةارو اجتماع ةةةةةا ال ةةةةةاني  قواعةةةةةد المنشةةةةةأ العا يةةةةةةالداطمةةةةةة ل ال نيةةةةةةعقةةةةدت ال،جنةةةةةة  -
 ةةةةةةةة   قيةةةةةةةةي   جا ةةةةةةةةة قلةةةةةةةةو   ةةةةةةةة ادة المنشةةةةةةةةأ اإلل تاونيةةةةةةةةة ق حيةةةةةةةةث 28/9/2020

عقةةةةةي  ةةةةةا  ةةةةة  اال  ةةةةةاق ع،ةةةةة  اال ةةةةةتماار  قلولةمةةةةةا خةةةةةال  فتةةةةةاة جاط ةةةةةة ةورونةةةةةاق 
جاط ةةةةةة وفقةةةةةات ل،شةةةةةاوط التةةةةةي  ةةةةة  اال  ةةةةةاق ع،ي ةةةةةا فةةةةةي االجتمةةةةةاع األو  الانت ةةةةةا  

ةمةةةةةةةا  اال ةةةةةةةت ناطي ل،جنةةةةةةةة ال نيةةةةةةةة الداطمةةةةةةةة لقواعةةةةةةةد المنشةةةةةةةأ العا يةةةةةةةة. واالجتمةةةةةةةاع
ق حيةةةةةةةةةث 1/12/2020و 30/11عقةةةةةةةةةدت ال،جنةةةةةةةةةة اجتماع ةةةةةةةةةا ال الةةةةةةةةةث  ةةةةةةةةةومي 

ةةةةةص اليةةةةةوم األو  لعةةةةةا  درا ةةةةةة حةةةةةو  آليةةةةةات  طليةةةةة  ملةةةةةدأ  ةةةةةاال  المنشةةةةةأ  خزص 
ل،سةةةة،ت العا يةةةةة فةةةةي إطةةةةار منطقةةةةة التجةةةةارة ال ةةةةاة العا يةةةةة ال لةةةةاى والتةةةةي أعةةةةد  ا 

العامةةةةةة  التعةةةةةاون مةةةةةت اانةةةةةام  األمةةةةة  المت ةةةةةدة اإلنمةةةةةاطي. ةمةةةةةا ناقشةةةةةت األمانةةةةةة 
ال،جنةةةةةةة التقاوةةةةةةا الةةةةةة ي أعد ةةةةةةه األمانةةةةةةة العامةةةةةةة حةةةةةةو  إصةةةةةةدار  ةةةةةة ادات المنشةةةةةةأ 

 إل تاونيات في إطار منطقة التجارة ال اة العا ية ال لاى.
عقةةةةةدت لجنةةةةةة ال لةةةةةاا  القةةةةةانونين الم تصةةةةةين لتطةةةةةووا الط ةةةةةة القواعةةةةةد االجااطيةةةةةة  -

 آليةةةةةةة فةةةةةةض المنا عةةةةةةات التجاروةةةةةةة فةةةةةةي إطةةةةةةار منطقةةةةةةة التجةةةةةةارة ال ةةةةةةاة  المتع،قةةةةةةة
 ةةةةةةةةةة  حيةةةةةةةةةةث  ق23/12/2020اا ةةةةةةةةةةت اتةةةةةةةةةةارو  تماع ةةةةةةةةةةا الق اجالعا يةةةةةةةةةةة ال لةةةةةةةةةةاى 

مناقشةةةةةةة المسةةةةةةودة األوليةةةةةةة  ليةةةةةةة  سةةةةةةووة المنا عةةةةةةات التجاروةةةةةةةق وفةةةةةة   ا ةةةةةةت ما 
 المقتا  المقدم من الدو  ا  ا ال صوا.

ًالشؤونًالجمركية: ❖
 ومي  2020اجتماع ا ال اني لعام  ن التاجمات ل،نظام المنس لجنة التوفي  اي تعقد
مااجعة و  د ث جدو  النظام المنس  ل،لنود الدولية حيث     ق11/2020/ 23-24
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إل  النظام المنس  لعام  2017لعام  40حت  ال صل  29ومالحظا  ا من ال صل 
اقشة قاطمة وال ي أصدر ه منظمة الجمارك العالميةق في حين     أجيل من 2022

الس،ت التي ال  ساي ع،ي ا أح ام اللانام  التن ي ي لمنطقة التجارة ال اة العا ية 
 ال لاى لالجتماع القادم ل،جنة.

ًتحريرًالتجارةًفيًالخدماتًبينًالدولًالعربية:ًً ❖
ور ةةةةةة ي عقةةةةةدت األمانةةةةةة العامةةةةةة  التعةةةةةاون مةةةةةت اانةةةةةام  األمةةةةة  المت ةةةةةدة اإلنمةةةةةاط -

ر ا  ا يةةةةةة   اوةةةةةا التجةةةةةارة فةةةةةي ال ةةةةةدمات اةةةةةين عمةةةةةل قطاعيةةةةةة   ةةةةةت عنةةةةةوان "دو 
 الجاط ةةةةةة  ةةةةةداعياتمواج ةةةةةة لوالسةةةةة ا  الةةةةةدو  العا يةةةةةة فةةةةةي دعةةةةة  قطةةةةةاع السةةةةةياحة

و مشةةةةةةةةةةةةارةة مجموعةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةن ال لةةةةةةةةةةةةاا   30/9/2020 "ق اتةةةةةةةةةةةةارو 19-لوفيةةةةةةةةةةةد
الةةةةةدوليين واالق،يميةةةةةةين ووفةةةةةود مةةةةةةن الةةةةةدو  العا يةةةةةةةق وقةةةةةد خاجةةةةةةت ور ةةةةةة العمةةةةةةل 

 الدو  األع ا . عدد من التوصيات     عميم ا ع،  
لجنةةةةةةة   اوةةةةةةا التجةةةةةةارة فةةةةةةي ال ةةةةةةدمات اةةةةةةين الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة اجتماع ةةةةةةا  تعقةةةةةةد -

الشةةةةةةةاوط الماجعيةةةةةةةة لعمةةةةةةةل  حيةةةةةةةث  ةةةةةةة  مناقشةةةةةةةة ق21/1/2021ال ةةةةةةةاني اتةةةةةةةارو  
نقةةةةةةاط اال صةةةةةةا  ال اصةةةةةةة  التجةةةةةةارة فةةةةةةي  وموضةةةةةةوعال،جنةةةةةةة  صةةةةةةي ت ا الن اطيةةةةةةةق 

مام إلةةةة  ق وةةةةة لك مناقشةةةةة العةةةةا  المقةةةةدم مةةةةن دولةةةةة ف،سةةةةطين لالن ةةةةال ةةةةدمات
 .ا  ا ية   اوا التجارة في ال دمات اين الدو  العا ية

ً:التحادًالجمركيً ❖
اتةةةةةةةةةةةةةارو  ( 35اجتماع ةةةةةةةةةةةةةا ) اال  ةةةةةةةةةةةةةاد الجماةةةةةةةةةةةةةةي العا ةةةةةةةةةةةةةيعقةةةةةةةةةةةةةدت لجنةةةةةةةةةةةةةة  -

ق حيةةةةةةةةةةةث  ةةةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةةةتعاا  الدرا ةةةةةةةةةةةتين ال اصةةةةةةةةةةةتين  اال  ةةةةةةةةةةةاد 25/11/2020
 الجماةةةةةي العا ةةةةي مةةةةن قلةةةةل ال لةةةةاا  المزعةةةةد  ن ل،درا ةةةةة. وةانةةةةت الدرا ةةةةة األولةةةة 

  ةةةةةةت عنةةةةةةوان )آليةةةةةةات  و وةةةةةةت ال صةةةةةةي،ة الجماةيةةةةةةة( وال انيةةةةةةة  عنةةةةةةوان )ا ليةةةةةةات 
التعوو ةةةةية فةةةةي إطةةةةار اال  ةةةةاد الجماةةةةةي العا ةةةةي(. وقةةةةد  ةةةة  الط،ةةةةي مةةةةن الةةةةدو  
األع ةةةةةا  موافةةةةةاة األمانةةةةةة العامةةةةةة  مالحظا  ةةةةةا ع،ةةةةة  الدرا ةةةةةتين وفقةةةةةات ل،شةةةةةاوط 
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ادة ال لةةةةةةاا  الماجعيةةةةةةة التةةةةةةي أقاهةةةةةةا االجتمةةةةةةاع مةةةةةةن قلةةةةةةل  م يةةةةةةدات إلر ةةةةةةال ا ل،سةةةةةة
ألخةةةةةة ها فةةةةةةي االعت ةةةةةةار عنةةةةةةد إصةةةةةةدار النسةةةةةة ة الن اطيةةةةةةة مةةةةةةن الدرا ةةةةةةتين. ةمةةةةةةا 
قامةةةةةت األمانةةةةةة العامةةةةةة  عةةةةةا   قاوةةةةةا حةةةةةو  مسةةةةةتجدات منطقةةةةةة التجةةةةةارة ال ةةةةةاة 

( ل،جنةةةةةة 43العا يةةةةةة ال لةةةةةاىق و ةةةةة  أي ةةةةةات اعتمةةةةةاد  قاوةةةةةا و وصةةةةةيات االجتمةةةةةاع )
  تةةةةةةةةةةةةةةاة التعاو ةةةةةةةةةةةةةةة الجماةيةةةةةةةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةةةةةةة الموحةةةةةةةةةةةةةةدة والةةةةةةةةةةةةةة ي عقةةةةةةةةةةةةةةد خةةةةةةةةةةةةةةال  ال

2-6/2/2020.  
ًالدراساتًوالتقارير:ً ❖

 ةةةةةةةةةارةت األمانةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي إعةةةةةةةةةداد الجةةةةةةةةة   المنةةةةةةةةةوط ا ةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي التقاوةةةةةةةةةا  -
االقتصةةةةادي العا ةةةةي الموحةةةةدق والةةةة ي يزعةةةةد   التعةةةةاون مةةةةت صةةةةندوق النقةةةةد العا ةةةةي 
والصةةةةةةةةةندوق العا ةةةةةةةةةي لتنمةةةةةةةةةا  االقتصةةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةةاعي ومنظمةةةةةةةةةة األقطةةةةةةةةةار 

عةةةةدت األمانةةةةة العامةةةةة أر عةةةةة فصةةةةو ق هةةةةي: العا يةةةةة المصةةةةدرة ل،لتةةةةاو ق حيةةةةث أ 
 –التجةةةةةةةةةةةارة ال ارجيةةةةةةةةةةةة ل،ةةةةةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةةةةة  -التطةةةةةةةةةةةورات االقتصةةةةةةةةةةةادية الدوليةةةةةةةةةةةة)

التعةةةةةةةاون العا ةةةةةةةي اللينةةةةةةةي ودوره فةةةةةةةي   قيةةةةةةة  التنميةةةةةةةة  -االقتصةةةةةةةاد ال ،سةةةةةةةطيني
 المستدامة(.

 ةةةة  إعةةةةداد ورقةةةةة عمةةةةل حةةةةو  "ا  ا يةةةةة   اوةةةةا التجةةةةارة فةةةةي ال ةةةةدمات اةةةةين الةةةةدو   -
  قطةةةةةةاع السةةةةةةياحة والسةةةةةة ا"ق والتةةةةةةي قزةةةةةةد مت خةةةةةةال  ور ةةةةةةة العا يةةةةةةة وفةةةةةةاا دعةةةةةة

عمةةةةةةل   ةةةةةةت عنةةةةةةوان "دور ا  ا يةةةةةةة   اوةةةةةةا التجةةةةةةارة فةةةةةةي ال ةةةةةةدمات اةةةةةةين الةةةةةةدو  
-ةوفيةةةةةد جاط ةةةةةة  ةةةةةداعياتمواج ةةةةةة لوالسةةةةة ا  العا يةةةةةة فةةةةةي دعةةةةة  قطةةةةةاع السةةةةةياحة

 .30/9/2020 "ق اتارو 19
  ةةةةةة  إعةةةةةةداد ورقةةةةةةةة عمةةةةةةل حةةةةةةةو   ةةةةةةأ يا الم اوضةةةةةةات ال راعيةةةةةةةة لمنظمةةةةةةة التجةةةةةةةارة -

العالميةةةةة ع،ةةةةة   جةةةةارة الةةةةةدو  العا يةةةةةةق والتةةةةي قزةةةةةدمت خةةةةةال  ور ةةةةة عمةةةةةل   ةةةةةت 
عنةةةةةوان "الم اوضةةةةةات ال راعيةةةةةة لمنظمةةةةةة التجةةةةةارة العالميةةةةةة و أ ياهةةةةةا ع،ةةةةة   جةةةةةارة 
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ال راعيةةةةةة ع،ةةةةة  الةةةةةدو  األع ةةةةةا  فةةةةةي مةةةةةؤ ما التعةةةةةاون اإل ةةةةةالمي"ق  تالمنتجةةةةةا
 .28/10/2020-26والتي عقدت خال  ال تاة 

  "اال ةةةةت مار فةةةةي الةةةةدو  العا يةةةةة ودورهةةةةا فةةةةي   قيةةةة   ةةةة  إعةةةةداد ورقةةةةة عمةةةةل حةةةةو  -
أهةةةةةةداو التنميةةةةةةة المسةةةةةةتدامة"ق و ةةةةةة   قةةةةةةديم ا خةةةةةةال  ور ةةةةةةة عمةةةةةةل   ةةةةةةت عنةةةةةةوان 

ع،ةةةةة  التجةةةةةارة الدوليةةةةةة"ق والتةةةةةي  19 -"الج ةةةةةود اإلق،يميةةةةةة ل، ةةةةةد  مةةةةةن آ ةةةةةار ةوفيةةةةةد
 .13/11/2020نظم ا اانام  األم  المت دة اإلنماطي اتارو  

طي االقتصةةةةةةاد الاقمةةةةةةي ةآليةةةةةةة ل، ةةةةةةد مةةةةةةن عجةةةةةة   ةةةةةة  إعةةةةةةداد درا ةةةةةةة حةةةةةةو  "ضةةةةةةاا -
موا نةةةةةةةةات الةةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةة"ق والتةةةةةةةةي قةةةةةةةةدمت إلةةةةةةةة  المةةةةةةةةؤ ما العا ةةةةةةةةي ل،تشةةةةةةةةاوت 

-5ال ةةةةةةةةةةاولي اتنظةةةةةةةةةةي  مةةةةةةةةةةن المنظمةةةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةةة ل،تنميةةةةةةةةةةة اإلداروةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةومي 
6/12/2020. 

ً
ً
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 في مجال اإلسكان والموارد المائية والحد من الكوارث:   -2
ــــالتن يمًأو ــــةًالعامــــةًب ــــةًعبــــرًًقامــــتًاألمان المشــــاركةًفــــيًالجتماعــــاتًالتالي

ًتقنيةً"فيدقوًكونفرانس":
ًفيًمجالًاإلسكانًوالتنميةًالحضرية:ً ❖

-11( ل،جنةةةةةةةةةةةةةةةةة ال نيةةةةةةةةةةةةةةةةة الع،ميةةةةةةةةةةةةةةةةة اال تشةةةةةةةةةةةةةةةةاروة  ةةةةةةةةةةةةةةةةومي 66االجتمةةةةةةةةةةةةةةةةاع ) -
( ل،م تةةةةةةةةةةةةةةةةةي التن يةةةةةةةةةةةةةةةةة ي لمج،ةةةةةةةةةةةةةةةةةا و را  85ق واالجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةاع )12/10/2020

 ق و ةةةةةةةةةةةةةةة  مناقشةةةةةةةةةةةةةةةة14/10/2020اإل ةةةةةةةةةةةةةةة ان والتعميةةةةةةةةةةةةةةةا العةةةةةةةةةةةةةةةاب اتةةةةةةةةةةةةةةةارو  
الموضةةةةةوعات التاليةةةةةة: الت  ةةةةةياات لمةةةةةؤ ما اال ةةةةة ان العا ةةةةةي السةةةةةادس والةةةةة ي 

ق االحت ةةةةةا  ايةةةةةوم اال ةةةةة ان العا ةةةةةي لعةةةةةام 2020لةةةةةان مقةةةةةارات عقةةةةةده خةةةةةال  عةةةةةام 
ق 2021ق اختيةةةةةةار م،صةةةةةة   ةةةةةةعار  ةةةةةةوم اال ةةةةةة ان العا ةةةةةةي لعةةةةةةام 2021-2022

خةةةةةةا المسةةةةةةتجدات  شةةةةةةأن الموقةةةةةةت االل تاونةةةةةةي ل،مج،ةةةةةةاق التعةةةةةةاون مةةةةةةت اانةةةةةةام  آ
المت ةةةةةةةةةدة ل،مسةةةةةةةةةتوطنات ال شةةةةةةةةةاوةق المنتةةةةةةةةةدى الةةةةةةةةةو اري العا ةةةةةةةةةي الاا ةةةةةةةةةت  األمةةةةةةةةة 

لت ةةةةة ان والتنميةةةةةة ال  ةةةةةاوة والمقةةةةةار عقةةةةةده  المم، ةةةةةة األردنيةةةةةة ال ا ةةةةةمية فةةةةةي 
ق   ةةةةةةةةةةةاد  2030ق متا عةةةةةةةةةةةة  ن يةةةةةةةةةةة  خطةةةةةةةةةةةة التنميةةةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةةةتدامة 2021عةةةةةةةةةةةام 

المع،ومةةةةةات اةةةةةين الةةةةةدو  العا يةةةةةة حةةةةةو  المشةةةةةاروت الااطةةةةةدة فةةةةةي مجةةةةةا  اإل ةةةةة انق 
( لمج،ةةةةةةةةةةا و را  اال ةةةةةةةةةة ان والتعميةةةةةةةةةةا العةةةةةةةةةةابق 37عمةةةةةةةةةةا  الةةةةةةةةةةدورة )م ةةةةةةةةةةور أ 

 ةةةةةةاليي التمووةةةةةةةل العقةةةةةةةاريق التشةةةةةةةاوعات والقةةةةةةةوانين المنظمةةةةةةةة لقطةةةةةةةاع اال ةةةةةةة ان أ
عةةةةةةادة  أهيةةةةةةل المةةةةةةدن المتةةةةةةأ اة إ والتعميةةةةةةاق عةةةةةةا  الدرا ةةةةةةات والتجةةةةةةارب حةةةةةةو  

 الن اعةةةةةةةةةةةات واألراضةةةةةةةةةةةي الواقعةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةت االحةةةةةةةةةةةتال  اإل ةةةةةةةةةةةااطي،ي وال ةةةةةةةةةةةةوارث 
ب الةةةةةدو  العا يةةةةةة حةةةةةو  السةةةةة ن االجتمةةةةةاعيق دعةةةةة  الجم وروةةةةةة الطليعيةةةةةةق  جةةةةةار 

 اليمنية في إعادة االعمارق متا عة  ن ي  الت الف العالمي ل،لنا  والتشييد.
االجتمةةةةةةةةةةةةاع السةةةةةةةةةةةةادس ل،جنةةةةةةةةةةةةة الداطمةةةةةةةةةةةةة ل ةةةةةةةةةةةةودات اللنةةةةةةةةةةةةا  العا يةةةةةةةةةةةةة اتةةةةةةةةةةةةارو   -

ق ونةةةةةةةةةةةاقش االجتمةةةةةةةةةةةاع التعةةةةةةةةةةةاون مةةةةةةةةةةةت المنظمةةةةةةةةةةةات واال  ةةةةةةةةةةةادات 3/11/2020
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و  ةةةةةةد ث ةةةةةةةودات اللنةةةةةةا  العا يةةةةةةةق وإعةةةةةةداد ةةةةةةةودات الماح،ةةةةةةة العا يةةةةةةة المعنيةةةةةةةق 
التا ةةةةةةعةق   عيةةةةةةل عمةةةةةةل ال،جنةةةةةةة الداطمةةةةةةةق إعةةةةةةداد وإصةةةةةةدار األدلةةةةةةة اال تا ةةةةةةادية 

 ل ودات اللنا  العا يةق الندوات الع،مية ل ودات اللنا  العا ية.
اجتمةةةةةةاع  نةةةةةةاطي مةةةةةةت المةةةةةةد ا اإلق،يمةةةةةةي للانةةةةةةام  األمةةةةةة  المت ةةةةةةدة ل،مسةةةةةةتوطنات  -

ق وةةةةةةةةةةةةةةةان مةةةةةةةةةةةةةةن أهةةةةةةةةةةةةةة  15/11/2020  العا يةةةةةةةةةةةةةةة اتةةةةةةةةةةةةةةارو  ال شةةةةةةةةةةةةةةاوة ل،ةةةةةةةةةةةةةةدو 
العامةةةةةةة  ةالموضةةةةةةوعات التةةةةةةي  ةةةةةة  مناقشةةةةةةت ا:  و يةةةةةةت مةةةةةة ةاة   ةةةةةةاه  اةةةةةةين األمانةةةةةة

ل،جامعةةةةةةةة والم تةةةةةةةي اإلق،يمةةةةةةةي ل،لانةةةةةةةام ق الت  ةةةةةةةيا ل،منتةةةةةةةدى الةةةةةةةو اري العا ةةةةةةةي 
الاا ةةةةةةةةةةت لت ةةةةةةةةةة ان والتنميةةةةةةةةةةة ال  ةةةةةةةةةةاوة والمقةةةةةةةةةةار عقةةةةةةةةةةده  المم، ةةةةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةةةة 

د ع،ةةةةة   ن يةةةةة  ال طةةةةةة التن ي يةةةةةة لت ةةةةةتاا يجية العا يةةةةةة ق التأليةةةةة2021ال ا ةةةةةمية 
 .2030لت  ان والتنمية ال  اوة المستدامة 

 المؤ ةةةةةةةةاات حةةةةةةةةو مجموعةةةةةةةةة عمةةةةةةةةل اال  ةةةةةةةةاد مةةةةةةةةن أجةةةةةةةةل المتو ةةةةةةةةط اجتمةةةةةةةةاع  -
مجموعةةةةةةةةة العمةةةةةةةةل  و  ةةةةةةةةدو ق3/12/2020والةةةةةةةة ي عقةةةةةةةةد اتةةةةةةةةارو   ال  ةةةةةةةةاوةق

ة ال  ةةةةةةةةاوة   سةةةةةةةةين أنظمةةةةةةةة التقيةةةةةةةةي  والماا  ةةةةةةةة واإلاةةةةةةةةال   شةةةةةةةأن التنميةةةةةةةة إلةةةةةةة 
المسةةةةةةةتدامة ع،ةةةةةةة  المسةةةةةةةتوى اإلق،يمةةةةةةةيق ودعةةةةةةة  ماا  ةةةةةةةة  ن يةةةةةةة  أهةةةةةةةداو التنميةةةةةةةة 

وقةةةةةةةةد نةةةةةةةةاقش المسةةةةةةةةتدامة المتع،قةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةا فةةةةةةةةي منطقةةةةةةةةة ال  ةةةةةةةةا المتو ةةةةةةةةط. 
التعاوةةةةةةةأل العةةةةةةةالمي الجد ةةةةةةةد ل،مةةةةةةةدن والمنةةةةةةةاط  ال  ةةةةةةةاوة والاوفيةةةةةةةةق  االجتمةةةةةةةاع

ومناقشةةةةةةةةةة ةيفيةةةةةةةةةة وضةةةةةةةةةت هةةةةةةةةة ا التعاوةةةةةةةةةأل موضةةةةةةةةةت التن يةةةةةةةةة  ع،ةةةةةةةةة  المسةةةةةةةةةتوى 
ق،يمةةةةةةةيق ا ةةةةةةةدو  طةةةةةةةووا  ةةةةةةة  ة  ةةةةةةة انية اةةةةةةةدع  مةةةةةةةن األدوات التةةةةةةةي  قةةةةةةةدم ا اإل

 الم وضية األورو ية.
اجتمةةةةةاع  نةةةةةاطي مةةةةةت ناطةةةةةي و وةةةةةا األ ةةةةة ا  العامةةةةةة والطةةةةةاق  الجم وروةةةةةة اليمنيةةةةةة  -

هةةةةةةة  الموضةةةةةةةوعات التةةةةةةةي  ةةةةةةة  مناقشةةةةةةةت ا: أ ق وةةةةةةةةان مةةةةةةةن 13/12/2020اتةةةةةةارو  
ا يةةةةة ع،ةةةة  عقةةةةد الجم وروةةةةة اليمينةةةةة فةةةةي إعةةةةادة االعمةةةةارق حةةةةث الةةةةدو  الع دعةةةة 

مةةةةةةةةة ةاات   ةةةةةةةةةاه   ناطيةةةةةةةةةة اةةةةةةةةةين و ارة اال ةةةةةةةةة ا  العامةةةةةةةةةة والطةةةةةةةةةاق  الجم وروةةةةةةةةةة 
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اليمينةةةةة وو ارات اإل ةةةةة ان والتعميةةةةةا  الةةةةدو  العا يةةةةةة. هةةةةة ا وقةةةةد  ةةةةة  الط،ةةةةةي مةةةةةن 
الجانةةةةةي اليمنةةةةةي االن ةةةةةمام إلةةةةة  الماةةةةةة  العا ةةةةةي ل،وقايةةةةةة مةةةةةن اخطةةةةةار الةةةةة ال   

الجم وروةةةةة اليمينةةةةة فةةةةي وال ةةةةوارث الطليعيةةةةة األخةةةةاىق ممةةةةا يسةةةة   فةةةةي مسةةةةاعدة 
 ال وارث الطليعية.  ةمواج 

( لمج،ةةةةةةةةةةةةةةةةةا و را  اال ةةةةةةةةةةةةةةةةة ان والتعميةةةةةةةةةةةةةةةةةا العةةةةةةةةةةةةةةةةةاب اتةةةةةةةةةةةةةةةةةارو  37الةةةةةةةةةةةةةةةةةدورة ) -
ق و ةةةةةةةة  اعتمةةةةةةةةاد القةةةةةةةةاارات الصةةةةةةةةادرة عةةةةةةةةن االجتماعةةةةةةةةات ال نيةةةةةةةةة 21/12/2020

 والو اروة الم ةورة أعاله.
ً:فيًمجالًالمواردًالمائيةً ❖

 ميةةةةةةةاه وال راعةةةةةةةةي  اةةةةةةةين التنسةةةةةةةل،رفيعةةةةةةةة المسةةةةةةةتوى اجتمةةةةةةةاع ال،جنةةةةةةةة المشةةةةةةةتاةة  -
أ ةةةةةةلوع القةةةةةةاهاة ال الةةةةةةث ق والةةةةةة ي عقةةةةةةد ضةةةةةةمن فعاليةةةةةةات 19/10/2020اتةةةةةةارو  

دولةةةةةةةق  17مشةةةةةةارةات مةةةةةةن الةةةةةةدو  والمنظمةةةةةةات ومشةةةةةةارةة  49ق و   ةةةةةةور ل،ميةةةةةةاه
ا ةةةةةةةدو عةةةةةةةا  ومناقشةةةةةةةة مسةةةةةةةودة ال طةةةةةةةة التن ي يةةةةةةةة لت عيةةةةةةةل إعةةةةةةةالن القةةةةةةةاهاة 

االجتمةةةةةاع عةةةةةدة ل،تنسةةةةي  اةةةةةين قطةةةةاعي الميةةةةةاه وال راعةةةةة. وصةةةةةدرت عةةةةن  2019
 وصةةةةةةةياتق أهم ةةةةةةةا: إدمةةةةةةةاج  عةةةةةةةض المقتاحةةةةةةةات حةةةةةةةو  مسةةةةةةةودة ال طةةةةةةةةق عقةةةةةةةد 
اجتمةةةةةةاع ل، لةةةةةةاا  لمناقشةةةةةةة المسةةةةةةودة الن اطيةةةةةةة وعاضةةةةةة ا ع،ةةةةةة  اجتمةةةةةةاع ال،جنةةةةةةة 

 .2021المشتاةة رفيت المستوى في اجتماع ا المقلل مط،ت عام 
م ةةةةا  ،سةةةة،ة دورات  دروليةةةةة حةةةةو  التةةةةاا ط اةةةةين الطاقةةةةة والميةةةةاه وال ةةةة ا   ةةةة   نظي -

 التعةةةةةاون مةةةةةت لجنةةةةةة اال ةةةةة وا و ةةةةة  ة الطاقةةةةةات النظي ةةةةةة لةةةةةدو  مج،ةةةةةا التعةةةةةاون 
. وقةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةة  22/10/2020و 27و 21و 14ال ،يجةةةةةةةةةيق ع،ةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةدار األيةةةةةةةةةام 

 قةةةةةةدي  أوراق عمةةةةةةل حةةةةةةو  مةةةةةةا قامةةةةةةت  ةةةةةةه األمانةةةةةةة ال نيةةةةةةة مةةةةةةن أنشةةةةةةطة خةةةةةةال  
 السنوات األخياة وأه  الدروس المست ،صة.

ت دام ميةةةةةةاه الصةةةةةةاو المعالجةةةةةةة فةةةةةةي ج،سةةةةةةة حواروةةةةةةة إق،يميةةةةةةة حةةةةةةو  إعةةةةةةادة ا ةةةةةة -
ق ضةةةةةةةةةمن 20/10/2020منطقةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةما  افاوقيةةةةةةةةةا والشةةةةةةةةةاق األو ةةةةةةةةةط اتةةةةةةةةةارو  
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ق و تعةةةةةةاون مةةةةةةت المع ةةةةةةد الةةةةةةدولي إلدارة أ ةةةةةةلوع القةةةةةةاهاة ال الةةةةةةث ل،ميةةةةةةاهفعاليةةةةةةات 
الميةةةةةةةاه. وقةةةةةةةد قامةةةةةةةت األمانةةةةةةةة ال نيةةةةةةةة ل،مج،ةةةةةةةا الةةةةةةةو اري العا ةةةةةةةي ل،ميةةةةةةةاه  ةةةةةةةيدارة 

دولةةةةةةةق وناقشةةةةةةت واقةةةةةةت وآفةةةةةةاق  18مشةةةةةةارةات مةةةةةةن  98ج،سةةةةةةة حواروةةةةةةة ح ةةةةةةاها 
التو ةةةةت فةةةةي إعةةةةادة ا ةةةةت دام ميةةةةاه الصةةةةاو المعالجةةةةة فةةةةي ال راعةةةةةق وذلةةةةك مةةةةن 
خةةةةةال  عةةةةةا  ومناقشةةةةةة  جةةةةةارب جم وروةةةةةة مصةةةةةا العا يةةةةةة والمم، ةةةةةة األردنيةةةةةة 

 ال ا مية والجم وروة ال،لنانية. 
االجتماعةةةةةات ال نيةةةةةة المصةةةةةاح ة لقمةةةةةة العشةةةةةاون جةةةةةد ا  الةةةةة ةا أنةةةةةه فةةةةةي إطةةةةةار  -

فةةةةةةةي إعةةةةةةةداد  العامةةةةةةةةق  ةةةةةةةارةت األمانةةةةةةةة 28/10/2020اتةةةةةةةارو  التةةةةةةةي عقةةةةةةةدت 
حةةةةةةو  التةةةةةةاا ط اةةةةةةين الميةةةةةةاه والطاقةةةةةةة وال ةةةةةة ا   (Policy brief)ورقةةةةةةة  يا ةةةةةةية 

فةةةةةي الو ةةةةةط ال  ةةةةةايق  التعةةةةةاون مةةةةةت مجموعةةةةةة مةةةةةن المؤ سةةةةةات ال   يةةةةةة مةةةةةن 
لةةةةةةل مةةةةةةن المم، ةةةةةةة العا يةةةةةةة السةةةةةةعودية و ةةةةةة،طنة عمةةةةةةان ودولةةةةةةة اليونةةةةةةان ودولةةةةةةة 

نةةةةةةة المزنظ مةةةةةةة اجتماعةةةةةةات خاصةةةةةةات لعةةةةةةا  نتةةةةةةاط  الورقةةةةةةة غانةةةةةةا. وقةةةةةةد عقةةةةةةدت ال،ج
دعةةةةةوة ل،مشةةةةةارةة فةةةةةي االجتمةةةةةاع المقلةةةةةل  العامةةةةةةالسيا ةةةةةية. ةمةةةةةا  ،قةةةةةت األمانةةةةةة 
 لمجموعة العشاون في إيطاليا. 

 14/11/2020-28/9أر ةةةةةةةت اجتماعةةةةةةةات  نسةةةةةةةيقية  ةةةةةةة  عقةةةةةةةدها خةةةةةةةال  ال تةةةةةةةاة  -
و مشةةةةةارةة أر عةةةةةة  التنسةةةةةي  مةةةةةت الم ةةةةةادرة اإلق،يميةةةةةة لمنظمةةةةةة األغ يةةةةةة وال راعةةةةةة 

عشةةةةا منظمةةةةة إق،يميةةةةة ودوليةةةةة م تمةةةةة  مواضةةةةيت الميةةةةاهق وذلةةةةك ا ةةةةدو التنسةةةةي  
والتعةةةةةةاون فةةةةةةي هةةةةةة ا المجةةةةةةا ق مةةةةةةن خةةةةةةال  إعةةةةةةداد ااامج ةةةةةةا )  ةةةةةةوث ودرا ةةةةةةات 

 ودورات  درولية(  التعاون والتنسي  مت الدو . 
 الصةةةةةةةةاو دروليةةةةةةةةة حةةةةةةةةو  التو ةةةةةةةةت فةةةةةةةةي إعةةةةةةةةادة ا ةةةةةةةةتعما  ميةةةةةةةةاه  أر ةةةةةةةةت دورات -

لتعةةةةةةةةاون مةةةةةةةةت منظمةةةةةةةةة األغ يةةةةةةةةة وال راعةةةةةةةةة ومجموعةةةةةةةةة منظمةةةةةةةةات المزعالجةةةةةةةةةق  ا
 ،سةةةةة،ة اجتماعةةةةةات حةةةةةو  دفةةةةةت إعةةةةةادة ا ةةةةةت دام الميةةةةةاه  ةةةةةاو ة. وقةةةةةد  ةةةةة  عقةةةةةد 

 .15/12/2020-20/9أفاوقيا خال  ال تاة المعالجة في  ما  
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اجتمةةةةاع ال،جنةةةةة التوجي يةةةةة ل، ةةةةوار اإلق،يمةةةةي حةةةةو  التةةةةاا ط اةةةةين الميةةةةاه والطاقةةةةة  -
ق وذلةةةةةةةةةةةك فةةةةةةةةةةةي إطةةةةةةةةةةةار مشةةةةةةةةةةةاوع ال ةةةةةةةةةةةوار 12/2020/ 3-2وال ةةةةةةةةةةة ا   ةةةةةةةةةةةومي 

اإلق،يمةةةةةةةي حةةةةةةةو  التةةةةةةةاا ط اةةةةةةةين الميةةةةةةةاه والطاقةةةةةةةة وال ةةةةةةة ا  الةةةةةةة ي  ن ةةةةةةة ه الوةالةةةةةةةة 
األلمانيةةةةةةةةةة ل،تعةةةةةةةةةاون الةةةةةةةةةدولي والممةةةةةةةةةو  مةةةةةةةةةن طةةةةةةةةةاو اال  ةةةةةةةةةاد األور ةةةةةةةةةي وو ارة 
التعةةةةةةةاون االقتصةةةةةةةادي األلمانيةةةةةةةة. وقةةةةةةةد  ةةةةةةة  اقتةةةةةةةاا  مجموعةةةةةةةة أنشةةةةةةةطة  النسةةةةةةة ة 

 .2024- 2021انية ل،مشاوع ل،منطقة العا ية في الماح،ة ال 
اجتمةةةةةةةةاع الشةةةةةةةةاةا  ال ةةةةةةةةتاا يجية الميةةةةةةةةاه لمنطقةةةةةةةةة ال  ةةةةةةةةا األاةةةةةةةةيض المتو ةةةةةةةةط  -

ق و ةةةةةةة   قةةةةةةةدي  ورقةةةةةةةة حةةةةةةةو  التقةةةةةةةدم ال اصةةةةةةةل فةةةةةةةي  ن يةةةةةةة  9/12/2020اتةةةةةةةارو  
ا ةةةةةةةتاا يجية األمةةةةةةةن المةةةةةةةاطي العا ةةةةةةةي ودور المنظمةةةةةةةات اإلق،يميةةةةةةةة والدوليةةةةةةةة فةةةةةةةي 

   عيل ال طة التن ي ية.
نظم ةةةةةةةا الماةةةةةةةة  ال ،سةةةةةةةطيني أل  ةةةةةةةاث السيا ةةةةةةةات ور ةةةةةةةة حواروةةةةةةةة مت صصةةةةةةةة  -

ق وذلةةةةةةةةةةةةةةةك 15/12/2020والدرا ةةةةةةةةةةةةةةةات اإل ةةةةةةةةةةةةةةةتاا يجية )مسةةةةةةةةةةةةةةةارات( اتةةةةةةةةةةةةةةةارو  
لمناقشةةةةةةةة ورقةةةةةةةة    يةةةةةةةة  عنةةةةةةةوان "المشةةةةةةةاروت اإلق،يميةةةةةةةة و  عا  ةةةةةةةا ع،ةةةةةةة  ال قةةةةةةةوق 

ها  نةةةةةةةدرج هةةةةةةة ه الور ةةةةةةةة جةةةةةةةوني عاصةةةةةةةي. و  دةتةةةةةةةور ال ،سةةةةةةةطينية ل،ميةةةةةةةاه"ق أعةةةةةةةد 
 التعةةةةةةةةاون مةةةةةةةةت م ةةةةةةةةادرة إدارة  ضةةةةةةةةمن مشةةةةةةةةاوع    ةةةةةةةةي  ن ةةةةةةةة ه ماةةةةةةةةة  مسةةةةةةةةاراتق

األ مةةةةةات ال ن،نديةةةةةةق وو ةةةةةدو إلةةةةة  درا ةةةةةة ال يةةةةةارات لألمةةةةةن المةةةةةاطي ال ،سةةةةةطيني 
فةةةةةةةةةةةي ضةةةةةةةةةةةو  السةةةةةةةةةةةينارووهات المسةةةةةةةةةةةتقل،يةق وآ ارهةةةةةةةةةةةا السيا ةةةةةةةةةةةية واالقتصةةةةةةةةةةةادية 

  واالجتماعية.
 :فيًمجالًالحدًمنًمخاطرًالكوارثً ❖

االحت ةةةةا   مةةةةن م ةةةةاطا ال ةةةةوارث  منا ةةةة ة اجتمةةةةاع م تةةةةي األمةةةة  المت ةةةةدة ل، ةةةةد   -
األمانةةةةةةة  وألقةةةةةةت ق13/10/2020اتةةةةةةارو   ةةةةةةاليوم العةةةةةةالمي ل، ةةةةةةد مةةةةةةن ال ةةةةةةوارث 

ة،مةةةةةةةةة فةةةةةةةةي افتتةةةةةةةةا  االحت اليةةةةةةةةة التةةةةةةةةي  ةةةةةةةةارةت في ةةةةةةةةا السةةةةةةةةيدة مةةةةةةةةامي  العامةةةةةةةةة
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مي و ةةةةوري مم ،ةةةةة األمةةةةين العةةةةام لألمةةةة  المت ةةةةدة واألمينةةةةة العامةةةةة لم تةةةةي األمةةةة  
 .من م اطا ال وارث المت دة ل، د  

لمت ةةةةةدة ل، ةةةةةد مةةةةةن م ةةةةةاطا ال ةةةةةوارث واألمانةةةةةة العامةةةةةة اجتمةةةةةاع م تةةةةةي األمةةةةة  ا -
وال ليةةةةةةةا المز ، ةةةةةةةف  يعةةةةةةةداد و يقةةةةةةةة االخطةةةةةةةار الليولوجيةةةةةةةة والصةةةةةةة ية الما  طةةةةةةةة 

ق 28/10/2020 اال ةةةةةةتاا يجية العا يةةةةةةة ل، ةةةةةةد مةةةةةةن م ةةةةةةاطا ال ةةةةةةوارث اتةةةةةةارو  
و ةةةةة  ا ةةةةةةتعاا  ماطيةةةةةات األمانةةةةةةة العامةةةةةة  شةةةةةةأن اعةةةةةداد الو يقةةةةةةة وةيفيةةةةةة  نةةةةةةاو  

ا م مةةةةت اال ةةةةتاا يجية العا يةةةةة ل، ةةةةد مةةةةن م ةةةةاطا ال ةةةةوارثق الموضةةةةوعق  مةةةةا  تةةةةو 
عةةةةةةةداد الو يقةةةةةةةة إ وةةةةةةةة لك إعطةةةةةةةا  التوجي ةةةةةةةات ل، ليةةةةةةةا ل،شةةةةةةةاوع فةةةةةةةي اللةةةةةةةد  فةةةةةةةي 

   ا  عاض ا ع،  الدو  العا ية حا  االنت ا  من ا.
لةةةةة  إمسةةةةةتقلل االقتصةةةةةاد األخ ةةةةةا: مةةةةةن السيا ةةةةةة "و اروةةةةةة حةةةةةو   يةح،قةةةةةة نقا ةةةةة -

ي  مةةةةةةةةةةةةن القمةةةةةةةةةةةةة العالميةةةةةةةةةةةةة ل،نمةةةةةةةةةةةةو ق اتنظةةةةةةةةةةةة28/10/2020اتةةةةةةةةةةةةارو   "التن يةةةةةةةةةةةة 
  ةةةةةةةةا  دفةةةةةةةةت ال ةةةةةةةةوار حةةةةةةةةو  اال ةةةةةةةةتاا يجيات وال ،ةةةةةةةةو  لت ووةةةةةةةةل ق و األخ ةةةةةةةةا

المؤ سةةةةةات والمنظمةةةةةات غيةةةةةا الا  يةةةةةة وقطةةةةةاع األعمةةةةةا  إلةةةةة  مسةةةةةاحات أل ةةةةةا 
ن مةةةةةةةن ال  ومةةةةةةةات والمنظمةةةةةةةاتق و مت ةةةةةةةد  ا ةةةةةةةارك في ةةةةةةةوقةةةةةةةد صةةةةةةةداقة ل،لينةةةةةةةة. 

اد  األ ةةةةةةةةن،ة  ةةةةةةةة    ةةةةةةةة. و وخلةةةةةةةةاا  فةةةةةةةةي االقتصةةةةةةةةاد والتع،ةةةةةةةةي  ومجةةةةةةةةاالت السيا ةةةةةةةةة
الت اع،يةةةةةةةةة والمناقشةةةةةةةةات اةةةةةةةةين المشةةةةةةةةارةين وال ةةةةةةةةاوج  ا ةةةةةةةةتاا يجيات و وصةةةةةةةةيات 

وقةةةةةدمت األمانةةةةةة  م ةةةةددة لتطليق ةةةةةا فةةةةةي مجةةةةةاالت العمةةةةةل المةةةةةا  ط   ةةةةةل منظمةةةةةة.
العامةةةةةةةةة العد ةةةةةةةةد مةةةةةةةةن المةةةةةةةةداخالت حةةةةةةةةو  األمةةةةةةةةن المةةةةةةةةاطي وال ةةةةةةةة اطي ل،منطقةةةةةةةةة 

أل ةةةةةةةا  العا يةةةةةةةةق وا ةةةةةةةتاا يجيات ال ةةةةةةةد مةةةةةةةن م ةةةةةةةاطا ال ةةةةةةةوارثق وجعةةةةةةةل المةةةةةةةدن
 ماونة و ع و  قدرا  ا ع،  الصمود.

اجتمةةةةةاع الشةةةةةاالة العا يةةةةةة ال ةةةةةاما ل، ةةةةةد مةةةةةن م ةةةةةاطا ال ةةةةةوارث خةةةةةال  ال تةةةةةاة  -
ق حيةةةةةةةةةةةةث قةةةةةةةةةةةةدمت األمانةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةة ة،مةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةي الج،سةةةةةةةةةةةةة 2-9/11/2020

ال ةةةةةةد و ع،ةةةةةة  مجاا ةةةةةةة ال ةةةةةةوارث الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة  ع وةةةةةة  قةةةةةةدرة االفتتاحيةةةةةةة حةةةةةةو  
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و  العا يةةةةةةة فةةةةةةي وضةةةةةةت ورصةةةةةةد ق وج ةةةةةةود الةةةةةةدمةةةةةةن الم ةةةةةةاطا وقاا،يةةةةةةة الت ةةةةةةار
اال ةةةةةةةةةةةتاا يجيات الوطنيةةةةةةةةةةةة ل، ةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةن م ةةةةةةةةةةةاطا ال ةةةةةةةةةةةوارثق وذلةةةةةةةةةةةك  ن يةةةةةةةةةةة ات 

وإطةةةةةةار " ةةةةةةنداي".  2030لال ةةةةةةتاا يجية العا يةةةةةةة ل، ةةةةةةد مةةةةةةن م ةةةةةةاطا ال ةةةةةةوارث 
لمةةةةةا قةةةةةدمت األمانةةةةةة العامةةةةةة مالحظا  ةةةةةا وماطيا  ةةةةةا فةةةةةي ختةةةةةام االجتمةةةةةاع حةةةةةو  

ن ةافةةةةةةةةةة أصةةةةةةةةة اب التوصةةةةةةةةةيات والطاوةةةةةةةةة  المسةةةةةةةةةتقل،ي لتن يةةةةةةةةة ها  التنةةةةةةةةةاغ  اةةةةةةةةةي
عةةةةةةةدادها حةةةةةةةو  االخطةةةةةةةار إ المصةةةةةةة، ةق خاصةةةةةةةة فيمةةةةةةةا  تع،ةةةةةةة   الو يقةةةةةةةة الم مةةةةةةةت 

الليولوجيةةةةةةةة والصةةةةةةةة ية الما  طةةةةةةةة  اال ةةةةةةةةتاا يجية العا يةةةةةةةةة ل، ةةةةةةةد مةةةةةةةةن م ةةةةةةةةاطا 
 ال وارث.

 14/12/2020 اتةةةةةةةةارو  شةةةةةةةةاوري حةةةةةةةةو  ال ةةةةةةةةد مةةةةةةةةن م ةةةةةةةةاطا ال ةةةةةةةةوارث  لقةةةةةةةةا  -
ا ةةةةةةةةي )راطةةةةةةةةد( اتنظةةةةةةةةي  مةةةةةةةةن الشةةةةةةةة  ة العا يةةةةةةةةة ل،لينةةةةةةةةة والتنميةةةةةةةةة فةةةةةةةةي الةةةةةةةةوطن الع

 التعةةةةةةةةاون مةةةةةةةةت الشةةةةةةةة  ة العالميةةةةةةةةة لمنظمةةةةةةةةات المجتمةةةةةةةةت المةةةةةةةةدني ل، ةةةةةةةةد مةةةةةةةةن و 
ا  حةةةةةةو  ال ةةةةةةوارثق حيةةةةةةث  ةةةةةة  مناقشةةةةةةة  ع وةةةةةة   ةةةةةةلل التعةةةةةةاون وخ،ةةةةةة  حةةةةةةوار ان ةةةةةة

مةةةةن خةةةةال  التواصةةةةل مةةةةت م ت،ةةةةف وذلةةةةك ق ةةةةايا ال ةةةةد مةةةةن م ةةةةاطا ال ةةةةوارثق 
األطةةةةةةةااو المعنيةةةةةةةة و  ةةةةةةةاد  ال لةةةةةةةاات فيمةةةةةةةا ايةةةةةةةن   حةةةةةةةو  الت ةةةةةةةديات وال ةةةةةةةاا 

تاحةةةةةةةة. وضةةةةةةة  هةةةةةةة ا ال،قةةةةةةةا  مم ،ةةةةةةةي عةةةةةةةدد مةةةةةةةن منظمةةةةةةةات المجتمةةةةةةةت المةةةةةةةدني الم
النشةةةةةةةةيطة فةةةةةةةةي هةةةةةةةة ا المجةةةةةةةةا ق  اإلضةةةةةةةةافة إلةةةةةةةة  مم ،ةةةةةةةةي الج ةةةةةةةةات ال  وميةةةةةةةةة 

ال،قةةةةا  حةةةةو   ن يةةةة  هةةةة ا لقةةةةت الجامعةةةةة العا يةةةةة ة،مةةةةة فةةةةي افتتةةةةا  قةةةةد أالمعنيةةةةة. و 
 .اال تاا يجية العا ية ل، د من م اطا ال وارث

 
ً
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 رصاد الجوية:في مجال شؤون البيئة واأل -3
 علةةةةا  قنيةةةةة  تنظي  أو المشةةةةارةة فةةةةي االجتماعةةةةات التاليةةةةةال ةةةةالعامةةةةة قامةةةةت األمانةةةةة 

 :"فيد و ةون اانا"
ًفيًمجالًالبيئة:ً ❖

 نظةةةةةي  فعاليةةةةةة  منا ةةةةة ة االحت ةةةةةا  ايةةةةةوم اللينةةةةةة العا ةةةةةي "  ةةةةةت  ةةةةةعار الن ايةةةةةات  -
ق وذلةةةةةةةةةةةك 14/10/2020اتةةةةةةةةةةةارو  " وح،ةةةةةةةةةةةو االل تاونيةةةةةةةةةةةة وال  ا اطيةةةةةةةةةةةة واقةةةةةةةةةةةت 

ةة عةةةةةدد مةةةةةن الةةةةةدو  العا يةةةةةة والمنظمةةةةةات العا يةةةةةة المعنيةةةةةةق ا ةةةةةدو رفةةةةةت  مشةةةةةار 
الةةةةوعي اللينةةةةيق ومناقشةةةةة أهةةةة  الق ةةةةايا والت ةةةةديات اللينيةةةةة فةةةةي المنطقةةةةة العا يةةةةة 
وإلقةةةةةةةةا  ال ةةةةةةةةو  ع،ةةةةةةةة  أهميةةةةةةةةة الةةةةةةةةت ،ص ا مةةةةةةةةنق وإعةةةةةةةةادة التةةةةةةةةدووا ل،م ، ةةةةةةةةات 
 اإلل تاونيةةةةةة وال  ا اطيةةةةةة التةةةةةي   ةةةةة مت أحجام ةةةةةا فةةةةةي لةةةةةل التطةةةةةور المتسةةةةةارع

 ل،ت نولوجيا.
ور ةةةةةةة عمةةةةةةل حةةةةةةو  الت يةةةةةةاات المناخيةةةةةةة "الجاط ةةةةةةة: فقةةةةةةدان التنةةةةةةوع الليولةةةةةةوجي"  -

ق  التعةةةةةةةةةةةةاون مةةةةةةةةةةةةت و ارة اللينةةةةةةةةةةةةة  جم وروةةةةةةةةةةةةة مصةةةةةةةةةةةةا 14/10/2020اتةةةةةةةةةةةةارو  
العا يةةةةةةة وماةةةةةةة  التمييةةةةةة  ل،ت يةةةةةةاات المناخيةةةةةةة والتنميةةةةةةة المسةةةةةةتدامةق و مشةةةةةةارةة 

دي  ورقةةةةةةةة عمةةةةةةةل عةةةةةةةدد مةةةةةةةن المنظمةةةةةةةات العا يةةةةةةةة واإلق،يميةةةةةةةة والدوليةةةةةةةة. و ةةةةةةة   قةةةةةةة
  عنوان "التنوع الليولوجي الت ديات وال اا من منظور اقتصادي".

نةةةةةدوة اتنظةةةةةي  مشةةةةةتاك اةةةةةين األمانةةةةةة العامةةةةةة والمنظمةةةةةة العا يةةةةةة ل،تا يةةةةةة وال قافةةةةةة  -
ق و مشةةةةةةةةةارةة 14/10/2020والع،ةةةةةةةةةوم  منا ةةةةةةةةة ة  ةةةةةةةةةوم اللينةةةةةةةةةة العا ةةةةةةةةةي اتةةةةةةةةةارو  

 عدد من المنظمات العا ية ومنظمات المجتمت المدني.
ق وعزقةةةةةةدت  التعةةةةةةاون 14/10/2020وة حةةةةةةو  " ةةةةةةوم اللينةةةةةةة العا ةةةةةةي" اتةةةةةةارو  نةةةةةةد -

مةةةةةةةت اال  ةةةةةةةاد العا ةةةةةةةي لةةةةةةةاواد ال شةةةةةةةافة والما ةةةةةةةداتق وناقشةةةةةةةت  ةةةةةةةلل الةةةةةةةت ،ص 
ا مةةةةةةةن مةةةةةةةن الن ايةةةةةةةات ال  ا اطيةةةةةةةة واالل تاونيةةةةةةةة. وقةةةةةةةد  ةةةةةةةارك في ةةةةةةةا عةةةةةةةدد مةةةةةةةن 

 المنظمات العا ية ومنظمات المجتمت المدني.
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يةةةةةةةةةةة لق ةةةةةةةةةةايا وم اوضةةةةةةةةةةات   يةةةةةةةةةةا المنةةةةةةةةةةا  ( ل،مجموعةةةةةةةةةةة العا 28االجتمةةةةةةةةةةاع ) -
 واصةةةةةةةةةةةةة،ت المجموعةةةةةةةةةةةةةة الت احةةةةةةةةةةةةةث  شةةةةةةةةةةةةةأنحيةةةةةةةةةةةةةث ق 22/10/2020اتةةةةةةةةةةةةةارو  

التةةةةةةي  ةةةةةةتطا  ع،ةةةةةة  ماطةةةةةةدة م اوضةةةةةةات   يةةةةةةا المنةةةةةةا   ال يووةةةةةةةالموضةةةةةةوعات 
ق ووسةةةةةتعد ل ةةةةةا المجتمةةةةةت الةةةةةدولي مةةةةةن 2021خةةةةةال  الجةةةةةوالت الت اوضةةةةةية لعةةةةةام 

اةةةةةةا  خةةةةةةال  خةةةةةةال  لقةةةةةةا ات افتااضةةةةةةية وطنيةةةةةةة وإق،يميةةةةةةة. وةةةةةةةان الموضةةةةةةوع األ
االجتمةةةةةةاع هةةةةةةو مناقشةةةةةةة التوجةةةةةةه اللاوطةةةةةةاني لمسةةةةةةار الم اوضةةةةةةات ) اعت ةةةةةةار أن 

( فةةةةةةي جال ةةةةةةجو  ا ةةةةةة ت،ندا 26ااوطانيةةةةةةا الةةةةةةاطيا المنتظةةةةةةا لمةةةةةةؤ ما األطةةةةةةااو )
م ةةةةةل التنةةةةةوع  قالتةةةةةي   ةةةةة  الةةةةةدو  العا يةةةةةة(ق خاصةةةةةةت  جةةةةةاه  ،ةةةةةك الق ةةةةةايا 2021

التةةةةةي  ةةةةةدرج فةةةةةي   ةةةةةار  ن يةةةةة   ةةةةةداايا اال ةةةةةتجا ة و  د ةةةةةد األنشةةةةةطةآاالقتصةةةةةادي و 
اال ةةةةةةتعداد ل ةةةةةوار المنةةةةةةا  الةةةةة ي دعةةةةةةت  المسةةةةةاهمات الوطنيةةةةةةق  اإلضةةةةةةافة إلةةةةة 

. وقةةةةةةةةد أاةةةةةةةةدت 4/12/2020-23/11لةةةةةةةةه  ةةةةةةةة ا اروة اال  ا يةةةةةةةةة خةةةةةةةةال  ال تةةةةةةةةاة 
العا يةةةةةةةة  عةةةةةةةد   طةةةةةةةي جاط ةةةةةةةة  الةةةةةةةدو أولووةةةةةةةات المجموعةةةةةةةة العا يةةةةةةةة  مسةةةةةةة  ا  

  وأهةةةةةداو  االعت ةةةةةار م ةةةةةاد ات أخةةةةة  قالنمةةةةةو االقتصةةةةةادي شةةةةةأن  لورونةةةةةاق وخاصةةةةةة
دم  قةةةةةةدرات وام انيةةةةةةات الةةةةةةدو  المتقدمةةةةةةة اةةةةةة اال  ا يةةةةةةة اإلطاروةةةةةةة وا  ةةةةةةاق  ةةةةةةاروا

 .في مساعدة الدو  النامية في التقنية و نا  القدرات و موول المشاروت
( ل لةةةةةةاا  اللينةةةةةةة و  يةةةةةةا المنةةةةةةا  فةةةةةةي الةةةةةةدو  أع ةةةةةةا  27االجتمةةةةةةاع التنسةةةةةةيقي ) -

- 1الةةةةة ي عقةةةةةد  ةةةةةومي (ق و منظمةةةةةة األقطةةةةةار العا يةةةةةة المصةةةةةدرة ل،لتةةةةةاو  )أوا ةةةةةك
ق و نةةةةةةةةاو  مناقشةةةةةةةةة نتةةةةةةةةاط  مةةةةةةةةؤ ما األطةةةةةةةةااو األخيةةةةةةةةا )مدروةةةةةةةةد: 2/11/2020

ات يةةةةةةةةةةا المنةةةةةةةةةةا   المعنيةةةةةةةةةةة(ق وم اجةةةةةةةةةةات ال ينةةةةةةةةةةة ال  وميةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة 2019
و أ ياهةةةةةا ع،ةةةةة  مسةةةةةار الم اوضةةةةةات ور ط ةةةةةا  ق ةةةةةايا التجةةةةةارة العالميةةةةةةق خاصةةةةةة 

ضةةةةةةات   يةةةةةةا مةةةةةةا  تع،ةةةةةة   التجةةةةةةارة واللينةةةةةةة. و طةةةةةةاق النقةةةةةةا  إلةةةةةة    عةةةةةةات م او 
المنةةةةةةةا  ع،ةةةةةةة  قطةةةةةةةاع الصةةةةةةةناعة اللتاوليةةةةةةةة العا يةةةةةةةةق والت ةةةةةةةديات ال  يةةةةةةةاة التةةةةةةةي 
 واجةةةةةةه الةةةةةةدو  المنتجةةةةةةة ل،ةةةةةةن ط مةةةةةةن جةةةةةةاا    عةةةةةةات م اوضةةةةةةات   يةةةةةةا المنةةةةةةا ق 
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ف ةةةةةةالت عةةةةةةن أهميةةةةةةة اال ةةةةةةت ادة مةةةةةةن ال ةةةةةةاا المطاوحةةةةةةة مةةةةةةن الموقةةةةةةف العا ةةةةةةي 
ل،تعامةةةةةةةةل مةةةةةةةةت ق ةةةةةةةةايا   يةةةةةةةةا المنةةةةةةةةا ق والتنسةةةةةةةةي  المتواصةةةةةةةةل خةةةةةةةةال  الت ةةةةةةةةاك 

 العا ي في م اوضات   يا المنا  في الماح،ة القادمة.
لتنميةةةةةةةةة قةةةةةةةةدرات م اوضةةةةةةةةي   يةةةةةةةةا المنةةةةةةةةا  مةةةةةةةةن الةةةةةةةةدو   (14) ور ةةةةةةةةة العمةةةةةةةةل -

لجنةةةةةةة  مةةةةةةت اتنظةةةةةةي  مشةةةةةةتاكق 2021 الا ةةةةةةت األو  مةةةةةةن العةةةةةةامخةةةةةةال  ق العا يةةةةةةة
اال ةةةةةة وا و انةةةةةةام  األمةةةةةة  المت ةةةةةةدة ل،لينةةةةةةة وم تةةةةةةي اليونسةةةةةة و اإلق،يمةةةةةةي ل،ع،ةةةةةةوم 

عاوضةةةةةةات ماطيةةةةةةة مةةةةةةن خلةةةةةةاا  الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة  ت ةةةةةةمن فةةةةةةي الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة. و 
،موضةةةةةةوعات المطاوحةةةةةةة والمنظمةةةةةةات الشةةةةةةاو ة حةةةةةةو    عيةةةةةةل الانوةةةةةةة العا يةةةةةةة ل

ع،ةةةةةة  ماطةةةةةةدة م اوضةةةةةةات   يةةةةةةا المنةةةةةةا  )وخاصةةةةةةة أولووةةةةةةات المجموعةةةةةةة العا يةةةةةةة 
لت قيةةةةة  ال ةةةةةدو العةةةةةالمي ل،ت يةةةةةألق التوقعةةةةةات المناخيةةةةةة  الةةةةةدو  العا يةةةةةة وأ اهةةةةةا 

تةةةةةةةداعيات االقتصةةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةة لجاط ةةةةةةةة ةورونةةةةةةةا فةةةةةةةي ا  ةةةةةةةاذ القةةةةةةةااراتق ال
لم اوضةةةةةات  المجموعةةةةةة العا يةةةةةةع،ةةةةة  العمةةةةةل المنةةةةةاخي العةةةةةالمي(. وقةةةةةد عقةةةةةدت 

الةةةةةة ي  حةةةةةةوار المنةةةةةةا ( لمناقشةةةةةةة نتةةةةةةاط  29  يةةةةةةا المنةةةةةةا  اجتماع ةةةةةةا )وق ةةةةةةايا 
 ال تةةةةةةةاة خةةةةةةةال دعةةةةةةةت إليةةةةةةةه  ةةةةةةة ا اروة ا  ا يةةةةةةةة األمةةةةةةة  المت ةةةةةةةدة لت يةةةةةةةا المنةةةةةةةا  

وضةةةةةةةةةةةةت  ةةةةةةةةةةةة    شةةةةةةةةةةةةأن اقآرا  المجموعةةةةةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةةةةة و  4/12/2020 - 23/11
خةةةةةةةال  الجةةةةةةةوالت المجموعةةةةةةةة الموقةةةةةةةف العا ةةةةةةةي الةةةةةةة ي  ةةةةةةةي ون أ ةةةةةةةاس   ةةةةةةةاك 

( ل، ينةةةةةةةةةةةات ال اعيةةةةةةةةةةةة 53ق وأهم ةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةدورة )2021عةةةةةةةةةةةام فةةةةةةةةةةةي الت اوضةةةةةةةةةةةية 
لمةةةةةةةؤ ما األطةةةةةةةااو  26الةةةةةةةدورة  وصةةةةةةةوالت إلةةةةةة ( 2021)اةةةةةةةون:  ونيةةةةةةةو  لال  ا يةةةةةةة

)جال ةةةةةةةةجو: نةةةةةةةةوفملا  المنةةةةةةةةا فةةةةةةةةي ا  ا يةةةةةةةةة األمةةةةةةةة  المت ةةةةةةةةدة اإلطاروةةةةةةةةة لت يةةةةةةةةا 
2021). 

عقةةةةةةدت األمانتةةةةةةان ال نيتةةةةةةان لمج،ةةةةةةا الةةةةةةو را  العةةةةةةاب المسةةةةةةؤولين عةةةةةةن  ةةةةةةؤون  -
 التعةةةةةةةةاون والتنسةةةةةةةةي  مةةةةةةةةت الم تةةةةةةةةي اللينةةةةةةةةة ومج،ةةةةةةةةا و را  الصةةةةةةةة ة العةةةةةةةةابق 

اإلق،يمةةةةةةةةي للانةةةةةةةةام  األمةةةةةةةة  المت ةةةةةةةةدة ل،لينةةةةةةةةة ل ةةةةةةةةاب ا ةةةةةةةةيا والم تةةةةةةةةي اإلق،يمةةةةةةةةي 
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جتمةةةةةةةاع المشةةةةةةةتاك ال ةةةةةةةاا اال ة العالميةةةةةةةة لشةةةةةةةاق المتو ةةةةةةةطق لمنظمةةةةةةةة الصةةةةةةة
-2017)  متا عةةةةةة  ن يةةةةة  اال ةةةةةتاا يجية العا يةةةةةة ل،صةةةةة ة واللينةةةةةة ودليةةةةةل عم، ةةةةةا

ق وذلةةةةةةةةك و مشةةةةةةةةارةة ال لةةةةةةةةاا  مةةةةةةةةن 10/11/2020- 9وذلةةةةةةةةك  ةةةةةةةةومي  (2030
و ارا ةةةةةةي اللينةةةةةةة والصةةةةةة ة مةةةةةةن الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة وعةةةةةةدد مةةةةةةن المنظمةةةةةةات العا يةةةةةةة 

  ا: المعنيةق وصدر عن االجتماع عدد من التوصياتق من أهم
o   حث الدو  العا ية األع ا  التي ل   واو  عد االمانتين ال نيتين لمج،سي 

و را  الص ة واللينة العاب اتقاوا موحد حو  اإلجاا ات التي    ا  اذها 
في الماح،ة األول  ال اصة  متا عة  ن ي  اال تاا يجية العا ية ل،ص ة واللينة 

الص ة واللينةق والعمل ع،  ودليل عم، ا من قلل الو ار ين المعنيتين  
موافا  ا  ه في أقاب ا جا  المم نة مت اال تعانة  ا لية المساعدة في  ن ي  

 والمص وفة. ةاال تاا يجي
o   العا ية  اال تاا يجيةال ني لتن ي   الدع دعوة الدو  العا ية التي   تاج ال

و را   مج،سي  م اط ة االمانتين ال نيتين لإل  ل،ص ة واللينة ودليل عم، اق 
الص ة واللينة العاب ل،تنسي  مت الم تي اإلق،يمي لمنظمة الص ة العالمية 
والماة  اإلق،يمي لص ة اللينة والم تي اإلق،يمي للانام  األم  المت دة 

 ل،لينةق ل،نظا في إم انية  قدي  الدع  الال م.
 فيًمجالًاألرصادًالجوية:ً ❖

-10ادس  ةةةةةةةةةةةةةةةومي عقةةةةةةةةةةةةةةدت لجنةةةةةةةةةةةةةةةة أرصةةةةةةةةةةةةةةاد الطيةةةةةةةةةةةةةةةاان اجتماع ةةةةةةةةةةةةةةا السةةةةةةةةةةةةةةة -
ةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن المنظمةةةةةةةةةة   عتمةةةةةةةةةدهاق وناقشةةةةةةةةةت المن جيةةةةةةةةةات التةةةةةةةةةي 11/11/2020

العالميةةةةة لألرصةةةةاد الجووةةةةةة ومنظمةةةةة الطيةةةةاان المةةةةةدني الةةةةدولي لتطةةةةووا أنظمت ةةةةةا 
و قةةةةةةةدي  خةةةةةةةدمات األرصةةةةةةةاد الجووةةةةةةةة إلةةةةةةة  قطةةةةةةةاع الطيةةةةةةةاان المةةةةةةةدنيق وناقشةةةةةةةت 

وةةةةةةةة ع،ةةةةةةة  قطةةةةةةةاعي األرصةةةةةةةاد الجو   ةةةةةةةار السةةةةةةة،لية ل، ةةةةةةةوارث الطليعيةةةةةةةةأي ةةةةةةةات ا 
ق وع،ةةةةةةةةة  وجةةةةةةةةةه ال صةةةةةةةةةوا جاط ةةةةةةةةةة ةورونةةةةةةةةةا وال طةةةةةةةةةوط والطيةةةةةةةةةاان المةةةةةةةةةدني
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اإلر ةةةةةادية ل،منظمةةةةةة العالميةةةةةة لألرصةةةةةاد الجووةةةةةة فةةةةةي هةةةةة ا ال صةةةةةوا. و طةةةةةاق 
ةةةةة م الت سةةةةةينات فةةةةةي منظومةةةةةة الطيةةةةةاان التةةةةةي وضةةةةةعت ا منظمةةةةةة  النقةةةةةا  إلةةةةة  ح 

الطيةةةةةةةاان المةةةةةةةدني الةةةةةةةدوليق خاصةةةةةةةة مةةةةةةةا  تع،ةةةةةةة    ةةةةةةةدمات األرصةةةةةةةاد الجووةةةةةةةة. 
ماافةةةةةة  األرصةةةةةةاد الجووةةةةةةة العا يةةةةةةة التةةةةةة ام ضةةةةةةاورة  ال،جنةةةةةةةو  ةةةةةةمنت  وصةةةةةةيات 

 ةةةةةال طوط اإلر ةةةةةادية واإلجةةةةةاا ات التةةةةةي وضةةةةةعت ا المنظمةةةةةة العالميةةةةةة لألرصةةةةةاد 
مااجعةةةةةة و  الجووةةةةةة ل ةةةةةمان أدا  م ام ةةةةةا والتعامةةةةةل مةةةةةت جاط ةةةةةة فيةةةةةاوس ةورونةةةةةا

 و عد ، ا في ضو  واقت الجاط ة.  اواحتياجا   اأولووا 
 ل،ةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةة لتوقعةةةةةةةات المناخيةةةةةةةةمنتةةةةةةةدى ا مةةةةةةةنان ل ةةةةةةةل ال نيةةةةةةة انعقةةةةةةةد ال اوقةةةةةةة -

 ومنتةةةةةةةةدى التوقعةةةةةةةةات المناخيةةةةةةةةة لةةةةةةةةدو  مج،ةةةةةةةةا التعةةةةةةةةاون لةةةةةةةةدو  ال ،ةةةةةةةةي  العا يةةةةةةةةة
ق اتنظةةةةةةةةةي  مشةةةةةةةةةتاك اةةةةةةةةةين 2/12/2020و 30/11  ةةةةةةةةةومي مةةةةةةةةةا السةةةةةةةةةادساجتماع 

المنظمةةةةةةةة العالميةةةةةةةة لألرصةةةةةةةاد الجووةةةةةةةة ولجنةةةةةةةة اال ةةةةةةة وا واألمانةةةةةةةة ال نيةةةةةةةة لمج،ةةةةةةةا 
األرصةةةةةةةاد الجووةةةةةةةة والمنةةةةةةةا . و ةةةةةةة    صةةةةةةةيص ن الةةةةةةةو را  العةةةةةةةاب المعنيةةةةةةةين  شةةةةةةةؤو 

ال ةةةةةةةتعاا  ومناقشةةةةةةةة  قةةةةةةةاروا ال لةةةةةةةاا  فيمةةةةةةةا  تع،ةةةةةةة  اتنلةةةةةةةؤ  30/11/2020 ةةةةةةةوم 
ق 2020والت قةةةةةةة  مةةةةةةةن نتةةةةةةةاط  التنلةةةةةةةؤ المو ةةةةةةةمي لصةةةةةةةيأل  2020فصةةةةةةةل الشةةةةةةةتا  

لالنت ةةةةةةةا  مةةةةةةةن  قاوةةةةةةةا اإلجمةةةةةةةاع ل،توقةةةةةةةت  2/12/2020لمةةةةةةةا  ةةةةةةة    صةةةةةةةيص  ةةةةةةةوم 
ال،جنةةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةة الداطمةةةةةةةةةة قلةةةةةةةةةل رفعةةةةةةةةةه إلةةةةةةةةة   2020ال صةةةةةةةةة،ي ال ةةةةةةةةةاا  شةةةةةةةةةتا  

لألرصةةةةةةاد الجووةةةةةةةة العتمةةةةةةةاده واال ةةةةةةةت ادة مةةةةةةةن نتاطجةةةةةةةه ع،ةةةةةةة  المسةةةةةةةتووين الةةةةةةةوطني 
ق فةةةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةةةوفيا المع،ومةةةةةةةةةةةات الال مةةةةةةةةةةةة لصةةةةةةةةةةةنت القةةةةةةةةةةةاارات الما  طةةةةةةةةةةةة واإلق،يمةةةةةةةةةةةي

 األنشةةةةةةةةةطة اإلنسةةةةةةةةةانية الم ت، ةةةةةةةةةة وخطةةةةةةةةةط التنميةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةتدامةق ال ةةةةةةةةةيما  ع وةةةةةةةةة  
ة  ةةةةةةةةالطقا القا ةةةةةةةةي ودوره الج ةةةةةةةةود الداعمةةةةةةةةة لت فيةةةةةةةةأل أ ةةةةةةةةا الم ةةةةةةةةاطا الما  طةةةةةةةة

ال ةةةةةةام فةةةةةةي   ،يةةةةةةل التوقعةةةةةةات  ةةةةةةالت ياات المناخيةةةةةةة ع،ةةةةةة  المنطقةةةةةةة العا يةةةةةةة و ،ليةةةةةةة 
 متط، ات المست دمين من المع،ومات المناخية اإلق،يمية.
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عقةةةةةةةةدت لجنةةةةةةةةة إدارة مع،ومةةةةةةةةات م ةةةةةةةةاطا الطقةةةةةةةةا والمنةةةةةةةةا  اجتماع ةةةةةةةةا السةةةةةةةةادس  -
العا يةةةةةةةةة  ماافةةةةةةةة  األرصةةةةةةةةاد الجووةةةةةةةةة  عامةةةةةةةةللمناقشةةةةةةةةة  10/12/2020-9 ةةةةةةةةومي 

و نميةةةةةة قةةةةةدرات ماافةةةةة    ع وةةةةة و ق مةةةةةت جاط ةةةةةة ةورونةةةةةا وخاصةةةةةة الماالةةةةة  المناخيةةةةةة
 ا .األرصاد في مجاالت الع،وم و  نولوجيا المن

 24/12/2020-23عقةةةةةةد فاوةةةةةة  عمةةةةةةل التةةةةةةدروي و نةةةةةةا  القةةةةةةدرات اجتماعةةةةةةه  ةةةةةةومي  -
إنشةةةةةةةا  قاعةةةةةةةدة ايانةةةةةةةات  االحتياجةةةةةةةات لمناقشةةةةةةةة ال طةةةةةةةوات التةةةةةةةي  مةةةةةةةت   صةةةةةةةوا 

وضت/ صةةةةةةمي  اللةةةةةةاام  التدروليةةةةةةة  ةةةةةة   الجووةةةةةةة العا يةةةةةةة افةةةةةة  األرصةةةةةةادالتدروليةةةةةةة لما 
التدروليةةةةةةةةةةة اللةةةةةةةةةةاام  . ةمةةةةةةةةةةا نةةةةةةةةةةاقش  ن يةةةةةةةةةة  المالطمةةةةةةةةةةة لت،ليةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةة ه االحتياجةةةةةةةةةةات

المسةةةةةةةةةت د ة  المنظمةةةةةةةةةة العالميةةةةةةةةةة لألرصةةةةةةةةةاد الجووةةةةةةةةةة ومنظمةةةةةةةةةة الطيةةةةةةةةةاان المةةةةةةةةةدني 
خةةةةةةدمات األرصةةةةةةاد الجووةةةةةةة و  الةةةةةةدولي فةةةةةةي مجةةةةةةاالت ال ةةةةةةد مةةةةةةن م ةةةةةةاطا ال ةةةةةةوارث

 . طووا و نمية القدراتو  الجووة ل،مالحة
ً
ً
ً
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 في مجال تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات: -4
 االجتماعةةةةةةات التاليةةةةةةة غالليةةةةةةة تنظي  أو المشةةةةةةارةة فةةةةةةيال ةةةةةةالعامةةةةةةة قامةةةةةةت األمانةةةةةةة 

 :علا  قنية "فيد و ةون اانا"
 :فيًمجالًالتصالتًوتقنيةًالمعلوماتً ❖

 العا يةةةة لال صةةةاالت والمع،ومةةةات ( ل اوةةة  عمةةةل ا،ةةةورة اال ةةةتاا يجية31) االجتمةةاع -
 .29/9/2020اتارو  

األو  لتطليقةةات الت ةةو  الاقمةةي فةةي المنطقةةة العا يةةة عةةن  عةةد  اإلق،يمةةيالمةةؤ ما  -
 ق اتنظي  من اال  اد العا ي لال صاالت واالنتانت.11/11/2020اتارو  

( اتنظةةةةةي  مةةةةةن 17/11/2020-16ومةةةةةؤ ما االقتصةةةةةاد الاقمةةةةةي )داةةةةةي:  معةةةةةا  -
  ي لالقتصاد الاقمي.اال  اد العا 

المنتدى اإلق،يمي ل،تنمية ل،منطقة العا يةق ال ي نظمه اال  اد الةدولي لال صةاالت  -
 .25/11/2020اتارو  

" سةةاوت االقتصةةاد الاقمةةي المسةةتدام"ق ونظمتةةه منظمةةة  ةةامينا  ي،ي ةةوم  حةةو منتةةدى  -
 .25/11/2020اتارو  

 مع،ومةةةةةةةةةات  ةةةةةةةةةومي ( ل،جنةةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةة الداطمةةةةةةةةةة لال صةةةةةةةةةاالت وال46االجتمةةةةةةةةةاع ) -
2-3/12/2020. 

التن يةةة ي لمج،ةةةا الةةةو را  العةةةاب لال صةةةاالت والمع،ومةةةات  ل،م تةةةي( 47الةةةدورة ) -
 .14/12/2020اتارو  

الةةةةةةةةةةو را  العةةةةةةةةةةاب لال صةةةةةةةةةةاالت والمع،ومةةةةةةةةةةات اتةةةةةةةةةةارو   لمج،ةةةةةةةةةةا( 24الةةةةةةةةةةدورة ) -
17/12/2020. 

ًالبريد:ًمجالفيًً ❖
ة الداطمةةةةةةةةة ل،لاوةةةةةةةةد عقةةةةةةةةدت فةةةةةةةةاق العمةةةةةةةةل اللاوديةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة التا عةةةةةةةةة ل،جنةةةةةةةةة العا يةةةةةةةة

اجتماعا  ةةةةةةةةةا التاليةةةةةةةةةة لمناقشةةةةةةةةةة الموضةةةةةةةةةوعات المدرجةةةةةةةةةة ع،ةةةةةةةةة  جةةةةةةةةةدو  أعمال ةةةةةةةةةاق 



 
 

 
93 

( ل،جنةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة 38وال  ةةةةةةةةاذ التوصةةةةةةةةيات الال مةةةةةةةةة لعاضةةةةةةةة ا ع،ةةةةةةةة  االجتمةةةةةةةةاع )
 الداطمة ل،لاود ل،نظا في اعتمادها:

 .13/10/2020االجتماع السا ت ل او  العمل العا ي لألجور اتارو   -
 اوةةةةةةةة  العمةةةةةةةةل العا ةةةةةةةةي لتطةةةةةةةةووا ال ةةةةةةةةدمات والمنتجةةةةةةةةات االجتمةةةةةةةةاع ال ةةةةةةةةاما ل -

 .14/10/2020اتارو  
( ل اوةةةةةةةةةةة  العمةةةةةةةةةةةل العا ةةةةةةةةةةةي ل،ت  ةةةةةةةةةةةيا ل،مةةةةةةةةةةةؤ ماات اتةةةةةةةةةةةارو  14االجتمةةةةةةةةةةةاع ) -

15/10/2020. 
( ل اوةةةةةةةةة  العمةةةةةةةةةل العا ةةةةةةةةةي ل،طةةةةةةةةةاود واللاوةةةةةةةةةد العاجةةةةةةةةةل اتةةةةةةةةةارو  13االجتمةةةةةةةةةاع ) -

18/10/2020. 
 .20/10/2020 ( اتارو 38العا ية الداطمة ل،لاود اجتماع ا ) ال،جنة -
اال ةةةةةةةةةةةت ناطية لمج،ةةةةةةةةةةةا اإلدارة  اال  ةةةةةةةةةةةاد اللاوةةةةةةةةةةةدي العةةةةةةةةةةةالمي اتةةةةةةةةةةةارو   الةةةةةةةةةةةدورة -

26/10/2020  . 
ً
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 في مجال الطاقة:   -5

علةا  قنيةة "فيةد و  تنظي  أو المشارةة في االجتماعات التاليةةال العامة قامت األمانة 
 :لون اانا"

ً:المتجددةًوكفاءةًالطاقة الطاقةفيًمجالًً ❖
"دعةوة م توحةة لتقةدي  مقتاحةات لتطةووا   نولوجيةا الطاقةة المتجةددة  انمؤ ما  عنةو  -

الطاقةة النظي ةة   قنيةاتمةن قلةل  ة  ة  ق و    نظيمةهفي المم، ة العا ية السعودية"
 .8/9/2020اتارو  دو  مج،ا التعاون ال ،يجيق و التا عة لال  اد األورو ي 

  ةةت عنةةوان "المنةةا  و ةةأ يا  و ةةاطل النقةةل العةةام ال  ا اطيةةةقل اإلنتانةةتنةةدوة علةةا  -
 .16/9/2020 اتارو النقل )العام("ق 

  ةةوميق األخ ةةا فةةي منطقةةة الشةةاق األو ةةط و ةةما  إفاوقيةةا" ال يةةدروجين" مةةؤ ما -
16-17/9/2020. 

 ةةيطالق موقةت طاوةة  الطاقةة  التعةةاون مةت الماةةة  اإلق،يمةةي  ال اصةةور ةة العمةةل  -
 . 27/9/2020 اتارو ق ل،طاقة المتجددة وة ا ة الطاقة

االجتماع ال اا اة"نم جة الطاقة"  المشةارةة مةت و ارة الطاقةة  جم وروةة جيلةو ي  -
 .27/9/2020اتارو   قل،طاقة المتجددة وة ا ة الطاقة اإلق،يميوالماة  

-3الشةةةةاق األو ةةةةط و ةةةةما  أفاوقيةةةةا" ) ةةةة،طنة عمةةةةان:  لمنطقةةةةةاجتمةةةةاع "الطاقةةةةة  -
4/11/2020.) 

اتةةةةةةارو   قلمؤ سةةةةةةة د  ر ةةةةةةك الصةةةةةةناعيةاال تشةةةةةةاري  ل،مج،ةةةةةةااالجتمةةةةةةاع الاا ةةةةةةت  -
11/11/2020. 

 .25/11/2020اتارو   قلجنة خلاا  الطاقة المتجددة وة ا ة الطاقة اجتماع -
لمةةةا  ةةة  االنت ةةةا  مةةةن إعةةةداد اإلصةةةدار ال ةةةاما لةةةدليل الطاقةةةة المتجةةةددة وة ةةةا ة الطاقةةةةق 

  التعاون مت الماة  اإلق،يمي ل،طاقة المتجددة وة ا ة الطاقة.
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ً:الطاقةًمجالًفيوالدوليةًًاإلقليميةًالمن ماتمعًالتعاونًً ❖
  :GIZ الدوليلتعاون ا،ة اوةالة م   التعاون مت ال  ومة األلمانية مز 

( الةةةةةة ي نظمتةةةةةةه ال افةةةةةةة 11)منتةةةةةةدى الطاقةةةةةةة العا ةةةةةةي األلمةةةةةةاني المشةةةةةةارةة فةةةةةةي  -
 24 ةةةةةةومي  قاألخ ةةةةةةاال يةةةةةةدروجين ق فةةةةةةي الج،سةةةةةةة ال اصةةةةةةة  العا يةةةةةة األلمانيةةةةةةة

  قنية "فيد و ةون اانا".علا  25/11/2020-
نم جةةةةةةةة "ق  ةةةةةةة  مااجعةةةةةةةة درا ةةةةةةةة حةةةةةةةو  (DIAPOL) فةةةةةةةي إطةةةةةةةار عمةةةةةةةل مشةةةةةةةاوع -

عقةةةةةةةد اانةةةةةةةام   ةةةةةةةدرولي علةةةةةةةا وقةةةةةةةد فةةةةةةةي جم وروةةةةةةةة جيلةةةةةةةو ي.  "قطةةةةةةةاع الطاقةةةةةةةة
اتةةةةةةارو  اإلنتانةةةةةةت لت ،يةةةةةةل الط،ةةةةةةي طووةةةةةةل األجةةةةةةل ع،ةةةةةة  الطاقةةةةةةة فةةةةةةي جيلةةةةةةو ي 

27/9/2020. 
إدارة الطاقةةةةةةة( والسةةةةةة ارة   ةةةةةةاه  اةةةةةةين األمانةةةةةةة العامةةةةةةة ) مةةةةةة ةاةاللةةةةةةد  فةةةةةةي إعةةةةةةداد  -

 الدنمارةية  القاهاة.
متا عةةةةة  طةةةةووا اةةةةاام  ة ةةةةا ة الطاقةةةةة فةةةةي المنطقةةةةة العا يةةةةة مةةةةن خةةةةال   طةةةةووا  -

الصةةةةةةوما  جم وروةةةةةةة  ةةةةةةةل مةةةةةةن:  ن يةةةةةة  ال طةةةةةةط الوطنيةةةةةةة ل  ةةةةةةا ة الطاقةةةةةةة فةةةةةةي
 عةةةةةةدة تفةةةةةةي هةةةةةة ا الصةةةةةةددق عقةةةةةةدو ليليةةةةةةا. دولةةةةةةة جيلةةةةةةو ي و ال يدراليةةةةةةة وجم وروةةةةةةة 

األمانةةةةة ليليةةةةا و دولةةةةة مةةةةت خلةةةةاا  مةةةةن ةةةةةون اانا"  و فيةةةةد قنيةةةةة "علةةةةا  اجتماعةةةةات
ق واجتماعةةةةةةةةات والماةةةةةةةةة  اإلق،يمةةةةةةةةي ل،طاقةةةةةةةةة المتجةةةةةةةةددة وة ةةةةةةةةا ة الطاقةةةةةةةةةالعامةةةةةةةةة 

 دولة جيلو ي وجم وروة الصوما .من أخاى مت خلاا  
ًفيًمجالًالكهرباء:ً ❖

عزقةةةةةةةةدت عةةةةةةةةدة اجتماعةةةةةةةةات مةةةةةةةةت فاوةةةةةةةة  اللنةةةةةةةةك الةةةةةةةةدوليق علةةةةةةةةا  قنيةةةةةةةةة "فيةةةةةةةةد و  -
تجدات المتع،قةةةةةةةةةة  اللانةةةةةةةةةام  التةةةةةةةةةدرولي  ليةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةون اانا" حةةةةةةةةةو  آخةةةةةةةةةا المسةةةةةةةةة

ق التسةةةةةةةعيا وذلةةةةةةةك فةةةةةةةي إطةةةةةةةار الت  ةةةةةةةيا لالجتمةةةةةةةاع القةةةةةةةادم ل،جنةةةةةةةة التوجي يةةةةةةةة
 .   2021والم مت عقده اداية العام 
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عقةةةةةدت ال،جنةةةةةة التوجي يةةةةةة الم ، ةةةةةة ادرا ةةةةةة الةةةةةا ط ال  ا ةةةةةاطي العا ةةةةةي اجتماع ةةةةةا  -
أهةةةةةة   مةةةةةةن ةةةةةةةانو ق 11/1/2021اتةةةةةةارو    قنيةةةةةةة "فيةةةةةةد و ةةةةةةةون اانا"( علةةةةةةا 27)

 وصةةةةةةيا  ا التاحيةةةةةةي  ا ت ةةةةةةافة اللانةةةةةةام  التجاولةةةةةةي  ليةةةةةةة التسةةةةةةعيا اإلق،يميةةةةةةة 
مةةةةةةةن قلةةةةةةةل  ةةةةةةةاةة ال  ا ةةةةةةةا  السةةةةةةةعودية )المشةةةةةةةتاي الةةةةةةةاطيا(  المم، ةةةةةةةة العا يةةةةةةةة 

و  ،يةةةةةةأل أمانةةةةةةة المج،ةةةةةةا  التنسةةةةةةي  اةةةةةةين الج ةةةةةةات المعنيةةةةةةة لت د ةةةةةةد  قالسةةةةةةعودية
 اللانام  ال مني واإلطار العام ل،لانام .  
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 ي مجال النقل والسياحة:ف -6
 فيًمجالًالنقل:ً ❖

( ل،م تةةةةةةي التن يةةةةةة ي لمج،ةةةةةةا و را  النقةةةةةةل العةةةةةةاب )مقةةةةةةا 65عقةةةةةةدت الةةةةةةدورة )  -
األلاديميةةةةةةة العا يةةةةةةة ل،ع،ةةةةةةوم والت نولوجيةةةةةةا والنقةةةةةةل ال  ةةةةةةاي  مد نةةةةةةة اإل ةةةةةة ندروة: 

( دو  عا يةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةا  قنيةةةةةةةةةةةة "فيةةةةةةةةةةةد و 6( وذلةةةةةةةةةةةك  مشةةةةةةةةةةةارةة )20/10/2020
عةةةةةةةةالي و وةةةةةةةةا النقةةةةةةةةل  جم وروةةةةةةةةة جيلةةةةةةةةو ي لةةةةةةةةون اانا" و   ةةةةةةةةور ومشةةةةةةةةارةة م

( 33رطةةةةةةةةةيا الةةةةةةةةةدورة ) -ومعةةةةةةةةةالي و وةةةةةةةةةا النقةةةةةةةةةل  جم وروةةةةةةةةةة مصةةةةةةةةةا العا يةةةةةةةةةة 
لمج،ةةةةةةا و را  النقةةةةةةل العةةةةةةاب وم ت ةةةةةةه التن يةةةةةة يق  اإلضةةةةةةافة إلةةةةةة  رطةةةةةةيا وفةةةةةةد 

( 8دولةةةةةةةةةة ف،سةةةةةةةةةطين )لع ةةةةةةةةةو مااقةةةةةةةةةي(. ةمةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةدورة مم ،ةةةةةةةةةو )
لاديميةةةةةةة العا يةةةةةةة منظمةةةةةةات وا  ةةةةةةادات عا يةةةةةةة معنيةةةةةةة هةةةةةةي: لجنةةةةةةة اال ةةةةةة واق األ

ل،ع،ةةةةةةةةوم والت نولوجيةةةةةةةةا والنقةةةةةةةةل ال  ةةةةةةةةايق المنظمةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة ل،طيةةةةةةةةاان المةةةةةةةةدنيق 
اال  ةةةةاد العا ةةةةي ل،نقةةةةل اللةةةةايق اال  ةةةةاد العا ةةةةي ل،نقةةةةل الجةةةةويق اال  ةةةةاد العا ةةةةي 
ل،نةةةةةةاق،ين ال  ةةةةةةاوينق ا  ةةةةةةاد المةةةةةةواند ال  اوةةةةةةة العا يةةةةةةةق اال  ةةةةةةاد العا ةةةةةةي ل ةةةةةةاو 

ورة عةةةةةةدد مةةةةةةن التوصةةةةةةيات التةةةةةةي  ةةةةةة  المالحةةةةةةة ال  اوةةةةةةة. وقةةةةةةد صةةةةةةدر عةةةةةةن الةةةةةةد
( فةةةةةةي اليةةةةةةوم التةةةةةةالي 33رفع ةةةةةةا إلةةةةةة  مج،ةةةةةةا و را  النقةةةةةةل العةةةةةةاب فةةةةةةي دور ةةةةةةه )

 ل،نظا في إقااراها.
( لمج،ةةةةةةا و را  النقةةةةةةل العةةةةةةابق )مقةةةةةةا األلاديميةةةةةةة العا يةةةةةةة 33عقةةةةةةدت الةةةةةةدورة ) -

(ق ااطا ةةةةةةةة معةةةةةةةالي 22/10/2020-21ل،ع،ةةةةةةةوم والت نولوجيةةةةةةةا والنقةةةةةةةل ال  ةةةةةةةاي: 
روةةةةةةةة مصةةةةةةةا العا يةةةةةةةة. وقةةةةةةةد  ةةةةةةةارك فةةةةةةةي االجتمةةةةةةةاع مم ،ةةةةةةةو و وةةةةةةةا النقةةةةةةةل  جم و 

( و را   ةةةةةةةةةارةوا علةةةةةةةةةا  قنيةةةةةةةةةة  "فيةةةةةةةةةد و 7( دولةةةةةةةةةة عا يةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةن ايةةةةةةةةةن   )20)
( 5لةةةةةةون اانا"ق فيمةةةةةةا ح ةةةةةةا فع،يةةةةةةات ع،ةةةةةة  طاولةةةةةةة االجتمةةةةةةاع و را  نقةةةةةةل مةةةةةةن )

دو  عا يةةةةةةةق هةةةةةةي: جم وروةةةةةةة جيلةةةةةةو يق جم وروةةةةةةة السةةةةةةودانق جم وروةةةةةةة مصةةةةةةا 
الموروتانيةةةةةةةةق الجم وروةةةةةةةة اليمنيةةةةةةةةق  اإلضةةةةةةةافة  العا يةةةةةةةةق الجم وروةةةةةةةة اإل ةةةةةةةالمية
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إلةةةة  مشةةةةارةة وفةةةةود مةةةةن المنظمةةةةات واال  ةةةةادات العا يةةةةة المعنيةةةةةق وهةةةةي: لجنةةةةة 
اال ةةةةةة واق األلاديميةةةةةةة العا يةةةةةةة ل،ع،ةةةةةةوم والت نولوجيةةةةةةا والنقةةةةةةل ال  ةةةةةةايق المنظمةةةةةةة 
العا يةةةةةةةة ل،طيةةةةةةةاان المةةةةةةةدنيق اال  ةةةةةةةاد العا ةةةةةةةي ل،نقةةةةةةةل اللةةةةةةةايق اال  ةةةةةةةاد العا ةةةةةةةي 

يق اال  ةةةةةةاد العا ةةةةةةي ل،نةةةةةةاق،ين ال  ةةةةةةاوينق ا  ةةةةةةاد المةةةةةةواند ال  اوةةةةةةة ل،نقةةةةةةل الجةةةةةةو 
العا يةةةةةةةةةق اال  ةةةةةةةةاد العا ةةةةةةةةي ل ةةةةةةةةاو المالحةةةةةةةةة ال  اوةةةةةةةةة. وقةةةةةةةةد أقةةةةةةةةا  المج،ةةةةةةةةا 
التوصةةةةةيات الصةةةةةادرة عةةةةةن م ت ةةةةةه التن يةةةةة يق وصةةةةةدر أي ةةةةةات عةةةةةن المج،ةةةةةا عةةةةةدة 

 قاارات  يت  مناقشت ا ضمن اند  قاروا المجالا الو اروة وال،جان.
( ل،جنةةةةةةة النقةةةةةةل وال،وجسةةةةةةتيات علةةةةةةا 21ة العامةةةةةةة فةةةةةةي الةةةةةةدورة ) ةةةةةةارةت األمانةةةةةة -

خةةةةةةةةةةال  ال تةةةةةةةةةةاة  اال ةةةةةةةةةة وا قنيةةةةةةةةةةة "فيةةةةةةةةةةد و ةةةةةةةةةةةون اانا" والتةةةةةةةةةةي نظمت ةةةةةةةةةةا لجنةةةةةةةةةةة 
ق و ةةةةةةةةةةةةةةةة  خالل ةةةةةةةةةةةةةةةةا مناقشةةةةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةةةةةةةةن 8/12/2020 – 24/11/2020

الموضةةةةةةوعات مةةةةةةن اين ةةةةةةا: متا عةةةةةةة  ن يةةةةةة  اانةةةةةةام  عمةةةةةةل اإل ةةةةةة وا فةةةةةةي مجةةةةةةا  
ل نةةةةي والتوصةةةةيات الصةةةةادرة عةةةةن ال،جنةةةةة النقةةةةل وال،وجسةةةةتياتق أنشةةةةطة التعةةةةاون ا

فةةةةةي دور  ةةةةةا العشةةةةةاونق المسةةةةةتجدات حةةةةةو  مشةةةةةاوع نظةةةةةام المع،ومةةةةةات الج اافيةةةةةة 
لشةةةةة  ات وماافةةةةة  النقةةةةةل فةةةةةي المنطقةةةةةة العا يةةةةةةق   سةةةةةين السةةةةةالمة الماوروةةةةةة فةةةةةي 

 المنطقة العا ية.
 فيًمجالًالسياحة:ً ❖

ت ةةةةةه التن يةةةةة ي ( ل،مج،ةةةةةا الةةةةةو اري العا ةةةةةي ل،سةةةةةياحة وم 23عقةةةةةدت الةةةةةدورة العاديةةةةةة )
ق 17/12/2020-15( علةةةةةةةةةةةةا  قنيةةةةةةةةةةةةة "فيةةةةةةةةةةةةد و ةةةةةةةةةةةةةون اانا" خةةةةةةةةةةةةال  ال تةةةةةةةةةةةةاة 27)

 التعةةةةةةةاون اةةةةةةةين األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة واأللاديميةةةةةةةة العا يةةةةةةةة ل،ع،ةةةةةةةوم والت نولوجيةةةةةةةا والنقةةةةةةةل 
ال  ةةةةةايق و اطا ةةةةةة معةةةةةالي و وةةةةةا السةةةةةياحة  المم، ةةةةةة العا يةةةةةة السةةةةةعوديةق ومشةةةةةارةة 

نظمةةةةات واال  ةةةةادات العا يةةةةة المعنيةةةةة وفةةةةود مةةةةن الةةةةدو  العا يةةةةةق  اإلضةةةةافة إلةةةة  الم
ذات العالقةةةةةةة. و ةةةةةة  خةةةةةةال  االجتماعةةةةةةات مناقشةةةةةةة انةةةةةةود جةةةةةةدو  األعمةةةةةةا ق والةةةةةة ي 
  ةةةةةمن مةةةةةا  ،ةةةةةي:  ةةةةةلل دعةةةةة  قطةةةةةاع ف،سةةةةةطين فةةةةةي مجةةةةةا  السةةةةةياحة  ن يةةةةة ات ل،قةةةةةاار 
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الصةةةةةةةادر عةةةةةةةن قمةةةةةةةة القةةةةةةةدس التةةةةةةةي  15/4/2018( اتةةةةةةةارو  29( د.ع )709رقةةةةةةة  )
ق المقتةةةةةةا  2018عا يةةةةةةة السةةةةةةعودية عةةةةةةام عقةةةةةةدت فةةةةةةي مد نةةةةةةة الظ ةةةةةةاان  المم، ةةةةةةة ال

م مةةةةةةن األمانةةةةةةة العامةةةةةةة لمج،ةةةةةةا و را  الداخ،يةةةةةةة العةةةةةةاب  شةةةةةةأن اال ةةةةةةتاا يجية  المزقةةةةةةد 
العا يةةةةةةةةة النموذجيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةا  األمةةةةةةةةن السةةةةةةةةياحيق مقتةةةةةةةةا  عقةةةةةةةةد مةةةةةةةةؤ ما و اري 
 ةةةةياحي عا ةةةةةي صةةةةةيني وإنشةةةةا  آليةةةةةة ل،تعةةةةةاون العا ةةةةةي الصةةةةينيق النظةةةةةا فةةةةةي إقةةةةةاار 

وخطةةةةةةةةةة  ةة السةةةةةةةةةياحة العا يةةةةةةةةةةق الانوةةةةةةةةةة اال ةةةةةةةةةتاا يجيالمعةةةةةةةةةا يا الم د ةةةةةةةةةة لعاصةةةةةةةةةم
م مةةةةةةن المنظمةةةةةةة العا يةةةةةةة  العمةةةةةةل إلقامةةةةةةة م،تقةةةةةة  اقتصةةةةةةادي عا ةةةةةةي  ةةةةةةياحي والمزقةةةةةةد 
ل،سةةةةةياحةق مقتةةةةةا  إنشةةةةةا  مج،ةةةةةا ا تشةةةةةاري ل،سةةةةةياحة الميسةةةةةاة )ورقةةةةةة عمةةةةةل مقدمةةةةةة 

 من المنظمة العا ية ل،سياحة(.
ً

ً
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 في مجال اإلحصاء وقواعد المعلومات: -7
 :توصياتًالجتماعاتًالتالية ًواإلعدادًلعقدهاًتنفيذنةًالعامةًبمتابعةًقامتًاألماً ❖

 ( ل،جنة ال نية الداطمة لتحصا .41االجتماع ) -
اجتمةةةةةةاع لجنةةةةةةة التنسةةةةةةي  االحصةةةةةةاطي اةةةةةةين ادارة االحصةةةةةةا  والمنظمةةةةةةات العا يةةةةةةة  -

 المت صصة. 
  اجتماع ال،جنة ال اعية ل، سا ات القومية. -
 ا ات االقتصادية. اجتماع ال،جنة ال اعية لتحص -
 االجتماع ال،جنة ال اعية للنا  القدرات اإلحصاطية. -
بعقدًالجتماعاتًالتاليـةًأوًالمشـاركةًفيهـاًعبـرًتقنيـةً"فيـدقوًًالعامةقامتًاألمانةًً ❖

 كونفرانس":
 اجتماع ال،جنة ال اعية لتحصا ات الس انية واالجتماعية. -
 طية.المع د العا ي ل،تدروي وال  وث اإلحصااجتماعات  -
 األج  ة اإلحصاطية العا ية.اجتماعات  -
 فيماًقتعل ًبالنشرًالحصائيًوقواعدًالبيانات ًقامتًاألمانةًالعامةًبماًقلي:ًً ❖

 العا ةةي الةةوطن لةةدو  ال ارجيةةة  التجةةارة ال اصةةة الليانةةات قاعةةدة م تةةوى    ةةد ث -
 الت صةةةي،ية الليانةةةات هةةة ه إ احةةةة مةةةت قمتاحةةةة  ةةةنة خةةةاآ حتةةة  ايانا  ةةةا وا ةةةت ما 

إدارة اإلحصةةةةةا  وقواعةةةةةد  موقةةةةةت خةةةةةال  مةةةةةن في ةةةةةا وال  ةةةةةث المسةةةةةت دمين جميةةةةةتل
 . المع،ومات

 المسةةت دمين لجميةةت المع،ومةةاتو  اال صةةاالت النقةةلق ال راعةةةق ايانةةات قواعةةد إ احةةة -
 .االدارة موقت خال  من في ا وال  ث

 اإلحصةةةاطية المجموعةةةة فصةةةو  ل ةةةاقي ال اصةةةة الليانةةةات قواعةةةد م تووةةةات   ةةةد ث -
ال سةةةةا ات  –الصةةةة ة  –التع،ةةةةي   –اال ةةةةعار  –الطاقةةةةة  –قةةةةوة العمةةةةل  -)السةةةة ان
 القومية(.

متا عةةةة  ن يةةة  اإلطةةةار العا ةةةي الموحةةةد ال ةةةاا  مؤ ةةةاات التنميةةةة المسةةةتدامة فةةةي  -
 األ عاد ال ال ة )اقتصادية اجتماعية و ينية( مت األج  ة اإلحصاطية العا ية. 
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خةةةارج األمانةةة داخةل و ليانةةات لامسةةت دمي ل ةوفيا االحتياجةةات اإلحصةةاطية الال مةة  -
  .العامة

 أرقةةام: عا يةةة دو " ةتيةةي مةةن ال ةةامن العةةددالعمةةل فةةي الماح،ةةة االخيةةاة إلصةةدار  -
 ."ومؤ اات

ال ةةةةةةاني مةةةةةةن ةتيةةةةةةي " عاوةةةةةةأل ادارة االحصةةةةةةا  وقواعةةةةةةد  العةةةةةةدداالعةةةةةةداد إلصةةةةةةدار  -
 المع،ومات ولجان ا".

 عةةةةام الةةةةديم اافي الماةةةةة  فةةةةي الدرا ةةةةية المةةةةنح ع،ةةةة  الدار ةةةةين متا عةةةةةاالعةةةةداد و  -
2020-2021. 

والمن مـاتًالقليميـةًوالدوليـة ًقامـتًًالعربيـةًاإلحصـائيةًاألجهـةةًمـعًالتعـاوًنًمجالًيف ❖
ً:األمانةًالعامةًبماًقلي

ل، صةةو  ع،ةة  الليانةةات االحصةةاطية  الةةدو  العا يةةة األج ةة ة التواصةةل الةةداط  مةةت  -
فيمةةةةا  مع ةةةةامسةةةةتما التعةةةةاون الو  قالال مةةةةة ل،نشةةةةاات اإلحصةةةةاطية ولقواعةةةةد الليانةةةةات

ي ةةص  ن يةة   وصةةيات ال،جنةةة الداطمةةة ولجان ةةا ال اعيةةةق وفةةي  ن يةة  اانةةام  العمةةل 
 السنوي.

مواصةة،ة السةةعي ل،تعةةاون مةةت المنظمةةات االق،يميةةة والدوليةةة لتنظةةي  دورة  درو ةةة فةةي  -
مجةةةا  ال سةةةا ات القوميةةةة وور ةةةة عمةةةل حةةةو  الليانةةةات ال ةةة مة ودورات  دروليةةةة 

ي  واجةةه االج ةة ة االحصةةاطية العا يةةة إلنتةةاج ونشةةا مؤ ةةاات لتجةةاو  الت ةةديات التةة
 .2030التنمية المستدامة 

 مةةنل،مجةةالا الو اروةةة المت صصةةة  المعنيةةة ال نيةةة األمانةةات مةةت التعةةاون  مواصةة،ة -
 القطاعةةات  عةةض فةةي العا يةةة الةةدو  فةةي اإلحصةةاطية الليانةةات جةةودة   سةةين أجةةل
 .في ا العام،ين ة ا ة ورفت

اال ةةة وا لتع وةةة  انةةةا  القةةةدرات االحصةةةاطية العا يةةةة فةةةي مجةةةا   التعةةةاون مةةةت لجنةةةة -
 .2030ال سا ات القومية ومؤ اات التنمية المستدامة 

 
ً
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ً
 في مجال المنظمات واالتحادات العربية:   -8

( مةةن معاهةةدة الةةدفاع العا ةةي المشةةتاك والتعةةاون االقتصةةادي 8وفقةةات لةةنص المةةادة ) -
االقتصةادي واالجتمةاعي هةو الماجعيةة  اين دو  الجامعة العا يةةق يعتلةا المج،ةا

وشةةةاو ع،ةةة  حسةةةن  يةةةام المنظمةةةات العا يةةةة و القوميةةةة لمؤ سةةةات العمةةةل العا ةةةيق 
 م ام ةةةةا الملينةةةةة فةةةةي موا يق ةةةةاق ووقةةةةوم  ينشةةةةا  المنظمةةةةات و قيةةةةي  أداط ةةةةا واعتمةةةةاد 
موا نا  ا ودرا ة إنجا ا  ا و قاروا ال ينات الاقا ة ال اصة ا اق وةل ذلك  ت  مةن 

لجنةةة فنيةةة مت صصةةة منل قةةة عةةن المج،ةةا االقتصةةادي واالجتمةةاعي   ةة  خةةال  
فةةةي ع ةةةووت ا جميةةةت الةةةدو  العا يةةةة والمنظمةةةات العا يةةةة المعنيةةةة. و جتمةةةت هةةة ه 
ال،جنةةة )لجنةةة المنظمةةات ل،تنسةةي  والمتا عةةة( مةةاة واحةةدة ةةةل عةةامين إلقةةاار خطةةط 

ي واالجتمةاعيق وموا نات المنظمات  م يدات العتمادها من قلل المج،ا االقتصةاد
لمةةةا  جتمةةةت ال،جنةةةة مةةةاة واحةةةدة ةةةةل عةةةام لدرا ةةةة إنجةةةا ات المنظمةةةات وال سةةةا ات 

 ال تامية و قاروا هينات الاقا ة المالية واإلداروة ال اصة ا ا.
 زعةةةةد إدارة المنظمةةةةات واال  ةةةةادات العا يةةةةة هةةةةي األمانةةةةة ال نيةةةةة ل،جنةةةةة المنظمةةةةات  -

عمةةةل العا ةةةي المشةةةتاك ااطا ةةةة معةةةالي ل،تنسةةةي  والمتا عةةةة ولجنةةةة التنسةةةي  الع،يةةةا ل،
االمةين العةةام. و ةةل  ل،مج،ةا االقتصةةادي واالجتمةةاعي أن أصةدر قةةاارات ط،ةةي فيةةه 
مةةةةن إدارة المنظمةةةةات واال  ةةةةادات العا يةةةةة أن  شةةةةارك فةةةةي اجتماعةةةةات المنظمةةةةات 

 العا ية المت صصة و قدي   قاوا دوري عن ذلك.
 ن يةة ات لقةةةاارات المج،ةةةا االقتصةةادي واالجتمةةةاعي  أهميةةةة مشةةارةة األمانةةةة العامةةةة  -

ل،جامعةةة )ادارة المنظمةةات واال  ةةادات العا يةةة( فةةي اجتماعةةات المنظمةةات العا يةةة 
المت صصةةةق  ةةارةت األمانةةة العامةةة فةةي االجتماعةةات التاليةةة علةةا  قنيةةة "فيةةد و 

العا يةةةة والمج،ةةةا االقتصةةةادي  لةةةون اانا" لتوضةةةيح قةةةاارات مج،ةةةا جامعةةةة الةةةدو 
 واالجتماعي ال اصة  المنظمات العا ية المت صصة:
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( ل،جمعية العامة ل،منظمة العا ية ل،تنمية ال راعية 36الدورة العادية ) (1)
 .30/9/2020اتارو  

( ل،جمعية العامة لأللاديمية 25( ل،مج،ا التن ي ي والدورة )40الدورة ) (2)
لنقل ال  اي )مقا األلاديمية العا ية ل،ع،وم العا ية ل،ع،وم والت نولوجيا وا
 (. 21/10/2020-18والت نولوجيا والنقل ال  اي: 

( لمج،ا إدارة منظمة العمل العا ية اتارو  93الدورة العادية ) (3)
24/10/2020. 

ال،جنة المش ،ة من الدو  األع ا  )م توحة الع ووة( واألمانة العامة  (4)
ات العا ية واإلدارة القانونية( ورطيا ل،جامعة )إدارة المنظمات واال  اد

ال ينة الع،يا ل،اقا ة لدرا ة و قيي  أوضاع منظمة الماأة العا ية )منظمة 
 (.8/11/2020الماأة العا ية: 

ال،جنة ال نية المعنية ادرا ة األنظمة األ ا ية الموحدة ل،منظمات العا ية  (5)
جنة المنظمات ق واالجتماع اال ت ناطي ل،2/12/2020المت صصة اتارو  

ل،تنسي  والمتا عة المنل قة عن المج،ا االقتصادي واالجتماعي اتارو  
3/12/2020 . 

 ق2021 لعامالماأة العا ية اانام  عمل منظمة  ،قت األمانة العامة جد ا  ال ةا أن 
( ل،عا  ع،  المج،ا 1ماف وال ي    اعتماده من المج،ا التن ي ي ل،منظمة )

 ي.االقتصادي واالجتماع
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 في مجال العالقات االقتصادية:  -9
 العربيةًالدولية:ًالعيقات ❖

  :.ًالتعاونًالعربيًالصيني1
فياوس عقدت ندوة "  جا ة الصين الااطدة في ال د من اال ار االقتصادية لجاط ة 

ع،  القطاعات االقتصادية الم ت، ة  الصين"  (19-لورونا المستجد )لوفيد 
 قنية "فيد و ةون اانا" ا دو اال ت ادة من خلاة علا  23/9/2020اتارو  

الصين ل، د من ا  ار الس،لية ع،  القطاعات االقتصادية في أعقاب جاط ة 
لورونا ومشارةت ا مت الدو  األع ا . وقد    اإلعداد ألعما  ه ه الندوة 

ة.  التعاون اين األمانة العامة والجاني الصيني و التنسي  مت منظمة العمل العا ي
ونج ت الندوة في إااا   جا ة الصين الااطدة في ال د من ا  ار الس،لية لجاط ة 
لورونا المستجد ع،  القطاعات االقتصادية الم ت، ةق ةما أاا ت دور ال  ومة 
الصينية في ال د من ه ه الم اطا والعمل جن ات إل  جني مت القطاع ال اا 

 لت ادي األ مة.
ًني:ً.ًالتعاونًالعربيًاليابا2

في إطار  ،س،ة المواطد المستد اة ضمن المشاوع المشتاك اين الجامعة العا ية 
وال  ومة اليا انية و انام  األم  المت دة اإلنماطيق  ارةت األمانة العامة في 
الت  يا والتنظي  ألعما  الماطدة المستد اة ال ال ة التي عقدت اتارو  

 عنوان "التعافي االجتماعي  علا  قنية "فيد و ةون اانا" 10/12/2020
 واالقتصادي من فياوس ةورونا المستجد".

ًفيًمجالًالغرفًالعربيةًاألجنبيةًالمشتركةًوالقطاعًالخاص:ً ❖
  ارةت األمانة العامة في االجتماعات التالية علا  قنية "فيد و ةون اانا": 
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األورو يةة ور ةة عمةل حةو  "   ية  اال ةت مار والتجةارة اةين الةدو  العا يةة والةدو   -
الواقعة ع،  حو  ال  ا االايض المتو ط"ق  التعاون مةت مؤ سةة "إ نةي أناو ةو 

 .14/9/2020ما ي" وا  اد ال او العا ية اتارو  
الت  ةيا ألعمةةا  "المنتةةدى االقتصةةادي العا ةةي اللاا و،ةةي" الةة ي عقةةد خةةال  ال تةةاة  -

ستوى مةن ق   ت  عار "المستقلل ا ن"ق  مشارةة رفيعة الم19-22/10/2020
قلةل األمةةين العةةام ل،جامعةة وةةة لك عةةدد مةن الش صةةيات ال امةةة مةن القطةةاع العةةام 
وال ةةاا ورجةةا  أعمةةا  اةةاا و،يين وعةةاب وأجانةةيق ورعايةةة جامعةةة الةةدو  العا يةةة 
ومج،ةةا السةة اا  العةةاب  اللاا وةةلق و الشةةاالة مةةت ا  ةةاد ال ةةاو العا يةةة. و سةةاه  

لتع وة  و طةووا العالقةات االقتصةادية  ال عالية  ش ل أ ا ي في  وفيا إطةار عةام
والتجاروةةةةةةة واال ةةةةةةت ماروة العا يةةةةةةة اللاا و،يةةةةةةة ع،ةةةةةة  المسةةةةةةتووين الا ةةةةةةمي والقطةةةةةةاع 

 ال اا.
أعمةةةا  "الجمعيةةةة العامةةةة ل، افةةةة التجاروةةةة العا يةةةة األلمانيةةةة" التةةةي عقةةةدت اتةةةارو   -

 من خال   ع ة الجامعة العا ية في االين. 26/10/2020
يةةات المشةةاورات السيا ةةية ع،ةة  مسةةتوى ة ةةار المسةةؤولين اةةين االجتمةةاع ال الةةث  ل -

ق و ةةة  خاللةةةه مناقشةةةة 19/11/2020جم وروةةةة اللاا وةةةل واألمانةةةة العامةةةة اتةةةارو  
 ع وةةة   ةةةلل التعةةةاون العا ةةةي اللاا و،ةةةي خةةةال  ال تةةةاة القادمةةةة فةةةي ةافةةةة المجةةةاالت 

 ات عامةةة مقتاحةةالسيا ةةية واالقتصةةادية واالجتماعيةةة وال قافيةةة. ةمةةا قةةدمت األمانةةة ال
 عقةد "منتةدى اقتصةةادي عا ةي ااا و،ةةي"   ةت مظ،ةةة جامعةة الةةدو  العا يةةق   ةةدو 
إل   وادة التعاون االقتصادي العا ي اللاا و،يق و يت  مناقشةة ةافةة التا ي ةات مةت 

 الجاني اللاا و،ي في المستقلل القاوي.
ي والماونةةةة منتةةةدى األعمةةةا  السةةةنوي "لنةةةدا والةةةدو  العا يةةةة: االنتعةةةا  االقتصةةةاد -

ق اةةةةةدعوة مةةةةةن مج،ةةةةةا االعمةةةةةا  25/11/2020-24وفةةةةةاا األعمةةةةةا "ق  ةةةةةومي 
    ال ندي العا ي.
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اجتمةةةةةةةةةاع الجمعيةةةةةةةةةة العموميةةةةةةةةةة ل، افةةةةةةةةةة التجاروةةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةة اللاوطانيةةةةةةةةةة اتةةةةةةةةةارو   -
2/12/2020.  

االجتماع المشتاك ألع ا  ال،جنة التن ي ية ومج،ا إدارة ال افة العا يةة اليونانيةة  -
 .2/12/2020يةق اتارو  ل،تجارة والتنم

اجتماعةةات مج،ةةا إدارة ال افةةة التجاروةةة العا يةةة الل،جي يةةة ال، سةةملورجيةق اتةةارو   -
3/12/2020. 

   .9/12/2020-8المنتدى االقتصادي العا ي اليوناني التا ت  ومي  -
( لمج،ةةا إدارة غافةةة التجةةارة 30( ل،جمعي ةةة العمومي ةةة واالجتمةةاع )29االجتمةةاع ) -

 .15/12/2020اوو ةق اتارو  العا ي ة النمس
 :فيًمجالًمحكمةًالستثمارًالعربيةً ❖

اتارو   888أفاد قطاع الشؤون القانونية  األمانة العامة ) موجي م ةا ه رق  
(  أن الجمعية العامة لم  مة اال ت مار العا ية قارت في اجتماع ا 14/12/2020

المطياي )الع و  هللاإحال  السيد المستشار / صن ات علد  16/11/2020اتارو  
علد الع و  الدعي   هللااالحتياطي( في م  مة اال ت مار م ل السيد المستشار/علد 

( من النظام األ ا ي 16(ق و)9)الع و األصيل(ق وذلك ط قاز لنص الماد ين )
اال ت مار العا يةق ع،مات اةأن ةال الع وون من دولة ال ووت. وقد     عمي   ةلم  م

ع،  المندو يات الداطمة ل،دو  األع ا   موجي الم ةاة رق   م  ا االجتماع
 (.: م  ا االجتماع2ماف  ) 22/12/2020اتارو   20/4974/5

 فيًمجالًالبحوثًوالدراسات:ً ❖
قامت األمانة العامة  يعداد العد د من الدرا ات والعاو  في ةافة المجاالت 

وة لك إجاا  العد د من التقاروا االقتصادية ع،  الصعيد العا ي واإلق،يمي والدوليةق 
ع،  اقتصادات  (19-فياوس ةورونا المستجد )لوفيد حو  ا  ار الس،لية لجاط ة 

الدو  العا يةق ووضت االقتصادات العا ية في ماح،ة ما  عد الجاط ةق وذلك 
  التعاون مت عدد من المنظمات اإلق،يمية والدولية والعا ية.

ً
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 والتنافسية:في مجال الملكية الفكرية  -10
 "فيد و ةون اانا":علا  قنية االجتماعات التالية  ارةت األمانة العامة في 

نةةةدوة  عنةةةوان "  جا ةةةة الصةةةين الااطةةةدة فةةةي ال ةةةد مةةةن اال ةةةار االقتصةةةادية لجاط ةةةة  -
( ع،ةةةةة  القطاعةةةةةات االقتصةةةةةادية الم ت، ةةةةةة 19-فيةةةةةاوس ةورونةةةةةا المسةةةةةتجد )لوفيةةةةةد 
لتعةةةةةاون مةةةةةت الجانةةةةةي الصةةةةةيني  ا 23/9/2020 الصةةةةةين" التةةةةةي عقةةةةةدت اتةةةةةارو  

و التنسةةةي  مةةةت منظمةةةة العمةةةل العا يةةةة. و ةةةارةت األمانةةةة العامةةةة اتقةةةدي  عةةةدد مةةةن 
فيةاوس التسانالت حو  اإلجاا ات التي ا  ة   ا ال  ومةة الصةينية منة  اةد  أ مةة 

فةةي  ع وةة  أنظمةةة و يا ةةات الم، يةةة ال  اوةةة فةةي  (19-لورونةةا المسةةتجد )لوفيةةد 
 ا دو   اد  ال لاات اين الجانلين العا ي والصيني.لل ه ه الجاط ةق وذلك 

 لجنةةة التنسةةي  الع،يةةا لوضةةت ال طةةة التن ي يةةة لتطةةار العةةام لال ةةتاا يجيةاجتمةةاع  -
العا ية ل،  ث الع،مي في المجةاالت االجتماعيةة واالقتصةادية وال قافيةة الة ي عقةد 

ت ق وقةةةةةةةةدمت األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة مداخ،ةةةةةةةةة  شةةةةةةةةأن المقتاحةةةةةةةةا30/9/2020اتةةةةةةةةارو  
 والمالحظات حو  مشاوع ال طة التن ي ية فيما ي ص اند الم، ية ال  اوة.

قةةةدمت األمانةةةة العامةةةة ة،مةةةة فةةةي الج،سةةةة االفتتاحيةةةة لنةةةدوة "حمايةةةة االاةةةداع" والتةةةي  -
ق وذلةةةةك فةةةةي إطةةةةار 25/10/2020نظمت ةةةةا الجامعةةةةة اللاوطانيةةةةة  القةةةةاهاة اتةةةةارو  

. 2018عةة اللاوطانيةة منة  عةام التعاون المستما اين جامعة الدو  العا ية والجام
مشةةارةات مةةن ال ةةاح ين واأللةةاديميين وأع ةةا  هينةةة  ةةدروا مةةن  35وح ةةا النةةدوة 

الجامعةةةةة اللاوطانيةةةةة وألاديميةةةةة الشةةةةاوق وعةةةةدد مةةةةن أصةةةة اب المشةةةةاروت الصةةةة ياة 
 والمتو طة. 

نةةةدوة  عنةةةوان "المنتةةةدى العةةةالمي لت ةةةديات الم، يةةةة ال  اوةةةة"ق والةةة ي نظمتةةةه ال ينةةةة  -
ية ل،م، يةةةةةةةة ال  اوةةةةةةةة واألمانةةةةةةةة السةةةةةةةعودية لمجموعةةةةةةةة العشةةةةةةةاون اتةةةةةةةارو  السةةةةةةةعود

ق وذلةةك  م ةةادرة من ةةا لال ةةتجا ة لألولووةةات ذات الصةة،ة  الم، يةةة 26/10/2020
ال  اوة في لل األ مةات العالميةة. وقةدمت األمانةة العامةة ورقةة عمةل حةو  ج ةود 
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افةة الم، يةة ال  اوةة جامعة الدو  العا ية في دع  و ع و  مسةياة االات ةار ونشةا  ق
  ما  تواف  مت متط، ات العصا ال الية.

االجتماع التنسيقي مةت الم تةي العا ةي ل،م، يةة ال  اوةة  المنظمةة العالميةة ل،م، يةة  -
واألنشةةةةطة المقتاحةةةةة اةةةةين العمةةةةل  ق لمناقشةةةةة خطةةةةة9/11/2020اتةةةةارو   ال  اوةةةةة

المسةةتما اةةين ق وذلةةك فةةي إطةةار التعةةاون 2021عةةام  خةةال  ةةتن    الجةةانلين التةةي
 األمانة العامة والمنظمة العالمية ل،م، ية ال  اوة. 

 .21/1/2021- 20يزعقد االجتماع السا ت ل،جنة ال نية ل،م، ية ال  اوة  ومي  -
ً
ً
ً
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 في مجال التنسيق والمتابعة االقتصادية: -11
العربيــةًالتنمويــة:ًالقتصــاديةًوالجتماعيــةًفــيًًالقمــةمتابعــةًتنفيــذًنتــائجًوقــراراتً ❖

ً(:2019 1 20ورتهاًالرابعةً)بيروت:ًد
أصدرت القمة العا ية التنمووة: االقتصادية واالجتماعية في دور  ا الاا عة )اياوت: 

وقامت األمانة العامة  متا عة  ن ي  (ق عددات من القاارات االقتصاديةق 20/1/2019
الم،ف  ق و يت  عا  اإلجاا ات المزت  ة لتن ي  ه ه القاارات ضمنالقااراته ه 

جامعة ع،  مستوى ال( لمج،ا 31االقتصادي واالجتماعي المافوع إل  الدورة العادية )
 القمة.

ــــــذً ❖ ــــــائجمتابعــــــةًتنفي ــــــةًالرابعــــــةً)مــــــالبو:ًنت ــــــةًاإلفري:ي ًوقــــــراراتًالقمــــــةًالعربي
 :الجوانبًالقتصاديةً–(ًواإلعدادًللقمةًفيًدورتهاًالخامسة2016ً 11 23

( 23/11/2016لاا عة   ينيا اال تواطية )ماالاو: عقدت القمة العا ية االفاوقية ا
لتع و  الشاالة العا ية االفاوقيةق و عد مقارا  ا ا ت ماالت لمقارات القم  في دورا  ا 

ق الدورة ال ال ة 2010 ات:  -ق الدورة ال انية 1977مصا:  -السا قة )الدورة األول  
جموعة من القاارات رة ت (. وصدر عن القمة "إعالن ماالاو" وم2013ال ووت:  -

 ش ل أ ا ي ع،   ع و  التعاون في العد د من المجاالت االقتصادية )التجارةق 
اال ت مارق الطاقةق النقلق اال صاالتق التموول(. وقد     نظي  عدة اجتماعات اين 

 األمانة العامة وم وضية اال  اد اإلفاوقي لمتا عة  ن ي  مقارات القمة. 
الجوانــــبًً-قمــــةًالرابعــــةًللــــدولًالعربيــــةًودولًأمريكــــاًالجنوبيــــةًنتــــائجًالًمتابعــــة ❖

 القتصادية:ً
عزقدت القمة الاا عة ل،دو  العا ية ودو  أماو ا الجنو ية في المم، ة العا ية السعودية 

(ق ا ت ماالت أل ا وم اد  التعاون التي    إر انها في الدورة األول  2015)الاوا : 
ال ال ة )اياو:  والدورة(ق 2009لدورة ال انية )الدوحة: ( وا2005ل،قمة )ااا ليا: 

(. وصدر عن القمة "إعالن الاوا " ال ي رة   ش ل أ ا ي ع،   ع و  2012
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التعاون في العد د من المجاالت االقتصادية )التجارةق اال ت مارق اللينةق السياحةق 
  ي  مقارات القمة.الطاقةق النقلق اال صاالت(. و واصل األمانة العامة متا عة  ن

ً(ًللمجلسًالقتصاديًوالجتماعي:107اإلعدادًللدورةً) ❖
اللنود االقتصادية ل،عا  ع،  المج،ا االقتصادي واالجتماعي في  و اط    إعداد 

. و شمل الو اط :  قاوا األمين 4/2/2021-31/1خال  ال تاة ( 107دور ه العادية )
ع،  جدو  أعما  ال،جنة االقتصاديةق و يقة العامق الم ةاات الشارحة ل،لنود المدرجة 

  قاروا المجالا الو اروة المت صصة وال،جان.
ًموضوعاتًمجلسًالجامعة:ً ❖

  ام،ة لما  ،ي:  قاروا   إعداد 
( 30متا عة  ن ي  قاارات مج،ا الجامعة ع،  مستوى القمة في دور ه العادية ) -

 (.31/3/2019)الجم وروة التونسية: 
( ل،عا  155)( و154 اعية فيما اين دور ي مج،ا الجامعة )نشاط اإلدارات ال -

 .ً( لمج،ا الجامعة ع،  المستوى الو اري 155ع،  الدورة )
 ،سةةة،ة المواطةةةد المسةةةتد اة ضةةةمن المشةةةاوع المشةةةتاك اةةةين الجامعةةةة العا يةةةة  إطةةةارفةةةي  ❖

،سةة وال  ومة اليا انية و انام  األم  المت دة اإلنماطيق  ارةت األمانةة العامةة فةي الج
ال تاميةةةةة ألعمةةةةا  الماطةةةةدة المسةةةةتد اة ال ال ةةةةة ل،مشةةةةاوع المشةةةةتاك اةةةةين األمانةةةةة العامةةةةة 
ل،جامعة الدو  العا ية وال  ومة اليا انية و انام  األم  المت دة اإلنماطيق التةي عقةدت 

 عنةةةةوان "التعةةةةافي االجتمةةةةاعي  10/12/2020اتةةةةارو   "فيةةةةد و ةةةةةون اانا"علةةةةا  قنيةةةةة 
 ورونا المستجد".واالقتصادي من فياوس ة

ً
ً
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 1ًمرف ً 
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 2ًمرف ً
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ً

ًاألمانةًالعامةًًًًًًًًًًً
 أمانةًالمجلسًالقتصاديًوالجتماعي

 

ًالمجلسًالقتصاديًوالجتماعي
ً(107الدورةًالعاديةً)

 تقريـر األميـن العـام
 

 
 
 
 
 
 
 

 ثارتاً: 

 رشاط  ألمارق  لعامق بتن  و تي  لمجل 
 106 – 107) 

 
  الجتماعيـــ رشاط  لقطاع  3
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 نشـــاط القطاع االجتماعي -3
ً(107(ًو)106)فيما بني دورتي اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 

ً
ً

ًأولا:ًاألنشطةًالمشتركة.
ًًثانياا:ًأنشطةًاإلدارات:

 في مجا  التنمية والسيا ات االجتماعية. -1
 في مجا  الص ة والمساعدات اإلنسانية. -2

 لش اب والاواضة.في مجا  ا -3

 في مجا  الماأة واأل اة والط ولة. -4

 في مجا  حقوق اإلنسان. -5

 في مجا  منظمات المجتمت المدني. -6

 في مجا  السيا ات الس انية. -7

 في مجا   ؤون الالجنين والم تا ين وال جاة. -8

 في مجا  التا ية والتع،ي  وال  ث الع،مي. -9

 في مجالي ال قافة وحوار ال  ارات. -10
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 :نشطة املشرتكةأوالً: األ
نظمةةت األمانةةة العامةةة اةةدع  مةةن صةةندوق األمةة  المت ةةدة ل،سةة ان مسةةا قة فنيةةة إلنتةةاج  -

فيةةد و و  مي،ةةه ع،ةة  موقةةت " و يةةوب" حةةو  "الق ةةايا السةة انية وجاط ةةة فيةةاوس ةورونةةا 
المستجد"ق من وج ة نظا فنة الش ابق ا دو إلقا  ال ةو  ع،ة  الم ةادرات المجتمعيةة 

ت الوطنيةةةةة ل،تصةةةةدي والت فيةةةةأل مةةةةن آ ةةةةار جاط ةةةةة فيةةةةاوس ةورونةةةةا ال اع،ةةةةة واإلجةةةةاا ا
المستجد ع،  ال نات الس انية الم ت، ة و  اصةةت األل ةا هشا ةة و ةأ اات ا ة ه الجاط ةةق 
وهةةةة : )ل ةةةةار السةةةةنق الشةةةة ابق والنسةةةةا ق .... الةةةة (. ونزشةةةةات المسةةةةا قة ع،ةةةة  الموقةةةةت 

 .17/9/2020الا مي ل،جامعة العا ية اتارو  
أع ا  وه : ع و عن األمانة ال نية ل،مج،ةا العا ةي  5الت  ي  من   ،ت لجنة  •

م ةةةاجين  3ل،سةة ان والتنميةةةق ع ةةو عةةةن صةةندوق األمةة  المت ةةةدة ل،سةة انق وعةةدد 
عةةاب مةةن ذوي ال لةةاة وال  ةةا ةق وعقةةدت ال،جنةةة اجتماع ةةا الختيةةار األفةةالم ال ةةاط ة 

 .22/11/2020اتارو  
ع،ةةة  موقع ةةةا الا ةةةمي وع،ةةة  و ةةةاطل  6/12/2020أع،نةةةت األمانةةةة العامةةةة اتةةةارو   •

االعةةالم الم ت، ةةة والمنةةدو يات الداطمةةة ل،ةةدو  األع ةةا  عةةن األفةةالم ال ةةاط ة  جةةواط  
" ل،متسةا قة رنةا  وةدان مةن الجم وروةة 19المسا قةق واحتل الماة  األو  في،  "رح،ة 

ق فةةةي حةةةين احتةةةل فةةةي،  "مطةةة   األمةةةل" ل،متسةةةاا  $ 2500ال،لنانيةةةة  جةةةاط ة قةةةدرها 
ضةةةةي صةةةةال  مةةةةن دولةةةةة ف،سةةةةطين جةةةةاط ة لجنةةةةة الت  ةةةةي  والماةةةةة  ال ةةةةاني وقةةةةدرها را

ق وحقةةة  فةةةي،  "وعةةةي" ل،متسةةةاا  خيةةةاات أحسةةةن مةةةن الجم وروةةةة الج اطاوةةةة $ 2000
ق وجا  في الماة  الاا ةت $ 1500الديمقااطية الشعلية الماة  ال الث  جاط ة قدرها 

وروةة مصةا العا يةة  جةاط ة في،  "التوأم" ل،متساا  جورج صدقي  ةعد أ ةعد مةن جم 
ق ةما ا ت   في،  "هو وهي" ل،متساا  أحمةد م ةارك عااةد احمةد مةن $1000قدرها 

جم وروةةة مصةةا العا يةةة  نوو ةةات و ةة اات خاصةةات مةةن لجنةةة الت  ةةي  ع،ةة  ف ةةاة وااةةداع 
 ال ي،  رغ  الموارد ال سيطة إلنتاجه و ن ي ه.
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إدارة المةةةاأة واأل ةةةاة والط ولةةةة(  –نظمةةةت األمانةةةة العامةةةة )قطةةةاع الشةةةؤون االجتماعيةةةة  -
 التعةةةةاون والتنسةةةةي  مةةةةت صةةةةندوق األمةةةة  المت ةةةةدة ل،سةةةة ان احت اليةةةةة " حم،ةةةةة الم  ظةةةةة 

 . 9/11/2020الوردية"   ت  عار "حيا ك غالية"ق اتارو  
 ةةارك فةةي االجتمةةاع السةةادة مم ،ةةو الةةدو  األع ةةا  مةةن ا ليةةات الوطنيةةة المعنيةةة  •

( دولةةة عا يةةةق  اإلضةةافة إلةة  السةةادة 14ة فةةي ) شةةؤون المةةاأةق ومةةن و ارات الصةة 
مم ،ةةةةي المنظمةةةةات الدوليةةةةة واإلق،يميةةةةة ذات الصةةةة،ةق ومم ةةةةل عةةةةن منظمةةةةة الصةةةة ة 
العالميةق ومم ةل عةن مستشة   ا يةةق ومتعافيةة مةن مةا   ةاطان ال ةديق والسةادة 
مةةةدرا  اإلدارات المعنيةةةة  األمانةةةة العامةةةة. و طةةةاق االجتمةةةاع إلةةة  الوضةةةت الصةةة ي 

 ".19 -المصا ات ا  ا الما  مت لاوو انتشار فياوس "لوفيدل،سيدات 
 نةةةاو  جةةةدو  أعمةةةا  "فعاليةةةة الم  ظةةةة الورديةةةة " فيةةةد و  عنةةةوان الم  ظةةةة الورديةةةة  •

وفيد و  وعوي حو  ما   اطان ال دي ومداخالت الةدو  األع ةا  حةو  م ةادرة 
 ةةةةية الم  ظةةةةة الورديةةةةةق ةمةةةةا  نةةةةاو  دور المنظمةةةةات غيةةةةا ال  وميةةةةة الم تمةةةةة  ق

  اطان ال دي.
 ةةةةارةت األمانةةةةة العامةةةةة فةةةةي اجتمةةةةاع ال لةةةةاا  المعنيةةةةين  جاط ةةةةة ةورونةةةةا فةةةةي اال  ةةةةاد  -

علةةا  قنيةةة "فيةةد و  23/12/2020 اتةةارو قةةد األفاوقةةي وجامعةةة الةةدو  العا يةةةق الةة ي عز 
 لون اانا".

قةةةدم ت األمانةةةة العامةةةة ورقةةةة عمةةةل حةةةو  "دور مجةةةالا و را  الشةةةؤون االجتماعيةةةة  •
شةةةةة اب والاواضةةةةةة والسةةةةة ان والتنميةةةةةة العةةةةةابق ولجةةةةةان المةةةةةاأة واال ةةةةةاة والصةةةةة ة وال

والط ولة وحقوق االنسان"ق لتع و  ج ود الدو  العا يةةق الااميةة إلة  احتةوا  جاط ةة 
"ق و ةةةةداعيا  ا االجتماعيةةةةة واإلنسةةةةانيةق و ةةةة  ا ةةةةتعاا  خطةةةةط العمةةةةل 19 -"لوفيةةةةد

العمةل العا ةي  مؤ ساتمت  ن ي ها في إطار التعاون الجاري وعدد من التوصيات 
 .المشتاك ووةاالت األم  المت دة المت صصة
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من جان ه ا تعا  اال  اد االفاوقي ج وده في إطار  ع و  ج ود دوله األع ةا   •
الحتةةةوا  الجاط ةةةة و ةةةداعيا  ا الصةةة ية  شةةة ل رطيسةةةيق و مةةةا فةةةي ذلةةةك ا ليةةةة التةةةي 

وذلةةةةك ضةةةةمن  ، ا اال  ةةةةاد ل ةةةةمان وصةةةةو  ال،قاحةةةةات إلةةةة  ةةةةةل دو  اال  ةةةةادق ةةةة   
التواصةةةةل الةةةة ي قةةةةام  ةةةةه اال  ةةةةاد مةةةةت منظمةةةةة الصةةةة ة العالميةةةةة والةةةةدو  المنتجةةةةة 

 ل،قاحات.
 األمانةةةة العامةةةة )قطةةةاع الشةةةؤون االجتماعيةةةة(رحةةةي االجتمةةةاع فةةةي ن ا تةةةه  م ةةةادرة  •

 يعداد ورقة م اهيمية التي  م د إلعداد خطة عمل مشةتاةة اةين الجةانلين فةي هة ا 
 المجا .

 

 
 

ً
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 :اإلداراتطة ثانيًا: أنش
 في مجال التنمية والسياسات االجتماعية: -1

أولا:ًالفعاليـــــاتًالتـــــيًن نمتهـــــاًاألمانـــــةًالعامـــــةًفـــــيًمجـــــالًالتنميـــــةًوالسياســـــاتً
 الجتماعية:

( ل،م تي التن ي ي لمج،ا و را  الشةؤون االجتماعيةة 75نظمت األمانة العامة الدورة ) -
 ةون اانا".ق علا  قنية "فيد و 28/10/2020العابق اتارو  

 ةةةةةةةةارك فةةةةةةةةي أعمةةةةةةةةا  الةةةةةةةةدورة معةةةةةةةةالي السةةةةةةةةادة الةةةةةةةةو را  ورن ةةةةةةةةا  وفةةةةةةةةود الةةةةةةةةدو   •
األع ةةةةةةا  فةةةةةةةي الم تةةةةةةةي التن يةةةةةةة يق ع،ةةةةةةة  الن ةةةةةةةو التةةةةةةةالي: الجم وروةةةةةةةة اليمنيةةةةةةةةق 
المم، ةةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةة ال ا ةةةةةةةةميةق دولةةةةةةةةة اإلمةةةةةةةةارات العا يةةةةةةةةة المت ةةةةةةةةدةق الجم وروةةةةةةةةة 

اإلضةةةةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةةةة  التونسةةةةةةةةةةةيةق الجم وروةةةةةةةةةةةة الج اطاوةةةةةةةةةةةة الديمقااطيةةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةةعليةق  
 جم وروة مصا العا ية )ع و داط (.

صةةةةةةدر عةةةةةةن االجتمةةةةةةاع عةةةةةةدد مةةةةةةن القةةةةةةاارات ال امةةةةةةة والتةةةةةةي   ةةةةةةمنت التةةةةةةداعيات  •
"ق الموضةةةةةةةةةةةةوعات 19 -االجتماعيةةةةةةةةةةةةة واإلنسةةةةةةةةةةةةانية لمواج ةةةةةةةةةةةةة جاط ةةةةةةةةةةةةة "لوفيةةةةةةةةةةةةد

الما  طةةةةةةة  اختصةةةةةةاا مج،ةةةةةةا و را  الشةةةةةةؤون االجتماعيةةةةةةة العةةةةةةاب فةةةةةةي إطةةةةةةار 
عةةةةةةةةة  ن يةةةةةةةة  األ عةةةةةةةةاد االجتماعيةةةةةةةةة ل طةةةةةةةةة (ق متا 31الت  ةةةةةةةةيا ل،قمةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة )

ق دعةةةةةةةةةةة  المشةةةةةةةةةةةاوعات االجتماعيةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةدو  2030التنميةةةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةةةتدامة 
األع ةةةةةةةا ق  اإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةة   ن يةةةةةةة  ال عاليةةةةةةةات المت صصةةةةةةةة والموضةةةةةةةوعات ذات 
الصةةةةةةة،ة  األ ةةةةةةة اا ذوي اإلعاقةةةةةةةةق وةةةةةةةة لك   ةةةةةةةث نتةةةةةةةاط  اجتماعةةةةةةةات لجنتةةةةةةةي 

مشةةةةةةةاوع جةةةةةةةدو  أعمةةةةةةةا   األ ةةةةةةةاة والط ولةةةةةةةة و وصةةةةةةةيا  ما. ةمةةةةةةةا أقةةةةةةةا االجتمةةةةةةةاع
 ( لمج،ا و را  الشؤون االجتماعية العاب.40الدورة )

نظمةةةت األمانةةةة العامةةةة  التعةةةاون مةةةت صةةةندوق األمةةة  المت ةةةدة ل،سةةة ان ولجنةةةة اال ةةة واق  -
ور ةةة عمةةل إق،يميةةة حةةو  دور اللالمانةةات العا يةةة فةةي حمايةةة حقةةوق ة ةةار السةةن وذلةةك 

 نا".ق علا  قنية "فيد و ةون اا30/11/2020اتارو  
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 ةةةةةارك فةةةةةي الور ةةةةةة رن ةةةةةا  وأع ةةةةةا  ال،جةةةةةان المعنيةةةةةة   قةةةةةوق ة ةةةةةار السةةةةةن فةةةةةي  •
عةةةةةةدد مةةةةةةن االمانةةةةةةات الةةةةةةدو  العا يةةةةةةةق  اإلضةةةةةةافة إلةةةةةة  اللالمةةةةةةان العا ةةةةةةيق وعةةةةةةدد 

 من ال لاا  العاب في ه ا المجا .
ا تعاضةةةةةةةةت األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة خةةةةةةةةال  االجتمةةةةةةةةاع "اال ةةةةةةةةتاا يجية العا ةةةةةةةةي ل  ةةةةةةةةار  •

(ق ةمةةةةةةا 2019)الجم وروةةةةةةة التونسةةةةةةية:  30ا يةةةةةةة السةةةةةةن" التةةةةةةي أقا  ةةةةةةا القمةةةةةةة الع
 ةةةةة  ا ةةةةةتعاا  األ ةةةةةا وال طةةةةةوط العاو ةةةةةة لمشةةةةةاوع القةةةةةانون العا ةةةةةي اإلطةةةةةاري 
اال تا ةةةةةادي ل مايةةةةةة ودعةةةةة  حقةةةةةةوق ة ةةةةةار السةةةةةنق والةةةةةة ي  قةةةةةوم األمانةةةةةة العامةةةةةةة 
 يعةةةةةةةدادهق مةةةةةةةن خةةةةةةةال  المجةةةةةةةالا الو اروةةةةةةةة المت صصةةةةةةةة ل،شةةةةةةةؤون االجتماعيةةةةةةةة 

سةةةةةةةةةي  مةةةةةةةةةت الجم وروةةةةةةةةةة التونسةةةةةةةةةية  صةةةةةةةةة ت ا والصةةةةةةةةة ة والعةةةةةةةةةد  العةةةةةةةةةابق و التن
صةةةةةاح ة الم ةةةةةادرة. ةمةةةةةا  ةةةةة  التشةةةةةاور حةةةةةو  دور اللالمةةةةةانيين فةةةةةي حمايةةةةةة حقةةةةةوق 
ل ةةةةةةار السةةةةةةن فةةةةةةي الةةةةةةدو  العا يةةةةةةةق ودعم ةةةةةة  لتن يةةةةةة  اال ةةةةةةتاا يجية التةةةةةةي أقا  ةةةةةةا 

 القمة في ه ا الشأنق وغياها من الموضوعات ذات الص،ة.
عمةةةةةل العا يةةةةةةق ح،قةةةةةة نقا ةةةةةية حةةةةةو  نظمةةةةةت األمانةةةةةة العامةةةةةة  التنسةةةةةي  مةةةةةت منظمةةةةةة ال -

 .2/12/2020"االقتصاد االجتماعي والت امني" اتارو  
و ارات التنميةةةةةةةة والشةةةةةةةؤون االجتماعيةةةةةةةة فةةةةةةةي الةةةةةةةدو  مم ،ةةةةةةةو  ةةةةةةةارك فةةةةةةةي ال ،قةةةةةةةة  •

 العا ية ومنظمات أص اب األعما  ومنظمات العما  في الدو  العا ية. 
ل ل،تم ةةةةةةةةين   ةةةةةةةمنت ال ،قةةةةةةةةة عةةةةةةةةددات مةةةةةةةن الم ةةةةةةةةاورق هةةةةةةةةي: التعاونيةةةةةةةات ةمةةةةةةةةدخ •

"ق االقتصةةةةةةةةةةةةاد االجتمةةةةةةةةةةةةاعي 19 -االقتصةةةةةةةةةةةةادي فةةةةةةةةةةةةي لةةةةةةةةةةةةل جاط ةةةةةةةةةةةةة "لوفيةةةةةةةةةةةةد 
والت ةةةةةةةةةامني ةلةةةةةةةةةد ل  نمةةةةةةةةةويق جامعةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةةة آليةةةةةةةةةة إق،يميةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةدع  

 االقتصاد االجتماعي والت امني.
صةةةةدر عةةةةن ال ،قةةةةة النقا ةةةةية عةةةةدد مةةةةن التوصةةةةيات ال امةةةةة التةةةةي   ةةةةمنت العمةةةةل  •

 ةةةةةةةةامني لةةةةةةةةدى ةافةةةةةةةةة ال نةةةةةةةةاتق ع،ةةةةةةةة  نشةةةةةةةةا  قافةةةةةةةةة االقتصةةةةةةةةاد االجتمةةةةةةةةاعي والت
وعةةةةةةا  و عمةةةةةةي  التجةةةةةةارب الناج ةةةةةةة فةةةةةةي هةةةةةة ا المجةةةةةةا  لال ةةةةةةت ادة من ةةةةةةاق دعةةةةةةوة 
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الةةةةةدو  العا يةةةةةة إلةةةةة  اإل ةةةةةااع فةةةةةي   ينةةةةةة و  ةةةةةد ث اإلطةةةةةار التشةةةةةاوعي لالقتصةةةةةاد 
االجتمةةةةةةاعي والت ةةةةةةامني و الشةةةةةة ل الةةةةةة ي يم نةةةةةةه مةةةةةةن أدا  الم ةةةةةةام المناطةةةةةةة  ةةةةةةه 

تمةةةةةاعي واالقتصةةةةةاديق أهميةةةةةة العمةةةةةل فةةةةةي   قيةةةةة  التنميةةةةةة المتوا نةةةةةة  شةةةةةقي ا االج
ع،ةةةةةةةةةةةةة  رقمنةةةةةةةةةةةةةة المع،ومةةةةةةةةةةةةةات والليانةةةةةةةةةةةةةات ال اصةةةةةةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةةةةةةاد االجتمةةةةةةةةةةةةةاعي 
والت ةةةةامني فةةةةي المنطقةةةةة العا يةةةةةق ا ةةةةدو إنشةةةةا  قاعةةةةدة ايانةةةةات عا يةةةةة فةةةةي هةةةة ا 
المجةةةةةا  لت ةةةةة ام فةةةةةي  طةةةةةووا االقتصةةةةةاد االجتمةةةةةاعي والت ةةةةةامني و طةةةةةووا آليةةةةةة 

اون مةةةةةةت األمانةةةةةةة العامةةةةةةة لجامعةةةةةةة عم،ةةةةةةهق ودعةةةةةةوة منظمةةةةةةة العمةةةةةةل العا يةةةةةةة  التعةةةةةة
الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة إلةةةةةة  العمةةةةةةل ع،ةةةةةة  وضةةةةةةت ا ةةةةةةتاا يجية عا يةةةةةةة حةةةةةةو  االقتصةةةةةةاد 

 االجتماعي والت امني.
( لمج،ةةا و را  الشةةؤون االجتماعيةةة العةةاب اتةةارو  41نظمةةت األمانةةة العامةةة الةةدورة ) -

ع،ةةةةةةة   17/12/2020ع،ةةةةةةة  مسةةةةةةةتوى ة ةةةةةةةار المسةةةةةةةؤولينق و تةةةةةةةارو   15/12/2020
لةةو اريق وذلةةك علةةا  قنيةةة "فيةةد و ةةةون اانا"ق ااطا ةةة دولةةة اإلمةةارات العا يةةة المسةةتوى ا

و را  التنميةةةةة والشةةةةؤون االجتماعيةةةةة العةةةةابق وعةةةةدد مةةةةن السةةةةادة المت ةةةةدةق وع ةةةةووة 
 المنظمات العا ية ووةاالت األم  المت دة المت صصةق ال  ن لد    ص ة مااقي.

مةةةةةةةا  ،ةةةةةةةي:  ةةةةةةةمنت صةةةةةةةدر عةةةةةةةن المج،ةةةةةةةا عةةةةةةةدد مةةةةةةةن القةةةةةةةاارات ال امةةةةةةةة التةةةةةةةي   •
"ق 19 –التةةةةةةةةةةةةةةداعيات االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةة واإلنسةةةةةةةةةةةةةةانية لمواج ةةةةةةةةةةةةةةة جاط ةةةةةةةةةةةةةةة "لوفيةةةةةةةةةةةةةةد 

الموضةةةةةةةةةةةوعات الما  طةةةةةةةةةةةة  اختصةةةةةةةةةةةاا مج،ةةةةةةةةةةةا و را  الشةةةةةةةةةةةؤون االجتماعيةةةةةةةةةةةة 
(ق متا عةةةةةةةةة  ن يةةةةةةةة  األ عةةةةةةةةاد 31العةةةةةةةةاب فةةةةةةةةي إطةةةةةةةةار الت  ةةةةةةةةيا ل،قمةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة )

 ق دعةةةةةة  المشةةةةةةاوعات االجتماعيةةةةةةة2030االجتماعيةةةةةةة ل طةةةةةةة التنميةةةةةةة المسةةةةةةتدامة 
فةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةةةةةا   اإلضةةةةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةةةة   ن يةةةةةةةةةةة  ال عاليةةةةةةةةةةةات المت صصةةةةةةةةةةةةق 
الموضةةةةةةةةةةةةةةوعات ذات الصةةةةةةةةةةةةةة،ة  األ ةةةةةةةةةةةةةةة اا ذوي اإلعاقةةةةةةةةةةةةةةةق   ةةةةةةةةةةةةةةث نتةةةةةةةةةةةةةةةاط  

 اجتماعات لجنتي األ اة والط ولة و وصيا  ما.
ً
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ـــةًوالسياســـاتً ـــةًالعامـــةًفـــيًمجـــالًالتنمي ـــاتًالتـــيًاـــاركتًفيهـــاًاألمان ـــاا:ًالفعالي ثاني
  الجتماعية:

اارات مج،ةةا و را  الشةةؤون االجتماعيةةة العةةابق و التعةةاون مةةت لجنةةة إطةةار  ن يةة  قةةفةةي  -
اجتمةةاع ل اوةة  ال لةةاا  المعنةةي  يصةةال  ال مايةةة  ةةارةت األمانةةة العامةةة فةةي اال ةة واق 

 ق علا  قنية "فيد و ةون اانا".2/11/2020االجتماعيةق ال ي عقد اتارو  
ق عةةةةةةدد مةةةةةةن  ةةةةةةارك فةةةةةةي االجتمةةةةةةاع  اإلضةةةةةةافة إلةةةةةة  فاوةةةةةة  خلةةةةةةاا  لجنةةةةةةة اال ةةةةةة وا •

ال لةةةةةةاا  وة ةةةةةةار المسةةةةةةؤولين فةةةةةةي و ارات التنميةةةةةةة والشةةةةةةؤون االجتماعيةةةةةةة  الةةةةةةدو  
 العا ية.

ا تعاضةةةةةت األمانةةةةةة العامةةةةةة ال طةةةةةوات واإلجةةةةةاا ات التةةةةةي  مةةةةةت إلعةةةةةداد مشةةةةةاوع  •
ةةةةةنق ح ل، قةةةةةا متعةةةةةدد األ عةةةةةاد فةةةةةي الةةةةةدو  العا يةةةةةة"ق  مةةةةةا فةةةةةي ذلةةةةةك آرا   "الةةةةةدليل المز

 إلةةةةةة  اعتمةةةةةةاده مةةةةةةن مج،ةةةةةةا و را  ومقتاحةةةةةةات الةةةةةةدو  األع ةةةةةةا   شةةةةةةأنه وصةةةةةةوالت 
 الشؤون االجتماعية العاب.

الم  ةةةةةةةوم   مةةةةةةةا فةةةةةةةي ذلةةةةةةةكلمةةةةةةةا  ةةةةةةة  ا ةةةةةةةتعاا  الجوانةةةةةةةي ال نيةةةةةةةة ل ةةةةةةة ا الةةةةةةةدليلق  •
والم ونةةةةةةات والنتةةةةةةاط  وةيفيةةةةةةة التطليةةةةةة ق ف ةةةةةةالت عةةةةةةن ا ةةةةةةتعاا  مقتةةةةةةا  منصةةةةةةة 
احتسةةةةةةاب ال قةةةةةةا المتعةةةةةةدد األ عةةةةةةادق و ةةةةةةلل ال مايةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةق وصةةةةةةدر عةةةةةةن 

 التوصيات ال امة في ه ا الشأن. االجتماع عدد من
 ارةت األمانة العامةة فةي االجتمةاع ال الةث  ليةات المشةاورات السيا ةية ع،ة  مسةتوى  -

ل ةةةةار المسةةةةؤولين فةةةةي و ارة ال ارجيةةةةة  جم وروةةةةة اللاا وةةةةل اال  اديةةةةةق وجامعةةةةة الةةةةدو  
 ق علا  قنية "فيةد و ةةون اانا"ق وةةان م ةور االجتمةاع19/11/2020العا يةق اتارو  

 ".19 -هو جاط ة "لوفيد
ا تعاضةةةةةت األمانةةةةةة العامةةةةةة خةةةةةال  االجتمةةةةةاع التقاوةةةةةا المت صةةةةةص الةةةةة ي أعد ةةةةةه  •

ق ةمةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةة  "19 -لوفيةةةةةةةةةةد"حةةةةةةةةةةو  ا  ةةةةةةةةةةار االجتماعيةةةةةةةةةةة واإلنسةةةةةةةةةةانية لجاط ةةةةةةةةةةة 
ا ةةةةةتعاا  ج ةةةةةود المجةةةةةالا الو اروةةةةةة المت صصةةةةةة وال،جةةةةةان العام،ةةةةةة فةةةةةي نطةةةةةاق 
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  الشةةةةةةةةةةةةةؤون قطةةةةةةةةةةةةةاع الشةةةةةةةةةةةةةؤون االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةق وفةةةةةةةةةةةةةي مقةةةةةةةةةةةةةدمت ا مجةةةةةةةةةةةةةالا و را
االجتماعيةةةةةةة والصةةةةةة ة والشةةةةةة اب والاواضةةةةةةة والسةةةةةة ان والتنميةةةةةةة العةةةةةةابق وةةةةةةة لك 
ال،جةةةةةان المت صصةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةاالت المةةةةةاأة واأل ةةةةةاة والط ولةةةةةة وحقةةةةةوق اإلنسةةةةةانق 
ومةةةةةا صةةةةةدر عةةةةةن  ،ةةةةةك الج ةةةةةات مةةةةةن ايانةةةةةات وا ةةةةةتاا يجيات وخطةةةةةط عمةةةةةل هامةةةةةة 

"ق 19 - امةةةةةةةي إلةةةةةةة   ع وةةةةةةة  ج ةةةةةةةود الةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةق الحتةةةةةةةوا  جاط ةةةةةةةة "لوفيةةةةةةةد
 و داعيا  ا االجتماعية واإلنسانية.

ا ةةةةةةةتعا  الجانةةةةةةةي اللاا و،ةةةةةةةي مةةةةةةةن جان ةةةةةةةه التةةةةةةةداعيات االجتماعيةةةةةةةة واإلنسةةةةةةةانية  •
 "ق واإلجاا ات التي ا   ها في ه ا الشأن.19 -لجاط ة "لوفيد

هةةةةةةةة اق وقةةةةةةةةد  ةةةةةةةة  التشةةةةةةةةاور حةةةةةةةةو  القوا ةةةةةةةة  المشةةةةةةةةتاةة ووضةةةةةةةةت آليةةةةةةةةات ل،تعةةةةةةةةاون  •
التةةةةداعيات االجتماعيةةةةة واإلنسةةةةانية والتنسةةةةي  فةةةةي هةةةة ا المجةةةةا  و مةةةةا ي  ةةةةف مةةةةن 

 ل  ه الجاط ة.
 ارةت األمانة العامة فةي الماطةدة المسةتد اة ال ال ةة التةي  نظم ةا جامعةة الةدو  العا يةة  -

وال  ومةةةةةة اليا انيةةةةةة و انةةةةةام  األمةةةةة  المت ةةةةةدة اإلنمةةةةةاطيق حةةةةةو  "التعةةةةةافي االجتمةةةةةاعي 
ق علةةا  قنيةةة 10/12/2020واالقتصةةادي مةةن فيةةاوس ةورونةةا المسةةتجد" وذلةةك اتةةارو  

 "فيد و ةون اانا".
مت األمانةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة ورقةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةل حةةةةةةةةةةو  "دور مجةةةةةةةةةةالا و را  الشةةةةةةةةةةؤون قةةةةةةةةةةد   •

االجتماعيةةةةةةة والصةةةةةة ة والشةةةةةة اب والاواضةةةةةةة والسةةةةةة ان والتنميةةةةةةة العةةةةةةابق ولجةةةةةةان 
المةةةةةةةةاأة واال ةةةةةةةةاة والط ولةةةةةةةةة وحقةةةةةةةةوق االنسةةةةةةةةان"ق لتع وةةةةةةةة  ج ةةةةةةةةود الةةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةة 

"ق و ةةةةةةةةةةةةةداعيا  ا االجتماعيةةةةةةةةةةةةةة 19 -الااميةةةةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةةةة  احتةةةةةةةةةةةةةوا  جاط ةةةةةةةةةةةةةة "لوفيةةةةةةةةةةةةةد
واإلنسةةةةةانيةق و ةةةةة  ا ةةةةةتعاا  خطةةةةةط العمةةةةةل وعةةةةةدد مةةةةةن التوصةةةةةيات لتن يةةةةة ها فةةةةةي 

 إطار التعاون القاط  مت ال  ومة اليا انية و انام  األم  المت دة اإلنماطي.
فةةةةةةةي ختةةةةةةةام االجتمةةةةةةةاع  ةةةةةةة  التوافةةةةةةة  ع،ةةةةةةة  عةةةةةةةدد مةةةةةةةن التوصةةةةةةةيات ال امةةةةةةةة وفةةةةةةةي  •

نةةةةةةة العامةةةةةةة لجامعةةةةةةة الةةةةةةدو  العا يةةةةةةةق  شةةةةةة يل فاوةةةةةة  العمةةةةةةل مةةةةةةن األما :مقةةةةةةدمت ا
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وال لةةةةةةاا  والمعنيةةةةةةين فةةةةةةي ال  ومةةةةةةة اليا انيةةةةةةة و انةةةةةةام  األمةةةةةة  المت ةةةةةةدة اإلنمةةةةةةاطي 
ل،وقةةةةةةةوو ع،ةةةةةةة  آليةةةةةةةات التعةةةةةةةاون  (JICAوةالة اليا انيةةةةةةةة ل،تعةةةةةةةاون الةةةةةةةدولي )والةةةةةةةة

لتن يةةةةة  اللةةةةةاام  واال ةةةةةتاا يجيات وال طةةةةةط التةةةةةي اعتمةةةةةد  ا أج ةةةةة ة جامعةةةةةة الةةةةةدو  
  الةةةةةو را  وة ةةةةةار المسةةةةةؤولين وال لةةةةةاا  فةةةةةي الةةةةةدو  العا يةةةةةةق العا يةةةةةةق والتةةةةةي   ةةةةة

ةةةةن مةةةةن المز ةةةةي قةةةةدمات فةةةةي  ن يةةةة  خطةةةةة التنميةةةةة المسةةةةتدامة  فةةةةي  2030و مةةةةا يزم  
وةالةةةةةةةة أ عادهةةةةةةةا االجتماعيةةةةةةةةق  اإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةة  عقةةةةةةةد اجتمةةةةةةةاع مت صةةةةةةةص مةةةةةةةت 

(JICA )  وال  ومةةةةةةةة اليا انيةةةةةةةة و انةةةةةةةام  األمةةةةةةة  المت ةةةةةةةدة اإلنمةةةةةةةاطيق فةةةةةةةي مجةةةةةةةا
اإلعاقةةةةةةةق وة ةةةةةةار السةةةةةةنق وغياهةةةةةةا مةةةةةةن المجةةةةةةاالت ذات الصةةةةةة،ة  األ ةةةةةة اا ذوي 

  ال قا متعدد األ عاد.
 

 
ً
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 في مجال الصحة والمساعدات اإلنسانية: -2
 أولا:ًالفعالياتًالتيًن نمتهاًاألمانةًالعامةًفيًمجالًالصحة:

نظمت األمانة العامةة االجتمةاع التا ةت عشةا ل، ينةة العا يةة ل ةدمات نقةل الةدمق  ةومي  -
 ق علا  قنية "فيد و ةون اانا".27-28/10/2020
 ةةةةةةارك فةةةةةةي االجتمةةةةةةاع مم ،ةةةةةةون عةةةةةةن الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة التاليةةةةةةة: المم، ةةةةةةة األردنيةةةةةةة  •

ال ا ةةةةةةةةميةق دولةةةةةةةةة اإلمةةةةةةةةارات العا يةةةةةةةةة المت ةةةةةةةةدةق مم، ةةةةةةةةة ال  ةةةةةةةةاونق الجم وروةةةةةةةةة 
التونسةةةةةةيةق المم، ةةةةةةة العا يةةةةةةة السةةةةةةعوديةق جم وروةةةةةةة السةةةةةةودانق جم وروةةةةةةة العةةةةةةااقق 

لةةةةةةةة ف،سةةةةةةةطينق دولةةةةةةةةة قطةةةةةةةاق دولةةةةةةةة ال ووةةةةةةةتق دولةةةةةةةة ليليةةةةةةةةاق  ةةةةةةة،طنة عمةةةةةةةانق دو 
جم وروةةةةةةةةة مصةةةةةةةةا العا يةةةةةةةةةق المم، ةةةةةةةةة الم ا يةةةةةةةةة. ةمةةةةةةةةا  ةةةةةةةةارك فةةةةةةةةي االجتمةةةةةةةةاع 

 هللامستشةةةةةةةةةارون مةةةةةةةةةن ال ينةةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةة ل ةةةةةةةةةدمات نقةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةدمق وهةةةةةةةةة : د. علةةةةةةةةةد 
 الدرواق د. إاااهي  العماق د. ةما  أاو ةاو.

 ةةةةةةمنت:   ،يةةةةةةأل صةةةةةةدر عةةةةةةن االجتمةةةةةةاع عةةةةةةدد مةةةةةةن التوصةةةةةةيات ال امةةةةةةةق التةةةةةةي   •
األمانةةةةةةةة ال نيةةةةةةةة لمج،ةةةةةةةا و را  الصةةةةةةة ة العةةةةةةةاب  التنسةةةةةةةي  مةةةةةةةت ال ينةةةةةةةة العا يةةةةةةةة 

رات الصةةةةةةةةة ة  الةةةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةةةا  لت ووةةةةةةةةةد ال ةةةةةةةةةدمات نقةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةدم  م اط ةةةةةةةةةة و  
األمانةةةةةة ال نيةةةةةة اورقةةةةةة  ت ةةةةةمن اإلجةةةةةاا ات والتنظيمةةةةةات ال اصةةةةةة   ةةةةةدمات نقةةةةةل 

ا فةةةةةةي ا ةةةةةةت دام "ق وةةةةةةة لك  جار  ةةةةةة19 -الةةةةةةدم فةةةةةةي ا،ةةةةةةدان ا أ نةةةةةةا  جاط ةةةةةةة "لوفيةةةةةةد
وذلةةةةةةك  ق"19 -اال مةةةةةةا المتعةةةةةةافين فةةةةةةي اللاو وةةةةةةةوالت العالجيةةةةةةة لماضةةةةةة  "لوفيةةةةةةد

لتعميم ةةةةا ع،ةةةة  الةةةةدو  العا يةةةةة فةةةةي إطةةةةار   ةةةةاد  التجةةةةارب وال لةةةةاات المميةةةة ة فةةةةي 
هةةةةةةة ا المجةةةةةةةا ق  اإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةة  النظةةةةةةةا فةةةةةةةي إم انيةةةةةةةة عةةةةةةةا  احةةةةةةةدى التجةةةةةةةارب 

  ةةةةةةةةةةا ال اصةةةةةةةةةةة الناج ةةةةةةةةةةة إلحةةةةةةةةةةدى الةةةةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةةو  إجاا ا  ةةةةةةةةةةا و نظيما
" ع،ةةةةة  مج،ةةةةةا و را  الصةةةةة ة 19 -  ةةةةةدمات نقةةةةةل الةةةةةدم خةةةةةال  جاط ةةةةةة "لوفيةةةةةد

العةةةةةابق ووضةةةةةت آليةةةةةة ل،تعةةةةةاون اةةةةةين الةةةةةدو  األع ةةةةةا  فةةةةةي ال ينةةةةةة فةةةةةي ا ةةةةةت دام 
 مشتقات اللال ما ال اط ة عن احتياج ه ه الدو .
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نظمةةةت األمانةةةة العامةةةةة االجتمةةةاع ال ةةةةاني عشةةةا ل،جنةةةة اال تشةةةةاروة العا يةةةة ل،تمةةةةاوض  -
 ق علا  قنية "فيد و ةون اانا".4/11/2020-3ق الةق  ومي وال
 ةةةةةارك فةةةةةي االجتمةةةةةاع مم ،ةةةةةو و ارات الصةةةةة ة مةةةةةن الةةةةةدو  العا يةةةةةة ا  يةةةةةة: دولةةةةةة  •

اإلمةةةةةةةةةةةةةارات العا يةةةةةةةةةةةةةة المت ةةةةةةةةةةةةةدةق مم، ةةةةةةةةةةةةةة ال  ةةةةةةةةةةةةةاونق الجم وروةةةةةةةةةةةةةة الج اطاوةةةةةةةةةةةةةة 
الديمقااطيةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةعليةق المم، ةةةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةعوديةق جم وروةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةودانق 

اقق  ةةةةةةةة،طنة عمةةةةةةةةانق دولةةةةةةةةة قطةةةةةةةةاق دولةةةةةةةةة ال ووةةةةةةةةتق جم وروةةةةةةةةة جم وروةةةةةةةةة العةةةةةةةةا 
مصةةةةةةةةةةةا العا يةةةةةةةةةةةةق المم، ةةةةةةةةةةةة الم ا يةةةةةةةةةةةةق الجم وروةةةةةةةةةةةة اإل ةةةةةةةةةةةالمية الموروتانيةةةةةةةةةةةةق 
الجم وروةةةةةةةة اليمنيةةةةةةةةق ومم ،ةةةةةةةو ةةةةةةةةل مةةةةةةةن: الم تةةةةةةةي اإلق،يمةةةةةةةي لمنظمةةةةةةةة الصةةةةةةة ة 

ندوق األمةةةةة  المت ةةةةةدة ل،سةةةةة ان الم تةةةةةي اإلق،يمةةةةةي صةةةةةالعالميةةةةةة لشةةةةةاق المتو ةةةةةطق 
 قاهاةق منظمة الص ة العالمية.ل،دو  العا ية  ال

ألةةةةةةةدت ال،جنةةةةةةةة اال تشةةةةةةةاروة العا يةةةةةةةة ل،تمةةةةةةةاوض والق الةةةةةةةة فةةةةةةةي  وصةةةةةةةيا  ا ع،ةةةةةةة   •
"ق 19 -الةةةةةةةدور ال يةةةةةةةوي وال ةةةةةةةام ل،تمةةةةةةةاوض والق الةةةةةةةة فةةةةةةةي لةةةةةةةل جاط ةةةةةةةة "لوفيةةةةةةةد

وأهميةةةةةةة دور المماضةةةةةةين والمماضةةةةةةات والقةةةةةةااالت فةةةةةةي   قيةةةةةة  الت طيةةةةةةة الشةةةةةةام،ة 
ضةةةةافة إلةةةة    ،يةةةةأل األمانةةةةة ال نيةةةةة فيةةةةاوس ةورونةةةةا المسةةةةتجدق  اإل خةةةةال  جاط ةةةةة

ل،مج،ةةةةةةا  يعةةةةةةداد مشةةةةةةاوع ا ةةةةةةتاا يجية عا يةةةةةةة ومشةةةةةةاوع خطةةةةةةة عم، ةةةةةةا ل،ن ةةةةةةو  
 م نتةةةةةةةي التمةةةةةةةاوض والق الةةةةةةةة  ةةةةةةةالوطن العا ةةةةةةةي و التعةةةةةةةاون مةةةةةةةت و ارات الصةةةةةةة ة 
 الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة األع ةةةةةةا  و الشةةةةةةاالة مةةةةةةت ةةةةةةةل مةةةةةةن صةةةةةةندوق األمةةةةةة  المت ةةةةةةدة 

ال،جنةةةةةةةةة ع،ةةةةةةةة  أهميةةةةةةةةة دور  ل،سةةةةةةةة ان ومنظمةةةةةةةةة الصةةةةةةةة ة العالميةةةةةةةةةق ةمةةةةةةةةا ألةةةةةةةةدت
المماضةةةةةةةةةةين والمماضةةةةةةةةةةات والقةةةةةةةةةةااالت فةةةةةةةةةةي اال ةةةةةةةةةةتعداد واال ةةةةةةةةةةتجا ة السةةةةةةةةةةاوعة 
لجاط ةةةةةة فيةةةةةةاوس ةورونةةةةةةا المسةةةةةةتجد وغياهةةةةةةا مةةةةةةن األ مةةةةةةات والطةةةةةةوار  الصةةةةةة يةق 
وأهميةةةةةةة حمةةةةةةا ت   مةةةةةةن م ةةةةةةاطا جاط ةةةةةةة فيةةةةةةاوس ةورونةةةةةةا المسةةةةةةتجد و ةةةةةةداعيا  ا 

ة. ةمةةةةةةةا   ةةةةةةةمنت ع،ةةةةةةة  الصةةةةةةة ة الجسةةةةةةةدية والن سةةةةةةةية لطةةةةةةةاق  التمةةةةةةةاوض والق الةةةةةةة
التوصةةةةةةيات مقتةةةةةةا   ا ةةةةةةي  التعةةةةةةاون العا ةةةةةةي المشةةةةةةتاك مةةةةةةن خةةةةةةال  إقةةةةةةاار اليةةةةةةوم 
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العا ةةةةةةةةةي ل،تمةةةةةةةةةاوض والق الةةةةةةةةةة واعتمةةةةةةةةةاده مةةةةةةةةةن مج،ةةةةةةةةةا و را  الصةةةةةةةةة ة العةةةةةةةةةابق 
وةةةةةة لك مقتةةةةةا    ةةةةةد ث معةةةةةا يا و ةةةةةاوط مةةةةةنح جةةةةةاط ة أف ةةةةةل عمةةةةةل مميةةةةة  فةةةةةي 

 مجالي التماوض والق الة في الدو  العا ية.
االجتمةةاع ال ةةاني المشةةتاك ع،ةة  مسةةتوى ال لةةاا  لمتا عةةة  ن يةة  نظمةةت األمانةةة العامةةة  -

( اتةةةةةةةةارو  2030-2017اال ةةةةةةةةتاا يجية العا يةةةةةةةةة ل،صةةةةةةةة ة واللينةةةةةةةةة ودليةةةةةةةةل عم، ةةةةةةةةا )
علا  قنية "فيد و ةون اانا"  التنسي  اين األمةانتين ال نيتةين لمج،سةي  10/11/2020

مةة الصة ة العالميةة و را  الص ة والةو را  المسةؤولين عةن  ةؤون اللينةة العةابق ومنظ
الماةةة  اإلق،يمةةي لصةة ة اللينةةةق والم تةةي اإلق،يمةةي لألمةة  المت ةةدة ل،لينةةة ل ةةاب آ ةةياق /

( الصةادر عةن 7وذلك فةي إطةار متا عةة  ن ية  قةاار مج،ةا و را  الصة ة العةاب رقة  )
ق و ن يةةةةة ات لقةةةةةاار مج،ةةةةةا الةةةةةو را  العةةةةةاب 27/2/2020( اتةةةةةارو  53دور ةةةةةه العاديةةةةةة )

( اتةةةةارو  31الصةةةةادر عةةةةن دور ةةةةه العاديةةةةة ) 589ن اللينةةةةة رقةةةة  المسةةةةؤولين عةةةةن  ةةةةؤو 
24/10/2019. 
 ةةةةةةةارك فةةةةةةةي االجتمةةةةةةةاع مم ،ةةةةةةةون عةةةةةةةن الةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةة ا  يةةةةةةةة: دولةةةةةةةة اإلمةةةةةةةارات  •

العا يةةةةةةة المت ةةةةةةدةق مم، ةةةةةةة ال  ةةةةةةاونق الجم وروةةةةةةة التونسةةةةةةيةق جم وروةةةةةةة جيلةةةةةةو يق 
ولةةةةةةةةة المم، ةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة السةةةةةةةةعوديةق جم وروةةةةةةةةة السةةةةةةةةودانق جم وروةةةةةةةةة العةةةةةةةةااقق د

ف،سةةةةةةةطينق دولةةةةةةةة قطةةةةةةةاق دولةةةةةةةة ال ووةةةةةةةتق جم وروةةةةةةةة مصةةةةةةةا العا يةةةةةةةةق المم، ةةةةةةةة 
الم ا يةةةةةةةةةةةةةةةةق الجم وروةةةةةةةةةةةةةةةة اليمينةةةةةةةةةةةةةةةةق  اإلضةةةةةةةةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةةةةةةةة  منظمةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةة ة 
العالميةةةةةةةة/الماة  اإلق،يمةةةةةةةي لصةةةةةةة ة اللينةةةةةةةةق والم تةةةةةةةي اإلق،يمةةةةةةةي للانةةةةةةةام  األمةةةةةةة  

 المت دة ل،لينة ل اب أ يا.
تةةةةةي   ةةةةةمنت:   ،يةةةةةأل صةةةةةدر عةةةةةن االجتمةةةةةاع عةةةةةدد مةةةةةن التوصةةةةةيات ال امةةةةةةق وال •

األمةةةةةةةانتين ال نيتةةةةةةةين لمج،سةةةةةةةي و را  الصةةةةةةة ة واللينةةةةةةةة العةةةةةةةاب اتعمةةةةةةةي  التقةةةةةةةاروا 
الموحةةةةةةدة التةةةةةةي  ،قت ةةةةةةا والتةةةةةةي  ةةةةةةتاد إلي ةةةةةةا والمتع،قةةةةةةة  ةةةةةةاإلجاا ات المت ةةةةةة ة مةةةةةةن 
قلةةةةةةل الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة فةةةةةةي متا عةةةةةةة  ن يةةةةةة  اال ةةةةةةتاا يجية العا يةةةةةةة ل،صةةةةةة ة واللينةةةةةةة 
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العا يةةةةةةةة لالطةةةةةةةالع واال ةةةةةةةت ادة  (ق ع،ةةةةةةة  الةةةةةةةدو 2030-2017ودليةةةةةةةل عم، ةةةةةةةا )
من ةةةةةةاق ودعةةةةةةوة الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة والم تةةةةةةي اإلق،يمةةةةةةي لمنظمةةةةةةة الصةةةةةة ة العالميةةةةةةة/ 
الماةةةةةةة  اإلق،يمةةةةةةةي لصةةةةةةة ة اللينةةةةةةةة والم تةةةةةةي اإلق،يمةةةةةةةي للانةةةةةةةام  األمةةةةةةة  المت ةةةةةةةدة 
ل،لينةةةةةة ل ةةةةةاب ا ةةةةةياق لموافةةةةةاة األمةةةةةانتين ال نيتةةةةةين لمج،سةةةةةي و را  الصةةةةة ة واللينةةةةةة 

وان الم ةةةةةةور الاطيسةةةةةةي ل،منتةةةةةةدى الةةةةةةو اري العا ةةةةةةي العةةةةةةاب  مقتاحةةةةةةا    حةةةةةةو  عنةةةةةة
-األو  ل،صةةةةة ة واللينةةةةةة  مةةةةةا  تما ةةةةة  مةةةةةت   ةةةةةديات و ةةةةةداعيات جاط ةةةةةة "لوفيةةةةةد 

" ع،ةةةةةة  األوضةةةةةةاع االجتماعيةةةةةةة والصةةةةةة ية واللينيةةةةةةة واالقتصةةةةةةادية واإلنسةةةةةةانية 19
 في المنطقة العا يةق مافقات  ه ورقة م اهيمية حو  الموضوع.

-26مةةةاع ال ةةةةاني ل،جنةةةة جةةةاط ة الطليةةةي العا ةةةيق  ةةةةومي األمانةةةة العامةةةة االجت نظ مةةةت -
ق علةةةةةا  قنيةةةةةة "فيةةةةةد و ةةةةةةون اانا"ق لدرا ةةةةةة م، ةةةةةات الما ةةةةة ين واختيةةةةةار 27/1/2021

ال اط ون ال ال ة  جاط ة الطليي العا يق وذلك  ن ي ات لقاار مج،ةا و را  الصة ة العةاب 
 ."الطليي العا ي(  شأن " ش يل لجنة جاط ة 52( الصادر عن دور ه العادية )5رق  )

 ثانياا:ًالفعالياتًالتيًااركتًفيهاًاألمانةًالعامةًفيًمجالًالصحة:
 ةةارةت األمانةةة العامةةةة  صةة ة مااقةةةي فةةي اجتمةةةاع الم تةةي التن يةةة ي ل،مج،ةةا العا ةةةي  -

ق ااطا ةة 14/11/2020لالختصاصات الص ية علةا  قنيةة "فيةد و ةةون اانا" اتةارو  
 –و وةةا الصةة ة  سةة،طنة عمةةان  -يةةد السةةعيديمعةةالي الةةدةتور/ أحمةةد اةةن م مةةد اةةن عل

رطيا ال ينة الع،يا ورطيا الم تةي التن ية ي ل،مج،ةا العا ةي لالختصاصةات الصة يةق 
و مشةةةةارةة مم ،ةةةةي الةةةةدو  األع ةةةةا  فةةةةي الم تةةةةي التن يةةةة ي وهةةةةي: المم، ةةةةة األردنيةةةةة 

صةا ال ا ميةق دولةة اإلمةارات العا يةة المت ةدةق دولةة ف،سةطينق دولةة ليليةاق جم وروةة م
العا يةةةةق المم، ةةةة الم ا يةةةة. ةمةةةا  ةةةارك فةةةي االجتمةةةاع  ةةةعادة األمةةةين العةةةام ل،مج،ةةةا 

 وة لك رطيا المج،ا الع،مي اال تشاري المشتاك ع و الم تي التن ي ي.
صةةةةدر عةةةةن االجتمةةةةاع عةةةةدد مةةةةن التوصةةةةيات ال امةةةةة  شةةةةأن اللنةةةةود المدرجةةةةة ع،ةةةة   •

،ةةةةةةا العا ةةةةةةي جةةةةةةدو  األعمةةةةةةا  والتةةةةةةي  ةةةةةةيت  عاضةةةةةة ا ع،ةةةةةة  ال ينةةةةةةة الع،يةةةةةةا ل،مج
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لالختصاصةةةةةةةات الصةةةةةةة ية العتمادهةةةةةةةاق ةمةةةةةةةا  ةةةةةةةيت  عاضةةةةةةة ا  عةةةةةةةد ذلةةةةةةةك ع،ةةةةةةة  
اجتمةةةةاع مج،ةةةةا و را  الصةةةة ة العةةةةاب فةةةةي دور ةةةةه القادمةةةةةق ومةةةةن اين ةةةةا: أعمةةةةا  
المج،ةةةةةا العا ةةةةةي فةةةةةي لةةةةةل ةورونةةةةةاق متا عةةةةةة  ن يةةةةة  ال طةةةةةة التشةةةةة ي،ية ل،مج،ةةةةةةا 

لعامةةةةةةة ق اعتمةةةةةةاد  عيةةةةةةين رن ةةةةةةا  الوحةةةةةةدات األلاديميةةةةةةة  األمانةةةةةةة ا2020العا ةةةةةةي 
ل،مج،ةةةةةةةةةةاق مناقشةةةةةةةةةةة  عيةةةةةةةةةةين األمةةةةةةةةةةين العةةةةةةةةةةام المسةةةةةةةةةةاعدق وا ةةةةةةةةةةت ما  الوضةةةةةةةةةةت 

 االعت اري لم تي المج،ا العا ي  جم وروة السودان.
ً
ً
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 في مجال الشباب والرياضة: -3
 الفعالياتًالتيًن نمتهاًاألمانةًالعامةًفيًمجالًالشباعًوالرياضة:

( اتةةةةارو  43( د.ع )929)  ن يةةة ات لقةةةاار مج،ةةةا و را  الشةةة اب والاواضةةةة العةةةاب رقةةة  -
ق نظ مةةت االمانةةةة العامةةةةق  التعةةةاون والتنسةةةي  مةةةت و ارة الاواضةةةة  المم، ةةةة 5/7/2020

علةةا  15/10/2020 – 14العا يةةة السةةعوديةق ور ةةة  ةة ااية لاوةةادة االعمةةا ق  ةةومي 
ق وخاصةةةت  ،ةةك 2030 قنيةةة "فيةةد و ةةةون اانا"ق انطالقةةات مةةن أهةةداو التنميةةة المسةةتدامة 

 الق ا  ع،  ال قا و م ين الش اب اقتصاديات والعمةل الالطة  ونمةو االقتصةاد؛ المتع،قة 
عمةةةا  حيةةةث  زم  ةةةل هةةة ه األهةةةداو جةةةوها التشةةةاوعات ال اصةةةة  العمةةةل ال ةةةا وروةةةادة األ

رة حد  ات في غاللية الدو  العا ية.  المزقا 
هةةةةةدفت الور ةةةةةة إلةةةةة   م ةةةةةين الشةةةةة اب مةةةةةن خةةةةةال   ةةةةةدرول   ع،ةةةةة  ةيفيةةةةةة ا ةةةةةت دام  •

وضةةةةةةةاع   و م يةةةةةةةن   اقتصةةةةةةةاديات مةةةةةةةن أالش صةةةةةةةية وقةةةةةةةدرا    لت سةةةةةةةين  م ةةةةةةةارا   
 خال  العمل ال ا ودع  اقتصاد دول  .

  .مشارةات من فنة الش اب من الدو  العا ية 80 ارك في الور ة عدد  •
( اتةةةةارو  43( د.ع )942 ن يةةة ات لقةةةاار مج،ةةةا و را  الشةةة اب والاواضةةةة العةةةاب رقةةة  ) -

 التعةةةاون والتنسةةةي  مةةةت و ارة الشةةة اب والاواضةةةة  ق نظ مةةةت االمانةةةة العامةةةة5/7/2020
 جم وروةةة مصةةا العا يةةة ال طولةةة العا يةةة االولةة  لأللعةةاب االل تاونيةةة علةةا االنتانةةتق 

علا  قنيةة "فيةد و ةةون اانا". وقةد   ةمنت  1/11/2020-27/10وذلك خال  ال تاة 
علةين مةن ال 10اواقت  (FIFA20 – fortnite- league of legends)ال طولة ألعاب 

 لل دولة عا ية.
( اتةةةةارو  43( د.ع )929 ن يةةة ات لقةةةاار مج،ةةةا و را  الشةةة اب والاواضةةةة العةةةاب رقةةة  ) -

ق نظمةةةةت األمانةةةةة العامةةةةة ج،سةةةةة حواروةةةةة حةةةةو  الشةةةة اب العا ةةةةي والعمةةةةل 5/7/2020
 علا  قنية "فيد و ةون اانا". 1/11/2020التطوعي اتارو  
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( دولةةةةةةة عا يةةةةةةةق هةةةةةةي: 12(  ةةةةةةاب وفتةةةةةةاة مةةةةةةن )60 ةةةةةةارك فةةةةةةي الج،سةةةةةةة عةةةةةةدد ) •
المم، ةةةةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةةةة ال ا ةةةةةةةةةةميةق دولةةةةةةةةةةة اإلمةةةةةةةةةةارات العا يةةةةةةةةةةة المت ةةةةةةةةةةدةق مم، ةةةةةةةةةةة 
ال  ةةةةةاونق الجم وروةةةةةة التونسةةةةةيةق المم، ةةةةةة العا يةةةةةة السةةةةةعوديةق جم وروةةةةةة العةةةةةااقق 
دولةةةةة ف،سةةةةطينق دولةةةةة قطةةةةاق الجم وروةةةةة ال،لنانيةةةةةق دولةةةةة ليليةةةةاق جم وروةةةةة مصةةةةا 

ن ال لةةةةةاا  فةةةةةي مجةةةةةا  التطةةةةةوع الشةةةةة اايق العا يةةةةةةق الجم وروةةةةةة اليمنيةةةةةةق وعةةةةةدد مةةةةة
 واال  اد العا ي ل،ش اب واللينة.

 ناولةةةةةةةت الج،سةةةةةةةة عةةةةةةةةددات مةةةةةةةن الم ةةةةةةةةاور ال امةةةةةةةةق التةةةةةةةةي   ةةةةةةةمنت: دور العمةةةةةةةةل  •
دارة اال مةةةةةةات إالتطةةةةةةوعي فةةةةةةي إعةةةةةةداد القيةةةةةةادات الشةةةةةة اايةق دور المتطةةةةةةوعين فةةةةةةي 

. وال ةةةةةةوارثق أهميةةةةةةة التطةةةةةةوع ونماذجةةةةةةهق ان ةةةةةةااط الشةةةةةة اب فةةةةةةي العمةةةةةةل التطةةةةةةوعي
لمةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةة   سةةةةةةةةةة،يط ال ةةةةةةةةةةو  ع،ةةةةةةةةةة  أهميةةةةةةةةةةة دور االعةةةةةةةةةةالم وو ةةةةةةةةةةاطل التواصةةةةةةةةةةل 
االجتمةةةةةةاعي فةةةةةةي إاةةةةةةاا  أهميةةةةةةة التطةةةةةةوع الشةةةةةة ااي  مةةةةةةا يسةةةةةةاعد فةةةةةةي  قةةةةةةدم ورقةةةةةةي 

 المجتمت.
( 43( د.ع )942 ن يةةةةةةةة ات لقةةةةةةةةاار مج،ةةةةةةةةا و را  الشةةةةةةةة اب والاواضةةةةةةةةة العةةةةةةةةاب رقةةةةةةةة  ) -

ع،ةةةةةةةة  ق نظ مةةةةةةةةت االمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة  التعةةةةةةةةاون مةةةةةةةةت المج،ةةةةةةةةا اال5/7/2020اتةةةةةةةةارو  
ل،شةةةةةةة اب والاواضةةةةةةةة ادولةةةةةةةة ف،سةةةةةةةطين نةةةةةةةدوة حةةةةةةةو  "مسةةةةةةةتقلل التع،ةةةةةةةي  فةةةةةةةي مجةةةةةةةاالت 
الاواضةةةةةةةةةة ومةةةةةةةةةادوده ع،ةةةةةةةةة  العمةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةي ال ينةةةةةةةةةات الاواضةةةةةةةةةية ال  وميةةةةةةةةةة" اتةةةةةةةةةارو  

 علا  قنية "فيد و ةون اانا". 1/11/2020
هةةةةةةةةدفت النةةةةةةةةدوة إلةةةةةةةة   طةةةةةةةةووا م ةةةةةةةةاهي  ومع،ومةةةةةةةةات المشةةةةةةةةارةين مةةةةةةةةن القيةةةةةةةةادات  •

نظةةةة  التع،ةةةةي  فةةةةي مجةةةةاالت الاواضةةةةة فةةةةي العةةةةال ق  الاواضةةةةية العا يةةةةة الشةةةةا ة حةةةةو 
واال ةةةةةةةةةتعداد لمواج ةةةةةةةةةة الت يةةةةةةةةةاات الم تم،ةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةتقلالت فةةةةةةةةةي قطاعةةةةةةةةةات التع،ةةةةةةةةةي  
والاواضةةةةةةة المجتمعيةةةةةةة وصةةةةةةناعة الاواضةةةةةةة فةةةةةةي العةةةةةةال  العا ةةةةةةيق والتعةةةةةةاو ع،ةةةةةة  
االحتمةةةةةةةةاالت المتوقعةةةةةةةةة فةةةةةةةةي   ييةةةةةةةةا أنظمةةةةةةةةة الدرا ةةةةةةةةة فةةةةةةةةي قطاعةةةةةةةةات الاواضةةةةةةةةة 

فةةةةةي المؤ سةةةةةات وال ينةةةةةات الاواضةةةةةية الدوليةةةةةة وآليةةةةةة وانع ا ةةةةةا  ا ع،ةةةةة  العةةةةةام،ين 
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الت اعةةةةل مةةةةت  ،ةةةةك الت يةةةةااتق و  ةةةةاد  وج ةةةةات النظةةةةا مةةةةن ال لةةةةاات العا يةةةةة فةةةةي 
 ه ا المجا . 

 ةةةةةةةارك فةةةةةةةي النةةةةةةةدوة عةةةةةةةدد مةةةةةةةن العةةةةةةةام،ين فةةةةةةةي ال ينةةةةةةةات والمؤ سةةةةةةةات الاواضةةةةةةةية  •
 الا مية واأله،ية وة،يات التا ية الاواضية  الدو  العا ية.

ددات مةةةةةةةةن الم ةةةةةةةةاورق مةةةةةةةةن أهم ةةةةةةةةا: إدارة عم،يةةةةةةةةات الت ييةةةةةةةةاق  ناولةةةةةةةةت النةةةةةةةةدوة عةةةةةةةة •
ا ةةةةةتقاا  المسةةةةةتقللق العالقةةةةةة اةةةةةين المؤ سةةةةةات الا ةةةةةمية والمؤ سةةةةةات االه،يةةةةةة فةةةةةي 
قطاعةةةةةات التع،ةةةةةي  الاواضةةةةةيق االنظمةةةةةة الدوليةةةةةة ذات العالقةةةةةةق دور االعةةةةةالم فةةةةةي 

  ع و  ال قافة و قلل الت ييا والتعامل معه.
الةةتع،  عةةن  دورة  دروليةةة فةةيمةةت مج،ةةا  ةة اب أورو ةةا  نظ مةةت األمانةةة العامةةة  التعةةاون  -

 عةةةةد   ةةةةةت عنةةةةوان " ع،ةةةةةي  حقةةةةوق االنسةةةةةان والمشةةةةارةة الشةةةةة ااية فةةةةي ال ةةةةةوار العا ةةةةةي 
علةةةةا منصةةةةة التع،ةةةةي  االل تاونةةةةي  15/12/2020-2األورو ةةةةي"ق وذلةةةةك خةةةةال  ال تةةةةاة 

 لقطاع الش اب  مج،ا   اب أورو ا.
وال تيةةةةةات ممةةةةةن يجيةةةةةدون ال، ةةةةةة   ةةةةةارك فةةةةةي الةةةةةدورة التدروليةةةةةة عةةةةةدد مةةةةةن الشةةةةة اب •

   و ارة الشةةةةةةةة اب والاواضةةةةةةةةة أو مةةةةةةةةن فةةةةةةةةي ح م ةةةةةةةةا  الةةةةةةةةدو  ا ةةةةةةةة    ز  اإلنج،ي وةةةةةةةةةق
 العا ية.

 ناولةةةةةت الةةةةةدورة عةةةةةدة موضةةةةةوعاتق مةةةةةن اين ةةةةةا: دور جامعةةةةةة الةةةةةدو  العا يةةةةةة مةةةةةت  •
الشةةةةةة اب فةةةةةةي السةةةةةةياق العا ةةةةةةي األورو ةةةةةةي و  عيةةةةةةل الت قيةةةةةةأل فةةةةةةي مجةةةةةةا  حقةةةةةةوق 

شةةةةة اب ع،ةةةةة  ال قةةةةةوقق   د ةةةةةد و نةةةةةا  ف ةةةةة  اإلنسةةةةةانق حقةةةةةوق االنسةةةةةان وحصةةةةةو  ال
مشةةةةةتاك ل قةةةةةوق اإلنسةةةةةانق مقدمةةةةةة لتعةةةةةالن العةةةةةالمي ل قةةةةةوق اإلنسةةةةةان ومعةةةةةا يا 
حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان المنصةةةةةوا ع،ي ةةةةةا فةةةةةي الصةةةةة وك القانونيةةةةةة الدوليةةةةةةق اال  ا يةةةةةة 
األورو يةةةةةةةة والم  مةةةةةةةة األورو يةةةةةةةة ل قةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةانق ق ةةةةةةةايا وانت الةةةةةةةات حقةةةةةةةوق 

ت، ةةةةةةةةةق  جةةةةةةةةارب الشةةةةةةةة اب والوصةةةةةةةةو  إلةةةةةةةة  اإلنسةةةةةةةةان فةةةةةةةةي  ةةةةةةةةياقات ومواقةةةةةةةةف م 
حقةةةةةةةوق الشةةةةةةةة ابق ا ت شةةةةةةةةاو العق ةةةةةةةةات والق ةةةةةةةايا التةةةةةةةةي   ةةةةةةةةو  دون الوصةةةةةةةةو  
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ال امةةةةةةل إلةةةةةة  حقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةانق م  ةةةةةةوم حقةةةةةةوق الشةةةةةة اب والةةةةةةن   ال قةةةةةةوقي فةةةةةةي 
 مجا  الش اب.

( اتةةةةارو  43( د.ع )942 ن يةةة ات لقةةةاار مج،ةةةا و را  الشةةة اب والاواضةةةة العةةةاب رقةةة  ) -
مانةةةة العامةةةة  التعةةةاون مةةةت و ارة الشةةة اب والاواضةةةة  جم وروةةةة ق نظ مةةةت اال5/7/2020

مصةةا العا يةةة المنتةةدى العا ةةي االو  ل،عةةام،ين  الشةة اب والاواضةةة العةةاب   ةةت  ةةعار 
 علا  قنية "فيد و ةون اانا". 16/12/2020-14"رنوة وطن" خال  ال تاة 

م،ين يزقةةةةةةام المنتةةةةةةدى ع،ةةةةةة  مةةةةةةاح،تينق وقةةةةةةد ا ةةةةةةت دفت الماح،ةةةةةةة األولةةةةةة  منةةةةةةه العةةةةةةا •
مشةةةةةارك مةةةةةن ةةةةةةل  15-10 قطةةةةةاعي الشةةةةة اب والاواضةةةةةة  الةةةةةدو  العا يةةةةةة اواقةةةةةت 

دولةةةةةةةة عا يةةةةةةةة. وفيمةةةةةةةا  تع،ةةةةةةة   الماح،ةةةةةةةة ال انيةةةةةةةةق فسةةةةةةةيت  إقامت ةةةةةةةا خةةةةةةةال  عةةةةةةةام 
2021. 

و وةةةةةا  – ةةةةةارك فةةةةةي افتتةةةةةا  فعاليةةةةةات المنتةةةةةدى معةةةةةالي الدةتور/أ ةةةةةاو صةةةةة  ي  •
ي لمج،ةةةةةا الشةةةةة اب والاواضةةةةةة  جم وروةةةةةة مصةةةةةا العا يةةةةةة رطةةةةةيا الم تةةةةةي التن يةةةةة 

و را  الشةةةةةةةةة اب والاواضةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةابق وألقةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةياد ه ة،مةةةةةةةةةة  احيليةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةالوفود 
 المشارةة.

  ةةةةةمن المنتةةةةةدى ور  عمةةةةةل م ت، ةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةاالت:  أهيةةةةةل ال ةةةةةوادر الشةةةةة اايةق  •
إاةةةةةةةةةةاا  أهميةةةةةةةةةةة دور المؤ سةةةةةةةةةةات الوطنيةةةةةةةةةةةق اال ةةةةةةةةةةت مار الاواضةةةةةةةةةةي واالقتصةةةةةةةةةةاد 

واضةةةةةةةةةة واالمةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةوميق الاواضةةةةةةةةةة و ةةةةةةةةةدعي  التعةةةةةةةةةاون العا ةةةةةةةةةي المشةةةةةةةةةتاكق الا 
القةةةةةةومي و ةةةةةةدعي   ةةةةةةي  االنتمةةةةةةا  والةةةةةةوال  لةةةةةةدى الشةةةةةة ابق التطةةةةةةورات الت نولوجيةةةةةةة 

 ومستقلل الاواضة.
دولةة عا يةةق هةي: المم، ةة األردنيةة ال ا ةميةق  13 ارك في المنتدى مم ،ون عةن  •

مم، ةةةةةةة ال  ةةةةةةاونق الجم وروةةةةةةة التونسةةةةةةيةق المم، ةةةةةةة العا يةةةةةةة السةةةةةةعوديةق جم وروةةةةةةة 
لعةااقق دولةة قطةاق دولةة ال ووةتق دولةة ليليةاق جم وروةة مصةا السودانق جم وروة ا

 العا يةق المم، ة الم ا يةق الجم وروة اإل المية الموروتانيةق الجم وروة اليمنية.
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( اتةةةةارو  42( د.ع )915 ن يةةة ات لقةةةاار مج،ةةةا و را  الشةةة اب والاواضةةةة العةةةاب رقةةة  ) -
الشة اب والاواضةة  الجم وروةة ق نظ مت االمانة العامة  التعاون مت و ارة 23/4/2019

علةا  قنيةةة  19/12/2020التونسةية "الم،تقة  العا ةي ل، نةون والعمةةل التطةوعي" اتةارو  
 "فيد و ةون اانا".

هةةةةةةةدو الم،تقةةةةةةة  إلةةةةةةة  دعةةةةةةة  و شةةةةةةةجيت  قافةةةةةةةة العمةةةةةةةل التطةةةةةةةوعي لةةةةةةةدى الشةةةةةةةة اب  •
وا ةةةةةةةت مار طاقةةةةةةةا    ل،تعةةةةةةةاون والتشةةةةةةةارك فةةةةةةةي خدمةةةةةةةة المجتمةةةةةةةت واللينةةةةةةةة و  ةةةةةةةاد  

جةةةةةةةارب واال ةةةةةةةت ادة المشةةةةةةةتاةة والتعاوةةةةةةةأل الةةةةةةةاام  وفةةةةةةةاا التطةةةةةةةوع ال لةةةةةةةاات والت
  الدو  العا ية.

  ةةةةةةةمن الم،تقةةةةةةة  مةةةةةةةداخالت ع،ميةةةةةةةة وعاضةةةةةةةات ألعمةةةةةةةا   طوعيةةةةةةةة ونقةةةةةةةا  حةةةةةةةو   •
 ق ايا  تع،   التطوع في الوطن العا ي.

( اتةةةةارو  42( د.ع )915 ن يةةة ات لقةةةاار مج،ةةةا و را  الشةةة اب والاواضةةةة العةةةاب رقةةة  ) -
مانة العامة  التعاون مت و ارة الشة اب والاواضةة  الجم وروةة ق نظمت اال23/4/2019

علةةةةا  قنيةةةةة "فيةةةةد و  26/12/2020التونسةةةةية "منتةةةةدى ال تةةةةاة العا يةةةةة الااطةةةةدة" اتةةةةارو  
 لون اانا".

هةةةةةةةةةةةدو المنتةةةةةةةةةةةدى إلةةةةةةةةةةة   نميةةةةةةةةةةةة ف ةةةةةةةةةةةا اال ةةةةةةةةةةةتقاللية والمشةةةةةةةةةةةارةة والمسةةةةةةةةةةةؤولية  •
عمةةةةةا ق و  ةةةةةاد  االجتماعيةةةةةة لةةةةةدى الشةةةةة اب و نميةةةةةة وعيةةةةةه  أهميةةةةةة ف ةةةةةا روةةةةةادة األ

التجةةةةةةةارب وال لةةةةةةةاات واال ةةةةةةةت ادة المشةةةةةةةتاةة اةةةةةةةين  ةةةةةةة اب الةةةةةةةوطن العا ةةةةةةةي فةةةةةةةي 
مجةةةةةةةةةةةةا  روةةةةةةةةةةةةادة االعمةةةةةةةةةةةةا  و   يةةةةةةةةةةةة  الشةةةةةةةةةةةةا ات العا يةةةةةةةةةةةةات ودعةةةةةةةةةةةة   م يةةةةةةةةةةةةن ن 

 االقتصادي.
   من الم،تق  مداخالت ع،مية وعاو  لقصص نجا    ااية عا ية. •

ً
ً
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 في مجال المرأة واألسرة والطفولة: -4
 تيًن متهاًاألمانةًالعامةًفيًمجالًالمرأة:أولا:ًالفعالياتًال

قامةةت األمانةةة العامةةة  التعةةاون مةةت هينةةة األمةة  المت ةةدة ل،مةةاأةق  عقةةد  ةةدروي ألع ةةا   -
الشة  ة العا يةة لو ةةيطات السةالم حةو  م ةةارات الو ةاطة والت ةاو ق وامتةةد ع،ة  مةةدار 

 .18/11/2020 -27/10أر عة أ اايت اواقت ماة واحدة أ لوعياتق وذلك خال  ال تاة 
أط،قت األمانة العامة م ادرة "قصتي خةال  فتةاة ال ورونةا" خةال   ة ا نةوفملا/  شةاون  -

ق  الشةةةةاالة مةةةةت هينةةةةة األمةةةة  المت ةةةةدة ل،مةةةةاأة والم وضةةةةية السةةةةامية لشةةةةنون 2020 ةةةةان 
 الالجنين ومنظمة الص ة العا ية وصندوق األم  المت دة ل،س ان.

عا يةةةةةةةة فةةةةةةةي صةةةةةةةنت القةةةةةةةاار عنةةةةةةةد   ةةةةةةةدو الم ةةةةةةةادرة إلةةةةةةة   و يةةةةةةة  صةةةةةةةوت المةةةةةةةاأة ال •
التأهةةةةةةةي واال ةةةةةةةتجا ة لت عةةةةةةةات فيةةةةةةةاوس ةورونةةةةةةةا المسةةةةةةةتجد وإلقةةةةةةةا  ال ةةةةةةةو  ع،ةةةةةةة  
الةةةةدور الةةةةة ي  ،ع ةةةةةه النسةةةةةا  وال تيةةةةةات وةيفيةةةةة   ةةةةةو  حيةةةةةا  ن فةةةةةي مواج ةةةةةة و ةةةةةا  

 لورونا المستجد.
 ةةةة   ن يةةةة  وإخةةةةااج فيةةةةد و  جميعةةةةي ل،توعيةةةةة  الم ةةةةادرة وحةةةةث  النسةةةةا  فةةةةي المنطقةةةةة  •

ارةةق وذلةةةةك عةةةةن طاوةةةة  ة،مةةةةة قصةةةةياة ل ةةةةل مةةةةن: السةةةة ياة د. العا يةةةةة ع،ةةةة  المشةةةة
رطةةةةةةةةةةةيا قطةةةةةةةةةةةاع الشةةةةةةةةةةةؤون  -هي ةةةةةةةةةةةا  أاةةةةةةةةةةةو غ الةةةةةةةةةةةة األمةةةةةةةةةةةين العةةةةةةةةةةةام المسةةةةةةةةةةةاعد 

 االجتماعيةق ورن ا  ومد اي المنظمات المعنية الشاو ة  األم  المت دة.
 26/11/2020 ةةةةةة  إطةةةةةةالق ال تيةةةةةةي ال ةةةةةةاا  م ةةةةةةادرة "احةةةةةةك  قصةةةةةةتك" اتةةةةةةارو   •

 ومةةةةةةات مةةةةةةن  16ال عاليةةةةةةة ال اصةةةةةة  ةةةةةةيطالق حم،ةةةةةة  علةةةةةا المنصةةةةةةة الاقميةةةةةة أ نةةةةةةا 
 . 2020النشاط لمناه ة العنف ضد الماأة لعام 

ا ت ةةةةافت األمانةةةةة العامةةةةة "المنتةةةةدى األو  ل،مةةةةاأة والمسةةةةنولية المجتمعيةةةةة" فةةةةي إطةةةةار  -
االحت ةةةا  ايةةةوم المةةةاأة العا يةةةةق والةةة ي عزقةةةد   ةةةت رعايةةةة جامعةةةة الةةةدو  العا يةةةة اتةةةارو  

حت ةةةةا  ايةةةةوم المةةةةاأة العا يةةةةة هةةةة ا العةةةةام فةةةةي إطةةةةار دعةةةة  دور . وجةةةةا  اال2/11/2020
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السةةةةيدات الااطةةةةدات فةةةةي المنطقةةةةة العا يةةةةة وإلقةةةةا  ال ةةةةو  ع،ةةةة   جةةةةار  ن الناج ةةةةة فةةةةي 
 التم ين والمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

نظ مةةت األمانةةةة العامةةةة "ال،قةةا  رفيةةةت المسةةةتوى  منا ةةة ة الةة ةاى العشةةةاون لصةةةدور قةةةاار  -
علةا المنصةة  4/11/2020حو  الماأة والسةالم واألمةن" اتةارو   1325من مج،ا األ

"ن ةو  جد ةد االلتة ام مةت  اإللي تاونيةق وذلك في إطار  ن ي  اللانام  اإلق،يمي المشةتاك
لجنةةةة اإل ةةة وا وهينةةةة مةةةت أجنةةدة المةةةاأة واألمةةةن والسةةةالم فةةةي المنطقةةةة العا يةةةة"  الشةةةاالة 

العةةام  هسةةين و م ةةين المةةاأةق والةة ي  ةةارك فةةي إطالقةةاألمةة  المت ةةدة ل،مسةةاواة اةةين الجن
األمةةين العةةام المسةةاعد رطةةيا قطةةاع الشةةؤون  -الماضةةي السةة ياة د. هي ةةا  أاةةو غ الةةة 

االجتماعيةةة. وقةةد هةةدو ال،قةةا  إلةة  النظةةا فةةي الج ةةود اإلق،يميةةة التةةي  لةة ل ا الةةدو  فةةي 
وإطةالق مةداوالت إق،يميةة  قالمنطقة العا ية من أجل الدفت  أجندة المةاأة والسةالم واألمةن

 اإلضةةةافة إلةةة  ق حةةةو  التقةةةدم الم ةةةا  فةةةي التجةةةاوب مةةةت أجنةةةدة المةةةاأة والسةةةالم واألمةةةن
ا ةةةةتعاا  ومناقشةةةةة دور ال طةةةةط الوطنيةةةةة لتن يةةةة  أجنةةةةدة المةةةةاأة والسةةةةالم واألمةةةةن فةةةةي 

 ".19-اال تجا ة لجاط ة "لوفيد
ضةةةد المةةةاأة"ق والتةةةي  ومةةات مةةةن النشةةةاط لمناه ةةةة العنةةف  16 منا ةة ة ال م،ةةةة السةةةنووة " -

 ةةةارةت األمانةةةة العامةةةة فةةةي ق  نط،ةةة  فةةةي اليةةةوم العةةةالمي لمناه ةةةة العنةةةف ضةةةد المةةةاأة 
اجتمةةاع حةةو  "األطةةا القانونيةةة ل مايةةة النسةةا  وال تيةةات فةةي أوقةةات السةة،  واأل مةةات"ق 

ق وذلك ةمت دث رطيسي  الج،سة ال واروةة لمؤ سةة "و تمنسةتا 25/11/2020اتارو  
، ةةةةة المت ةةةةدة لمناقشةةةةة وعةةةةا  ج ةةةةود الجامعةةةةة العا يةةةةة فةةةةي العمةةةةل ل،ديمقااطيةةةةة"  المم

 لم اف ة أ  ا  العنف ضد الماأة. 
 ةةةةةارك فةةةةةي هةةةةة ا االجتمةةةةةاع السةةةةةيد روتشةةةةةارد جااهةةةةةام رطةةةةةيا مج،ةةةةةا إدارة مؤ سةةةةةة  •

"و تمنسةةةةةةةةتا ل،ديمقااطيةةةةةةةةة"ق والةةةةةةةةدةتورة وفةةةةةةةةا  انةةةةةةةةي مصةةةةةةةةط   رطيسةةةةةةةةة اطةةةةةةةةتالو 
وعةةةةةةةةدد مةةةةةةةةن اللالمةةةةةةةةانيين اللالمانيةةةةةةةةات العةةةةةةةةاب لم اف ةةةةةةةةة العنةةةةةةةةف ضةةةةةةةةد المةةةةةةةةاأةق 

 المم، ةةةةةةةةةة المت ةةةةةةةةةدة. و نةةةةةةةةةاو  النقةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةلل معالجةةةةةةةةةة اإلجةةةةةةةةةاا ات التشةةةةةةةةةاوعية 
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الوطنيةةةةة واإلق،يميةةةةةة والدوليةةةةةة ل مايةةةةةة النسةةةةةا  وال تيةةةةات مةةةةةن العنةةةةةفق خاصةةةةةةت فةةةةةي 
"؛ حيةةةةةةةث  ةةةةةةة، ط هةةةةةةة ا ال ةةةةةةةدث ال ةةةةةةةو  ع،ةةةةةةة   يمةةةةةةةة 19-لةةةةةةةل جاط ةةةةةةةة "لوفيةةةةةةةد

 ةةةةةةية العنةةةةةةف القةةةةةةاط  ا ليةةةةةةات القانونيةةةةةةة ةةةةةةةأدوات يم ةةةةةةن مةةةةةةن خالل ةةةةةةا معالجةةةةةةة ق
 ع،  النوع االجتماعي. 

الم تةي اإلق،يمةي لصةندوق األمة  المت ةدة ل،سة ان  نظ مةت األمانةة العامةة  التعةاون مةت -
والم تي اإلق،يمي ل ينة األم  المت دة ل،مةاأةق حةوارات إق،يميةات رفيةت المسةتوى حةو  العنةف 

 ومةةات مةةن  16حم،ةةة " ضةةد النسةةا  وال تيةةات خةةال  فتةةاة و ةةا  ال ورونةةا ةيحةةدى فعاليةةات
علةةا  قنيةةة "فيةةد و  26/11/2020النشةةاط لمناه ةةة العنةةف ضةةد المةةاأة" وذلةةك اتةةارو  

 لون اانا".
 ةةةةارك فةةةةي االجتمةةةةاع د. لةةةةؤي  ةةةة انه المةةةةد ا اإلق،يمةةةةي لصةةةةندوق األمةةةة  المت ةةةةدة  •

ل،سةةةةة ان  المنطقةةةةةة العا يةةةةةةق ود. ةةةةةو ان مي اطيةةةةةل المةةةةةد اة اإلق،يميةةةةةة ل ينةةةةةة األمةةةةة  
ةةةةةةةةةاو  أ ا ةةةةةةةةي مم ةةةةةةةةل الم وضةةةةةةةةية  ود.فةةةةةةةةي المنطقةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةق المت ةةةةةةةةدة ل،مةةةةةةةةاأة 

العا يةةةةةةةةة مصةةةةةةةةا جم وروةةةةةةةةة السةةةةةةةةامية لألمةةةةةةةة  المت ةةةةةةةةدة لشةةةةةةةةنون الالجنةةةةةةةةين فةةةةةةةةي 
وجامعةةةةةةةة الةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةق و   ةةةةةةةور مم ،ةةةةةةةين عةةةةةةةن الةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةة األع ةةةةةةةا  
و ةةةةةةة اا  مةةةةةةةن السةةةةةةة،ك الدا،وما ةةةةةةةي فةةةةةةةي جم وروةةةةةةةة مصةةةةةةةا العا يةةةةةةةة وعةةةةةةةدد مةةةةةةةن 

الش صةةةةةةةةةةةيات ال نيةةةةةةةةةةةة واإلعالميةةةةةةةةةةةةق وةةةةةةةةةةةة لك الشةةةةةةةةةةةاةا  األمميةةةةةةةةةةةين والةةةةةةةةةةةدوليين و 
 مؤ سات القطاع ال اا وغياها من الج ات المعنية ذات الص،ة.

 ثانياا:ًالفعالياتًالتيًااركتًفيهاًاألمانةًالعامةًفيًمجالًالمرأة:
 ةةةةةارةت األمانةةةةةة العامةةةةةة فةةةةةي فعاليةةةةةات اال  ةةةةةاد العةةةةةالمي ل،شةةةةة  ات اإلق،يميةةةةةة ل،نسةةةةةا   -

 الو يطات ع،  الن و التال : 
رطةةةةةيا قطةةةةةاع  - ةةةةةارةت السةةةةة ياة د. هي ةةةةةا  أاةةةةةو غ الةةةةةة األمةةةةةين العةةةةةام المسةةةةةاعد  •

الشةةةةةةؤون االجتماعيةةةةةةة فةةةةةةي الج،سةةةةةةة ال واروةةةةةةة   ةةةةةةت عنةةةةةةوان "إعةةةةةةال  األصةةةةةةوات 
ق والتةةةةةةةةي نظ م ةةةةةةةةا اال  ةةةةةةةةاد العةةةةةةةةالمي 5/10/2020مةةةةةةةةن أجةةةةةةةةل السةةةةةةةةالم" اتةةةةةةةةارو  
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ا ل،شةةةةةةة  ات اإلق،يميةةةةةةةة ل،نسةةةةةةةا  الو ةةةةةةةيطات  التعةةةةةةةاون مةةةةةةةت الوفةةةةةةةد الةةةةةةةداط  أللمانيةةةةةةة
 اال  ةةةةةاد األورو ةةةةة . وقةةةةةد قامةةةةةت السةةةةة ياة د. هي ةةةةةا  أاةةةةةو غ الةةةةةة اتم يةةةةةل ال مةةةةةا 

أحةةةةةد  ةةةة  ات ع ةةةةوات اال  ةةةةادق والتةةةةي  عةةةةد الشةةةة  ة العا يةةةةة لو ةةةةيطات السةةةةالم 
 أع اط ا.

نظ مةةةت األمانةةةة العامةةةة ال عاليةةةة األولةةة    ةةةت عنةةةوان "إعةةةال  األصةةةوات مةةةن أجةةةل  •
(ق ااعايةةة Amplifying voices for peaceق )5/10/2020السةةالم"ق اتةةارو  

 الوفد الداط  أللمانيا في اال  اد األورو   الاوةسل.
-8ال تةةةةةاة  خةةةةال نظمةةةةت األمانةةةةة العامةةةةة ال عاليةةةةة ال انيةةةةةة ع،ةةةة  مةةةةدار أ ةةةةلوعين  •

ق   ةةةةةةةةا    ةةةةةةةةاد  ال لةةةةةةةةاات وأف ةةةةةةةةل الممار ةةةةةةةةات فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةا  22/10/2020
د و ةةةةاطة النسةةةةا  اةةةةين  ةةةة  ات النسةةةةا  و ةةةةيطات السةةةةالم عةةةةن طاوةةةة   قةةةةدي  عةةةةد

مةةةةةةةن ور  العمةةةةةةةلق حيةةةةةةةث قامةةةةةةةت الشةةةةةةة  ة العا يةةةةةةةة لو ةةةةةةةيطات السةةةةةةةالم اتنظةةةةةةةي  
وإعةةةةةةداد ور ةةةةةةة عمةةةةةةل ناقشةةةةةةت ةيفيةةةةةةة  ع وةةةةةة   يةةةةةةادة المةةةةةةاأة فةةةةةةي مناصةةةةةةي صةةةةةةنت 

 القاار وخاصة في مجا  الس،  واألمن.
رطةةةيا قطةةةاع الشةةةؤون  - ةةةارةت السةةة ياة د. هي ةةةا  أاةةةو غ الةةةة األمةةةين العةةةام المسةةةاعد  -

حةةةو  المةةةاأة فةةةي الو ةةةاطة فةةةي العةةةال  العا ةةةيق نظ مت ةةةا االجتماعيةةةة فةةةي ج،سةةةة حواروةةةة 
. وقةد ناقشةت الج،سةة 6/10/2020ق اتةارو   The Elders and Wilton Parkمؤ سة

ج ةةةةود الو ةةةةاطة فةةةةي العةةةةال  العا ةةةةي و شةةةة ل خةةةةاا م ةةةةادرة إطةةةةالق الشةةةة  ة العا يةةةةة 
  لو يطات السالم ةآلية من آليات لجنة الماأة العا ية.

ة في ج،سة حوار علا المنصة الاقمية   ةت عنةوان " ع وة   ن ية   ارةت األمانة العام -
أجنةدة المةاأة والسة،  واألمةةن فةي الوضةت الجد ةةد:  يةادة المةاأة فةةي منةت الن اعةات و  قيةة  

علةةا  قنيةةة "فيةةد و ةةةون اانا"ق والتةةي نظم ةةا  4/11/2020السةةالم المسةةتدام"ق اتةةارو  
سةةةالم  التعةةةاون مةةةت و ارة ال ارجيةةةة ماةةةة  القةةةاهاة الةةةدولي ل ةةةل النةةة اع وح ةةةظ و نةةةا  ال

 المصاوة والمج،ا القومي ل،ماأة وهينة األم  المت دة ل،ماأة.
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 ارةت األمانة العامة في الج،سةة االفتتاحيةة ل،نةدوة الدوليةة حةو  "التم ةين االقتصةادي  -
 10ل،نسةةا  وال تيةةات" وذلةةك فةةي إطةةار االحت ةةا   ةةاليوم الةةوطني ل،مةةاأة الم ا يةةة الموافةة  

  شاون أو  من ةل عام. /ألتو ا
 ةةةةارةت األمانةةةةة العامةةةةة فةةةةي الج،سةةةةة االفتتاحيةةةةة مةةةةن "المةةةةؤ ما الةةةةدولي لق ةةةةايا المةةةةاأة  -

ال ،سةةطينية اةةين المقار ةةة الدوليةةة والوطنيةةة"ق التةةي نظمت ةةا و ارة  ةةؤون المةةاأة فةةي دولةةة 
. وألقت األمانة العامة ة،مة حةو  المن جيةة التةي 25/11/2020- 24ف،سطين  ومي 

ا لتن يةةةة  أجنةةةةدة الن ةةةةو   أوضةةةةاع المةةةةاأة فةةةةي المنطقةةةةة العا يةةةةة ع،ةةةة  المسةةةةتوى  ت ع ةةةة
 اإلق،يمي من خال  مال مة المقار ات الدولية.

 ةةةةارةت األمانةةةةة العامةةةةة فةةةةي "النةةةةدوة اإلق،يميةةةةة لتنميةةةةة قةةةةدرات أع ةةةةا  ال،جنةةةةة ال اعيةةةةة  -
  ال تةةاة المعنيةةة  المسةةاواة اةةين الجنسةةين ومؤ ةةاات األهةةداو اإلنماطيةةة المسةةتدامة"ق خةةال

علةةا المنصةةة الاقميةةةق   ةةت عنةةوان "العدالةةة والنةةوع االجتمةةاعي"ق  8-10/12/2020
و عقةةةد اجتماعةةةات ال،جنةةةة ال اعيةةةة  شةةة ل دوري ضةةةمن الشةةةاالة اإلق،يميةةةة اةةةين جامعةةةة 
الةةةدو  العا يةةةة ولجنةةةة اإل ةةة وا وهينةةةة األمةةة  المت ةةةدة ل،مةةةاأةق و  ةةةدو إلةةة  انةةةا  قةةةدرات 

التنميةةةةة المسةةةةتدامة وخاصةةةةة ال ةةةةدو ال ةةةةاما المعنةةةةي أع ةةةةا  ال،جنةةةةة لتن يةةةة  أهةةةةداو 
  المساواة اين الجنسين. 

 ثالثاا:ًالفعالياتًالتيًن متهاًاألمانةًالعامةًفيًمجالًالطفولة:
( ل،جنةةةةةةةة الط ولةةةةةةةة العا يةةةةةةةةق اتةةةةةةةارو  24نظمةةةةةةةت األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة اجتمةةةةةةةاع الةةةةةةةدورة ) -

 ق علا  قنية "فيد و ةون اانا".15/9/2020
م ،ةةةةةو ا ليةةةةةات المعنيةةةةةة  الط ولةةةةةة فةةةةةي الةةةةةدو  األع ةةةةةا ق  ةةةةةارك فةةةةةي االجتمةةةةةاع م •

والمنظمةةةةةات اإلق،يميةةةةةة والدوليةةةةةة المعنيةةةةةة  ق ةةةةةايا الط ولةةةةةة فةةةةةي المنطقةةةةةة العا يةةةةةةق 
ومنظمةةةةةةةةةات المجتمةةةةةةةةةت المةةةةةةةةةدني العام،ةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةا  حمايةةةةةةةةةة و ع وةةةةةةةةة  الط ةةةةةةةةةل 

 العا يق ف الت عن خلاا  ومت صصين  ق ايا  ؤون الط ولة.
توصةةةةةيات ال امةةةةةة التةةةةةي  م ةةةةةل أولووةةةةةة خةةةةةال  صةةةةةدر عةةةةةن االجتمةةةةةاع عةةةةةدد مةةةةةن ال •
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" ع،ةةةةةةةةة  ق ةةةةةةةةةايا 19 -الماح،ةةةةةةةةةة الااهنةةةةةةةةةة والمتم ،ةةةةةةةةةة اتةةةةةةةةةداعيات جاط ةةةةةةةةةة "لوفيةةةةةةةةةد
األط ةةةةةةةةا  فةةةةةةةةي المنطقةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةق وإعةةةةةةةةداد درا ةةةةةةةةة   ،ي،يةةةةةةةةة ل،منطقةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة 

عةةةةةام ع،ةةةةة  إصةةةةةدار ا  ا يةةةةةة حقةةةةةوق الط ةةةةةلق وإعةةةةةداد أجنةةةةةدة  30 منا ةةةةة ة مةةةةةاور 
ق  اإلضةةةةةةافة إلةةةةةة  2030فةةةةةةي الةةةةةةوطن العا ةةةةةةي التنميةةةةةةة لال ةةةةةةت مار فةةةةةةي الط ولةةةةةةة 

إعةةةةةةداد الدرا ةةةةةةة المسةةةةةة ية حةةةةةةو  عمةةةةةةل األط ةةةةةةا  فةةةةةةي المنطقةةةةةةة العا يةةةةةةة ا ةةةةةةدو 
 وضت ا ليات التي   د من ه ه الظاهاة.

( ل،جنةةة متا عةةة وقةةف العنةةف ضةةد األط ةةا ق 16نظمةةت األمانةةة العامةةة اجتمةةاع الةةدورة ) -
علةا  قنيةة  15/9/2020ق اتةارو   الاطا ة الدوروة لالجتماع مم ،ة  جم وروة السودان

 "فيد و ةون اانا".
 ةةةةةارك فةةةةةي االجتمةةةةةاع مم ،ةةةةةو ا ليةةةةةات المعنيةةةةةة  الط ولةةةةةة فةةةةةي الةةةةةدو  األع ةةةةةا ق  •

والمنظمةةةةةات اإلق،يميةةةةةة والدوليةةةةةة المعنيةةةةةة  ق ةةةةةايا الط ولةةةةةة فةةةةةي المنطقةةةةةة العا يةةةةةةق 
ومنظمةةةةةةةةةات المجتمةةةةةةةةةت المةةةةةةةةةدني العام،ةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةا  حمايةةةةةةةةةة و ع وةةةةةةةةة  الط ةةةةةةةةةل 

 عن مشارةة خلاا  ومت صصين  ق ايا  ؤون الط ولة. العا يق ف الت 
صةةةةةةدر عةةةةةةن االجتمةةةةةةاع عةةةةةةدد مةةةةةةن التوصةةةةةةيات ال امةةةةةةةق من ةةةةةةا: متا عةةةةةةة ال طةةةةةةة  •

التن ي يةةةةةةةة ل،عدالةةةةةةةة الصةةةةةةةديقة لألط ةةةةةةةا   اعت ارهةةةةةةةا أحةةةةةةةد الق ةةةةةةةايا ال امةةةةةةةة والتةةةةةةةي 
ةةةةن األط ةةةةا  مةةةةن وضةةةةت حقةةةةوق   موضةةةةت التن يةةةة ق   سةةةةع  إلةةةة  إدخةةةةا  م ةةةةاد   زم  

د درا ةةةةةة حةةةةةو   جنيةةةةةد األط ةةةةةا  فةةةةةي المنةةةةةاط  التةةةةةي  شةةةةة د  اإلضةةةةةافة إلةةةةة  إعةةةةةدا
ن اعةةةةةات مسةةةةة، ةق ا ةةةةةدو  ع وةةةةة  اإلطةةةةةار القةةةةةانوني والعافةةةةةي الةةةةة ي  ةةةةةدع  حظةةةةةا 

  جنيد األط ا  وا ت دام   من قلل أطااو الن اع.
( ل،جنةةةةةةةةة األ ةةةةةةةةاة العا يةةةةةةةةةق اتةةةةةةةةارو  10نظمةةةةةةةةت األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة اجتمةةةةةةةةاع الةةةةةةةةدورة ) -

 انا".علا  قنية "فيد و ةون ا  16/9/2020
 ةةةةةارك فةةةةةي االجتمةةةةةاع مم ،ةةةةةو ا ليةةةةةات المعنيةةةةةة  األ ةةةةةاة فةةةةةي الةةةةةدو  األع ةةةةةا ق  •

والمنظمةةةةةات اإلق،يميةةةةةة والدوليةةةةةةة المعنيةةةةةة  ق ةةةةةةايا األ ةةةةةاة فةةةةةةي المنطقةةةةةة العا يةةةةةةةق 
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ومنظمةةةةات المجتمةةةةت المةةةةدني العام،ةةةةة فةةةةي مجةةةةا  حمايةةةةة و م ةةةةين األ ةةةةاةق ف ةةةةالت 
 عن مشارةة خلاا  ومت صصين  ق ايا  ؤون األ اة.

عةةةةةةةن االجتمةةةةةةةاع عةةةةةةةدد مةةةةةةةن التوصةةةةةةةيات ال امةةةةةةةةق التةةةةةةةي   ةةةةةةةمنت إعةةةةةةةداد  صةةةةةةةدر •
من ةةةةةاج العمةةةةةل لأل ةةةةةاة فةةةةةي المنطقةةةةةة العا يةةةةةة فةةةةةي إطةةةةةار  ن يةةةةة  أهةةةةةداو التنميةةةةةة 

ق و  ةةةةةةد ث اال ةةةةةةتاا يجية العا يةةةةةةة لأل ةةةةةةاة لتوالةةةةةةي الت ةةةةةةديات 2030المسةةةةةةتدامة 
 التي  واج  ا األ اة العا ية في ا ونة األخياة. 

نتةةةةدى " م ةةةةين ال تيةةةةات فةةةةي المنطقةةةةة العا يةةةةة"  الشةةةةاالة مةةةةت نظمةةةةت األمانةةةةة العامةةةةة م -
 علا  قنية "فيد و ةون اانا". 3/12/2020 -2صندوق األم  المت دة لس انق  ومي 

 ةةةةةارك فةةةةةي االجتمةةةةةاع مم ،ةةةةةو ا ليةةةةةات المعنيةةةةةة  الط ولةةةةةة فةةةةةي الةةةةةدو  األع ةةةةةا ق  •
عا يةةةةةةق والمنظمةةةةةات اإلق،يميةةةةةة والدوليةةةةةة المعنيةةةةةة  ق ةةةةةايا الط ولةةةةةة فةةةةةي المنطقةةةةةة ال

ومنظمةةةةةةةةةات المجتمةةةةةةةةةت المةةةةةةةةةدني العام،ةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةا  حمايةةةةةةةةةة و ع وةةةةةةةةة  الط ةةةةةةةةةل 
 العا يق ف الت عن مشارةة خلاا  ومت صصين  ق ايا  ؤون الط ولة.

صةةةةةةدر عةةةةةةن المنتةةةةةةدى عةةةةةةدد مةةةةةةن التوصةةةةةةيات ال امةةةةةةةق التةةةةةةي   ةةةةةةمنت: م ةةةةةةاور  •
اجتماعيةةةةةةةةة وصةةةةةةةة ية واقتصةةةةةةةةادية لتع وةةةةةةةة  دور ال تيةةةةةةةةات فةةةةةةةةي المنطقةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة 

موقةةةةف عا ةةةةي موحةةةةد مةةةةن الق ةةةةايا والت ةةةةديات التةةةةي  واجةةةةه ال تيةةةةات ا ةةةةدو ا،ةةةةورة 
فةةةةةةي المجتمةةةةةةةتق والعمةةةةةةل ع،ةةةةةةة  المسةةةةةةةاعدة فةةةةةةي إيجةةةةةةةاد ح،ةةةةةةةو  ل ةةةةةةا وفةةةةةةة  أ ةةةةةةةا 
 شةةةةارةية مةةةةن ح ومةةةةات ومنظمةةةةات ومؤ سةةةةات مجتمةةةةت مةةةةدنيق ممةةةةا يسةةةةاعد فةةةةي 
عم،يةةةةةةة انةةةةةةا  المجتمةةةةةةت ل،وصةةةةةةو  لانوةةةةةةة مشةةةةةةتاةة  سةةةةةة   فةةةةةةي   قيةةةةةة  االهةةةةةةداو 

 التنمووة الماجوة.
األمانةةة العامةةة  التنسةةي  مةةت الم وضةةية السةةامية لشةةؤون الالجنةةينق االجتمةةاع  نظمةةت  -

اإلق،يمي ل، لاا  لتن ي  "اال تاا يجية العا ية ل ماية األط ا  في وضةت ال،جةو / النة و  
فةةي المنطقةةة العا يةةةق و ةةوفيا ال مايةةة والاعايةةة األ ةةاوة/ التع،يميةةة لألط ةةا  الالجنةةين" 

  قنية "فيد و ةون اانا". ق علا10/12/2020-9 ومي 
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 ةةةةةارك فةةةةةي االجتمةةةةةاع مم ،ةةةةةو ا ليةةةةةات المعنيةةةةةة  الط ولةةةةةة فةةةةةي الةةةةةدو  األع ةةةةةا ق  •
والمنظمةةةةةات اإلق،يميةةةةةة والدوليةةةةةة المعنيةةةةةة  ق ةةةةةايا الط ولةةةةةة فةةةةةي المنطقةةةةةة العا يةةةةةةق 
ومنظمةةةةةةةةةات المجتمةةةةةةةةةت المةةةةةةةةةدني العام،ةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةا  حمايةةةةةةةةةة و ع وةةةةةةةةة  الط ةةةةةةةةةل 

 صين  ق ايا  ؤون الط ولة.العا يق ف الت عن مشارةة خلاا  ومت ص
ً
ً
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 في مجال حقوق اإلنسان: -5
ًفيًمجالًحقو ًاإلنسان:وااركتًفيهاًاألمانةًالعامةًنّ متهاًالفعالياتًالتيً

-21خةةةةةةةةةةال  ال تةةةةةةةةةةةاة ت األمانةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة )قطةةةةةةةةةةةاع الشةةةةةةةةةةؤون االجتماعيةةةةةةةةةةة( عقةةةةةةةةةةد -
"ال قةةةةةةةةةةةوق لمةةةةةةةةةةةول ي األمانةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةة  عنةةةةةةةةةةةوان  ات  ةةةةةةةةةةةدرولي ات اانامجةةةةةةةةةةة 24/9/2020

القةةةةةاط  " 2ي إطةةةةةار اانةةةةةام  "ال ةةةةةوار فةةةةةق "دية واالجتماعيةةةةةة وال قافيةةةةةة واللينيةةةةةةاالقتصةةةةةا
 .واال  اد األورو ي األمانة العامةاين 

فةةةةةةةي أعمةةةةةةةا  نةةةةةةةدوة إق،يميةةةةةةةة   ةةةةةةةت  30/9/2020 ةةةةةةةارةت األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة اتةةةةةةةارو   -
وذلةةةةةةةك ةج ةةةةةةةة ق ع،ةةةةةةة  اال جةةةةةةةار  األ ةةةةةةة اا" 19-عنةةةةةةةوان " ةةةةةةةأ يا فيةةةةةةةاوس ةوفيةةةةةةةد
ي األمةةةةةةة  المت ةةةةةةةدة المعنةةةةةةةي  الم ةةةةةةةدرات والجاومةةةةةةةة  ةةةةةةةاو ة فةةةةةةةي التنظةةةةةةةي  مةةةةةةةت م تةةةةةةة

 )الم تي اإلق،يمي ل،شاق األو ط و ما  إفاوقيا(.
فةةةةةةي أعمةةةةةةا  ح،قةةةةةةة نقا ةةةةةةية   ةةةةةةت  22/10/2020 ةةةةةةارةت األمانةةةةةةة العامةةةةةةة اتةةةةةةارو   -

عةةةةةةةام ...  طةةةةةةةور منظومةةةةةةةة حقةةةةةةةوق االنسةةةةةةةان ... الم طةةةةةةةات وا فةةةةةةةاق"  75عنةةةةةةةوان "
،مؤ سةةةةةةات الوطنيةةةةةةة ل قةةةةةةوق االنسةةةةةةان" والمنعقةةةةةةدة  التعةةةةةةاون اةةةةةةين "الشةةةةةة  ة العا يةةةةةةة ل

و"ماةةةةةةة  األمةةةةةة  المت ةةةةةةدة ل،تةةةةةةدروي والتو يةةةةةة  فةةةةةةي مجةةةةةةا  حقةةةةةةوق االنسةةةةةةان لجنةةةةةةوب 
 غاب آ يا والمنطقة العا ية".

فةةةةةي أعمةةةةةا  ور ةةةةةة العمةةةةةل  5/11/2020-3خةةةةةال  ال تةةةةةاة  ةةةةةارةت األمانةةةةةة العامةةةةةة  -
التدروليةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةو  "األخ ةةةةةةةةةار ال اط ةةةةةةةةةة و قنيةةةةةةةةةات الت قةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةن ال قةةةةةةةةةاط  ومصةةةةةةةةةادر 

ع،ومةةةةةةةات المو وقةةةةةةةة" المنعقةةةةةةةدة  التعةةةةةةةاون اةةةةةةةين األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة )قطةةةةةةةاع اإلعةةةةةةةالم الم
 واال صا ( واال  اد األورو ي.

لمةةةةةةول ي األمانةةةةةةة  ات  ةةةةةةدرولي اانامجةةةةةةات  30/11/2020 اتةةةةةةارو  عقةةةةةةدت األمانةةةةةةة العامةةةةةةة -
النصةةةةةةوا  –العامةةةةةةة   ةةةةةةت عنةةةةةةوان "منظومةةةةةةة حقةةةةةةوق اإلنسةةةةةةان العا يةةةةةةة: ا ليةةةةةةات 

 .أاا  الق ايا" –الماجعية 
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 عةةةةةةا  حةةةةةو  "الج ةةةةةةود اإلق،يميةةةةةةة  10/12/2020 ةةةةةارةت األمانةةةةةةة العامةةةةةة اتةةةةةةارو   -
" فةةةةةي االحت اليةةةةةة التةةةةةي أقامت ةةةةةا و ارة الداخ،يةةةةةة فةةةةةي 19-فةةةةةي مواج ةةةةةة جاط ةةةةةة ةوفيةةةةةد

 دولة االمارات العا ية المت دة  منا  ة  وم حقوق االنسان العالمي.
انةةةةام  اإلق،يمةةةةي لمنةةةةت  ةةةةارةت األمانةةةةة العامةةةةة فةةةةي أعمةةةةا  "لجنةةةةة  سةةةةييا ومتا عةةةةة الل -

وم اف ةةةةةةة الجاومةةةةةةة واإلرهةةةةةةاب والت د ةةةةةةدات الصةةةةةة ية و ع وةةةةةة  العدالةةةةةةة الجناطيةةةةةةة  مةةةةةةا 
(" فةةةةةي اجتماع ةةةةةةا 2021-2016 تما ةةةةة  مةةةةةت المعةةةةةا يا الدوليةةةةةة ل قةةةةةوق االنسةةةةةان )

 . 15/12/2020 اتارو ال اما 
ً
ً
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 في مجال منظمات المجتمع المدني: -6
 مةًفيًمجالًمن ماتًالمجتمعًالمدني:الفعالياتًالتيًن نمتهاًاألمانةًالعا

نظمةةت األمانةةة العامةةة "مةةؤ ما اال ةةت مار العا ةةي االفاوقةةي والتعةةاون الةةدولي"  التعةةاون  -
 .5/11/2020-2مت ا  اد المست ماات العابق وذلك خال  ال تاة 

 ةةةةةارك فةةةةةي المةةةةةؤ ما   صةةةةةيات رفيعةةةةةة المسةةةةةتوى وع،ةةةةة  رأ ةةةةة   قاونةةةةةة الةةةةةاطيا  •
ن جةةةةةةةامت و وةةةةةةةاة التجةةةةةةةارة والصةةةةةةةناعةق ود. رانيةةةةةةةا ال ون ةةةةةةةولي وةةةةةةةةل مةةةةةةةن: د. ني ةةةةةةةي

و وةةةةةةاة التعةةةةةةاون الةةةةةةدولي  جم وروةةةةةةة مصةةةةةةا العا يةةةةةةةق  اإلضةةةةةةافة إلةةةةةة   -المشةةةةةةاط 
 مشارةات من م ت،ف الدو  العا ية واالفاوقية. 80

  ةةةةةةث المةةةةةةؤ ما عةةةةةةددات مةةةةةةن الم ةةةةةةاور ال امةةةةةةةق التةةةةةةي   ةةةةةةمنت المعوقةةةةةةات التةةةةةةي  •
 الت ،ي ع،ي ا. واجه اال ت مار في لل جاط ة ةورونا وةيفية 

هةةةةةةةةةدو المةةةةةةةةةؤ ما إلةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةاوو  لال ةةةةةةةةةت مارات المشةةةةةةةةةتاةة والت ةةةةةةةةةاد  التجةةةةةةةةةاري  •
وعةةةةةةا  فةةةةةةاا اال ةةةةةةت مار والتقةةةةةةا  جميةةةةةةت األطةةةةةةااو اال ةةةةةةت ماروةق فةةةةةةي إطةةةةةةار 

 التعاون العا ي االفاوقي لت قي    امل اقتصادي.
ً
ً
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 في مجال السياسات السكانية: -7
  مةًفيًمجالًالسياساتًالسكانية:أولا:ًالفعالياتًالتيًن متهاًاألمانةًالعا

الصةادر  29/10/2019( اتةارو  5 ن ي  لقةاار المج،ةا العا ةي ل،سة ان والتنميةة رقة  ) -
عةن دور ةه األولةة ق نظمةت األمانةةة العامةة االجتمةةاع ال ةاني ل،جنةةة اال تشةاروة ل،مج،ةةا 

 ق علا  قنية "فيد و ةون اانا".15/11/2020العا ي ل،س ان والتنمية اتارو  
ك فةةةةةةةةي االجتمةةةةةةةةاع خلةةةةةةةةاا  ومسةةةةةةةةؤولون مةةةةةةةةن المجةةةةةةةةالا وال،جةةةةةةةةان الوطنيةةةةةةةةة  ةةةةةةةةار  •

دولةةةةةة عا يةةةةةةق وهةةةةةي: المم، ةةةةةة األردنيةةةةةة ال ا ةةةةةميةق الجم وروةةةةةة  16ل،سةةةةة ان مةةةةةن 
التونسةةةةةةةةةةيةق الجم وروةةةةةةةةةةة الج اطاوةةةةةةةةةةة الديمقااطيةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةعليةق المم، ةةةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةةة 
السةةةةةةةةةعوديةق جم وروةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةودانق جم وروةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةوما  ال يدراليةةةةةةةةةةق جم وروةةةةةةةةةة 

عمةةةةةةةانق دولةةةةةةة ف،سةةةةةةةطينق دولةةةةةةةة قطةةةةةةاق دولةةةةةةةة ال ووةةةةةةةتق دولةةةةةةةة  ااقق  ةةةةةةة،طنةالعةةةةةة
ليليةةةةةةةاق جم وروةةةةةةةةة مصةةةةةةةا العا يةةةةةةةةةق المم، ةةةةةةةةة الم ا يةةةةةةةةق الجم وروةةةةةةةةة اال ةةةةةةةةالمية 

 الموروتانيةق الجم وروة اليمنية. 
هدو االجتماع إل  مناقشة مقتا  خطة عمل المج،ا العا ي ل،س ان والتنميةة فةي  •

للنود التالية: اال تاا يجية العا ية ل،ت طيط السة انيق دور ه ال انيةق والتي  ت من ا
 ةةةداعيات جاط ةةةة فيةةةاوس ةورونةةةاق   ةةةاد  ال لةةةاات وا ةةةتعاا  أف ةةةل الممار ةةةات 

( ل،جنةة 54الجيدة في مجا  الس ان والتنميةةق  اإلضةافة إلة  المشةارةة فةي الةدورة )
د نقةاط ا صةا  الس ان والتنمية في االم  المت ةدةق ومؤ ةا السة ان والتنميةةق و  د ة

 الةةةدو  العا يةةةةق وذلةةةك ل، ةةةاوج  مشةةةاروت قةةةاارات  افةةةت الةةة  الم تةةةي التن يةةة ي فةةةي 
 اجتماعه الت  ياي ألعما  الدورة ال انية ل،مج،ا العا ي ل،س ان والتنمية.

( والصةةادرون عةةن 5( مةةن القةةاار رقةة  )3(ق واللنةةد )1( مةةن القةةاار رقةة  )2 ن يةة ا ل،لنةةد ) -
 ق29/10/2019تنميةةةة فةةةي دور ةةةه العاديةةةة األولةةة  اتةةةارو  المج،ةةةا العا ةةةي ل،سةةة ان وال

ل،مج،ةةةةا العا ةةةةي ل،سةةةة ان  ل،م تةةةةي التن يةةةة ي األو نظمةةةةت األمانةةةةة العامةةةةة االجتمةةةةاع 
 ق علا  قنية "فيد و ةون اانا".20/12/2020والتنمية اتارو  
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دو  عا يةةةةةةةة هةةةةةةةي: المم، ةةةةةةةة االردنيةةةةةةةة  4ن عةةةةةةةن و  ةةةةةةةارك فةةةةةةةي االجتمةةةةةةةاع مم ،ةةةةةةة •
ق الجم وروةةةةةةةة الج اطاوةةةةةةةة الديمقااطيةةةةةةةة الشةةةةةةةعلية قالتونسةةةةةةةية الجم وروةةةةةةةةال ا ةةةةةةةميةق 

 ات و ةةةةةة  انت ةةةةةةاب المم، ةةةةةةة األردنيةةةةةةة ال ا ةةةةةةمية رطيسةةةةةة .المم، ةةةةةةة العا يةةةةةةة السةةةةةةعودية
 لاطيا الم تي. ات ل،م تي التن ي يق والمم، ة العا ية السعودية ناط 

لنةةةةةةود اا ةةةةةةتعاا  ومناقشةةةةةةة مشةةةةةةاروت القةةةةةةاارات ال اصةةةةةةة  لةةةةةة إهةةةةةةدو االجتمةةةةةةاع  •
والمعاوضةةةةةةةة ع،ةةةةةةة  نةةةةةةةام  عمةةةةةةةل المج،ةةةةةةةا العا ةةةةةةةي ل،سةةةةةةة ان والتنميةةةةةةةة مقتةةةةةةةا  اا 

 .دور ه العادية ال انية
( والصادر عن المج،ةا العا ةي ل،سة ان والتنميةة 5( من القاار رق  )4 ن ي ا ل،لند رق  ) -

ق 29/10/2019فةةةي دور ةةةه العاديةةةة األولةةة  ل،مج،ةةةا العا ةةةي ل،سةةة ان والتنميةةةة اتةةةارو  
الةةدورة العاديةةة ال انيةةة ل،مج،ةةا العا ةةي ل،سةة ان والتنميةةة  اجتمةةاعمةةت األمانةةة العامةةة نظ  

 .ااطا ة الجم وروة التونسية 21/12/2020" اتارو  فيد و ةون اانا"وذلك علا  قنية 
دولةةةةةةةة عا يةةةةةةةةق هةةةةةةةي: المم، ةةةةةةةة األردنيةةةةةةةة  14 ةةةةةةةارك فةةةةةةةي االجتمةةةةةةةاع وفةةةةةةةود مةةةةةةةن  •

شةةةةةةةعليةق ال ا ةةةةةةةميةق الجم وروةةةةةةةة التونسةةةةةةةيةق الجم وروةةةةةةةة الج اطاوةةةةةةةة الديمقااطيةةةةةةةة ال
المم، ةةةةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةعوديةق جم وروةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةودانق جم وروةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةوما  
ال يدراليةةةةةق جم وروةةةةة العةةةةااقق  ةةةة،طنة عمةةةةانق دولةةةةة قطةةةةاق دولةةةةة ال ووةةةةتق دولةةةةة 

 قليليةةةةةةةةةاق جم وروةةةةةةةةةة مصةةةةةةةةةا العا يةةةةةةةةةةق المم، ةةةةةةةةةة الم ا يةةةةةةةةةةق الجم وروةةةةةةةةةة اليمنيةةةةةةةةةة
ل،سةةةةة ان  ةصةةةةةندوق األمةةةةة  المت ةةةةةدة الج ةةةةةات الماا  ةةةةةةقعةةةةةدد مةةةةةن   اإلضةةةةةافة إلةةةةة 

 جل الس ان والتنمية.أواال  اد الدولي لتنظي  اال اة ومنظمة  اةا  من 
جامعةةةةةةة ومنظمةةةةةةة ، و يةةةةةةت مةةةةةة ةاة   ةةةةةةاه  اةةةةةةين األمانةةةةةةة العامةةةةةةة ل ةةةةةة د االجتمةةةةةةاع  •

عةةةةةةةةا    ةةةةةةةة ةمةةةةةةةةا  . ةةةةةةةةاةا  مةةةةةةةةن أجةةةةةةةةل السةةةةةةةة ان والتنميةةةةةةةةة ومقاهةةةةةةةةا اةةةةةةةةنجالديش
  شةةةةةةأن ةالعامةةةةةةو ةةةةةةاطقي قصةةةةةةيا أعد ةةةةةةه األمانةةةةةةة فةةةةةةي،   ع ةةةةةةارة عةةةةةةن ينق األو في،مةةةةةة

"آ ةةةةةةةار جاط ةةةةةةةة ةورونةةةةةةةا ومةةةةةةةا  سةةةةةةةللت  ةةةةةةةه مةةةةةةةن اضةةةةةةةاار اقتصةةةةةةةادية واجتماعيةةةةةةةة 
هةةةةةدو و  وصةةةةة ية ون سةةةةةية ع،ةةةةة  م ت،ةةةةةف ال نةةةةةات السةةةةة انية فةةةةةي العةةةةةال  العا ةةةةةي"ق
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مسةةةةةلوقة التةةةةةي يشةةةةة دها العةةةةةال   ألم،ةةةةةه اللةةةةة   و يةةةةة  هةةةةة ه الماح،ةةةةةة غيةةةةةا إال ةةةةةي،  
 4فةةةةةي ه . و ةةةةة   صةةةةةووا وحالةةةةةة السةةةةة ان فةةةةةي المنطقةةةةةة العا يةةةةةة خةةةةةال  هةةةةة ه اال مةةةةةة

مصةةةةةةا العا يةةةةةةةق المم، ةةةةةةة العا يةةةةةةة السةةةةةةعوديةق المم، ةةةةةةة  ةجم وروةةةةةة)دو  عا يةةةةةةة 
 قةةةةةةت و ةةةةةةأ يا الجاط ةةةةةةةو ال ةةةةةةي،  تعا  ا ةةةةةةوقةةةةةةد . (الم ا يةةةةةةةق الجم وروةةةةةةة ال،لنانيةةةةةةة

ع،ةةةةة  ال نةةةةةات السةةةةة انية التةةةةةي  شةةةةةمل: النسةةةةةا  وال تيةةةةةاتق ة ةةةةةار السةةةةةنق الشةةةةة اب 
عيات النا جةةةةةةة عةةةةةةن واألط ةةةةةةا ق وةيفيةةةةةةة  عامةةةةةةل ةةةةةةةل مةةةةةةن   مةةةةةةت العواقةةةةةةي والتةةةةةةدا 

)ال قةةةةةةةةةةاا ق  ع،ةةةةةةةةةة  ال نةةةةةةةةةةات االل ةةةةةةةةةةا هشا ةةةةةةةةةةة و  ةةةةةةةةةةارات  وخصوصةةةةةةةةةةات  قالجاط ةةةةةةةةةةة
منتظمةةةةةةق العمالةةةةةة الوافةةةةةدةق األ ةةةةةا المعةةةةةو ة وخاصةةةةةةة الالالجنةةةةةينق العمالةةةةةة غيةةةةةا 

ال ةةةةةو  ع،ةةةةة  الق ةةةةةايا السةةةةة انية التةةةةةي . ةمةةةةةا ألقةةةةة   ،ةةةةةك التةةةةةي  اأ ةةةةة ا النسةةةةةا (
ةةةة .أي من ةةةةال ةةةةات خةةةةال  اال مةةةةة والتأليةةةةد ع،ةةةة  ضةةةةاورة عةةةةدم إغ ةةةةا    ال ةةةةي، ا أم 

" وال ةةةةةةةةاط   ةةةةةةةةالماة  األو  فةةةةةةةةي 19ل،لنةةةةةةةةاني "رح،ةةةةةةةةة رقةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةاني ف ةةةةةةةةو ال ةةةةةةةةي،  ا
المسةةةةةةةا قة ال نيةةةةةةةة ل،شةةةةةةة اب عةةةةةةةن فنةةةةةةةة أفةةةةةةةالم اليو يةةةةةةةوب والتةةةةةةةي نظمت ةةةةةةةا األمانةةةةةةةة 

 .2020خال    ا ألتو ا  العامة
اال ةةةةةةتاا يجية صةةةةةةدر عةةةةةةن االجتمةةةةةةاع عةةةةةةدد مةةةةةةن القةةةةةةاارات ال امةةةةةةة فيمةةةةةةا ي ةةةةةةص  •

يط السةةةةة انيق  ةةةةةداعيات جاط ةةةةة فيةةةةةاوس ةورونةةةةةاق   ةةةةةاد  ال لةةةةةاات العا يةةةةة ل،ت طةةةةة
 اإلضةةةةةافة وا ةةةةةتعاا  أف ةةةةةل الممار ةةةةةات الجيةةةةةدة فةةةةةي مجةةةةةا  السةةةةة ان والتنميةةةةةةق 

ل،جنةةةةةةة السةةةةةة ان والتنميةةةةةةة فةةةةةةي االمةةةةةة  المت ةةةةةةدةق  54المشةةةةةةارةة فةةةةةةي الةةةةةةدورة إلةةةةةة  
   د د نقاط ا صا   الدو  العا ية.و  مؤ ا الس ان والتنميةق

 اتًالتيًااركتًفيهاًاألمانةًالعامةًفيًمجالًالسياساتًالسكانية:ثانياا:ًالفعالي
 ةةةارةت األمانةةةة العامةةةة فةةةي المةةةؤ ما الصةةة  ي اإلق،يمةةةيق الةةة ي نظ مةةةه صةةةندوق األمةةة   -

م تةةةةةي الةةةةةدو  العا يةةةةةةق علةةةةةا  قنيةةةةةة "فيةةةةةد و ةةةةةةون اانا" اتةةةةةارو   –المت ةةةةةدة ل،سةةةةة ان 
 لك مةةاور عةةام ع،ةة  قمةةة  منا ةة ة االحت ةةا   ةةاليوم العةةالمي ل، تةةاة وةةة 11/10/2020

  شأن المؤ ما الدولي ل،س ان والتنمية. 2019نياو ي 
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 ةةةة  إطةةةةالق "مةةةةاو " السةةةة ياة االفتااضةةةةية اانةةةةة الةةةةة مسة عشةةةةا ر يعةةةةاتق ةأحةةةةد أدوات  •
المناصاة الملت اة التي  سع  إلااا  المعاناة والنجاحات والت ديات والمشةالل التةي 

عا يةة خةال  العقةد المقلةل مةن الة من وحتة   واجه المااهقين والش اب في المنطقةة ال
؛ وذلةةةةك فةةةةي اطةةةةار أهةةةةداو خطةةةةة العمةةةةل اال ةةةةتاا يجية المشةةةةتاةة مةةةةت 2030عةةةةام 

صةةندوق األمةة  المت ةةدة ل،سةة ان والتةةي  اةةة  ع،ةة    قيةة  األصةة ار ال ال ةةة   ،ةةو  
اة ،  ةةةةق وهةةةةي: صةةةة ا وفيةةةةات األم ةةةةاتق وصةةةة ا االحتياجةةةةات غيةةةةا المز 2030عةةةةام 

 ا العنةةةف القةةةاط  ع،ةةة  النةةةوع االجتمةةةاعي والممار ةةةات لو ةةةاطل منةةةت ال مةةةلق وصةةة
 ال ارة ضد النسا  وال تيات.

 ارةت األمانة العامة في اجتماع الجامعة المتو طية ل،ش اب والمواطنة العالمية التةي  -
جنةةةوب التةةةا ت لمج،ةةةا أورو ةةةا  التعةةةاون مةةةت الماصةةةد الةةةوطني  -نظم ةةةا ماةةةة   ةةةما  

علةةةةةةا  قنيةةةةةةة "فيةةةةةةد و  5/11/2020-4ومي ل،شةةةةةة اب  الجم وروةةةةةةة التونسةةةةةةية خةةةةةةال   ةةةةةة
 لون اانا".

 ةةارك فةةي االجتمةةاع مم ،ةةون عةةن عةةدد مةةن المنظمةةات الدوليةةة واإلق،يميةةةق ومن ةةا:  •
اانةةةام  األمةةة  المت ةةةدة اإلنمةةةاطيق منظمةةةة التعةةةاون االقتصةةةاديق اال  ةةةاد االفاوقةةةيق 

 مؤ سة أن ا لينداق الم وضية األورو يةق منتدى الش اب األورو ي. 
الجتمةةةةةةاع عةةةةةةددات مةةةةةةن ال عاليةةةةةةات والةةةةةةور  التةةةةةةي نظ م ةةةةةةا الشةةةةةةاةا  ع،ةةةةةة    ةةةةةةمن ا •

مةةةةدار  ةةةةومين حةةةةو  عةةةةدد مةةةةن المواضةةةةيت من ةةةةا: قطةةةةاع الشةةةة اب وجاط ةةةةة فيةةةةاوس 
" 19-لورونةةةةةةةةةةا المسةةةةةةةةةةةتجدق   ةةةةةةةةةةا   ال  ةةةةةةةةةةةا  االجتمةةةةةةةةةةاعيق جاط ةةةةةةةةةةةة "لوفيةةةةةةةةةةةد

والتطةةةةةاو والعنةةةةةفق العمةةةةةل الاقمةةةةةي/ االل تاونةةةةةي ل،شةةةةة ابق العنةةةةةف القةةةةةاط  ع،ةةةةة  
 ال  ا المتو ط.النوع في دو  

ً
ً
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 في مجال شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة: -8
ــــــينً ــــــيًمجــــــالًاــــــؤونًاليجئ ــــــةًف ــــــةًالعام ــــــاًاألمان ــــــيًن مته ــــــاتًالت أولا:ًالفعالي

  والمغتربينًوالهجرة:
علا  قنيةة "فيةد و ةةون اانا"ق االجتمةاع  14/10/2020عقدت األمانة العامةق اتارو   -

( التي  تاأ ة ا TCCMال نية التنسيقية المعنية  ال جاة )السا ت ل،جنة العا ية األفاوقية 
الصةةةادر عةةةن  4األمانةةةة العامةةةة وم وضةةةية اال  ةةةاد االفاوقةةةيق وذلةةةك  ن يةةة ات ل،قةةةاار رقةةة  

الصةادر عةن القمةة العا يةة  1( من القاار رق  3القمة العا ية األفاوقية ال ال ةق وال قاة )
 األفاوقية الاا عة. 

المسةةةةةةةتقل،ية فةةةةةةةي عم،يةةةةةةةة إنشةةةةةةةا  "الماةةةةةةةة  العا ةةةةةةةي  نةةةةةةةاقش االجتمةةةةةةةاع ال طةةةةةةةوات •
األفاوقةةةةةةي لت ةةةةةةاد  المع،ومةةةةةةات حةةةةةةو  ال جةةةةةةاة" والةةةةةة ي  ةةةةةةتقوم  ا ت ةةةةةةافته إحةةةةةةدى 
الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة أو االفاوقيةةةةةةة التةةةةةةي أفةةةةةةادت األمانةةةةةةة العامةةةةةةة وم وضةةةةةةية اال  ةةةةةةاد 
ااغلت ةةةةةةا فةةةةةةي ا ت ةةةةةةافة الماةةةةةةة ق ةمةةةةةةا  ةةةةةة  مناقشةةةةةةة إم انيةةةةةةة عقةةةةةةد مةةةةةةؤ ما اةةةةةةين 

واألفاوقةةةةةةةي حةةةةةةةو  ال جةةةةةةةاة    ةةةةةةةور فع،ةةةةةةةي مةةةةةةةن المشةةةةةةةارةين االق،يمةةةةةةةين العا ةةةةةةةي 
 . 2021خال  عام 

عقةةدت األمانةةة العامةةة ج،سةةة ا ةةت ناطية لعم،يةةة التشةةاور العا يةةة اإلق،يميةةة حةةو  ال جةةاة  -
ق وذلةةةةةك فةةةةةي إطةةةةةار 11/11/2020وال،جةةةةةو  علةةةةةا  قنيةةةةةة "فيةةةةةد و ةةةةةةون اانا" اتةةةةةارو  

فةةي  المنعقةةدال جةةاة والتنميةةة  الت  ةةيا ل،ةةدورة ال ال ةةة عشةةا مةةن المنتةةدى العةةالمي حةةو 
ق والةة ي  ةةدور م ةةوره 26/1/2021-18دولةةة اإلمةةارات العا يةةة المت ةةدة خةةال  ال تةةاة 

 العام حو  "مستقلل التنقل ال شاي:  االات ملت اة من أجل التنمية المستدامة".
 ةةةةةةةارك فةةةةةةةي الج،سةةةةةةةة نقةةةةةةةاط ا صةةةةةةةا  عم،يةةةةةةةة التشةةةةةةةاور العا يةةةةةةةة اإلق،يميةةةةةةةة حةةةةةةةو   •

 ال جاة وال،جو . 
مةةةةةةت األمانةةةةةةةة العامةةةةةةة  ةةةةةةةيدارة الج،سةةةةةةةة ومناقشةةةةةةة الموقةةةةةةةف العا ةةةةةةيق حيةةةةةةةث  ةةةةةةة  قا •

اال  ةةةةاق ع،ةةةة  م ةةةةمون ورقةةةةة مسةةةةاهمة عم،يةةةةة التشةةةةاور العا يةةةةة اإلق،يميةةةةة حةةةةو  



 
 

 
168 

رطةةةةيا فاوةةةة  عمةةةةل المنتةةةةدى  -ال جةةةةاة وال،جةةةةو ق ةمةةةةا قةةةةام السةةةةيد/ ألةةةةي ا  لمةةةةي 
مداخ،ةةةةةةة   يلقةةةةةةا  اإلمةةةةةةارات العا يةةةةةةة المت ةةةةةةدةق  2020العةةةةةةالمي ل، جةةةةةةاة والتنميةةةةةةة 

فةةةةةي ادايةةةةةة الج،سةةةةةةق ا ةةةةةتعا  خالل ةةةةةا آليةةةةةة عمةةةةةل المنتةةةةةدى والشةةةةة ل التنظيمةةةةةي 
 ل  ه الدورة اال ت ناطية التي  تعقد ألو  ماة علا المنصات الاقمية. 

فةةةةي إطةةةةار عم،يةةةةة المتا عةةةةة واال ةةةةتعاا  اإلق،يمةةةةي لال  ةةةةاق العةةةةالمي ل، جةةةةاة ا منةةةةة  -
الة مةةةت لجنةةةة اإل ةةة واق والمنظمةةةة والمنظمةةةة والنظاميةةةةق نظمةةةت األمانةةةة العامةةةة  الشةةةا 

الدولية ل، جاةق و التعاون مت وةاالت األم  المت دة األع ا  في    ة األمة  المت ةدة 
اإلق،يميةةة المعنيةةة  ةةال جاة فةةي المنطقةةة العا يةةةق ج،سةةة  شةةاوروة مةةت الةةدو  األع ةةا ق 

ل ال جةةاة ا ةةتعدادات لعقةةد المنتةةدى األو  لال ةةتعاا  اإلق،يمةةي لال  ةةاق العةةالمي مةةن أجةة
 ا منة والمنظمة والنظامية. 

هةةةةةدفت الج،سةةةةةة إلةةةةة   شةةةةةجيت الةةةةةدو  العا يةةةةةة األع ةةةةةا  ع،ةةةةة  المشةةةةةارةة ال عالةةةةةة  •
فةةةةةةي المنتةةةةةةدى األو  ال ةةةةةةتعاا  ال جةةةةةةاة الدوليةةةةةةة فةةةةةةي المنطقةةةةةةة العا يةةةةةةةق والةةةةةة ي 
 ةةةةةيت   نظيمةةةةةه  الشةةةةةاالة اةةةةةين جامعةةةةةة الةةةةةدو  العا يةةةةةة ولجنةةةةةة اال ةةةةة واق والمنظمةةةةةة 

  ة األمةةةة  المت ةةةةدة اإلق،يميةةةةة المعنيةةةةة  ةةةةال جاة فةةةةي المنطقةةةةة الدوليةةةةة ل، جةةةةاةق و ةةةة
 العا ية.

مشةةةةةةةةةارةات مةةةةةةةةةن مم ،ةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةةةا  ومم ،ةةةةةةةةةي  82 ةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةي الج،سةةةةةةةةةة  •
منظمةةةةات األمةةةة  المت ةةةةدة األع ةةةةا  فةةةةي  ةةةة  ة األمةةةة  المت ةةةةدة اإلق،يميةةةةة المعنيةةةةة 

  ال جاة في المنطقة العا ية.
األنسةةةةةةةةي لعقةةةةةةةةده فةةةةةةةةي لةةةةةةةةل  ناقشةةةةةةةةت الج،سةةةةةةةةة ةيفيةةةةةةةةة عقةةةةةةةةد المنتةةةةةةةةدى والتةةةةةةةةارو  •

"ق حيةةةةةث قامةةةةةت الةةةةةدو  األع ةةةةةا  19-الت ةةةةةديات التةةةةةي   اضةةةةة ا جاط ةةةةةة "لوفيةةةةةد
 اال  ةةةةةةةاق خةةةةةةةال  الج،سةةةةةةةة ع،ةةةةةةة  عقةةةةةةةد المنتةةةةةةةدى خةةةةةةةال  الا ةةةةةةةت األو  مةةةةةةةن عةةةةةةةام 
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نظَّمةةت األمانةةة العامةةة  الشةةاالة مةةت لجنةةة اإل ةة وا والمنظمةةة الدوليةةة ل، جةةاة اجتمةةاعين  -
األع ا  في    ة األمة  المت ةدة اإلق،يميةة المعنيةة  ةال جاة مت وةاالت األم  المت دة 

علةةا  قنيةةة "فيةةد و  24/11/2020و 9/11/2020وذلةةك اتةةارو   قفةةي المنطقةةة العا يةةة
 لون اانا".

 ةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةال  االجتمةةةةةةةةةاعين مناقشةةةةةةةةةة الت  ةةةةةةةةةياات لال ةةةةةةةةةتعاا  اإلق،يمةةةةةةةةةي األو   •
 اإلضةةةةةةةافة لال  ةةةةةةةاق العةةةةةةةالمي مةةةةةةةن أجةةةةةةةل ال جةةةةةةةاة ا منةةةةةةةة والمنظمةةةةةةةة والنظاميةةةةةةةةق 

إلةةةةةةةة  مناقشةةةةةةةةة جميةةةةةةةةت الو ةةةةةةةةاط  ال اصةةةةةةةةة  المنتةةةةةةةةدى األو  ال ةةةةةةةةتعاا  ال جةةةةةةةةاة 
 .2021الدولية في المنطقة العا ية الم مت عقده في الا ت األو  من عام 

ثانيــــاا:ًالفعاليــــاتًالتــــيًاــــاركتًفيهــــاًاألمانــــةًالعامــــةًفــــيًمجــــالًاــــؤونًاليجئــــينً
ًوالمغتربينًوالهجرة:

دوة رفيعة المستوى   ت عنةوان "آليةات التشةاور اإلق،يميةة  ارةت األمانة العامة في الن -
حو  ال جةاة وا ةتعاا  اال  ةاق العةالمي مةن أجةل ال جةاة ا منةة والمنظمةة والنظاميةة" 

 . 24/9/2020والتي عزقدت علا  قنية "فيد و ةون اانا" اتارو  
عةةالمي ناقشةةت النةةدوة التقةةدم الم ةةا  فةةي الت طةةيط ل،مااجعةةات اإلق،يميةةة لال  ةةاق ال •

ل، جةةاة وا ت شةةاو الطةةاق المم نةةة لمشةةارةة آليةةات التشةةاور اإلق،يميةةة حةةو  ال جةةاة 
في ه ه المااجعات اإلق،يميةة. ةمةا  ة  عةا  خطط ةا ال ةتعاا  اال  ةاق العةالمي 
ع،ةةة  المسةةةتوى اإلق،يمةةةيق و ع وةةة  التعةةةاون اةةةين آليةةةات التشةةةاور العام،ةةةة فةةةي ن ةةةا 

والت ةةةديات التةةةي واج ت ةةةا هةةة ه ا ليةةةات  المنةةةاط  اإلق،يميةةةةق ومعالجةةةة االحتياجةةةات
 ال تعاا  اال  اق العالمي. 

  ارك في أعما  الندوة مم ،ون عن آليات التشاور اإلق،يمية حو  ال جاة.  •
مداخ،ةةةةةة قةةةةةد مت خالل ةةةةةا نلةةةةة ة عةةةةةن حالةةةةةة ال جةةةةةاة   يلقةةةةةا قامةةةةةت األمانةةةةةة العامةةةةةة  •

مانةةةةةة ال نيةةةةةة وال،جةةةةةو  فةةةةةي المنطقةةةةةة العا يةةةةةة وج ةةةةةود األمانةةةةةة العامةةةةةة  صةةةةة ت ا األ
لعم،يةةةةةةة التشةةةةةةاور العا يةةةةةةة اإلق،يميةةةةةةة حةةةةةةو  ال جةةةةةةاة وال،جةةةةةةو  منةةةةةة  اإلعةةةةةةالن عةةةةةةن 
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عقةةةةةةد االجتمةةةةةةاع رفيةةةةةةت المسةةةةةةتوى حةةةةةةو  معالجةةةةةةة الت اةةةةةةةات ال ليةةةةةةاة ل،م ةةةةةةاجاون 
والالجنةةةةةةةةينق والةةةةةةةة ي يعةةةةةةةةد النةةةةةةةةواة األولةةةةةةةة  لوضةةةةةةةةت اال  ةةةةةةةةاقين العةةةةةةةةالميين ل، جةةةةةةةةاة 

عاا  اإلق،يمةةةةةةةةةي والالجنةةةةةةةةينق ةمةةةةةةةةةا عاضةةةةةةةةت األمانةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة خطت ةةةةةةةةةا لال ةةةةةةةةت
 لال  اق العالمي ل، جاة  التعاون مت المنظمات الدولية واإلق،يمية الشاو ة.

 13/10/2020 ةةةةةةةارةت األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة فةةةةةةةي االجتماعةةةةةةةات التةةةةةةةي عزقةةةةةةةدت اتةةةةةةةارو   -
علا  قنية "فيد و ةون اانا"ق ل اوة  العمةل اإلق،يمةي المعنةي  جاط ةة  22/10/2020و

منل ةة  عةةن االطةةتالو القةةاط  ع،ةة  ق ةةايا ال جةةاة فةةي " وال جةةاة والتنقةةل وال19 -"لوفيةةد
ق والةةة ي  تاأ ةةةه ةةةةل مةةةن: لجنةةةة اإل ةةة واق المنظمةةةة الدوليةةةة (IBC/M)المنطقةةةة العا يةةةة 

ل، جةةاةق منظمةةة الصةة ة العالميةةةق منظمةةة العمةةل الدوليةةةق و ع ةةووة عةةدد مةةن وةةةاالت 
 منطقة العا ية.األم  المت دة األع ا  في االطتالو القاط  ع،  ق ايا ال جاة في ال

" ع،ةةة  النطةةةاق 19 -هةةةدفت االجتماعةةةات إلةةة  مناقشةةةة  ةةةلل ماا  ةةةة جاط ةةةة "لوفيةةةد •
س فةي المنطقةة العا يةة وخصوصةات ضةمن و اإلق،يميق والتطور في انتشار ه ا ال يةا 

ال نةةات ال ةةعي ة والمت ةةمنة الم ةةاجاون والالجنةةينق ةمةةا نةةاقش االجتماعةةات خطةةة 
 .2023إل   2020فاو  العمل خال  ال تاة من  عمل

 ةةةةةةارك فةةةةةةي االجتماعةةةةةةات مم ،ةةةةةةون عةةةةةةن وةةةةةةةاالت األمةةةةةة  المت ةةةةةةدة المت صصةةةةةةة  •
" فةةةةةي المنطقةةةةةة العا يةةةةةةق  اإلضةةةةةافة إلةةةةة  19 -والمعنيةةةةةة  ةةةةةال جاة وجاط ةةةةةة "لوفيةةةةةد

 رطا ة فاو  العمل.
 ةةةةارةت األمانةةةةة العامةةةةة فةةةةي فعاليةةةةة إطةةةةالق اال ةةةةتاا يجية القاروةةةةة حةةةةو  ال جةةةةاة فةةةةي  -

مت ةةةةةةةةةا المنظمةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةة ل، جةةةةةةةةةاة علةةةةةةةةةا  قنيةةةةةةةةةة ق التةةةةةةةةةي نظ2024-2020أفاوقيةةةةةةةةةا 
. و زعةةةةةةةةةةد هةةةةةةةةةة ه اال ةةةةةةةةةةتاا يجية  م ا ةةةةةةةةةةة 19/10/2020"فيةةةةةةةةةةد و ةةةةةةةةةةةون اانا" اتةةةةةةةةةةارو  

إطةةةةةةةار إلدارة ال جةةةةةةةاة فةةةةةةةي أفاوقيةةةةةةةا ا ةةةةةةةدو  ع وةةةةةةة  الشةةةةةةةاالة مةةةةةةةت الةةةةةةةدو  األفاوقيةةةةةةةة 
وم وضةةةةةةةية اال  ةةةةةةةاد األفاوقةةةةةةةي وال،جةةةةةةةان االقتصةةةةةةةادية اإلق،يميةةةةةةةة وم ت،ةةةةةةةف األطةةةةةةةااو 

 .2024-2020ال تاة ذات الص،ة خال  
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األمةةةةةةين العةةةةةةام المسةةةةةةاعد رطةةةةةةيا قطةةةةةةاع  -قامةةةةةةت السةةةةةة ياة د. هي ةةةةةةا  أاةةةةةةو غ الةةةةةةة •
الشةةةةةةؤون االجتماعيةةةةةةة  يلقةةةةةةا  ة،مةةةةةةة خةةةةةةال  ال عاليةةةةةةة ألةةةةةةدت في ةةةةةةا ع،ةةةةةة  التعةةةةةةاون 

وا تعاضةةةةةةت  قالو يةةةةةة  اةةةةةةين جامعةةةةةةة الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة والمنظمةةةةةةة الدوليةةةةةةة ل، جةةةةةةاة
ي  ن يةةةةة  اال  ةةةةةاق العةةةةةالمي مةةةةةن ج ةةةةةود األمانةةةةةة العامةةةةةة لمتا عةةةةةة التقةةةةةدم الم ةةةةةا  فةةةةة

 أجل ال جاة ا منة والمنظمة والنظامية. 
 ارةت األمانة العامة في االجتماع السا ت ل،جنة المشتاةة الم ونة من خلاا  ومم ،ةي  -

و ارات العد  والداخ،ية في الدو  العا يةق لدرا ة أ ة اب عةدم   عيةل "اال  ا يةة العا يةة 
علةا  20/10/2020" اتةارو  1994و  العا يةة لعةام لتنظي  أوضاع الالجنةين فةي الةد

  قنية "فيد و ةون اانا".
دولةةةةةةة عا يةةةةةةةق  17 ةةةةةةارك فةةةةةةي االجتمةةةةةةاع مم ،ةةةةةةو و ارات العةةةةةةد  والداخ،يةةةةةةة مةةةةةةن  •

 اإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةة  األمانةةةةةةةة ال نيةةةةةةةة لمج،ةةةةةةةا و را  العةةةةةةةد  العةةةةةةةاب واألمانةةةةةةةة ال نيةةةةةةةة 
 لمج،ا و را  الداخ،ية العاب. 

   الةةةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةةة األع ةةةةةةةةةا  ع،ةةةةةةةةة  نةةةةةةةةةاقش االجتمةةةةةةةةةاع أ ةةةةةةةةة اب عةةةةةةةةةدم  صةةةةةةةةةد •
"ق 1994"اال  ا يةةةةةة العا يةةةةةة لتنظةةةةةي  أوضةةةةةاع الالجنةةةةةين فةةةةةي الةةةةةدو  العا يةةةةةة لعةةةةةام 

 وال طوات المستقل،ية المتع،قة  اال  ا ية.
علةةةا  قنيةةةة  16/11/2020 ةةةارةت األمانةةةة العامةةةة فةةةي االجتمةةةاع الةةة ي عزقةةةد اتةةةارو   -

ات  يا الدورة ال ال ةة عشةا ل،منتةدى  "فيد و ةون اانا"ق ل،مجموعة اال تشاروة المعنية
ق ااطا ةةةةةة دولةةةةةة 26/1/2021-18خةةةةةال  ال تةةةةةاة  المنعقةةةةةدالعةةةةةالمي ل، جةةةةةاة والتنميةةةةةة 

 اإلمارات العا ية المت دة.
هةةدو االجتمةةاع إلةة  ا ةةتعاا  التصةةمي  المةةنقح ل،منتةةدى العةةالمي ل، جةةاة والتنميةةة  •

 Friends of theقلةةل  عمةةي  النسةة ة الن اطيةةة ع،ةة  مجموعةةة أصةةدقا  المنتةةدى )

Forum.ق وعا  اإلجاا ات ال نية والتقنية المت  ة لتنظي  الدورة إل تاونيات) 
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 ةةةةةارك فةةةةةي االجتمةةةةةاع المنظمةةةةةات الدوليةةةةةة واإلق،يميةةةةةة األع ةةةةةا  فةةةةةي المجموعةةةةةة  •
اال تشةةةةةةةةةةاروة المعنيةةةةةةةةةةة ات  ةةةةةةةةةةيا المنتةةةةةةةةةةدى العةةةةةةةةةةالمي ل، جةةةةةةةةةةاة والتنميةةةةةةةةةةة لعةةةةةةةةةةام 

 ي  ال عالية.ق  اإلضافة إل  ال لاا  المعنيين اتنظ2021
الم ت، ةين المعنيةين   ارةت األمانة العامة في ج،ستي التشاور مةت أصة اب المصة، ة -

 ال جاة في المنطقةة العا يةة وال،تةين نظ مت مةا ةةل مةن لجنةة اإل ة واق والمنظمةة الدوليةة 
علا  قنية "فيد و ةةون اانا"ق وذلةك فةي  3/11/2020و 27/10/2020ل، جاة  ومي 

اال  ةةاق العةةالمي مةةن أجةةل ال جةةاة فةةي المنطقةةة العا يةةة    ةةياات  إطةةار ا ةةتعاا   ن يةة 
لعقةةةد المنتةةةدى األو  لال ةةةتعاا  اإلق،يمةةةي لال  ةةةاق العةةةالمي مةةةن أجةةةل ال جةةةاة ا منةةةة 

 والمنظمة والنظامية.
مشةةةةةةارةات مةةةةةةن مم ،ةةةةةةي منظمةةةةةةات المجتمةةةةةةت  150 ةةةةةةارك فةةةةةةي الج،سةةةةةةتين حةةةةةةوالي  •

 المدني والقطاع ال اا.
أصةة اب المصةة، ة فةةي ا ةةتعاا   ن يةة  اال  ةةاق المشةةار   ةة  مناقشةةة ةيفيةةة مشةةارةة •

إليةةه ع،ةة  المسةةتوى الةةوطنيق حيةةث أل ةةات نتةةاط  المناقشةةات أن هنةةاك الم وةةد مةةن 
العمةةل الةة ي  تعةةين القيةةام  ةةه ل ةةمان مشةةارةة المجتمةةت  أ ةةاه مةةت ال  ومةةات. ةمةةا 
قةةةدم المشةةةارةون مةةةن مجموعةةةات أصةةة اب المصةةة، ة الم ت، ةةةة اقتااحةةةات م،مو ةةةة 

 .مشارةت   و  مين أصوا    ل مان
متو ةطية ال ال ةة ل لةاا  اال صةا  مةن  - ارةت األمانة العامة في ور ة العمل األورو -

أجل خطاب جد د متوا ن  شأن ال جاةق والتي نظم ا الماةة  الةدولي لتطةووا  يا ةات 
علةا  قنيةة  11/11/2020-10(  الشاالة مةت نةادي اللند يةة  ةومي ICMPDال جاة )

 ن اانا". "فيد و ةو 
هةةةةةدفت ور ةةةةةة العمةةةةةل إلةةةةة  اال ةةةةةتجا ة ل،عواطةةةةة  التةةةةةي   ةةةةةو  فةةةةةي الوقةةةةةت الةةةةةااهن  •

دون انةةةةةةةةا  خطا ةةةةةةةةات متوا نةةةةةةةةة  شةةةةةةةةأن ال جةةةةةةةةاة والتعةةةةةةةةاو ع،ةةةةةةةة   ةةةةةةةةأ يا جاط ةةةةةةةةة 
 .ع،  ذلك ال طاب 19-لوفيد
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 ارك في ور ة العمل السيد رطيا جم وروة مالطا السةيد/ جةورج ااةيالق مةن خةال   •
 ةةة العمةةلق ةمةةا  ةةارك فةةي أعمال ةةا مم ،ةةو منظمةةات إلقةةا  ة،مةةة خةةال  فعاليةةات ور 

  دولية وإق،يميةق وج ات عام،ة في مجا  ال جاة.
قامةةت األمانةةة العامةةة اتقةةدي  مداخ،ةةة خةةال  الماطةةدة المسةةتد اة التةةي  ناولةةت مناقشةةة  •

"التواصةةل ال عةةا   شةةأن ال جةةاة: ملةةدأ أ ا ةةي ل،تعةةاون متعةةدد األطةةااو فةةي ال  ةةا 
عاضةةةةت مةةةةن خالل ةةةةا أحةةةةدث اإلحصةةةةا ات والليانةةةةات األاةةةةيض المتو ةةةةط"؛ حيةةةةث 

المتع،قةةة  الم ةةاجاون والالجنةةين فةةي المنطقةةة العا يةةة ومعةةدالت ال جةةاة الةة  أورو ةةا 
" ع،ةةةةة  الالجنةةةةةين 19–علةةةةةا المتو ةةةةةطق ةمةةةةةا اوضةةةةة ت  ةةةةةداعيات جاط ةةةةةة "لوفيةةةةةد 

والم اجاون والدو  المصدرة ل   وج ود األمانة العامةة فةي هة ا الصةدد. و ة  خةال  
خ،ةةة اي ةةات ا ةةتعاا  االليةةات التةةي ا ةةت د ت ا االمانةةة العامةةة لتع وةة  التعةةاون المدا

اةةين جامعةةة الةةدو  العا يةةة ودول ةةا األع ةةا  والمنظمةةات الدوليةةة واإلق،يميةةة العام،ةةة 
 .في مجا  ال جاة

  ت عنةوان "منطقةة  ةن ن  2020مؤ ما فيينا ل، جاة لعام   ارةت األمانة العامة في -
والت يةةةةاات النا جةةةةة عةةةةن جاط ةةةةة  –دا،وما ةةةةية األورو يةةةةة ل، جةةةةاة وإصةةةةال  ال،جةةةةو ق وال

-16لورونةةةةا"ق الةةةة ي نظمةةةةه الماةةةةة  الةةةةدولي لتطةةةةووا  يا ةةةةات ال جةةةةاة خةةةةال  ال تةةةةاة 
 ق وذلك علا  قنية "فيد و ةون اانا".19/11/2020
نةةةاقش المةةةؤ ما انع ا ةةةات و ةةةا  ةورونةةةا والت يةةةاات التةةةي ي اضةةة ا ع،ةةة   يا ةةةات  •

التوفيةةةة  مةةةةا اةةةةين المسةةةةؤولية والت ةةةةامن األورو ةةةةي ع،ةةةة   ال جةةةةاةق و ةةةةاألخص  ةةةةلل
مسةةةةتوى ال ةةةةدود ال ارجيةةةةة لال  ةةةةاد األورو ةةةةيق وةيفيةةةةة التوليةةةةأل النةةةةاجح ل، جةةةةاة 
لصةةةالح اال  ةةةاد األورو ةةةيق والوصةةةو  إلةةة  التوافةةة   شةةةأن  يا ةةةة ال جةةةاة لال  ةةةاد 
 االورو ةةي ملنيةةة ع،ةة  أ ةةاس  ةةاالات ملت ةةاة مةةت الةةدو  خةةارج اال  ةةاد األورو ةةيق

 .ومتسقة مت المعا يا الدولية ذات الص،ة
مشةارةاتق مةن ايةن   مم ،ةون عةن  عةض الةدو   2200 ارك في المةؤ ما أل ةا مةن  •
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األورو يةةة األع ةةا ق و عةةض دو  الجةةوار لال  ةةاد األورو ةةيق وةةةان مةةن اةةين قاطمةةة 
ي و وا الداخ،ية اللا  اليق والسيد/ منيا ال،ةوم –إدواردو ةاااوتا  المت د ين: السيد/

رطةةةيا ا،ديةةةة مد نةةةة صةةة اقا  الجم وروةةةة التونسةةةيةق ومةةةن المنظمةةةات اإلق،يميةةةة:  -
الم ةةةةو  األورو ةةةةي الم ،ةةةةف  التو ةةةةت و يا ةةةةة الجةةةةوارق  -السةةةةيد/ أولي ةةةةا فةةةةارو،ي 
 .م وضة الشؤون االجتماعية  م وضية اال  اد االفاوقي-والس ياة/ أمياة ال اضل 

ع،ة   19- ت عنةوان " ةأ يا جاط ةة ةوفيةد ارةت األمانة العامة في ندوة إلي تاونية   -
اإل ةة وا والمنظمةةة لجنةةة  ةةا ةةةل مةةن تمنظ  ق و الم ةةاجاون والالجنةةين فةةي المنطقةةة العا يةةة"

السةةةةامية لألمةةةةة  المت ةةةةدة لشةةةةؤون الالجنةةةةةين   ةةةةت مظ،ةةةةةة  ةوالم وضةةةةةي الدوليةةةةة ل، جةةةةاة
 اتةةةةةةةةارو "االطةةةةةةةةتالو القةةةةةةةةاط  ع،ةةةةةةةة  ق ةةةةةةةةايا ال جةةةةةةةةاة فةةةةةةةةي المنطقةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة" وذلةةةةةةةةك 

17/12/2020. 
وةةاالت األمة  المت ةدة األع ةا  فةي االطةتالو القةاط  ع،ة  ق ةايا  الندوة ارك في  •

 ولجنةةةةي  تاأ ةةةه ةةةةل مةةةن جامعةةةة الةةةدو  العا يةةةة  ال جةةةاة فةةةي المنطقةةةة العا يةةةة الةةة
 ومنظمة العمل الدولية.   اإل  وا والمنظمة الدولية ل، جاة

عد د مةن الق ةايا المتع،قةة ع،  ال" 19-لوفيد"   خال  الندوة مناقشة  أ يا جاط ة  •
 األمةةةنال ةةةدمات الصةةة يةق    مةةةا فةةةي ذلةةةك ال صةةةو  ع،ةةة ق الم ةةةاجاون والالجنةةةين

 ا  ار االجتماعية. ق االقتصادي
 تع،ةةة   السيا ةةةات المط،ةةةوب  لني ةةةا التةةةي توصةةةيات النةةةدوة عةةةدد مةةةن الصةةةدر عةةةن  •

  ار الجاط ة.آلمواج ة 
دتهاًاألمانـةًالعامـةًفـيًمجـالًاـؤونًثالثاا:ًاللقـاءاتًوالجتماعـاتًالتنسـي:يةًالتـيًعقـ

 اليجئينًوالمغتربينًوالهجرة:
عقةةةدت األمانةةةة العامةةةة عةةةدة اجتماعةةةات اتقنيةةةة "فيةةةد و ةةةةون اانا" مةةةت ةةةةل مةةةن لجنةةةة  -

اإل ةة وا والمنظمةةة الدوليةةة ل، جةةاةق وذلةةك اواقةةت مةةاة أ ةةلوعيات منةة  ادايةةة  ةة ا  ةةلتملا 
2020. 
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الجاروةةةةةة لعم،يةةةةةة اال ةةةةةتعاا    ةةةةة  خةةةةةال  هةةةةة ه االجتماعةةةةةات مناقشةةةةةة الت  ةةةةةياات •
اإلق،يمي األو  لال  اق العالمي من أجل ال جاة ا منة والمنظمةة والنظاميةة وصةوالت 
إلةةة  عقةةةد المنتةةةدى األو  ال ةةةتعاا  اإلق،يمةةةي لال  ةةةاق العةةةالمي مةةةن أجةةةل ال جةةةاة 

 .2021ا منة والمنظمة والنظامية والم مت عقده خال  الا ت األو  من عام 
وع جدو  األعما  والورقة الم اهيمية ل،منتدىق  اإلضافة إلة  قاطمةة    مناقشة مشا  •

المشارةين والسادة المت د ين فيه واألوراق ال ،فية وم اجات المنتدى واال  ةاق مةت 
 ال لاا  ع،    ل وم توى  قاوا اال تعاا  اإلق،يمي.

لمةةةةا  ةةةة  مناقشةةةةة الت  ةةةةياات ال اصةةةةة  الج،سةةةةة التشةةةةاوروة مةةةةت الةةةةدو  األع ةةةةا   •
 ةةةةتعدادات لال ةةةةتعاا  اإلق،يمةةةةي لال  ةةةةاق العةةةةالمي مةةةةن أجةةةةل ال جةةةةاة فةةةةي المنطقةةةةة ا

علةةا  قنيةةة "فيةةد و ةةةون اانا"ق  20/10/2020العا يةةة والتةةي عزقةةدت الحقةةات اتةةارو  
حيث قامت ةل ج ة  عا  مالحظا  ا ومقتاحا  ا حو  مشةاوع جةدو  األعمةا ق 

 ي ا. اإلضافة إل  قاطمة المشارةين والسادة المت د ين ف
  رابعاا:ًإصداراتًاألمانةًالعامةًفيًمجالًاؤونًاليجئينًوالمغتربينًوالهجرة:

فةةي إطةةار إحيةةةا   ةةوم الم تةةاب العا ةةةي فةةي الاا ةةت مةةةن ديسةةملا مةةن ةةةةل عةةامق و ن يةةة ات  -
اتةةةارو   6454ل،قةةةاارون الصةةةادرون عةةةن مج،ةةةا الجامعةةةة ع،ةةة  المسةةةتوى الةةةو اري رقةةة  

 شةةةةةأن االحت ةةةةةا  ايةةةةةوم الم تةةةةةاب  13/9/2011اتةةةةةارو   7411ق ورقةةةةة  14/9/2004
العا ةةيق أصةةدرت األمانةةة العامةةة ايانةةات ا ةة ه المنا ةة ةق  ةة   اجمتةةه إلةة  ال، ةةة اإلنج،ي وةةة 
و عميمه ع،  مندو يات الدو  األع ا  و ع ةات الجامعةة العا يةة فةي ال ةارج ووضةعه 

إلةة  جانةةي ع،ةة  اللوا ةةة اإللي تاونيةةة ل،جامعةةة و و وعةةه ع،ةة  و ةةاطل اإلعةةالم الم ت، ةةةق 
 إر اله إل  قاطمة الم تا ين العاب الموجودة لدى األمانة العامة. 

ً
ً
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 في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي: -9
أولا:ًالفعاليــــاتًالتــــيًن متهــــاًاألمانــــةًالعامــــةًفــــيًمجــــالًالتربيــــةًوالتعلــــيمًوالبحــــ ً

 العلمي:ً
ة وال قافة والع،ومق ندوة ع،ميةة نظمت األمانة العامة  التعاون مت المنظمة العا ية ل،تا ي -

  ةةت عنةةوان "التةةاا ط اةةين المنظمةةات الع،ميةةة والجامعةةات وماالةة  ال  ةةوث فةةي خدمةةة 
 علا  قنية "فيد و ةون اانا". 10/9/2020المجتمعات العا ية"ق اتارو  

مشةةةةةةةةةةارةات مةةةةةةةةةةن ال لةةةةةةةةةةاا  واأللةةةةةةةةةةاديميين واأل ةةةةةةةةةةا  ة  530 ةةةةةةةةةةارك فةةةةةةةةةةي النةةةةةةةةةةدوة  •
 ي في الوطن العا ي.وال اح ين  مجا  ال  ث الع،م

هةةةةةةةةدفت النةةةةةةةةدوة إلةةةةةةةة   نسةةةةةةةةي  الج ةةةةةةةةود اةةةةةةةةين المنظمةةةةةةةةات الع،ميةةةةةةةةة المت صصةةةةةةةةة  •
والجامعةةةةةةةةات وماالةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةث فةةةةةةةةي جميةةةةةةةةت المجةةةةةةةةاالت اإلنسةةةةةةةةانية واالجتماعيةةةةةةةةة 
والتقنيةةةةةةة والطليةةةةةةةق لمواج ةةةةةةة الت ةةةةةةديات األ ا ةةةةةةية التةةةةةةي  واجةةةةةةه الةةةةةةوطن العا ةةةةةةي 

ين مؤ سةةةةةات ال  ةةةةةث ومن ةةةةةا جاط ةةةةةة ةورونةةةةةاق ودفةةةةةت ج ةةةةةود التعةةةةةاون والتشةةةةةليك اةةةةة
 ل دمة المجتمعات العا ية.

صةةةةدر عةةةةن النةةةةدوة عةةةةدد مةةةةن التوصةةةةيات ال امةةةةة التةةةةي   ةةةةمنت ضةةةةاورة  أ ةةةةيا  •
ف ةةةةةةةةا  يجمةةةةةةةةت اةةةةةةةةين الماالةةةةةةةة  والمؤ سةةةةةةةةات ال   يةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةق و أ ةةةةةةةةيا آليةةةةةةةةة 
لت  يةةةةةة  ال ةةةةةةاح ين ع،ةةةةةة  االهتمةةةةةةام  ال  ةةةةةةث الع،مةةةةةةي الةةةةةة ي ي ةةةةةةدم أهةةةةةةدافات  جيةةةةةةي 

عةةةةةةال  العا ةةةةةةي ومن ةةةةةةا المشةةةةةة الت الصةةةةةة يةق ع،ةةةةةة  المشةةةةةة الت التةةةةةةي  واج  ةةةةةةا ال
 اإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةة  ضةةةةةةةاورة  أ ةةةةةةةيا آليةةةةةةةة ل،ةةةةةةةا ط اةةةةةةةين عمةةةةةةةل الماالةةةةةةة  وأصةةةةةةة اب 

 القاار.
نظمةةةت األمانةةةة العامةةةة اجتماعةةةات علةةةا  قنيةةةة "فيةةةد و ةةةةون اانا" ل،جنةةةة التنسةةةي  الع،يةةةا  -

 .30/9/2020لال تاا يجية العا ية ل،  ث الع،مي والت نولوجي واالات ارق اتارو  
رك فةةةةةةي االجتمةةةةةةاع ةةةةةةةةل مةةةةةةن: المنظمةةةةةةة العا يةةةةةةةة ل،تا يةةةةةةة وال قافةةةةةةة والع،ةةةةةةةومق  ةةةةةةا •

 ا  اد مجالا ال  ث الع،مي العا يةق ا  اد الجامعات العا ية.



 
 

 
177 

  ةةث االجتمةةاع مشةةاوع ال طةةة التن ي يةةة لال ةةتاا يجية العا يةةة ل،  ةةث الع،مةةي فةةي  •
ي ت ا الن اطيةة المجاالت االجتماعية وال قافيةة واالقتصةاديةق  م يةدات لعاضة ا فةي صة

 و را  التع،ي  العالي وال  ث الع،مي العتمادها.السادة ع،  
نظمةةةةةت األمانةةةةةة العامةةةةةة اجتمةةةةةاع خلةةةةةاا  التع،ةةةةةي  ال نةةةةةي والم نةةةةةي مةةةةةن الةةةةةدو  العا يةةةةةة  -

علةةا  قنيةةة  26/10/2020والمؤ سةةات العا يةةة المصت صصةةة والدوليةةة المعنيةةةق اتةةارو  
الصادر عةن الةدورة الاا عةة ل،قمةة العا يةة  64رق  "فيد و ةون اانا"ق وذلك  ن ي ات ل،قاار 

التنمووةةة: االقتصةةادية واالجتماعيةةة  شةةأن االر قةةا   ةةالتع،ي  ال نةةي والم نةةي فةةي الةةوطن 
العا ةةةيق المعنةةةي اوضةةةت إطةةةار خطةةةة  طةةةووا  ةةةام،ة لمنظومةةةة التع،ةةةي  ال نةةةي والم نةةةي 

  الدو  العا ية ووضت آليات  ن ي ها ومتا عت ا.
سةةودة إطةةار ال طةةة التةةي أعةةدها فاوةة  عمةةل خلةةاا  مةةن المنظمةةة نةةاقش االجتمةةاع م •

العا يةةةةة ل،تا يةةةةة وال قافةةةةة والع،ةةةةومق ومنظمةةةةة اليونسةةةة وق وااللاديميةةةةة العا يةةةةة ل،ع،ةةةةوم 
والت نولوجيةةا والنقةةل ال  ةةاي. وقةةد أ ةةاد ا ةةا المشةةارةون وطاحةةوا  عةةض المالحظةةات 

ال لاا  ات ةد ث ال طةة  والمزقتاحات التي من  أن ا إ اا  ال طةق ووقوم فاو  عمل
 ووضت آليات  ن ي ها وف  م اجات اجتماع خلاا  الدو .

نظمةةةت األمانةةةة العامةةةة نةةةدوة حواروةةةة   ةةةت عنةةةوان "ج ةةةود الةةةدو  العا يةةةة لتع،ةةةي  و ع،ةةة   -
 جارب ناج ة في ضةو  العقةد العا ةي لم ةو االميةة"ق  –ال  ار في لل جاط ة ةورونا 

 ةون اانا".علا  قنية "فيد و  25/11/2020اتارو  
   ت الندوة عددات من الم اور ال امة حةو  عةا  و قيةي  أنشةطة وانجةا ات الةدو   •

ق وا ةةتعاا  التجةةارب الناج ةةة 2020 – 2015العا يةةة التةةي   ققةةت عةةن ال تةةاة 
التةةي لجةةأت إلي ةةا الةةدو  العا يةةة لم ةةو األميةةة و ع،ةةي  ال  ةةار فةةي لةةل أ مةةة ةورونةةا 

 نولوجيةةةا )التع،ةةةي  عةةةن  عةةةد( فةةةي مجةةةا   ع،ةةةي  )الت ةةةديات وال ،ةةةو (ق وا ةةةت مار الت
ال  ار )ال اا والت ديات(ق ةما    ت الندوة الدروس المسةت ادة التةي يم ةن اللنةا  

 ع،ي ا مستقلالت لمواج ة حاالت الطوار  واأل مات.
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ــــيمً ــــةًوالتعل ــــةًالعامــــةًفــــيًمجــــالًالتربي ــــيًاــــاركتًفيهــــاًاألمان ــــاتًالت ــــاا:ًالفعالي ثاني
 والبح ًالعلمي:ً

ةت األمانةةةة العامةةةة فةةةي االجتمةةةاع التشةةةاوري ل،منطقةةةة العا يةةةة حةةةو  مسةةةودة إقةةةاار  ةةةار  -
ق الة ي نظمةه م تةي 2020م اجات الج،سة اال ت ناطية من االجتماع العالمي ل،تع،ةي  

علةا  28/9/2020اليونس و االق،يمي ل،تا ية في الدو  العا ية  مد نة اياوتق اتارو  
ل،ج،سةةةة اال ةةةت ناطية مةةةن االجتمةةةاع العةةةالمي ل،تع،ةةةي   قنيةةةة "فيةةةد و ةةةةون اانا"ق    ةةةياات 

 .22/10/2020-20التي عقدت خال  ال تاة  2020
مشارةاتق من ايةن   مم ،ةو و ارات التع،ةي  فةي الةدو   60 ارك في االجتماع حوالي  •

األع ةةا ق وعةةدد مةةن المنظمةةات المعنيةةة  ةةالتع،ي ق ومن ةةا: المنظمةةة العا يةةة ل،تا يةةة 
م تةةةي التا يةةةة العا ةةةي لةةةدو  ال ،ةةةي ق الماةةةة  االق،يمةةةي ل،ت طةةةيط وال قافةةةة والع،ةةةومق 

التا ةةةوي  الشةةةارقة   ةةةت إ ةةةااو اليونسةةة وق اانةةةام  األغ يةةةة العةةةالمي التةةةا ت لألمةةة  
 المت دةق  اإلضافة إل  مم ،ي منظمات المجتمت المدني.

قةةةةةدمت األمانةةةةةة العامةةةةةة عةةةةةددات مةةةةةن المالحظةةةةةات ع،ةةةةة  مسةةةةةودة اإلعةةةةةالن والورقةةةةةة  •
 التي    عاض ا ع،  االجتماع العالمي ل،تع،ي . الم اهيمية

 ةةةارةت االمانةةةة العامةةةة فةةةي نةةةدوة ع،ميةةةة عةةةن  زعةةةد لالحت ةةةا   ةةةاليوم العةةةالمي ل،مزع، ةةة ق  -
ونظمت ةةةةا المنظمةةةةة العا يةةةةة ل،تا يةةةةة وال قافةةةةة والع،ةةةةوم   ةةةةت  ةةةةعار "قزةةةة  ل،مزع، ةةةة : اعتاافةةةةات 

 .5/10/2020و قد اات"ق اتارو  
،جنةة اال تشةاروة الداطمةة ل،تا يةة والتع،ةي   الةدو  العا يةةق ع ا  الأ  ارك في الندوة  •

: رطةةةيا المع ةةةد العا ةةةي ل قةةةوق االنسةةةانق مم ةةةل م تةةةي ةةةةل مةةةن لمةةةا  ةةةارك أي ةةةات 
اليونس و االق،يمي ل،تا يةة فةي الةدو  العا يةةق رطةيا ال م،ةة العالميةة ل،تع،ةي ق مم ةل 

م الشةاةا  وأع ةا   ال،جنةة عاوضةات  ناولةت م تي التا ية العا ي لدو  ال ،ةي . وقةد 
أاةةةا  التوج ةةةات والقةةةاارات واللةةةاام  التةةةي ا  ةةة   ا الةةةدو  العا يةةةة لتم ةةةين المع،مةةةين 

 ومساعد    ع،ي  نمية أداط  .
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صةةةةةدر عةةةةةن االجتمةةةةةاع عةةةةةدد مةةةةةن التوصةةةةةيات ال امةةةةةة التةةةةةي ألةةةةةدت ع،ةةةةةي ضةةةةةاورة  •
 ع وةةةةةة  م انةةةةةةه المع،مةةةةةةين و  سةةةةةةين و نميةةةةةةة م ةةةةةةارا    واالر قةةةةةةا  ا ةةةةةةا واالعتةةةةةةااو 

    وحما ت  .   ،
 ةةارةت األمانةةة العامةةة فةةي اجتماعةةات الةةدورة ال انيةةة واالر عةةون لمج،ةةا ا  ةةاد مجةةالا  -

ال  ث الع،مي العا يةق علا  قنيةة "فيةد و ةةون اانا" ااطا ةة الجم وروةة التونسةية وذلةك 
 . 15/12/2020اتارو  

اللنيةةةة   ةةةارةت األمانةةةة العامةةةة فةةةي فعاليةةةات المةةةؤ ما السةةةنوي العا ةةةا المعنةةةي ات امةةةل -
الت تيةةة اإلل تاونيةةة العا يةةةق والةة ي  نظمةةه مجموعةةة طةةال  أاةةو غ الةةة العالميةةةق وذلةةك 

 .15/12/2020"فيد و ةون اانا" اتارو    قنية علا
ً
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 الثقافة وحوار الحضارات: يفي مجال -10
 الفعالياتًالتيًااركتًفيهاًاألمانةًالعامةًفيًالمجالًالثقافي:

تمةةةةةةةةاع حةةةةةةةةو  م ةةةةةةةةادرة المنظمةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة ل،تا يةةةةةةةةة  ةةةةةةةةارةت األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة فةةةةةةةةي اج -
وال قافةةةةةةة والع،ةةةةةةوم )األل سةةةةةةو( ل،تعةةةةةةاون اةةةةةةين المنظمةةةةةةات وال ينةةةةةةات الدوليةةةةةةة واإلق،يميةةةةةةة 
لةةةةةدع  ج ةةةةةود الةةةةةدو  العا يةةةةةة فةةةةةي حمايةةةةةة ممت، ا  ةةةةةا التاا يةةةةةة فةةةةةي أوقةةةةةات األ مةةةةةاتق 

 ق علا  قنية "فيد و ةون اانا".13/10/2020وال ي عزقد اتارو  
ةةةةةةةةل مةةةةةةةن: منظمةةةةةةةة اليونسةةةةةةة وق منظمةةةةةةةة مم ،ةةةةةةةون عةةةةةةةن تمةةةةةةةاع  ةةةةةةةارك فةةةةةةةي االج •

التعةةةةةةةاون اإل ةةةةةةةالميق المنظمةةةةةةةة اإل ةةةةةةةالمية ل،تا يةةةةةةةة وال قافةةةةةةةة والع،ةةةةةةةومق المج،ةةةةةةةا 
الةةةةةدولي ل،معةةةةةال  والمواقةةةةةتق المج،ةةةةةا الةةةةةدولي ل،متةةةةةاحفق ماةةةةةة  األ  ةةةةةاث ل،تةةةةةارو  
وال نةةةةةةةون وال قافةةةةةةةة اإل ةةةةةةةالميةق مؤ سةةةةةةةة الت ةةةةةةةالف الةةةةةةةدولي ل مايةةةةةةةة التةةةةةةةااث فةةةةةةةي 

نةةةةةةةة اعق ماةةةةةةةةة  إي ةةةةةةةةاوم الشةةةةةةةارقةق الماةةةةةةةةة  اإلق،يمةةةةةةةةي العا ةةةةةةةةي ل،تةةةةةةةةااث منةةةةةةةاط  ال
العةةةةةالمي  مم، ةةةةةة ال  ةةةةةاونق منظمةةةةةة المةةةةةدن العا يةةةةةة. ةمةةةةةا  ةةةةةارك فةةةةةي االجتمةةةةةاع 
المسةةةةةةةةؤولون عةةةةةةةةن إدارة التةةةةةةةةااث فةةةةةةةةي الةةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةة المعنيةةةةةةةةة ومجموعةةةةةةةةة مةةةةةةةةن 

 ال لاا  الدوليين.
لتواصةةةةةل صةةةةةدر عةةةةةن االجتمةةةةةاع عةةةةةدد مةةةةةن التوصةةةةةيات ال امةةةةةةق التةةةةةي   ةةةةةمنت: ا •

مةةةةت الةةةةدو  التةةةةي  ةةةة دت حةةةةوادث أ ةةةةات ع،ةةةة   اا  ةةةةا ال قةةةةافي لدرا ةةةةة األولووةةةةات 
و قةةةةدي  مقتاحا  ةةةةا حةةةةو  المواقةةةةت أو المعةةةةال  التةةةةي  ةةةةاى ضةةةةاورة التةةةةدخل العاجةةةةل 
إلنقاذهةةةةةاق  اإلضةةةةةافة إلةةةةة  اختيةةةةةار موقةةةةةت أو مع،ةةةةة  فةةةةةي أحةةةةةد الل،ةةةةةدان المت ةةةةةارة 

،يميةةةةةةةة والمؤ سةةةةةةةات لمشةةةةةةةاوع نمةةةةةةةوذجي يم ةةةةةةةن لجميةةةةةةةت المنظمةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة واإلق
المعنيةةةةةةةة ع،ةةةةةةة  اخةةةةةةةتالو م ام ةةةةةةةا التةةةةةةةدخل ل ما تةةةةةةةه و اميمةةةةةةةه وإعةةةةةةةادة  أهي،ةةةةةةةهق 
و  ةةةةوون فاوةةةة  عمةةةةل مصةةةة ا لوضةةةةت خطةةةةة إنقةةةةاذ مت ام،ةةةةة  التنسةةةةي  مةةةةت جميةةةةت 

 الج ات الشاو ة ل  ط أولووات التدخل ونوع ا ومستووا  ا.
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 ةةةةةةةةاروين ( لال  ةةةةةةةةاد العةةةةةةةةام لآ23 ةةةةةةةةارةت األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة فةةةةةةةةي المةةةةةةةةؤ ما الةةةةةةةةدولي ) -
ق  مقةةةةةةةةا 8/11/2020-7العةةةةةةةةاب   ةةةةةةةةت رعايةةةةةةةةة جامعةةةةةةةةة الةةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةةق  ةةةةةةةةومي 

اال  ةةةةةةةاد  جم وروةةةةةةةة مصةةةةةةةا العا يةةةةةةةةق   ةةةةةةةت عنةةةةةةةوان "درا ةةةةةةةات فةةةةةةةي آ ةةةةةةةار الةةةةةةةوطن 
 العا ي".

( ورقةةةةةةة    يةةةةةةة ل ةةةةةةاح ين مةةةةةةن الةةةةةةوطن العا ةةةةةةيق 50نةةةةةةاقش المةةةةةةؤ ما أل ةةةةةةا مةةةةةةن ) •
ديمةةةةةةق ةمةةةةةا  ت ةةةةةمن ةافةةةةةة مجةةةةةاالت ا  ةةةةةار والتةةةةةامي  والمتةةةةةاحف وال  ةةةةةارات الق

نةةةةةةةاقش المةةةةةةةؤ ما أهةةةةةةة  الق ةةةةةةةايا األ اوةةةةةةةةة وال ةةةةةةةاو والصةةةةةةةناعات التاا يةةةةةةةة وع،ةةةةةةةة  
المتةةةةةاحف وا  ةةةةةار ال ارقةةةةةة وحقةةةةةوق الم، يةةةةةة ال  اوةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةا  التةةةةةااث وصةةةةةيانة 

 و امي  ا  ار.
 ةةارةت األمانةةة العامةةة فةةي نةةدوة   ةةت عنةةوان: "التسةةامح اةةين ال قافةةات مةةن أجةةل عةةال   -

لعا يةة ل،تا يةة وال قافةة والع،ةوم  التعةاون مةت المع ةد الةدولي أف ل"ق ونظ مت ةا المنظمةة ا
ل،سالم فةي الشةاق األو ةط و ةما  أفاوقيةاق  منا ة ة االحت ةا   ةاليوم العةالمي ل،تسةامحق 

علا  قنية "فيد و ةون اانا". وقد ألقت السة ياة د. هي ةا   16/11/2020وذلك اتارو  
الشةؤون االجتماعيةةق ة،مةة فةي الج،سةة  األمين العام المساعد رطيا قطاع –أاو غ الة 

االفتتاحية ل،ندوة ودعت خالل ا ةافة ال ينات والمنظمات الدولية واإلق،يمية إل    ةافا 
الج ود لت قي  حوار ان ا  اين ال قافات واألديان وذلك من خةال   شةجيت الشة اب ع،ة  

منةةااا ال ةةوار اةةين  دعةة  التعدديةةة ال قافيةةة وال ةةوار المشةةتاك والت ةةاه  المت ةةاد  و شةةجيت
م ت،ف التيارات ال  اوة والد نية وال قافيةة ونشةا ال  ةا الو ةطي المعتةد  و وةادة الةوعي 
لمناه ة التميي  والتعصةي والتطةاو الةد ني و ع وة   قافةة االحتةاام والتسةامح والت ةاه  

 المت ادلين.
لتورة م،ي ةةةةة اةةةةن دودة  • م وروةةةةة و وةةةةاة ال قافةةةةة  الج - ةةةةارك فةةةةي النةةةةدوة السةةةةيدة الةةةةد 

الج اطاوةةةةةةةةةة الديموقااطيةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةعليةق والسةةةةةةةةةيدة الشةةةةةةةةةي ة هةةةةةةةةةال انةةةةةةةةةت م مةةةةةةةةةد آ  
مةةةةةد ا عةةةةةام ال قافةةةةةة وال نةةةةةون ا ينةةةةةة ال  ةةةةةاون ل، قافةةةةةة وا  ةةةةةارق والةةةةةدةتور  -خ،ي ةةةةةة
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ا ينةةةةةيرطةةةةةيا المج،ةةةةةا العةةةةةالمي ل،تسةةةةةامح والسةةةةةالمق واأل ةةةةةتاذ ج -أحمةةةةةد الجةةةةةاوان
 وق واأل ةةةةةةةةةتاذ مةةةةةةةةةد ا قطةةةةةةةةةاع العالقةةةةةةةةةات ال ارجيةةةةةةةةةة  منظمةةةةةةةةةة اليونسةةةةةةةةة - ةةةةةةةةةا تي

مةةةةةةد ا المع ةةةةةةد الةةةةةةدولي ل،سةةةةةةالم فةةةةةةي الشةةةةةةاق الو ةةةةةةط و ةةةةةةما   -نجيةةةةةةي ال اوجةةةةةةي
 إفاوقياق

 ارةت األمانة العامة في االجتماع ال اما ل،مج،ا التن ي ي المؤقةت ل،مع ةد ال قةافي  -
 ق علا  قنية "فيد و ةون اانا".15/12/2020العا ي اإلفاوقيق وذلك اتارو  

عةةةالمي ل، ةةةة العا يةةةةق نظ مةةةت األمانةةةة العامةةةة  التعةةةاون مةةةت  منا ةةة ة االحت ةةةا   ةةةاليوم ال -
 ق علا  قنية "فيد و ةون اانا".16/12/2020منظمة اليونس و احت الية وذلك اتارو  

ً
 

ً
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ً

ًاألمانةًالعامةًًًًًًًًًًً
 أمانةًالمجلسًالقتصاديًوالجتماعي

 

ًالمجلسًالقتصاديًوالجتماعي
ً(107الدورةًالعاديةً)

 األميـن العـامتقريـر 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ثارتاً: 

 رشاط  ألمارق  لعامق بتن  و تي  لمجل 
 106 – 107) 

 
 إ      لترمتق  لمست  مق و لتعاون  ل وليـــ رشاط  4
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 :الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال التنمية المستدامة: أواًل

ق علةةةةةا 24/9/2020ارو  اجتمةةةةةاع أمانةةةةةة ال،جنةةةةةة ال اعيةةةةةة ل،ق ةةةةةا  ع،ةةةةة  الجةةةةةوع اتةةةةة •
اال ةةةةةةةتاا يجي وخطةةةةةةةة العمةةةةةةةل لم ةةةةةةةادرة  اإلطةةةةةةةارلمناقشةةةةةةةة  قنيةةةةةةةة "فيةةةةةةةد و ةةةةةةةةون اانا"ق 

  م يةةةةةدات لعاضةةةةة ا ع،ةةةةة  الةةةةةدو  العا يةةةةةة قالق ةةةةةا  ع،ةةةةة  الجةةةةةوع فةةةةةي المنطقةةةةةة العا يةةةةةة
 في االجتماع الاا ت ل،جنة ال اعية. 

 خةةةةةةال  2030ور ةةةةةةة عمةةةةةةل  دروليةةةةةةة حةةةةةةو  عةةةةةةدد مةةةةةةن أهةةةةةةداو التنميةةةةةةة المسةةةةةةتدامة  •
 مقةةةةةةةةا األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةق اتنظةةةةةةةةي  مةةةةةةةةن ماةةةةةةةةة   نميةةةةةةةةة  22/10/2020-18ال تةةةةةةةةاة 

قةةةةةةدرات أع ةةةةةةا  هينةةةةةةة التةةةةةةدروا والقيةةةةةةادات  جامعةةةةةةة اإل ةةةةةة ندروةق و مشةةةةةةارةة عةةةةةةدد 
مةةةةةةةن مةةةةةةةول ي األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةةق و ناولةةةةةةةت عةةةةةةةددات مةةةةةةةن أهةةةةةةةداو التنميةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة 

قةةةةةة  ( المعنةةةةةةي  الق ةةةةةةا  ع،ةةةةةة  الجةةةةةةوعق وال ةةةةةةدو ر 2  ةةةةةةمنت ال ةةةةةةدو رقةةةةةة  ) 2030
( المعنةةةةةةةةةي  الطاقةةةةةةةةةةق وةةةةةةةةةة لك موضةةةةةةةةةوع 7( المعنةةةةةةةةةي  الميةةةةةةةةةاهق وال ةةةةةةةةةدو رقةةةةةةةةة  )6)

 الت نولوجيا الاقمية من أجل التنمية المستدامة.
نةةةةةةةةدوة افتااضةةةةةةةةية حةةةةةةةةو  اال تعااضةةةةةةةةات الوطنيةةةةةةةةة الطوعيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي المنطقةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة  •

و ع وةةةةةةةة  الشةةةةةةةةاالات. وقةةةةةةةةد عزقةةةةةةةةدت  التعةةةةةةةةاون مةةةةةةةةت لجنةةةةةةةةة اال ةةةةةةةة وا وإدارة الشةةةةةةةةؤون 
-27(  ةةةةةةةةةةةةةةةومي DESA)الجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةي األمةةةةةةةةةةةةةةة  المت ةةةةةةةةةةةةةةةدة االقتصةةةةةةةةةةةةةةةادية وا

علةةةةةةةا  قنيةةةةةةةة "فيةةةةةةةد و ةةةةةةةةون اانا"ق وجةةةةةةةا ت النةةةةةةةدوة ةماح،ةةةةةةةة  ال ةةةةةةةة  28/10/2020
ضةةةةةةمن  ،سةةةةةةة األنشةةةةةةطة التةةةةةةي يقةةةةةةوم ا ةةةةةةا الشةةةةةةاةا  حةةةةةةو  اال تعااضةةةةةةات الوطنيةةةةةةة 

ع،ةةةةةة  ال ةةةةةةوار والةةةةةةتع،    الطوعيةةةةةة فةةةةةةي الةةةةةةدو  العا يةةةةةةةق وهةةةةةةدفت النةةةةةةدوة إلةةةةةة  التاةيةةةةةة 
 .سين عم،يات إعداد  قاروا اال تعااضات في الدو  العا يةمن األقاان لت 

هةداو التنميةة المسةتدامة فةي أ  ة  قاوا حو  "  قي  ال ت ةياجتماعات المجموعة الاطيس •
والتةةي  ت ةةون مةةن )إدارة التنميةةة المسةةتدامة والتعةةاون الةةدولي الةةدو  المتةةأ اة  الن اعةةات" 

صةةةةةندوق األمةةةةة  المت ةةةةةدة ة اال ةةةةة واق  األمانةةةةةة العامةةةةةةق منظمةةةةةة ال جةةةةةاة الدوليةةةةةةق لجنةةةةة
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ق 15/10/2020 ق8/9/2020اتةةةةةةةةةةةةارو  ق وذلةةةةةةةةةةةةك (لألمةةةةةةةةةةةةن ال شةةةةةةةةةةةةاي  نيما ةةةةةةةةةةةةتناال
 العد ةةةةد مةةةةن الموضةةةةوعاتق مةةةةن اين ةةةةا:مناقشةةةةة  ق و ةةةة  خالل ةةةة 16/11/20202020

ق  اجمةةة التقاوةةا والجةةدو  والتعةةد الت المقتاحةةةل،تقاوةةا األو  وال ةةاني  ينمناقشةةة ال صةة،
 .التقاوا إطالق مناقشة عم،ية ال منيق

" ع وةةةةة  الشةةةةةاالات لت عيةةةةةل الشةةةةة  ة العا يةةةةةة ل،ع،ةةةةةوم والت نولوجيةةةةةا مةةةةةن اجتمةةةةةاع حةةةةةو   •
ق 3/12/2020علةةةةةةةا  قنيةةةةةةةة "فيةةةةةةةد و ةةةةةةةةون اانا" اتةةةةةةةارو  أجةةةةةةةل التنميةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة" 

ال ةةةةةةةتعاا  النمةةةةةةةوذج الملةةةةةةةدطي ل،لوا ةةةةةةةة ومناقشةةةةةةةة  ةةةةةةةلل   عيةةةةةةةل الشةةةةةةة  ة و وصةةةةةةةيأل 
تنسةةةةةةي  مةةةةةةت األلاديميةةةةةةة العا يةةةةةةة ل،ع،ةةةةةةوم م ةةةةةةام أع ةةةةةةاط ا و  ةةةةةةث آليةةةةةةات التمووةةةةةةل  ال

 .والت نولوجيا والنقل ال  اي 
االجتمةةةةاع الاا ةةةةت ل،جنةةةةة ال اعيةةةةة ل،ق ةةةةا  ع،ةةةة  الجةةةةوع فةةةةي المنطقةةةةة العا يةةةةة اتةةةةارو   •

علةةةةةةةةا  قنيةةةةةةةةة "فيةةةةةةةةد و ةةةةةةةةةون اانا" حيةةةةةةةةث  ةةةةةةةةارك فةةةةةةةةي أعمةةةةةةةةا  هةةةةةةةة ا  8/12/2020
ومؤ سةةةةةةات االجتمةةةةةةاع مم ،ةةةةةةون عةةةةةةن الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة والمنظمةةةةةةات العا يةةةةةةة والدوليةةةةةةةق 

االنت ةةةةةةا  مةةةةةةن المجتمةةةةةةت المةةةةةةدنيق والماالةةةةةة  ال   يةةةةةةةق والقطةةةةةةاع ال ةةةةةةااق حيةةةةةةث  ةةةةةة  
م ةةةةةةةادرة الق ةةةةةةةا  ع،ةةةةةةة  وضةةةةةةةت اإلطةةةةةةةار اال ةةةةةةةتاا يجي والةةةةةةة ي يعةةةةةةةد ادايةةةةةةةة انطةةةةةةةالق 

 الجوع  المنطقة العا ية.
فةةةي  2030ل،جنةةةة العا يةةةة لمتا عةةةة  ن يةةة  أهةةةداو التنميةةةة المسةةةتدامة  ال ةةةامناالجتمةةةاع  •

( 16 مشةةارةة )ق علةةا  قنيةةة "فيةةد و ةةةون اانا" 9/12/2020اتةةارو   قالمنطقةةة العا يةةة
دولةةةة عا يةةةة وعةةةةدد مةةةن المنظمةةةةات الدوليةةةة والمنظمةةةات العا يةةةةة المت صصةةةة و م يةةةةل 

ونةةاقش لةة عض منظمةةات المجتمةةت المةةدني ومنصةةة الشةة اب العا ةةي ل،تنميةةة المسةةتدامة. 
  جانةةةي مناقشةةةة عةةةدة جنةةةةق إلةةةل،   السةةةا تاالجتمةةةاع متا عةةةة  ن يةةة   وصةةةيات االجتمةةةاع 

ع،    قية  أهةداو التنميةة المسةتدامة  19آ ار جاط ة ةوفيد  :موضوعات من ضمن ا
حةةو  التقةةدم المز ةةا  فةةي  ن يةة  أهةةداو العةةاو   عةةض  وةةة لك فةةي المنطقةةة العا يةةةق

 العا ي ل،تنمية المستدامة. يق ومن ضمن ا الماصد اإلعالم2030التنمية المستدامة 
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ــات ا  ــًا: الفعاليـ ــة     ثانيـ ــال التنميـ ــي مجـ ــة فـ ــة العامـ ــا األمانـ ــاركت فيهـ ــي شـ لتـ
 المستدامة:

اال ةةةةةةت ا ية وأنظمةةةةةةة اإلنةةةةةة ار الم  ةةةةةةا  واإلجةةةةةةاا ات المع،ومةةةةةةاتور ةةةةةةة عمةةةةةةل حةةةةةةو  " •
ق وناقشةةةةةت الةةةةة خ  العةةةةةالمي 24/8/2020اتةةةةةارو   اانةةةةةام  األغ يةةةةةة العةةةةةالمياتنظةةةةةي  

حةةةةةةو  العمةةةةةةل اال ةةةةةةت اقي فةةةةةةي أنظمةةةةةةة اإلنةةةةةة ار الم  ةةةةةةا وةةةةةةة لك عةةةةةةا  عةةةةةةدد مةةةةةةن 
 .2030لم ادرات العالمية واإلق،يمية ال اصة  أهداو التنمية المستدامة ا
العا يةةةةةةةة: فةةةةةةةي المنطقةةةةةةةة  2030"خطةةةةةةةة التنميةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة ح،قةةةةةةةة نقا ةةةةةةةية  عنةةةةةةةوان  •

ق علةةةةةةةةا  قنيةةةةةةةةة 29/9/2020 اتةةةةةةةةارو   ق19ةوفيةةةةةةةةد  ةجد ةةةةةةةةدة  عةةةةةةةةد جاط ةةةةةةةة مسةةةةةةةةارات
ق وهةةةةةدفت إلةةةةة  ال راعيةةةةةةمةةةةةن المنظمةةةةةة العا يةةةةةة ل،تنميةةةةةة  "فيةةةةةد و ةةةةةةون اانا" و تنظةةةةةي 

و ةةةةةةةةأ يا  2030 سةةةةةةةة،يط ال ةةةةةةةةو  ع،ةةةةةةةة  مةةةةةةةةدى  ن يةةةةةةةة  أهةةةةةةةةداو التنميةةةةةةةةة المسةةةةةةةةتدامة 
ع،ةةةةة  التقةةةةةدم الم ةةةةةا  فةةةةةي المنطقةةةةةةق وإاةةةةةاا  الت ةةةةةديات وال ةةةةةاا  19جاط ةةةةةة ةوفيةةةةةد 

المتاحةةةةةةةةة ل ةةةةةةةةمان  ن يةةةةةةةة  خطةةةةةةةةة التنميةةةةةةةةة المسةةةةةةةةتدامة مةةةةةةةةن خةةةةةةةةال  التعةةةةةةةةاو ع،ةةةةةةةة  
 ادة ا ةةةةةةدو إ ةةةةةةااع السيا ةةةةةةات التةةةةةةي  لنت ةةةةةةا الةةةةةةدو  العا يةةةةةةة وةةةةةةة لك الةةةةةةدروس المسةةةةةةت

و يةةةةةةاة التنميةةةةةةة  المنطقةةةةةةة فةةةةةةي لةةةةةةل هةةةةةة ه الجاط ةةةةةةةق و ةةةةةةارك فةةةةةةي ال ،قةةةةةةة عةةةةةةدد مةةةةةةن 
مم ،ةةةةةةي المنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة واإلق،يميةةةةةةةق مةةةةةةن اين ةةةةةةا لجنةةةةةةة اال ةةةةةة واق وإدارة الشةةةةةةؤون 

 االجتماعية واالقتصادية  األم  المت دة.
-9 مةةةةةةةةةةةةةةةؤ ما ومعةةةةةةةةةةةةةةةا  اال ةةةةةةةةةةةةةةةت مار واألوراق الماليةةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةة ي عقةةةةةةةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةةةةةةةومي •

 القةةةةةةةةاهاةق حيةةةةةةةةث  ةةةةةةةة  إاةةةةةةةةاا  ج ةةةةةةةةود جامعةةةةةةةةة الةةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةة فةةةةةةةةي  10/11/2020
وةةةةةةةةةةةةة لك التطةةةةةةةةةةةةاق إلةةةةةةةةةةةة  أ ةةةةةةةةةةةةا  ق2030أهةةةةةةةةةةةةداو التنميةةةةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةةةةتدامة   قيةةةةةةةةةةةة  

ع،ةةةةة  مسةةةةةار   قيةةةةة  األهةةةةةداوق فةةةةةي ضةةةةةو  مشةةةةةارةة عةةةةةدد مةةةةةن  19لوفيةةةةةد  جاط ةةةةةة
الجامعةةةةةةةات والماالةةةةةةة  ال   يةةةةةةةة ومنظمةةةةةةةات المجتمةةةةةةةت المةةةةةةةدني واللنةةةةةةةوك والمصةةةةةةةارو 

 المصاوة والعا ية.  
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ق والةةة ي نظمتةةةه و ارة 14/11/2020ح ةةل   ةةةاو  ال ةةاط ون فةةةي مسةةا قة " نميةةةة" اتةةارو   •
الدولةةة لتعةةالم  جم وروةةة مصةةا العا يةةةق و ةة د مشةةارةة مةةن و ارة الت طةةيط والتنميةةة 
االقتصةةةةةاديةق و ارة اللينةةةةةةق و ارة الشةةةةة اب والاواضةةةةةة  اإلضةةةةةافة إلةةةةة  مشةةةةةارةة الشةةةةة اب 

 ت المجتمت المدني.واإلعالميين والقطاع ال اا ومنظما
المجتمعيةةةةةة فةةةةةي مصةةةةةا فةةةةةي دور ةةةةةه  ةالم،تقةةةةة  السةةةةةنوي ل،تنميةةةةةة المسةةةةةتدامة والمسةةةةةنولي •

العا ةةةةةةةاة   ةةةةةةةت عنةةةةةةةوان "اال ةةةةةةةت مار المسةةةةةةةنو  اوا ةةةةةةةة التعةةةةةةةافي والعلةةةةةةةور  األ مةةةةةةةات"ق 
 القةةةةةةةةاهاة. ح ةةةةةةةةا الم،تقةةةةةةةة  عةةةةةةةةدد مةةةةةةةةن الم تمةةةةةةةةين  16/11/2020وذلةةةةةةةةك اتةةةةةةةةارو  

ي ومجتمةةةةةت األعمةةةةةا  ومت ةةةةة ي القةةةةةاار  العمةةةةةل التنمةةةةةوي مةةةةةن مم ،ةةةةةي المجتمةةةةةت المةةةةةدن
مةةةةن أجةةةةل   ةةةةاد  ال لةةةةاات وعقةةةةد الشةةةةاالات ال عالةةةةة لت قيةةةة  نمةةةةو مسةةةةتدام وفقةةةةات لانوةةةةة 

. وقةةةةةةد ألقةةةةةة  الم،تقةةةةةة  ال ةةةةةةو  ع،ةةةةةة  أهميةةةةةةة  لنةةةةةةي مجتمةةةةةةت األعمةةةةةةا  2030مصةةةةةةا 
لم ةةةةةةاد  اال ةةةةةةت مار المسةةةةةةنو  و طليةةةةةة  م  ةةةةةةوم مواطنةةةةةةة الشةةةةةةاةات وعةةةةةةا  أف ةةةةةةل 

 .19 لت لت طي أ مة جاط ة ةوفيد الممار ات والمج ودات التي ا
ن ةةةةةةةو اانةةةةةةةام  مت امةةةةةةةل ألمةةةةةةةن المنةةةةةةةا  فةةةةةةةةي "ال ةةةةةةةوار اإلق،يمةةةةةةةي ل،ج ةةةةةةةات المعنيةةةةةةةة  •

مافةةةةةةةة   ةةةةةةةةاا ط المنةةةةةةةةا  وأهةةةةةةةةداو التنميةةةةةةةةة "المنطقةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةة فةةةةةةةةي إطةةةةةةةةار مشةةةةةةةةاوع 
ق اتنظةةةةةي  مةةةةةن المج،ةةةةةا العا ةةةةةي ل،ميةةةةةاه 8/12/2020-6ق خةةةةةال  ال تةةةةةاة المسةةةةةتدامة"

 مشةةةةةةةةارةة مم ،ةةةةةةةةي الةةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةة وعةةةةةةةةدد مةةةةةةةةن علةةةةةةةةا  قنيةةةةةةةةة "فيةةةةةةةةد و ةةةةةةةةةون اانا" و 
المع،ومةةةةةةات ومناقشةةةةةةة الق ةةةةةةايا  المنظمةةةةةةات اإلق،يميةةةةةةة والدوليةةةةةةةق و ةةةةةة  خاللةةةةةةه   ةةةةةةاد 

لوضةةةةت رنوةةةةة مشةةةةتاةة وح،ةةةةو  ا ةةةةتاا يجية فةةةةي إطةةةةار  المتع،قةةةةة  ةةةةأمن المنةةةةا  وصةةةةوالت 
ق و  ةةةةةةةمن ال ةةةةةةةدث  قسةةةةةةةي  المشةةةةةةةارةين ل ةةةةةةةاق عمةةةةةةةل لافةةةةةةةت قةةةةةةةدرا    حةةةةةةةو  مسةةةةةةةتدام

 ةةةةة  ة ق ةةةةية األمةةةةةن المنةةةةةاخيق ةمةةةةا  ةةةةة  اإلعةةةةةالن عةةةةن إطةةةةةالق ليفيةةةةة التعامةةةةةل مةةةةةت 
 .األمن المناخي اإلق،يمية

اجتمةةةةاع فاوةةةة  العمةةةةل المعنةةةةي  الت  ةةةةيا ل،منتةةةةدى العا ةةةةي ل،تنميةةةةة المسةةةةتدامة لعةةةةام  •
علةةةةةةةا  قنيةةةةةةةة "فيةةةةةةةد و ةةةةةةةةون اانا"ق حيةةةةةةةث  ةةةةةةة    ةةةةةةةث  7/12/2020ق اتةةةةةةةارو  2021
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 ةةةةةةتدرج ع،يةةةةةةه  اإلضةةةةةةافة المواعيةةةةةةد المقتاحةةةةةةة لعقةةةةةةد المنتةةةةةةدىق والموضةةةةةةوعات التةةةةةةي 
إلةةةة  ا ةةةةةتعاا  لشةةةةة ل اللانةةةةةام  المقتةةةةةا  ووضةةةةةت إطةةةةةار  منةةةةةي لالنت ةةةةةا  مةةةةةن إعةةةةةداد 

 الو اط  ال اصة  المنتدى.
الت ةةةةةديات  :19-ةوفيةةةةةدالسةةةةةليل إلةةةةة  التعةةةةةافي مةةةةةن "الماطةةةةةدة المسةةةةةتد اة ال ال ةةةةةة حةةةةةو   •

فيةةةةةةةةةد و  قنيةةةةةةةةةة "علةةةةةةةةةا  10/12/2020اتةةةةةةةةةارو   فةةةةةةةةةي المنطقةةةةةةةةةة العا يةةةةةةةةةة"وال ةةةةةةةةةاا 
 يةةةةةةةةةقاليا انال  ومةةةةةةةةة  قاةةةةةةةةين جامعةةةةةةةةة الةةةةةةةةدو  العا يةةةةةةةةةاتنظةةةةةةةةي  مشةةةةةةةةتاك  لةةةةةةةةون اانا"ق

 العا يةةةةةةةةةةقالةةةةةةةةةدو  ق و ةةةةةةةةةارك ا ةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةن اانةةةةةةةةةام  األمةةةةةةةةة  المت ةةةةةةةةةدة اإلنمةةةةةةةةةاطي
 ةةةةةةاةا  التنميةةةةةةة ا خةةةةةةاون ق  اإلضةةةةةةافة إلةةةةةة  مم ،ةةةةةةي المنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة واإلق،يميةةةةةةةو 

  ةةةةةةةا م ةةةةةةةل المؤ سةةةةةةةات الماليةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة واألو ةةةةةةةاط األلاديميةةةةةةةة و ةةةةةةة  ات ماالةةةةةةة  ال
 .منطقةال النشطة في

اجتمةةةةةةةاع مج،ةةةةةةةا إدارة مافةةةةةةة   ةةةةةةةاا ط م ةةةةةةةاطا المنةةةةةةةا  وعالقتةةةةةةةه  أهةةةةةةةداو التنميةةةةةةةة  •
ق علةةةةةةا  قنيةةةةةةة "فيةةةةةةد و ةةةةةةةون اانا"ق ونةةةةةةاقش 16/12/2020-15المسةةةةةةتدامةق  ةةةةةةومي 

الوضةةةةت ال ةةةةالي لمشةةةةاوع المافةةةة  فةةةةي لةةةةل  ةةةةداعيات جاط ةةةةة ةورونةةةةاق وةةةةة لك  ةةةة د 
دات  شةةةةةةةأن األنشةةةةةةطة التةةةةةةةي  ةةةةةةةت  ا تعااضةةةةةةات لشةةةةةةةاةا  المافةةةةةة  حةةةةةةةو  آخةةةةةةةا المسةةةةةةتج

  ن ي ها.
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




