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 أوالً: 

 لمجلةةةةةةةة   (105متابعةةةةةةةةق تراتةةةةةةةة)  ةةةةةةةة        ةةةةةةةة و    
 : ال تصا ي و الجتماعي

 
 لج  رةةةةةة   -( 105 لةةةةةة      متابعةةةةةةذ ترارةةةةةة   ةةةةةة       -  أ /1

 . ال تصا رذ
 لبرةةةال  لصةةةا   جةةةل  لمجدةةة   ال تصةةةا   متابعةةةذ ترارةةة   -  /1

   الجتمةةةةةةاج  بتةةةةةةعل  لتعامةةةةةة  مةةةةةة  تبعةةةةةةا  جا  ةةةةةةذ 
 "   لج  ر   ال تصا رذ(.19-"ك فر 
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 : ال تصا تقجو رب    –( 105   و    متابعق ترات)         -أ  /1
 

 

 (2261) رقم القــــــــــــرار: 
 (.105( و)104بين دورتي المجلس ) العاماألمين تقرير  موضوع القــــــــرار: 
 نص القرار: ❖

( 104 اإلحاطةةةة ق  ةةةاال مةةةة التقةةةدألرل  تقراةةةر األمةةةي  العةةةام حةةةو  تنفيةةةذ قةةةرارات الةةةدورة )
 (.  105( و)104ل  ج  ل ون اط األمانة العامة  ي  دورتش ال ج   )

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج:  ✓
ي  ةةةةةذقرة رقةةةةةالى ال نةةةةةدوايات الدا  ةةةةةة ل ةةةةةدو  األق ةةةةةا  ب وجةةةةةب ق ةةةةة تةةةةةي تع ةةةةةيي القةةةةةرار

ل وال نظ ةةةات العرايةةةة ال تمصصةةةة ب وجةةةب ال ةةةذقرة 9/2/2020 تةةةارا   20/310/3
 .9/2/2020 تارا   20/760/5ي رق

 (2262) رار:ـــم القـــــرقـــ 
على  جامعة الدول العربيةالملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس  موضوع القرار: 

 .(2020( )مارس/آذار 31وى القمة د.ع )مست
 نص القرار:  ❖

ال  ةةةال االقتصةةةاد  اإلحاطةةةة ق  ةةةاا بال واةةةوقات التاليةةةة ال اقتةةةر  ت ةةة ين ا  ةةةش  -1  
واالجت اقش ل ج   جامعة الةدو  العرايةة ق ةى مسةتوق الق ةة  ةش دورتةي العاديةة 

(31:) 

لعراةةةةش تقراةةةةر األمةةةةي  العةةةةام قةةةة  الع ةةةةت االقتصةةةةاد  واالجت ةةةةاقش التن ةةةةو  ا ▪
 ال  ترك.

( ل ج ةة  الجامعةةة ق ةةى مسةةتوق 30تقراةةر حةةو  متابعةةة تنفيةةذ قةةرارات الةةدورة ) ▪
 الق ة.

تقراةةةةةةر حةةةةةةو  متابعةةةةةةة تنفيةةةةةةذ قةةةةةةرارات الق ةةةةةةة العرايةةةةةةة التن واةةةةةةة: االقتصةةةةةةادية  ▪
 (.20/1/2019واالجت اعية  ش دورت ا الرابعة )
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 االستراتيجية العراية ل سياحة. ▪

جئةةةةةي  السةةةةةوراي  ل  ةةةةةد  مةةةةة  األعكةةةةةا  دقةةةةةي الةةةةةدو  العرايةةةةةة ال ست ةةةةةيفة لا ▪
 االقتصادية واالجت اعية ال ترتكة ق ى هذه االست ا ة.

تقراةةر حةةو  التقةةدم ال ا ةةرل السةةتا ا  متط كةةات منطقةةة التجةةارة ال ةةرة العرايةةة  ▪
 الابرق وإقامة االت اد الج رقش العراش.

 معالجة الت ديات ال رابية الناشئة ق  االقتصاد الرق ش. ▪

 راتيجش العراش ل  ننة الع ت االجت اقش.اإلطار االست ▪

إن ةةةةةا  ال رقةةةةةد العراةةةةةش لدراسةةةةةات الت عةةةةةي  االقتصةةةةةاد  واالجت ةةةةةاقش  دولةةةةةة  ▪
   سطي .

االستراتيجية العراية ل ن وض بع ت ال رأة  ش إطار أهداف التن ية ال سةتدامة  ▪
2030. 

 وال نظ ةةات الولاراةةة وال جةةال  األق ةةا  الةةدو  تقترح ةةا التةةش ال واةةوقات ▪
 .الق ة ق ى ال واوقات قرض معاألير و ق ال تمصصةل ايةالعر 

دقوة الدو  األق ا  ل وا اة األمانةة العامةة بال واةوقات التةش تقتةر  إدراج ةا    -2
اةة   ال  ةةال االقتصةةاد  واالجت ةةاقش ال ر ةةوع ل ق ةةةل وقلةة   ةةش أجةةت أقصةةاه 

 أسبوقي  م  تارامي.
صةةةةةةة بةةةةةةال  ال االقتصةةةةةةاد  الط ةةةةةب مةةةةةة  األمانةةةةةةة العامةةةةةةة إرسةةةةةا  الو ةةةةةةا ق الما  -3

(ل إلةةةةةى الةةةةةدو  31واالجت ةةةةةاقش ل ج ةةةةة  الجامعةةةةةة ق ةةةةةى مسةةةةةتوق الق ةةةةةة د.ع )
 األق ا ل  ش أجت أقصاه أسبوقي  قبت تارا  انعقاد الق ة.  

  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج:  ✓
ي  ةةةةذقرة رقةةةةالق ةةةةى ال نةةةةدوايات الدا  ةةةةة ل ةةةةدو  األق ةةةةا  ب وجةةةةب  تةةةةي تع ةةةةيي القةةةةرار

العرايةةةة ال تمصصةةةة ب وجةةةب ال ةةةذقرة  وال نظ ةةةاتل 9/2/2020 تةةةارا   20/310/3
وقامت األمانة العامة ب تابعة تنفيذ هةذا القةرارل . 9/2/2020 تارا   20/760/5ي رق

 وأقدت تقراراا موجداا تي مناق تي ا   البند ال مصص لذل .
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 (2263) رقم القــــــــــــرار: 
قرارات القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية  متابعة تنفيذ موضوع القرار: 

 (.20/1/2019الجمهورية اللبنانية:  –في دورتها الرابعة )بيروت 
 نص القرار: ❖

الترحيةةب بةةاإلجرا ات التةةش اتمةةذت ا األمانةةة العامةةة والةةدو  األق ةةا  وال جةةال   - 1  
نتةةا و وقةةرارات  الولاراةةة ال تمصصةةة ومتسسةةات الع ةةت العراةةش ال  ةةترك لتنفيةةذ

الق ة العراية التن واة: االقتصادية واالجت اعيةة  ةش دورت ةا الرابعةة التةش قاقةدت 
 .20/1/2019 ش مدألنة  يروت بالج  وراة ال بنانية  تارا  

تا يةةا األمانةةة العامةةة ب تابعةةة تنفيةةذ نتةةا و وقةةرارات الق ةةة بالتنسةةيق مةةة الةةدو    - 2
ات العراية ال تمصصةل وإقداد تقراةر  ةش األق ا  وال جال  الولاراة وال نظ 

( ل ج ةةة  جامعةةة الةةةدو  31هةةذا ال ةةعد ألةةةتي ر عةةي إلةةى الةةةدورة العاديةةة القادمةةة )
  (.2020العراية ق ى مستوق الق ة )

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج:  ✓
ي  ةةةةةذقرة رقةةةةةالق ةةةةةى ال نةةةةةدوايات الدا  ةةةةةة ل ةةةةةدو  األق ةةةةةا  ب وجةةةةةب  تةةةةةي تع ةةةةةيي القةةةةةرار

ل وال نظ ةةةات العرايةةةة ال تمصصةةةة ب وجةةةب ال ةةةذقرة 9/2/2020 تةةةارا   20/310/3
ب تابعةةةة تنفيةةةذ القةةةرارات  وقامةةةت األمانةةةة العامةةةة. 9/2/2020 تةةةارا   20/760/5ي رقةةة

االقتصةةةةادية الصةةةةادرة قةةةة  الق ةةةةةل وسةةةةيتي قةةةةرض اإلجةةةةرا ات ال اتمةةةةذة اةةةة   ال  ةةةةال 
( ل ج ةةةة  جامعةةةةة 31قادمةةةةة )االقتصةةةةاد  واالجت ةةةةاقش ال ر ةةةةوع إلةةةةى الةةةةدورة العاديةةةةة ال

 الدو  العراية ق ى مستوق الق ة.
  (2264) رقم القــــــــــــرار:

ـــي دورتهـــا الرابعـــة   موضوع القرار:  ـــة ف ـــة األفريلي ـــرارات القمـــة العربي ـــذ ق ـــة تنفي  متابع
ـــــا االســـــتوائية:  –)مـــــاالبو  واإلعـــــداد للقمـــــة ( 23/11/2016غيني

 .(ةالجوانب االقتصاديفي دورتها الخامسة )
 :(1)نص القرار ❖

  اإلحاطة ق  اا بال واوقات ال قتةر  إدراج ةا  ةش م ةروع ال  ةال االقتصةاد  ال ر ةوع 
                                                 

ذقر قت م : ال   اة األردنية ال اش يةل دولة اإلمارات العراية ال ت دةل م  اة الك را ل ال   اة العراية ت( 1)
 الج  وراة الي نية انس ا  ا م  أشغا  الدورة الرابعة ل ق ة. السعوديةل دولة قطرل ال   اة ال غرايةل
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 ةةش دورت ةةا المامسةةةل ودقةةوة الةةدو  األق ةةا  ل وا ةةاة األمانةةة  اإل راقيةةةل ق ةةة العرايةةة 
ل ت  يةةةةداا 15/2/2020العامةةةةة ب احظات ةةةةا حةةةةو  م ةةةةروع ال  ةةةةال  ةةةةش أجةةةةت أقصةةةةاه 

يةةر قاديةةة ل  ج ةة  االقتصةةاد  واالجت ةةاقش ق ةةى مسةةتوق قكةةار لعراةة ا ق ةةى دورة  
ل  تفةةةةةةوال مةةةةةة  ال ج ةةةةةة  االقتصةةةةةةاد  20/2/2020-19ال سةةةةةةئولي ل تعقةةةةةةد ألةةةةةةومش 

واالجت ةةةاقش ق ةةةى ال سةةةتوق الةةةولار ل ل نظةةةر  ةةةش ال واةةةوقات ال درجةةةة  ةةةش م ةةةروع 
 ةةش ال  ةةال االقتصةةاد  ال ر ةةوع ل ق ةةة العرايةةة اإل راقيةةة  ةةش دورت ةةا المامسةةةل وواةةع ا 

شع  ا الن ا شل حتى تت ع  األمانة العامة مة  التنسةيق مةة مفواةية االت ةاد اإل راقةش 
  ش هذا ال عد. 

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج:   ✓
ي  ةةةةةذقرة رقةةةةةال ب وجةةةةةبق ةةةةةى ال نةةةةةدوايات الدا  ةةةةةة ل ةةةةةدو  األق ةةةةةا   تةةةةةي تع ةةةةةيي القةةةةةرار

ل تمصصةةةة ب وجةةةب ال ةةةذقرة العرايةةةة ا وال نظ ةةةاتل 9/2/2020 تةةةارا   20/310/3
وقامةةةةت األمانةةةةة العامةةةةة بالتنسةةةةيق مةةةةة الةةةةدو  . 9/2/2020 تةةةةارا   20/760/5ي رقةةةة

 .األق ا  وال نظ ات العراية وال جال  الولاراة ل تابعة تنفيذ هذا القرار
 (2265) رقم القــــــــــــرار:

كبرى وتطورات محور أعمال الدورة: منطقة التجارة الحرة العربية ال موضوع القرار: 
 االتحاد الجمركي العربي.

 نص القرار: ❖
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:والا: أ "

 لجنة التنفيذ وال تابعة:  -
( ل جنةةةةةةةةةةةة التنفيةةةةةةةةةةةذ 48تقراةةةةةةةةةةةر وتوصةةةةةةةةةةةيات االجت ةةةةةةةةةةةاع )ال وا قةةةةةةةةةةةة ق ةةةةةةةةةةةى    .أ

  (.12/12/2019-10)األمانة العامة:  وال تابعة
العامةةةةةةةةة بةةةةةةةةاإلجرا ات الط ةةةةةةةةب مةةةةةةةة  الةةةةةةةةدو  األق ةةةةةةةةا  إ طةةةةةةةةار األمانةةةةةةةةة  .ب

ال تمةةةةذة ب ةةةةةعد تطبيةةةةةق مبةةةةةدأ ال عام ةةةةةة بال  ةةةةت حيةةةةةا  الةةةةةدو  التةةةةةش صةةةةةدر 
 (2234)رقةةةةةةةةةةةةي ب ةةةةةةةةةةةةعن ا قةةةةةةةةةةةةرار ال ج ةةةةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةةةةةةةاقش 
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 ةةةةةةش إطةةةةةةار تطبيةةةةةةق  ليةةةةةةة التةةةةةةدام الةةةةةةدو   5/9/2019(  تةةةةةةارا  104د.ع )
بقةةةةةةةةةةرارات ال ج ةةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةةةةةاقش قات العاقةةةةةةةةةةة ب نطقةةةةةةةةةةة 

 العراية الابرق.التجارة ال رة 
إحالةةةةةةة م ةةةةةةروع  رتوقةةةةةةو  التعةةةةةةاود  ةةةةةةش مجةةةةةةا  ال نا سةةةةةةة بالةةةةةةدو  العرايةةةةةةة  .ج

إلةةةةى قطةةةةاع ال ةةةةتود القانونيةةةةة باألمانةةةةة العامةةةةة ل  راجعةةةةةل وقراةةةةي ق ةةةةى 
 ال ج   االقتصاد  واالجت اقش  ش دورتي القادمة لاقت اد.

 قواعد المنشأ التفصيلية العربية:  -
جت ةةةةةةةةاع األو  ل جنةةةةةةةةة الفنيةةةةةةةةة الدا  ةةةةةةةةة تقراةةةةةةةةر وتوصةةةةةةةةيات االال وا قةةةةةةةةة ق ةةةةةةةةى 

 .(16/1/2020-14)األمانة العامة: لقواقد ال ن ع العراية 
تطوير الئحة القواعد اإلجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات في إطار منطقة  -

 التجارة الحرة العربية الكبرى:
االجت ةةةةةةةاع ال ةةةةةةةانش ل مبةةةةةةةرا  القةةةةةةةانوني  وتوصةةةةةةةيات تقراةةةةةةةر ال وا قةةةةةةةة ق ةةةةةةةى  -أ

)األمانةةةةةة ي   تطةةةةوار  ليةةةةة  ةةةةل ال نالقةةةةات  ةةةةي  الةةةةدو  العرايةةةةة ال متصةةةة
 .(9/12/2019- 8العامة: 

جرا يةةةةةة ال تع قةةةةةة بفةةةةةل  ال  ةةةةةة القواقةةةةةد اإل مسةةةةة ى ال وا قةةةةةة ق ةةةةةى تعةةةةةدألت -ب
التجةةةةةةارة ال ةةةةةةرة العرايةةةةةةة الابةةةةةةرق  ليعةةةةةةود  ال نالقةةةةةةات  ةةةةةةش إطةةةةةةار منطقةةةةةةة

ة   ليةةةةةةةةة تسةةةةةةةةواة ال نالقةةةةةةةةات  ةةةةةةةةش إطةةةةةةةةار منطقةةةةةةةةة التجةةةةةةةةارة ال ةةةةةةةةرة العرايةةةةةةةة
 الابرق .

 التعاون الجمركي: -
حةةةةةو الةةةةةدو  العرايةةةةةة ق ةةةةةى اإلسةةةةةراع  ةةةةةش االنت ةةةةةا  مةةةةة  إجةةةةةرا ات التو يةةةةةة    .أ

والتصةةةةةةدألق ق ةةةةةةى اتفا يةةةةةةة التعةةةةةةاود الج رقةةةةةةش العراةةةةةةشل لتسةةةةةةراة د ول ةةةةةةا 
 حيد النفاق.

 الترحيب  تو ية دولة قطر ق ى اتفا ية التعاود الج رقش العراش. .ب
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 تحرير التجارة في الخدمات:ثانياا: 
الترحيةةةةب  تصةةةةدألق دولةةةةة اإلمةةةةارات العرايةةةةة ال ت ةةةةدة ق ةةةةى اتفا يةةةةة ت راةةةةر    .أ

 التجارة  ش المدمات  ي  الدو  العراية.
حةةةةةو الةةةةةدو  العرايةةةةةة التةةةةةش تةةةةةي اقت ةةةةةاد جةةةةةداو  التدامات ةةةةةا الن ا يةةةةةة مةةةةة   .ب

ال ج ةةةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةةةةةةاقشل سةةةةةةةةةةةرقة اسةةةةةةةةةةةتا ا  إجةةةةةةةةةةةرا ات 
 التو ية والتصدألق ق ى االتفا ية.

عرايةةةةةةةة  يةةةةةةةر ال ن ةةةةةةة ة إلةةةةةةةى االتفا يةةةةةةةة ق ةةةةةةةى اسةةةةةةةتا ا  حةةةةةةةو الةةةةةةةدو  ال .ج
 قروا ا الن ا يةل لاش تصكح طر اا  ش االتفا ية.

 ثالثاا: االتحاد الجمركي العربي:
الط ةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةة  األمانةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةتا ا  الدراسةةةةةةةةةةات الماصةةةةةةةةةةة باالت ةةةةةةةةةةاد      .أ

الج رقةةةةةش العراةةةةةش وسةةةةةرقة االنت ةةةةةا  من ةةةةةال حتةةةةةى ألتسةةةةةنى االسةةةةةتفادة   ةةةةةا  ةةةةةش 
 ت القادمة.مراحت الع 

ال وا قةةةةةة ق ةةةةةى القةةةةةانود الج رقةةةةةش العراةةةةةش ال وحةةةةةد وال  تةةةةةي التنفيذيةةةةةة ومذقرتةةةةةي  .ب
 .  (3) (2)اإلي احية بالصيغة ال ر قة 

                                                 

 اإلي احيةل تتقد ومذقرتي التنفيذية وال  تي ال وحد العراش الج رقش القانود  م روع (  بمصوص2)
 ال وحد العراش الج رقش القانود  م روع ق ى ال سجت السا ق ت فظ ا ق ى ال غراية ال   اة
 الماص ت فظ ا إدراج ق ى ال غراية ال   اة تتقد ل ق ا87 بال ادة وال تع ق التنفيذية وال  تي
  ش ال دونة الصيغة و ق الج رقية بالق ايا وال تع ق القانود  م روع م  ق ر ال الو بالكاب
( 2019 أ رات 17-16: القاهرة) ال وحد العراش الج رقش القانود  ل جنة 33 االجت اع تقرار
 :التالش ال عت ق ى وقل 

 الج رقيةة بالق ةايا ال تع ةق ق ةر ال الو الكاب ق ى ت فظ ا ق ى ال غراية ال   اة دتتق   •
 قةدة القتكةارات التوحيةدل قاقةدة مة  بال نالقةات ال تع قةة ال قت يات است نا  ارورة وق ى
 لةةي الةذ  الةوطنش القةانونش البنةا  مة  جةةد  الج رقةش( العقواةات) الدجةر   القةانود  قةود  من ةا
 التوج ةةةةات و ال عطيةةةةات لتكةةةةاأل  اقتكةةةةارا أي ةةةةا و العرايةةةةة الةةةةدو  ق مسةةةةتو  ق ةةةةى بعةةةةد ألوحةةةةد
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 .  (4)اقت اد دليت اإلجرا ات الج رقش العراش ال وحد بالصيغة ال ر قة  .ج
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

ي  ةةةةةذقرة رقةةةةةالالدا  ةةةةةة ل ةةةةةدو  األق ةةةةةا  ب وجةةةةةب  ق ةةةةةى ال نةةةةةدوايات تةةةةةي تع ةةةةةيي القةةةةةرار
ي ل وال نظ ةات العرايةة ال تمصصةة ب وجةب ال ةذقرة رقة9/2/2020 تارا   20/310/3
 .وقامت األمانة العامة ب تابعة تنفيذ هذا القرار. 9/2/2020 تارا   20/760/5

                                                                                                                                                                              

 تقتصةر العةالي  ةش الج رقيةة االت ةادات معظةي قةود  يفسةر م ا   د لات وال الية االقتصادية
 أد دود ( اإلجرا يةةةة) وال سةةةطراة الجكا يةةةة الجوانةةةب ق ةةةى ال وحةةةدة الج رقيةةةة ت ةةةراعات ا  ةةةش

 .  الدجر   ال جا  ت  ت
 .التنفيذية الا  ة م روع م ( 11) ال ادة ب عد ت فظ ا ق ى ال غراية ةال   ا تتقد   ا •

 ال ةام  الكةاب اة   القةانود  م ةروع مة ( 100) ل  ةادة( ب)  قةرة إاةا ة ق ةى تةت ف    ا •
 تقراةر اة   ال واةوعل بمصةوص سةابقاا  ال سجت موقف ا ق ى وتتقد باإلقفا ات الماص

( 2019 أ راةةت 17-16: القةةاهرة) ال وحةةد اةةشالعر  الج رقةةش القةةانود  ل جنةةة( 33) االجت ةةاع
 ق ةى وتتقةد. فيةي ل بةت ال وحةدة العرايةة الج رقية التعرافة ل جنة ال واوع بإحالة والقااش

 وال  تةةةي ال وحةةةد العراةةةش الج رقةةةش القةةةانود  م ةةةروع نةةةص اةةة   قةةةذل  الةةةت ف  هةةةذا إدراج
 .التنفيذية

(  ش م روع القانود 87 ى ال ادة )( تتقد دولة اإلمارات العراية ال ت دة ق ى ت فظ ا ق3)
 الج رقش العراش ال وحد وال  تي التنفيذية ب عد معام ة منتجات ال ناطق ال رة.

 ت فظ ا ق ى ال غراية ال   اة ال وحدل تتقد العراش الج رقية اإلجرا ات دليت م روع بمصوص(  4)
 م  4 بال ابط ال تع ق لال وحد العراش الج رقية اإلجرا ات دليت م روع ق ى ال سجت السا ق
 ال ادة ق ى ال غرب ت ف  مة ت اشياا  ال رةل واألسواق ال ناطق  ش باإلألداع الماص 0304 البند

 ق ى ال غراش الجانب ت ف  إدراج ق ى وتتقد ال وحدل العراش الج رقش القانود  م روع م ( 87)
 ل سيارات ال تقت إلد ا با والماص الج رقية اإلجرا ات دليت م  030101 البند م  4 ال ابط
 م ( 11) ال ادة ق ى ال سجت ال غراش الجانب ت ف  مة ت اشياا  وقل  األجنبيةل السياحية
 دليت م روع نص ا   قذل  الت ف  هذا إدراج ق ى وتتقد. القانود  ل  روع التنفيذية الا  ة

 ل جنة الدليت م روع عإرجا ق ى ال غراية ال   اة تتقد ق ا .ال وحد العراش الج رقية اإلجرا ات
 م روع ق ى أدرجت التش التعدألات او  ق ى مراجعتي إلقادة ال وحد العراش الج رقش القانود 
 .ال متصة ل جنة( 33)و( 32) االجت اقي   ا  التنفيذية وال  تي القانود 
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 (2266) رقم القـــــــــرار:
( أحد أعمدة البنية التحتية للجودة ARACالجهاز العربي لالعتماد ) موضوع القرار: 

 .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في إطار 
 نص القرار: ❖

( قعحةد أق ةدة ARACبالدور الذ  يقوم بي الج ال العراش لاقت اد )الترحيب  - 1  
 البنية الت تية ل جودة  ش إطار منطقة التجارة ال رة العراية الابرق.

االسةةةت رار إلةةةى نطقةةةة التجةةةارة ال ةةةرة العرايةةةة الابةةةرق ق ةةةا  ب الةةةدو  األ دقةةةوة  - 2
ل مةةةة   ةةةةا  أج ةةةةدة االقت ةةةةاد (ARACلج ةةةةال العراةةةةش لاقت ةةةةاد )ا دقةةةةي  ةةةةش

  حتى ألت ع  م  مواص ة ق  ي.بالدو  األق ا ل 
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

ي ذقرة رقةةةةة ةةةةةالق ةةةةةى ال نةةةةةدوايات الدا  ةةةةةة ل ةةةةةدو  األق ةةةةةا  ب وجةةةةةب  تةةةةةي تع ةةةةةيي القةةةةةرار
ل وال نظ ةةةات العرايةةةة ال تمصصةةةة ب وجةةةب ال ةةةذقرة 9/2/2020 تةةةارا   20/310/3
 . 9/2/2020 تارا   20/760/5ي رق

 (2267) رقم القــــــــــــرار: 
 في الدول العربية. االستثمار موضوع القرار: 
 نص القرار: ❖

 أوالا: إعداد مسودة اتفاقية استثمار عربية جديدة:" 
-14)ال   اة ال غراية:  ل مبرا  ال ستوق  قالش  تقرار االجت اع اإلحاطة ق  اا  -1

ال نعقد  تنظيي م ترك  ي  األمانة العامة ومتت ر األمي ال ت دة  (15/1/2020
ل تجارة والتن ية )األوناتاد( والبن  اإلسامش ل تن يةل وقل  لاسترشاد ب ا   اص 

 ية الجدألدة.إليي االجت اع  ش إقداد اتفا ية االست  ار العرا
دقوة الدو  العراية ل وا اة األمانة العامة بالنصوص التش تر ب  ش ت  ين ا  -2

 ش  نود اتفا ية االست  ار العراية الجدألدة  ش أجت أقصاه ش را  م  تارا  
 مماطكة األمانة العامة ل ي  ش هذا ال عد.
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 ناق ةةةةةةل  لعقةةةةةد اجت اق ةةةةةا ال الةةةةةو المبةةةةةرا  لجنةةةةةة  ةةةةةدقوة العامةةةةةة األمانةةةةةة تا يةةةةةا -3
الجدألةةةةةةدة التفا يةةةةةةة االسةةةةةةت  ار العرايةةةةةةة الجدألةةةةةةدةل والةةةةةةذ  سةةةةةةيتي ت دألةةةةةةد  ال سةةةةةةودة

ل مبةةةةةةةةةرا ل  ال سةةةةةةةةةتوق  قةةةةةةةةةالش موقةةةةةةةةةده الحقةةةةةةةةةاال  ةةةةةةةةةش اةةةةةةةةةو  تقراةةةةةةةةةر االجت ةةةةةةةةةاع
والنصةةةةةةةوص ال قترحةةةةةةةة التةةةةةةةش سةةةةةةةتقوم الةةةةةةةدو  العرايةةةةةةةة بإرسةةةةةةةال ا إلةةةةةةةى األمانةةةةةةةة 

 .العامة
ق ةةةةةةةى سةةةةةةةرقة حةةةةةةةو لجنةةةةةةةة المبةةةةةةةرا  ال عنيةةةةةةةة باالسةةةةةةةت  ار  ةةةةةةةش الةةةةةةةدو  العرايةةةةةةةة  -4

االنت ةةةةةةةا  مةةةةةةة  إقةةةةةةةداد اتفا يةةةةةةةة االسةةةةةةةت  ار العرايةةةةةةةة الجدألةةةةةةةدة قبةةةةةةةت ن ايةةةةةةةة قةةةةةةةام 
2020. 

قةةةةةرض م ةةةةةروع اتفا يةةةةةة االسةةةةةت  ار العرايةةةةةة الجدألةةةةةدة  ةةةةةور االنت ةةةةةا  من ةةةةةا ق ةةةةةى  -5
ال ج ةةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةةةةةاقش ت  يةةةةةةةةةةداا لر ع ةةةةةةةةةةا إلةةةةةةةةةةى الق ةةةةةةةةةةة العرايةةةةةةةةةةة 

 لاقت اد.
 :ن العرباألعمال والمستثمري أصحابثانياا: مؤتمر 

سةةةةةة  التنظةةةةةةيي أل توجيةةةةةةي ال ةةةةةةعر ل   اةةةةةةة الك ةةةةةةرا  .1 ( 18ق ةةةةةةا  الةةةةةةدورة )ق ةةةةةةى حا
ل ةةةةةةتت ر أصةةةةةة اب األق ةةةةةةا  وال سةةةةةةت  را  العةةةةةةرب التةةةةةةش قاقةةةةةةدت  ةةةةةةا  الفتةةةةةةرة 

ت ةةةةةةت الرقايةةةةةةة السةةةةةةامية لصةةةةةةاحب الجالةةةةةةة ال  ةةةةةة  ح ةةةةةةد  11-13/11/2019
    عيسى      يفة م   م  اة الك را  بالتنسيق مة الج ات ال عنية. 

تا يةةةةةةةةا األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة بالتنسةةةةةةةةيق مةةةةةةةةة ات ةةةةةةةةاد الغةةةةةةةةرف العرايةةةةةةةةة وال تسسةةةةةةةةة  .2
العرايةةةةةةة ل ةةةةةة اد االسةةةةةةت  ار وا ت ةةةةةةاد الصةةةةةةادرات لت دألةةةةةةد موقةةةةةةد ومعةةةةةةاد ققةةةةةةد 

( ل ةةةةةةةةةةةتت ر أصةةةةةةةةةةة اب األق ةةةةةةةةةةةا  وال سةةةةةةةةةةةت  را  العةةةةةةةةةةةرب واةةةةةةةةةةةد  19الةةةةةةةةةةةدورة )
 الت  ير ليل وحو الدو  العراية ق ى ال  ارقة  ش هذه الدورة. 

 ة لتنفيذ القرار والنتائج:اإلجراءات المتخذ ✓
ي  ةةةةةذقرة رقةةةةةالق ةةةةةى ال نةةةةةدوايات الدا  ةةةةةة ل ةةةةةدو  األق ةةةةةا  ب وجةةةةةب  تةةةةةي تع ةةةةةيي القةةةةةرار

ل وال نظ ةةةةةةةةةةةات العرايةةةةةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةةةةة ب وجةةةةةةةةةةةةب 9/2/2020 تةةةةةةةةةةةارا   20/310/3
 . 9/2/2020 تارا   20/760/5ي ال ذقرة رق
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 (2268) رقم القـــــــــرار: 
 ية العربية األجنبية المشتركة.دور الغرف التجار  موضوع القرار: 
 نص القرار: ❖

اإلحاطةةةةةةة ق  ةةةةةةاا  تقراةةةةةةر ات ةةةةةةاد الغةةةةةةرف العرايةةةةةةة حةةةةةةو  األن ةةةةةةطة التةةةةةةش قامةةةةةةت  -1  
 2018  ةةةةةةا الغةةةةةةرف التجاراةةةةةةة العرايةةةةةةة األجنبيةةةةةةة ال  ةةةةةةترقة  ةةةةةةا  العةةةةةةامي  

 .2019و
حةةةةةةو الغةةةةةةرف التجاراةةةةةةة العرايةةةةةةة األجنبيةةةةةةة ال  ةةةةةةترقة ق ةةةةةةى تعداةةةةةةد قاقات ةةةةةةا  -2

 اية. بالدو  العر 
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

ي  ةةةةةذقرة رقةةةةةالق ةةةةةى ال نةةةةةدوايات الدا  ةةةةةة ل ةةةةةدو  األق ةةةةةا  ب وجةةةةةب  تةةةةةي تع ةةةةةيي القةةةةةرار
ل وال نظ ةةةةةةةةةةةات العرايةةةةةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةةةةة ب وجةةةةةةةةةةةةب 9/2/2020 تةةةةةةةةةةةارا   20/310/3

 .9/2/2020 تارا   20/760/5ي ال ذقرة رق
 (2269رقــــــــم القــــــــــــرار: )

 االستراتيجية العربية للسياحة.موضوع القرار:  
 نص القرار: ❖

لةةةةةةةةل ور ع ةةةةةةةا  ال وا قةةةةةةةة ق ةةةةةةةى االسةةةةةةةتراتيجية العرايةةةةةةةة ل سةةةةةةةياحة -1   بصةةةةةةةيغت ا ال اعد 
 ( لاقت اد.31إلى الق ة العراية  ش دورت ا العادية )

تا يةةةةةةا ال ج ةةةةةة  الةةةةةةولار  العراةةةةةةش ل سةةةةةةياحة  واةةةةةةة  طةةةةةةة الع ةةةةةةت التنفيذيةةةةةةة  -2
تراتيجية العرايةةةةةةةة ل سةةةةةةةياحة ب ةةةةةةةعت ألراقةةةةةةةش  صوصةةةةةةةية قةةةةةةةت ل كةةةةةةةادرات االسةةةةةةة

 دولة واألنظ ة ال ع و    ا. 
  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

ي  ةةةةةذقرة رقةةةةةالق ةةةةةى ال نةةةةةدوايات الدا  ةةةةةة ل ةةةةةدو  األق ةةةةةا  ب وجةةةةةب  تةةةةةي تع ةةةةةيي القةةةةةرار
ل وال نظ ةةةةةةةةةةةات العرايةةةةةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةةةةة ب وجةةةةةةةةةةةةب 9/2/2020 تةةةةةةةةةةةارا   20/310/3

 .9/2/2020 تارا   20/760/5ي قال ذقرة ر 
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 (7( )6)( 5) (2702) رقـــــــم القـــــــرار:
ــــــس الوحــــــدة  موضوع القرار:  ــــــام لمجل ــــــين الع ــــــد للم ــــــة للتمدي الوضــــــقية القانوني

 .االقتصادية العربية
 نص القرار: ❖
إلغةةا  القةةرار المةةاص بالت دألةةد بصةةفة اسةةت نا ية ألمةةي  قةةام مج ةة  الوحةةدة االقتصةةادية  -1  

عرايةةة ل ةةدة سةةنتي ل ل مالفتةةي ل نظةةام األساسةةش ال وحةةد ل  نظ ةةات العرايةةة ال تمصصةةة ال
ولقرارات ال ج   االقتصاد  واالجت اقش الصادرة  ش هذا المصوص ول نظام الدا  ش 

 ل ج   الوحدة االقتصادية العراية.

                                                 

ذ  قةاد مقةدماا مة  (  يسجت و د الج  وراة الي نية احتجاجي واقترااي ق ى هةذا القةرار جا  ةةا وتفصةياا والة5)
 اإلدارة القانونية باألمانة العامةل وتي ر ل تقديي أ  صيغة أ رق توا قية.

تت ف  قت م : ج  وراة الصوما  الفيدراليةل الج  وراة الي نية ق ى الفقرة األولى وال انيةة مة  التوصةية   (6)
 :لألسكاب التالية

ي  العةام ل ج ة  الوحةدة االقتصةادية العرايةة ل نظةام استندت الفقةرة األولةى إلةى ممالفةة قةرار الت دألةد لألمة -1
األساسش ال وحد ل  نظ ات العراية ال تمصصةل وهو النظام الةذ  تسةر  أحعامةي  قةط ق ةى ال نظ ةات 
العرايةةة ال تمصصةةة والةةذ  لةةي  مةة  اةة ن ي مج ةة  الوحةةدة االقتصةةادية العرايةةةل وإن ةةا يعةةد ال ج ةة  

 متسسة ق ت قراش م ترك.
( بال وا قةة ق ةى 83األولى لقرار ال ج   االقتصاد  واالجت اقش  ش دورتي العاديةة رقةي )ممالفة الفقرة  -2

تقراةةةر وتوصةةةيات االجت ةةةاع االسةةةت نا ش ل جنةةةة ال نظ ةةةات  ةةةش شةةةعد اقت ةةةاد األنظ ةةةة وال ةةةوا ح والن ةةةاقج 
عرايةة الجدألدة والتش نصت  ش  قرت ا السابعة ق ى  تطبيةق األنظ ةة األساسةية ال وحةدة  ةش ال نظ ةات ال

ال عنية بال ساب ال وحد . ومج   الوحةدة االقتصةادية العرايةة  يةر معنةش بال سةاب ال وحةد قونةي لةي  
 م  ال نظ ات العراية ال تمصصة وا ذا ال تطبق.

اسةةتكقت الفقةةرة األولةةى وال انيةةة حعةةي ال  ع ةةة اإلداراةةة  ةةش الةةدقوق ال  ةةارة أمام ةةا مةة  أمةةي  قةةام مج ةة   -3
اةةد ر ةةي  قطةةاع ال ةةتود القانونيةةةل مةةدألر إدارة  2020لسةةنة  1يةةدة ت ةةت رقةةي الوحةةدة االقتصةةادية وال ق

 ال تود القانونيةل ومدألر إدارة ال نظ ات واالت ادات. وال تع قة بال واوع م ت النظر.
 :ماحظة ال   اة األردنية ال اش ية وج  وراة العراق( 7)

ل 20/6/2019 تةةةةةارا   108د  /1815 نظةةةةةراا إللغةةةةةا  قةةةةةرار مج ةةةةة  الوحةةةةةدة االقتصةةةةةادية العرايةةةةةة ال ةةةةةرقي
ول يق الوقت وقرب انت ا  ق ت األمي  العام ل ج   الوحدة االقتصادية ال الش )السفير/ م  ةد الرايةة(ل 
تط ةةب قةةت مةة  ال   اةةة األردنيةةة ال اشةة ية وج  وراةةة العةةراق اإلقةةاد قةة  شةةغور ال نصةةب ليتسةةنى ل ةةدو  

 (.105االقتصاد  واالجت اقش د.ع ) األق ا  الترشيح م  تارا  صدور قرار ال ج  
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اد  ارورة التدام مج   الوحدة االقتصادية بالقرارات الصادرة ق  ال ج   االقتص -2
واالجت اقش وتطبيق النظام األساسش ال وحد ل  نظ ات العراية ال تمصصةل أسوة 
بعا ة ال نظ ات العرايةل والتع يد ق ى   وع مج   الوحدة االقتصادية العراية لوالية 
 ٍت م : لجنة التنسيق الع يا ل ع ت العراش ال  ترك ولجنة ال نظ ات ل تنسيق 

 االقتصاد  واالجت اقش.  وال تابعة ال نب قة ق  ال ج  
  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
ي  ةةةةةذقرة رقةةةةةالق ةةةةةى ال نةةةةةدوايات الدا  ةةةةةة ل ةةةةةدو  األق ةةةةةا  ب وجةةةةةب  تةةةةةي تع ةةةةةيي القةةةةةرار -

ي ل وال نظ ات العراية ال تمصصة ب وجةب ال ةذقرة رقة9/2/2020 تارا   20/310/3
 . 9/2/2020 تارا   20/760/5

بةةةإ ا   12/2/2020 تةةةارا   20/844/5 ةةةذقرة رقةةةي الب وجةةةب قامةةةت األمانةةةة العامةةةة  -
األمانةةةة العامةةةة ل ج ةةة  الوحةةةدة االقتصةةةادية العرايةةةة  ةةةنص القةةةرار والط ةةةب إلي ةةةا موا ةةةاة 

 األمانة العامة باإلجرا ات ال تمذة ب عد متابعة تنفيذ القرار. 
 ية رقةةةةةةةي ت قةةةةةةةت األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة مةةةةةةةذقرة ال ندوايةةةةةةةة الدا  ةةةةةةةة ل    اةةةةةةةة األردنيةةةةةةةة ال اشةةةةةةة -

ب ةةةةةةعد الط ةةةةةةب مةةةةةة  مج ةةةةةة  الوحةةةةةةدة اإلسةةةةةةراع  19/5/2020 تةةةةةةارا   3/1055ج.ع/
بةةاإلقاد قةة  شةةغور منصةةب األمةةي  العةةام ل ج ةة  الوحةةدة االقتصةةادية العرايةةةل حتةةى 

 ح ل غت ال نصب. ألتسنى ل دو  العراية األق ا  الترش  
لوحةةةدة االقتصةةةادية نظةةةراا النت ةةةا  ال ةةةدة القانونيةةةة لواليةةةة األمةةةي  العةةةام ال ةةةالش ل ج ةةة  ا -

مةةةذقرة ال ندوايةةةة الدا  ةةةة ل    اةةةة األردنيةةةة ال اشةةة ية التةةةش تط ةةةب ل وإشةةةارة إلةةةى العرايةةةة
 ةةةذقرة رقةةةي الوج ةةةت األمانةةةة العامةةةة ب وجةةةب  لاإلسةةةراع بةةةاإلقاد قةةة  شةةةغور ال نصةةةب

لةةةى إالةةةدقوة ل ةةةدو  األق ةةةا   ةةةش مج ةةة  الوحةةةدة  28/6/2020 تةةةارا   20/2518/5
وتعيةةي  مةة   5/7/2020غور منصةةب األمةةي  العةةام  تةةارا  االجت ةةاع لالقةةاد قةة  شةة

ى حةي  انتمةاب األمةي  العةام الجدألةد وقلة  تنفيةذاا لقةرار ال ج ة  إلةيسير االق ا  متقتةاا 
ت قةةةت األمانةةةة العامةةةةة وقةةةد . 6/2/2020 تةةةةارا   2270االقتصةةةاد  واالجت ةةةاقش رقةةةي 
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 -ج  وراةة العةراق –ية موا قة أراةة دو  أق ةا   ةش ال ج ة  )ال   اةة األردنيةة ال اشة 
 .لعقد االجت اع ج  وراة مصر العراية( –ج  وراة السوداد 

ت قةةةةت األمانةةةةة العامةةةةة مةةةةذقرة ال ندوايةةةةة الدا  ةةةةة ل    اةةةةة األردنيةةةةة ال اشةةةة ية رقةةةةي ج.ع  -
ل  ةةةةةةارقة  ةةةةةةش االجت ةةةةةةاع االسةةةةةةت نا ش  تةةةةةةارا  اب ةةةةةةعد  29/6/2020 تةةةةةةارا   3/280/
منصةةةب األمةةةي  العةةةام ل ج ةةة  الوحةةةدة التمةةةاق مةةةا أل ةةةدم بمصةةةوص شةةةغور  5/7/2020

 االقتصادية العراية. 
ت قت األمانة العامة نسمة م  مذقرة ال ندواية الدا  ة ل    اة األردنية ال اشة ية رقةي    -

لى األمانة العامة ل ج ة  الوحةدة االقتصةادية إ ة وج ال 2/7/2020 تارا   3/322ع/
ج ةةة  الوحةةةدة ق ةةةى مسةةةتوق نةةةواب العرايةةةة تط ةةةب  ي ةةةا سةةةرقة ققةةةد اجت ةةةاع اسةةةت نا ش ل 

ألةةدت أال    ةةي  الةةدا  ي  التمةةاق مةةا أل ةةدم بمصةةوص شةةغور منصةةب األمةةي  العةةامل وقةةد 
 بعل الدو  األق ا  هذا ال قتر . 

و ةةةش هةةةذا ال ةةةعدل دقةةةت األمانةةةة العامةةةة ل ج ةةة  الوحةةةدة االقتصةةةادية العرايةةةة ب وجةةةب  -
االجت ةاع االسةت نا ش  لةىإالةدو  األق ةا   12/7/2020 تارا   211مذقرت ا رقي أ م/

 .19/7/2020 ل وقل   تارا ب عد منصب األمي  العام ل  ج  
 19/7/2020  تةةةةةارا قةةةةةد االجت ةةةةةاع االسةةةةةت نا ش ل ج ةةةةة  الوحةةةةةدة االقتصةةةةةادية العرايةةةةةة قا  -

ج  وراةةةةة  -ج  وراةةةةة العةةةةراق –ب  ةةةةور الةةةةدو  األق ةةةةا  )ال   اةةةةة األردنيةةةةة ال اشةةةة ية 
 –ج  وراةةةة مصةةةر العرايةةةة  -دولةةةة   سةةةطي   –يةةةة ج  وراةةةة الصةةةوما  الفيدرال –السةةةوداد 

واتمةةذوا مج وقةةة مةة  التوصةةيات  لالج  وراةةة الي نيةةة( -الج  وراةةة اإلسةةامية ال وراتانيةةة 
 : امن 

قةاد إ ل و 6/2/2020 تةارا   2270تنفيذ قرار ال ج   االقتصاد  واالجت ةاقش رقةي  •
 ةةةش الةةةدورة العاديةةةة شةةةغور منصةةةب األمةةةي  العةةةام ل ج ةةة  الوحةةةدة االقتصةةةادية العرايةةةة 

 106عقةةةةد قبةةةةت انعقةةةةاد الةةةةدورة د تا أل ج ةةةة  الوحةةةةدة االقتصةةةةادية العرايةةةةةل ق ةةةةى  110
 ل  ج   االقتصاد  واالجت اقش. 

تا يةةا األمانةةة العامةةة ل ج ةة  الوحةةدة االقتصةةادية  تقةةديي تقراةةر حةةو  ما  ةةة تطبيةةق  •
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دة النظةةةةةام األساسةةةةةةش ال وحةةةةةةد ل  نظ ةةةةةةات العرايةةةةةةة ال تمصصةةةةةةة ق ةةةةةةى مج ةةةةةة  الوحةةةةةة
ل ج ةةة  الوحةةةدة االقتصةةةادية العرايةةةة  110د يقةةةدم ل ةةةدورة أاالقتصةةةادية العرايةةةةل ق ةةةى 

 ل  ج   االقتصاد  واالجت اقش. 106والدورة 
الةةةةدقوة لت ةةةةعيت لجنةةةةة قانونيةةةةة م ةةةةترقة  ةةةةي  األمانةةةةة العامةةةةة لجامعةةةةة الةةةةدو  العرايةةةةة  •

ة الفترة التش ي ةغ  ا  ش قانوني واألمانة العامة ل ج   الوحدة االقتصادية العراية ل بت  
 110د تر ةةة تقرارهةةا ل ةةدورة أل ق ةةى 2020ألونيةةو  10األمةةي  العةةام ل  ج ةة  مةةا بعةةد 

 ل  ج   االقتصاد  واالجت اقش. 106ل ج   الوحدة االقتصادية العرايةل والدورة 
توجيةةةي ال ةةةعر والتقةةةدألر لسةةةعادة السةةةفير / م  ةةةد م  ةةةد الرايةةةة األمةةةي  العةةةام ل ج ةةة   •

 ية العراية ق ى الج ود التش قام   ا  ا   ترة ق  ي.الوحدة االقتصاد
 (8) (2712) رقم القــــــــــرار:

 .وضع منظمة المرأة العربية موضوع القرار: 
 نص القرار: ❖
 االقتصاد  ال ج   قرارات ج يةب العراية ال رأة  منظ ة ارورة التدام ق ى التع يد -1 

 العراش الع ت ومتسسات ل نظ ات  ياالع والس طة ال رجعية باقتكاره واالجت اقش
 .ال  ترك

                                                 

 تسجت الج  وراة ال بنانية ت فظ ا ق ى هذه التوصية لألسكاب اإلجرا ية والقانونية التالية: ( 8)
ممالفة األمانة العامة لالجرا ات وال اَ ت القانونيةة واةرا ا ل بةدأ سةيادة الةدو  األق ةا  وقلة  قبةر  -1

ة األردد االستفسةةةةاراة بةةةةالر ي مةةةة  سةةةة ب ا مةةةة  قبةةةةت االسةةةةت رار واإلصةةةةرار ق ةةةةى اإلشةةةةارة إلةةةةى مةةةةذقر 
ال ندواية األردنية قبت تولاة ال ذقرة ال ارحةل   اا ق  إقطا  األمانة العامة نفسة ا ال ةق  تفسةير 

 ال ذقرات ال ف ية ل دو  ق ى ن و ممالال لنية الدولة صاحكة ال ذقرة.
واةةاع ال اليةةة واإلداراةةةل واالتةةالش ت ةة ي  ال ةةذقرة ال ةةارحة ل ع ومةةات مغ وطةةة و يةةر د يقةةة قةة  األ -2

 د ة ال ج   التماق قرار ب عد  ق  الوقا ة الد يقة.

ترقيد األمانة العامة ق ةى أد هةذه األواةاع ال سةتجدة  ةش ال نظ ةة  ةش حةي  أن ةا وأسةوة بع يةر مة   -3
 ال نظ ات العراية هش وليدة ترا  ات قبر سنوات.

وع  يةر مبةرر ولةي ياعةط ال نةدوايات الوقةت الاةا ش إد طابة العج ة القصوق الذ  أسكغ ق ى ال واة -4
ل تواصت مة قواص  ال  اصة وأد ال ج ة  األق ةى ل  نظ ةة ألتةعلال مة  السةيدات األاو   ةش الةدو  

 األق ا .
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 قرارات مة ألتوا ق ب ا  ا ن اإ اتفا ية تعدألتالط ب م  منظ ة ال رأة العراية  -2
 ل  نظ ات ال وحدة األساسية وال وا ح واألنظ ة واالجت اقش االقتصاد  ال ج  
داا ل وقرا ا ق ى لجنة ال نظ ات ل تنسيق وال تابعةل ت  يال تمصصة العراية

 . لعرا ا ق ى ال ج   االقتصاد  واالجت اقش
)إدارة   جامعةل العامة األمانةت عيت لجنة م  الدو  األق ا  مفتوحة الع واةل و  -3

إدارة ال تود القانونية(ل ور ي  ال يئة الع يا  –ال نظ ات واالت ادات العراية 
اإلداراة وال الية  ل والترقيد ق ى الجوانبال نظ ة أوااع وتقييي دراسةل رقابةل ل

 ق  ال نب قة وال تابعة ل تنسيق ال نظ ات ل جنة متاامت تقرار وتقديي والتنظي يةل
  .القادمة دورت ا  ش واالجت اقش االقتصاد  ال ج  

  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
ي  ةةةةذقرة رقةةةةالق ةةةةى ال نةةةةدوايات الدا  ةةةةة ل ةةةةدو  األق ةةةةا  ب وجةةةةب  تةةةةي تع ةةةةيي القةةةةرار -

ل وال نظ ات العرايةة ال تمصصةة ب وجةب ال ةذقرة 9/2/2020 تارا   20/310/3
 . 9/2/2020 تارا   20/760/5ي رق

منظ ةةةة ال ةةةرأة العرايةةةة  ةةةنص القةةةرار ب وجةةةب  بةةةإ ا قامةةةت األمانةةةة العامةةةة ل جامعةةةة  -
والط ةب إلي ةا وموا ةاة األمانةة العامةة  12/2/2020 تارا   20/847/5 ذقرة رقي ال

 ت ال تمذة ب عد متابعة تنفيذ القرار. باإلجرا ا
قامةةةت األمانةةةة العامةةةة  توجيةةةي الةةةدقوة ل ةةةدو  األق ةةةا  ور ةةةي  ال يئةةةة الع يةةةا ل رقابةةةة  -

ل  ةةور اجت ةةاع ال جنةةة مفتوحةةة  20/446/3 ةةذقرة رقةةي الال اليةةة واإلداراةةة ب وجةةب 
تةارا  ققةده   الع واة لدارسة وتقيةيي أواةاع منظ ةة ال ةرأة العرايةة الةذ  قةاد مقةرراا 

لغةةةا  ققةةةد اجت ةةةاع ال جنةةةة نتيجةةةة إنةةةي تةةةي أإال  لب قةةةر األمانةةةة العامةةةة 12/3/2020
 تف ش  يروس قورونا  ش العالي وال نطقة العراية. ل ظروف ال ترتكة ق ى 

 (2272) رقم القــــــــــرار:
ــــاط   موضوع القرار:  ــــي لدراســــات المن ــــام للمركــــن العرب شــــغور منصــــب المــــدير الع

 ي القاحلة.الجافة واألراض
 نص القرار: ❖
 لدراسةةةةات العراةةةةش ل  رقةةةةد العةةةةام ال ةةةةدألر - صةةةةالح ر يةةةةق /ل ةةةةدقتور ال ةةةةعر توجيةةةةي -1  
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  ةةةةةةةش  ةةةةةةةذل ا التةةةةةةةش الابيةةةةةةةرة الج ةةةةةةةود ق ةةةةةةةى لالقاح ةةةةةةةة واألرااةةةةةةةش الجا ةةةةةةةة ال نةةةةةةةاطق
 ظةةةةةةت  ةةةةةةش ومقدراتةةةةةةي معتسةةةةةةكاتي ق ةةةةةةى وال  ا ظةةةةةةة ال رقةةةةةةد ق ةةةةةةت وتفعيةةةةةةت تطةةةةةةوار
 . ايةالعر  ال نطقة   ا ت ر التش ال رح ة

 العاديةة دورتةي  ةش( 2162) رقةي واالجت ةاقش االقتصةاد  ال ج ة  قةرار ق ةى التع يد -2
 العةةةام ال ةةةدألر منصةةةب ب ةةةغور والماصةةةة( 18 الفقةةةرة) ل24/8/2017  تةةةارا ( 100)

 العام ال دألر تغيب حالة  ش ال تمصصة العراية ال نظ ات م  تط ب والتش ل  نظ ة
 .ال نظ ة ق ا أ   تسيير ل قيام ةدار إ مدألر أقدم تا يا ألتي ل  نظ ة

 واألرااةةش الجا ةةة ال نةةاطق لدراسةةات العراةةش ل  رقةةد الع وميةةة الج عيةةة مةة  الط ةةب -3
 ال ةةةدألر م ةةةام لتةةةولش ال رقةةةد  ةةةش إدارة مةةدألر قةةةدمأ ا تيةةةار القادمةةةة دورت ةةةا  ةةةش القاح ةةة

  .القادمة   رح ةل العام
  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓
ي  ةةةةةذقرة رقةةةةةالق ةةةةةى ال نةةةةةدوايات الدا  ةةةةةة ل ةةةةةدو  األق ةةةةةا  ب وجةةةةةب  يي القةةةةةرارتةةةةةي تع ةةةةة -

ي ل وال نظ ات العراية ال تمصصة ب وجةب ال ةذقرة رقة9/2/2020 تارا   20/310/3
 . 9/2/2020 تارا   20/760/5

قامت األمانة العامة بإ ا  ال رقد العراةش لدراسةات ال نةاطق الجا ةة واألرااةش القاح ةة  -
 .23/2/2020 تارا   20/848/5 وجب مذقرت ا رقي  نص القرار ب

ققةةدت الج عيةةة الع وميةةة ل  رقةةد العراةةش لدراسةةات ال نةةاطق الجا ةةة واألرااةةش القاح ةةة  -
بال وا قةةةةةةةةة  (35( د.ع )6) قةةةةةةةةرار رقةةةةةةةةيالوأصةةةةةةةةدرت  23/6/2020 تةةةةةةةةارا  اجت اق ةةةةةةةةا 

اةش لدراسةات باإلج اع ق ى انتماب الةدقتور نصةر الةدأل  العبيةد مةدألراا قامةاا ل  رقةد العر 
ل ق ةى 1/7/2020ال ناطق الجا ة واألرااش القاح ة ل دة أراةة سةنوات تبةدأ مة  تةارا  

د ألت تة ال دألر العام الجدألد بعا ة ال قوق وال دايا والصاحيات ال  نوحة ل  ةدألر العةام أ
 السا ق. 
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 (.2275) رقم القـــــــــــــرار:
 زارية واللجانتقارير وقرارات المجالس الو  موضوع القرار: 
 :)الجوانب االقتصادية( نص القرار ❖

 :المجالس الوزارية: أوالا " 
 :اإلحاطة علماا بـ

 ( ل ج ةةةةةةةةةةة  ولرا  اإلسةةةةةةةةةةةعاد والتع يةةةةةةةةةةةر العةةةةةةةةةةةرب 36تقراةةةةةةةةةةةر وقةةةةةةةةةةةرارات الةةةةةةةةةةةدورة ) -
 .(6/10/2019مارات العراية ال ت دة: دولة اإل –)د ش 

ي  قةةةةةة  شةةةةةةتود ولرا  العةةةةةةرب ال سةةةةةةتولالةةةةةة( ل ج ةةةةةة  31تقراةةةةةةر وقةةةةةةرارات الةةةةةةدورة ) -
 (.24/10/2019 البيئة )األمانة العامة:

 ( ل  ج ةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةولار  العراةةةةةةةةةةةةةةةش ل ا راةةةةةةةةةةةةةةةا  13تقراةةةةةةةةةةةةةةةر وقةةةةةةةةةةةةةةةرارات الةةةةةةةةةةةةةةةدورة ) -
 (.5/11/2019)األمانة العامة: 

 ( ل ج ةةةةةةةةةةةةةة  ولرا  النقةةةةةةةةةةةةةةت العةةةةةةةةةةةةةةرب 32تقراةةةةةةةةةةةةةةر وقةةةةةةةةةةةةةةرارات الةةةةةةةةةةةةةةدورة العاديةةةةةةةةةةةةةةة ) -
ألنةةةةةةةةةة مد -)مقةةةةةةةةةر األ ادي يةةةةةةةةةة العرايةةةةةةةةةة ل ع ةةةةةةةةةوم والتانولوجيةةةةةةةةةا والنقةةةةةةةةةت الك ةةةةةةةةةر  

 (.14/11/2019-13 اإلسعندراة:
( ل ج ةةةةةةةة  الةةةةةةةةولرا  العةةةةةةةةرب لاتصةةةةةةةةاالت 23تقراةةةةةةةةر وقةةةةةةةةرارات الةةةةةةةةدورة العاديةةةةةةةةة ) -

 (.18/12/2019ال   اة العراية السعودية: -وال ع ومات )الرااض
( ل  ج ةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةولار  العراةةةةةةةةةش ل سةةةةةةةةةياحة 22تقراةةةةةةةةةر وقةةةةةةةةةرارات الةةةةةةةةةدورة العاديةةةةةةةةةة ) -

 (.23/12/2019دية: ال   اة العراية السعو  -)م ا ظة األحسا 
 :اللجان: ثانياا 

 :الموافقة على
تقراةةةةةةةر وقةةةةةةةرارات االجت ةةةةةةةاع المةةةةةةةام  ل جنةةةةةةةة الدا  ةةةةةةةة لاةةةةةةةودات البنةةةةةةةا  العرايةةةةةةةة  -

 (.24/9/2019-22)األمانة العامة: 
 ( ل جنةةةةةةةةةةةةةة الفنيةةةةةةةةةةةةةة الدا  ةةةةةةةةةةةةةة لالحصةةةةةةةةةةةةةا  40تقراةةةةةةةةةةةةةر وتوصةةةةةةةةةةةةةيات االجت ةةةةةةةةةةةةةاع ) -

 (.14/11/2019-13)األمانة العامة :
ال نظ ةةةةةةات ل تنسةةةةةةيق وال تابعةةةةةةة  االسةةةةةةت نا ش ل جنةةةةةةة ةةةةةةاع تقراةةةةةةر وتوصةةةةةةيات االجت -
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 ال نب قةةةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةةة  ال ج ةةةةةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةةةةةةةةاقش )األمانةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةة:
 :أل ش ما ق ى التع يد مة ل(17-19/12/2019

 االتصةةةةةةا  لتانولوجيةةةةةةات العرايةةةةةة ل  نظ ةةةةةةة التنظي ةةةةةةش ال يعةةةةةت ق ةةةةةةى ال وا قةةةةةة -1
 .ال ر قة الصيغة و ق لوال ع ومات

  طةةةةةةةارأ مةةةةةةة  ل وقايةةةةةةةة العراةةةةةةةش ل  رقةةةةةةةد التنظي ةةةةةةةش  يعةةةةةةةتال ق ةةةةةةةى ال وا قةةةةةةةة -2
 .ال ر قة الصيغة و ق لاأل رق  الطبيعية والاوارث الدالل 

 التنظي ةةةةةةش ال يعةةةةةةت اةةةةةة   ل داتةةةةةةود  العراةةةةةةش ال عتةةةةةةب ن ةةةةةةا إ ق ةةةةةةى ال وا قةةةةةةة -3
 . الدراعية ل تن ية العراية ل  نظ ة

 ىق ةةةةةة لل داتةةةةةةود  العراةةةةةةش ل  عتةةةةةةب التونسةةةةةةية الج  وراةةةةةةة باست ةةةةةةا ة الترحيةةةةةةب -4
 الةةةةةةةدو  ت  ةةةةةةةت دود  ال عتةةةةةةةب ت ةةةةةةةغيت ق ةةةةةةةى ال ترتكةةةةةةةة التاةةةةةةةاليا تت  ةةةةةةةت دأ

 .ال عتب ن ا إ نتيجة مالية أعكا  ةيأ األق ا 
 ورؤسةةةةةةةةةا  واإلداراةةةةةةةةةة ال اليةةةةةةةةةة الرقابةةةةةةةةةة هيئةةةةةةةةةات لرؤسةةةةةةةةةا  تدرابيةةةةةةةةةة دورة ققةةةةةةةةةد -5

  اصةةةةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةةةةة العرايةةةةةةةةةةةة ل  نظ ةةةةةةةةةةةات الدا  يةةةةةةةةةةةة الرقابةةةةةةةةةةةة وحةةةةةةةةةةةدات
 العرايةةةةةةةة ل  نظ ةةةةةةةات ال وحةةةةةةةدة وا حوال ةةةةةةة األنظ ةةةةةةةة  ةةةةةةةش الجدألةةةةةةةدة بالتعةةةةةةةدألات
 .2020 قام م  ال انش النصال  ا  وقل  ال تمصصة

 األنظ ةةةةةةةةة  دراسةةةةةةةةة ال عنيةةةةةةةةة الفنيةةةةةةةةة ال جنةةةةةةةةة وتوصةةةةةةةةيات تقراةةةةةةةةر ق ةةةةةةةةى ال وا قةةةةةةةةة -
 ب قةةةةةةةةةر ققةةةةةةةةةدت والتةةةةةةةةةش صةةةةةةةةةةصال تم العرايةةةةةةةةةة ل  نظ ةةةةةةةةةات ال وحةةةةةةةةةدة األساسةةةةةةةةية

 .22/1/2020-20 الفترة  ا  ل جامعة العامة األمانة
صةةةةةةيات االجت ةةةةةةاع المةةةةةةام  ل جنةةةةةةة الفنيةةةةةةة ل   ايةةةةةةة الفاراةةةةةةة )األمانةةةةةةة تقراةةةةةةر وتو  -

 (. 22/1/2020-21العامة: 
  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

 ةةةةةذقرة الق ةةةةةى ال نةةةةةدوايات الدا  ةةةةةة ل ةةةةةدو  األق ةةةةةا  ب وجةةةةةب  تةةةةةي تع ةةةةةيي القةةةةةرار -
ل وال نظ ةةةةةةةةةةةات العرايةةةةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةةةةة 9/2/2020 تةةةةةةةةةةةارا   20/310/3ي رقةةةةةةةةةةة

 .9/2/2020 تارا   20/760/5ي ال ذقرة رقب وجب 
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( ل جنةةةةةةةةة ال نظ ةةةةةةةةات ل تنسةةةةةةةةيق وال تابعةةةةةةةةة ال نب قةةةةةةةةة قةةةةةةةة  29قاقةةةةةةةةد االجت ةةةةةةةةاع ) -
ال ج ةةةةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةةةةةةةاقش  تقنيةةةةةةةةةةةةة   يةةةةةةةةةةةةدألو قةةةةةةةةةةةةونفران    تةةةةةةةةةةةةارا  

 ل وصدر قني قدة توصيات أه  ا: 23/7/2020
عةةةةةةةةام ال وا قةةةةةةةةة ق ةةةةةةةةى اقت ةةةةةةةةاد موالنةةةةةةةةات ال نظ ةةةةةةةةات العرايةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةة ل  •

د تعةةةةةةةرض أمل ق ةةةةةةةى 2020 قةةةةةةةطل وو ةةةةةةةق مةةةةةةةا اقت ةةةةةةةد ل ةةةةةةةا  ةةةةةةةش قةةةةةةةام  2021
ل  نظ ةةةةةةةةةات العرايةةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةش االجت ةةةةةةةةةاع  2022موالنةةةةةةةةةات قةةةةةةةةةام 

القةةةةةةةةادم ل جنةةةةةةةةة ال نظ ةةةةةةةةات ل تنسةةةةةةةةيق وال تابعةةةةةةةةة وال قةةةةةةةةرر ققةةةةةةةةده  ةةةةةةةةش ألوليةةةةةةةةو 
2021. 

التع يةةةةةةةةةد ق ةةةةةةةةةى ال نظ ةةةةةةةةةات العرايةةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةةة االلتةةةةةةةةةدام بعحعةةةةةةةةةام النظةةةةةةةةةام  •
بش ال وحةةةةةةةةد ل  نظ ةةةةةةةةات العرايةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةة  ةةةةةةةةش تنفيةةةةةةةةذ ال ةةةةةةةةالش وال  اسةةةةةةةة

 موالنات ا.
التع يةةةةةد ق ةةةةةى ال نظ ةةةةةات العرايةةةةةة ال تمصصةةةةةة االسةةةةةت رار  ةةةةةش ج ودهةةةةةا  ةةةةةش  •

مجةةةةةا  الت واةةةةةت الةةةةةذاتش مةةةةة   ةةةةةا  تقةةةةةديي  ةةةةةدمات ا ب قا ةةةةةت وتعداةةةةةد التعةةةةةاود 
جةةةةةت التةةةةةرواو لمةةةةةدمات ا أمةةةةةة الةةةةةدو  العرايةةةةةة )حعومةةةةةات وقطةةةةةاع  ةةةةةاص( مةةةةة  

  ش مجاالت ق   ا.  ون ا  يوت  برة
التع يةةةةةةةد ق ةةةةةةةى قةةةةةةةدم ال سةةةةةةةاس ب قةةةةةةةوق ال ةةةةةةةوظفي  مةةةةةةة  ال نظ ةةةةةةةات العرايةةةةةةةة  •

ال تمصصةةةةةةةة ورواتةةةةةةةب ي ومسةةةةةةةت قات يل أو إجةةةةةةةرا  أيةةةةةةةة تعةةةةةةةدألات ق ي ةةةةةةةا دود 
 صدور قرارات  ذل  م  ال ج   االقتصاد  واالجت اقش.

الط ةةةةةةب مةةةةةة  ال نظ ةةةةةةة العرايةةةةةةة ل تن يةةةةةةة االداراةةةةةةة إقةةةةةةداد مةةةةةةذقرة تواةةةةةةح  ي ةةةةةةا  •
( ومةةةةةةا 19التةةةةةةش تواج  ةةةةةةا بسةةةةةةبب جا  ةةةةةةة  يةةةةةةروس قورونةةةةةةا ) و يةةةةةةد  الظةةةةةةروف

ل 2020سةةةةببتي ل ةةةةا مةةةة  قةةةةدم القيةةةةام  ن ةةةةاطات ا وارامج ةةةةا ال عت ةةةةدة  ةةةةش قةةةةام 
والتاةةةةةاليا ال ا تةةةةةة التةةةةةش ت   ت ةةةةةا وتت    ةةةةةا بسةةةةةبب قلةةةةة ل وتقةةةةةدي  ا ل  ج ةةةةة  

(ل ل نظةةةةةةر  ةةةةةةش صةةةةةةدور 106االقتصةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةاقش  ةةةةةةش دورتةةةةةةي القادمةةةةةةة )
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الةةةةةةدو  العرايةةةةةةة األق ةةةةةةا   ةةةةةةش تغطيةةةةةةة ت ةةةةةة  التاةةةةةةاليا لت ةةةةةة  قةةةةةةرار ب سةةةةةةاه ة 
 (.2020السنة )

الط ةةةةةةب مةةةةةة  ال نظ ةةةةةةات العرايةةةةةةة ال تمصصةةةةةةة واةةةةةةة ميدانيةةةةةةة تقدألراةةةةةةة لعةةةةةةام  •
ل تغطةةةةةةةةةةش احتياجات ةةةةةةةةةةا االساسةةةةةةةةةةية ل عةةةةةةةةةةام القةةةةةةةةةةادمل أ ةةةةةةةةةةذا باالقتكةةةةةةةةةةار 2022

 تطورات تع يرات جا  ة قورونا.
ت ق ةةةةةةةى واةةةةةةةة الط ةةةةةةةب مةةةةةةة  ال نظ ةةةةةةةات العرايةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةة سةةةةةةةرقة الع ةةةةةةة •

 طةةةةةةةط  دأل ةةةةةةةة لتنفيةةةةةةةذ م ةةةةةةةاراع ا وأن ةةةةةةةطت ا وارامج ةةةةةةةا ال عت ةةةةةةةدةل  ةةةةةةةش حةةةةةةةا  
(ل ليةةةةةةةةتي قراةةةةةةةة ا 19اسةةةةةةةةت رار تةةةةةةةةداعيات جا  ةةةةةةةةة  يةةةةةةةةروس قورونةةةةةةةةا ) و يةةةةةةةةد 
 .2020ق ى االجت اع االست نا ش الذ  سيعقد  ش ش ر ديس بر 

دقةةةةةةةةةوة ال نظ ةةةةةةةةةات العرايةةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةى ققةةةةةةةةةد ور  ق ةةةةةةةةةت ونةةةةةةةةةدوات  •
لاسةةةةةةةتفادة مةةةةةةة  المبةةةةةةةرا     يةةةةةةةدألو قةةةةةةةونفران  يةةةةةةةة متمصصةةةةةةةة مةةةةةةة   ةةةةةةةا  تقن

 ال تواجدأل   ش ال نظ ات ودقوة الدو  العراية ل   ارقة  ي ا.
حالةةةةةةةةة ال واصةةةةةةةةفات وال عةةةةةةةةاألير وال ةةةةةةةةروط الماصةةةةةةةةة ل ةةةةةةةةغت منصةةةةةةةةب ر ةةةةةةةةي  إ •

اال ادي يةةةةةة العرايةةةةةة ل ع ةةةةةوم والتانولوجيةةةةةا والنقةةةةةت الك ةةةةةر ل والتةةةةةش وا قةةةةةت ق ي ةةةةةا 
ى الةةةةةةةةةةدو  االق ةةةةةةةةةةا  ال ةةةةةةةةةةذ مر يات ةةةةةةةةةةا الج عيةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة لأل ادي يةةةةةةةةةةةل إلةةةةةةةةةة

وماحظات ةةةةةةا ق ةةةةةةى اد ترسةةةةةةت هةةةةةةذه ال ر يةةةةةةات وال احظةةةةةةات لألمانةةةةةةة العامةةةةةةة 
ل جامعةةةةةةة )ادارة ال نظ ةةةةةةات واالت ةةةةةةادات العرايةةةةةةة( قبةةةةةةت ققةةةةةةد اجت ةةةةةةاع الةةةةةةدورة 

ل  ج ةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةةةاقش  وقةةةةةةةةت قةةةةةةةةافل ق ةةةةةةةةى اد تعةةةةةةةةرض  106
 .بق ى ال ج   التماق القرار ال ناس

ى التةةةةةدام ال نظ ةةةةةات العرايةةةةةة ال تمصصةةةةةة  تنفيةةةةةذ قةةةةةرارات ال ج ةةةةة  التع يةةةةةد ق ةةةةة •
االقتصةةةةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةةةةاقش بصةةةةةةةةةفتي ال رجعيةةةةةةةةةة القوميةةةةةةةةةة ل تسسةةةةةةةةةات الع ةةةةةةةةةت 
العراةةةةةةش ال  ةةةةةةترك وأد قراراتةةةةةةي م دمةةةةةةة ون ا يةةةةةةة وا غةةةةةةى حع ةةةةةةاا أيةةةةةةة قةةةةةةرارات أو 

 تع ي ات تتعارض مع ا.
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نظ ةةةةةةات العرايةةةةةةة جامعةةةةةةة والةةةةةةدو  العرايةةةةةةة وال  التع يةةةةةةد ق ةةةةةةى األمانةةةةةةة العامةةةةةةة ل •
ال تمصصةةةةةةة قةةةةةةدم قةةةةةةرض أيةةةةةةة موااةةةةةةية ماليةةةةةةة وإداراةةةةةةة و يع يةةةةةةة وتنظي يةةةةةةة 
 اصةةةةةةةةةة ب ةةةةةةةةةتود ال نظ ةةةةةةةةةات العرايةةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةةة ق ةةةةةةةةةى جةةةةةةةةةدو  أق ةةةةةةةةةا  
ال ج ةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةةةاقش أو مج ةةةةةةةة  جامعةةةةةةةةة الةةةةةةةةدو  العرايةةةةةةةةة إال 
بعةةةةةةةةد قراةةةةةةةة ا ق ةةةةةةةةى لجنةةةةةةةةة ال نظ ةةةةةةةةات ل تنسةةةةةةةةيق وال تابعةةةةةةةةة ال نب قةةةةةةةةة قةةةةةةةة  

 اد  واالجت اقش.ال ج   االقتص
ال وا قةةةةةة ق ةةةةةى  ةةةةةتح معتةةةةةب إق ي ةةةةةش ل  نظ ةةةةةة العرايةةةةةة لتانولوجيةةةةةات االتصةةةةةا   •

وال ع ومةةةةةةةةةةةات بج  وراةةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةةراقل ق ةةةةةةةةةةةى اد تت  ةةةةةةةةةةةت ج  وراةةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةةراق 
التاةةةةةاليا ال ترتكةةةةةة ق ةةةةةى ت ةةةةةغيت ال عتةةةةةبل دود ت  ةةةةةت الةةةةةدو  األق ةةةةةا  ايةةةةةي 

 ن ا  ال عتب. إأعكا  مالية نتيجة 
ت مةةةةةةةةة  المبيةةةةةةةةةرا  بال نظ ةةةةةةةةةة العرايةةةةةةةةةة ل تن يةةةةةةةةةة ال وا قةةةةةةةةةة ق ةةةةةةةةةى الت دألةةةةةةةةةد لاةةةةةةةةة •

 الدراعية ق ى الن و التالش:
o  الةةدقتور /  الةةب شةة ادة مةةدألر ال ع ةةد العراةةش التقنةةش ل دراقةةة وال ةةروة السةة عية

الج  وراةةةةةةةة العرايةةةةةةةة السةةةةةةةوراة وقلةةةةةةة  ل ةةةةةةةدة قةةةةةةةام اقتكةةةةةةةاراا مةةةةةةة   –اق يةةةةةةةة الب
 .31/01/2021حتى  1/1/2021
o بادارة البرامو الفنية وال  ةرف ق ةى وحةدة  الدقتور / فيصت رشيد  بير لراقش

الدراسةةات واالست ةةارات ب قةةر ال نظ ةةة بةةالمرطوم وقلةة  ل ةةدة قةةام اقتكةةاراا مةة  
 .31/01/2021حتى  1/1/2021

دقةةةةةوة ال جنةةةةةة الفنيةةةةةة ال عنيةةةةةة  دراسةةةةةة االنظ ةةةةةة االساسةةةةةية ال وحةةةةةدة ل  نظ ةةةةةات  •
ال وااةةةةةةية  العرايةةةةةة ال تمصصةةةةةةة ققةةةةةةد اجت اق ةةةةةا  ةةةةةةش الفتةةةةةةرة القادمةةةةةة لدراسةةةةةةة

ال ع فةةةةةةة   ةةةةةةا مةةةةةة  قبةةةةةةت لجنةةةةةةة ال نظ ةةةةةةات ل تنسةةةةةةيق وال تابعةةةةةةة ال نب قةةةةةةة قةةةةةة  
 ال ج   االقتصاد  واالجت اقش. 

ققةةةةةةةةد دورة اسةةةةةةةةت نا ية ل جنةةةةةةةةة ال نظ ةةةةةةةةات ل تنسةةةةةةةةيق وال تابعةةةةةةةةةة ال نب قةةةةةةةةة قةةةةةةةة   •
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ل راجعةةةةةةةةة  2020ال ج ةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةةةاقش  ةةةةةةةةش شةةةةةةةة ر ديسةةةةةةةة بر 
ت العرايةةةةةةة ال تمصصةةةةةةة  ةةةةةةش حةةةةةةا  المطةةةةةةط البدأل ةةةةةةة التةةةةةةش ست ةةةةةةع ا ال نظ ةةةةةةا
(ل باإلاةةةةةا ة ل راجعةةةةةة أواةةةةةاع 19اسةةةةةت رار جا  ةةةةةة  يةةةةةروس قورونةةةةةا ) و يةةةةةد 

ل يسةةةةةةبق قلةةةةةة  اجت ةةةةةةاع ل جنةةةةةةة الفنيةةةةةةة 2020ال نظ ةةةةةةات وادا  ةةةةةةا  ةةةةةةا  قةةةةةةام 
ال عنيةةةةةةةةةةةةةة  دراسةةةةةةةةةةةةةة االنظ ةةةةةةةةةةةةةة االساسةةةةةةةةةةةةةية ال وحةةةةةةةةةةةةةدة ل  نظ ةةةةةةةةةةةةةات العرايةةةةةةةةةةةةةة 

 ناق ةةةةةة مةةةةةا ال تمصصةةةةةة ل ناق ةةةةةة مةةةةةا احيةةةةةت الي ةةةةةا مةةةةة  مواةةةةةوقات ت  يةةةةةدا ل
 تتوصت اليي  ش اجت اع لجنة ال نظ ات ال  ار إليي.

ققةةةةةد االجت ةةةةةاع ال ا ةةةةةود ل جنةةةةةة ال نظ ةةةةةات ل تنسةةةةةيق وال تابعةةةةةةة ال نب قةةةةةة قةةةةة   •
 15/7/2021-12ال ج ةةةةةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةةةةةةةةاقش  ةةةةةةةةةةةةةا  الفتةةةةةةةةةةةةةرة 

االجت ةةةةةةةاع الت ةةةةةةةاور  لرؤسةةةةةةةا   يهةةةةةةةة واسةةةةةةةكق1442 قو ال جةةةةةةةة 6-3ال وا ةةةةةةةق 
اليةةةةةة ورؤسةةةةةا  وحةةةةةدات الرقابةةةةةة الدا  يةةةةةة ل  نظ ةةةةةات العرايةةةةةة هيئةةةةةات الرقابةةةةةة ال 
 هة.1442 قو ال جة - 2 ال وا ق 11/7/2021ال تمصصة ألوم 

 
 
 

البيان الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن متابعة تنفيذ  -ب /1
 (:" )الجوانب االقتصادية19-التعامل مع تبعات جائحة "كوفيد

تمةةاق قةةدد مةة  اإلجةةرا ات  ةةش إطةةار متابعةةة تنفيةةذ البيةةاد قامةةت األمانةةة العامةةة با
الصادر ق  ال ج   االقتصاد  واالجت ةاقش ب ةعد التعامةت مةة تكعةات جا  ةة 

 ل مةةةةة   ةةةةةا  ال جةةةةةال  الولاراةةةةةة وال جةةةةةاد العرايةةةةةة ال تمصصةةةةةةل 19-  و يةةةةةد
واالتنسةةةةةةيق مةةةةةةة الةةةةةةدو  األق ةةةةةةا ل واالتعةةةةةةاود مةةةةةةة منظ ةةةةةةات األمةةةةةةي ال ت ةةةةةةدة 

  ات العراية.ال تمصصة وال نظ
 )الموضوع معروض في بند مستقل(
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 األمانة العامة           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
 (106الدورة العادية )

 تقريـر األميـن العـام
 

 
 
 
 

 
 أوالً: 

 لمجلةةةةةةةة   (105متابعةةةةةةةةق تراتةةةةةةةة)  ةةةةةةةة        ةةةةةةةة و    
 : ال تصا ي و الجتماعي

 
ج  رةةةةةة   ل –( 105 لةةةةةة      متابعةةةةةةذ ترارةةةةةة   ةةةةةة       - أ /2

 . الجتماجرذ
 لبرةةةال  لصةةةا   جةةةل  لمجدةةة   ال تصةةةا   متابعةةةذ ترارةةة   -  /2

   الجتمةةةةةةاج  بتةةةةةةعل  لتعامةةةةةة  مةةةةةة  تبعةةةةةةا  جا  ةةةةةةذ 
 (. الجتماجرذ"   لج  ر  19-"ك فر 
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 : الجتماعتق  جو رب  –( 105   و    متابعق ترات)         -أ  /2

 
 (2261ار: )رقــــــــم القـــــر  
 .(105( و)104تقرير األمين العام بين دورتي المجلس )موضوع القرار:  

 نص القرار: ❖
ل مةةةةةةة التقةةةةةةدألرل  تقراةةةةةةر األمةةةةةةي  العةةةةةةام حةةةةةةو  تنفيةةةةةةذ قةةةةةةرارات الةةةةةةدورة ق  ةةةةةةاا  اإلحاطةةةةةةة 

( 104( ل  ج ةةةةةةةةةةةة ل ون ةةةةةةةةةةةةاط األمانةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةي  دورتةةةةةةةةةةةةش ال ج ةةةةةةةةةةةة  )104)
 (. 105و)
 ر والنتائج:المتخذة لتنفيذ القرا اإلجراءات ✓

 ةةةةةذقرة رقةةةةةي الق ةةةةةى ال نةةةةةدوايات الدا  ةةةةةة ل ةةةةةدو  األق ةةةةةا  ب وجةةةةةب  القةةةةةرار تع ةةةةةييتةةةةةي 
ل وال نظ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات العرايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 2/2020 /9 تةةةةةةةةةةةةةةةةةةارا   (20/310/3)

 .9/2/2020  تارا  (20/760/5)ب وجب ال ذقرة رقي 
 (2262)ــــرار: ـــــرقــــــــم القـ 
الجتمــــاعي لمجلــــس جامعــــة الــــدول العربيــــة الملــــف االقتصــــادي واموضــــوع القــــرار:  

 .(2020( )مارس/آذار 31على مستوى القمة د.ع )

 تضمنت الفقرة األولى من القرار: ❖
اإلحاطةةةةةةة ق  ةةةةةةاا بال واةةةةةةوقات التاليةةةةةةة ال اقتةةةةةةر  ت ةةةةةة ين ا  ةةةةةةش ال  ةةةةةةال االقتصةةةةةةاد   -1

 (:31واالجت اقش ل ج   جامعة الد  العراية ق ى مستوق الق ة  ش دورتي العادية )

 ار األمي  العام ق  الع ت االقتصاد  واالجت اقش التن و  العراش ال  ترك.تقر  •

 ( ل ج   الجامعة ق ى مستوق الق ة.30تقرار حو  متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) •

تقرار حو  متابعة تنفيذ قرارات الق ةة العرايةة التن واةة: االقتصةادية واالجت اعيةة  ةش  •
 (.20/1/2019دورت ا الرابعة )

 ر االستراتيجش العراش ل  ننة الع ت االجت اقش.اإلطا •
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 إن ا  ال رقد العراش لدراسات الت عي  االقتصاد  واالجت اقش  دولة   سطي . •

االسةةةةتراتيجية العرايةةةةة ل ن ةةةةوض بع ةةةةت ال ةةةةرأة  ةةةةش إطةةةةار أهةةةةداف التن يةةةةة ال سةةةةتدامة  •
2030. 

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

ي  ةةةةةذقرة رقةةةةةالال نةةةةةدوايات الدا  ةةةةةة ل ةةةةةدو  األق ةةةةةا  ب وجةةةةةب ق ةةةةةى  تةةةةةي تع ةةةةةيي القةةةةةرار
العرايةةةةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةةةةة ب وجةةةةةةةةةةةب  وال نظ ةةةةةةةةةةةاتل 9/2/2020 تةةةةةةةةةةةارا   20/310/3

وقامةةةةةةةت األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة ب تابعةةةةةةةة . 9/2/2020 تةةةةةةةارا   20/760/5ي ال ةةةةةةةذقرة رقةةةةةةة
تنفيةةةةةةذ هةةةةةةذا القةةةةةةرارل وأقةةةةةةدت تقراةةةةةةراا مةةةةةةوجداا تةةةةةةي مناق ةةةةةةتي اةةةةةة   البنةةةةةةد ال مصةةةةةةص 

 لذل .
 (2263ـــــم القـــــرار: )رقـــ 
موضـــــوع القــــــرار: متابعــــــة تنفيــــــذ قــــــرارات القمــــــة العربيــــــة التنمويــــــة: االقتصــــــادية  

الجمهوريـــــــة  –واالجتماعيـــــــة فـــــــي دورتهـــــــا الرابعـــــــة )بيـــــــروت 
 (.20/1/2019اللبنانية: 

 نصت الفقرة الثانية من القرار على: ❖
 ةةةةةة بالتنسةةةةةيق مةةةةةة الةةةةةدو  العامةةةةةة ب تابعةةةةةة تنفيةةةةةذ نتةةةةةا و وقةةةةةرارات الق األمانةةةةةة تا يةةةةةا 

األق ةةةةةةةا  وال جةةةةةةةال  الولاراةةةةةةةة وال نظ ةةةةةةةات العرايةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةل وإقةةةةةةةداد تقراةةةةةةةر 
( ل ج ةةةةةة  جامعةةةةةةةة 31 ةةةةةةش هةةةةةةذا ال ةةةةةةةعد ألةةةةةةتي ر عةةةةةةي إلةةةةةةةى الةةةةةةدورة العاديةةةةةةة القادمةةةةةةةة )

 (. 2020) الق ةالدو  العراية ق ى مستوق 
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

هةةةةةذه القةةةةةرارات اةةةةة   ال  ةةةةةال االقتصةةةةةاد   لتنفيةةةةةذ  اتمةةةةةذةالسةةةةةيتي قةةةةةرض اإلجةةةةةرا ات 
( ل ج ةةةةةة  جامعةةةةةةة الةةةةةةدو  31القادمةةةةةةة )واالجت ةةةةةةاقش ال ر ةةةةةةوع إلةةةةةةى الةةةةةةدورة العاديةةةةةةة 

 .العراية ق ى مستوق الق ة
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 (2273رقــــــــم القـــــرار: )
 موضوع القرار: التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية. 
 ي فقراته )ثانياا( و)ثالثاا( على:نص القرار ف ❖

 :الصيني –ثانياا: منتدى التعاون العربي  "
 في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا:  -1

الصةةةةةةةينش لنقةةةةةةةت  –الترحيةةةةةةةب  نتةةةةةةةا و أق ةةةةةةةا  الةةةةةةةدورة ال ال ةةةةةةةة ل نتةةةةةةةدق التعةةةةةةةاود العراةةةةةةةش 
 ةةةةةةةةةش مقاطعةةةةةةةةةة نينغ ةةةةةةةةةيا  6/9/2019-5التانولوجيةةةةةةةةةا واإل ةةةةةةةةةداعل الةةةةةةةةةذ  ققةةةةةةةةةد ألةةةةةةةةةومش 

 الصي  ال عبيةل وتا يا األمانة العامة ب تابعة تنفيذ نتا جة.بج  وراة 

 في مجال حوار الحضارات:  -2
الترحيةةةةةب  نتةةةةةا و أق ةةةةةا  الةةةةةدورة ال امنةةةةةة لنةةةةةدوة العاقةةةةةات العرايةةةةةة الصةةةةةينية وال ةةةةةوار 

 18/12/2019-17 ةةةةةةةةي  ال  ةةةةةةةةارتي  العرايةةةةةةةةة والصةةةةةةةةينيةل التةةةةةةةةش ققةةةةةةةةدت ألةةةةةةةةومش 
 امة ب تابعة تنفيذ نتا جي.بال   اة ال غرايةل وتا يا األمانة الع

 في مجال المرأة:  -3
الترحيةةةةةةةب  نتةةةةةةةا و أق ةةةةةةةا  الةةةةةةةدورة ال ال ةةةةةةةة ل نتةةةةةةةدق ال ةةةةةةةرأة العرايةةةةةةةة الصةةةةةةةينيةل التةةةةةةةش 

بال   اةةةةةةةةةةةةة العرايةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةعوديةل واالبيةةةةةةةةةةةةاد  20/12/2019-19ققةةةةةةةةةةةةدت ألةةةةةةةةةةةةومش 
المتةةةةةةةةامش الصةةةةةةةةادر قةةةةةةةة  هةةةةةةةةذه الةةةةةةةةدورةل وتا يةةةةةةةةا األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة ب تابعةةةةةةةةة تنفيةةةةةةةةذ 

 نتا جي.
 :الهندي -منتدى التعاون العربي  ثالثاا:

 في مجال التعليم والبحث العلمي:
اإلحاطةةةةةةة ق  ةةةةةةاا بةةةةةةاإلجرا ات التةةةةةةش اتمةةةةةةذت ا األمانةةةةةةة العامةةةةةةة لالقةةةةةةداد والت  ةةةةةةير لعقةةةةةةد 

   متت ر رؤسا  الجامعات العراية وال نديةل  ش دولة اإلمارات العراية ال ت دة.
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

 –الصةةةةينشل والتعةةةةاود العراةةةةش  –تةةةةابة األمانةةةةة العامةةةةة مواةةةةوقش: التعةةةةاود العراةةةةش ت
ال نةةد ل وقلةة   ةةش مجةةاالت: الصةة ةل والك ةةو الع  ةةش والتانولةةوجشل والتع ةةيي والك ةةو 
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مة   19-الع  شل وحوار ال  ارات. مة األ ةذ  ةش االقتكةار مةا  راةتي جا  ةة قو يةد
 .األن طة ال تفق ق ي اإجرا ات احترالاة أ رت ق ى تنفيذ قدد م  

 (2275رقــــــــم القـــــرار: )
 موضوع القرار: تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان. 
 القرار: من تضمنت الفقرة أوالا  ❖

 :اإلحاطة علماا بـ
 ( ل ج ةةةةةةةةةةةة  ولرا  ال ةةةةةةةةةةةةتود االجت اعيةةةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةةةرب 39تقراةةةةةةةةةةةةر وقةةةةةةةةةةةةرارات الةةةةةةةةةةةةدورة ) •

 (.17/12/2019 ال   اة األردنية ال اش ية: –)ق  اد 
  اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج: ✓

 ةةةةةذقرة رقةةةةةي الق ةةةةةى ال نةةةةةدوايات الدا  ةةةةةة ل ةةةةةدو  األق ةةةةةا  ب وجةةةةةب  تةةةةةي تع ةةةةةيي القةةةةةرار
ل وال نظ ةةات العرايةةة ال تمصصةةة ب وجةةب ال ةةذقرة 9/2/2020  تةةارا  (20/310/3)

 .9/2/2020  تارا  (20/760/5)رقي 
 

 
 

ان الصـادر عـن المجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي بشـأن التعامـل البيـمتابعة تنفيذ  -ب/2
  :(" )الجوانب االجتماعية19-مع تبعات جائحة "كوفيد

قامةةةت األمانةةةة العامةةةة باتمةةةاق قةةةدد مةةة  اإلجةةةرا ات  ةةةش إطةةةار متابعةةةة تنفيةةةذ البيةةةةاد 
الصةةةادر قةةة  ال ج ةةة  االقتصةةةاد  واالجت ةةةاقش ب ةةةعد التعامةةةت مةةةة تكعةةةات جا  ةةةة 

 ةةةةا  ال جةةةةال  الولاراةةةةة وال جةةةةاد العرايةةةةة ال تمصصةةةةة التابعةةةةة  ل مةةةة  19-  و يةةةةد
ل قطةةاع االجت ةةاقشل واالتنسةةيق مةةة الةةدو  األق ةةا ل واالتعةةاود مةةة منظ ةةات األمةةي 

 ال ت دة وال نظ ات العراية ال تمصصة ومنظ ات ال جت ة ال دنش قات الص ة.
 )الموضوع معروض في بند مستقل(
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 اطنةةةةةةةة دقنةةةةةةةود السةةةةةةةيدة ل 24/2/2020ل  تةةةةةةةارا  اسةةةةةةةتقبت السةةةةةةةيد األمةةةةةةةي  العةةةةةةةام -1
أحةةةةةد أقةةةةةدم االت ةةةةةادات  عةةةةةدَ األمةةةةةي  العةةةةةام لات ةةةةةاد النسةةةةةا ش العراةةةةةش العةةةةةام والةةةةةذ  يا 

النوعيةةةةة العرايةةةةة. وقةةةةد رحةةةةب السةةةةيد األمةةةةي  العةةةةام بالسةةةةيدة  اطنةةةةة والو ةةةةد ال را ةةةةق 
متقةةةةةةداا ق ةةةةةةى أه يةةةةةةة تعداةةةةةةد التعةةةةةةاود  ةةةةةةي  الجامعةةةةةةة العرايةةةةةةة واالت ةةةةةةاد مةةةةةة   لل ةةةةةةا

غيةةةةةةرات اإلق ي يةةةةةةة والدوليةةةةةةة والتةةةةةةش ل ةةةةةةا أجةةةةةةت دقةةةةةةي ال ةةةةةةرأة  اصةةةةةةة  ةةةةةةش ظةةةةةةت ال ت
ق ةةةةةا أشةةةةةاد  انععاسةةةةةات متعةةةةةددة ق ةةةةةى واةةةةةة ال ةةةةةرأة  ةةةةةش ال نطقةةةةةة العرايةةةةةة ق ومةةةةةاا.

السةةةةةةيد األمةةةةةةي  العةةةةةةام  ةةةةةةدور االت ةةةةةةاد واةةةةةةالج ود التةةةةةةش ألبةةةةةةذل ا  ةةةةةةش  دمةةةةةةة ق ةةةةةةايا 
ت عةةةةةةي  ال ةةةةةةرأة  ةةةةةةش ال نطقةةةةةةة العرايةةةةةةة ودقةةةةةةي ق ةةةةةةاياهال م ةةةةةةيراا إلةةةةةةى أد الجامعةةةةةةة 

هامةةةةةةةاا  ةةةةةةةش هةةةةةةةذا ال جةةةةةةةا ل   ةةةةةةةاا قةةةةةةة  وجةةةةةةةود تعةةةةةةةاود مةةةةةةةة العرايةةةةةةةة ت عةةةةةةةب دوراا 
ال ةةةةةةةرقا  وال نظ ةةةةةةةات اإلق ي يةةةةةةةة والدوليةةةةةةةة األ ةةةةةةةرق قات الصةةةةةةة ة. ومةةةةةةة  جانب ةةةةةةةا 
أشةةةةةةارت السةةةةةةيدة  اطنةةةةةةة إلةةةةةةى أه يةةةةةةة الةةةةةةدقي الةةةةةةذ  تقدمةةةةةةي الجامعةةةةةةة لات ةةةةةةاد مةةةةةة  

تعداةةةةةةةةد التعةةةةةةةةاود  ىأجةةةةةةةةت توسةةةةةةةةية نطةةةةةةةةاق ق  ةةةةةةةةيل متقةةةةةةةةدة ق ةةةةةةةةى حرصةةةةةةةة ا ق ةةةةةةةة
 ة العراية. والتنسيق لمدمة ق ايا ال رأ 

قا ةةةةةةة الةةةةةةدو  ال ان ةةةةةةةل والتةةةةةةش  ل2020/3/5 تةةةةةةارا   دقةةةةةةا السةةةةةةيد األمةةةةةةي  العةةةةةةامل -2
تاسةةةةةةةةاهي  ةةةةةةةةش ت واةةةةةةةةت ق  يةةةةةةةةات وقالةةةةةةةةة  ةةةةةةةةوث وت ةةةةةةةةغيت الاجئةةةةةةةةي  الف سةةةةةةةةطينيي  

الفجةةةةةةوة الابيةةةةةةرة  ةةةةةةش موالنةةةةةةة الوقالةةةةةةة هةةةةةةذا العةةةةةةامل  )أونةةةةةةروا( إلةةةةةةى ال اسةةةةةةارقة بسةةةةةةد  
جئةةةةةةةي  الف سةةةةةةةطينيي   ةةةةةةةش والتةةةةةةةش تانةةةةةةةذر بعلمةةةةةةةة  طيةةةةةةةرة قةةةةةةةد تا ةةةةةةةي ب جت عةةةةةةةات الا

جةةةةةا  قلةةةةة   ةةةةةا  اسةةةةةتقكا  السةةةةةيد األمةةةةةي  العةةةةةام  منةةةةةاطق ق ةةةةةت الوقالةةةةةة الم ةةةةة .
ب قةةةةر األمانةةةةة    راسةةةةتياد سةةةةاوندرل ل ال فةةةةوض العةةةةام باإلنابةةةةة لألونةةةةروال سةةةةيد 

ال فةةةةةةوض العةةةةةةام باإلنابةةةةةةة أواةةةةةةاع  و ةةةةةةا  ال قةةةةةةا ل اسةةةةةةتعرض .ل جامعةةةةةةةالعامةةةةةةة 
ذ  ألواج  ةةةةا  ةةةةش ال رح ةةةةة ال اليةةةةةل والةةةةذ  العجةةةةد الةةةة األونةةةةروال وقيسيةةةةة سةةةةد  وقالةةةةة 

اةةةةةةةةةت ر سةةةةةةةةة كاا ق ةةةةةةةةةى ق  يةةةةةةةةةات األونةةةةةةةةةروا  ةةةةةةةةةش و م يةةةةةةةةةار دوالرل  1.1يصةةةةةةةةةت إلةةةةةةةةةى 
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قطاقةةةةةةةةات التع ةةةةةةةةيي والصةةةةةةةة ة و يرهةةةةةةةةال ب ةةةةةةةةا ألةةةةةةةةنعع  ق ةةةةةةةةى أواةةةةةةةةاع الاجئةةةةةةةةي  
  بصورة مكاشرة.

األونةةةةةةروا ت عةةةةةةب دوراا م  ةةةةةةاا  ةةةةةةش دقةةةةةةي وقةةةةةةد أ ةةةةةةد السةةةةةةيد األمةةةةةةي  العةةةةةةام أد وقالةةةةةةة 
العرايةةةةة -قةةةةة ال ةةةةرق األوسةةةةطل موج ةةةةاا ال ةةةةعر ل ةةةةدو  ال ان ةةةةة االسةةةةتقرار  ةةةةش منط

ق ةةةةةةى مسةةةةةةاه ت ا الارا ةةةةةةةل ومطالكةةةةةةاا هةةةةةةذه الةةةةةةدو  بعةةةةةةدم التم ةةةةةةش  -و يةةةةةةر العرايةةةةةةة
ال فةةةةةةوض العةةةةةةام ومةةةةةة  ج تةةةةةةيل طةةةةةةر   قةةةةةة  األونةةةةةةروا  ةةةةةةش هةةةةةةذه ال رح ةةةةةةة ال رجةةةةةةة.

األمةةةةةةةي  العةةةةةةةام بعةةةةةةةل األ اةةةةةةةار التةةةةةةةش ت ةةةةةةةدف السةةةةةةةتقطاب السةةةةةةةيد باإلنابةةةةةةةة ق ةةةةةةةى 
ةةةةةدد ل مةةةةة  العةةةةةالي العراةةةةةش واإلسةةةةةامش ومةةةةة   ارجةةةةةيل سةةةةةوا  مةةةةة  الةةةةةدو  مةةةةةان ي  جا

مةةةة  جانكةةةةي قةةةة   السةةةةيد األمةةةةي  العةةةةامأو ال تسسةةةةات أو حتةةةةى األ ةةةةراد. وقةةةةد قب ةةةةر 
دق ةةةةةةي الاامةةةةةةةت لج ةةةةةةةود األونةةةةةةةروال متقةةةةةةةداا سةةةةةةةعيي ال سةةةةةةةت ر مةةةةةةةة الةةةةةةةدو  ال ان ةةةةةةةة 
ل ةةةةةة اد اسةةةةةةت رارها  ةةةةةةش اإلسةةةةةة ام  ةةةةةةش ميدانيةةةةةةة الوقالةةةةةةةل وتط عةةةةةةي لتوسةةةةةةية دا ةةةةةةرة 

 ةةةةان ي ل  اصةةةةة مةةةة   ةةةةي  االقتصةةةةادات الصةةةةاقدة  ةةةةش  سةةةةيا و يرهةةةةال مةةةة  أجةةةةت ال
اإلبقةةةةةةا  ق ةةةةةةى ق  يةةةةةةات األونةةةةةةروا واةةةةةة اد أال تاغ ةةةةةةق ال ةةةةةةدارس التةةةةةةش ألةةةةةةتع ي  ي ةةةةةةا 

 األطفا  الف سطينيودل أو تتع ر ال ست سيات التش تاعالو الاجئي .
ةةةةةةةي السةةةةةةةيد األمةةةةةةةي  العةةةةةةةامل  تةةةةةةةارا   -3 د ل رسةةةةةةةالة معتواةةةةةةةة إلةةةةةةةى السةةةةةةةي2020/4/6وج 

 روايةةةةةةةةر مةةةةةةةةاردألنش ل ال ةةةةةةةةدألر العةةةةةةةةام ل جنةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة ل صةةةةةةةة يب األح ةةةةةةةةرل ب ةةةةةةةةعد 
أواةةةةةاع األسةةةةةرق الف سةةةةةطينيي   ةةةةةش السةةةةةجود اإلسةةةةةرا ي ية  ةةةةةش ظةةةةةت  طةةةةةر انت ةةةةةار 

د السةةةةيد األمةةةةي  العةةةةام  ةةةةا  الرسةةةةالة ق ةةةةى  طةةةةورة األواةةةةاع  .واةةةةا  قورونةةةةا وشةةةةد 
 ية  ةةةةةش  الف أسةةةةةير   سةةةةةطينش  ةةةةةش السةةةةةجود اإلسةةةةةرا ي 5التةةةةةش ألتعةةةةةرض ل ةةةةةا ن ةةةةةو 

ظةةةت تف ةةةش الواةةةا   ةةةش إسةةةرا يتل ق  ةةةاا بةةةعد مةةة   ةةةي  هةةةتال  قةةةدداا قبيةةةراا مةةة  قكةةةار 
السةةةةةةة  وال راةةةةةةةى وأصةةةةةةة اب ال ناقةةةةةةةة ال تدنيةةةةةةةةل وهةةةةةةةش الفئةةةةةةةات األ  ةةةةةةةر اةةةةةةةعفاا 

   .19-وقاراة ل مطر  ش مواج ة  يروس   و يد
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  ةةةةةةةا لفةةةةةةةت السةةةةةةةيد األمةةةةةةةي  العةةةةةةةام  ةةةةةةةش رسةةةةةةةالتي إلةةةةةةةى األواةةةةةةةاع المطيةةةةةةةرة التةةةةةةةش 
سةةةةةةرق  ةةةةةةش السةةةةةةجود اإلسةةةةةةرا ي يةل ومةةةةةة   ين ةةةةةةا  يةةةةةةاب األطكةةةةةةا  ألتعةةةةةةرض ل ةةةةةةا األ

ال تمصصةةةةةةي  وقةةةةةةذا األج ةةةةةةدة الطبيةةةةةةة ل سةةةةةةاقدة ال راةةةةةةىل   ةةةةةةاا قةةةةةة  ا تقةةةةةةار 
أمةةةةةا   االحتجةةةةةال ل ت واةةةةةة الجيةةةةةدةل والةةةةةنقص ال ةةةةةدألد  ةةةةةش مةةةةةواد التنظيةةةةةا و يرهةةةةةا 
مةةةة  ال ةةةةواد ال ةةةةروراة. ق ةةةةا قبةةةةر السةةةةيد األمةةةةي  العةةةةام  ةةةةش رسةةةةالتي قةةةة  األسةةةةال 

ا يت باتمةةةةةةةةاق قةةةةةةةةراٍر بةةةةةةةةاإل راج قةةةةةةةة  بعةةةةةةةةل السةةةةةةةةجنا  الجنةةةةةةةةا يي  مةةةةةةةة  لقيةةةةةةةةام إسةةةةةةةةر 
مواطني ةةةةةةا في ةةةةةةا اسةةةةةةت نت األسةةةةةةرق الف سةةةةةةطينيي ل م ةةةةةةيراا إلةةةةةةى أد قلةةةةةة  ياعةةةةةةد أمةةةةةةراا 
ممالفةةةةةةاا ل عةةةةةةاألير االنسةةةةةةانية ولقواقةةةةةةد القةةةةةةانود الةةةةةةدولش التةةةةةةش نصةةةةةةت  ةةةةةةش اتفا يةةةةةةة 
 جنيةةةةةا الرابعةةةةةة ق ةةةةةى ح ايةةةةةة حقةةةةةوق األسةةةةةرق  ةةةةةش لمةةةةة  انت ةةةةةار األوائةةةةةةل ق  ةةةةةاا 
بةةةةةعد دوالا ق يةةةةةرة  ةةةةةش العةةةةةالي قةةةةةد قةةةةةررت اال ةةةةةراج قةةةةة  أقةةةةةداد مةةةةة  السةةةةةجنا  لتفةةةةةاد  

  . طر تف ش الواا   ش السجود 
  ةةةةةةةا ناشةةةةةةةد السةةةةةةةيد األمةةةةةةةي  العةةةةةةةام مةةةةةةةدألر قةةةةةةةام الصةةةةةةة يب األح ةةةةةةةرل بإسةةةةةةةي  الف 
األسةةةةةرق الف سةةةةةطيني  وقوا ةةةةةيل القيةةةةةام ب ةةةةةا  ةةةةةش وسةةةةةعي مةةةةة  أجةةةةةت ح ةةةةةت ال عومةةةةةة 

وسياسةةةةةةات ا حيةةةةةةا  هةةةةةةذا األمةةةةةةرل واتمةةةةةةاق قةةةةةةرار اإلسةةةةةرا ي ية ق ةةةةةةى مراجعةةةةةةة مواقف ةةةةةةا 
 ةةةةةةةور  بةةةةةةةإطاق د عةةةةةةةاٍت مةةةةةةة  األسةةةةةةةرق األ  ةةةةةةةر قاراةةةةةةةة ل مطةةةةةةةرل وقلةةةةةةة  تفاديةةةةةةةاا 
لاار ةةةةةةةة إنسةةةةةةةانية ما دقةةةةةةةةل متقةةةةةةةداا أد األواةةةةةةةاع ال اليةةةةةةةة تقت ةةةةةةةش مةةةةةةة  الج يةةةةةةةة 

 .إقا  االقتكارات اإلنسانية  وق قت وأ  اقتكاٍر   ر
ل بالنةةةةةةةةةدا  الةةةةةةةةةذ  أط قةةةةةةةةةي 2020/4/12رحةةةةةةةةةب السةةةةةةةةةيد األمةةةةةةةةةي  العةةةةةةةةةامل  تةةةةةةةةةارا   -4

مكعو ةةةةةةةو األمةةةةةةةي  العةةةةةةةام لألمةةةةةةةي ال ت ةةةةةةةدة إلةةةةةةةى قةةةةةةةت مةةةةةةة  سةةةةةةةوراا والعةةةةةةةراق ولبنةةةةةةةاد 
والةةةةةةي   باسةةةةةةعات ال ةةةةةةدا ة ووقةةةةةةال النداقةةةةةةات الةةةةةةدا رة  ةةةةةةش ال نطقةةةةةةةل وحةةةةةةو  ج يةةةةةةة 
األطةةةةةةراف ق ةةةةةةى وقةةةةةةال األق ةةةةةةا  العدا يةةةةةةةل وواةةةةةةة حةةةةةةٍد ل عانةةةةةةاة ال ةةةةةةعوب التةةةةةةش 

تكعاتةةةةةةي الصةةةةةة ية واالجت اعيةةةةةةة تفاق ةةةةةةت ق يةةةةةةراا جةةةةةةرا  مواج ةةةةةةة  يةةةةةةروس قورونةةةةةةال  
واالقتصةةةةةادية المطيةةةةةرة. ونةةةةةو ه السةةةةةيد األمةةةةةي  العةةةةةام إلةةةةةى أد ال ةةةةةعوب التةةةةةش تاعةةةةةانش 
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الصةةةةةراقات واأللمةةةةةات اإلنسةةةةةانية واالسةةةةةتقطابات السياسةةةةةية ال ةةةةةادةل  ةةةةةش قةةةةةت مةةةةة  
سةةةةةةةوراا والةةةةةةةي   ولبنةةةةةةةاد والعةةةةةةةراق وليبيةةةةةةةال ت تةةةةةةةاج إلةةةةةةةى هدنةةةةةةةة حقيقيةةةةةةةة تسةةةةةةةتج ة 

واةةةةةةةاع المطيةةةةةةةرة وال ةةةةةةةا طة التةةةةةةةش ن ةةةةةةةعت قةةةةةةة   ال ةةةةةةةا طاقات ةةةةةةةا ل واج ةةةةةةةة األ
تف ةةةةش  يةةةةروس قورونةةةةا. وحةةةةذر السةةةةيد األمةةةةي  العةةةةام مةةةة  أد اسةةةةت رار الصةةةةراقات 
ألا ةةةةدد بةةةةاندالق األواةةةةاع  ةةةةش هةةةةذه الةةةةدو  إلةةةةى مةةةةا هةةةةو أ طةةةةر وأشةةةةد وطةةةةعة ق ةةةةى 
السةةةةةعادل مناشةةةةةداا قا ةةةةةة األطةةةةةراف االسةةةةةت اع إلةةةةةى صةةةةةوت ال ةةةةةعوب التةةةةةش قانةةةةةت 

ما ةةةةةيفاا أد الواةةةةةة ال ةةةةةالش ألةةةةةو ر نا ةةةةةذة اةةةةةيقة    يةةةةةراا جةةةةةرا  اسةةةةةت رار األلمةةةةةاتل
ألتعةةةةي  ا تنام ةةةةا بسةةةةرقة مةةةة  أجةةةةت واةةةةة حةةةةٍد ل نداقةةةةات ال اسةةةة  ة التةةةةش اسةةةةتند ت 
ال جت عةةةةةةةاتل وقةةةةةةةذا إلن ةةةةةةةا  الصةةةةةةةراع السياسةةةةةةةش واالسةةةةةةةتقطاب ال ةةةةةةةاد الةةةةةةةذ  أدق 

 إلى حالة م  ال  ت السياسش واالقتصاد   ش بعل هذه الدو . 
ةةةةةةةةي السةةةةةةةةةيد األمةةةةةةةةةي  العةةةةةةةةةامل  تةةةةةةةةا -5 ل رسةةةةةةةةةالةا إلةةةةةةةةةى قةةةةةةةةةدٍد مةةةةةةةةة  2020/4/13را  وج 

القيةةةةةةادات العال يةةةةةةةل مةةةةةة   ين ةةةةةةا السةةةةةةعرتير العةةةةةةام لألمةةةةةةي ال ت ةةةةةةدة وولرا   ارجيةةةةةةة 
 ةةةةةت مةةةةة  الواليةةةةةات ال ت ةةةةةدة وروسةةةةةيا و رنسةةةةةا واراطانيةةةةةا والصةةةةةي  وأل انيةةةةةا وال   ةةةةةت 
األق ةةةةةةى ل سياسةةةةةةة المارجيةةةةةةة لات ةةةةةةاد األورواةةةةةةشل حةةةةةةو   طةةةةةةورة األواةةةةةةاع  ةةةةةةةش 

ة  ةةةةةةةش ظةةةةةةةت واةةةةةةةا  قورونةةةةةةةال  اصةةةةةةةة  ةةةةةةةش اةةةةةةةو  متشةةةةةةةرات األرااةةةةةةةش الف سةةةةةةةطيني
متةةةةةةواترة تافيةةةةةةد بقيةةةةةةام االحةةةةةةتا  اإلسةةةةةةرا ي ش  توظيةةةةةةا األلمةةةةةةة مةةةةةة  أجةةةةةةت ت قيةةةةةةق 
ممططاتةةةةةةةي ب ةةةةةةةي أجةةةةةةةدا  مةةةةةةة  ال ةةةةةةةفة الغرايةةةةةةةةل وتوسةةةةةةةية االسةةةةةةةتيطادل واحعةةةةةةةام 

 السيطرة ق ى سعاد القدس ال ر ية. 
ق وحةةةةةةةذر السةةةةةةةةيد األمةةةةةةةي  العةةةةةةةةام  ةةةةةةةةش رسةةةةةةةا  ي مةةةةةةةة  توجةةةةةةةةي  طيةةةةةةةر ووااةةةةةةةةح لةةةةةةةةد

الدقامةةةةةات اإلسةةةةةرا ي يةل و اصةةةةةة مةةةةة  حةةةةةدب ال يعةةةةةودل باسةةةةةتغا  الظةةةةةرف العةةةةةال ش 
 ل مةةةةةةةة  أجةةةةةةةةت تا يةةةةةةةةا 19-الطةةةةةةةةارل وال تع ةةةةةةةةق ب واج ةةةةةةةةة واةةةةةةةةا  قورونةةةةةةةةا   و يةةةةةةةةد

التوسةةةةةةةةة  ةةةةةةةةش البةةةةةةةةتر االسةةةةةةةةتيطانية وم اولةةةةةةةةة  ةةةةةةةةرض واقةةةةةةةةة جدألةةةةةةةةد ق ةةةةةةةةى األرض 
 اصةةةةةة  ةةةةةش القةةةةةدس ال ةةةةةر ية وم يط ةةةةةا. وأشةةةةةار إلةةةةةى أد األ طةةةةةر  ةةةةةش قةةةةةت قلةةةةة  
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 سةةةةةةةاقش التةةةةةةةش ألبةةةةةةةذل ا الي ةةةةةةةي  اإلسةةةةةةةرا ي ش لتوظيةةةةةةةا االن ةةةةةةةغا  العةةةةةةةال ش هةةةةةةةش ال
ب واج ةةةةة هةةةةذا الواةةةةا  لتفعيةةةةت وتنفيةةةةذ ممططةةةةات اةةةةي أجةةةةدا  مةةةة  ال ةةةةفة الغرايةةةةة 

 ال  ت ةل  اصة  ش منطقة  ور األردد. 
وتناولةةةةةةةةت رسةةةةةةةةةا ت السةةةةةةةةةيد األمةةةةةةةةةي  العةةةةةةةةام ال صةةةةةةةةةاقب االقتصةةةةةةةةةادية التةةةةةةةةةش قةةةةةةةةةاد 

جا  ةةةةةة قورونةةةةةال  ةةةةةي جةةةةةا  الواةةةةةا  العةةةةةال ش الف سةةةةةطينيود ألواج ون ةةةةةا بالفعةةةةةت قبةةةةةت 
ليداةةةةةةةد مةةةةةةة  صةةةةةةةعوات ال حيةةةةةةةو أشةةةةةةةارت إلةةةةةةةى أد السياسةةةةةةةات اإلسةةةةةةةرا ي ية تامةةةةةةةاطر 
بإشةةةةةةعا  واةةةةةةة ياعةةةةةةانش بالفعةةةةةةت مةةةةةة  ال  اشةةةةةةة وقا ةةةةةةت لانفجةةةةةةار. وناشةةةةةةد السةةةةةةيد 
األمةةةةةةي  العةةةةةةام الةةةةةةولرا  الم ةةةةةة  وال سةةةةةةتولي  الةةةةةةدوليي   ةةةةةةذ  ج ةةةةةةودهي مةةةةةة  أجةةةةةةت 

لسياسةةةةةةات المطيةةةةةةرة ل ةةةةةة اد قةةةةةةدم انةةةةةةدالق ح ةةةةةةت إسةةةةةةرا يت ق ةةةةةةى مراجعةةةةةةة ت ةةةةةة  ا
األواةةةةةاع  ةةةةةش   سةةةةةطي  أو  ةةةةةش ممي ةةةةةات الاجئةةةةةي   ارج ةةةةةال إلةةةةةى مةةةةةا هةةةةةو أسةةةةةوأ 
وأ طةةةةةةر  صوصةةةةةةاا جةةةةةةرا  اا ةةةةةةار الصةةةةةة ية واالجت اعيةةةةةةة واالقتصةةةةةةادية المطيةةةةةةرة 

 لواا  قورونا.
مةةةةةةةةة ال كعةةةةةةةةوث المةةةةةةةةاص ل 2020/4/15 تةةةةةةةةارا  األمةةةةةةةةي  العةةةةةةةةامل  السةةةةةةةةيد نةةةةةةةةاق  -6

اا مسةةةةةةةةتجدات األواةةةةةةةةاع ق ةةةةةةةةى السةةةةةةةةاحة السةةةةةةةةوراةل لألمةةةةةةةةي ال ت ةةةةةةةةدة إلةةةةةةةةى سةةةةةةةةور 
   ةةةةةةش ال نةةةةةةاطق 19-والتكعةةةةةةات المطيةةةةةةرة الحت ةةةةةةا  انت ةةةةةةار واةةةةةةا  قورونةةةةةةا   و يةةةةةةد

وقةةةةةةةد اسةةةةةةةت ة السةةةةةةةيد األمةةةةةةةي  العةةةةةةةام  األ  ةةةةةةةر ه اشةةةةةةةة  ةةةةةةةي  الاجئةةةةةةةي  والنةةةةةةةالحي .
متقةةةةةداا ل لتقةةةةدألرات ال كعةةةةةوث األم ةةةةش حةةةةةو  الواةةةةة األمنةةةةةش والصةةةة ش  ةةةةةش سةةةةوراا

نةةةةة ال اليةةةةة التةةةةش تةةةةي التوصةةةةت إلي ةةةةا  ةةةةي  الجةةةةانبي  الترقةةةةش أه يةةةةة ت بيةةةةت ال د ىق ةةةة
والروسةةةةةةش وال فةةةةةةاال ق ةةةةةةى وقةةةةةةال إطةةةةةةاق النةةةةةةار وت د ةةةةةةة الواةةةةةةة العسةةةةةةعر  حتةةةةةةى 
ألةةةةةةةةةت ع  السةةةةةةةةةعاد ال ةةةةةةةةةدنيود مةةةةةةةةة  التقةةةةةةةةةاط األنفةةةةةةةةةاس ومواج ةةةةةةةةةة ممةةةةةةةةةاطر الواةةةةةةةةةا  
باالمعانةةةةةةات الق ي ةةةةةةة ال تةةةةةةو رة لةةةةةةدأل يل  اصةةةةةةة  ةةةةةةش شةةةةةة ا   ةةةةةةرب سةةةةةةوراال حيةةةةةةو 

شةةةةةةةمص  ةةةةةةةا  ال ةةةةةةة ور ال ااةةةةةةةية جةةةةةةةرا  الع  يةةةةةةةات ت ةةةةةةةرد أ  ةةةةةةةر مةةةةةةة  م يةةةةةةةود 
  العسعراة.
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الواةةةةة  ةةةةش سةةةةوراا بةةةةالغ المطةةةةورةل ومةةةة  ج تةةةةيل أواةةةةح السةةةةيد األمةةةةي  العةةةةام أد 
م يةةةةةةةود نةةةةةةةال  دا ةةةةةةةت الةةةةةةةبادل  6.5واتط ةةةةةةةب التفاتةةةةةةةاا مةةةةةةة  العةةةةةةةاليل   نةةةةةةةاك ن ةةةةةةةو 

م يةةةةةود الجةةةةةو  ارج ةةةةةال واعةةةةةي  أ  بيةةةةةة هةةةةةتال   ةةةةةش مامي ةةةةةات تفتقةةةةةر إلةةةةةى  5.6و
الصةةةة ة العامةةةةةل ب ةةةةا قةةةةد يا ةةةةعت قار ةةةةةا م ققةةةةة إقا انت ةةةةر الواةةةةا  أبسةةةةط مقومةةةةات 

قا ةةةةةةةة األطةةةةةةةراف الدوليةةةةةةةة مطالكةةةةةةةة بال سةةةةةةةاقدة  ةةةةةةةش هةةةةةةةذا وأ ةةةةةةةد ق ةةةةةةةى أد   يةةةةةةةن ي.
أد االقتكةةةةةةةارات اإلنسةةةةةةةانية  إلةةةةةةةى م ةةةةةةةيراا  لالواةةةةةةةة الصةةةةةةةعب تفاديةةةةةةةاا لوقةةةةةةةوع قار ةةةةةةةة

تسةةةةةتدقش التسةةةةةةامش  ةةةةةةوق ال واقةةةةةةال السياسةةةةةةيةل وأد ال فةةةةةةاال ق ةةةةةةى ال دنةةةةةةة القا  ةةةةةةة 
ةةةةةعادل مةةةةة  دود  هةةةةةو اةةةةةرورة ل ةةةةة اد وصةةةةةو  ال اسةةةةةاقدات والمةةةةةدمات الطبيةةةةةة ل سا

 ت ييد أو تسيي .
تقنيةةةةةةةةة   يةةةةةةةةدألو لقةةةةةةةةا ا قبةةةةةةةر ل 24/4/2020 تةةةةةةةةارا  ققةةةةةةةد السةةةةةةةةيد األمةةةةةةةةي  العةةةةةةةامل  -7

الةةةةةةةذ  ي ةةةةةةةي ل مةةةةةةةة مج وقةةةةةةةة  مج ةةةةةةة  العاقةةةةةةةات العرايةةةةةةةة والدوليةةةةةةةة  ةةةةةةةونفران   
ت ألمةةةةةةة قورونةةةةةةا ل ل ناق ةةةةةةة انععاسةةةةةةاق مسةةةةةةتولي  قةةةةةةرب سةةةةةةابقي  رفيعةةةةةةش ال سةةةةةةتو 

ق ةةةةةةى العةةةةةةالي العراةةةةةةش  ةةةةةةش ال سةةةةةةتقبتل وقيسيةةةةةةة تفعيةةةةةةت الع ةةةةةةت العراةةةةةةش ال  ةةةةةةترك 
ونةةةةةةةاق  ال قةةةةةةةا  ورقةةةةةةةة أقةةةةةةةدها ال ج ةةةةةةة  حةةةةةةةو   .ل واج ةةةةةةةة هةةةةةةةذا الت ةةةةةةةد  المطيةةةةةةةر

االنععاسةةةةةةةات ال ا ت  ةةةةةةةة لاورونةةةةةةةا ق ةةةةةةةى العةةةةةةةالي وال نطقةةةةةةةة العرايةةةةةةةة حيةةةةةةةو طةةةةةةةر  
ر لتعامةةةةةت قراةةةةةش نةةةةةاجة ال ا ةةةةةارقود  ةةةةةش ال ةةةةةوار قةةةةةدداا مةةةةة  السةةةةةيناراوهات واأل اةةةةةا
اةةةةةرورة تعداةةةةةد الع ةةةةةت  مةةةةةة االلمةةةةةة التةةةةةش شةةةةةع  ا الواةةةةةا  العةةةةةال شل و ةةةةةش مقةةةةةدمت ا

العراةةةةش الج ةةةةاقش ودقةةةةي جامعةةةةة الةةةةدو  العرايةةةةة  ةةةةش ال رح ةةةةة القادمةةةةة  اصةةةةة أد 
  ةةةةةةار االلمةةةةةةة  ةةةةةةش أبعادهةةةةةةا االقتصةةةةةةادية واالجت اعيةةةةةةة لةةةةةةي تت ةةةةةةح ب ةةةةةةعت قامةةةةةةت 

  .ج ية الدو د قاد م  ال تقد أن ا ستتطا  إااد و  ىحت
مج ةةةةةةت االواةةةةةةاع االسةةةةةةتراتيجية االق ي يةةةةةةة والدوليةةةةةةة  إلةةةةةةىتطةةةةةةرق ال ةةةةةةوار قةةةةةةذل  و 

 ق مةةةةةةةةوالا  القةةةةةةةةو  ق ةةةةةةةةىاالشةةةةةةةة ر الق ي ةةةةةةةةة ال ااةةةةةةةةية  إلحةةةةةةةةداثوالتةةةةةةةةع ير ال رتقةةةةةةةةب 
 الدوليةةةةةةةةةةل وتنةةةةةةةةةاو  النقةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةةعواات والت ةةةةةةةةةديات والتةةةةةةةةةد ات التةةةةةةةةةش قانةةةةةةةةةت 
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قبةةةةت تف ةةةةش الواةةةةا   ىحتةةةةوال تةةةةدا  تواجةةةةي الةةةةدو  العرايةةةةة مةةةة  جةةةةرا  هةةةةذه االواةةةةاع 
أه يةةةةةةة تاةةةةةةاتال الةةةةةةدو  العرايةةةةةةة ل واج ةةةةةةة إلةةةةةةى شةةةةةةار ال  ةةةةةةارقود أقال يةةةةةةاال حيةةةةةةو 

تةةةةي   ةةةةا  .قت ةةةة  الت ةةةةديات ب ةةةةعت  عةةةةا  حيةةةةو ال تسةةةةتطية الةةةةدو  مواج ت ةةةةا  ةةةةراد
ق ةةةةى األواةةةةاع  ل واةةةةا    اةةةةرورة دراسةةةةة اا ةةةةار ال توسةةةةطة والكعيةةةةدة ال ةةةةدقااقتةةةةر 

ق ةةةةةيي ال ةةةةةرق االوسةةةةةط إعةةةةةالي العراةةةةةشل و ةةةةةش السياسةةةةةية واألمنيةةةةةة واالقتصةةةةةادية  ةةةةةش ال
  .ب عت أش ت

أه يةةةةةةة الع ةةةةةةت ق ةةةةةةى واةةةةةةة  طةةةةةةط  ىق ةةةةةة وأج ةةةةةةة ال  ةةةةةةارقود  ةةةةةةش ال قةةةةةةا  أي ةةةةةةاا 
قبةةةةةور األلمةةةةةة  ىقرايةةةةةة م ةةةةةترقة تاعةةةةةدل مةةةةة  قةةةةةدرات الةةةةةدو  العرايةةةةةة ج اعيةةةةةاا ق ةةةةة

كعةةةةةد  ت قيةةةةةق طةةةةةار  ا بعقةةةةةت المسةةةةةا رل وأقراةةةةةوا قةةةةة  أه يةةةةةة االهت ةةةةةام  ةةةةةش هةةةةةذا اإل
مةةةةةة  ج ةةةةةةة  .ال سةةةةةةتو  العراةةةةةةش ىاألمةةةةةة  الصةةةةةة ش الةةةةةةدوا ش ق ةةةةةةاألمةةةةةة  الغةةةةةةذا ش و 

 ةةةةةةش دا ةةةةةةت الةةةةةةدو   -أ ةةةةةةرل ال قةةةةةةا  أه يةةةةةةة االسةةةةةةتعانة بةةةةةةالمبرات العرايةةةةةةة  قلأ ةةةةةةر 
لتقةةةةديي ال  ةةةةةورة والةةةةةرأ  الع  ةةةةش الةةةةةذ  يا عةةةة  صةةةةةناع القةةةةةرار  -و  ارج ةةةةةاأالعرايةةةةة 

 ةةةةةةةش الةةةةةةةدو  العرايةةةةةةةة مةةةةةةة  التعامةةةةةةةت مةةةةةةةة األلمةةةةةةةة والتمسيةةةةةةةا مةةةةةةة  تكعات ةةةةةةةا ق ةةةةةةةى 
  .العراية ال جت عات
قةةةةة  ت  ينةةةةةي ل كةةةةةادرة ال ج ةةةةة   األمةةةةةي  العةةةةةام  ةةةةةش  تةةةةةام ال قةةةةةا  السةةةةةيد وقةةةةةد أقةةةةةرب

بال قةةةةا  معةةةةي لتكةةةةاد  الةةةةرأ  ومناق ةةةةة تقةةةةدألرات قوقكةةةةة مةةةة  حع ةةةةا  الةةةةوط  العراةةةةش 
 اصةةةةةة  ةةةةةش ظةةةةةت االرتكةةةةةاك الةةةةةذ  تسةةةةةبب فيةةةةةي تف ةةةةةش واةةةةةا  الاورونةةةةةا قال يةةةةةاا ومةةةةةا 

 يةةةةة الةةةةدو  ومةةةة   ين ةةةةا الةةةةدو  ا ةةةةرله وسةةةةيفرله مةةةة  نتةةةةا و وتكعةةةةات سةةةةتعانش من ةةةةا ج
أقةةةةةةرب ال  ةةةةةةارقود قةةةةةة  امتنةةةةةةان ي لاجت ةةةةةةاع و  االق ةةةةةةا   ةةةةةةش الجامعةةةةةةة العرايةةةةةةة.

ققةةةد لقةةةا   ةةةانش قراةةةب لتقيةةةيي الواةةةة  ىوتةةةي االتفةةةاق ق ةةة لالعةةةامالسةةةيد األمةةةي  مةةةة 
العراةةةةةةش والةةةةةةدولش مجةةةةةةدداا وا ةةةةةةا يسةةةةةة ي  ةةةةةةش تعداةةةةةةد قناصةةةةةةر الرؤاةةةةةةة االسةةةةةةتراتيجية 

  .م  جانب الجامعة العراية
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يةةةةاد قةةةةاو  نا ةةةةب ر ةةةةي  ج  وراةةةةة السةةةةيد إ :ذا وقةةةةد شةةةةارك  ةةةةش ال قةةةةا  قةةةةت مةةةة هةةةة
السةةةةةةةيد  ةةةةةةةتاد السةةةةةةةنيورة ر ةةةةةةةي  ولرا  لبنةةةةةةةاد األسةةةةةةةبقل و السةةةةةةةيد و  لالعةةةةةةةراق األسةةةةةةةبق

ق ةةةةةةرو موسةةةةةةى األمةةةةةةي  السةةةةةةيد و  لطةةةةةةاهر ال صةةةةةةر  ر ةةةةةةي  ولرا  األردد األسةةةةةةبق
رجيةةةةة م  ةةةةد  ةةةة  عيسةةةةى ولاةةةةر  االسةةةةيد العةةةةام األسةةةةبق لجامعةةةةة الةةةةدو  العرايةةةةةل و 

ال غةةةةةةةةةرب األسةةةةةةةةةبقل واألميةةةةةةةةةر ترقةةةةةةةةةش السيصةةةةةةةةةت ر ةةةةةةةةةي  االسةةةةةةةةةتمكارات السةةةةةةةةةعودية 
م  ةةةةد جاسةةةةي الصةةةةقر الةةةةر ي  االسةةةةبق ل برل ةةةةاد العراةةةةش ور ةةةةي  السةةةةيد األسةةةةبقل و 

 . ر ة التجارة والصناقة  ش الاوات
 ةةةةةةةش االجت ةةةةةةةاع االسةةةةةةةت نا ش  11/5/2020شةةةةةةةارك السةةةةةةةيد األمةةةةةةةي  العةةةةةةةام  تةةةةةةةارا   -8

  ال ةةةةةتود ال قافيةةةةةة  ةةةةةش العةةةةالي العراةةةةةش قبةةةةةر تقنيةةةةةة ل سةةةةادة الةةةةةولرا  ال سةةةةةتولي  قةةةة
  يةةةةةةدألو قةةةةةةونفران  ل ل ناق ةةةةةةة تةةةةةةع يرات ألمةةةةةةة قورونةةةةةةا ق ةةةةةةى القطةةةةةةاع ال قةةةةةةا ش  ةةةةةةش 

وتنةةةةةةاو  االجت ةةةةةةاع التةةةةةةع يرات ال كاشةةةةةةرة أللمةةةةةةة تف ةةةةةةش  يةةةةةةروس  الب ةةةةةةداد العرايةةةةةةة.
 ورونةةةةةةةا ال سةةةةةةةتجد ق ةةةةةةةى القطةةةةةةةاع ال قةةةةةةةا شل وأهةةةةةةةي اإلجةةةةةةةرا ات االحترالاةةةةةةةة التةةةةةةةش 

الةةةةةةدو  العرايةةةةةةة ل واج ةةةةةة هةةةةةةذه األلمةةةةةةة والمطةةةةةط ال سةةةةةةتقب ية ل رح ةةةةةةة مةةةةةةا اتمةةةةةذت ا 
بعةةةةد انت ةةةةا  الواةةةةا . و ةةةةش هةةةةذا اإلطةةةةارل أ ةةةةد السةةةةيد األمةةةةي  العةةةةام  ةةةةش ق  تةةةةي ق ةةةةى 
أه يةةةةةةة دور القطةةةةةةاع ال قةةةةةةا ش  ةةةةةةش ر ةةةةةةة قةةةةةةدرة ال جت عةةةةةةات وتعداةةةةةةد مناقت ةةةةةةا قنةةةةةةد 

ى أه يةةةةةةة   ةةةةةةا أ ةةةةةةد ق ةةةةةة مواج ةةةةةةة األواةةةةةةاع االسةةةةةةت نا ية والتغ ةةةةةةب ق ي ةةةةةةا  نجةةةةةةا .
الةةةةةة و طةةةةةط  التنسةةةةةيق والتعةةةةةاود  ةةةةةي  قا ةةةةةة القطاقةةةةةات مةةةةة  أجةةةةةت واةةةةةة  ليةةةةةات  ع 

تسةةةةةةةاقد ق ةةةةةةةى التغ ةةةةةةةب ق ةةةةةةةى التةةةةةةةداعيات السةةةةةةة بية ل ةةةةةةةذه  اسةةةةةةةتراتيجية است ةةةةةةةرافية
األلمةةةةةة ق ةةةةةى قا ةةةةةة القطاقةةةةةاتل و اصةةةةةة القطاقةةةةةات ال قافيةةةةةة واإل داعيةةةةةة. وأشةةةةةار 

 ايةةةةةة االجت اعيةةةةةة أي ةةةةاا إلةةةةةى أه يةةةةة النظةةةةةر  ةةةةةش واةةةةة إطةةةةةار قةةةةةانونش لتةةةةو ير ال 
 ل عام ي   ش القطاقات ال قافية واإل داعية.

بالنةةةةدا  اإلنسةةةةانش الةةةةذ  أط قتةةةةي  ال جنةةةةة الع يةةةةا لأل ةةةةوة  رحةةةةب السةةةةيد األمةةةةي  العةةةةام -9
 ةةةةةةةةةدقوة القيةةةةةةةةةادات الدألنيةةةةةةةةةة وج ةةةةةةةةةوع النةةةةةةةةةاس حةةةةةةةةةو  العةةةةةةةةةالي ل صةةةةةةةةةاة  "اإلنسةةةةةةةةةانية
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 جةةةةةةةت اإلنسةةةةةةةانية  ةةةةةةةش ال واج ةةةةةةةة الصةةةةةةةعكة مةةةةةةةة جا  ةةةةةةةةأوالصةةةةةةةيام والةةةةةةةدقا  مةةةةةةة  
وقانةةةةةةةةةت  ال جنةةةةةةةةةة الع يةةةةةةةةةا لأل ةةةةةةةةةوة اإلنسةةةةةةةةةانية  قةةةةةةةةةد .  يةةةةةةةةةروس قورونةةةةةةةةةا ال سةةةةةةةةةتجد

أصةةةةدرت  ياناةةةةةا لةةةةةدقوة ج يةةةةةة النةةةةةاس حةةةةو  العةةةةةالي ل صةةةةةاة والصةةةةةيام والةةةةةدقا   ةةةةةش 
ةةةةةت د ألر ةةةةةة   أجةةةةةت أمةةةةة   14/5/2020ألةةةةةوم  هةةةةةذا الواةةةةةا  قةةةةة  الك ةةةةةراةل قةةةةةد  وج 

حيةةةةةب بال  ةةةةةارقة واسةةةةةعاا بالتر  إيجا يةةةةةاا  وتفةةةةةاقاا  حيةةةةةو القةةةةةت هةةةةةذه الةةةةةدقوة تجاواةةةةةاا 
وت بيةةةةةةةةة الةةةةةةةةدقوة مةةةةةةةة  قبةةةةةةةةت قةةةةةةةةدد قبيةةةةةةةةر مةةةةةةةة  ال مصةةةةةةةةيات الدألنيةةةةةةةةة والسياسةةةةةةةةية 

اإلمةةةةام   ةةةةي ة وال جت عيةةةةة الفعالةةةةة وال ةةةةت رة حةةةةو  العةةةةاليل  ةةةةش مقةةةةدمت ي قةةةةت مةةةة  
األ بةةةةةةر شةةةةةةي  األلهةةةةةةر ال ةةةةةةراا وقداسةةةةةةة بابةةةةةةا الفاتيعةةةةةةادل وقلةةةةةة    ةةةةةةدف ت قيةةةةةةق 

  . شوحدة إنسانية قال ية  ش مواج ة ت دألد الواا  العال
بع  ةةةةة   الصةةةةاة مةةةة  أجةةةةت اإلنسةةةةانية  ةةةةش السةةةةيد األمةةةةي  العةةةةام شةةةةارك هةةةةذال وقةةةةد 

إلةةةةةى الت سةةةةة  ب ةةةةةا يج ةةةةةة شةةةةة ت الك ةةةةةر  ةةةةةش وقةةةةةت يجةةةةةدود دقةةةةةا  ال ةةةةةا قصةةةةةيرة 
متقةةةةةةداا أد هةةةةةةذا  أنفسةةةةةة ي م ةةةةةةطرا  النعةةةةةةدا  متقةةةةةةت وتكاقةةةةةةد حتةةةةةةى  ةةةةةةي  األهةةةةةةتل

لتعةةةةةاطال ال ةةةةةعوب ل واج ةةةةةة الواةةةةةا  العةةةةةال ش ال ي نةةةةةة ا ةةةةةى االنعةةةةةدا  ال فةةةةةروض ق
 ةةةةةةةش . وتنةةةةةةةاو  السةةةةةةةيد األمةةةةةةةي  العةةةةةةةام والتةةةةةةةراحيل وأد التكاقةةةةةةةد ال أل غةةةةةةةش التعااةةةةةةةد

   تةةةةةي قةةةةةذل  أه يةةةةةة الت سةةةةة  بال  ةةةةةاقر الدألنيةةةةةة  ةةةةةش هةةةةةذه ال  ظةةةةةة ال رجةةةةةة التةةةةةش 
تواجةةةةةةةةي اإلنسةةةةةةةةانيةل متقةةةةةةةةداا أد إ ةةةةةةةةاق الا يةةةةةةةةر مةةةةةةةة  دور العكةةةةةةةةادة أل وا  ةةةةةةةةا  ةةةةةةةةش 

لعةةةةةةدوق ألاةةةةةةذقرنا بةةةةةةعد ال ةةةةةةرق والغةةةةةةرب قةةةةةةإجرا  احتةةةةةةرال  اةةةةةةرور  ل نةةةةةةة انت ةةةةةةار ا
  .لي  م دوداا ب عادل وأني موجود مة الك ر  ش قِت معاد تعالى وجود  

 ال جنةةةةةةةة الع يةةةةةةةا لأل ةةةةةةةوة اإلنسةةةةةةةانية  هةةةةةةةش لجنةةةةةةةة دوليةةةةةةةة إلةةةةةةةى أد تجةةةةةةةدر اإلشةةةةةةةارة و 
مسةةةةةةةةةتق ة ت ةةةةةةةةةي مج وقةةةةةةةةةة مةةةةةةةةة  المبةةةةةةةةةرا  والقةةةةةةةةةادة  ةةةةةةةةةش مجةةةةةةةةةا  حةةةةةةةةةوار األديةةةةةةةةةاد 

  ة لو يقةةةةةةة  األ ةةةةةةوة اإلنسةةةةةةانيةوال قا ةةةةةةاتل   ةةةةةةدف ت قيةةةةةةق القةةةةةةيي والغايةةةةةةات السةةةةةةامي
ح ةةةةد الطيةةةةب شةةةةي  األلهةةةةر أالةةةةدقتور   ةةةةا قةةةةت مةةةة    ةةةةي ة اإلمةةةةام األ بةةةةرالتةةةةش وقع  

ال ةةةةةةةراا وقداسةةةةةةةة الكابةةةةةةةا  رنسةةةةةةةي  بابةةةةةةةا الانيسةةةةةةةة الاا وليعيةةةةةةةةل  ةةةةةةةش الرابةةةةةةةة مةةةةةةة  
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ل وقلةةةةة   دولةةةةةة اإلمةةةةةارات العرايةةةةةة ال ت ةةةةةدة  ةةةةةو ظبةةةةةشأب دألنةةةةةة  2019شةةةةةكاط / براألر
لاألةةةةد ولةةةةش ق ةةةةد أ ةةةةو ظبةةةةشل راقةةةةش و يقةةةةة األ ةةةةوة   رقايةةةةة سةةةة و ال ةةةةي  م  ةةةةد  ةةةة 

 ة.اإلنساني
األمةةةةةةي  العةةةةةةام أد الةةةةةةدو  العرايةةةةةةة تجةةةةةةد نفسةةةةةة ال وهةةةةةةش تواجةةةةةةي جا  ةةةةةةة  السةةةةةةيدأ ةةةةةةد  -10

 يةةةةةةةروس قورونةةةةةةةا ال سةةةةةةةتجدل  ةةةةةةةش واةةةةةةةة ال تا سةةةةةةةد ق يةةةةةةةيل إق ت ةةةةةةةر هةةةةةةةذه الةةةةةةةدو  
   ظةةةةةةةةةة بالغةةةةةةةةةة الدقةةةةةةةةةة مةةةةةةةةة  تارام ةةةةةةةةةا ال عاصةةةةةةةةةرل واعةةةةةةةةةد ققةةةةةةةةةٍد مةةةةةةةةة  ال عانةةةةةةةةةاة 

ل نطقةةةةةةة ودول ةةةةةةال واسةةةةةةتندف مةةةةةةوارد وطاقةةةةةةاٍت ليسةةةةةةت ق ي ةةةةةةة. واالاةةةةةةطراب أن ةةةةةة  ا
و ةةةةةةةش حةةةةةةةي  تواجةةةةةةةي بعةةةةةةةل الةةةةةةةدو  العرايةةةةةةةة حرواةةةةةةةاا أه يةةةةةةةة تا ةةةةةةةدد وجودهةةةةةةةا قاتةةةةةةةي 
 عيانةةةةةات سياسةةةةةية موحةةةةةةدة قات سةةةةةيادةل  ةةةةةةإد دوالا أ ةةةةةرق تاعةةةةةةانش ألمةةةةةات سياسةةةةةةية 
واقتصةةةةادية مرقكةةةةةل ت ةةةةع ا ت ةةةةت اةةةةغوط شةةةةدألدة قةةةةد تصةةةةت إلةةةةى حةةةةد االنفجةةةةار. 

 ةةةةش مج   ةةةةا مةةةة   تن ةةةةر إق ي ةةةةش  مةةةة  الجيةةةةراد ال كاشةةةةرا  الةةةةذأل   وتاعةةةةانش ال نطقةةةةة
يع  ةةةةةةود ق ةةةةةةى اسةةةةةةتغا  هةةةةةةذه األواةةةةةةاع لت بيةةةةةةت مةةةةةةواطو أقةةةةةةدام ل ةةةةةةيل وترسةةةةةةي  

 وجودهي ومصال  ي ق ى حساب شعوب ال نطقة م  العرب.
األمةةةةي  العةةةةام ن ةةةةرتي صةةةة يفة  السةةةةيد جةةةةا ت هةةةةذه الا  ةةةةات  ةةةةش مقةةةةاٍ  مطةةةةو  بق ةةةةي

ت ةةةةةةةةةت قنةةةةةةةةةواد  العةةةةةةةةةالي العراةةةةةةةةةش  ةةةةةةةةةش  19/6/2020  تةةةةةةةةةارا ال ةةةةةةةةةرق األوسةةةةةةةةةط 
قةةةةةةةا  وقةةةةةةةد تنةةةةةةةاو  ال  اإلألرانةةةةةةةش . -مواج ةةةةةةةة الجا  ةةةةةةةة والتن ةةةةةةةر اإلق ي ةةةةةةةش الترقةةةةةةةش

تةةةةةةع يرات ألمةةةةةةة قورونةةةةةةا ال  تةةةةةةدة ق ةةةةةةى الواةةةةةةعي  الةةةةةةدولش واإلق ي ةةةةةةش وانععاسةةةةةةات ا 
األمةةةةةةي  العةةةةةةام أد ت ةةةةةةا ر السةةةةةةيد  وجةةةةةةا  ب قةةةةةةا  ال  ت  ةةةةةةة ق ةةةةةةى العةةةةةةالي العراةةةةةةش.

واإلق ي يةةةةة قةةةةد يم ةةةةق قةةةةوس ألمةةةةاٍت م تةةةةد ي ةةةةي دو  ال نقطةةةةة الت ةةةةديات العال يةةةةة 
مةةةةة  م ةةةةةرق ا إلةةةةةى مغرا ةةةةةا. وأمةةةةةام هةةةةةذه األلمةةةةةات المطيةةةةةرةل   ةةةةةي  أمةةةةةام العةةةةةةرب 
سةةةةةةوق تفعيةةةةةةت الع ةةةةةةت ال  ةةةةةةترك بعسةةةةةةرع وقةةةةةةٍت م عةةةةةة ل قلةةةةةة  أنةةةةةةي لةةةةةة  يعةةةةةةود  ةةةةةةش 

التصةةةةةةد  لأللمةةةةةةات  -م  ةةةةةةا قةةةةةةاد حجةةةةةةي مواردهةةةةةةا وقةةةةةةدرات ا-اسةةةةةةتطاقة أ  دولةةةةةةة 
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أد األلمةةةةةةات قات ةةةةةةا لةةةةةة  تقةةةةةةال قنةةةةةةد حةةةةةةدود هةةةةةةذه الدولةةةةةةة أو منفةةةةةةردةل   ةةةةةةاا قةةةةةة  
  ت  ل وسيقت ش التعامت مع ا مقاراة قراية ج اعية.

الةةةةةدقوة إلةةةةةى تسةةةةةراة  طةةةةةط التاامةةةةةت االقتصةةةةةاد   ةةةةةش السةةةةةيد األمةةةةةي  العةةةةةام د وجةةةةةد  
لالةةةةةت تعةةةةةانش مةةةةة  معةةةةةدالت متوااةةةةةعة ل تجةةةةةارة البينيةةةةةة مةةةةةا ال نطقةةةةةة العرايةةةةةة التةةةةةش 

األلمةةةةةةةةةات االقتصةةةةةةةةةادية التةةةةةةةةةش   قت ةةةةةةةةةا الجا  ةةةةةةةةةة  %ل متقةةةةةةةةةداا  أد10ال تتجةةةةةةةةةاول 
سةةةةةةتاعيد ترتيةةةةةةب أوراقةةةةةةاا ق يةةةةةةرةل حيةةةةةةو ستاتسةةةةةةب التجةةةةةةارة البينيةةةةةةة واةةةةةةرامو التعةةةةةةاود 
االقتصةةةةةةةةةةةةةةةاد  وال  ةةةةةةةةةةةةةةةروقات اإلق ي يةةةةةةةةةةةةةةةة ال  ةةةةةةةةةةةةةةةترقة لتةةةةةةةةةةةةةةةوطي  الصةةةةةةةةةةةةةةةناقات 
االسةةةةتراتيجية أه يةةةةة متداألةةةةدة . وأاةةةةاف أد   ةةةةة أ قةةةةاا مفتوحةةةةاا أمةةةةام تفعيةةةةت مةةةةا هةةةةو 

ا ا  مةةةةا قاطةةةةة مةةةة  أشةةةةواطل ن ةةةةو إن ةةةةا  منطقةةةةة التجةةةةارة ال ةةةةرة قةةةةا ي بالفعةةةةتل واسةةةةت
العرايةةةةةةة الابةةةةةةرقل ومةةةةةةا يسةةةةةةت دمي قلةةةةةة  مةةةةةة  إن ةةةةةةا  سةةةةةةراة ونةةةةةةاجد لاا ةةةةةةة الق ةةةةةةايا 

 ال تع قة بقواقد ال ن ع و يرها.
( ل جنةةةةةةة التنسةةةةةةيق الع يةةةةةةا ل ع ةةةةةةت العراةةةةةةش ال  ةةةةةةترك 49ا تت ةةةةةةت الةةةةةةدورة العاديةةةةةةة ) -11

قبةةةةةر تقنيةةةةةةة  13/7/2020لةةةةة   تةةةةةارا  وق أق ال ةةةةةا  ر اسةةةةةة السةةةةةيد األمةةةةةي  العةةةةةامل
استعراةةةةةةةةةةةةت ال نظ ةةةةةةةةةةةةات العرايةةةةةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةةةةةة وقةةةةةةةةةةةةد .   يةةةةةةةةةةةةدألو قةةةةةةةةةةةةونفران  

ومتسسةةةةةةةةات الع ةةةةةةةةت العراةةةةةةةةش ال  ةةةةةةةةترك أق ةةةةةةةةا  لجنةةةةةةةةة التنسةةةةةةةةيق الع يةةةةةةةةا ل ع ةةةةةةةةت 
العراةةةةةش ال  ةةةةةترك رؤات ةةةةةا  ةةةةةش قيسيةةةةةة مواج ةةةةةة تةةةةةداعيات جا  ةةةةةة  يةةةةةروس قورونةةةةةا 

قةةةةةةدد مةةةةةة  إلةةةةةةى اةةةةةةا ة باإلال سةةةةةةتجد ق ةةةةةةى االقتصةةةةةةاديات وال جت عةةةةةةات العرايةةةةةةةل 
ال واةةةةةةةةةوقات ال امةةةةةةةةةة ال رتكطةةةةةةةةةة  تنسةةةةةةةةةيق التعةةةةةةةةةاود والتفاقةةةةةةةةةت اإليجةةةةةةةةةا ش  ةةةةةةةةةي  

  متسسات الع ت العراش ال  ترك.
ه يةةةةةةة أ ق ةةةةةةى و ةةةةةا  ق  تةةةةةةي اال تتاحيةةةةةة أمةةةةةةام ال جنةةةةةةةل أ ةةةةةد السةةةةةةيد األمةةةةةةي  العةةةةةام 

الةةةةةدور االيجةةةةةا ش الةةةةةذ  ت عكةةةةةي منظ ةةةةةات ومتسسةةةةةات الع ةةةةةت العرايةةةةةة ال تمصصةةةةةة 
الصةةةةةةةعواات والت ةةةةةةةديات التةةةةةةةش تواجةةةةةةةي االقتصةةةةةةةادات وال جت عةةةةةةةات  ةةةةةةةش مواج ةةةةةةةة 

 ي هةةةةةذه  ةةةةةع  وقلةةةةة  ل ةةةةا تا  العرايةةةةة نتيجةةةةةة تف ةةةةش جا  ةةةةةة  يةةةةةروس قورونةةةةا ال سةةةةةتجدل
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ال نظ ةةةةةةات وال تسسةةةةةةات مةةةةةة   يةةةةةةوت  بةةةةةةرة قرايةةةةةةة  ةةةةةةش ج يةةةةةةة ال جةةةةةةاالت التةةةةةةش 
د ق ةةةةةةا أواةةةةةةةح السةةةةةةيد األمةةةةةةةي  العةةةةةةةام أ ت ةةةةةة  أمةةةةةةة  وسةةةةةةامة ال ةةةةةةةواط  العراةةةةةةةش.

قةةةةةةةةةةا  رو  جدألةةةةةةةةةةدة تتسةةةةةةةةةةي بالجديةةةةةةةةةةة واال ةةةةةةةةةةاص إقة تقت ةةةةةةةةةةش ال رح ةةةةةةةةةةة ال اليةةةةةةةةةة
د ال نطقةةةةةة العرايةةةةةة ت ت ةةةةة  مةةةةة  القةةةةةدرات واالمعانيةةةةةات التةةةةةش أوال يواةةةةةةل  اصةةةةةة و 
الت ةةةةةةةديات شةةةةةةةراطة تبنةةةةةةةش الن ةةةةةةةوقج  وأقةةةةةةةوق صةةةةةةةعب الظةةةةةةةروف أتته  ةةةةةةةا ل واج ةةةةةةةة 

  الذ  يعع  هذه القدرات واالمعانيات.
 ع ةةةةةت العراةةةةةش ال  ةةةةةترك ق ةةةةةى ل وا قةةةةةت لجنةةةةةة التنسةةةةةيق الع يةةةةةا لاإلطةةةةةاروِ ةةةةةش هةةةةةذا 

العةةةةةةةام  تقةةةةةةةديي درع الع ةةةةةةةت التن ةةةةةةةو  العراةةةةةةةش هةةةةةةةذا العةةةةةةةام السةةةةةةةيد األمةةةةةةةي  مقتةةةةةةةر  
 نظةةةةةةراا ل الفتةةةةةةا  السيسةةةةةةش ر ةةةةةةي  ج  وراةةةةةةة مصةةةةةةر العرايةةةةةةة لفمامةةةةةةة الةةةةةةر ي  قبةةةةةةد

 التةةةةةش يقودهةةةةةا سةةةةةيادتي دا ةةةةةت مصةةةةةرل ق  ةةةةةاا  ل ج ةةةةةود واالنجةةةةةالات التن واةةةةةة الابيةةةةةرة
 جالةةةةة ال  ةةةة  قبةةةةدإلةةةةى  ةةةةش العةةةةام ال ااةةةةش  د تةةةةي تقةةةةديي هةةةةذا الةةةةدرعأنةةةةي سةةةةبق و عب

مةةةةةةي  العةةةةةةام ة السةةةةةةيد األ  ةةةةةةا اط  ةةةةةة   ال ةةةةةةانش م ةةةةةة  ال   اةةةةةةة االردنيةةةةةةة ال اشةةةةةة ية.
ال كةةةةةادرات وال سةةةةةاه ات واال اةةةةةار واالجةةةةةرا ات التةةةةةش تب ةةةةةورت نتيجةةةةةة ج ةةةةةود  ىق ةةةةة

مانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة ال مت فةةةةةةةةة ل جامعةةةةةةةةة العرايةةةةةةةةة ومنظ ةةةةةةةةات ومتسسةةةةةةةةات قطاقةةةةةةةةات األ
لمةةةةةةةةة  يةةةةةةةةروس أ ةةةةةةةةترك  ةةةةةةةةا  الفتةةةةةةةةرة ال ااةةةةةةةةية ومنةةةةةةةةذ  ةةةةةةةةد  الع ةةةةةةةةت العراةةةةةةةةش ال 
تش  ةةةةةةةش مقةةةةةةةدمت ا االجةةةةةةةرا ات والتةةةةةةةدا ير التةةةةةةةش شةةةةةةة   ا  يةةةةةةةاد ع ورونةةةةةةةال والتةةةةةةةش يةةةةةةة

ل وقةةةةةةةةةةةةةذل  6/5/2020ال ج ةةةةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةةةةةةةةاقش الصةةةةةةةةةةةةادر ألةةةةةةةةةةةةوم 
االجةةةةةةرا ات والتةةةةةةدا ير التةةةةةةش شةةةةةة   ا  يةةةةةةاد وقةةةةةةرار مج ةةةةةة  ولرا  الصةةةةةة ة العةةةةةةرب 

  .10/6/2020 ش 
ال رح ةةةةةة القادمةةةةةة بعةةةةةد ل وأي ةةةةةاا ت ةةةةةيات ومتط كةةةةةات الفتةةةةةرة ال اليةةةةةة ةةةةةش اةةةةةو  مقو 

 ىانت ةةةةةةا  جا  ةةةةةةة  يةةةةةةروس قورونةةةةةةا ال سةةةةةةتجدل اتفقةةةةةةت لجنةةةةةةة التنسةةةةةةيق الع يةةةةةةا ق ةةةةةة
ل ناق ةةةةةةة قا ةةةةةةة ال واةةةةةةوقات ال رتكطةةةةةةة  تعداةةةةةةد  مةةةةةة  مةةةةةةرة سةةةةةةنوااا  أ  ةةةةةةرااللتئةةةةةةام 

التنسةةةةةةيق والتعةةةةةةاود  ةةةةةةي  منظ ةةةةةةات ومتسسةةةةةةات الع ةةةةةةت العراةةةةةةش ال  ةةةةةةتركل وقلةةةةةة  
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اةةةةو  مسةةةةاحة التاقةةةةش والتفاقةةةةت التةةةةش تتي  ةةةةا منصةةةةة هةةةةذه ال جنةةةةة ل عالجةةةةة  ةةةةش 
يةةةةةةةة سةةةةةةة بيات قةةةةةةةد تنةةةةةةةتو  ةةةةةةةش حالةةةةةةةة قةةةةةةةدم التعةةةةةةةاود والتنسةةةةةةةيق بال ةةةةةةةعت أوتفةةةةةةةاد  
مةةةةةي  العةةةةةام ق ةةةةةا  لجنةةةةةة التنسةةةةةيق الع يةةةةةا ب كةةةةةادرة السةةةةةيد األأ ق ةةةةةا رحةةةةةب  ال رجةةةةةو.

لمةةةةةة قورونةةةةةةا أدارة إمةةةةةتص بةةةةةي جنةةةةةة الق ةةةةةةا  أ د مةةةةة   ت ةةةةةعيت  راةةةةةق ق ةةةةةت معةةةةةو  
نةةةةةاق  ال جنةةةةةة بعامةةةةةت هيئت ةةةةةا توصةةةةةيات هةةةةةذا الفراةةةةةق تد أ ىبعادهةةةةةال وق ةةةةةأبعا ةةةةةة 

  ا  اجت اق ا القادم.
ل ق  ةةةةةةة مسةةةةةةج ة  ةةةةةةش مناسةةةةةةكة 20/7/2020ألقةةةةةةى السةةةةةةيد األمةةةةةةي  العةةةةةةامل  تةةةةةةارا   -12

إطةةةةةةةةاق دولةةةةةةةةة األمةةةةةةةةارات العرايةةةةةةةةة ال ت ةةةةةةةةدة ل  ةةةةةةةةروع  مسةةةةةةةةكار األمةةةةةةةةت ل وأشةةةةةةةةاد 
مناسةةةةةكة  راةةةةةدة وم طةةةةةة  أن ةةةةةا ل مواةةةةة اا  سةةةةةكارالق  يةةةةةة إطةةةةةاق  ال ةةةةةا  نجةةةةةا  

 ارقةةةةةةة  ةةةةةةش مسةةةةةةيرة االنجةةةةةةالات اإلماراتيةةةةةةة والعرايةةةةةةة ل ةةةةةةا تجسةةةةةةده مةةةةةة  رسةةةةةةالة أمةةةةةةت 
 وط ةةةةةةةو  وت فيةةةةةةةد لاةةةةةةةت شةةةةةةةعوب ال نطقةةةةةةةة  ةةةةةةةش قةةةةةةةدرت ا ق ةةةةةةةى تمطةةةةةةةش الت ةةةةةةةديات

د م ةةةةةروع وأ ةةةةةد أ حيةةةةةا  لتةةةةةارا  قراةةةةةش لا ةةةةةر باإلنجةةةةةالات  ةةةةةش ممت ةةةةةال الع ةةةةةوم.إو 
ألمةةةةةةةت  الستا ةةةةةةةاف قوقةةةةةةةب ال ةةةةةةةرا  دولةةةةةةةة اإلمةةةةةةةارات العرايةةةةةةةة ال ت ةةةةةةةدة  مسةةةةةةةكار ا

 لإن ةةةةةةةا يععةةةةةةة  هواةةةةةةةة الدولةةةةةةةة و قا ةةةةةةةة أ نا  ةةةةةةةا  ةةةةةةةش ت ةةةةةةةد  ال سةةةةةةةت يت وتمطيةةةةةةةي
وال  ةةةةةةا رة ق ةةةةةةةى التطةةةةةةةوار وتعداةةةةةةةد ال عر ةةةةةةة واستا ةةةةةةةاف   ةةةةةةةاق جدألةةةةةةةدة ي عةةةةةةة  أد 

 تغير مسار التارا . 
مسةةةةاه ة إماراتيةةةةة قرايةةةةة  ةةةةش  عةةةةد  هةةةةذا االنجةةةةال يا   ةةةةا أ ةةةةد السةةةةيد األمةةةةي  العةةةةام أد 

وارسةةةةت رسةةةةالة إلةةةةى أجيةةةةا  ال سةةةةتقبت ل اقة مسةةةةتقبت واقةةةةد لالنسةةةةانيةت ةةةةعيت وصةةةةن
واعطةةةةةةش أصةةةةةة اب ال كةةةةةةادرة العدا ةةةةةةة ق ةةةةةةى تمطةةةةةةش ل  ةةةةةةت أنةةةةةةي ال ألوجةةةةةةد مسةةةةةةت يت

وأواةةةةةح أد  ال ةةةةةواجد والت ةةةةةديات والتط ةةةةةة الةةةةةدا ي إلةةةةةى ا ت ةةةةةاف ال داةةةةةد والجدألةةةةةد.
االنجةةةةةال هةةةةةو نتيجةةةةةة طبيعيةةةةةة ل ةةةةةن و دولةةةةةة اإلمةةةةةارات  ةةةةةش ت ةةةةةجية اال تاةةةةةار هةةةةةذا 

هةةةةةةةذا ال ةةةةةةةن و   ةةةةةةةق لنةةةةةةةا وأد قةةةةةةةا  مةةةةةةة   ي ةةةةةةةة التمطةةةةةةةيط والرؤاةةةةةةةة الكعيةةةةةةةدةل إلوا
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ن وقجةةةةةاا م   ةةةةةاا ومواةةةةةوقاا ل ةةةةةدرس والتةةةةةد ر مةةةةة  قا ةةةةةة األمةةةةةي الناه ةةةةةةل السةةةةةاعية 
 ق ا أني اتا  ال جا  لوصو  العرب إلش ال را . ل إلش الت يد

قبةةةةةةةةةةةر تقنيةةةةةةةةةةةة   يةةةةةةةةةةةدألو  27/7/2020 تةةةةةةةةةةةارا   لمةةةةةةةةةةةي  العةةةةةةةةةةةامشةةةةةةةةةةةارك السةةةةةةةةةةةيد األ -13
ق ةةةةةا  الةةةةةدورة االسةةةةةت نا ية ل  ج ةةةةة  الةةةةةولار  العراةةةةةش ل ا راةةةةةا ل أ  ةةةةةش  ل  ةةةةةونفران 

ل ناق ةةةةةةةةة و ةةةةةةةةا ق حوق ةةةةةةةةة السةةةةةةةةوق العرايةةةةةةةةة ال  ةةةةةةةةترقة ل ا راةةةةةةةةا  وال وقةةةةةةةةال مةةةةةةةة  
 االتفةةةةةةةاقيتي  )االتفا يةةةةةةةةة العامةةةةةةةة واتفا يةةةةةةةةة السةةةةةةةوق العرايةةةةةةةةة ال  ةةةةةةةترقة ل ا راةةةةةةةةا (.

ق ةةةةش جت ةةةةاع  ةةةةا  اال ةةةةش ق  تةةةةي السةةةةيد األمةةةةي  العةةةةام  طةةةةارل حةةةةو  وِ ةةةةش هةةةةذا اإل
ال وا قةةةةةةةةةة ق ةةةةةةةةةش النسةةةةةةةةةمة الن ا يةةةةةةةةةة ال عدلةةةةةةةةةة مةةةةةةةةة  االتفةةةةةةةةةاقيتي ل وتتةةةةةةةةةواو الج ةةةةةةةةةد 
ال  ةةةةةةةرف الةةةةةةةذ   ذلةةةةةةةي ال ج ةةةةةةة   ةةةةةةةا  العقةةةةةةةدأل  اال يةةةةةةةرا   ةةةةةةةش سةةةةةةةبيت ت قيةةةةةةةق 

األمةةةةةي  العةةةةةام ق ةةةةةى  ةةةةةد السةةةةةيد أق ةةةةةا  تاامةةةةت السةةةةةوق العرايةةةةةة ال  ةةةةةترقة ل ا راةةةةةا .
ش ر ةةةةةةة وتعداةةةةةةد قةةةةةةدرة ه يةةةةةة الةةةةةةدور ال يةةةةةةو  وال ةةةةةةام لقطةةةةةةاع الطاقةةةةةةة والا راةةةةةةا   ةةةةةةأ 

ترقيةةةةةد  إلةةةةةى ال جت عةةةةةات ق ةةةةةى ت قيةةةةةق ن  ةةةةةة تن واةةةةةة شةةةةةام ة ومسةةةةةتدامةل داعيةةةةةاا 
 بر قةةةةةدر م عةةةةة  مةةةةة  االمعانيةةةةةات ال تاحةةةةةة لقطاقةةةةةات عاالسةةةةةتفادة بةةةةة ىالج ةةةةةود ق ةةةةة

  ةةةةر القطاقةةةةات التةةةةش أالطاقةةةةة والا راةةةةا   ةةةةش ال نطقةةةةة العرايةةةةةل والتةةةةش تعتبةةةةر مةةةة  
األمةةةةةي  العةةةةةام شةةةةةار السةةةةةيد أل طةةةةةاراإلو ةةةةةش هةةةةةذا  تنطةةةةةو  ق ةةةةةى امعانيةةةةةات واقةةةةةدة.

د ال نطقةةةةةة إ ةةةةةش حالةةةةةة مةةةةةا ت قةةةةةق الةةةةةراط الا راةةةةةا ش ب ةةةةةعت متاامةةةةةتل  ةةةةةإلةةةةةى أنةةةةةي 
  بر سوق اق ي ية بعد االت اد االورواش.أالعراية ستصكح  انش 

ال ج ةةةةةة  الةةةةةةولار  العراةةةةةةش  إلةةةةةةى أدطةةةةةةارل تجةةةةةةدر االشةةةةةةارة ل وِ ةةةةةةش هةةةةةةذا اإلوأ يةةةةةةراا 
النسةةةةةةةةمة الن ا يةةةةةةةةة ال عدلةةةةةةةةة مةةةةةةةة   ىق ةةةةةةةةق الةةةةةةةةي بال وا قةةةةةةةةة أ ل ا راةةةةةةةةا  قةةةةةةةةد ا تةةةةةةةةتي 

ق ةةةةةةةةى طراةةةةةةةةق  لألمةةةةةةةةاماالتفةةةةةةةةاقيتي ل حيةةةةةةةةو تعتبةةةةةةةةر ت ةةةةةةةة  المطةةةةةةةةوة د عةةةةةةةةة هامةةةةةةةةة 
ال تسسةةةةةةةةش والت ةةةةةةةةراعش لت قيةةةةةةةةق السةةةةةةةةوق العرايةةةةةةةةة ال  ةةةةةةةةترقة  اإلطةةةةةةةةاراسةةةةةةةةتا ا  
 ل ا راا .
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 ةةةةةش احتفةةةةةا  ال نظ ةةةةةة العرايةةةةةة  28/7/2020شةةةةةارك السةةةةةيد األمةةةةةي  العةةةةةام  تةةةةةارا   -14
قةةةةةةام ق ةةةةةةى تعسيسةةةةةة ال  50)االلاسةةةةةةو( ب ناسةةةةةةكة مةةةةةةرور ل ترايةةةةةةة وال قا ةةةةةةة والع ةةةةةةوم 

حيةةةةةةو أ ةةةةةةةد السةةةةةةيد األمةةةةةةةي  العةةةةةةام  ةةةةةةةش ق  تةةةةةةي ق ةةةةةةةى الةةةةةةدور ال ةةةةةةةام الةةةةةةذ  ت عكةةةةةةةي 
ال نظ ةةةةة  ةةةةش  دمةةةةة ال قا ةةةةة والتع ةةةةيي  ةةةةش الةةةةوط  العراةةةةشل و ةةةةش  ةةةةش الع ةةةةت ق ةةةةى 

 تجدألد مف وم ال قا ة م  منط ق ال واة العراية.
 ةةةةةةش مةةةةةةتت ر صةةةةةة فش حةةةةةةو   11/8/2020شةةةةةةارك السةةةةةةيد األمةةةةةةي  العةةةةةةام  تةةةةةةارا   -15

نتةةةةةا و دراسةةةةةة وإطةةةةةاق منصةةةةةة ل  ةةةةةكاب العراةةةةةشل حيةةةةةو أ ةةةةةد سةةةةةيادتي ق ةةةةةى أه يةةةةةة 
الدراسةةةةة التةةةةش تتةةةةيح الفرصةةةةة لاقتةةةةراب ب ةةةةن و ق  ةةةةش مةةةة  تصةةةةورات ال ةةةةكاب  ةةةةش 
العةةةةالي العراةةةةش. ق ةةةةا أشةةةةاد السةةةةيد األمةةةةي  العةةةةام  نتةةةةا و الدراسةةةةة التةةةةش تواةةةةح قةةةةدر 

اةةةةةاع العامةةةةةة  ةةةةةش منطقتنةةةةةا والت ةةةةةديات الةةةةةوقش لةةةةةدق ال ةةةةةكاب ومةةةةةد  ادرا  ةةةةةي لألو 
 التش تواج  ا. 
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 األمانة العامة           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
 (106الدورة العادية )

 تقريـر األميـن العـام
 

 
 
 
 
 
 
 

 ثارتاً: 

 رشاط  ألمارق   عامق بتن  و تي   مجل 
 105 – 106) 

 
 ـــ رشاط   قطاع  ال تصا ي 2
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 نشـــاط القطاع االقتصادي -2
 (106( و)105)فيما بني دورتي اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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 جال التكامل االقتصادي العربي:في م -1
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: ❖

 لجنة التنفيذ والمتابعة: 
( )األمانةةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةةة: 49لجنةةةةةةةةةةةةةةة التنفيةةةةةةةةةةةةةةذ وال تابعةةةةةةةةةةةةةةة اجت اق ةةةةةةةةةةةةةةا ) ققةةةةةةةةةةةةةةدت

( قبةةةةةةر تقنيةةةةةةة   يةةةةةةدألو قةةةةةةونفران   ل ناق ةةةةةةة قةةةةةةدة مواةةةةةةوقاتل مةةةةةة  23/8/2020
يةةةةةةة الابةةةةةةرق والعقكةةةةةةات التةةةةةةش أه  ةةةةةةا متابعةةةةةةة تطبيةةةةةةق منطقةةةةةةة التجةةةةةةارة ال ةةةةةةرة العرا

تواجةةةةةةةي الةةةةةةةدو  األق ةةةةةةةا   ةةةةةةةش تطبيةةةةةةةق األحعةةةةةةةام ال تع قةةةةةةةة بال نطقةةةةةةةة. ق ةةةةةةةا تةةةةةةةي 
اسةةةةةةةتعراض التقراةةةةةةةر السةةةةةةةنو  الت ةةةةةةةاد الغةةةةةةةرف العرايةةةةةةةةل وقةةةةةةةذل  تقةةةةةةةارار ال جةةةةةةةاد 

 .ق الفنية ال نب قة ق  ال جنةرَ والفِ 
 اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية:

ش ل جنةةةةةة الفنيةةةةةة الدا  ةةةةةة لقواقةةةةةد ال ن ةةةةةع العرايةةةةةة  تةةةةةارا  قاقةةةةةد االجت ةةةةةاع االسةةةةةت نا 
قبةةةةةر تقنيةةةةةة   يةةةةةدألو قةةةةةونفران  . وقةةةةةد   ةةةةةص االجت ةةةةةاع إلةةةةةى قةةةةةدد  11/5/2020

ةةةةةدرج  مةةةةة  التوصةةةةةياتل مةةةةة  أه  ةةةةةا: قبةةةةةو  شةةةةة ادة ال ن ةةةةةع الصةةةةةادرة إلاترونيةةةةةاا )ال ا
  ةةةةةا المةةةةةتي والتو يةةةةةة إلاترونيةةةةةاا( مةةةةة  الةةةةةدو  العرايةةةةةة  ةةةةةا   تةةةةةرة جا  ةةةةةة  يةةةةةروس 

رونةةةةةا ال سةةةةةتجدل طال ةةةةةا ألتةةةةةو ر   ةةةةةا إمعانيةةةةةة الت قةةةةةق مةةةةة   يانةةةةةات ال ةةةةة ادة مةةةةة   و 
 ةةةةةةا  رابةةةةةةط الت قةةةةةةق ال وجةةةةةةود ق ي ةةةةةةا المةةةةةةاص بالج ةةةةةةة الرسةةةةةة يةل أو أ  وسةةةةةةي ة 
ت قةةةةةةق إلاترونيةةةةةةة أ ةةةةةةرقل مةةةةةةة األ ةةةةةةذ بعةةةةةةي  االقتكةةةةةةار أد تاةةةةةةود شةةةةةة ادة ال ن ةةةةةةع 

رق وا ةةةةةا و ةةةةةق الن ةةةةةوقج ال عت ةةةةةد  ةةةةةش إطةةةةةار منطقةةةةةة التجةةةةةارة ال ةةةةةرة العرايةةةةةة الابةةةةة
ألتوا ةةةةةةةةق مةةةةةةةةة األحعةةةةةةةةام العامةةةةةةةةة لقواقةةةةةةةةد ال ن ةةةةةةةةع العرايةةةةةةةةةل والط ةةةةةةةةب مةةةةةةةة  الةةةةةةةةدو  

إ طةةةةةةار األمانةةةةةةة  األق ةةةةةةا  التةةةةةةش تر ةةةةةةب  ةةةةةةش إصةةةةةةدار شةةةةةة ادة ال ن ةةةةةةع إلاترونيةةةةةةاا 
العامةةةةةة  ةةةةةذل  قبةةةةةت أسةةةةةبوع مةةةةة   ةةةةةد  اإلصةةةةةدار مةةةةةة تواةةةةةيح  ليةةةةةة الت قةةةةةق من ةةةةةا 

ق ةةةةةةا تةةةةةةي وتةةةةةارا   ةةةةةةد  التطبيةةةةةةق حتةةةةةى ألتسةةةةةةنى تع ي  ةةةةةةا ق ةةةةةةى الةةةةةدو  األق ةةةةةةا . 
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الط ةةةةةب مةةةةة  األمانةةةةةة العامةةةةةة الةةةةةدقوة لعقةةةةةد اجت ةةةةةاع ل جنةةةةةة الفنيةةةةةة الدا  ةةةةةة لقواقةةةةةد 
ال ن ةةةةةع العرايةةةةةة  ةةةةةا  النصةةةةةال ال ةةةةةانش مةةةةة  شةةةةة ر سةةةةةبت بر/ أأل ةةةةةو  القةةةةةادم لتقيةةةةةيي 

ققكةةةةات مةةةة  شةةةةعن ا أد  ةالتجراةةةةةل وقةةةةذل  الط ةةةةب مةةةة  الةةةةدو  األق ةةةةا  تةةةةذليت أيةةةة
ة األق ةةةةةةا   ةةةةةةش ظةةةةةةت تتسةةةةةةبب  ةةةةةةش تعطيةةةةةةت حرقةةةةةةة التجةةةةةةارة  ةةةةةةي  الةةةةةةدو  العرايةةةةةة

 الظروف االست نا ية التش ت ر   ا ال نطقة.
 فري  الخبراء المختص في مجال المنافسة ومراقبة االحتكار في الدول العربية:

ققةةةةد  راةةةةق المبةةةةرا  ال مةةةةتص  ةةةةش مجةةةةا  ال نا سةةةةة ومرا كةةةةة االحتاةةةةار  ةةةةش الةةةةدو  
 (ل حيةةةةةةةةةةو تةةةةةةةةةةي19/2/2020-17( )األمانةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة: 11العرايةةةةةةةةةةة االجت ةةةةةةةةةةاع )

مناق ةةةةةةة االسةةةةةةتبياد المةةةةةةاص بسياسةةةةةةات وقةةةةةةواني  ال نا سةةةةةةة  ةةةةةةش الةةةةةةدو  العرايةةةةةةةل 
وتةةةةةةي الط ةةةةةةب مةةةةةة  األمانةةةةةةة العامةةةةةةة إرسةةةةةةا  االسةةةةةةتبياد ل ةةةةةةدو  األق ةةةةةةا  لغةةةةةةرض 
م ئةةةةيل  ةةةةي إقةةةةادة إرسةةةةالي لألمانةةةةة العامةةةةةة لتقةةةةوم  ت  ي ةةةةي وقراةةةةي ق ةةةةى االجت ةةةةةاع 

ليةةةةة ل ةةةةواد م ةةةةروع القةةةةادم ل فراةةةةق. ق ةةةةا تةةةةي ال ناق ةةةةة واالنت ةةةةا  مةةةة  الصةةةةيا ة األو 
القةةةةةةةةةانود االسترشةةةةةةةةةاد  العراةةةةةةةةةش ل  نا سةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةة  الفصةةةةةةةةةت األو  حتةةةةةةةةةى الفصةةةةةةةةةت 

 ال الو.
لجنة الخبراء القانونين المختصين لتطوير الئحة القواعد االجرائية المتعلقة بآلية 

 فض المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
  ال متصةةةةةةي  لتطةةةةةةوار  ليةةةةةةة تسةةةةةةواة ال نالقةةةةةةات ققةةةةةةدت لجنةةةةةةة المبةةةةةةرا  القةةةةةةانونيي

( )األمانةةةةةةةةة 3 ةةةةةةةةش إطةةةةةةةةار منطقةةةةةةةةة التجةةةةةةةةارة ال ةةةةةةةةرة العرايةةةةةةةةة الابةةةةةةةةرق. اجت اق ةةةةةةةةا )
دولةةةةةةةة قرايةةةةةةةةل حيةةةةةةةو  12( وقلةةةةةةة  ب  ةةةةةةةارقة و ةةةةةةةود 25/2/2020-23العامةةةةةةةة: 

نةةةةاق  االجت ةةةةاع ال ةةةةادة األولةةةةى مةةةة  االتفا يةةةةةل ق ةةةةا توصةةةةت االجت ةةةةاع لعةةةةدد مةةةة  
 التوصياتل م  أه  ا: 

ليةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةدد يةةةةةةةةا األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة  واةةةةةةةةة دألكاجةةةةةةةةة ) صةةةةةةةةت ت  يةةةةةةةةد ( لآتا  •
 مرجعيت ا ونطاق ق   ا وأهدا  ا. 
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ليةةةةةةة بةةةةةةال روف رقةةةةةةام الةةةةةةواردة  ةةةةةةش مةةةةةةت  ااتا يةةةةةةا األمانةةةةةةة العامةةةةةةة بإاةةةةةةا ة األ •
 إلى جانب األرقام.

تا يةةةةةةةا األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة باسةةةةةةةتبدا  مصةةةةةةةط ح  راةةةةةةةق الت عةةةةةةةيي بفراةةةةةةةق تسةةةةةةةواة  •
 النص.ال نالقات أألن ا وجدت  ش 

 يجةةةةول لةةةةةدو  أطةةةةةراف  ( والتةةةةش تةةةةةنص ق ةةةةةى5إقةةةةادة النظةةةةةر  ةةةةش موقةةةةةة ال ةةةةةادة ) •
النةةةةةةداع ح ةةةةةةور ج يةةةةةةة مراحةةةةةةت تسةةةةةةواة ال نالقةةةةةةات الةةةةةةواردة  ةةةةةةش هةةةةةةذه االيةةةةةةة أو 
تفةةةةةةوال مةةةةةة  ي ةةةةةة   ي قانونةةةةةةاا ق ةةةةةةا يجةةةةةةول ل ةةةةةةي االسةةةةةةتعانة ب ست ةةةةةةارا   لت  ةةةةةةق 

 بال ادة الماصة بإجرا ات الع ت. 
( العناصةةةةةةر )أ(ل )جةةةةةةة(ل )د( والتةةةةةةش 2الفقةةةةةةرة ) (6 ةةةةةةتح النقةةةةةةا  الحقةةةةةةاا ل  ةةةةةةادة ) •

تةةةةةةنص ق ةةةةةةى )أ( )تقةةةةةةديي ال  ةةةةةةورة القانونيةةةةةةة والةةةةةةدقي الفنةةةةةةش  ةةةةةةش مجةةةةةةا  تسةةةةةةواة 
 (.6( م  ال ادة )3ال نالقات(ل )

 ت قةةةةش اال طةةةةاراتل ومتابعةةةةة ممت ةةةةال مراحةةةةت وإجةةةةرا ات تسةةةةواة النةةةةداع( )جةةةةة( •
 ل  راجعة.

 تئناف(.تسواة ال نالقات. )وج ال االس  رق  تقارار اقت اد •
 (.6( م  ال ادة )3 تح باب النقا  حو  الفقرة ) •
( مةةةةةة  اتفةةةةةةةاق منظ ةةةةةةة التجةةةةةةةارة العال يةةةةةةة إلةةةةةةةى ال ةةةةةةادة التةةةةةةةش 7إاةةةةةةا ة ال ةةةةةةةادة ) •

 تتناسب مع ا  ش االية.
( بمصةةةةةةوص 11الط ةةةةةةب مةةةةةة  م  اةةةةةةة الك ةةةةةةرا  تقةةةةةةديي مقتةةةةةةر  ي ةةةةةةاف ل  ةةةةةةادة ) •

حةةةةا    يسيةةةةة ققةةةةد االجت اقةةةةات قةةةة  بعةةةةد قبةةةةر وسةةةةا ت االتصةةةةا  ال دأل ةةةةةل  ةةةةش
 اتفاق األطراف ق ى قل .

 الفري  العربي المتخصص لسالمة الغذاء وتسهيل التجارة:
ققةةةةةةةد الفراةةةةةةةق العراةةةةةةةش ال تمصةةةةةةةص لسةةةةةةةامة الغةةةةةةةذا  وتسةةةةةةة يت التجةةةةةةةارة اجت اقةةةةةةةاا  -

(ل وتةةةةةةةةةةةةي  الةةةةةةةةةةةةي 26/2/2020-25اسةةةةةةةةةةةت نا ياا )ال   اةةةةةةةةةةةةة االردنيةةةةةةةةةةةةة ال اشةةةةةةةةةةةة ية: 
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عيت مج ةةةةوقتي  ق ةةةةت مناق ةةةةة  طةةةةة ق ةةةةت ال رح ةةةةة القادمةةةةة ل فراةةةةقل حيةةةةو تةةةةي ت ةةةة
: األولةةةةةةةةىمةةةةةةةة  الفراةةةةةةةةق العراةةةةةةةةش لسةةةةةةةةامة الغةةةةةةةةذا  وتسةةةةةةةة يت التجةةةةةةةةارة: ال ج وقةةةةةةةةة 

اسةةةةةةةةتراتيجية لفراةةةةةةةةق  ل راجعةةةةةةةة ال ةةةةةةةةروط ال رجعيةةةةةةةةة لع ةةةةةةةةت الفراةةةةةةةةق وواةةةةةةةةة  طةةةةةةةةة
سةةةةةةامة الغةةةةةةذا   ةةةةةةش تسةةةةةة يت التجةةةةةةارة  ةةةةةةش ال نطقةةةةةةة العرايةةةةةةةل وال ج وقةةةةةةة ال انيةةةةةةة: 

 قة العراية. لواة سياسة قراية قامة لسامة الغذا   ش ال نط
ققةةةةد الفراةةةةق العراةةةةش لسةةةةامة الغةةةةذا  وتسةةةة يت التجةةةةارة اجت اقةةةةاا قبةةةةر تقنيةةةةة   يةةةةدألو  -

مةةةة   إليةةةةيل حيةةةةو تةةةةي اسةةةةتعراض مةةةةا تةةةةي التوصةةةةت 22/6/2020 تةةةةارا    ةةةةونفران  
قبةةةةةت ال ج ةةةةةوقتي ل وتةةةةةي الط ةةةةةب مةةةةة  مج وقةةةةةة ق ةةةةةت مراجعةةةةةة ال ةةةةةروط ال رجعيةةةةةة 

دهةةةةةةا إلقةةةةةةداد النسةةةةةةمة الن ا يةةةةةةة وإقةةةةةةداد المطةةةةةةة االسةةةةةةتراتيجية ل فراةةةةةةق مواصةةةةةة ة ج و 
مةةةةة  الةةةةةو يقتي  وقراةةةةة  ا ق ةةةةةى الفراةةةةةق العراةةةةةش ال تمصةةةةةص لسةةةةةامة الغةةةةةذا  مةةةةة  
أجةةةةةةت االقت ةةةةةةاد الن ةةةةةةا شل والط ةةةةةةب مةةةةةة  مج وقةةةةةةة ق ةةةةةةت إقةةةةةةداد السياسةةةةةةة العامةةةةةةة 
العرايةةةةة لسةةةةامة الغةةةةذا  مواصةةةة ة ج ودهةةةةا مةةةة  أجةةةةت إقةةةةداد مسةةةةودة و يقةةةةة السياسةةةةة 

إل ةةةةدا  ال احظةةةةات قبةةةةت االجت ةةةةاع القةةةةادم العامةةةةة حتةةةةى ألةةةةتي قراةةةة ا ق ةةةةى الفراةةةةق 
لةةةةةةةيل ت  يةةةةةةةداا لاقت ةةةةةةةاد الن ةةةةةةةا ش ل و يقةةةةةةةة. ق ةةةةةةةا تةةةةةةةي ال وا قةةةةةةةة ق ةةةةةةةى  طةةةةةةةة الع ةةةةةةةت 

والتةةةةةةش تت ةةةةةة   ققةةةةةةد  2020ال قترحةةةةةةة ل فراةةةةةةق  ةةةةةةا  النصةةةةةةال ال ةةةةةةانش مةةةةةة  قةةةةةةام 
اجت اقةةةةةةةةات شةةةةةةةة راة ل فراةةةةةةةةق )اجت اقةةةةةةةةات قةةةةةةةة  باعةةةةةةةةد(ل والتع يةةةةةةةةد ق ةةةةةةةةى مواصةةةةةةةة ة 

 ع ت ال اقترحة  ا  ت   الفترة.الفراق ل  امي و قاا لمطة ال
 الشؤون الجمركية: ❖
( )األمانةةةةةة العامةةةةةة: 40قةةةةةد اجت ةةةةةاع مةةةةةدرا  قةةةةةامش الج ةةةةةارك  ةةةةةش الةةةةةدو  العرايةةةةةة )قا 
(ل وقلةةةةةةةةةة  ل تابعةةةةةةةةةةة قا ةةةةةةةةةةة ال واةةةةةةةةةةوقات ال درجةةةةةةةةةةة ق ةةةةةةةةةةى جةةةةةةةةةةدو  2-3/3/2020

األق ةةةةةا ل حيةةةةةو تةةةةةي اسةةةةةتعراض   ةةةةةر تطةةةةةورات اتفا يةةةةةة التعةةةةةاود الج رقةةةةةش العراةةةةةشل 
يةةةةةةة دولةةةةةةة قطةةةةةةر ق ي ةةةةةةال ومتابعةةةةةةة تنفيةةةةةةذ الةةةةةةدو  األق ةةةةةةا  ل  كةةةةةةادرة والترحيةةةةةةب  تو 

االسترشةةةةةادية حةةةةةو  أمةةةةة  وتسةةةةة يت س سةةةةة ة تدواةةةةةد التجةةةةةارة قةةةةةدليت استرشةةةةةاد  ل ةةةةةدو  
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العرايةةةةةة  ةةةةةش إطةةةةةار منطقةةةةةة التجةةةةةارة ال ةةةةةرة العرايةةةةةة الابةةةةةرقل وتةةةةةي اسةةةةةتعراض أق ةةةةةا  
د مرقةةةةد لجنةةةةة اإلجةةةةرا ات الج رقيةةةةة وال ع ومةةةةات  حيةةةةو ت ةةةةت ال وا قةةةةة ق ةةةةى اقت ةةةةا

ل  ع ومةةةةةةةات الج رقةةةةةةةش العراةةةةةةةش  ةةةةةةةور  ال ع ومةةةةةةةات الج رقةةةةةةةش العراةةةةةةةش ليعةةةةةةةود مرقةةةةةةةداا 
إطةةةةةةةاق االت ةةةةةةةاد الج رقةةةةةةةش العراةةةةةةةشل وقةةةةةةةذل  اقت ةةةةةةةاد أق ةةةةةةةا  لجنةةةةةةةة التو يةةةةةةةق  ةةةةةةةي  
الترج ةةةةةةةةات ل نظةةةةةةةةةام ال نسةةةةةةةةقل ومتابعةةةةةةةةةة التطةةةةةةةةورات ب ةةةةةةةةةعد اتفا يةةةةةةةةة تنظةةةةةةةةةيي النقةةةةةةةةةت 

 1ة في ةةةةةةا ألتع ةةةةةةق بةةةةةةالفقرة بةةةةةةالعبور  الترانداةةةةةةت   ةةةةةةي  الةةةةةةدو  العرايةةةةةةة ال عدلةةةةةةةل  اصةةةةةة
 ( م  االتفا ية ب عد رسوم الك ا ة ووحدات النقت.5م  ال ادة )

 تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية:  ❖
قاقةةةةةةد االجت ةةةةةةاع األو  ل جنةةةةةةة الدا  ةةةةةةة ل تابعةةةةةةة تنفيةةةةةةذ اتفا يةةةةةةة ت راةةةةةةر التجةةةةةةارة  ةةةةةةش 

ل حيةةةةةةو تةةةةةةةي (20/2/2020-19المةةةةةةدمات  ةةةةةةي  الةةةةةةةدو  العرايةةةةةةة )األمانةةةةةةة العامةةةةةةةة: 
ال وا قةةةةة ق ةةةةى ال ةةةةروط ال رجعيةةةةة لع ةةةةت ال جنةةةةة بصةةةةيغت ا الن ا يةةةةةل ق ةةةةا تةةةةي اقتةةةةرا  
حةةةةةذف ق  ةةةةةة دا  ةةةةةة مةةةةة  مسةةةةة ش ال جنةةةةةةل وقةةةةةذل  تةةةةةي ال وا قةةةةةة ق ةةةةةى  ليةةةةةة ان ةةةةة ام 
الةةةةدو  التفا يةةةةة ت راةةةةر التجةةةةارة  ةةةةش المةةةةدمات  ةةةةي  الةةةةدو  العرايةةةةة بعةةةةد د ول ةةةةا حيةةةةد 

مانةةةةةةة العامةةةةةةة بعسةةةةةة ا  نقةةةةةةاط وا ةةةةةةاة األالنفةةةةةةاقل وتةةةةةةي الط ةةةةةةب مةةةةةة  الةةةةةةدو  األق ةةةةةةا  م
ل ن ةةةةةوقج ال اعةةةةةد  مةةةةة  قبةةةةةت االمانةةةةةة  االتصةةةةةا  الماصةةةةةة بالتجةةةةةارة  ةةةةةش المةةةةةدمات و قةةةةةاا 

العامةةةةةةةةةةة لتع ي  ةةةةةةةةةةال وقةةةةةةةةةةذل  ن ةةةةةةةةةةرها ق ةةةةةةةةةةى ال وقةةةةةةةةةةة اإللاترونةةةةةةةةةةش إلدارة التاامةةةةةةةةةةت 
 االقتصاد  العراش.

 االتحاد الجمركي العربي:  ❖
( )األمانةةةةةةةةةةة 43ة اجت اق ةةةةةةةةةةا )ققةةةةةةةةةةدت لجنةةةةةةةةةةة التعرافةةةةةةةةةةة الج رقيةةةةةةةةةةة العرايةةةةةةةةةةة ال وحةةةةةةةةةةد

(   ةةةةةةةةةةةةدف اسةةةةةةةةةةةةتا ا  التفةةةةةةةةةةةةاوض ق ةةةةةةةةةةةةى توحيةةةةةةةةةةةةد التعرافةةةةةةةةةةةةة 6/2/2020-2العامةةةةةةةةةةةةة: 
(ل حيةةةةةةو تةةةةةةي اسةةةةةةتا ا  واةةةةةةة الرسةةةةةةوم 97-87الج رقيةةةةةةة العرايةةةةةةة ال وحةةةةةةدة ل فصةةةةةةو  )

ال طكقةةةةةةةة ل ةةةةةةةدو  األق ةةةةةةةا  والرسةةةةةةةوم ال  بتةةةةةةةة  ةةةةةةةش إطةةةةةةةار منظ ةةةةةةةة التجةةةةةةةارة العال يةةةةةةةة 
أبقةةةةةةت ج  وراةةةةةةة السةةةةةةوداد ق ةةةةةةى  ئةةةةةةات ل ل ةةةةةةدو  أق ةةةةةةا  ال نظ ةةةةةةة. و ةةةةةةا  االجت ةةةةةةاع
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الرسةةةةةةةوم الج رقيةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةة ال طكقةةةةةةةة لةةةةةةةدأل ا ل ةةةةةةةي  االنت ةةةةةةةا  مةةةةةةة  دراسةةةةةةةات االت ةةةةةةةاد 
الج رقةةةةةش واالتفةةةةةاق ق ةةةةةى السياسةةةةةات الوطنيةةةةةة لةةةةةدأل ا مةةةةة   ةةةةةا  الج ةةةةةات قات الصةةةةة ة 

(ل حيةةةةةةةو قامةةةةةةةت  تمسةةةةةةةيل رسةةةةةةةوم ا 9018باسةةةةةةةت نا  البنةةةةةةةود ال درجةةةةةةةة ت ةةةةةةةت البنةةةةةةةد )
%. ق ةةةةةةةا تةةةةةةةي ر ةةةةةةةة رسةةةةةةةوم االسةةةةةةةتيراد ال طبةةةةةةةق  ةةةةةةةش 5ح % لتصةةةةةةةك25الج رقيةةةةةةةة مةةةةةةة  

% 30% لتصةةةةةةكح 25ال   اةةةةةةة ال غرايةةةةةةة ق ةةةةةةى ج يةةةةةةة البنةةةةةةود التةةةةةةش ل ةةةةةةا نسةةةةةةكة رسةةةةةةوم 
ل وتةةةةةةةةي تسةةةةةةةةجيت بقيةةةةةةةةة مواقةةةةةةةةال الةةةةةةةةدو  2020و قةةةةةةةةاا لقةةةةةةةةانود ال اليةةةةةةةةة ل    اةةةةةةةةة لعةةةةةةةةام 

 األق ا  ق ى قاقدة البيانات. 
 ورش العمل: ❖
 :تقنية "فيديو كونفرانس" العامة ورش العمل التالية عبر األمانةعقدت 

ق ةةةةةت حةةةةةو   تةةةةةداعيات  يةةةةةروس قورونةةةةةا ال سةةةةةتجد ق ةةةةةى منطقةةةةةة التجةةةةةارة ال ةةةةةرة  ورشةةةةةة -
شةةةةةةةةارك ل و 12/5/2020العرايةةةةةةةةة الابةةةةةةةةرق وق ةةةةةةةةى التجةةةةةةةةارة العرايةةةةةةةةة البينيةةةةةةةةة ل  تةةةةةةةةارا  

شمصةةةةةاا م   ةةةةةي  قةةةةة  الةةةةةدو  العرايةةةةةة وقةةةةةدد مةةةةة  ال نظ ةةةةةات الدوليةةةةةة  50 ي ةةةةةا حةةةةةوالش 
ر ةةةةةةي  قسةةةةةةي  -العةةةةةةروض مةةةةةة  قةةةةةةت مةةةةةة : د.  كةةةةةةة ق ةةةةةةش واإلق ي يةةةةةةة. وقةةةةةةد تةةةةةةي تقةةةةةةديي 

 بيةةةةةةةةر بال جنةةةةةةةةة  - الةةةةةةةةد ال ع ةةةةةةةةي  الك ةةةةةةةةوث االقتصةةةةةةةةادية بصةةةةةةةةندوق النقةةةةةةةةد العراةةةةةةةةشل د.
مةةةةةةة  مةةةةةةةتت ر  -االقتصةةةةةةةادية واالجت اعيةةةةةةةة لغراةةةةةةةش  سةةةةةةةيال السةةةةةةةيد/ ير الةةةةةةةدأل  رامةةةةةةةوا  

تةةةةةةي اسةةةةةةتعرض تةةةةةةع ير الجا  ةةةةةةة ق ةةةةةةى التجةةةةةةارة حيةةةةةةو األمةةةةةةي ال ت ةةةةةةدة ل تجةةةةةةارة والتن يةةةةةةة  
أج ةةةةة ال ت ةةةةد ود ق ةةةةى أد العةةةةالي مةةةةا بعةةةةد قورونةةةةا لةةةة  يعةةةةود ق ةةةةا قةةةةاد وقةةةةد ل العرايةةةةة

قب  ةةةةةال وال  ةةةةةد أد تقةةةةةوم الةةةةةدو   تغييةةةةةر سياسةةةةةات ا الن طيةةةةةة وأد تقةةةةةوم باسةةةةةت داث  ليةةةةةات 
جدألةةةةةةةدة تتوا ةةةةةةةق مةةةةةةةة ال رح ةةةةةةةة القادمةةةةةةةة والتةةةةةةةش مةةةةةةة  أه  ةةةةةةةا االقت ةةةةةةةاد ق ةةةةةةةى االقتصةةةةةةةاد 

الماصةةةةةةةة ب ةةةةةةةكعات االتصةةةةةةةاالت الرق ةةةةةةةش واقتصةةةةةةةاد ال عر ةةةةةةةةل وتعداةةةةةةةد البنيةةةةةةةة الت تيةةةةةةةة 
ب ةةةةةا ألتوا ةةةةةب مةةةةةة التةةةةةداعيات ال دأل ةةةةةة التةةةةةش تسةةةةةتوجب التكاقةةةةةد الجسةةةةةد . هةةةةةذا وا عةةةةة  

 توصيات في ا أل ش:الت ميص أهي 
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ارورة تعاود الدو  العراية  ش ا اد اإلمداد الاا ش والتداو  الس   ل س ة  •
لواردات م  والمدمات قبر ال دودل  اصةا في ا ألتع ق بسد  الفجوة ال توقعة  ش ا

 لالس ة األساسيةل  اصة الس ة الغذا ية وال نتجات الطبية والص ية والصيدالنية
العراش  -واالستفادة م  قدرات و روات ال نطقة م   ا  تعداد االست  ار العراش

 ش قطاقات ال نتجات الغذا ية والصناعية واألدواةل ق ى أساس ال يدة التنا سية 
 لات دولة  ش ال نطقة.

ماق إجرا ات است نا ية لتس يت التجارة  ا   ترة الجا  ة م ت إن ا  م رات ات •
  را  أو مسارات سراعة ل س ا  بالتفتي  والف ص واإل راج السراة ق  

 ال نتجات األساسية والطبية دود اإل ا  ب تط كات األم  والص ة.
 ق الماصة استمدام األنظ ة االلاترونية ال  يعنة وتداو  ال ستندات والو ا •

باالستيراد والتصدألر الاترونياال وتكاد  المبرات وتو ير الدقي الفنش  ش مجا  
إصدار ش ادات ال ن ع االلاترونية ب يو تتجي قا ة الدو  العراية إلى إصدارها 
ل ب ا ياصع ب األمر ق ى ال صدرا   اصةا   دالا م  استمدام المتي والتو ية ال ش 

 م  التق يت شعن ا م  إجرا ات ال اليةل وتطبيق  ش ظت الظروف االست نا ية
 والتجار الف ص ومعامت الج ارك  ش  يال كاشر  ي  التنفيذأل االتصا 

 الواحدة. النا ذة م ت التجارة تس يت أدوات استمدام وال م صي ل وتفعيت
ت جية الصنادألق العراية ال تمصصة اإلق ي ية  ش الدقي ال الش السراة والابير  ش  •

 ساقدات وال كادرات العرايةل م   ا  تص يي وت وات مناسب لبرامو دقي ظت ال
ال صدرا  وال ستوردأل  العربل وتو ير مصادر لت وات ت   الصنادألق لاش تفش 

 باحتياجات الدو  العراية  ا   ترة الجا  ة وما بعدها.
وا اد مساقدة الدو  العراية األقت ن واا ق ى تمطش اا ار االقتصادية لأللمةل  •

توصيت ال عونات ل ا  اصةا ال واد الغذا ية وال ست دمات الطبيةل مة التدام الدو  
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العراية بعد تراقش مصالح الدو  العراية األقت ن واا ال ستوردة ل غذا  قند اتماق أية 
 اجرا ات أحادية ل تعامت مة ألمة  يروس قورونا.

د ق ةةةةةةى التجةةةةةةارة  ةةةةةةش قنةةةةةةواد  تةةةةةةداعيات  يةةةةةةروس قورونةةةةةةا ال سةةةةةةتج ت ةةةةةةتورشةةةةةةة ق ةةةةةةت  -
المةةةةةةدمات  ةةةةةةي  الةةةةةةدو  العرايةةةةةةة و ةةةةةةرص االسةةةةةةتفادة مةةةةةة  اتفا يةةةةةةة ت راةةةةةةر التجةةةةةةارة  ةةةةةةش 

 رنةةةةةةامو مةةةةةةة وقلةةةةةة  بالتعةةةةةةاود ل 15/6/2020 تةةةةةةارا    المةةةةةةدمات  ةةةةةةي  الةةةةةةدو  العرايةةةةةةة
األمةةةةةةي ال ت ةةةةةةدة اإلن ةةةةةةا شل و ةةةةةةش إطةةةةةةار  رنةةةةةةامو تعداةةةةةةد التاامةةةةةةت االقتصةةةةةةاد  العراةةةةةةش 

شمصةةةةةةاا  60شةةةةةةارك  ةةةةةةش ورشةةةةةةة الع ةةةةةةت حةةةةةةوالش مةةةةةة  أجةةةةةةت التن يةةةةةةة ال سةةةةةةتدامة. وقةةةةةةد 
م   ةةةةةي  قةةةةة  الةةةةةدو  العرايةةةةةة وقةةةةةدد مةةةةة  ال نظ ةةةةةات الدوليةةةةةة واإلق ي يةةةةةة التاليةةةةةة: )لجنةةةةةة 

ال تسسةةةةةةة اإلسةةةةةةامية لتن يةةةةةةة التجةةةةةةارة ال رقةةةةةةد اإلسةةةةةةامش ل تن يةةةةةةة  -ا ةةةةةةادألر –االسةةةةةةعوا 
منظ ةةةةةةةة الع ةةةةةةةت  -االت ةةةةةةةاد العراةةةةةةةش ل صةةةةةةةناقات الغذا يةةةةةةةة –ات ةةةةةةةاد الغةةةةةةةرف العرايةةةةةةةة  –
(. وقةةةةةام  تقةةةةةديي العةةةةةروض العراةةةةةشات ةةةةةاد النقةةةةةت  –منظ ةةةةةة السةةةةةياحة العرايةةةةةة  –عرايةةةةةة ال

وأوراق الع ةةةةةةةةت بالورشةةةةةةةةة مج وقةةةةةةةةة مةةةةةةةة  المبةةةةةةةةرا  الةةةةةةةةدوليي   ةةةةةةةةش مجةةةةةةةةا  التجةةةةةةةةارة  ةةةةةةةةش 
المةةةةةةدماتل مةةةةةة   يةةةةةةن ي: د. قبةةةةةةد ال  يةةةةةةد م ةةةةةةدو  ال رشةةةةةةح ال صةةةةةةر  لر اسةةةةةةة منظ ةةةةةةة 

ة القةةةةةاهرة و بيةةةةةر  ةةةةةش تجةةةةةارة التجةةةةةارة العال يةةةةةةل د. أح ةةةةةد  نةةةةةيي أسةةةةةتاق االقتصةةةةةاد بجامعةةةةة
المةةةةةدماتل السةةةةةيدة/ را ةةةةةا ألةةةةةون ل د.  الةةةةةد السةةةةةقطش ق يةةةةةد ق يةةةةةة النقةةةةةت وال وجيسةةةةةيتات 
با ادي يةةةةةةة النقةةةةةةت الك ةةةةةةر ل د. وليةةةةةةد ال نةةةةةةاو  أمةةةةةةي  قةةةةةةام ال نظ ةةةةةةة العرايةةةةةةة ل سةةةةةةياحة. 
وقةةةةةد ناق ةةةةةت ورشةةةةةة الع ةةةةةت التةةةةةع يرات ال  ت  ةةةةةة النت ةةةةةار واةةةةةا   يةةةةةروس قورونةةةةةا ق ةةةةةى 

دمات ق ةةةةةةى ال سةةةةةةتوق العةةةةةةال ش واإلق ي ةةةةةةشل والتعةةةةةةرف ق ةةةةةةى  ةةةةةةرص أدا  قطاقةةةةةةات المةةةةةة
االسةةةةةتفادة مةةةةة  اتفا يةةةةةة ت راةةةةةر التجةةةةةارة  ةةةةةش المةةةةةدمات  ةةةةةي  الةةةةةدو  العرايةةةةةة  ةةةةةا  ت ةةةةة  

لمةةةةةةةل وقةةةةةةذل  التعةةةةةةرف ق ةةةةةةى واةةةةةةة قطةةةةةةاع السةةةةةةياحة و ةةةةةةدمات السةةةةةةفر  ةةةةةةش الةةةةةةدو  األ
ق ةةةةةا العرايةةةةةة ب ةةةةةعت  ةةةةةاص قةةةةةع  ر القطاقةةةةةات التةةةةةش تةةةةةع رت سةةةةة كاا جةةةةةر ا  هةةةةةذا الواةةةةةا ل 

تةةةةةي التطةةةةةرق لقطةةةةةاع النقةةةةةت والةةةةةذ  يعةةةةةد ح قةةةةةة الوصةةةةةت  ةةةةةي  قا ةةةةةة القطاقةةةةةات السةةةةة عية 
والمدميةةةةةةةة وقيسيةةةةةةةة التق يةةةةةةةت مةةةةةةة  اا ةةةةةةةار السةةةةةةة بية ال  ت  ةةةةةةةةل وأ يةةةةةةةراا القطةةةةةةةاع ال ةةةةةةةالش 



 
 

 
65 

االسةةةةةةةةةتجابة  وقدرتةةةةةةةةةي ق ةةةةةةةةةى التةةةةةةةةةع ير  ةةةةةةةةةش قا ةةةةةةةةةة القطاقةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةابقة وقدرتةةةةةةةةةي ق ةةةةةةةةةى
وج بعةةةةةةةةدد مةةةةةةةة  التوصةةةةةةةةيات إلجةةةةةةةةرا ات اسةةةةةةةةت نا ية  ةةةةةةةةا  ت ةةةةةةةة  االلمةةةةةةةةةل وتةةةةةةةةي المةةةةةةةةر 

وال قترحةةةةةات االسةةةةةت نا ية  لتع ي  ةةةةةا ق ةةةةةى الةةةةةدو  العرايةةةةةة لاسةةةةةتفادة من ةةةةةا  ةةةةةا   تةةةةةرة 
 وا ع  ت ميص أهي التوصيات ب عت قام في ا أل ش: األلمة.

االقتصاد  العراش  وصفي سبيت المروج م  األلمة ق ى ال د   التاامتتع يق  •
ي  الدو  العراية  ش تجارة المدماتل م  القصيرل وتعداد ولاادة التكاد  التجار   

 ا  سياسات هاد ة لت سي  البيئة التجاراة واالهت ام بصورة أساسية بالقطاقات 
 األ  ر ت رراال وهش قطاع السياحة و دمات النقت وقطاع المدمات الطبية.

االستفادة م  اتفا ية ت رار التجارة  ش المدمات  ي  الدو  العراية  ش تس يت  •
األ راد الطبيعيي  ال رتكطة  داادة إنتاج اإلمدادات الطبية والس ة األساسيةل  حرقة

وقذا  ش ت جية حرقة انتقا  رؤوس األموا   ا  الفترة القادمة في ا  ي  الدو  
العراية  ش القطاقات ال دق ة لاقتصاد والالمة إلقادة انتعا  اقتصادات الدو  

 أللمة.العراية وت قيق الن و ل مروج م  ا
إن ا  صندوق ت وات قراش ل ساقدة الدو  العراية  ش التغ ب ق ى اال ار الس بية   •

لجا  ة قورونا ق ى االقتصادات العرايةل ودقي القطاقات األ  ر ت رراال وت قيق 
التنسيق الالم ل  د ال وارد وواة  طة مج عة ت ت ت ق ى قا ة القطاقات 

 تجنكاا ل در ال وارد. 
 ن وض بالقطاع السياحش مة اتماق قا ة لحة الدا  ية ق مرج متقت ت جية السيا •

 اإلجرا ات االحترالاة ل  د  م  تف ش الواا .
لاادة الوقش بعه ية االقتصاد األلرق واالستغا  األم ت ل وارد الدو  العراية  ش  •

 هذا ال جا .
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فل التااليا التنسيق العراش  ش التوجي ن و النقت الصدألق ل بيئة وميعنة النقت لم •
مة اإلجرا ات التش تو ر ال  اية  ىلمدمة حرقة التجارة العراية والتش تت اش

 ل  تعام ي .
تو ير البدا ت التعمينية التش تتعامت مة ال ماطر الجدألدة التش ظ رت بعد جا  ة  •

  ورونا.
 واة أاطر ت راعية  ش الدو  العراية تاود حا  ة ل تجارة االلاترونية. •
ت الجو  لالجرا ات التش سيتمذها في ا بعد الجا  ةل م  أجت ال فاال استعداد النق •

 ق ى ص ة وسامة الرقاب والك ا ة.
الترقيد ق ى م ع ة الت وات والسيولةل والط ب م  ال صارف العراية تقديي ِحدم  •

 دقي ب روط مرنة لدقي ال  روقات الصغيرة وال توسطة.
ق ي يةةةةةةةةة وال تسسةةةةةةةةات ال اليةةةةةةةةة  ةةةةةةةةتح قنةةةةةةةةوات تعةةةةةةةةاود مةةةةةةةةة ال نظ ةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةة واال •

الدوليةةةةةةةةةة ل ت ةةةةةةةةةاور ب ةةةةةةةةةعد سياسةةةةةةةةةات االقتةةةةةةةةةراض واالقةةةةةةةةةراض وشةةةةةةةةةروط ال ا مةةةةةةةةةة 
 ال اليةل واتماق إجرا ات است نا ية  ا  األلمة.

ورشةةةةةةة ق ةةةةةةت ت ةةةةةةت قنةةةةةةواد  دور تسةةةةةة يت التجةةةةةةارة  ةةةةةةش تةةةةةةد ق السةةةةةة ة والمةةةةةةدمات  ةةةةةةي   -
لةةةةةةةةةة  ل وق12/7/2020 ل  تةةةةةةةةةةارا  19-الةةةةةةةةةةدو  العرايةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةش ظةةةةةةةةةةت جا  ةةةةةةةةةةة قو يةةةةةةةةةةد

بالتعةةةةةةةةاود  رنةةةةةةةةامو األمةةةةةةةةي ال ت ةةةةةةةةدة اإلن ةةةةةةةةا ش  ةةةةةةةةش إطةةةةةةةةار  رنةةةةةةةةامو تعداةةةةةةةةد التاامةةةةةةةةت 
االقتصةةةةةةادق العراةةةةةةى مةةةةةة  أجةةةةةةت التن يةةةةةةة ال سةةةةةةتدامة. وقةةةةةةد شةةةةةةارك  ةةةةةةش ورشةةةةةةة الع ةةةةةةت 

شمصةةةةةةةاا م   ةةةةةةةي  قةةةةةةة  الةةةةةةةدو  العرايةةةةةةةة أق ةةةةةةةا  منطقةةةةةةةة التجةةةةةةةارة ال ةةةةةةةرة  40حةةةةةةةوالش 
 – االسةةةةةةعواتاليةةةةةةة )لجنةةةةةةة العرايةةةةةةة الابةةةةةةرقل وقةةةةةةدد مةةةةةة  ال نظ ةةةةةةات الدوليةةةةةةة واإلق ي يةةةةةةة ال

ات ةةةةةةةاد  –االت ةةةةةةةاد العراةةةةةةةش ل صةةةةةةةناقات الغذا يةةةةةةةة –ات ةةةةةةةاد الغةةةةةةةرف العرايةةةةةةةة  –ا ةةةةةةةادألر
م العةةةةةةروض  ةةةةةةش ورشةةةةةةة الع ةةةةةةت قةةةةةةت مةةةةةة : د. منةةةةةةة حسةةةةةة   ال م صةةةةةةي  العةةةةةةرب(. وقةةةةةةد 
 بيةةةةةةر السياسةةةةةةة التجاراةةةةةةة وتسةةةةةة يت التجةةةةةةارة ب نظ ةةةةةةة التجةةةةةةارة العال يةةةةةةةل السةةةةةةيد قةةةةةةا  

األمةةةةةةي ال ت ةةةةةةدة اإلن ةةةةةةا شل السةةةةةةيدة مةةةةةةش سةةةةةةرحا   بسةةةةةةيونش  بيةةةةةةر الج ةةةةةةارك بالبرنةةةةةةامو
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مست ةةةةةةةةةار بات ةةةةةةةةةاد الغةةةةةةةةةرف العرايةةةةةةةةةةل د.   جةةةةةةةةةت أ ةةةةةةةةةو النصةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةدألر إدارة التاامةةةةةةةةةت 
تناولةةةةةت ورشةةةةة الع ةةةةةت الةةةةةدور ال ةةةةةام الةةةةةذق يقةةةةةوم االقتصةةةةاد  العراةةةةةش باألمانةةةةةة العامةةةةةة. و 

بةةةةةي تسةةةةة يت التجةةةةةارة  ةةةةةى مواج ةةةةةة الجا  ةةةةةةل وقلةةةةة  مةةةةة   ةةةةةا  إتمةةةةةاق إجةةةةةرا ات متع قةةةةةة 
عةةةةةدل وإن ةةةةةةا  التعامةةةةةةت بال سةةةةةتندات الور يةةةةةةةل وتطبيةةةةةق إجةةةةةةرا ات الت ةةةةةةو   ةةةةةت قةةةةةة  با بالع

الرق ةةةةةةةى لال ةةةةةةةراج قةةةةةةة  السةةةةةةة ة األساسةةةةةةةية مةةةةةةة  ال ةةةةةةةواد الغذا يةةةةةةةة والطبيةةةةةةةةل وقلةةةةةةة  دود 
اإل ةةةةةةةا  ب تط كةةةةةةةات األمةةةةةةة  والصةةةةةةة ةل وتفعيةةةةةةةت إدارة ال مةةةةةةةاطرل وتةةةةةةةدعيي إسةةةةةةةت راراة 

ات العرايةةةةةة وسةةةةةامة مجت عةةةةةات وتةةةةةرابط ساسةةةةةت التوراةةةةةد اإلق ي يةةةةةة وح ايةةةةةة اإلقتصةةةةةادي
وقلةةةةةة  بةةةةةةالتوالق  األق ةةةةةةا  وال سةةةةةةت  اي ل وسةةةةةةرقة ت بيةةةةةةة إحتياجةةةةةةات األسةةةةةةواق العرايةةةةةةةل

مةةةةةةةةة تطبيةةةةةةةةق أق ةةةةةةةةى مسةةةةةةةةتواات اإلجةةةةةةةةرا ات اإلحترالاةةةةةةةةة والوقا يةةةةةةةةة ل  ايةةةةةةةةة العةةةةةةةةام ي  
بةةةةةةةةةاإلدارات الج رقيةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةى المطةةةةةةةةةوط األماميةةةةةةةةةةةل باإلاةةةةةةةةةا ة إلةةةةةةةةةةى ح ايةةةةةةةةةة التجةةةةةةةةةةار 

توراةةةةةد والمةةةةةدمات ال وجسةةةةةتيةل ووسةةةةةطا  الج ةةةةةاركل ووقةةةةةا  وال تعةةةةةام ي   ةةةةةى ساسةةةةةت ال
شةةةةةةةةةةرقات ال ةةةةةةةةةة   والتفراةةةةةةةةةةغ والنقةةةةةةةةةةت و يةةةةةةةةةةرهي مةةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةةةتغ ي  بال نا ةةةةةةةةةةذ وال عةةةةةةةةةةا ر 
ال دوديةةةةةة. وقةةةةةد تةةةةةي االطةةةةةاع ق ةةةةةى مج ةةةةةودات األمانةةةةةة العامةةةةةة  ةةةةةش هةةةةةذا الصةةةةةددل وقةةةةةد 
 تةةةةي المةةةةروج بعةةةةدد مةةةة  التوصةةةةيات مةةةة  شةةةةعن ا ج ةةةةة قا ةةةةة اإلجةةةةرا ات االسةةةةت نا ية التةةةةش
اتمةةةةةذت  ةةةةةا  األلمةةةةةة والسةةةةةير ن ةةةةةو ال فةةةةةاال ق ةةةةةش دي ومت ةةةةةا قون ةةةةةا تسةةةةةير  ةةةةةش اتجةةةةةاة 
تسةةةة يت التجةةةةارة  ةةةةي  الةةةةدو  العرايةةةةة  ةةةةش إطةةةةار منطقةةةةة التجةةةةارة ال ةةةةرة العرايةةةةة الابةةةةرق. 

 وا ع  ت ميص أهي توصيات ورشة الع ت ق ش الن و ااتش:
تةةةةةةةت ر التعجيةةةةةةةت  تم ةةةةةةةيص السةةةةةةة ة ال ةةةةةةةروراة والتم ةةةةةةةيص العاجةةةةةةةت ل ك ةةةةةةةا ة التةةةةةةةش  •

ب ةةةةةعت مكاشةةةةةر أو تسةةةةةاقد  ةةةةةش التمسيةةةةةا مةةةةة  ال  ةةةةةعات ال واقةةةةةال ال تع قةةةةةة  تف ةةةةةش 
 يةةةةةةروس قورونةةةةةةا. وقةةةةةةد قةةةةةةدمت منظ ةةةةةةة الج ةةةةةةارك العال يةةةةةةة توجي ةةةةةةات وااةةةةةة ة  ةةةةةةش 

 هذا ال عد. 
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االسةةةةةتفادة مةةةةة  موقةةةةةة منظ ةةةةةة الج ةةةةةارك العال يةةةةةة ق ةةةةةى شةةةةةكعة اإلنترنةةةةةت والتوجي ةةةةةات  •
لتعجيةةةةةةت  تم ةةةةةةيص السةةةةةة ة الطبيةةةةةةة ب ةةةةةةعد اتفةةةةةةاق األمةةةةةةي ال ت ةةةةةةدة الن ةةةةةةوقجش ب ةةةةةةعد ا

 وس ة الطوارل األساسية. 
ت ةةةةجية اقت ةةةةاد أنظ ةةةةة إدارة ال مةةةةاطر وإجةةةةرا ات مةةةةا قبةةةةت الوصةةةةو ل   ةةةةدف تسةةةةراة  •

اإل ةةةةةةةراج قةةةةةةة  ال ةةةةةةة نات منمف ةةةةةةةة ال مةةةةةةةاطر قنةةةةةةةد الوصةةةةةةةو ل وتق يةةةةةةةت االتصةةةةةةةةا  
ال مصةةةةةةشل الةةةةةةذ  سةةةةةةي  ش اةةةةةةكاط الج ةةةةةةارك وال سةةةةةةتوردأل / ال صةةةةةةدرا  ق ةةةةةةى حةةةةةةد 

 سوا . 
مةةةةة  ق  يةةةةةات التفتةةةةةي  ال ةةةةةاد : لتوظيةةةةةا مةةةةةوارد التفتةةةةةي  ال  ةةةةةدودة ب ةةةةةعت التق يةةةةةت  •

ق  يةةةةةةةات التفتةةةةةةةي   5أ  ةةةةةةةر  عاليةةةةةةةةل واجةةةةةةةب ق ةةةةةةةى سةةةةةةة طات الج ةةةةةةةارك ال ةةةةةةةد  مةةةةةةة  
 ال اد  والت قق اإلدار   ير ال روراة أو التى ت در الوقت.

التسةةةةةةةجيت اإللاترونةةةةةةةش والتوجةةةةةةةي ن ةةةةةةةو الرق نةةةةةةةة مةةةةةةة  أجةةةةةةةت ال فةةةةةةةاال ق ةةةةةةةى التكاقةةةةةةةد  •
معام ةةةةةةة قام ةةةةةةة  7يةةةةةةو يجةةةةةةب أد ألةةةةةةتد  االنتقةةةةةةا  إلةةةةةةى الرق نةةةةةةة إلةةةةةةى االجت ةةةةةاقشل ح

  دود أوراق دود ال اجة إلى نس  مطبوقة م  البيانات اإللاترونية. 
اةةةةةرورة اتكةةةةةاع مبةةةةةدأ ال ةةةةةفافية في ةةةةةا يمةةةةةص السياسةةةةةات التجاراةةةةةة التةةةةةش تةةةةةو ر ق ةةةةةى  •

التجةةةةةةةةةارة  ةةةةةةةةةش ظةةةةةةةةةت الجا  ةةةةةةةةةةل واةةةةةةةةةرورة التنسةةةةةةةةةيق  ةةةةةةةةةي  الةةةةةةةةةدو  العرايةةةةةةةةةة ب ةةةةةةةةةعد 
 االست نا ية ال تمذة  ا   ترة االلمة.اإلجرا ات 

الت ةةةةةةجية ن ةةةةةةو تطبيةةةةةةق منظومةةةةةةة النا ةةةةةةذة الواحةةةةةةدة باقتكارهةةةةةةا ال  قةةةةةةة األصةةةةةةعب  ةةةةةةش  •
 هذه ال نظومة واأل  ر تا فة واأل  ر تع ير ق ى التجارة.
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 في مجال اإلسكان والموارد المائية والحد من الكوارث:  -2
كة فــــي االجتماعــــات التاليــــة عبــــر تقنيــــة قامــــت األمانــــة العامــــة بــــالتنظيم أو المشــــار 

 "فيديو كونفرانس":
 :في مجال الموارد المائية

ال جنة الع  ية الفنية االست اراة ل  ج   الولار  العراش ل  ياه ق ى مستوق  اجت اع -
منظ ات  5دولة و 14م  اا ق   40ب  ارقة  2/7/2020 كار ال ستولي   تارا  

 ي  األمانة الفنية ل  ج   واالتعاود مة س طة ال ياه إق ي ية ودوليةل  تنظيي م ترك 
 الف سطينية/ ر اسة الدورة ال الية ل  ج  . وصدر ق  االجت اع التوصيات التالية:

تا يا األمانة الفنية ل  ج   الولار  العراش ل  ياه بإقداد تقرار إق ي ش لتع ير  •
قارار الدو ل وقل    ق ى ال ياه والصرف الص شل م   ا  ت19 -جا  ة   و يد

 بالتعاود مة ال نظ ات اإلق ي ية ال عنية بال واوع.
  ق منصة إق ي ية ل مبرا  العرب لتكاد  المبرات حو  الجوانب الفنية وقذل   •

  طط ر ة الجاهداة وسرقة االستجابة  ش مواج ة الجا  ة.
 دقي ج ود الدو  ل ت و  الرق ش والرق نة  ش قطاع ال ياه والصرف الص ش. •
دقي مج ودات الدو   صوصاا ل واج ة االحتا  وتطوار  دمات ال ياه والصرف  •

الص ش  ش الدو  التش تعرف نداقات مس  ةل وقذا دقي الدو  العراية ال ت اطئة 
 مة دو   ير قراية.

ال اجة ال   ة إلقداد  طة وطنية ل تعامت مة ال ماطر والاوارث  ش قطاقش  •
 ال ياه والصرف الص ش.

حتياطش م  ال عدات وقطة الغيار وال واد الاي يا ية ت سكاا لتوقال ساست تاوا  ا •
 اإلمداد.

 الع ت ما أمع  ق ى توطي  تانولوجيا ال عالجة والت  ية والتط ير. •
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تطوار  نيات و ليات الع ت لاستفادة م  المدمات الرق ية  ش الت غيت والصيانة  •
 المدمات. وتطوار

ة لولارات ال ياه والر   ش الدو  العراية  ش إدارة االستفادة م  التجارب القا   •
األلمة القا  ة جرا  تف ش  يروس قورونا وامعانية توحيد وتع يي االجرا ات 
واالليات الناجعة  ش قا ة الدو  العراية وا ا ألتناسب مة المطط واالستراتيجيات 

 القا  ة  ش قت دولة قراية.
متصي  ل ع ت مة األمانة الفنية ل  ج   إن ا  مرقد/  ية ألمات م  المبرا  ال  •

الولار  العراش ل  ياهل تاود م  تي مساقدة الدو  العراية  ش االستجابة السراعة 
والتغ ب ق ى الت ديات االداراة والفنية وال الية ال تع قة   ذه الجا  ة وال ساه ة 

وا ق مة  ش التمسيا م  حدت ال م   ا  طر  سيناراوهات و ليات الع تل ب ا ألت
 الواة ال ا ش القا يل وال ستجدات ال ت رة.

دقوة الدو   ير العراية ال ت اطئة مة الدو  العراية إلى ارورة ت ييد ال ياه  •
ال  ترقة قعساس ل نداقات القا  ةل والع ت ق ى توظيا األلمة الراهنة قعساس 

 لتعداد التعاود وانا  ال قة  ي  االطراف ال ت اطئة. 
ليتي اقت ادها م  قبت ال ج   الولار  العراش لتاود مرجعية توقواة إصدار و يقة  •

حو  االجرا ات االحترالاة ال عت دة  ش التعامت مة ق ايا ال ياه والصرف الص ش 
  ش ال نطقة العرايةل والتش ت    معمونية واستدامة  دمات ال ياه.

لعقد مداد م   (online hangouts)اقت اد تقنيات التواصت االجت اقش ق  بعد  •
ورشات الع ت الفنية واالجت اقات الدوراة الت اوراة لك و قيسية ادارة ال ياه 

 والصرف الص ش  ش ظت ألمة قورونا.
إيجاد  ليات لدقي م غ ش مرا ق ال ياه والصرف الص ش  ش ظت ألمة قورونا  •

 ية.وتداعيات ا االقتصادية وا ا ي    استدامة هذه ال را ق وتعداد ق  يات الجكا
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 ش سياسات ت قيق األم  الغذا ش  ش ال نطقة العراية جرا  ألمة  ت  يت التغيرات •
تف ش  يروس قورونال وواة استراتيجيات ما ية قادرة ق ى التجاوب مة هذه 

 السياسات الجدألدة.
األمانةةة العامةةة اةة    راةةق ق ةةت  ةةش إقةةداد ورقةةة سياسةةية ل ج وقةةة الع ةةرا   شةةارقت -

والتش تترأس ا ال   اةة  18/5/2020 ج وقة الع را   تارا   ش إقداد ورقة سياسية ل
 Promoting Human Centric technologies andالعراية السعوديةل بعنةواد: 

urban nexus water energy and Food sustainability challenge of 

smart cities. 

درابيةةةة حةةةو  أه يةةةة شةةةارقت األمانةةةة الفنيةةةة ل  ج ةةة  الةةةولار  العراةةةش ل  يةةةاه  ةةةش دورة ت -
تقنيات االست عار ق  باعد  ةش دراسةة التغيةرات ال نا يةةل والتةش نظ ت ةا لجنةة االسةعوا 

ل وا  ةارقة م   ةةي  قة  الةةدو  وال نظ ةات اإلق ي يةةة والدوليةة. وتةةي 1/7/2020 تةارا  
 ةةا  الةةدورة قةةرض أسةة  الن ةةاقج اإلق ي يةةة ال نا يةةة وال يدرولوجيةةة. ق ةةا تةةي قةةرض 

رة  راعةةار  اإلق ي يةةة ونتةةا و تطبيةةق الن ةةوقج اإلق ي ةةش العراةةش ل تغيةةرات ممرجةةات مكةةاد
 ال نا ية وال يدرولوجية. 

قاقد اجت اع شرقا  ال كادرة اإلق ي ية لندرة ال ياه  تنظيي م ترك  ي  منظ ة األمي  -
. وشارك 8/7/2020ال ت دة لأل ذية والدراقة )الفاو( واألمانة الفنية ل  ج    تارا  

 منظ ة إق ي ية ودوليةل واعتبر هذا االجت اع امتداداا  12م  اا ق   40جت اع  ش اال
الجت اقات ت  يراة تي ققدها  ا  ش ور إ رات/نيساد وماألو/أيار واونيو/حداراد 

. وتي  الي مناق ة مقترحات ال رقا  حو  إقداد مصفو ة أن طة وم اراة 2020
التنسيق التش ستا ع   منظ ة الفاو واألمانة ال ياه ل  رقا  اإلق ي يي  وت دألد  ليات 

العامة م    ق  رص تعاود  ي  ممت ال ال نظ اتل وقيا ي ع  ل رقا  ال كادرة 
االق ي ية لندرة ال ياه دقي ال جنة ال  ترقة رفيعة ال ستوق ل  ياه والدراقة وتنفيذ 

حسب   . وقد   ص االجت اع إلى ال  ة ألن طة ال نظ ات2019 إقاد القاهرة 
 ال واايةل والدو  ال ستفيدة وال دق الدمنش وال والنات ال رصودة ل ا. 
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 في مجال شؤون البيئة واألرصاد الجوية: -3
( 25ققةةةةةةةدت ال ج وقةةةةةةةة العرايةةةةةةةة لق ةةةةةةةايا ومفاواةةةةةةةات تغيةةةةةةةر ال نةةةةةةةا  اجت اق ةةةةةةةا ) -

(ل ونةةةةةةةةةةةةةةاق  ال  ةةةةةةةةةةةةةةارقود ال واةةةةةةةةةةةةةةوقات 11/2/2020-10)األمانةةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةةة: 
 تةةةةةةدا ير  العرايةةةةةةة م ةةةةةةت التنةةةةةةوع االقتصةةةةةةاد  وأ ةةةةةةار تنفيةةةةةةذ ال يواةةةةةةة التةةةةةةش ت ةةةةةةي الةةةةةةدو 

االسةةةةتجابة وت دألةةةةد األن ةةةةطة التةةةةش تةةةةدرج  ةةةةش ال سةةةةاه ات الوطنيةةةةةل باإلاةةةةا ة إلةةةةى 
ال كةةةةةةادل التوجي يةةةةةةة التةةةةةةش أقرت ةةةةةةا أطةةةةةةراف اتفا يةةةةةةة األمةةةةةةي ال ت ةةةةةةدة اإلطاراةةةةةةة لتغيةةةةةةر 

تنفيةةةةذ اتفةةةةاق (  بولنةةةةدا والتةةةةش سةةةةي تدم   ةةةةا ال جت ةةةةة الةةةةدولش ل24ال نةةةةا   ةةةةش دورت ةةةةا )
بةةةةةةارا . و ةةةةةةش اةةةةةةو  ال ناق ةةةةةةات اقت ةةةةةةدت ال ج وقةةةةةةة العرايةةةةةةة األمةةةةةةور وال ةةةةةةوابط 

و ليةةةةةةةةةة التنسةةةةةةةةةيق  2020ل وقةةةةةةةةةال ال ج وقةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةا  الجةةةةةةةةةوالت التفاواةةةةةةةةةية لعةةةةةةةةةام 
 العراش ل تعامت مة ق ايا تغير ال نا .

ـــــين بشـــــؤون  - ـــــرب المعني ـــــوزراء الع ـــــس ال ـــــة لمجل ـــــة الفني األرصـــــاد  قامـــــت األمان
تقنيــــة لتنظيم أو المشــــاركة فــــي االجتماعــــات التاليــــة عبــــر الجويــــة والمنــــا  بــــا

 :"فيديو كونفرانس"
ورشةةةةةةةةة ق ةةةةةةةةت حةةةةةةةةو   تقيةةةةةةةةيي احتياجةةةةةةةةات ت واةةةةةةةةت ال نةةةةةةةةا   ةةةةةةةةش الةةةةةةةةدو  العرايةةةةةةةةة    •

لتغيةةةةةر ال نةةةةةا   ألةةةةةومش  اإلطاراةةةةةةبالتعةةةةةاود مةةةةةة سةةةةةعرتاراة اتفا يةةةةةة األمةةةةةي ال ت ةةةةةدة 
   ةةةةةةش ل حيةةةةةةو نةةةةةةاق  ال  ةةةةةةارقود تقيةةةةةةيي حالةةةةةةة ت واةةةةةةت ال نةةةةةةا12-13/2/2020

ال نطقةةةةةةةة العرايةةةةةةةة وتكةةةةةةةاد  ال عر ةةةةةةةة وال ع ومةةةةةةةات  ةةةةةةةي  المبةةةةةةةرا    ةةةةةةةدف مسةةةةةةةاندة 
الةةةةةةدو  العرايةةةةةةة  ةةةةةةش تعداةةةةةةد قةةةةةةدرت ا ق ةةةةةةى إجةةةةةةرا  تقيي ةةةةةةات الحتياجةةةةةةات ت واةةةةةةت 
ال نةةةةةا ل ب ةةةةةا  ةةةةةش قلةةةةة  التقيي ةةةةةات ال تسسةةةةةية وال وق ةةةةةةل وال سةةةةةاه ة  ةةةةةش إقةةةةةداد 

صةةةةو  إلي ةةةةا لتنفيةةةةذ اسةةةةتراتيجية قرايةةةةة لتعبئةةةةة مةةةةوارد لت واةةةةت ال نةةةةا  وتسةةةة يت الو 
ال  ةةةةةةةةةاراة ال نا يةةةةةةةةةة قات األولواةةةةةةةةةة واالسةةةةةةةةةت  ارات والبةةةةةةةةةرامو و قةةةةةةةةةاا لألهةةةةةةةةةداف 
ال  ةةةةةةةددةل واالسةةةةةةةتفادة مةةةةةةة  االيةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة لت واةةةةةةةت ال نةةةةةةةا  ب ةةةةةةةا ت ةةةةةةة  ي مةةةةةةة  
صةةةةةةنادألق و ليةةةةةةات  نا يةةةةةةة ومتعةةةةةةددة األطةةةةةةرافل والترقيةةةةةةد ق ةةةةةةى ت واةةةةةةت م ةةةةةةاراة 

 التاي ا والتش تعتبر أولواة إق ي ية.
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 ةةةةةةاع األو  ل  ج وقةةةةةةة العرايةةةةةةة لق ةةةةةةايا ومفاواةةةةةةات تغيةةةةةةر ال نةةةةةةا   تةةةةةةارا  االجت  •
 بيةةةةةةراا ومفاواةةةةةةاا قرايةةةةةةاا ل ناق ةةةةةةة قةةةةةةدة  45ب  ةةةةةةارقة مةةةةةةا يقةةةةةةارب  22/4/2020

مواةةةةةةةةةوقات تتع ةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةالظروف الراهنةةةةةةةةةة واألبعةةةةةةةةةاد االقتصةةةةةةةةةادية واالجت اعيةةةةةةةةةة 
  وتع يرهةةةةةةةا ق ةةةةةةةى ال سةةةةةةةارات التفاواةةةةةةةية لتغيةةةةةةةر 19-ل جا  ةةةةةةةة العال يةةةةةةةة   و يةةةةةةةد

 القادمةةةةةةةةةةل نةةةةةةةةةا . واتفقةةةةةةةةةت ال ج وقةةةةةةةةةة العرايةةةةةةةةةة ق ةةةةةةةةةى أد تعجيةةةةةةةةةت الج سةةةةةةةةةات ا
ل  يئةةةةةةات الفرعيةةةةةةة ومةةةةةةتت ر األطةةةةةةراف يجةةةةةةب أد يعةةةةةةود ل صةةةةةة  ة الج يةةةةةةةةل وأد 
ال ج وقةةةةةةةة ال توا ةةةةةةةق ق ةةةةةةةى ققةةةةةةةد اجت اقةةةةةةةات قبةةةةةةةر تقنيةةةةةةةة   يةةةةةةةدألو قةةةةةةةونفران   
تةةةةةدقو ل ةةةةةا سةةةةةعرتاراة االتفا يةةةةةة واةةةةةاأل ص إد قانةةةةةت ت ةةةةة ت موااةةةةةية مت ةةةةةعكة 

سةةةةة يةل وأ ةةةةةدت ق ةةةةةى قةةةةةدم قبةةةةةو  أ  قةةةةةرارات رسةةةةة ية تصةةةةةدر قن ةةةةةا. وقةةةةةرارات ر 
  ةةةةا أ ةةةةدت ال ج وقةةةةةة ق ةةةةى أه يةةةةة ققةةةةةد اجت اقةةةةات قرايةةةةة قبةةةةةر تقنيةةةةة   يةةةةةدألو 
 ةةةةةونفران   تسةةةةةاهي ب ةةةةةعت إيجةةةةةا ش  ةةةةةش الت ةةةةةاور في ةةةةةا  ةةةةةي  ال ج وقةةةةةة العرايةةةةةةة 

 ولبنا  القدرات وتوحيد ال وقال العراش.
  منتةةةةةةدق التوقعةةةةةةات ال نا يةةةةةةة ل ةةةةةةدو  االجت ةةةةةةاع األو  ل فةةةةةةراقي  الفنيةةةةةةي  لاةةةةةةت مةةةةةة  •

لةةةةةةةدو  مج ةةةةةةة  التعةةةةةةةاود لةةةةةةةدو  الم ةةةةةةةيو  ال نا يةةةةةةةةالعرايةةةةةةةة ومنتةةةةةةةدق التوقعةةةةةةةات 
ل  تنظةةةةةةةيي وم ةةةةةةةارقة األمانةةةةةةةة الفنيةةةةةةةة ال  ةةةةةةةترقة 17/6/2020العرايةةةةةةةةل  تةةةةةةةارا  

ل  نتةةةةةةةةةةةدق: ال نظ ةةةةةةةةةةةة العال يةةةةةةةةةةةة لألرصةةةةةةةةةةةاد الجواةةةةةةةةةةةة  لجنةةةةةةةةةةةة األمةةةةةةةةةةةي ال ت ةةةةةةةةةةةدة 
األمانةةةةةة الفنيةةةةةة ل ج ةةةةة  الةةةةةولرا  العةةةةةرب  االقتصةةةةةادية واالجت اعيةةةةةة لغراةةةةةش  سةةةةةيال

ال عنيةةةةةي  ب ةةةةةتود األرصةةةةةاد الجواةةةةةة وال نةةةةةا ل وم ةةةةةارقة م  ةةةةةت مج ةةةةة  التعةةةةةاود 
لةةةةةةةةدو  الم ةةةةةةةةيو العرايةةةةةةةةة. ونةةةةةةةةاق  الفراقةةةةةةةةاد التقةةةةةةةةارار الفنيةةةةةةةةة ل تنبةةةةةةةةت ال وسةةةةةةةة ش 

أ سةةةةةةةط / ب( ل ةةةةةةةذا العةةةةةةةام  –ت ةةةةةةةول /ألوليو –لفصةةةةةةةت الصةةةةةةةيا )ألونيةةةةةةةو/حداراد 
نبةةةةةةةت ال وسةةةةةةة ش ل  ةةةةةةةتا  ال ااةةةةةةةش والصةةةةةةةادرة ل وتقةةةةةةةارار الت قةةةةةةةق مةةةةةةة  الت2020

قةةةةةةة  مرا ةةةةةةةد التنبةةةةةةةتات وال را ةةةةةةةد ال نا يةةةةةةةة ب را ةةةةةةةق األرصةةةةةةةاد الجواةةةةةةةة العرايةةةةةةةةل 
واسةةةةةةةةةتمدام هةةةةةةةةةذه النتةةةةةةةةةا و  ةةةةةةةةةش تةةةةةةةةةو ير ال ع ومةةةةةةةةةات الالمةةةةةةةةةة لصةةةةةةةةةنة القةةةةةةةةةرارات 
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ال رتكطةةةةةةة باألن ةةةةةةطة اإلنسةةةةةةانية ال مت فةةةةةةةة و طةةةةةةط التن يةةةةةةة ال سةةةةةةتدامةل السةةةةةةةي ا 
سيةةةةةةا أ ةةةةةةر ال مةةةةةةاطر ال رتكطةةةةةةة بةةةةةةالطق  القاسةةةةةةش تعداةةةةةةد الج ةةةةةةود الداق ةةةةةةة لتم

ودوره ال ةةةةةةام  ةةةةةةش ت  يةةةةةةت التوقعةةةةةةات بةةةةةةالتغيرات ال نا يةةةةةةة ق ةةةةةةى ال نطقةةةةةةة العرايةةةةةةة 
 وت بية متط كات ال ستمدمي  م  ال ع ومات ال نا ية اإلق ي ية.

 ال ةةةةةةةواردال قةةةةةةةا  المةةةةةةةاص بةةةةةةةإطاق تقراةةةةةةةر األمةةةةةةةي ال ت ةةةةةةةدة العةةةةةةةال ش قةةةةةةة  تن يةةةةةةةة   •
بالتعةةةةةةاود مةةةةةةة منظ ةةةةةةة  17/6/2020ققةةةةةةد  تةةةةةةارا  الةةةةةةذ   2020ال ا يةةةةةةة لعةةةةةةام 

األمةةةةةي ال ت ةةةةةدة ل ترايةةةةةة والع ةةةةةي وال قا ةةةةةةل وا  ةةةةةت قنةةةةةواد  ال ةةةةةا  وتغيةةةةةر ال نةةةةةا   
  ةةةةةةدف مسةةةةةةاقدة ال جت عةةةةةةات ق ةةةةةةى معالجةةةةةةة ت ةةةةةةديات تغيةةةةةةر ال نةةةةةةا  واالسةةةةةةتفادة 

ال  سةةةةةةةةنة واقت ةةةةةةةةاد تةةةةةةةةدا ير متاام ةةةةةةةةة مةةةةةةةة  الفةةةةةةةةرص التةةةةةةةةش تو رهةةةةةةةةا إدارة ال يةةةةةةةةاه 
إلدارة ال ةةةةةةةوارد ال ا يةةةةةةةة بطراقةةةةةةةة مسةةةةةةةتدامةل والتع يةةةةةةةد ق ةةةةةةةى ل تاي ةةةةةةةا والتمسيةةةةةةةا 

ال ةةةةةةرب ال عمونةةةةةةة و ةةةةةةدمات الصةةةةةةرف حةةةةةق اإلنسةةةةةةاد  ةةةةةةش ال صةةةةةةو  ق ةةةةةةى ميةةةةةاه 
الصةةةةةةة ش. وتنةةةةةةةاو  ال قةةةةةةةا  أسةةةةةةةكاب تغيةةةةةةةر ال نةةةةةةةا  ونتا جةةةةةةةيل ب ةةةةةةةا  ي ةةةةةةةا قيسيةةةةةةةة 
التعامةةةةةت مةةةةةة الظةةةةةواهر ال نا يةةةةةة ال تطر ةةةةةةل وإسةةةةة ام ا  ةةةةةش ت قيةةةةةق قةةةةةدة أهةةةةةداف 

 ال ستدامة.م  أهداف التن ية 
ال قةةةةةةةا  األو  مةةةةةةة  س سةةةةةةة ة لقةةةةةةةا ات ق  يةةةةةةةةل ت ةةةةةةةت قنةةةةةةةواد  است ةةةةةةةراف مسةةةةةةةتقبت   •

الك ةةةةةةو الع  ةةةةةةش  ةةةةةةش الةةةةةةوط  العراةةةةةةش  ةةةةةةةش ظةةةةةةت جا  ةةةةةةة قورونةةةةةةا ومةةةةةةا بعةةةةةةةدها  
  ةةةةةةةةةارقة قةةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةة  الع  ةةةةةةةةةا  وال سةةةةةةةةةتولي  الع  ةةةةةةةةةةا  بل 18/6/2020 تةةةةةةةةةارا  

ل واةةةةة   العةةةةرب وقلةةةة  بالتعةةةةاود مةةةةةة ال نظ ةةةةة العرايةةةةة ل ترايةةةةةة وال قا ةةةةة والع ةةةةوم
 .أق ا  الدورة ال امنة ل  نتدق العراش ل ك و الع  ش والتن ية ال ستدامة

نةةةةةدوة االيةةةةةات التطبيقيةةةةةة ل  ايةةةةةة البيئةةةةةة  ةةةةةش الةةةةةوط  العراةةةةةش ت ةةةةةت شةةةةةعار  مةةةةةة   •
. 18/6/2020أجةةةةةةت الطبيعةةةةةةة  بالتعةةةةةةاود مةةةةةةة االت ةةةةةةاد العراةةةةةةش ل تطةةةةةةوع  تةةةةةةارا  

يةةةةةةةة البيئةةةةةةةةة حةةةةةةةو  ج ودهةةةةةةةةا  ةةةةةةةش مجةةةةةةةةا  ح ا وقةةةةةةةدمت األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةة قراةةةةةةةةاا 
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واألن ةةةةةطة والبةةةةةرامو التةةةةةش تقةةةةةوم  تنسةةةةةيق ا اةةةةة   أق ةةةةةا  مج ةةةةة  الةةةةةولرا  العةةةةةرب 
 ال ستولي  ق  شتود البيئة.

ب  ةةةةةةةةةارقة لجنةةةةةةةةةة  22/6/2020االحتفةةةةةةةةةا   يةةةةةةةةةوم التصةةةةةةةةة ر والجفةةةةةةةةةاف  تةةةةةةةةةارا    •
األمةةةةةةةةةي ال ت ةةةةةةةةةدة االقتصةةةةةةةةةادية واالجت اعيةةةةةةةةةة لغراةةةةةةةةةش  سةةةةةةةةةيا ومنظ ةةةةةةةةةة األ ذيةةةةةةةةةة 

 واةةةةةوع ال متةةةةةةار ل ةةةةةذا العةةةةةةام هةةةةةو  الغةةةةةةذا . والدراقةةةةةة لألمةةةةةةي ال ت ةةةةةدةل وقةةةةةةاد ال
التغذيةةةةةةةة. األليةةةةةةةاف. اإلنتةةةةةةةاج واالسةةةةةةةت اك ال سةةةةةةةتداماد    ةةةةةةةدف ح ةةةةةةةد الت ةةةةةةةد  
ل واج ةةةةةةة تةةةةةةدهور األرااةةةةةةش و قةةةةةةدان ا النةةةةةةاتو قةةةةةة  أن ةةةةةةاط اإلنتةةةةةةاج واالسةةةةةةت اك 
 يةةةةر ال سةةةةتدامةل والتع يةةةةد ق ةةةةى ح ايةةةةة األرااةةةةش التةةةةش تواجةةةةي ت ةةةةديات متداألةةةةدة 

جيةةةةةة ال اليةةةةةة وال سةةةةةتقب ية لةةةةةدقي األمةةةةة  الغةةةةةذا ش وسةةةةةبت ل ةةةةة اد األن ةةةةةطة اإلنتا
العةةةةةةةي   وهةةةةةةةو الت ةةةةةةةد  األ بةةةةةةةر  ةةةةةةةش ال نطقةةةةةةةة العرايةةةةةةةةل حيةةةةةةةو البيئةةةةةةةة القاح ةةةةةةةة 

 وال اجة ال اسة إلى إدارة أ  ت لألرااش.
مة   س س ة م  الندوات التدرابية قبةر اإلنترنةت ل ةدة سةاقة واحةدة أسةبوعياا )اقتكةارا  •

تناو  ت  يت ظةواهر تغيةر ال نةا  باسةتمدام أدوات ل دة ستة أسا ية( ت 1/7/2020
نظةةةي ال ع ومةةةات الجغرافيةةةةل لتعداةةةد الف ةةةي اإلق ي ةةةش وال ةةةوار حةةةو  ت ةةةديات تغيةةةر 

تت    ت ارا  تفاق ية لبيانات ال نةا  ل  سةاقدة و  ال نا  التش تواجي الدو  العراية
  ش لاادة  وا د التع ي إلى أقصى حد.

لعرايةةةةةة لق ةةةةةايا ومفاواةةةةةات تغيةةةةةر ال نةةةةةا   تةةةةةارا  ا ل  ج وقةةةةةةاالجت ةةةةةاع ال ةةةةةانش   •
 بيةةةةةةةةةةراا ومفاواةةةةةةةةةةاا قرايةةةةةةةةةةاال ل ناق ةةةةةةةةةةة  40ب  ةةةةةةةةةةارقة أ  ةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةة   6/7/2020

ومتابعةةةةةةة ال سةةةةةةتجدات ق ةةةةةةى السةةةةةةاحتي  اإلق ي يةةةةةةة والدوليةةةةةةة في ةةةةةةا ألتع ةةةةةةق بق ةةةةةةايا 
وتع يرهةةةةةةا تقنيةةةةةةة   يةةةةةةدألو قةةةةةةونفران  ل تغيةةةةةةر ال نةةةةةةا  و اصةةةةةةة االجت اقةةةةةةات قبةةةةةةر 

أوصةةةةةت ال ج وقةةةةةة ب ةةةةةرورة  حيةةةةةوية لتغيةةةةةر ال نةةةةةا   ق ةةةةةى ال سةةةةةارات التفاواةةةةة
التواصةةةةةةت  ةةةةةةةي  ال عنيةةةةةةي  ب فاواةةةةةةةات تغيةةةةةةر ال نةةةةةةةا  بالةةةةةةدو  العرايةةةةةةةة واع ات ةةةةةةةا 
الد  وماسةةةةةية بةةةةةاألمي ال ت ةةةةةدة  ةةةةةش نيواةةةةةوركل وقلةةةةة  بصةةةةةورة مكاشةةةةةرة وقةةةةة  طراةةةةةق 
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 ةةةةةةش  عاليةةةةةةات اجت اقةةةةةةات مج وقةةةةةةة  ال  ةةةةةةارقةولارات المارجيةةةةةةةل وحةةةةةة  ي ق ةةةةةةى 
ب قةةةةةةةر األمةةةةةةةي ال ت ةةةةةةةدة. ق ةةةةةةةا سةةةةةةةتتولى األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة األصةةةةةةةدقا  التةةةةةةةش سةةةةةةةتتي 

ل جامعةةةةةةة متابعةةةةةةةة قلةةةةةةة  مةةةةةةة   ةةةةةةةا  بع ت ةةةةةةةا  ةةةةةةةش نيواةةةةةةةورك. وسةةةةةةةيتي  ةةةةةةةش الفتةةةةةةةرة 
القادمةةةةة الع ةةةةت ق ةةةةى م ةةةةارقة قةةةةدد مةةةة  مفاواةةةةش ال ج وقةةةةة العرايةةةةة  ةةةةش ت ةةةة  
االجت اقةةةةاتل ق ةةةةا أ ةةةةدت ال ج وقةةةةة ق ةةةةى موقف ةةةةا ال ا ةةةةت بالتعامةةةةت ب ةةةةذر مةةةةة 

بصةةةةةةةورة انتقا يةةةةةةةةل تقنيةةةةةةةة   يةةةةةةةدألو قةةةةةةةونفران   يةةةةةةةة قبةةةةةةةر ققةةةةةةةد االجت اقةةةةةةةات الدول
والتنسةةةةةةةيق مةةةةةةةة ال ج وقةةةةةةةات اإلق ي يةةةةةةةة األ ةةةةةةةرقل لتع يةةةةةةةد قةةةةةةةدم ال وا قةةةةةةةة ق ةةةةةةةى 
ققةةةةدها واةةةةاأل ص إد قانةةةةت ت ةةةة ت موااةةةةية مت ةةةةعكة وأ ةةةةدت ق ةةةةى قةةةةدم قبةةةةو  

 أ  قرارات رس ية تصدر قن ا.
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 في مجال تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات: -4
 تصاالت وتقنية المعلوماتفي مجال اال  ❖
( الماص بفراق الع ت العراش ل طيا 26العامة  تنظيي االجت اع ) األمانةقامت  -

-8ظبش: الفترة  أ ومدألنة التردد  بالتعاود مة دولة االمارات العراية ال ت دة )
12/2/2020.) 

"فيديو تقنية قامت األمانة العامة بالتنظيم أو المشاركة في االجتماعات التالية عبر  -
 :كونفرانس"

ال نتدق العراش األو  حو   دور تانولوجيا االتصا  وال ع ومات  ش مجا  ة  •
مكادرات قراية وقصص نجا  ل اقلش ققدتي األمانة العامة  -جا  ة قورونا 

بالتعاود مة ال نظ ة العراية لاتصاالت وال ع ومات ولجنة االسعوا  تارا  
اراة لعرض المطط وال كادرات الوطنية . وت    ال نتدق ج سة ول 16/6/2020

ل جا  ة جا  ة قورونا أو ال د  م    ارها. ق ا ت    أي اا ج سة لعرض أ  ت 
التجارب وال  و  التانولوجيا العراية والعال ية. صدر ق  ال نتدق قدة توصيات 

 أه  ا:
o  تقديي ال ساقدة ل ب داد التش ل ا ظروف  اصة م  حيو تطوار البنية الت تية

لاتصاالت قدر اإلمعادل حيو أد الواا  أ بت أد االتصاالت ارورة ل  ياة 
  ال ا  وال وا . 

o .تعداد دور االتصاالت  ش حاالت االستغا ة والطوارل 
o  ا تنام هذه الفرصة ل ع ت ق ى م و األمية الرق ية لدق بعل الفئات بال عوب

 العراية.
o لى الت و  ل تع يي ق  باعدل  ش مجا  التع ييل ااطرت ال تسسات التع ي ية إ

والذ  أظ ر قدم استعداد العدألد م  الجامعات وال دارس ل ذا األس وب سوا  
م  ناحية طرق التع يي وايصا  ال ادة الع  يةل أو م  ناحية تو ر البنية 
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التانولوجية الالمة لتطبيق هذه الطراقة ل تدرا ل نظراا القت اد التدرا  ق  
تو ر منصة الاترونية وانترنت قات سعات مناسكة وإتاحة  بعد إلى حد قبير ق ى

األج دة الالمة ل  ت قشل وهذه ال تط كات ليست متو رة  ش قدد م  الب داد 
 العراية. 

o   تغير طرق الع ت واإلدارةل حيو أظ رت األلمة إمعانية ت وات قدد قبير م
ت تية لالنترنت األق ا  والوظا ال ل ع ت ق  باعدل مة إظ ار أه ية البنية ال

 واالتصاالت ال   ولة وتدارك نقاط ال عال قند الت  يت الدا د ل  كعات.
o  االهت ام باستمدام ودمو الذقا  الصناقش ب عت أ  ت  ش مجا  الص ة

 العامة.    
اجت اع ت ت قنواد ال وار اإلق ي ش العراش ل ت  ير ل  تت ر العال ش لتن ية  •

ارقة ج ية الدو  العراية واتنظيي م ترك مة ب   23/6/2020االتصاالت  تارا  
 ال عتب العراش لات اد الدولش لاتصاالت.

االجت اع األو  لفراق الع ت العراش ل تشرات االتصاالت وتقنية ال ع ومات  تارا   •
16/7/2020. 

( لفراق ق ت   ورة االستراتيجية العراية لاتصاالت وال ع ومات 30االجت اع ) •
 .28/7/2020 تارا  

 ي مجال البريد:ف  ❖
شارقت األمانة العامة  ش االجت اع الت اور  العراش الماص بالبراد  تارا   -

ل الذ  نظ  ي ال عتب الدولش لات اد البراد  العال شل وتي  الي مناق ة 4/6/2020
تنظيي ور  ق ت  ش ال نطقة العرايةل وقل   ش إطار تنفيذ  طة التن ية اإلق ي ية 

والتش ألتولى ال عتب الدولش لات اد  2020-2017العراية ل فترة  الماصة بال نطقة
البراد  العال ش ت وا  ا بالاامتل واتي التنسيق لتنفيذها  ي  األمانة العامة وال عتب 

 .الدولش لات اد البراد  العال ش
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-20ققدت ورشة ق ت  ش ال نطقة العراية  اصة بالتجارة اإللاترونية ألومش  -
قة ال نسق اإلق ي ش لات اد البراد  العال ش ال اا  ال بال نطقة ب  ار  22/7/2020

العراية ومستو  األمانة الفنية ل جنة العراية ل براد ومدرا  االستعداد الت غي ش ل تجارة 
-Operational Readiness of E) اإللاترونية  ش ال نطقة العرايةل وقل  بعنواد:

commerce). 
 .6/8/2020الع ت العراش لألجورل ق  باعدل  تارا   قاقد االجت اع السادس لفراق -
جار  التنسيق مة رؤسا   رق الع ت البرادية العراية لتنظيي اجت اقات ق  بعد لفرق  -

الع ت البرادية العراية ال تمصصة التابعة ل جنة العراية الدا  ة ل برادل وسوف ألتي 
 ت دألد ال واقيد التش تناسب الج ية  ش موقد الحق.
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 في مجال الطاقة:  -5
 تم إعداد مجموعة من التقارير حول: ❖
ق ى قطاع الطاقة العراش والعال ش ل وت    التقرار مراحت  19 – تداعيات قو يد  -

وحتى اادل باإلاا ة إلى   ار األلمة ق ى  1973تطور أسعار النفط منذ قام 
 الط ب العال ش ق ى الطاقة ال تجددة.

واش لتاامت أنظ ة الطاقة وال يدروجي  ل وت    التقرار  استراتيجيات االت اد األور  -
التعراا  وقود ال يدروجي  األ  ر وقيسية إنتاجي وأه يتي لتاامت أنظ ة الطاقة. ق ا 
تي قرض استراتيجية االت اد األورواش لتاامت أنظ ة الطاقة وقيسية استمدام 

 ال يدروجي  ق صدر أساسش   ا.
ل   اة العراية السعودية ل حيو تي قرض إمعانات  إمعانات الغال الطبيعش  ش ا -

الغال الطبيعش ودوره ال ستقب ش  ش   يط الطاقة بال   اة العراية السعودية. وت    
التقرار قرض مفصت الحتياطات الغال وإمعانية استمدامي  ش توليد الا راا   دال 

  م  و ورات م  الدات ال قيت والوقود المسيا )وقود الدألد ( وما ألنتو ق  قل
 اقتصادية وايئية قبيرة ب نظومة الطاقة الا راا ية. 

 إمعانات النفط والغال الطبيعش  ش الدولة ال يبية ل وتناو  التقرار بالتفصيت واألرقام  -
واة قطاقش النفط والغال  دولة ليبيا ومدق تع ره ا نتيجة ل  رب الدا رة هناك. ق ا 

ال يدروقراونية بالدولة واالحتياطات ال تقدة  تناو  أي اا الواة ال الش ل صادرات
 م  النفط والغال والنفط الصمر  مقارنة باالحتياطات العال ية.

 تق كات أسعار النفط وتع يرها ق ى األسواق العراية ل وتي الك و  ش هذا التقرار ق   -
. تع يرها ق ى اقتصاديات الدو  العراية أسكاب ان يار أسعار النفط والغال وم   ي

وقذل  تي الك و ق  ال ج ودات الدولية لمفل التع يرات الس بية النمفاض األسعار 
 وقيسية الع ت ق ى استرجاع أسواق الطاقة لعا يت ا.
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 :ئيفي مجال الربط الكهربا ❖
قامت أمانة ال ج   الولار  العراش ل ا راا  ب ج وقة م  األن ةطة والفعاليةات التاليةة 

 سوا  بالتنظيي أو ال  ارقة:
ندوة حو   الراط الا راا ش اإلق ي ش العراش  ش سياق الت و  العال ش ألنظ ة الطاقة   -

ل وقل  بالتعاود مة لجنة األمي ال ت دة االقتصادية واالجت اعية 8/5/2020 تارا  
لغراش  سيا وم ارقة ال نظ ة العال ية لتن ية التعاود  ش مجا  الطاقة 

(GEIDCO ل وشارك بال  ور ق  باعد حو) بيراا ومتمصصاا. 40الش  
ل ل تنسيق في ا ألتع ق 13/5/2020اجت اع م ترك مة البن  الدولش  تارا   -

 بالمطوات ال ستقب ية ل سوق العراية ال  ترقة ل ا راا .
دراسة الراط الا راا ش العراش ال امت  تارا   اجت اع ال جنة التوجي ية ال ع فة ب تابعة -

حوق ة السوق العراية ال  ترقة ل ا راا   ل ناق ة تطورات و ا ق 10/6/2020
قواقد ت غيت ال كعات العراية(ل وتطورات  -)موقال االتفا ية العامة واتفا ية السوق 

اإلطار التنظي ش ل سوق العراية ال  ترقة ل ا راا  ووسا ت دقي التجارة  ش السوق 
 العراية ال  ترقة ل ا راا  )أمانة السوقل ت عيت لجاد السوق(.

لجنة  برا  الا راا   ش الدو  العراية اجت اق ا ال انش ق ر  تارا  ققدت  -
قبر تقنية   يدألو قونفران  ل واعد مناق ة البنود ال عرواة ق ى  26/7/2020

 جدو  األق ا ل أصدرت ال جنة قدة توصيات م  أه  ا: 
 (. ال وا قة ق ى النسمة الن ا ية لاتفاقيتي  )االتفا ية العامة واتفا ية السوق  •
تعجيت النظر  ش إن ا  ال رقد اإلق ي ش التنسيقش ل سوق العراية ال  ترقة  •

 ل ا راا  ل ا بعد تنفيذ البرنامو التجرابش الية التسعير اإلق ي ية.
تا يا أمانة ال ج   بالدقوة لعقد اجت اع ل جنة التوجي ية )اجت اع ق  بعد(  •

 إلق ي ية. يمصص ل ناق ة البرنامو التجرابش الية التسعير ا
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 27/7/2020 تارا   لست نا ش ل  ج   الولار  العراش ل ا راا االجت اع انعقد اال -
االتفاقيتي  حيو وا ق ق ى النسمة الن ا ية ال عدلة م  ل قبر تقنية   يدألو قونفران  

ل واعتبر قل   طوة هامة (العراية ال  ترقة ل ا راا  )االتفا ية العامة واتفا ية السوق 
 ى طراق استا ا  اإلطار ال تسسش والت راعش لت قيق السوق العراش لألمام ق

العراية  تارا   سبق قل  اجت اع ل جنة  برا  الا راا  بالدو ال  ترقة ل ا راا . وقد 
26/7/2020   . 
 :المتجددة وكفاءة الطاقة في مجال الطاقة ❖
بال رق األوسط  شارقت األمانة العامة  ش الندوة الماصة  تطوار صناقة ال يدروجي  -

نظ ت ا شكعة تقنيات الطاقة النظيفة  ش  والتش 20/5/2020وش ا  ا راقيا  تارا  
االت اد األورواش ودو  مج   التعاود الم يجشل ت ت قنواد  االجت اع ال الو 
لت الال ال يدروجي   ش منطقة ال رق األوسط وش ا  إ راقيا . وتي قرض   اق تطوار 

ال تجددة وإمعانية استمدامي ل نطقة العراية واستمدام الطاقات ال دروجي  األ  ر  ش ا
  را د ل وقود األحفور   ش ال ستقبت.

شارقت األمانة العامة  ش ندوة حو   أدوات قفا ة الطاقة ال بتارة ل نطقة ال رق  -
بالتعاود مة الوقالة األل انية ل تعاود  8/6/2020األوسط وش ا  إ راقيا   تارا  

( وم ارقة ال رقد اإلق ي ش ل طاقة ال تجددة وقفا ة الطاقة GIZالدولش )
(RCREEE( ل وشرقة)Econoler حو  دور أدوات قفا ة الطاقة ال بتارة ل نطقة )

ال رق األوسط وش ا  إ راقيا. وتي مناق ة التقرار الماص بعدوات قفا ة الطاقة 
ا ت وطرق مبتارة ال بتارة ل نطقة ال رق األوسط وش ا  إ راقيا. ق ا تي قرض وس

 لت سي  قفا ة الطاقة  ش ال نطقة العراية.
شارقت األمانة العامة  ش ورشة ق ت بعنواد  ال يدروجي  والطاقة ال تجددة: العوامت  -

ل 25/6/2020   تارا  COVID-19الدا عة لتاامت سوق الطاقة ال توسطية بعد 
إلى الطاقة ال تجددة حيو تي شر  قيا ي ع  ل دم الت فيد الم را  تسراة الت و  
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 ش أورواا واالست  ار  ش الطاقة ال تجددة  ش ج ية أن ا  دو  الك ر األ يل 
ال توسطل ول اقا ي ع  أد يعود ال يدروجي  األ  ر مع اا م  اا ل غاية ل ا راا  
ال ولدة م  الطاقة ال تجددةل وما هش الفرص التش تظ ر ل  اطو الجنواش م  الك ر 

إمعاناتي ال م ة م  الطاقة ال تجددةل وما هش اا ار ال ترتكة ق ى  ال توسط لتطوار
 تجارة الطاقة  ش الك ر ال توسط.

شارقت األمانة العامة  ش ورشة الع ت التش نظ ت ا الوقالة الدولية ل طاقة ال تجددة  -
ل والماصة ب  ا اة 30/6/2020 ل  تارا  IRENA Flex Toolحو    رمجية 

الطاقة الا راا ية وقيسية تقيي  ا ل  صو  ق ى حصة أق ى م   اصية مرونة أنظ ة 
ا إلى  طط وتوقعات االست  ار  ش  مصادر الطاقة ال تجددة  ش   يط الطاقة استنادا

بعرض رؤات ا  ش هذا ال جا  واينت أه ية  السعات ال  ددة. وقامت األمانة العامة
مرونة أنظ ة الطاقة بالدو   الراط الا راا ش  ي  الدو  العراية قعحد ال  و  لر ة

العراية واالتالش تو ير البنية الت تية ال روراة لداادة نسكة م ارقة الطاقات ال تجددة 
   ا.
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 في مجال النقل والسياحة: -6
 في مجال النقل: ❖
ل جنة اتفا ية تكاد  اإلقفا  م  ال را ب والرسوم )ال را ب( ( 9قاقد االجت اع ) -

-18 :ات الناقت الجو  العراش ال عدلةل )الدار البي ا الج رقية  ش ن اطات ومعد
دو  قراية وم   ي  ق  ال نظ ة  6شارك  ش االجت اع و ود ت  ت  .(19/2/2020

العراية ل طيراد ال دنش واالت اد العراش ل نقت الجو ل وقل  ل ناق ة  را  ومقترحات 
م )ال را ب( الج رقية أق ا  ال جنة حو  اتفا ية تكاد  اإلقفا  م  ال را ب والرسو 

 ش ن اطات ومعدات الناقت الجو  العراش ال عدلةل وقذل  ال احظات الواردة 
لألمانة العامة ب عد بعل ال واد الواردة  ش االتفا ية. وأوصى ال  ارقود  ر ة 
 م روع االتفا ية بالصيغة الن ا ية إلى مج   ولرا  النقت العرب ل نظر  ش اقت ادها.

ة العامة  ش متت ر ومعرض ال رق األوسط ل سع  ال دألدية والنقت شارقت األمان -
(. وااعد  هذا ال تت ر مناسكة  رادة لصناقة السع  27/2/2020 :الذقش )د ش

الجدألدة والتواصت  ال دألدية اإلق ي يةل و رصة سان ة لتو ير  رصة استا اف التقنيات
ية التش تقام بالتعاود مة مة قادة الصناقةل وهو الفعالية الوحيدة ل سع  ال دألد

( شمصاا وما 7500حعومة دولة اإلمارات العراية ال ت دة. وشارك  ش ال عرض )
( مت د اال ليصكح ال دث األ بر  ش 200( قارااا وأ  ر م  )300ألداد ق  )

صناقة السع  ال دألدية والنقت والمدمات ال وجستية  ش منطقة ال رق األوسط وش ا  
 أ راقيا وجنوب  سيا.

األمانة الفنية للمجلس وزراء النقل العرب بالتنظيم أو المشاركة في  قامت -
 االجتماعات التالية عبر تقنية "فيديو كونفرانس":

ندوة حو   التع يرات الس بية لتداعيات  يروس قورونا ال ستجد ق ى قطاع النقت  •
. واستعرض 13/5/2020الك ر  والتوقعات والرؤق ال ستقب ية ل  تارا  

 ارقود قدداا م  ال واوقات والرؤق حو  اقترا  تدا ير و طط ق  ية م  ال 
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داا المسا ر  ش قطاع النقت الك ر   ش الدو  العرايةل وقل   ش نشعن ا مواج ة 
او  اإلجرا ات االحترالاة والظروف الصعكة الطار ة التش ت ر   ا دو  العالي 

ال  ارقود بالع ت ق ى ل واج ة انت ار  يروس قورونا ال ستجد. وقد أوصى 
تطوار القدرات الذاتية ق ى مستوق )ال تسسات وال يئات العراية/ الدو  العراية/ 
التاتات اإلق ي ية و اصةا اال راقية(ل وارورة الع ت ق ى تطوار االسطو  
الك ر  العراش وت جية الع ت ال  ترك  ي  القطاع الماص والقطاع العامل مة 

  ي  الب داد العراية والب داد اال راقية. دقي ال را ة اإلق ي ية
وتع يرات ا  (COVID- 19)ندوة حو   تداعيات جا  ة  يروس قورونا ال ستجد  •

ل وشارك  ي ا 25/6/2020الس بية ق ى قطاع النقت  ش الوط  العراش   تارا  
السادة ولرا  النقت أق ا  ال عتب التنفيذ  ل ج   ولرا  النقت العربل وأوصى 

قود  كعل ال قترحات واإلجرا ات قات الكعد االستراتيجش والت غي ش وقاد ال  ار 
 م   ين ا ما أل ش: 

 في ا ألتع ق بقطاع النقت الك ر :
o  حو الدو  العراية ق ى تبنش اإلجرا ات التش تتط ب تمسيل االحتااك

الك ر  ال را ق لع  يات النقت الك ر  م   ا  االستعانة بإمعانيات ال ورة 
ة الرابعة لتانولوجيا ال ع ومات وتطبيقات ا وتقنيات الذقا  االصطناقش الصناعي

  ش قطاع النقت الك ر .
o  حو الدو  العراية ق ى تو ير حدمة م  التس يات ال رابية ل رقات ال احة

العراية وتمسيل الرسوم والبدالت ل سف  را عة ق ي إحدق الدو  العراية ومد 
ك السف  ا  التمدا  بال وانو لغرض دقي ما   ترة إقفا  الك ا ة م  أرايات
 والتجار وال صدرا  وال ستوردأل . 

 في ا ألتع ق بقطاع النقت البر :
o  ل قون ا ال نصة ال ناسكة ال جاد الوطنية لتس يت النقت والتجارةتفعيت دور

https://digitallibrary.un.org/record/490914?ln=ar
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ال عومية والقطاع الماص إليجاد ومتابعة تطبيق ال  و  ل  وار  ي  الج ات 
التش تافت است رار تد ق حرقة النقت  ش حاالت األلماتل مة األ ذ بعي  

 لظروف النوعية الماصة بعت   د.ااالقتكار 
o  االستفادة م  االتفا يات الدولي ة لألمي ال ت دة التش تتيح تطبيق ال  و  الرق ي ة

ك ر  ال را ق لع  يات النقتل م ت التطبيق الرق ش التفاق التش تق ت التدا ت ال
( والتطبيق الرق ش لاتفاق الدولش ل نقت e TIRالنقت الدولش العا ر ل  دود )

( وتطبيق األنظ ة اإلداراة الرق ية  ش مجا  ق ت e CMRالطرقش ل ك ا ة )
 ( أو  يره م  األنظ ة ال  ا  ة.Asycudaالج اركل م ت نظام )

 في ا ألتع ق بقطاع الطيراد ال دنش العراش:
o سية التش أصدرها  راق تعا ى الطيراد التابة ل ج   االسترشاد بالتوجي ات القيا

منظ ة الطيراد ال دنش الدولش حو  اإلجرا ات الص ية التش ي ع  أد تتبناها 
 الدو  قند إقادة إطاق النقت الجو .

o  التوسة باستمدام التانولوجيا  ش قا ة مراحت السفر  د اا م  ق  ية ال جد
 مروراا بإت ام إجرا ات السفر.

o دو  العراية لر ة القيود الت غي ية ق ى أساس الن و ال نا ش وت رار حو ال
متط كات ال رقة الجواة األص ية  ي  الدو   ش دمات النقت الجو  ب ا أل ب

 العرايةل وصوالا إلى سوق موحد ل نقت الجو   ي  الدو  األق ا .
جا  ة  بعدما ورشة ق ت حو   تاامت ال ينا  وال دألنة: ال ت األم ت ل واج ة ت ديات  •

(COVID-19  ل  تارا )وشارك  ش الورشة قنصت ج  وراة الصي  8/7/2020 .
ال عبية باإلسعندراةل وأستاق القانود الوقا ش بجامعة دالياد الك راةل ومدألر مع د 
ال وجيستيات الك راة بجامعة هوها ل باإلاا ة إلى مدألر ال ينا  ب تسسة مينا   النسيا 

استعرض ال  ارقود سبت تقديي ال  و  وال قترحات والتدا ير و طط  ب   اة إسكانيا. وقد
ق  ية م  شعن ا طر  أ اق التعاود  ي  ال ينا  وال دألنة  ش او  االجرا ات االحترالاة 

https://www.unece.org/trans/bcf/etir/welcome.html
https://www.iru.org/what-we-do/facilitating-trade-and-transit/e-cmr
https://asycuda.org/en/about/
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والظروف الصعكة الطار ة التش ت ر   ا دو  العالي ل واج ة أنت ار  يروس قورونا 
د الدا ر   ش مدد ال وانول واال تعاد ق  ال ستجدل والع ت ق ى تطبيق ن وقج االقتصا

الن وقج االقتصاد  المط ش التق يد ل وإقادة هندسة اإلنتاج واالست اك و قا ل دف 
د لتق يت النفايات  ير ال روراةل قود هناك واحدة م  أقظي الت دي ات البيئية  ش  م د 

م ت أ  ر  ع  ر مة تداألد متط كات التجا رة والصناقة وتداألد العصر ال دألول والتش ت  
قدد السعاد. ق ا أوصى ال  ارقود صانعش القرار  ش ال وانو وال تعام ي  مع ا النظر 
 ش ت دألو المطط االستراتيجية ل واج ة وموا كة اا ار الس بية ل ا بعد هذه الجا  ةل 
والوصو  الية م ترقة  ي  ال دد وال وانو ل وصو  إلى مداد م  التعاود ال   ر في ا 
 ين  ال وإقادة التفاير  ش مستقبت الواج ة الك راةل وتقديي ن اقج جدألدة بإسي مجت عات 
ال وانول تاود أ  ر أماناا واستدامة وش ولية ومرونة وأ  ر ت اسعاا  ش ظت الظروف 

 االست نا ية التش ت ر   ا.
ونية العراية االجت اع ال  ترك  ي  الج ات ال عنية بإقداد  دراسة إن ا  البوابة اإللاتر  •

ل لك و ال عوقات التش تواج  ا وسبت تيسير 14/7/2020لتس يت النقت   تارا  
وإلالة ت   ال عوقات. وتي االتفاق ق ى ت عيت لجنة متابعة إقداد الدراسة  ر اسة ر ي  
القطاع االقتصاد  باألمانة العامة ل جامعة وق واة قت م : مدألر إدارة النقت 

عامةل ر ي  األ ادي ية العراية ل ع وم والتانولوجيا والنقت الك ر ل والسياحة باألمانة ال
ال تسسة اإلسامية الدولية لت وات التجارةل الع و ال نتدب ل ج ة ال نفذة ل   روع 

 باأل ادي ية العراية ل ع وم والتانولوجيا والنقت الك ر .
 في مجال السياحة: ❖

للسياحة بالتنظيم أو المشاركة في  قامت األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي
 االجتماعات التالية عبر تقنية "فيديو كونفرانس":

ل  ج   الولار  العراش ل سياحةل بالتعاود مة ولارة السياحة  االست نا شاالجت اع  -
ولار السياحة  السيدل وار اسة 17/6/2020بال   اة العراية السعوديةل  تارا  
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دولة قرايةل باإلاا ة إلى منظ ة السياحة  19وا  ارقة بال   اة العراية السعوديةل 
العال ية وال نظ ات العراية ال عنية  ش هذا ال عدل ل ناق ة تداعيات جا  ة  يروس 
 ورونا ال ستجد وتع يرات ا الس بية ق ى قطاع السياحة  ش الدو  العرايةل و رض قدد 

 م  اإلجرا ات والسياسات لتسراة التعا ش.
السياحة العال ية  ش ال رق األوسط الذ  قاقد  تارا   منظ ة( ل جنة 6االجت اع ) -

ولار السياحة  السيدل  ر اسة دولة اإلمارات العراية ال ت دة وا  ارقة 6/7/2020
بال   اة العراية السعودية. وناق  االجت اع مراحت تفعيت الع ت العراش ال  ترك 

ألوسط والعالي بسبب جا  ة قورونا. ل واج ة الت ديات التش ت  دها منطقة ال رق ا
وصدر ق  االجت اع قدة توصيات م  شعن ا تعداد التعاود  ي  منظ ة السياحة 
العال ية والج ات ال عنية بالقطاع السياحش  ش ال رق األوسطل وتو ير ال  و  

 الداق ة ل قطاع السياحش.
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 في مجال اإلحصاء وقواعد المعلومات: -7
وا ظةةةةةى باهت ةةةةةام قامةةةةةةل موقعةةةةةاا بةةةةةارلاا لي ةةةةة ت األن ةةةةةطة ي تةةةةةت الع ةةةةةت اإلحصةةةةةا ش  -

 احتياجةةةةةةةةاتون ةةةةةةةةر إحصةةةةةةةةا ات قاليةةةةةةةةة الجةةةةةةةةودةل ت بةةةةةةةةش  إنتةةةةةةةةاج ةةةةةةةةاص مةةةةةةةة  أجةةةةةةةةت 
مسةةةةةةةةةتمدمش اإلحصةةةةةةةةةا ات العرايةةةةةةةةةة. و ةةةةةةةةةش هةةةةةةةةةذا ال ةةةةةةةةةعدل ألةةةةةةةةةتي تنفيةةةةةةةةةذ توصةةةةةةةةةيات 

 :شاجت اقات ال جاد اإلحصا يةل وه
 ال جنة الفنية الدا  ة لالحصا .           .1
لجنة التنسيق اإلحصا ش  ةي  إدارة االحصةا  وقواقةد ال ع ومةات وال نظ ةات العرايةة  .2

 ال تمصصة.
 ال جنة الفرعية لالحصا ات االقتصادية.  .3
 ال جنة الفرعية ل  سابات القومية. .4
 ال جنة الفرعية لالحصا ات السعانية واالجت اعية. .5
 ال جنة الفرعية لبنا  القدرات اإلحصا ية.   .6
ار الن رات اإلحصا يةل وتقوم األمانة العامة قذل   تنفيذ  رنامو سنو    ا ألتي إصد -

 التالية:  األن طةي  ت 
ت دألو م توق قاقدة البيانات الماصة بالتجارة المارجية لدو  الوط  العراش  •

واستا ا   يانات ا حتى   ر سنة متاحةل مة إتاحة هذه البيانات التفصي ية لج ية 
 ا م   ا  موقة اإلدارة. ال ستمدمي  والك و  ي 

إتاحة قواقد  يانات الدراقةل النقتل االتصاالت وال ع وماتل لج ية ال ستمدمي   •
 والك و  ي ا م   ا  موقة اإلدارة.

ت ةةةةةةةةةةةدألو م تواةةةةةةةةةةةات قواقةةةةةةةةةةةد البيانةةةةةةةةةةةات الماصةةةةةةةةةةةة  كةةةةةةةةةةةاقش  صةةةةةةةةةةةو  ال ج وقةةةةةةةةةةةة  •
الصةةةةةة ة  –التع ةةةةةةيي  –األسةةةةةةعار  –الطاقةةةةةةة  –قةةةةةةوة الع ةةةةةةت  -اإلحصةةةةةةا ية )السةةةةةةعاد

 ال سابات القومية(. –
لش  اص ب تشرات التن ية ال ستدامة  ش  • ال  ارقة  ش واة إطار قراش أو 

  يئية(. -اجت اعية -األبعاد ال ا ة )اقتصادية
الع ت مة ال نظ ة العراية ل سياحة لتطوار وت دألو م توق قاقدة  يانات السياحة  •

 لدو  الوط  العراش.
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ة ل سةةةتمدمش البيانةةةات دا ةةةت و ةةةةارج األمانةةةة تةةةو ير االحتياجةةةات اإلحصةةةا ية الالمةةة •
 العامة. 

الع ةةت ق ةةى ت ةةدألو البيانةةات إلصةةدار العةةدد ال ةةام  مةة  قتيةةب  دو  قرايةةة: أرقةةام  •
 ومتشرات .

االقداد إلصةدار العةدد ال ةانش مة  قتيةب  تعراةا إدارة االحصةا  وقواقةد ال ع ومةات  •
 ولجان ا .

قةد الةدي غرا ش واإلقةداد ل عةام الدراسةش متابعة الدارسي  ق ى ال نح الدراسية  ةش ال ر  •
2019-2020 . 

  ةةةةةةةةةا يجةةةةةةةةةر  التعةةةةةةةةةاود مةةةةةةةةةة األج ةةةةةةةةةدة اإلحصةةةةةةةةةا ية العرايةةةةةةةةةة وال نظ ةةةةةةةةةات العرايةةةةةةةةةة  -
 واإلق ي ية والدولية  حيو ألتي القيام ب ا أل ش:

االتصةةةةةةةةةا  بةةةةةةةةةاألج دة اإلحصةةةةةةةةةا ية العرايةةةةةةةةةة ل  صةةةةةةةةةو  ق ةةةةةةةةةى البيانةةةةةةةةةات الالمةةةةةةةةةة  •
والتعةةةةةةاود ال سةةةةةةت ر مع ةةةةةةا في ةةةةةةا يمةةةةةةص ل ن ةةةةةةرات اإلحصةةةةةةا ية ولقواقةةةةةةد البيانةةةةةةات 

تنفيةةةةذ توصةةةةيات ال جنةةةةة الدا  ةةةةة ولجان ةةةةا الفرعيةةةةةل وتنفيةةةةذ  رنةةةةامو الع ةةةةت السةةةةنو  
 لألمانة العامة.

مواص ة التعاود مة ال نظ ات اإلق ي ية والدولية لتنظيي دورات تدرابية  ش مجا   •
ابية وورشة ق ت حو  البيانات ال م ة ودورات تدر  2008ال سابات القومية 

لتجاول الت ديات التش تواجي األج دة اإلحصا ية العراية إلنتاج ون ر متشرات 
 .2030التن ية ال ستدامة 

مواص ة التعاود مة األمانات الفنية ال عنية بال جال  الولاراة ال تمصصة م   •
أجت ت سي  جودة البيانات اإلحصا ية  ش الدو  العراية  ش بعل القطاقات ور ة 

  ي   ي ا. فا ة العام
التعاود مة لجنة االسعوا لتعداد  نا  القدرات اإلحصا ية العراية  ش مجا   •

 .2030ال سابات القومية ومتشرات التن ية ال ستدامة 
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 في مجال المنظمات واالتحادات العربية:  -8
( مةةةةةةةةةة  معاهةةةةةةةةةةدة الةةةةةةةةةةد اع العراةةةةةةةةةةش ال  ةةةةةةةةةةترك والتعةةةةةةةةةةاود 8و قةةةةةةةةةةاا لةةةةةةةةةةنص ال ةةةةةةةةةةادة ) -

امعةةةةةةةةةةةةةةة العرايةةةةةةةةةةةةةةةل يعتبةةةةةةةةةةةةةةر ال ج ةةةةةةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةةةةةةةاد  االقتصةةةةةةةةةةةةةةاد   ةةةةةةةةةةةةةةي  دو  الج
واالجت ةةةةةاقش هةةةةةو ال رجعيةةةةةة القوميةةةةةة ل تسسةةةةةات الع ةةةةةت العراةةةةةش ال  ةةةةةتركل ي ةةةةةرف 
ق ةةةةى حسةةةة   يةةةةام ال نظ ةةةةات العرايةةةةة ب  ام ةةةةا ال بينةةةةة  ةةةةش موا يق ةةةةال واقةةةةوم بإن ةةةةا  
ال نظ ةةةةةةةات وتقيةةةةةةةيي أدا  ةةةةةةةا واقت ةةةةةةةاد موالنات ةةةةةةةا ودراسةةةةةةةة إنجالات ةةةةةةةا وتقةةةةةةةارار هيئةةةةةةةات 

لماصةةةةةة   ةةةةةال وقةةةةةت قلةةةةة  ألةةةةةتي مةةةةة   ةةةةةا  لجنةةةةةة  نيةةةةةة متمصصةةةةةة منب قةةةةةة الرقابةةةةةة ا
قةةةةةةةةةة  ال ج ةةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةةةةةاقش تسةةةةةةةةةة ى لجنةةةةةةةةةةة ال نظ ةةةةةةةةةةات ل تنسةةةةةةةةةةيق 
وال تابعةةةةة ت ةةةةي  ةةةةش ق ةةةةوات ا ج يةةةةة الةةةةدو  العرايةةةةة وال نظ ةةةةات العرايةةةةة ال عنيةةةةة. 
وتجت ةةةةةة هةةةةةذه ال جنةةةةةة مةةةةةرة واحةةةةةدة قةةةةةت قةةةةةامي  إلقةةةةةرار  طةةةةةط وموالنةةةةةات ال نظ ةةةةةات 

 القت ادهةةةةةةةةا مةةةةةةةة  قبةةةةةةةةت ال ج ةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةةةاقشل ق ةةةةةةةةا تجت ةةةةةةةةة ت  يةةةةةةةةداا 
ال جنةةةةةةة مةةةةةةرة واحةةةةةةدة قةةةةةةت قةةةةةةام لدراسةةةةةةة إنجةةةةةةالات ال نظ ةةةةةةات وال سةةةةةةابات المتاميةةةةةةة 
وتقةةةةةةةارار هيئةةةةةةةات الرقابةةةةةةةة ال اليةةةةةةةة واإلداراةةةةةةةة الماصةةةةةةةة   ةةةةةةةا. وتعةةةةةةةد إدارة ال نظ ةةةةةةةات 

وال تابعةةةةةةةة  واالت ةةةةةةةادات العرايةةةةةةةة هةةةةةةةش األمانةةةةةةةة الفنيةةةةةةةة ل جنةةةةةةةة ال نظ ةةةةةةةات ل تنسةةةةةةةيق
ولجنةةةةةةةة التنسةةةةةةةيق الع يةةةةةةةا ل ع ةةةةةةةت العراةةةةةةةش ال  ةةةةةةةترك  ر اسةةةةةةةة األمةةةةةةةي  العةةةةةةةام. وسةةةةةةةبق 
ل  ج ةةةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةةةةاد  واالجت ةةةةةةةةةةةاقش أد أصةةةةةةةةةةةدر قةةةةةةةةةةةراراا ط ةةةةةةةةةةةب فيةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةة  إدارة 
ال نظ ةةةةةةةات واالت ةةةةةةةادات العرايةةةةةةةة أد ت ةةةةةةةارك  ةةةةةةةش اجت اقةةةةةةةات ال نظ ةةةةةةةات العرايةةةةةةةة 

 تابعةةةةةةةة وال ج ةةةةةةة  وتقةةةةةةةديي تقراةةةةةةةر دور  قةةةةةةة  قلةةةةةةة  ل جنةةةةةةةة ال نظ ةةةةةةةات ل تنسةةةةةةةيق وال
 االقتصاد  واالجت اقش. 

وتنفيةةةةذاا لةةةةذل ل شةةةةارقت األمانةةةةة العامةةةةة  ةةةةش االجت اقةةةةات التاليةةةةة قبةةةةر تقنيةةةةة   يةةةةدألو  -
 ةةةةةونفران   لتواةةةةةيح قةةةةةرارات مج ةةةةة  جامعةةةةةة الةةةةةدو  العرايةةةةةة وال ج ةةةةة  االقتصةةةةةاد  
واالجت ةةةةةةةاقش الماصةةةةةةةة بال نظ ةةةةةةةات العرايةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةة وشةةةةةةةر  توصةةةةةةةيات لجنةةةةةةةة 

 يق وال تابعة ولجنة التنسيق الع يا ل ع ت العراش ال  ترك:ال نظ ات ل تنس
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( ل  ج ةةةةةة  التنفيةةةةةةذ  ل  يئةةةةةةة العرايةةةةةةة ل طاقةةةةةةة الذراةةةةةةة  تةةةةةةارا  65لةةةةةةدورة العاديةةةةةةة )ا •
13/6/2020. 

( ل ج عيةةةةةةةة الع وميةةةةةةةة ل  رقةةةةةةةد العراةةةةةةةش لدراسةةةةةةةات ال نةةةةةةةاطق 35الةةةةةةةدورة العاديةةةةةةةة ) •
 .23/6/2020الجا ة واألرااش القاح ة  تارا  

ل  نظ ةةةةةةةة العرايةةةةةةةة ل تن يةةةةةةةة اإلداراةةةةةةةة   ( ل  ج ةةةةةةة  التنفيةةةةةةةذ111لعاديةةةةةةةة )الةةةةةةةدورة ا •
 .25/6/2020-23 ا  الفترة 

( ل  ج ةةةةةة  التنفيةةةةةذ  ل  نظ ةةةةةةة العرايةةةةةة ل تن يةةةةةةة الصةةةةةناعية والتعةةةةةةدأل  57الةةةةةدورة )  •
 .25/6/2020 تارا  

( ل  ج ةةةةةةةة  التنفيةةةةةةةةذ  ل  نظ ةةةةةةةةة العرايةةةةةةةةة ل تن يةةةةةةةةة الدراعيةةةةةةةةة  تةةةةةةةةارا  51الةةةةةةةةدورة )  •
8/7/2020. 
ل  ةةةةةتت ر العةةةةةام  (25)( ل  ج ةةةةة  التنفيةةةةةذ  والةةةةةدورة العاديةةةةةة 113الةةةةةدورة العاديةةةةةة ) •

 .9/7/2019ل  نظ ة العراية ل تراية وال قا ة والع وم  تارا  
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 في مجال العالقات االقتصادية:  -9
قامت األمانة العامة بالتنظيم أو المشاركة في االجتماعات التالية عبر تقنية "فيديو 

 كونفرانس":
 في مجال التعاون العربي الدولي: ❖

  :الصينيالتعاون العربي 
ل نتةةةةةةةةةدق ( لاجت ةةةةةةةةاع الةةةةةةةةولار  9 ةةةةةةةةش أق ةةةةةةةةا  الةةةةةةةةدورة )شةةةةةةةةارقت األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة  -

وقلةةةةةة  ب  ةةةةةةارقة السةةةةةةيد  6/7/2020  تةةةةةةارا الةةةةةةذ  ققةةةةةةد  التعةةةةةةاود العراةةةةةةش الصةةةةةةينش
األمةةةةةةةةي  العةةةةةةةةامل وار اسةةةةةةةةة م ةةةةةةةةترقة لاةةةةةةةةت مةةةةةةةة  السةةةةةةةةيد ولاةةةةةةةةر المارجيةةةةةةةةة وشةةةةةةةةةئود 

ومست ةةةةةةةار الدولةةةةةةةة والسةةةةةةةيد ولاةةةةةةةر  ارجيةةةةةةةة  ل    اةةةةةةةة األردنيةةةةةةةة ال اشةةةةةةة يةال غتةةةةةةةراي  
  .ل وا  ارقة السادة ولرا   ارجية الدو  العرايةةج  وراة الصي  ال عبي

وقةةةةةةةد أقةةةةةةةرب السةةةةةةةيد األمةةةةةةةي  العةةةةةةةام قةةةةةةة  أم ةةةةةةةي  ةةةةةةةش االرتقةةةةةةةا  بالتعةةةةةةةاود العراةةةةةةةش  •
الصةةةةةينش ل سةةةةةتوق الق ةةةةةة مةةةةة   ةةةةةا  ققةةةةةد ق ةةةةةة قرايةةةةةة صةةةةةينية تعقةةةةةد باست ةةةةةا ة 
ال   اةةةةةةةةة العرايةةةةةةةةة السةةةةةةةةعوديةل وا ةةةةةةةةا ي قةةةةةةةةق نق ةةةةةةةةة نوعيةةةةةةةةة  ةةةةةةةةش العاقةةةةةةةةات  ةةةةةةةةي  

 الجانبي .
ةةةةةةاد ل و البرنةةةةةةامو صةةةةةةدر قةةةةةة    • ال نتةةةةةةدق  ةةةةةةاث و ةةةةةةا ق هامةةةةةةة وهةةةةةةش  إقةةةةةةاد ق  

 ل 2022 – 2020التنفيةةةةةةةةذ  ل نتةةةةةةةةدق التعةةةةةةةةاود العراةةةةةةةةش الصةةةةةةةةينش  ةةةةةةةةي  قةةةةةةةةامش 
و البيةةةةةةةةةاد ال  ةةةةةةةةةترك لت ةةةةةةةةةام  الصةةةةةةةةةي  والةةةةةةةةةدو  العرايةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةش معا  ةةةةةةةةةة واةةةةةةةةةا  
االلت ةةةةةاب الر ةةةةةو  النةةةةةاجي قةةةةة   يةةةةةروس قورونةةةةةا ال سةةةةةتجد . وتععةةةةة  هةةةةةذه الو ةةةةةا ق 

 ةةةةةي  الجةةةةةانبي  العراةةةةةش والصةةةةةينش حةةةةةو  الق ةةةةةايا قات االهت ةةةةةام  الةةةةةرؤق ال  ةةةةةترقة
ال جةةةةةةةةةةةاالت االقتصةةةةةةةةةةةادية  ةةةةةةةةةةةش  اصةةةةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةةةةترك لتعداةةةةةةةةةةةد التعةةةةةةةةةةةاود  ين  ةةةةةةةةةةةا

 واالست  اراة ال مت فة.
 ةةةةش ظةةةةت انت ةةةةار جا  ةةةةة قورونةةةةا وانععاسةةةةات ا السةةةة بية ق ةةةةى قةةةةدد مةةةة  القطاقةةةةات  •

صةةةةةةينشل تقةةةةةةوم االقتصةةةةةةادية  ةةةةةةش الةةةةةةدو  العرايةةةةةةةل و ةةةةةةش إطةةةةةةار التعةةةةةةاود العراةةةةةةش ال

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX07OTJvG18J6gGIBmgGq9OldRhvQ_HB7ITyIcUgUVF5XhAszKjc-7fejP5ocDJ9-5upK6f5AKhnhyUyvFjaC32l74l5uyM3yzS3EoYcE6_Ye2I_VdDFRkPE7uGTWEWJXYq3gMrOmDaWlGyrCLY9-r0JuxxQcoVScysWFDNysDVjA&__tn__=*NK-R
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ل حةةةةةةةةةو  تجراةةةةةةةةةة 25/8/2020األمانةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة  تنظةةةةةةةةةيي ورشةةةةةةةةةة ق ةةةةةةةةةت  تةةةةةةةةةارا  
الصةةةةةةةةي  الرا ةةةةةةةةدة  ةةةةةةةةش ال ةةةةةةةةد مةةةةةةةة  اال ةةةةةةةةار االقتصةةةةةةةةادية لجا  ةةةةةةةةة قورونةةةةةةةةا ق ةةةةةةةةى 
القطاقةةةةةةات االقتصةةةةةةادية ال مت فةةةةةةة بالصةةةةةةي ل واةةةةةةتي الترقيةةةةةةد ق ةةةةةةى أهةةةةةةي ال جةةةةةةاالت 

فادة مةةةةة  تجراةةةةةة االقتصةةةةةادية ال تةةةةةع رة بالجا  ةةةةةة  ةةةةةش الةةةةةدو  العرايةةةةةة وقيسيةةةةةة االسةةةةةت
الصةةةةةي   ةةةةةش هةةةةةذا المصةةةةةوص. وقةةةةةد تةةةةةةي التنسةةةةةيق مةةةةةة الجانةةةةةب الصةةةةةينش لتةةةةةةو ير 
 بيةةةةةةةةةةر لتقةةةةةةةةةةديي اسةةةةةةةةةةتعراض وا ةةةةةةةةةةش حةةةةةةةةةةو  تجراةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةي  الرا ةةةةةةةةةةدة  ةةةةةةةةةةش هةةةةةةةةةةذا 

 المصوص.
 التعاون العربي الياباني:

شارقت األمانة العامة  ش أق ا  ال ا دة ال ستدألرة ال انية التش ققدت ت ت قنواد 
“COVID-19 in the Arab Region: Impact and Responses”  ل  تارا

ل وقل   ش إطار س س ة ال وا د ال ستدألرة ا   ال  روع ال  ترك  ي  27/7/2020
 الجامعة العراية وال عومة اليابانية وارنامو األمي ال ت دة اإلن ا ش.

 الصغيرة والمتوسطة: المشروعات مجال في ❖
راية حو   التداعيات االقتصادية لجا  ة قورونا ق ى ققد اجت اع مكادرة الجامعة الع

 تنظيي  1/7/2020ال  روقات الصغيرة وال توسطة والقطاع الماص العراش   تارا  
م ترك  ي  األمانة العامة وات اد الغرف العراية واالتعاود مة منظ ة الع ت العراية. 

شمص ي   ود قا ة  130شارك  ش أق ا  ال كادرة م   و الدو  العراية وأ  ر م  
القطاقات ال عنية م  الدو  العرايةل وم   ش ال  روقات الصغيرة وال توسطة والقطاع 
الماص بالدو  العرايةل وقذل  نمكة م  ال تمصصي  م  ال نظ ات العراية 
ال تمصصة وال نظ ات الدولية. وهدف االجت اع إلى الت اور واستعراض التجارب التش 

لتمطش اال ار الس بية الناتجة ق  جا  ة  يروس قورونا. وصدر  ي ع  االسترشاد   ا
 ق  االجت اع قدة توصيات أه  ا:
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دقةةةةةي قطةةةةةاع ال  ةةةةةروقات الصةةةةةغيرة وال توسةةةةةطة  ةةةةةش الةةةةةوط  العراةةةةةش  وصةةةةةفي واحةةةةةد  •
مةةةةة  أهةةةةةي مصةةةةةادر لاةةةةةادة النةةةةةاتو القةةةةةومش اإلج ةةةةةالش ل ةةةةةدو ل واسةةةةةاهي  ةةةةةش ال ةةةةةد مةةةةة  

 اراة الفقر  ش ال جت عات.معدالت الكطالة  ي  ال كاب العراشل وم 
الع ةةةةةةةةت ق ةةةةةةةةى إيجةةةةةةةةاد سياسةةةةةةةةات حعوميةةةةةةةةة م فةةةةةةةةدة تعةةةةةةةةدل مةةةةةةةة  دقةةةةةةةةي ال  ةةةةةةةةروقات  •

 الصغيرة وال توسطة.
أه يةةةةةةةةةةةة إقةةةةةةةةةةةداد  ةةةةةةةةةةةرا ط اسةةةةةةةةةةةت  اراة وااةةةةةةةةةةة ة وما  ةةةةةةةةةةةة ل   ةةةةةةةةةةةروقات الصةةةةةةةةةةةغيرة  •

 وال توسطة  ش ممت ال ال جاالت الصناعية والدراعية. 
ة والتةةةةةش ت عن ةةةةةا مةةةةة  القيةةةةةام تقةةةةةديي قا ةةةةةة المةةةةةدمات ل   ةةةةةروقات الصةةةةةغيرة وال توسةةةةةط •

 ةةةةدوره ق ةةةةى الوجةةةةي ال ط ةةةةوبل  اصةةةةة في ةةةةا ألتع ةةةةق ب جةةةةاالت  نةةةةا  القةةةةدرات وقطةةةةاع 
 ال ع ومات والت ييد و يرها.

أه يةةةةةةة ق ةةةةةةت ممطةةةةةةط ألقطةةةةةةاب الن ةةةةةةو  ت ةةةةةةا ر مج وقةةةةةةة مةةةةةة  الج ةةةةةةود مةةةةةة  قةةةةةةدة  •
ج ةةةةاتل يةةةةعتش ق ةةةةى رأسةةةة ا ال رقةةةةد العراةةةةش اإلق ي ةةةةش لتةةةةدراب وتن يةةةةة رواد األق ةةةةا  

الك ةةةةةةةةرا (ل وال را ةةةةةةةةد الك  يةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةةل واأل ادي يةةةةةةةةة  –  ار )ألونيةةةةةةةةدو واالسةةةةةةةةت
العرايةةةةةةة ل ع ةةةةةةوم والتانولوجيةةةةةةا والنقةةةةةةت الك ةةةةةةر ل وقلةةةةةة  بال ةةةةةةعت الةةةةةةذ  ي قةةةةةةق تقةةةةةةديي 
قةةةةةدد مةةةةة  المةةةةةدمات ل   ةةةةةروقات الصةةةةةغيرة وال توسةةةةةطة مةةةةة   ةةةةةا : تةةةةةو ير التةةةةةدراب 

معةةةةةات وال را ةةةةةد والتن يةةةةةة ل عنصةةةةةر الك ةةةةةر ل الك ةةةةةوث والتطةةةةةوار ب  ةةةةةارقة مةةةةة  الجا
الك  يةةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةةةل تةةةةةةةةوا ر مرقةةةةةةةةد لاسةةةةةةةةتمكارات التسةةةةةةةةواقية لتج يةةةةةةةةة البيانةةةةةةةةات 
وت  ي  ةةةةةةال واةةةةةةةة تصةةةةةةةور ل ت واةةةةةةت ال يعت ةةةةةةةد ق ةةةةةةةى الت واةةةةةةت البناةةةةةةةش ال ةةةةةةةالش مةةةةةةة  
 ةةةةةةا  التةةةةةةعطير ألسةةةةةة  جدألةةةةةةدة ل ت واةةةةةةت قةةةةةةعد يعةةةةةةود هنةةةةةةاك  ورصةةةةةةة ل   ةةةةةةروقات 

 الصغيرة وال توسطة.
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 والتنافسية:في مجال الملكية الفكرية  -10
 شاركت األمانة العامة االجتماعات في الندوات التالية عبر تقنية "فيديو كونفرانس": -

ندوة بعنواد  ال  اية الفاراة وت ديات ألمة قورونا ل والتش نظ  ا منتدق ال  قفود  •
. وت دث  ش الندوة د. م ا بميت 13/4/2020بال   اة األردنية ال اش ية  تارا  

 اية الفاراة والتنا سيةل ود. حسام لطفش ق يد ق ية ال قوق بجامعة مدألر إدارة ال 
 نى سواا. ورقدت الندوة التش أدارها ال  امش أسامة البيطار ق ى أه ية ال  اية 
الفاراة قصناقة إنتاجية م  ة  ش لم  قورونال وااليات التش ألنكغش اتكاق ا 

اا ة إلى ال فاال ق ى سامة ل  اية ال  اية الفاراة ال الية بعس وب ص يحل باإل
نظام اال تاار وح اية ال يدة التنا سية وأه ية اال تراع  ش ال ساقدة ق ى إيجاد 
ح و  إلدارة األلمة. تناولت الندوة ال  اور التالية: ال  اية الفاراة صناقة إنتاجية 
 م  ة  ش المة قورونال أه ية الصناقة وتع يرها ق ى ال رقات واأل راد والج ات
ال متصةل ح اية ال  اية الفاراة ال الية ب عت ص يحل وسامة نظام اال تاار 
وح اية ال يدة التنا سية قند تعا ش العالي م  قورونال أه ية اال تراع  ش ال ساقدة 

 ق ى إيجاد ح و  إلدارة األلمة.
ندوة ت ت شعار  اال تاار م  أجت مستقبت أ  ر ل والتش نظ ت ا شرقة ال  امود  •

ب ناسكة  26/4/2020تمصصود الدوليود وجامعة  ادلسيا الماصة  تارا  ال 
االحتفا  باليوم العال ش ل   اية الفاراة. ت دث  ش الندوة د. م ا بميت مدألر إدارة 
ال  اية الفاية الفاراة والتنا سيةل ود. وليد قبد الناصر مدألر ال عتب العراش 

حسام لطفش ق يد ق ية ال قوق بجامعة  نى بال نظ ة العال ية ل   اية الفاراةل ود. 
ق يد ال ع د القومش ل   اية الفاراةل والسيدة راي  هللاسواال ود. ياسر جاد 

الرا ونش ال  امية ر ي ل والسيد أسامة البيطار ال  امشل والسيدة م ا الق اة 
ية. ر ي  قسي  را ات اال تراع  ولارة الصناقة والتجارة بال   اة األردنية ال اش 
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  ا شارك بال  ور قدد م  أساتذة الجامعات ومدألر  معاتب ال  اية الفاراة 
 بالدو  العراية. 

ندوة بعنواد  لنبتار م  اجت مستقبت أ  ت  والتش نظ ت ا ج عية االمارات ل   اية  •
االحتفا  باليوم العال ش ل   اية الفاراة.  ب ناسكة 28/4/2020الفاراة  تارا  

مت د. م ا بم يت مدألر إدارة ال  اية الفاراة والتنا سية ورقة ق ت ق  ال  اية وقد 
الفاراة واالنفاق ق ى الك و الع  ش  ش ظت جا  ة قورونال وت دث  ش الندوة قت 
م : السيدة لا  العوام ة مدألر ح اية ال  اية الصناعية  ولارة الصناقة والتجارة 

 عية االمارات ل   اية الفاراةل باألرددل والدقتور  الد النقبش ق و مج   إدارة ج
مي  السر العام لج عية االمارات ل   اية الفاراةل أ -والدقتور قبد الرح   ال عينى 

Dr. Jorge Roman   أستاق االقتصاد بجامعة ت ي ش. ق ا شارك بال  ور نمكة
م   برا  ال  اية الفاراة بالدو  العراية. واستعرات الندوة ن اقج لكعل الدو  

اية  ش دقي اال تاار ل ستقبت أ  تل وم  أهي ال  اور التش تناولت ا الندوة: العر 
ال  اية الفاراة لدقي اقتصاد مستدامل ال  اية الفاراة واالنفاق ق ى الك و الع  شل 

ل  عومات  COVID 19تجراة األردد  ش دقي اال تاار ل ستقبت أ  تل رسا ت 
شارة إلى أد األمانة العامة قامت وأص اب ال قوق ومعاتب التسجيت. وتجدر اإل

بإقداد  ياد ب ناسكة االحتفا  باليوم العال ش ل   اية الفاراة وتي ادراجي ق ى الصف ة 
الر يسية بال وقة اإللاترونش لجامعة الدو  العراية وق ى القنوات الرس ية ل جامعة  ش 

 مواقة التواصت االجت اقش.
ة  ش الدو  العراية  ش ظت جا  ة ورشة ق ت حو   سياسات ال  اية الفارا •

. وتناولت الورشة قدة م اورل م   ين ا: تعداد 15/7/2020 ورونا   تارا  
أنظ ة وسياسات ال  اية الفاراة  ش جا  ة قورونال الك و ق  تنفيذ تدا ير 
ل ساقدة مستمدمش ومالاش حقوق ال  اية الفاراة  ش ظت جا  ة قورونال ج ود 

 ش والتانولوجيا  ش معا  ة جا  ة قورونال مواج ة جا  ة أ ادي ية الك و الع 
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 ورونا وتع يرها ق ى مجت ة ال  اية الفاراة بالدو  العرايةل وأه ية التعاود 
والتنسيق  ي  أص اب القرار وايئة الع ت  ش مجا  ال  اية الفاراة وقل    دف 

ة الفاراة  ش ظت ت سي  االستجابة لجا  ة قورونال أن طة ج عية اإلمارات ل   اي
جا  ة قورونا. وهد ت الورشة إلى تس يط ال و  ق ى أه ية السياسات التش 
اتمذت ا الدو  العراية والتدا ير التش نفذت ا  ش ظت جا  ة  يروس قورونا وقيسية 

وم  أهي التوصيات التش تي التوصت  الع ت ق  بعد  ش مجا  ال  اية الفاراة.
تعداد البنية الت تية الرق ية وال ع وماتية والتانولوجية  الدقوة إلى الع ت ق ىإلي ا: 

ل عاتب ال  اية الفاراة العراية   دف ت عين ا م  التايا مة معطيات قالي ما بعد 
الدقوة إلى السعش م  أجت تعظيي االستفادة العراية م   ل 19 –جا  ة   و يد 

الدقوة ل  اية الفاراة رامو التدراب ق  بعد التش تتي  ا ال نظ ة العال ية ل  
لتوسية ال  ارقة العراية  ش م اراة إقامة مرا د دقي اال تاار والتانولوجيا وت قيق 
استفادة أ بر م  معاتب إدارة التانولوجيا وإقداد سياسات ال  اية الفاراة ل جامعات 
ومرا د األب اثل وهش ج يع ا  دمات ألتي  ا التعاود مة ال نظ ة العال ية ل   اية 

الدقوة م  أجت تعداد ال را ة في ا  ي  جامعة الدو  العراية وال نظ ة  للفاراةا
العال ية ل   اية الفاراة ومعاتب ال  اية الفاراة العراية ب ا يمدم ن ر الوقش 
بعه ية ال  اية الفاراة ل تن ية االقتصادية واالجت اعية وال قافية والتانولوجية ول داد 

ل ية الفاراة ولتعداد نظي ال  اية الفاراة  ش الوط  العراشم  التعراا   قا ة ال  ا
 الع  شورق نة األمور ال اليةل وتعداد الك و  الرق ش التقااشالترقيد ق ى أه ية 

استغا  التر يص ل ال قاحات وال داد م  ت جية اال تاار  ش الدو  العراية إلنتاج
ل اة لتعداد صناقة الدوا  ش ال  اية الفار  ال رونةواستغا  مواط   اإلجكار  

أه ية تطوار التع يي ق  بعد  ش ال دارس والجامعات واالهت ام باقت اد 
بالصناقة والترقيد ق ى  الع  شل وراط الك و االصطناقشاستراتيجيات ل ذقا  

إلتاحة  ال عومشتطوار الع ت ل ال جاالت التش ت جة ال ورة الصناعية الرابعة
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التعاود  ي  قت ل ال كاشر تق يدية ل تعامت ير  الع ت ق  بعد وإيجاد وسا ت
القرصنة واالقتدا  ق ى حقوق ال تلال وأساتذة الجامعات  إلى ل تصد ال تسسات 

االهت ام بال  روقات الصغيرة ل  اصة  ش ظت انت ار ظاهرة التع يي اإللاترونش
طي ق ا  واالهت ام  تدراب ال كاب ق ى اال تاار الرتكاوال توسطة وراادة األ

 ش مجا  مرا كة مواقة  األمنشم اولة إيجاد وسي ة ل تعاود ل بالتن ية ال ستدامة
 .االجت اقشالتواصت 

قامت األمانة العامة بإقداد مقالة بعنواد  ألمة قورونا وال  اية الفاراة وأه ية االنفاق  -
ق ى الك و الع  ش ل ون رت ال قالة  ش قدد م  الص ال. ق ا قامت األمانة العامة 
 تسجيت   يدألو  ق  ال  اية الفاراة وأه ية االنفاق ق  الك و الع  ش  ش ظت جا  ة 
 ورونال وتناو  ج ود جامعة الدو  العراية  ش مجا  ال  اية الفاراة واال تاارل ق  
طراق تبنى وإطاق االستراتيجية العراية لا تاار والك و الع  شل وتي إدراج  الفيدألو  

 جامعة الدو  العراية.ق ى ال وقة الرس ش ل
قامت األمانة العامة  تع يي تقرار ق ى مندوايات الدو  األق ا  حو  مكادرة شرقة  -

ميدتروني  )ال رقة العال ية ال تمصصة  ش مجا  التانولوجيا الطبية( والتش تعتبر 
م  أ بر ال رقات العال ية الرا دة  ش مجا  التانولوجيا الطبيةل والتش قامت بالتنال  

حقوق ال  اية الفاراة الماصة   ا ون ر التص ي ات الصناعية الماصة بعج دة  ق 
 التنف  التش طرحت ال داعية الدو  لتصنيع ا  وراا ل واج ة  يروس قورونا.

 .24/8/2020( ل جنة الفنية ل   اية الفاراة  تارا  6قد االجت اع )قا  -
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 في مجال التنسيق والمتابعة االقتصادية: -11
تنفيــذ نتــائج وقــرارات القمــة العربيــة التنمويــة: االقتصــادية واالجتماعيــة فــي متابعــة  ❖

 (:20/1/2019دورتها الرابعة )بيروت: 
أصدرت الق ة العراية التن واة: االقتصادية واالجت اعية  ش دورت ا الرابعة ) يروت: 

نفيذ وقامت األمانة العامة ب تابعة ت(ل قدداا م  القرارات االقتصاديةل 20/1/2019
هذه القراراتل وسيتي قرض اإلجرا ات ال اتمذة لتنفيذ هذه القرارات ا   ال  ال 

جامعة ق ى ال( ل ج   31االقتصاد  واالجت اقش ال ر وع إلى الدورة العادية القادمة )
 مستوق الق ة.

( 23/11/2016متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربيـة اإلفريليـة الرابعـة )مـاالبو : ❖
 الجوانب االقتصادية: –اد للقمة في دورتها الخامسة واإلعد

( لتعداد 23/11/2016ققدت الق ة العراية اال راقية الرابعة بغينيا االستوا ية )ماال و: 
ال را ة العراية اال راقيةل وتعد مقررات ا استا االا ل قررات الق ي  ش دورات ا السابقة 

 -ل الدورة ال ال ة 2010سرت:  -ية ل الدورة ال ان1977مصر:  -)الدورة األولى 
(. وصدر ق  الق ة  إقاد ماال و  ومج وقة م  القرارات رقدت 2013الاوات: 

ب عت أساسش ق ى تعداد التعاود  ش العدألد م  ال جاالت االقتصادية )التجارةل 
االست  ارل الطاقةل النقتل االتصاالتل الت وات(. وقد تي تنظيي قدة اجت اقات  ي  

 نة العامة ومفواية االت اد اإل راقش ل تابعة تنفيذ مقررات الق ة. األما
ــــة  ❖ ــــا الجنوبي ــــة ودول أمري  ــــدول العربي ــــة لل ــــائج القمــــة الرابع ــــب  -متابعــــة نت الجوان

 االقتصادية: 
قاقدت الق ة الرابعة ل دو  العراية ودو  أمراعا الجنواية  ش ال   اة العراية السعودية 

 ألس  ومكادل التعاود التش تي إرساؤها  ش الدورة األولى (ل استا االا 2015)الرااض: 
(. 2012ال ال ة ) يرو:  والدورة(ل 2009( والدورة ال انية )الدوحة: 2005ل ق ة ) رالليا: 

وصدر ق  الق ة  إقاد الرااض  الذ  رقد ب عت أساسش ق ى تعداد التعاود  ش 
ارل البيئةل السياحةل الطاقةل النقتل العدألد م  ال جاالت االقتصادية )التجارةل االست  

 االتصاالت(. وتواصت األمانة العامة متابعة تنفيذ مقررات الق ة.
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 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي:106اإلعداد للدورة ) ❖
البنود االقتصادية ل عرض ق ى ال ج   االقتصاد  واالجت اقش  ش  و ا قتي إقداد 

(. وت  ت الو ا ق: تقرار 3/9/2020-30/8: ( )األمانة العامة106دورتي العادية )
األمي  العامل ال ذقرات ال ارحة ل بنود ال درجة ق ى جدو  أق ا  ال جنة االقتصاديةل 

 و يقة تقارار ال جال  الولاراة ال تمصصة وال جاد.
 موضوعات مجلس الجامعة:  ❖

 شام ة ل ا أل ش: تقارارتي إقداد 
ى مسةةةةةتوق الق ةةةةةة  ةةةةةش دورتةةةةةي العاديةةةةةة متابعةةةةةة تنفيةةةةةذ قةةةةةرارات مج ةةةةة  الجامعةةةةةة ق ةةةةة ▪

 (.31/3/2019( )الج  وراة التونسية: 30)
( 154( و)153ن ةةةةةةةاط اإلدارات الفرعيةةةةةةةةة في ةةةةةةةةا  ةةةةةةةي  دورتةةةةةةةةش مج ةةةةةةةة  الجامعةةةةةةةةة ) ▪

 ( ل ج   الجامعة ق ى ال ستوق الولار . 154ل عرض ق ى الدورة )
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 ثارتاً: 

 رشاط  ألمارق   عامق بتن  و تي   مجل 
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 نشـــاط القطاع االجتماعي -3
 (106و) (105)فيما بني دورتي اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 

 
 أوالا: األنشطة المشتركة.

  ثانياا: أنشطة اإلدارات:
  ش مجا  التن ية والسياسات االجت اعية. -1
  ش مجا  الص ة وال ساقدات اإلنسانية. -2

  ش مجا  ال كاب والراااة. -3

  ش مجا  ال رأة واألسرة والطفولة. -4

  ش مجا  حقوق اإلنساد. -5

  ش مجا  منظ ات ال جت ة ال دنش. -6

 ياسات السعانية. ش مجا  الس -7

  ش مجا  شتود الاجئي  وال غتراي  وال جرة. -8

  ش مجا  التراية والتع يي والك و الع  ش. -9

  ش مجالش ال قا ة وحوار ال  ارات. -10
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 :أواًل: األنشطة المشتركة
 إلطةةةةةةاق تقراةةةةةةر حالةةةةةةة سةةةةةةعاد العةةةةةةاليال فةةةةةةت اإلق ي ةةةةةةش   ةةةةةةشمانةةةةةةة العامةةةةةةة األشةةةةةارقت  -

إرادتةةةةةةش ... ت ةةةةةةد  ال  ارسةةةةةةات التةةةةةةش ت ةةةةةةر  اةةةةةةد   ق ةةةةةةى ال سةةةةةةتوق العراةةةةةةش 2020
ض ال سةةةةةةةةاواة  صةةةةةةةةندوق األمةةةةةةةةي ال ت ةةةةةةةةةدة ل والةةةةةةةةذ  نظ ةةةةةةةةي بالنسةةةةةةةةا  والفتيةةةةةةةةات وتاقةةةةةةةةوِ 

 قبر تقنية   يدألو قونفران  . 8/7/2020ل  تارا  ل سعاد

ةةةةةت ةةةةة   ال فةةةةةت قةةةةةرض  ةةةةةي ي تسةةةةةجي ش قصةةةةةير حةةةةةو  مواةةةةةوع التقراةةةةةرل والةةةةةذ   ▪ د رق 
ق ةةةةةةية المتةةةةةةاد  وهةةةةةةش  والفتيةةةةةةات  ةةةةةةر  ةةةةةةاث م ارسةةةةةةات اةةةةةةارة اةةةةةةد النسةةةةةةا  أق ةةةةةةى 

 جامعةةةةةةة لالعامةةةةةةة  لألمانةةةةةةةق  ةةةةةةة ه تةةةةةةا لطفةةةةةةا  والت ييةةةةةةد القةةةةةةا ي ق ةةةةةةى النةةةةةةوعولواج األ
 ةةةةةةو  دالةةةةةةةل األمةةةةةةي  العةةةةةةام ال سةةةةةةاقد ر ةةةةةةي  قطةةةةةةاع ألقت ةةةةةةا السةةةةةةفيرة الةةةةةةدقتورة/  يفةةةةةةا  أ

ق ي ةةةةةةةش لصةةةةةةةندوق  ةةةةةةةدقتور/ لةةةةةةةت  شةةةةةةةكانةل ال ةةةةةةةدألر اإللال ةةةةةةةتود االجت اعيةةةةةةةةل وق  ةةةةةةةة 
ل سةةةةةةادة   عتةةةةةةب الةةةةةةدو  العرايةةةةةةةل  ةةةةةةي تةةةةةةي  ةةةةةةتح بةةةةةةاب النقةةةةةةا ب سةةةةةةعاد األمةةةةةةي ال ت ةةةةةةدة ل

 اإلقاميي .

ل تقراةةةةةةةراا حةةةةةةةو  اا ةةةةةةةار 2020أط قةةةةةةةت األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةةل  ةةةةةةةا  شةةةةةةة ر مةةةةةةةاألو/  يةةةةةةةار  -
والتةةةةةةةداعيات الصةةةةةةةة ية واالجت اعيةةةةةةةة التن واةةةةةةةةة لفيةةةةةةةروس قورونةةةةةةةةا: الواةةةةةةةة ال ةةةةةةةةالشل 

 والتصور ل ا بعد الاورونا.

مةةةةا قامةةةةت بةةةةي الةةةةدو  العرايةةةةة ل واج ةةةةة الجا  ةةةةةل سةةةة ذط هةةةةذا التقراةةةةر ال ةةةةو  ق ةةةةى  ▪
ومةةةةةةةا شةةةةةةةعذ ي قلةةةةةةة  مةةةةةةة  اةةةةةةةغوطات ق ةةةةةةةى اإلمعانيةةةةةةةات الصةةةةةةة ية ونظةةةةةةةي ال  ايةةةةةةةة 

المةةةةدمات االجت اعيةةةةةل مةةةة  جةةةةر ا   ق ةةةةىاالجت اعيةةةةة  ةةةةش الةةةةدو  العرايةةةةةل وقةةةةذل  
الت ةةةةةةةةةديات االقتصةةةةةةةةةادية الناشةةةةةةةةةئة قةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةدا ير التةةةةةةةةةش اتمةةةةةةةةةذت ا الةةةةةةةةةدو  ق ةةةةةةةةةى 

 ال ستوق الوطنش.
تقراةةةةةةةةةر أد  البيةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةدو  العرايةةةةةةةةةة واج ةةةةةةةةةت هةةةةةةةةةذه الجا  ةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةإجرا ات الحةةةةةةةةة  ال ▪

احترالاةةةةةةة مت ةةةةةةا  ة وا ةةةةةةعت شةةةةةةكي منفةةةةةةرد باسةةةةةةت نا  قةةةةةةدد ق يةةةةةةت مةةةةةة  الةةةةةةدو  العرايةةةةةةة 
ةةةةةةد  التةةةةةةش اتمةةةةةةذت بعةةةةةةل مةةةةةة  إجرا ات ةةةةةةا  تنسةةةةةةيق وتعةةةةةةاود  نةةةةةةا ش. وانةةةةةةا ا ق يةةةةةةيل أ ذ
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 العراةةةةةةةشل ت ةةةةةةةت مظ ةةةةةةةة جامعةةةةةةةة الةةةةةةةدو  –التقراةةةةةةةر ق ةةةةةةةى أه يةةةةةةةة التعةةةةةةةاود العراةةةةةةةش 
العرايةةةةةةة وااالسةةةةةةتفادة مةةةةةة  ال ةةةةةةرا ات الواسةةةةةةعة لةةةةةةدأل ا سةةةةةةوا  مةةةةةةة األمةةةةةةي ال ت ةةةةةةدة أو 
 ةةةةةش إطةةةةةار التعةةةةةاود القةةةةةا ي مةةةةةة التج عةةةةةات اإلق ي يةةةةةة والج واةةةةةة. و ةةةةةش اةةةةةو  قلةةةةة ل 
واةةةةةةة التقراةةةةةةر قةةةةةةدداا مةةةةةة  التوصةةةةةةيات ال امةةةةةةة التةةةةةةش  ةةةةةةدأت األمانةةةةةةة العامةةةةةةة بالفعةةةةةةت 

جد وتداعياتةةةةةةي الصةةةةةة يةل  ةةةةةةش تنفيةةةةةةذهال وقلةةةةةة  في ةةةةةةا ألتع ةةةةةةق بفيةةةةةةروس قورونةةةةةةا ال سةةةةةةت
وجا  ةةةةةةةة قورونةةةةةةةا والعوامةةةةةةةت الدي غرافيةةةةةةةةل والتع ةةةةةةةيي  ةةةةةةةش الةةةةةةةوط  العراةةةةةةةش  ةةةةةةةش ظةةةةةةةت 
تف ةةةةةةةش واةةةةةةةا  قورونةةةةةةةا ومةةةةةةةا بعةةةةةةةدهل واألشةةةةةةةماص قو  اإلقاقةةةةةةةة  ةةةةةةةش ظةةةةةةةت ظةةةةةةةروف 
جا  ةةةةةةة قورونةةةةةةال وقكةةةةةةار السةةةةةة  و يةةةةةةروس قورونةةةةةةال و  ةةةةةةار انت ةةةةةةار  يةةةةةةروس قورونةةةةةةا 

سةةةةةةةية واالجت اعيةةةةةةةة ق ةةةةةةةى األسةةةةةةةرة ق ةةةةةةةى ال ةةةةةةةرأة  ةةةةةةةش ال نطقةةةةةةةة العرايةةةةةةةةل واا ةةةةةةةار النف
العرايةةةةةةةة  ةةةةةةةش ظةةةةةةةت تف ةةةةةةةش واةةةةةةةا  قورونةةةةةةةا و تةةةةةةةرات ال ظةةةةةةةرل و  ةةةةةةةار واةةةةةةةا   يةةةةةةةروس 
 ورونةةةةةةةا ق ةةةةةةةى األطفةةةةةةةا   ةةةةةةةش الةةةةةةةوط  العراةةةةةةةش )مقترحةةةةةةةات لتعداةةةةةةةد وح ايةةةةةةةة األسةةةةةةةرة 
العرايةةةةةةة ب عونات ةةةةةةا فال ةةةةةةرأة والطفةةةةةةتت مةةةةةة  التةةةةةةع يرات السةةةةةة بية لتف ةةةةةةش واةةةةةةا  قورونةةةةةةا(ل 

روس قورونةةةةةا ق ةةةةةى ال ةةةةةكاب العراةةةةةشل و  ةةةةةار انت ةةةةةار   ةةةةةا ت ةةةةة ذ  التقراةةةةةر تةةةةةع ير  يةةةةة
الفيةةةةةةةةروس ق ةةةةةةةةى أواةةةةةةةةاع ال  ةةةةةةةةاجرا  والاجئةةةةةةةةي ل و  ةةةةةةةةار الفيةةةةةةةةروس قةةةةةةةةذل  ق ةةةةةةةةى 
ال يةةةةةةةاة ال قافيةةةةةةةة وال جت ةةةةةةةة ال ةةةةةةةدنشل   ةةةةةةةاا قةةةةةةة  مكةةةةةةةادل حقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةاد ق ةةةةةةةى 
ال  ةةةةةةة    ةةةةةةةش مواج ةةةةةةةة جا  ةةةةةةةة قورونةةةةةةةا. ق ةةةةةةةا ت ةةةةةةة ذ  التقراةةةةةةةر ج ةةةةةةةود ال عومةةةةةةةات 

 ةةةةةةةةار االجت اعيةةةةةةةةة واالقتصةةةةةةةةادية الناج ةةةةةةةةة قةةةةةةةة  تف ةةةةةةةةش العرايةةةةةةةةة ل تمسيةةةةةةةةا مةةةةةةةة  اا
  يروس قورونا.

 COVID 19 Inالعامةة  ةش ال ا ةدة ال سةتدألرة ال انيةة ت ةت قنةواد ) األمانةةشةارقت  -

the Arab region: impact and Responses)   تقنيةة قبةر  27/7/2020 تةارا
ع ال  ةةةترك  ةةةي   ةةةش إطةةةار س سةةةة ال وا ةةةد ال سةةةتدألرة اةةة   ال  ةةةرو   يةةدألو قةةةونفران  ل و 

 الجامعة العراية وال عومة اليابانية وارنامو األمي ال ت دة اإلن ا ش.
شةةةةةارك  ةةةةةش االجت ةةةةةاع باإلاةةةةةا ة إلةةةةةى م   ةةةةةش الةةةةةدو  األق ةةةةةا  وحعومةةةةةة اليابةةةةةادل  ▪
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ومنظ ةةةةةةةات ال جت ةةةةةةةة ال ةةةةةةةدنش  ال تمصصةةةةةةةةقةةةةةةةدد مةةةةةةة  وقةةةةةةةاالت األمةةةةةةةي ال ت ةةةةةةةدة 
 قات الص ة.

إلجةةةةةةةرا ات التةةةةةةةش اتمةةةةةةةذت ا مةةةةةةة  استعراةةةةةةةت األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة  ةةةةةةةا  االجت ةةةةةةةاع ا ▪
وال جةةةةةةةةال   واالجت ةةةةةةةةاقش ةةةةةةةةا   ليات ةةةةةةةةا و ةةةةةةةةش مقةةةةةةةةدمت ا ال ج ةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةاد  

الولاراةةةةةة ال تمصصةةةةةة وال جةةةةةادل ب ةةةةةا يسةةةةة ي  ةةةةةش تعداةةةةةد الج ةةةةةود العرايةةةةةة الراميةةةةةة 
 ةةةةةةش ال نطقةةةةةةة والتمسيةةةةةةا مةةةةةة    ارهةةةةةةا الصةةةةةة ية  19إلةةةةةةى احتةةةةةةوا  جا  ةةةةةةة قو يةةةةةةد 

ةةةةةةت االجت  ةةةةةةاع إلةةةةةةى قةةةةةةدد مةةةةةة  المطةةةةةةوات التةةةةةةش واالجت اعيةةةةةةة واالقتصةةةةةةاديةل وتوصذ
ألةةةةةةتي بالتنسةةةةةةيق ب ةةةةةةعن ا مةةةةةةة قا ةةةةةةة وقةةةةةةاالت األمةةةةةةي ال ت ةةةةةةدة ال تمصصةةةةةةة ال عنيةةةةةةة 
و ةةةةةةةةش إطةةةةةةةةار ال  ةةةةةةةةروع ال  ةةةةةةةةترك  ةةةةةةةةي  الجامعةةةةةةةةة العرايةةةةةةةةة وال عومةةةةةةةةة اليابانيةةةةةةةةة 

 وارنامو األمي ال ت دة اإلن ا ش.
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 :ثانيًا: أنشطة اإلدارات

 :في مجال التنمية والسياسات االجتماعية -1

أوالا: الفعاليـــــات التـــــي نظنمتهـــــا األمانـــــة العامـــــة فـــــي مجـــــال التنميـــــة والسياســـــات 
 االجتماعية:

نظذ ةةةةت األمانةةةةة العامةةةةة بالتعةةةةاود مةةةةة ال جنةةةةة االقتصةةةةادية واالجت اعيةةةةة لغراةةةةش  سةةةةيا  -
تعداد ال كةادرات الوطنيةة  لاكار ال ستولي   ش الدو  العراية حو   اا اجت اق)االسعوا(ل 

 ارهةةةا االجت اعيةةةة والنفسةةةية والصةةة ية  وتق يةةةت  19قو يةةةد حتةةةوا  جا  ةةةة الراميةةةة إلةةةى ا
ماراةةةةا سةةةةوليداد  /مةةةةة السةةةةيدة بالتنسةةةةيقل  واالقتصةةةةادية ق ةةةةى األشةةةةماص قو  اإلقاقةةةةة

ال كعو ةةة الماصةةة لألمةةي  العةةام لألمةةي ال ت  ةةدة ال عنيةةة باإلقاقةةة  -سيسةةتيرناس راةةي 
ل تقنيةةةةةةة   يةةةةةدألو قةةةةةةونفران  ل قبةةةةةر 24/6/2020ل وقلةةةةة   تةةةةةةارا  وإمعانيةةةةةة الوصةةةةةةو 

واالتعاود مةة ال نظ ةة العرايةة لألشةماص قو  اإلقاقةةل وقةدد مة  منظ ةات ال جت ةة 
 ال دنش قات الص ة.

الظةةروف الصةةعكة التةةش ت ةةيط بالعةةالي بسةةبب إطةةار متابعةةة  ةةش قاقةةد هةةذا االجت ةةاع  ▪
 ةةةار اجت اعيةةةة ونفسةةةية ق ةةةى قا ةةةة  ئةةةات   ي قلةةة  مةةة  ل ومةةةا شةةةعذ 19-جا  ةةةة قو يةةةد

 ا الفئات األ  ر اعفاا و ش مقدمت ا األشماص قو  اإلقاقةل الذأل  والسي   ل جت ةال
تي اتماقه م  إجرا ات احترالاةة   اصةا مة ما ت اقفت معانات ي مة هذه الجا  ةل

أه يةةةةةة الع ةةةةت ال  ةةةةةترك  تبةةةةرلوهنةةةةا  للادت مةةةة  قةةةةدلت ي وحةةةةةاجت ي إلةةةةى ال سةةةةةاقدة
الةدو  ل واج ةة   ةار  مة  تةش تقةدم ا العدألةدي مة  التجةارب الناج ةة الوالتنسيق والةتع   

 ة واألشماص قو  اإلقاقة.هذه الجا  ة ق ى الفئات ال  ذ 
حعوميةةةود مةةة  الةةةولارات ال عنيةةةة ب  ةةةال مواج ةةةة   ةةةار  مسةةةتولود شةةةارك  ةةةش االجت ةةةاع  ▪

ق ةةةةةةى األشةةةةةةماص قو  اإلقاقةةةةةةةل ونقةةةةةةاط االتصةةةةةةا   ةةةةةةش الةةةةةةدو   19-جا  ةةةةةةة قو يةةةةةةد
(ل وم   ةةةةةةود قةةةةةة  ال نظ ةةةةةةات IGEDإلقاقةةةةةةة )األق ةةةةةةا  لةةةةةةدق االسةةةةةةعوا ال عنيةةةةةةي  با

اإلق ي يةةة لألشةةماص قو  اإلقاقةةة و يرهةةا مةة  منظ ةةات ال جت ةةة ال ةةدنش قات الصةة ة 
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والتةةةش تع ةةةت ب ةةةعت و يةةةق مةةةة ال عومةةةات )و اصةةةةا ال نظ ةةةة العرايةةةة لألشةةةماص قو  
 اإلقاقة(ل وم   ود ق  منظ ات األمي ال ت دة ال تمصصة.

الع ةةةةت ق ةةةةى ت ةةةة ي  ياتل التةةةةش ت ةةةة ذنت: صةةةةدر قةةةة  االجت ةةةةاع قةةةةدد مةةةة  التوصةةةة ▪
العاج ةةةة ل واج ةةةة جا  ةةةة  واالسةةةتراتيجياتاألشةةةماص قو  اإلقاقةةةة اةةة   السياسةةةات 

ل وق ى أد تراقي ي تدا ير القيةود العامةة ق ةى قةدم ال سةاواة مةة اا ةرا ل مةة 19- و يد
التع يةةةةةد ق ةةةةةى أد تاةةةةةود ج يةةةةةة  طةةةةةط التعهةةةةةب واالسةةةةةتجابة ووسةةةةةا ت التوعيةةةةةة م عنةةةةةة 

تنظةةةةيي دورات تدرابيةةةةة ل قةةةةدمش ل و  ودامجةةةةة لج يةةةةة  ئةةةةات األشةةةةماص اإلقاقةةةةةالوصةةةة
ر ةةة مسةةتوق  لاالسةةتجابة  ةةش الةةدو  العرايةةة اتالمةةدمات حةةو  إدمةةاج اإلقاقةةة  ةةش ق  يةة

الع ةةةةت ق ةةةةى أد تاةةةةود التوعيةةةةة ب ةةةةعد مةةةةة  قةةةةوق األشةةةةماص قو  اإلقاقةةةةةل بالةةةةوقش 
ب االجت ةةةاع مةةة  األمانةةةة . ق ةةةا ط ةةةدق  ةةةي جةةةد اا ال ألتجةةةدأ مةةة  ج يةةةة ح ةةةات ال  ايةةةة

- تقةةارار حةةو  الج ةةود الوطنيةةة ل واج ةةة جا  ةةة قو يةةد ال وا ةةاة اإلسةةعوا لجنةةة و  العامةةة
دقةي الج ةةود الراميةةة إلةةى ل باإلاةةا ة إلةةى ل ت  يةداا إلقةةداد ورقةةة حةةو  هةذا ال واةةوع19

و يرهةةةةةا مةةةةة  األوائةةةةةة  19-تسةةةةةمير التانولوجيةةةةةا الرق يةةةةةة  ةةةةةش مواج ةةةةةة جا  ةةةةةة قو يةةةةةد
الع ةةت ق ةةى ت ة ي  دور ال تسسةةات والج عيةةات الوطنيةة اةة   سياسةةات و ل مةراضواأل

دقةةوة ال ةةرقات ال برمجةةة  ةةش الةةدو  العرايةةة ل و 19-االسةةتجابة السةةراعة ل واج ةةة قو يةةد
إلقةةداد  ةةرامو الةةدقي التقنةةش وتقةةديي ال سةةاقدة التقنيةةة ل  عومةةات واألطةةراف ال عنيةةةل ب ةةا 

ةةة عةةةد( و اصةةةة البةةةرامو التةةةش تتةةةد ت   با   مةةة  إطةةةاق  ةةةرامو )الرقايةةةة الصةةة ية قةةةيا عِ 
ةةةب ةةةعت مكاشةةةر مةةةة األشةةةماص قو  اإلقاقةةةة وأسةةةرهيل وا ةةةا يا    مةةة  تةةةو ير المةةةدمات  عِ 

ساسةةةةية وج سةةةةات العةةةةاج واسةةةةت راراة الرقايةةةةة الصةةةة ية األ لواالحتياجةةةةات التةةةةش ت ةةةةدم ي
. ق ةةةةةا دقةةةةةا ج ةةةةةدة ال سةةةةةاقدة و يرهةةةةةا مةةةةة  المةةةةةدمات قات الصةةةةة ةوالتعهيةةةةةت وتةةةةةو ير األ

وسةةةا ت اإلقةةةام لتنفيةةةذ  ةةةرامو ون ةةةرات متمصصةةةة لألشةةةماص قو  اإلقاقةةةة ع االجت ةةةا
الع ةت ق ةى إيجةاد االيةات الالمةة لتقةديي ال سةاقدة ل و وا ا ألتجةاوب وممت ةال االقاقةات

عةةةد( لألشةةةماص قو  ي قةةة  با واةةة اد تةةةعمي  وصةةةو   ةةةدمات الةةةدقي )الع ةةةت أو الةةةتع   
 لقةةةدم ال سةةةاواة مةةةة اا ةةةرا  اإلقاقةةةة و اصةةةة ال ةةةوظفي  والطةةةاب قو  اإلقاقةةةة ق ةةةى

 .والتدراب ق ي ا
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نظذ ت األمانة العامة الةدورة الطار ةة ل ج ة  ولرا  ال ةتود االجت اعيةة العةربل ب ةعد  -
ل تقنيةةةة   يةةةدألو قةةةونفران  ل قبةةةر 28/6/2020(ل  تةةةارا  19 -جا  ةةةة قورونةةةا ) و يةةةد

ال اليةة ل  ج ة ل   نا  ق ةى ط ةب ال   اةة األردنيةة ال اشة ية التةش تتةولى ر اسةة الةدورة
 ور اسة ال عتب التنفيذ  ل ج   ولرا  ال تود االجت اعية العرب.

 شارك  ش االجت اع السادة ولرا  التن ية وال تود االجت اعية  ش الدو  العراية. ▪
ل الةةذ  ت ةة ذ  التع يةةد ق ةةى أه يةةة 19-صةةدر قةة  االجت ةةاع  يةةاد ب ةةعد جا  ةةة قو يةةد ▪

دمةةةاج االجت ةةةاقش حةةةو  تمسيةةةا   ةةةار جا  ةةةة تكةةةاد  المبةةةرات لواةةةة  طةةةط واةةةرامو اإل
ي نظذ ل والت عةةي  االقتصةةاد  ل   ةةتغ ي   ةةش القطةةاع  يةةر الرسةة ش و يةةر ال اةة19- و يةةد

 ا العةةةةةاط ي  قةةةةة  الع ةةةةةت واألشةةةةةماص قو  ول فئةةةةةات الفقيةةةةةرة وم ةةةةةدودة الةةةةةد تل السةةةةةيذ 
ةة  االجت ةةاع وأ ذةةد ق ةةىاإلقاقةةة والنسةةا  واألطفةةا  وقكةةار السةة   كةةادرات ت ةةجية ال . وَ  ذ

 ا التب يةةغ الوطنيةةة  ةةش مجةةا  رق نةةة المدمةةة االجت اعيةةة ل فئةةات ال  ةةة/ ال ةةعيفةل السةةيذ 
نترنةةةت لتسةةة يت ق  يةةةات االسةةةت داف قةةة  قةةةت ال ةةةاالت االجت اعيةةةة الصةةةعكة قبةةةر اإل

ل وا ةةد ق ةى الع ةت ق ةةى 19-والتةد ت  ةش ظةةروف ال جةر الصة ش و  ةةار جا  ةة قو يةد
اةةر العراةةش ال ةةانش حةةو  الفقةةر متعةةدد األبعةةادل الةةذ  من جيةةة وإطةةار إقةةداد التقر ت ةةدألو 

-(ل ليع ةةذ بعةةي  االقتكةةار   ةةار جا  ةةة قو يةةد39دقةةا ال ج ةة  إلةةى إقةةداده  ةةش دورتةةي )
الةةةةدو  األق ةةةةا  ق ةةةةى تنفيةةةةذ البيةةةاد قةةةةذل   وذ َحةةةة. و ل وقلةةة  بالتعةةةةاود مةةةةة ال ةةةةرقا 19

تةةةةي الق ةةةةة قرذ أ بعةةةةادل الةةةةذ اإلطةةةةار العراةةةةش االسةةةةتراتيجش ل ق ةةةةا  ق ةةةةى الفقةةةةر متعةةةةدد األ
(ل ب ةةةا يسةةةتجيب لآ ةةةار 2019ألناألر/ ةةةانود ال ةةةانش  :العرايةةةة التن واةةةة الرابعةةةة ) يةةةروت

دقةةةةةي تنفيةةةةةذ ل و ب الفقةةةةةر ب مت ةةةةةال أبعةةةةةادهَسةةةةةل ق ةةةةةى نِ 19-فت ةةةةةا جا  ةةةةةة قو يةةةةةدالتةةةةةش   ذ 
(ل 30االسةةتراتيجية العرايةةة لاكةةار السةة ل التةةش أقرت ةةا الق ةةة العرايةةة العاديةةة  ةةش دورت ةةا )

(ل بالتنسةةةةةيق مةةةةةة مج ةةةةة  ولرا  الصةةةةة ة 2019)مةةةةةارس/  قار  يةتونسةةةةةة الالج  وراةةةةةب
العةةةةرب وال ةةةةرقا ل وقلةةةة  بةةةةالترقيد ق ةةةةى البةةةةرامو التةةةةش تت ةةةة   ال قةةةةوق االجت اعيةةةةة 
والصةةة ية لاكةةةار السةةة ل والع ةةةت ق ةةةى أد ألت ةةة   إطةةةار متابعةةةة وتقيةةةيي االسةةةتراتيجيةل 
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واةةة  ارطةةة جت ةةاع ق ةةى . ق ةةا أ ذةةد االمتشةةرات ا تكةةار الصةة ود أمةةام تكعةةات األوائةةة
و يةةةر ل 19- طراةةةق قرايةةةة لةةةدقي األشةةةماص قو  اإلقاقةةةة  ةةةش مواج ةةةة جا  ةةةة قو يةةةد

قلةة  مةة  االجةةرا ات التةةش طالةةب االجت ةةاع باتماقهةةا  ةةش ممت ةةال ال جةةاالت االجت اعيةةة 
 .2030واالنسانية قات الص ةل والسي ا  ش إطار تنفيذ  طة 

ـــات التـــي شـــاركت فيهـــا األما ـــاا: الفعالي ـــة والسياســـات ثاني ـــة العامـــة فـــي مجـــال التنمي ن
  االجتماعية:

شارقت األمانة العامة  ش الوابينةار األو  ت ةت قنةواد  أساسةيات وتقنيةات الع ةت قة   -
 تةةةةةارا  تقنيةةةةةة   يةةةةةدألو قةةةةةونفران   باعةةةةةد ل الةةةةةذ  نظذ تةةةةةي منظ ةةةةةة الع ةةةةةت العرايةةةةةة قبةةةةةر 

قةةةةة  باعةةةةةد ل ونةةةةةاق  قةةةةةدداا مةةةةة  ال  ةةةةةاور التةةةةةش شةةةةة  ت: مف ةةةةةوم الع ةةةةةت 11/6/2020
وأن اطةةيل التغيةةر االسةةتراتيجش  ةةش أسةةاليب اإلدارةل أساسةةيات الع ةةت قةة  باعةةد وقواقةةده 
ال ا  ةل ماقا ن تاج  ش الع ت ق  باعدل نظرة ق ى أهي التطبيقات الالمة ل ع ت قة  

 باعدل مستقبت الع ت والوظا ال  ش العقد القادم.
 ةةةا  وقةةةدد مةةة  ال نظ ةةةات شةةةارك  ةةةش االجت ةةةاع قةةةدد مةةة  م   ةةةش الةةةدو  العرايةةةة األق ▪

 العراية ال تمصصة.
ةةةةةاا ل   ةةةةةاورل وتعراةةةةةا بةةةةةالت و  الرق ةةةةةش الةةةةةذ  يعنةةةةةش  ▪ ت ةةةةة ذ  االجت ةةةةةاع شةةةةةرحاا مافصذ

اسةةةتمدام التانولوجيةةةا الرق يةةةة ال دأل ةةةة والسةةةراعة وال تغيةةةرة بصةةةفة دا  ةةةة إليجةةةاد ح ةةةو  
ال بالع ةةت مةة  مناسةةكة ل   ةةا تل وأدذ الع ةةت قةة  باعةةد هةةو ال الةةة التةةش يقةةوم  ي ةةا ال وظةة

ال نةةةد  والتواصةةةت مةةةة ج ةةةة الع ةةةت قبةةةر البراةةةد االلاترونةةةش وال ةةةاتالل باإلاةةةا ة إلةةةى 
التغيةر االسةةتراتيجش  ةةش أسةةاليب اإلدارةل وارتكاط ةةا باألهةةداف والنتةةا و والتةةش يجةةب ق ةةى 
إدارة ال تسسةةةةةة نق  ةةةةةا إلةةةةةى أق ةةةةةا  ا لت دألةةةةةد ال ةةةةةوارد وال سةةةةةتوليات واألدوار الالمةةةةةة 

دافل ق ةةا ت ةة ذ  اإلشةةارة إلةةى بعةةل التطبيقةةات الالمةةة ل ع ةةت قةة  لت قيةةق ت ةة  األهةة
( webex( و)Zoomباعةةةةةةةةةةةدل م ةةةةةةةةةةةةت مواقةةةةةةةةةةةةة التواصةةةةةةةةةةةت االجت ةةةةةةةةةةةةاقش وارمجيةةةةةةةةةةةةات )

ت التواصةةةةةةت وققةةةةةةد Microsoft Teamsو) (ل و يرهةةةةةةا مةةةةةة  البرمجيةةةةةةات التةةةةةةش تاسةةةةةة ِ 
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االجت اقةةةات والفعاليةةةات مةةة   ال ةةةال وقيسيةةةة تكةةةاد  الرسةةةا ت وال  فةةةات وواةةةة بعةةةل 
ال كةةادل ال ا  ةةة لةةذل   مةة   ةةا  اسةةتمدام البراةةد االلاترونةةش الرسةة شل والتةةوالد  ةةي  
الع ةةت وال يةةاة ال مصةةيةل واالسةةت  ار  ةةش  نيةةة تانولوجيةةة قواةةةل واالسةةت  ار  ةةش إدارة 

 ال عر ة.
ةةةةد االجت ةةةةاع ق ةةةةى أه يةةةةة االسةةةةتعداد ل  سةةةةتقبت وقيسيةةةةة قلةةةة   مةةةة   ةةةةا  االسةةةةت  ار  ▪ أ ذ

ت: البنيةةةة التانولوجيةةةةل والبنيةةةة ال ع وماتيةةةةل وق ةةةوم البيانةةةاتل طواةةةت األمةةةد  ةةةش مجةةةاال
 والت و  الرق ش.
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 في مجال الصحة والمساعدات اإلنسانية: -2
 أوالا: الفعاليات التي نظنمتها األمانة العامة في مجال الصحة:

ي ( ل ج   ولرا  الص ة العرب ومعتكة53 ت األمانة العامة أق ا  الدورة العادية )نظذ  -
 .ب قر األمانة العامة 27/2/2020-26التنفيذ  ألومش 

 السةةةةيدل  ر اسةةةةة 26/2/2020ل  تةةةةارا  انعقةةةةد ال عتةةةةب التنفيةةةةذ  الت  ةةةةير  ل  ج ةةةة  ▪
ولاةةةرة الصةةة ة بج  وراةةةة مصةةةر العرايةةةة ر يسةةةة ال عتةةةب التنفيةةةذ ل وق ةةةواة قةةةت مةةة : 

الدي قراطيةةةةةة ال   اةةةةةة العرايةةةةةة السةةةةةعودية والج  وراةةةةةة التونسةةةةةية والج  وراةةةةةة الجدا راةةةةةة 
ال ةةعبية وال   اةةة األردنيةةة ال اشةة ية ودولةةة اإلمةةارات العرايةةة ال ت ةةدة وم  اةةة الك ةةرا  

 وج  وراة مصر العراية وال   اة ال غراية.
ولاةةةةرة  السةةةةيدةل  ر اسةةةةة 27/2/2020 ق ةةةةى ال سةةةةتوق الةةةةولار   تةةةةارا انعقةةةةد ال ج ةةةة   ▪

لةةدو  العرايةةةل وم ةةارقة ولرا  الصةة ة  ةةش ا السةةادةالصةة ة ب   اةةة الك ةةرا ل وا  ةةور 
ال ةةدألر اإلق ي ةةش ل نظ ةةة الصةة ة العال يةةة ل ةةرق ال توسةةط وال ةةدألر اإلق ي ةةش لصةةندوق 

ال عتةةب اإلق ي ةةش ل ةةدو  العرايةةة بالقةةاهرةل وأمةةي  قةةام ال ج ةة   -األمةةي ال ت ةةدة ل سةةعاد 
م   ةةةةةي  قةةةةة  ال نظ ةةةةةات الدوليةةةةةة باإلاةةةةةا ة إلةةةةةى العراةةةةةش لا تصاصةةةةةات الصةةةةة يةل 

الت ةةةةةةةادات وال جةةةةةةةال  العرايةةةةةةةة ال تمصصةةةةةةةة  ةةةةةةةش ال جةةةةةةةاالت الصةةةةةةة ية واإلق ي يةةةةةةةة وا
 والسيد سفير ج  وراة الصي  ال عبية بالقاهرة )بصفة مراقب(. لال مت فة

أن ةطة األمانةة الفنيةة ل ج ة  ال امةة حةو  ال وااةية الصة ية قدداا مة  ناق  ال ج    ▪
ورقةةةةةي  2019 شةةةةةكاط /(  براألةةةةةر51ال ج ةةةةة  رقةةةةةي )ات ولرا  الصةةةةة ة العةةةةةرب  ةةةةةي  دور 

والتجةةةةارب الناج ةةةةة والرا ةةةةدة ل ةةةةدو  العرايةةةةة  ةةةةش ال جةةةةا   ل2020 شةةةةكاط /(  براألةةةةر53)
وال يئةةة العرايةةة لمةةدمات نقةةت  لوتوحيةةد الت ةةراعات الصةة ية  ةةش الةةدو  العرايةةة لالصةة ش

الةةةدورة التدرابيةةةة حةةةو  التغطيةةةة الصةةة ية ل باإلاةةةا ة إلةةةى وجةةةا دة الطبيةةةب العراةةةش لالةةةدم
وت سةةي  صةة ة األم ةةات واألطفةةا  وال راهقةةات  ةةش ال نطقةةة  لال ةةام ة والصةة ة والبيئةةة

ةةةةوالا  ةةةةة ال ا  لالعرايةةةةة ل ج عيةةةةة  (73)دة ل ج ةةةة  ولرا  الصةةةة ة العةةةةرب أمةةةةام الةةةةدورة وحذ
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وتوحيةةد معةةاألير  طةةط  ل2020 / أيةةار العامةةة ل نظ ةةة الصةة ة العال يةةة بجنيةةا  مةةاألو
اةةةةةةة لتاةةةةةةود جةةةةةةاهدة وجاهداةةةةةةة ال ن ةةةةةةفت الصةةةةةة ية الفنيةةةةةةة واإلدار  لالطةةةةةةوارل والاةةةةةةوارث

طةةةةار ق ةةةةت لواةةةةة اسةةةةتراتيجيات الت واةةةةت إو  للاسةةةةتجابة السةةةةراعة ل طةةةةوارل والاةةةةوارث
وأدوار الافةةا ات  لجةةت ت قيةةق التغطيةةة الصةة ية ال ةةام ةأإلشةةراك القطةةاع المةةاص مةة  

والتعةةاود العراةةش  لالصةة ية العرايةةة ال  ةةاجرة  ةةش تعداةةد القطةةاع الصةة ش بالةةدو  العرايةةة
وال ج ةة   لوال قةةوق الصةة ية لألشةةماص قوق اإلقاقةةة لصةة شالصةةينش  ةةش ال جةةا  ال

 لوال رقةةةةد العراةةةةش لتةةةةعليا وترج ةةةةة الع ةةةةوم الصةةةة ية لالعراةةةش لا تصاصةةةةات الصةةةة ية
 والصندوق العراش ل تن ية الص ية.

إدارة الاةةةوارث والطةةةوارل  ةةةش ال جةةةا  الصةةة ش وأه يت ةةةا  ةةةش ظةةةت    ةةةا ب ةةةو االجت ةةةاع ▪
واسةةتبدا  الو ةةا ق الور يةةة  ل ةةش ج يةةة السياسةةات والصةة ة لاألحةةداث السياسةةية ال تتاليةةة

باإللاترونيةةةةةةة الجت اقةةةةةةات مج ةةةةةة  ولرا  الصةةةةةة ة العةةةةةةرب ودقةةةةةةي الج  وراةةةةةةة الي نيةةةةةةة 
ل واج ةةة الت ةةديات الصةة ية وواةةا   يةةروس قورونةةا ال سةةتجد. وقةةد صةةدر قةة  ال ج ةة  

 .19- ياد حو  ألمة قو يد 
تقنيةةةةة   يةةةةدألو قبةةةةر رب العةةةة ل ج ةةةة  ولرا  الصةةةة ة اا  ةةةةت األمانةةةةة العامةةةةة اجت اقةةةةنظذ  -

 53ل  ر اسةةةة م  اةةةة الك ةةةرا  ر ةةةي  الةةةدورة العاديةةةة 10/6/2020 تةةةارا   ةةةونفران   
ألق ةةا  ال ج ةة   ر  ل  عتةةب التنفيةةذ  ت  ةةي اا ل ج ةة  ولرا  الصةة ة العةةربل واجت اقةة

ال   اةةةةةة  : ر اسةةةةة ج  وراةةةةةة مصةةةةر العرايةةةةةة وق ةةةةواة قةةةةةت مةةةة  9/6/2020 تةةةةارا  
ة اإلمةةةارات العرايةةةة ال ت ةةةدةل وم  اةةةة الك ةةةرا ل والج  وراةةةة األردنيةةةة ال اشةةة يةل ودولةةة

التونسةةةةيةل والج  وراةةةةة الجدا راةةةةة ال ةةةةعبية الدي قراطيةةةةةل وال   اةةةةة العرايةةةةة السةةةةعوديةل 
باإلاةةا ة إلةةى م ةةارقة ال ةةدألر اإلق ي ةةش  .وج  وراةةة مصةةر العرايةةةل وال   اةةة ال غرايةةة
إلق ي ةةش لصةةندوق األمةةي ال ت ةةدة وال ةةدألر ا لل نظ ةةة الصةة ة العال يةةة ل ةةرق ال توسةةط

ال عتةةةةةب اإلق ي ةةةةةش ل ةةةةةدو  العرايةةةةةة بالقةةةةةاهرةل وأمةةةةةي  قةةةةةام ال ج ةةةةة  العراةةةةةش  -ل سةةةةةعاد
ني  يةةةاد ال ج ةةة  لا تصاصةةةات الصةةة يةل وقلةةة   ةةةش إطةةةار التكاحةةةو حةةةو  مةةةا ت ةةة ذ 
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ب ةةةةعد قيسيةةةةة  6/5/2020 تةةةةارا  االقتصةةةةاد  واالجت ةةةةاقش ق ةةةةى ال سةةةةتوق الةةةةولار  
 .19 - ة قو يدالتعامت مة تكعات جا 

تداألةةةد ال  ةةةطرد أشةةةار إلةةةى ال لهةةةذا ال ةةةعد ةةةش صةةةدر قةةة  هةةةذا االجت ةةةاع قةةةرار وايةةةاد  ▪
ض العدألةد مة  األطقةي ل االت اإلصابة   ذا الفيةروس  ةش قةدد مة  الةدو  العرايةة وتعةر  

الطبيةةةةة ومقةةةةدمش المدمةةةةة الصةةةة ية إلةةةةى اإلصةةةةابة والو ةةةةاةل والةةةةنقص  ةةةةش ال سةةةةت دمات 
أ ةد  ةش بعةل الةدو  العرايةةل و ال صةا ي  ش ظةت تداألةد أقةداد واألج دة الطبية واألسةرة  ة

لج ةةةود والتنسةةةيق العراةةةش  ةةةش مواج ةةةة التةةةداعيات الصةةة ية أللمةةةة  يةةةروس ق ةةةى تعداةةةد ا
 م  انت اره. ل د  ا ورونا ال ستجد و 

موالنةةةة صةةةديقة ل صةةة ة  ةةةش ظةةةت ألمةةةة قورونةةةا ال سةةةتجد    ةةةا تةةةي قةةةرض مكةةةادرة حةةةو   ▪
ة العامةة بالتعةاود مةة ال عتةب اإلق ي ةش لصةندوق األمةي التةش أقةدت ا األمانة  19 - و يد

ال ت ةةةةدة ل سةةةةعاد ل ةةةةدو  العرايةةةةة وال عتةةةةب اإلق ي ةةةةش ل نظ ةةةةة الصةةةة ة العال يةةةةة ل ةةةةرق 
 .ال توسط

وقةةةةد سةةةةبق هةةةةذأل  االجت ةةةةاقي  انعقةةةةاد أق ةةةةا  ال جنةةةةة الفنيةةةةة االست ةةةةاراة ل ج ةةةة  ولرا   ▪
تقنيةةة   يةةدألو قةةونفران   قبةةر  7/6/2020  تةةارا الصةة ة العةةرب ق ةةى مسةةتوق المبةةرا  

 ت  يراا ل  ا.
ل  تةةةةارا  19-حةةةةو  معا  ةةةةة  يةةةةروس قو يةةةةد  ةةةةت األمانةةةةة العامةةةةة ج سةةةةة حواراةةةةة نظذ  -

الةدقتورة السةفيرة  و د األمانةة العامةة سرأذ تَ و  لتقنية   يدألو قونفران  ل قبر 9/4/2020
م  ةةت  قةة  الجانةةب الصةةينشو األمةةي  العةةام ال سةةاقد ر ةةي  قطةةاع ال ةةتود االجت اعيةةةل 

  .ال جنة الوطنية ل ص ة وتنظيي األسرة
مةةة  الةةةدو  شةةةارك  ةةةش الج سةةةة قةةة  الجانةةةب العراةةةش  بةةةرا  صةةة ة قةةةرب متمصصةةةي   ▪

ل الج  وراةةة التونسةةيةالك ةةرا ل م  اةةة ل العرايةةة ال ت ةةدة اإلمةةاراتدولةةة وهةةش:  األق ةةا 
دولةةة قل العةةراج  وراةةة السةةودادل ج  وراةةة ل اةةة الدي قراطيةةة ال ةةعبيةالجدا ر الج  وراةةة 
يةةةةةل ال غراال   اةةةةة ل ج  وراةةةةة مصةةةةر العرايةةةةةالاواةةةةتل دولةةةةة قطةةةةرل دولةةةةة   سةةةةطي ل 
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 ةةود    ِ د يا و د متمصصةةو شةارك  بةةرا  صةيني لوقة  الجانةةب الصةةينشيةةة. الي نالج  وراةة 
أ ادي يةةة الع ةةوم الصةةينية وال رقةةد الصةةينش ل وقايةةة والسةةيطرة ق ةةى األمةةراض ومست ةةفى 

  .عادة سفير ج  وراة الصي  ال عبية  ش القاهرةباإلاا ة إلى س لبعي  الجامعش
مكعةةةةوث منظ ةةةةة الصةةةة ة العال يةةةةة ل عا  ةةةةة  يةةةةروس قورونةةةةا  ةةةةش الج سةةةةة   ةةةةا شةةةةارك  ▪

شة دت الج سةة . وقةد 19- ةر مسةتجدات  يةروس قو يةد ال ستجدل وقل  ل تداو  ب ةعد 
مناق ةةةةةةات مستسي ةةةةةةة تناولةةةةةةت تةةةةةةداعيات هةةةةةةذا الفيةةةةةةروس الواةةةةةةا ش وتع يراتةةةةةةي الصةةةةةة ية 

تصةةةادية واالجت اعيةةةة ق ةةةى دو  العةةةالي واروتوقةةةوالت العةةةاج ال تكعةةةةل   ةةةاا قةةة  واالق
ة تعداةةةد التعةةةاود مةةةة جامعةةةة الةةةدو  العرايةةةة وأه يتةةةي باتجةةةاه دقةةةي الةةةدو  العرايةةةة علمسةةة

ال ت ةةةررة مةةة    ةةةار هةةةذا الواةةةا ل وتقةةةديي ال  ةةةورة واالست ةةةارات الفنيةةةة وطةةةرق قاجةةةي 
  ل حيةةةةو أد ال رح ةةةةة تقت ةةةةش تعاونةةةةاا مع فةةةةاا والوقايةةةةة منةةةةي ل  ةةةةد مةةةة  تف ةةةةش هةةةةذا الواةةةةا

 وتنسيقا دولياا ل واج ة تداعيات هذه الجا  ة.
 ثانياا: الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال الصحة:

شةارقت األمانةة  ل دقوة م  منظ ة الص ة العال ية/ ال عتب اإلق ي ةش ل ةرق ال توسةط -
المةةةاص ب عالجةةةة األن ةةةطة ال تطةةةورة لصةةةناقة االجت ةةةاع الت ةةةاور   أق ةةةا العامةةةة  ةةةش 

التكغ  ش ال نطقة الذ  انعقد  تنظيي م ترك  ةي  ال عتةب اإلق ي ةش والجامعةة األمراعيةة 
ل ب قةر منظ ةة 13/2/2020-12ألةومش وقلة   ل بيروت ومرقةد ال عر ةة لتةد ي  التكةغ

 الص ة العال ية بالقاهرة.
 لتاليةةةة: ال   اةةةة األردنيةةةة ال اشةةة يةشةةةارك  ةةةش االجت ةةةاع م   ةةةود قةةة  الةةةدو  العرايةةةة ال ▪

ال   اةةة العرايةةة  لالج  وراةةة التونسةةية لم  اةةة الك ةةرا  لدولةةة اإلمةةارات العرايةةة ال ت ةةدة
الج  وراةةة  لدولةة الاواةةت لدولةة   سةةطي  لسةة طنة ق ةةاد لج  وراةةة السةوداد لالسةعودية
ليي   ةةش هةةذا وج  وراةةة مصةةر العرايةةةل باإلاةةا ة إلةةى قةةدد مةة  المبةةرا  الةةدو  لال بنانيةةة

ال ةةعدل ومست ةةار  منظ ةةة الصةة ة العال يةةةل واألمانةةة العامةةة التفا يةةة منظ ةةة الصةة ة 
 د ق  ال جت ة ال دنش.و العال ية اإلطاراة ب عد معا  ة التكغل وم   
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مراجعةةةة الت ةةةديات ال اليةةةة  ةةةش اةةةو  التجةةةارب السةةةابقةل واأل ةةةذ  إلةةةىاالجت ةةةاع  هةةةدف ▪
حةةو  تةةد ت دوا ةةر صةةناقة التكةةغ  ةةش سياسةةات بعةةي  االقتكةةار تجةةارب و بةةرات الةةدو  

 ماا دا ل واالتفةةاق ق ةةى ال  ةةش قاةة ةةش هةةذا ال ةةعدمعا  ةةة التكةةغل وتقةةديي أ  ةةت ال  ارسةةات 
  دة ل  د  م  صناقة التكغ.ل واج ة طرق التد ت التق يدية والجدأل
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 في مجال الشباب والرياضة: -3
 باب والرياضة:الفعاليات التي نظنمتها األمانة العامة في مجال الش

عةةد ت ةةت قنةةواد  رؤاةةة ال ةةكاب صةةالود ال ةةكاب العراةةش قةة  با  نظذ ةةت األمانةةة العامةةة -
 .تقنية   يدألو قونفران  قبر  3/6/2020  تارا  لالعراش ما بعد قورونا 

لت ةةةديات التةةةش بمطةةةورة ا األمانةةةة العامةةةةمةةة   ي انةةةاا إالصةةةالود  اجةةةا ت  اةةةرة تنفيةةةذ هةةةذ ▪
انت ةةار  يةةروس قورونةةا ومةةا ترتةةب ق يةةي  مةة  جةةرذا لعةةالي طةةرأت ق ةةش ال نطقةةة العرايةةة وا

 .م  قيود وتج يد ل فعاليات واألن طة ال كا ية
تةةع ير جا  ةةة قورونةةا ق ةةى وهةةش: م ةةاور ر يسةية  ةالصةةالود ال ةةكا ش العراةةش  ا ةة تنةاو  ▪

دور ال عومةةات ل ت ي ال ةةكا يةامسةةتقبت ال ةةكاب مةةا بعةةد قورونةةا ومكةةادر ل ال ةةكاب العراةةش
 جاه ال كاب  ش ظت هذه الجا  ة. العراية ت

 .قدد م   برا  ال كاب  ش ال نطقة العراية شارك  ش الصالود  ▪
إقةةةادة النظةةةر  ةةةةش قةةةةدد مةةة  التوصةةةيات ال امةةةة التةةةةش ت ةةة ذنت: صةةةالود الصةةةدر قةةة   ▪

طةةةاع ال ةةةكاب العراةةةش ق ةةةى ال  ةةة  الجدألةةةدة بعةةةد ل إعةةةدالع ةةةت ال ةةةكا ش العراةةةش قةةة  با 
 يلك ةةو الع  ةةش ودور ال عومةةات العرايةةة  ةةش ت ةةجيعال انت ةةا   يةةروس قورونةةا ال سةةتجد

تطةةةةوار  لعةةةةداإلدارة والمةةةةدمات قةةةة  با  ةرق نةةةة لال  ايةةةةة االجت اعيةةةةة ل  ةةةةكاب لوتطةةةةواره
تةةةو ير اإلمعانيةةةات الالمةةةة ل  ةةةكاب العراةةةش ل تغ ةةةب ق ةةةى تكعةةةات  لالت ةةةراعات ال ةةةكا ية

 جا  ة قورونا.
 ية ال عاونةةة ل ج ةة  ولرا  ال ةةكاب اجت ةةاع ال جنةةة الفنيةةة ال ةةكا نظذ ةةت األمانةةة العامةةة -

 السةةيد ر اسةةة ل تقنيةةة   يةةدألو قةةونفران  قبةةر  22/6/2020 تةةارا  ل والراااةةة العةةرب
ر ةةةي   -نا ةةةب ر ةةةي  ال عتةةةب التنفيةةةذ   – ردنيةةةة ال اشةةة يةولاةةةر ال ةةةكاب بال   اةةةة األ
 ق ا  ال جنة.أ ال جنةل وق واة السادة 

ال قا  السابة ق ر ل ةكاب تش ت  نت: قدداا م  التوصيات ال امة الناق ت ال جنة  ▪
مةةةةةتت ر الت عةةةةةي  االقتصةةةةةاد   لنصةةةةةرة القةةةةةدس ال ةةةةةراا مةةةةةتت رل العواصةةةةةي العرايةةةةةة
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ل مةةةتت ر ال ةةةكاب مةةةا بعةةةد جا  ةةةة قورونةةةا ل رنةةةامو ت عةةةي  ال ةةةكاب العراةةةشل ل  ةةةكاب
صةةةالود ال ةةةكاب ل عةةةد حةةةو  ال ةةةكاب العراةةةش والع ةةةت التطةةةوقشج سةةةة حواراةةةة قةةة  با 

جةةا دة الت يةةد  ل2020بغةةداد قاصةة ة ال ةةكاب العراةةش لعةةام ل (؟ألةة  السةةامأالعراةةش )
ال  ةةاورات ال ةةكا ية العرايةةة  ت ةةبي   لح  ةةة ت عةةي  ال ةةكاب العراةةشل ل  ةةكاب العراةةش

ق ةةا  ل  ةةكاب ال ةةتت ر الةةدولش ل سةةتقبت راةةادة األ ل جةةت ال سةةتقبتأرؤق ال ةةكاب مةة  
لتوصةةةيات التةةةش دراسةةةة مقترحةةةة لةةةكعل ا لالعراةةةش مةةةا بعةةةد جا  ةةةة قورونةةةا ال سةةةتجد

لي ةةا بعةةل ال ةةتت رات والنةةدوات ل واج ةةة جا  ةةة  يةةروس قورونةةا ال سةةتجد إشةةارت أ
 االلاترونية. لأللعابولى الدورة العراية األ ل(19 -) و يد

اجت ةةاع ال جنةةة الفنيةةة الراااةةية ال عاونةةة ل ج ةة  ولرا  ال ةةكاب  نظذ ةةت األمانةةة العامةةة -
ولار ال ةتود الراااةية بسة طنة  ال ي  سة ر ا 24/6/2020 تارا  ل والراااة العرب

ر ةةةةي  ال جنةةةةةل وق ةةةةواة السةةةةادة المبةةةةرا   -نا ةةةةب ر ةةةةي  ال عتةةةةب التنفيةةةةذ   –ق ةةةةاد
 .ق ا  ال جنةأ 
البرنةامو العراةش ال تقةدم  ال امة التش ت  ذنت: واوقات ال قدداا م ناق ت ال جنة  ▪

نظ ةةةةةةة األدورة الت ةةةةةةراعات و ل وال يئةةةةةةات الراااةةةةةةية فت ةةةةةةش االسةةةةةةت  ار  ةةةةةةش ال ن ةةةةةة
دورة متمصصةة  ةش ل قةام الراااةشدورة تدرابية  ش مجا  التسةواق واإل لالراااية

الةةدورة ل را ةةشالال سةةتولية االجت اعيةةة والع ةةت التطةةوقش  ةةش القطةةاع الراااةةش  يةةر 
ولةةى لأللعةةاب االلاترونيةةة قبةةر الكطولةةة العرايةةة األل الراااةةية العرايةةة الرابعةةة ق ةةر

دراسةة مقترحةة ل و  ل عام ي  بال ةكاب والراااةة العةربألال نتدق العراش ال نترنتاإل
شةةةارت الي ةةةا بعةةةل ال ةةةتت رات والنةةةدوات ل واج ةةةة جا  ةةةة ألةةةكعل التوصةةةيات التةةةش 
التوصةةةيات الصةةةادرة قةةة  الج سةةةة ال واراةةةة  ل(19) و يةةةد   يةةةروس قورونةةةا ال سةةةتجد

جةةت أ  ال ةةتت ر الةةدولش ال الةةو لتعةةدألت ال سةةار مةة  لال ةةكاب العراةةش مةةا بعةةد قورونةةا 
 الجدا ر. –ال  رجاد العراش ل راااة النسواة لمنة  ش العالي راااة 

 ج ةة  إدارة الصةةندوق العراةةش لألن ةةطة ل (40نظذ ةةت األمانةةة العامةةة اجت ةةاع الةةدورة ) -
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 السةةيد ر اسةةة ل تقنيةةة   يةةدألو قةةونفران  قبةةر  2/7/2020 تةةارا  ل ال ةةكا ية والراااةةية
ر ةةةي  ال عتةةةب التنفيةةةذ  ل ج ةةة   -العرايةةةة ولاةةةر ال ةةةكاب والراااةةةة بج  وراةةةة مصةةةر

ر ةةةةي  مج ةةةة  إدارة الصةةةةندوق العراةةةةش لألن ةةةةطة  –ولرا  ال ةةةةكاب والراااةةةةة العةةةةرب 
 لدارة الصةةندوق إق ةةا  مج ةة  أ السةةادة الةةولرا  معةةالش وق ةةواة  لال ةةكا ية والراااةةية

 .مي  العام ال ساقد ر ي  قطاع ال تود االجت اعيةاأل /  ور السفيرة الدقتورةاو 
دارة الصةةندوق إتقراةر  :ومن ةا لالبنةود ال درجةة ق ةى جةدو  األق ةا  اق  االجت ةاعنة ▪

 ل وتقرار ال جنة ال الية ال عاونة ل  ج  . 2019ق  حسابات قام 
  عتةةةب التنفيةةةذ  ل ج ةةة  ولرا  ال ةةةكاب ل (65نظذ ةةةت األمانةةةة العامةةةة أق ةةةا  الةةةدورة ) -

 السةةةيد ر اسةةةة ل قةةةونفران   تقنيةةةة   يةةةدألوقبةةةر  5/7/2020 تةةةارا  ل والراااةةةة العةةةرب
وق ةةواة  لولاةةر ال ةةكاب والراااةةة بج  وراةةة مصةةر العرايةةة ر ةةي  ال عتةةب التنفيةةذ 

  ةةةور السةةةفيرة او  لق ةةةا   ةةةش ال عتةةةب التنفيةةةذ ولرا  ال ةةةكاب والراااةةةة األ السةةةادة
 .مي  العام ال ساقد ر ي  قطاع ال تود االجت اعيةاأل /الدقتورة

تقراةر ن ةاط األمانةة الفنيةة البنةود التاليةة:   ل ت ة  ِ ق ةا  اجةدو  األ ناق  االجت اع ▪
 ةةي  دورتةةش ال ج ةة ل توصةةيات ال جنةةة الفنيةةة ال ةةكا ية ال عاونةةة ل  ج ةة  وتوصةةيات 

مةة قدذ لى ال  اراة واألن ةطة ال ا إباإلاا ة  لال جنة الفنية الراااية ال عاونة ل  ج  
 م  الدو  العراية.

 5/7/2020ل  تةةةةارا   ةةةةكاب والراااةةةةة العةةةةرب( ل ج ةةةة  ولرا  ال43الةةةةدورة ) انعقةةةةدت -
   ةش ب  ارقة السادة ولرا  ال كاب والراااةة العةرب وَمةل تقنية   يدألو قونفران  قبر 

مةي  العةام ال سةةاقد ر ةي  قطةاع ال ةةتود األ /السةةفيرة الةدقتورةو  لحع  ةي بالةدو  العرايةة
 .االجت اعية

توصةةيات ال جةةاد الفنيةةة اقت ةةاد  صةةدر قةة  ال ج ةة  قةةدد مةة  القةةرارات ال امةةة من ةةا ▪
 .ال عاونة ل  ج  

بالتعةةاود والتنسةيق مةة ولارة ال ةةكاب والراااةة بج  وراةة مصةةر نظذ ةت األمانةة العامةة  -
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ت ةةبي  رؤق ال ةةكاب  ت ةةت شةةعار ل 2020العرايةةة مكةةادرة ال  ةةاورات ال ةةكا ية العرايةةة 
تقنيةةةةةةة   يةةةةةةدألو قبةةةةةر  22/7/2020–20وقلةةةةة   ةةةةةةا  الفتةةةةةةرة   لجةةةةةةت ال سةةةةةةتقبتأمةةةةة  

 . ونفران  
 اةةةار والمبةةةرات وت ةةةبي  رؤق ال ةةةكاب حةةةو  مسةةةتقبت تكةةةاد  األإلةةةى ال كةةةادرة  هةةةد ت ▪

وتعداةةةد التعةةةاود  ةةةي   ل ةةةش ظةةةت جا  ةةةة قورونةةةا ومةةةا بعةةةدها البةةةرامو ال ةةةكا ية قرايةةةاا 
وواةة  طةة مقترحةة  لال كاب العراش وال تسسةات ال عوميةة وجامعةة الةدو  العرايةة

ت ةةةجية ال ةةةكاب ق ةةةى ال  ةةةارقة و  لى ال جةةةاالتن ةةةطة ال ةةةكا ية  ةةةش شةةةتل بةةةرامو واأل
شةراك ال ةكاب  ةش صةيا ة وتصة يي البةرامو التةش إوتعداد مف وم  ليجا يةالفاق ة واإل
  اار ال كاب ومعر ة متط كات ي.أواالست  ار  ش  لتست د  ي
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 في مجال المرأة واألسرة والطفولة: -4
 :جال المرأةأوالا: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في م

هيئةةةة األمةةةي ال ت ةةةدة ل  ةةةرأة وال فواةةةية السةةةامية مةةةة  أط قةةةت األمانةةةة العامةةةة بالتعةةةاود  -
مكةةةادرة  ل ةةةئود الاجئةةةي  ومنظ ةةةة الصةةة ة العال يةةةة وصةةةندوق األمةةةي ال ت ةةةدة ل سةةةعادل

 .29/4/2020ل وقل   تارا   قصتش  ا   ترة الاورونا 
ش صةةةةنة القةةةةرار قنةةةةد التعهةةةةب ال كةةةةادرة إلةةةةى تو يةةةةق صةةةةوت ال ةةةةرأة العرايةةةةة  ةةةة هةةةةد ت ▪

وإلقةةا  ال ةةو  ق ةةى الةةدور الةةذ  ت عكةةي  لال سةةتجد قورونةةاواالسةةتجابة لتكعةةات  يةةروس 
 واا .هذا ال النسا  والفتيات وقيسية ت و  حيات    ش مواج ة

تعيي  مستو  صيا ة لةدمو وتج يةة القصةص الةواردة وواةع ا  ةش تي التوا ق ق ى  ▪
تعةةدألت  طةةة الع ةةت  ق ةةىالع ةةت ل و 2020 ولت ةة/ج ةةة  ةةش ن ايةةة شةة ر ألوليو تيةةب يا 

لتت ةةة   باألمانةةةة العامةةةة الرسةةة ية الماصةةةة ب  ةةةروع  ال ةةةرأة والسةةةام  بةةةإدارة ال ةةةرأة 
ل باإلاةةا ة إلةةى ل ظةةروف ال اليةةة ةا مةة وقلةة  موا لال كةةادرة ولتةةو ير ال يدانيةةة ال ط واةةة

قةةة العرايةةة تج يعةةش ل توعيةةة بال كةةادرة وحةةو النسةةا   ةةش ال نط   يةةدألو  ةةراج إتنفيةةذ و 
 السةةفيرة د.  يفةةا  أ ةةو  دالةةة ألقت ةةاقصةةيرة  ةوقلةة  قةة  طراةةق ق  ةة لق ةةى ال  ةةارقة

ورؤسةا  ومةدألر  ال نظ ةات  األمي  العام ال ساقد ر ي  قطاع ال تود االجت اعيةةل
الترواجةةش بصةةفة دوراةةة ق ةةى   الفيةةدألوهةةذا  ن ةةر ل و ال عنيةةة ال ةةراعة بةةاألمي ال ت ةةدة

القصةةةةص  ل   ةةةةاا قةةةة  ت قةةةةشلماصةةةةة بالجامعةةةةةالتواصةةةةت االجت ةةةةاقش ا صةةةةف ات
 ب  ةةةارقة النسةةةا   ةةةش ال نطقةةةة العرايةةةة قبةةةر الةةةرابط ال مصةةةص لاسةةةتبياد اسةةةتعداداا 

 . ش شع ي الن ا ش لييإلواة الاتيب ال  ار 

أللمةةةة  ةةةش إطةةةار التنسةةةيق مةةةة الةةةدو  العرايةةةة ل تمسيةةةا مةةة  حةةةدة اا ةةةار االجت اعيةةةة  -
 ةةةةت األمانةةةةة العامةةةةة االجت ةةةةاع الةةةةولار  نظذ ال جت عةةةةات العرايةةةةةل  يةةةةروس قورونةةةةا  ةةةةش 

 ر اسةةة ال   اةةة  لق ةةى النسةةا  والفتيةةات  19-االسةةت نا ش لك ةةو    ةةار  يةةروس قو يةةد
 17/6/2020 وقلة   تةارا  لر ي  الدورة ال الية ل جنة ال ةرأة العرايةة العراية السعودية

 قبر تقنية   يدألو قونفران  .
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 4ولاةةةةةرات و 8 مةةةةة   يةةةةةن يقرايةةةةةةل  دولةةةةةة 19م   ةةةةةود قةةةةة   شةةةةةارك  ةةةةةش االجت ةةةةةاع ▪
م ةةةةةا يععةةةةة  األه يةةةةةة التةةةةةش    يةةةةةر مسةةةةةبوق  ح ةةةةةوررؤسةةةةةا   ليةةةةةات وطنيةةةةةة  ةةةةةش 

تولي ةةةةا الةةةةدو  العرايةةةةة  ةةةةش إطةةةةار رصةةةةد   ةةةةار قورونةةةةا والتنسةةةةيق في ةةةةا  ين ةةةةا حةةةةو  
 ل ذه الجا  ة والتعامت مع ا.    يسية التعامت والتصد

تقراةةةةر قطةةةةاع ال ةةةةتود لت ةةةةاع  ةةةةا  االج شةةةةاماا  استعرااةةةةاا  قةةةةدذمت األمانةةةةة العامةةةةة ▪
 ةار والتةةداعيات الصةة ية واالجت اعيةةة التن واةةة حةةو   ااباألمانةةة العامةةة االجت اعيةة 

 الواة ال الشل والتصور ل ا بعد الاورونا .: لفيروس قورونا

جا  ةةة ق ةةى هةةذه الصةةدر قةة  االجت ةةاع  يةةاد وتوصةةيات حةةو  التمسيةةا مةة    ةةار  ▪
حةو الةدو  األق ةا   من ةا:مة  النقةاط  اا ت قةددنت التوصياالنسا  والفتياتل وت  ذ 

ق ى تعداد التدا ير الالمة ل  اية النسا  والفتيات م  العنال ال ندلش  ا   تةرات 
حةةةو الةةةدو  األق ةةةا  ل فةةةاتنذ عَ ال جةةةر الصةةة شل تةةةو ير  طةةةوط طةةةوارل مجانيةةةة ل  ا 

 ق ةةةى تةةةو ير  ةةةرامو ل   ايةةةة االجت اعيةةةة و ةةةق األنظ ةةةة ال ع ةةةو    ةةةا  ةةةش قةةةت دولةةةة
لتقديي الدقي ل نسا   اصة العامات  ش قطاع الع ةت  يةر النظةامش ب ةعت قاجةتل 

حةةو الةةدو  األق ةةا  ق ةةى تقةةديي ل 19 -و اصةةة  ةةا   تةةرة انت ةةار جا  ةةة قو يةةد
 ا ة أشعا  الدقي االجت اقش والنفسش وال ساندة وال  اية ل نسا  العةامات وأسةره  

 ةةش ال ست ةةسياتل باإلاةةا ة إلةةى   ةةش  ةةدمات الرقايةةة الطبيةةة والصةة ية والت ةةرال
أج ةةةةدة العةةةةد  الاةةةةوادر العام ةةةةة  ةةةةش الصةةةةفوف األماميةةةةة قال تسسةةةةات االجت اعيةةةةة و 

ل باإلاةةا ة 19-ال ةةرطة ال تواجةةدة  ةةش الصةةفوف األماميةةة ل عا  ةةة جا  ةةة قو يةةدو 
ب  ةة ود م ةةروع القةةرار ال عنةةود  االسةةتجابة السةةراعة الحتياجةةات  األ ةةذ ق  ةةاا إلةةى 

ةال رأة والفتاة   ت   ش ظت إجرا ات معا  ة  يروس قورونا ال ستجد  الذق تقدمت بةي قا
ج  وراةةةة مصةةةر العرايةةةة والج  وراةةةة الجدا راةةةة الدي قراطيةةةة ال ةةةعبية وال   اةةةة  :مةةة 

 العراية السعودية أمام الج عية العامة لألمي ال ت دةل والذق ال ألدا  قيد التفاوض.
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ة  بةةرا   ةةش مجةةا  الوسةةاطة وإدمةةاج مةة   قصةةال  اةةر   ج سةةة نظذ ةةت األمانةةة العامةةة -
 قبر تقنية   يدألو قونفران  . 16/7/2020 تارا   لالنسا   ي ا

قبةةت ت  ةةير  مسةةودة اسةةتراتيجية ال ةةكعة العرايةةة لوسةةيطات السةةامل االجت ةةاعنةةاق   ▪
 النسمة األ يرة من ا وتع ي  ا ق ى الدو  بالتعاود مة هيئة األمي ال ت دة ل  رأة.

مةةةة  تقنيةةةة   يةةةدألو قةةةونفران  قبةةةر  ات تنسةةةيقية مسةةةت رةاجت اقةةة عامةةةةنظذ ةةةت األمانةةةة ال -
لاتفاق حو  قيسية ققد ور  ق ت لبنةا  قةدرات  لمع د األمي ال ت دة ل تدراب والك و

تقيةةةةةيي االحتياجةةةةةات الماصةةةةةة و مرشةةةةة ات الةةةةةدو  ل  ةةةةةكعة العرايةةةةةة لوسةةةةةيطات السةةةةةام 
 بالتدراب.

 :العامة في مجال المرأةاألمانة شاركت فيها : الفعاليات التي ثانياا 

 ةش اجت ةاع ال ج وقةة االست ةاراة ل ج عيةات النسةواة بال نطقةة  األمانة العامةشارقت  -
ال جت ة ال ةةةةدنش بةةةةل ق كةةةةادرة مةةةة  ناشةةةةطات 19 -قو يةةةةد يةةةةروس العرايةةةةة  ةةةةش مواج ةةةةة 

تكةةةاد  ال ع ومةةةات ل   ةةةدف العراةةش ومةةة  م ةةةجعش وداق ةةةش الج عيةةةات النسةةواة العرايةةةة
ق ةا  تةو ير ال ع ومةات لةدأل     النسةا ل وأي ةاا  ق ةىر األوائةة و يرهةا والمبرات ق  تةع ي

 .قوة وتع يراا  أ  رجت  نا  حرقة نسواة أيجر  ق ى الساحة الدولية م  

ال سةةارات: مةةا بعةةد طاولةةة ال فاواةةةاتل تواصةةت اجت ةةاع  شةةارقت األمانةةة العامةةة  ةةش  -
يةةدألو قةةونفران    تةةارا  قبةةر تقنيةةة    ال سةةاه ات ال ةةام ة ل نسةةا   ةةش مسةةارات السةةام 

ل والةةذ  نظ تةةي منظ ةةة األمةة  والتعةةاود  ةةش أورواةةا ل  ةةرقا  ال توسةةطيي  13/7/2020
 ت ت ر اسة م  اة السواد.

استعراةةةت األمانةةةة العامةةةة ج ودهةةةا  ةةةش إطةةةار دقةةةي دور ال ةةةرأة  ةةةش مجةةةا  األمةةة   ▪
 نةةا  ل  ايةةة النسةةا  أوالسةةام  ةةش ال نطقةةة العرايةةة مةة   ةةا  إن ةةا   لجنةةة الطةةوارل 

  و ال ةةكعة العرايةةة لوسةةيطات السةةام ل واإلقةةداد النداقةةات ال سةة  ة بال نطقةةة العرايةةة
 لاستراتيجيات قات الص ة.
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 الطفولة:في مجال نظمتها األمانة العامة : الفعاليات التي ثالثاا 

ال ال ةةةةة  الةةةةدورةق ةةةةا  أ البرل ةةةةاد العراةةةةش ل طفةةةةت بالتعةةةةاود مةةةةة مانةةةةة العامةةةةة  ةةةةت األنظذ  -
 تةةةةةةارا   ل حةةةةةةق الطفةةةةةةت العراةةةةةةش  ةةةةةةش التع ةةةةةةيي ت البرل ةةةةةةاد ت ةةةةةةت قنةةةةةةواد الجت اقةةةةةةا

 .مارة ال ارقة مقر البرل اد العراش ل طفتإب 16/2/2020

قةدد مة  ال تسسةات ال عوميةة ل باإلاةا ة إلةى دولةة قرايةة 12 شارك  ش االجت ةاع ▪
 .مارة ال ارقةإب

داةد حةق الطفةت تقديي مقترحات مة  قبةت األطفةا  البرل ةانيي  حةو  تع االجت اعش د  ▪
وطةةةالبوا  ر ةةةة توصةةةيات ي ل  جةةةال  الولاراةةةة ال تمصصةةةة بجامعةةةة  لالعراةةةش بةةةالتع يي
التع يةد ق ةى إلداميةة ومجانيةة التع ةيي ألطفةا  ال درسةة  والتش ت  نتالدو  العرايةل 

تةةةو ير التع ةةةيي لألطفةةةا  ال  ةةةرومي ل  ةةةش اال تدا يةةةةل وإن ةةةا  متسسةةةات متمصصةةةة 
ال دأل ةةةةةة وال اسةةةةةواية  ةةةةةش تطةةةةةوار ال نةةةةةاهو والاتةةةةةاب  والع ةةةةةت ق ةةةةةى إد ةةةةةا  التقنيةةةةةة

ال درسةةشل واالهت ةةام باألطفةةا  الاجئةةي  والنةةالحي   ةةش الةةدو  التةةش ت ةة د صةةراقات 
وتةةةةو ير مةةةةدارس  دأل ةةةةة  ةةةةش الةةةةدو   والع ةةةةت ق ةةةةى سةةةةرقة تةةةةو ير تع ةةةةيي مناسةةةةب ل ةةةةيل

 ال ست يفة ألطفا  تواجي   دان ي ناكات.

#  هاشةةةتاج  واج ةةةة  يةةةروس قورونةةةا مةةة   ةةةا  ح  ةةةة توعيةةةة ل أط قةةةت األمانةةةة العامةةةة -
ل بالتعةةةاود مةةةة البرل ةةةاد العراةةةش ل طفةةةتل وال فواةةةية  19 -احعةةةش قصةةةت  مةةةة قو يةةةد
 منظ ة األمي ال ت دة ل طفولة.و  السامية ل تود الاجئي 

 و  ةةرتسةة يط ال ةةو  ق ةةى واةةة األطفةةا   ةةش ال نطقةةة العرايةةة إلةةى ال كةةادرة هةةد ت  ▪
النةةةةواحش النفسةةةةية واالجت اعيةةةةة   ةةةةشال يةةةةاة لةةةةدأل ي  تغييةةةةر ن ةةةةط ق ةةةةىنةةةةا و واةةةةا  قور 

لألطفةةا   ةةش التغ ةةب ق ةةى اا ةةار السةة بية التةةش  الناج ةةةوالتع ي يةةةل ورصةةد التجةةارب 
هةةذا  مةةاطر بأوجةةدها الواةةا ل ليتسةةنى ألقةةران ي االسةةتفادة من ةةال   ةةاا قةة  تةةوقيت ي 

. وقةد ل يةة(االقت ةاد ق ةى مرجعيةات ق  يةة )  نظ ةة الصة ة العال م   ا  واا ال
ةةدت هةةذه ال كةةادرة  ةةش هةةذا ال ةةعد مةة   ق ةةى االلتةةدام باالحتياطةةات الواجةةب اتكاق ةةا رقذ

 .د(و طة لألطفا  )يقدم ا األطفا  البرل انيكسذ غة ما  ا  تقديي ارشادات وقا ية   ا 
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البرل اد العراش ل طفتل وال فواةية السةامية ل ةتود أط قت األمانة العامة بالتعاود مة  -
ل   يةةةةةدألو  ترواجةةةةةش 1/7/2020ل  تةةةةةارا  منظ ةةةةةة األمةةةةةي ال ت ةةةةةدة ل طفولةةةةةةو  الاجئةةةةةي 

لألطفةةا  بعه يةةة االلتةةدام بةةاإلجرا ات االحترالاةةة ال عت ةةدة مةة  منظ ةةة الصةة ة العال يةةة 
والج ةةات ال عوميةةة  ةةش الةةدو  األق ةةا ل وتقةةديي نصةةا ح ممت فةةة بعيسيةةة التعامةةت مةةة 

 هذه األلمة.

البرنةةةامو ال رقةةةة العال يةةةة ل ةةةد اع قةةة  األطفةةةا    ت األمانةةةة العامةةةة بالتعةةةاود مةةةةققةةةد -
ل قبةر تقنيةة   يةدألو 21/7/2020-20ألومش  لألطفا  لالتدرابش حو  العدالة الصديقة 

 . ونفران  

إقةةداد البرنةةامو التةةدرابش قمطةةوة تنفيذيةةة لتطبيةةق الةةدليت العراةةش ل عدالةةة الصةةديقة تةةي  ▪
بعةة وقةال العنةال اةد األطفةا ل تنفيذاا ل توصية الصادرة قة  لجنةة متاوقل  ل طفتل 

ل ج ةةة   39رشةةةاد   ةةةا  أق ةةةا  الةةةدورة إقةةةدليت  ذا الةةةدليتهةةة تةةةي اقت ةةةاد سةةةبق أدو 
-15)ال   اةةةةةةةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةةةةةةة ال اشةةةةةةةةةةةةة ية:  ولرا  ال ةةةةةةةةةةةةةتود االجت اعيةةةةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةةةةرب

17/12/2019.) 

وقلةة   لالتةةدرابش قةةرض معةةاألير ومكةةادل العدالةةة الصةةديقة لألطفةةا  البرنةةاموت ةة    ▪
لاةت  ”PowerPoint presentations“ تقدي ية راق قروضب عت تفاق ش ق  ط

إلى ت را  ق  ش تفةاق ش لتواةيح وت بيةت ال ةدف مة  قةت  باإلاا ة لج سة تدرابية
 .ج سة تدرابية

مةة  الق ةةاة   مةة  الةةدو  األق ةةا  م ةةارقاا  45 البرنةةامو التةةدرابشارك  ةةش أق ةةا  شةة ▪
ت وال جةةةال  الع يةةةا ال ع فةةةة الةةةولارا شوم   ةةة لوال ةةةرطيي  ووقةةةا  النيابةةةة والقةةةانونيي 

دولةة قرايةة وهةش: ال   اةة األردنيةة ال اشة يةل دولةة  15ب تابعة م فات الطفولةة  ةش 
مارات العراية ال ت دةل م  اة الك را ل الج  وراة التونسيةل الج  وراة الجدا راةة اإل

الدي قراطيةةةةةة ال ةةةةةعبيةل ج  وراةةةةةة جيبةةةةةوتشل ال   اةةةةةة العرايةةةةةة السةةةةةعوديةل ج  وراةةةةةة 



 
 

 
129 

سةةةةودادل سةةةة طنة ق ةةةةادل دولةةةةة   سةةةةطي ل دولةةةةة قطةةةةرل دولةةةةة الاواةةةةتل الج  وراةةةةة ال
باإلاةةةا ة إلةةةى مةةةدرا   ةةةروع  لال بنانيةةةةل ج  وراةةةة مصةةةر العرايةةةةل ال   اةةةة ال غرايةةةة

ةةةة ال   اةةةةة االردنيةةةةة ال اشةةةة يةل  :مةةةة  ت ٍ ال رقةةةةة العال يةةةةة ل ةةةةد اع قةةةة  األطفةةةةا   ةةةةش قا
االسةةةامية ال وراتانيةةةةل الج  وراةةةة الج  وراةةةة التونسةةةيةل دولةةةة   سةةةطي ل الج  وراةةةة 

 .(م ارقاا  59ج الش قدد ال  ارقي    غ إالي نية. )

اجت ةةةاع  الةةةدورة الرابعةةةة  لاألمانةةةة العامةةةة بالتعةةةاود مةةةة البرل ةةةاد العراةةةش ل طفةةةت نظذ ةةةت -
 23/7/2020)حةق الطفةت  ةش الصة ة(ل  تةارا   ت ةت قنةوادل برل اد العراةش ل طفةت  
   .قبر تقنية   يدألو قونفران

صدر ق  االجت اع قدد مة  التوصةيات ال امةةل والتةش ت ة نت: التع يةد ق ةش حةق  ▪
ال صةةةةو  ق ةةةةى أساسةةةةيات ال يةةةةاة الصةةةة يةل معالجةةةةة التةةةةع يرات   ةةةةشالطفةةةةت العراةةةةش 

ق ةةةى األطفةةةا ل اةةة اد مجانيةةةة  19-النفسةةةية السةةة بية التةةةش أحةةةد ت ا جا  ةةةة قو يةةةد
اد  ةةرامو توعيةةة هاد ةةة لداةةادة العةةاج لج يةةة  ئةةات األطفةةا   ةةش الةةدو  العرايةةةل وإيجةة

 االهت ام بص ة الطفت العراش.
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 في مجال حقوق اإلنسان: -5
 أوالا: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال حقوق اإلنسان:

نظذ ةةةت األمانةةةة العامةةةة نةةةدوة ت ةةةت قنةةةواد  نةةةدوة منظ ةةةات ال جت ةةةة ال ةةةدنش ال ت تعةةةة  -
دور منظ ةةات ال جت ةةة  -دا  ةةة ل قةةوق اإلنسةةاد بصةةفة مراقةةب لةةدق ال جنةةة العرايةةة ال

قبةةةةر تقنيةةةةة   يةةةةدألو قةةةةونفران  .  22/6/2020ال ةةةةدنش  ةةةةش أوقةةةةات األلمةةةةات ل  تةةةةارا  
( منظ ةةات مجت ةةة مةةدنش حاصةة ة ق ةةى صةةفة مراقةةب لةةدق 7وشةةارك  ةةش النةةدوة قةةدد )

 ال جنة العراية الدا  ة ل قوق اإلنساد.

ال تسسةات الوطنيةة ل قةوق اإلنسةاد  ةش نظ ت األمانة العامةة نةدوة ت ةت قنةواد  دور  -
قبةر تقنيةة   يةدألو قةونفران  . وشةارك  ةش النةدوة  6/7/2020أوقات األلمةات ل  تةارا  

 ( متسسات وطنية ل قوق اإلنساد  ش الدو  العراية.7قدد )

نظ ت األمانة العامةل بالتعةاود مةة  مرقةد األمةي ال ت ةدة ل تةدراب والتو يةق  ةش مجةا   -
نةةةوب  ةةةرب  سةةةيا وال نطقةةةة العرايةةةة  دورة تدرابيةةةة بعنةةةواد  ال قةةةوق حقةةةوق اإلنسةةةاد لج

قبةةر تقنيةةة   يةةدألو  30/6/2020-29االقتصةةادية واالجت اعيةةة وال قافيةةة ل  ةةا  الفتةةرة 
 ( م  موظفش األمانة العامة.12 ونفران  ل لفا دة )

 تةةةارا  األمانةةةة العامةةةة دورة اسةةةت نا ية ل جنةةةة العرايةةةة الدا  ةةةة ل قةةةوق اإلنسةةةادل  تنظ ةةة -
: ج ةةةود الةةةدو  19-قنةةةواد البنةةةد الر يسةةةش ل ةةةدورة  جا  ةةةة قو يةةةد ل وقةةةاد12/8/2020

 العراية  ش تعداد وح اية حقوق اإلنساد  ش لم  األلمة وما بعدها .

 ثانياا: اللقاءات التي عقدتها األمانة العامة في مجال حقوق اإلنسان:
 ي  السفيرة الدقتورة األمي  العام  لقا ا ج ة 18/2/2020است ا ت األمانة العامة  تارا  

ال سةةاقد ر ةةي  قطةةاع ال ةةتود االجت اعيةةةل والسةةيد ال ست ةةار المةةاص لألمةةي  العةةام لألمةةي 
ال ت دة ال عنش باإلبادة الج اعيةل وقةد تةي تع ةيي تقراةر االجت ةاع ق ةى ال نةدوايات الدا  ةة 

 .23/2/2020 تارا   20/1142/5ل دو  األق ا  ب وجب ال ذقرة رقي 
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 ثالثاا: إصدارات األمانة العامة في مجال حقوق اإلنسان:
أصةةدرت األمانةةةة العامةةة نسةةةمة ما دذ ةةةة مةة  ال صةةةفو ة ال عنونةةةة  ج ةةود جامعةةةة الةةةدو   -

العرايةةة  ةةش مجةةا  حقةةوق اإلنسةةاد  ةةش اةةو  أحعةةام ال ي ةةاق العراةةش ل قةةوق اإلنسةةاد: 
 ةة ل ةدو  األق ةا  ب وجةب اإلنجالات ل وتةي تع ي  ةا ق ةى ال نةدوايات الدا  -االيات 

 .9/3/2020 تارا   20/0551/3ال ذقرة رقي 

أصةةةدرت األمانةةةة العامةةةة نسةةةمة ما دذ ةةةة مةةة  قتيةةةب  ل  ةةةات مةةة  تةةةارا  ال جنةةةة العرايةةةة  -
   اق مستقب ية واقدة . -قاما م  اإلنجالات  50الدا  ة ل قوق اإلنساد: 

 حقوق اإلنسان:رابعاا: التقارير التي أعدتها األمانة العامة في مجال 

لمة   ش      َ منظومة حقوق اإلنساد ق ى ال َ أقدذت األمانة العامة تقراراا ت ت قنواد   -
  وتةةةي تع ي ةةةي ق ةةةى ال نةةةدوايات الدا  ةةةة ل ةةةدو  األق ةةةا  19قو يةةةد  -جا  ةةةة قورونةةةا 

 .16/4/2020 تارا   20/1823/5ب وجب ال ذقرة رقي 

 -: سةةة ات ا 19قو يةةةد  -ا  ةةةة قورونةةةا جأقةةةدذت األمانةةةة العامةةةة تقراةةةراا ت ةةةت قنةةةواد   -
 ل وتةي تع ي ةي ق ةى ال نةدوايات الدا  ةة ل ةدو  األق ةا  ورقةة مكةادل تدا ير مواج ت ا/

 .27/4/2020 تارا   1887/5ب وجب ال ذقرة رقي 

ل ت ةةةدة تقراةةةر األمةةةي اأقةةةدت األمانةةةة العامةةةة ورقةةةة تت ةةة   قراةةةا أل ةةةرل م ةةةامي    -
 ةةةةةش هةةةةةذه ال  نةةةةةة معةةةةةاا ل وتةةةةةي تع ي  ةةةةةا ق ةةةةةى  ل إننةةةةةا ج يعةةةةةاا 19 - و يةةةةةد ‘ال عنةةةةةود 

 تةةةةةةارا   20/2198/5ال نةةةةةةدوايات الدا  ةةةةةةة ل ةةةةةةدو  األق ةةةةةةا  ب وجةةةةةةب ال ةةةةةةذقرة رقةةةةةةي 
2/6/2020. 

ال ع ةةةد الةةةدولش لدراسةةةات ال ةةةرق أصةةةدره  تقراةةةرقامةةةت األمانةةةة العامةةةة بإقةةةداد قةةةرض ل -
جا  ةةة  ةةش لمةة    اسةةتعادة ال قةةة  ةةش ال وق ةةة العال يةةةت ةةت قنةةواد  األوسةةط والب قةةاد

 ل وتةةةي تع ي ةةةي ق ةةةى ال نةةةدوايات الدا  ةةةة ل ةةةدو  األق ةةةا  بال ةةةذقرة رقةةةي 19 – و يةةةد 
 .10/6/2020 تارا   2279/5

دور ال تسسةةةات الوطنيةةةة ل قةةةوق االنسةةةاد   ت ةةةت قنةةةواد اا تقراةةةر أقةةةدذت األمانةةةة العامةةةة  -
  .19 -  ش لم  جا  ة قو يد     َ ق ى ال َ 
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 في مجال منظمات المجتمع المدني: -6
 الفعاليات التي نظنمتها األمانة العامة في مجال منظمات المجتمع المدني:

االجت ةةةاع السةةةابة لفراةةةق الع ةةةت الرابةةةة ال عنةةةش  تطةةةوار الكاعةةةد  ةةةت األمانةةةة العامةةةة نظذ  -
ال ةعبش لجامعةة الةدو  العرايةة  ةش منظومةة الع ةت العراةش ال  ةترك  ر اسةة الج  وراةة 

ب قر األمانة العامةةل وقلة  ل نظةر  18/2/2020تارا  الجدا راة الدي قراطية ال عبيةل  
 ش مواوقش التعدألات ال قترحة م  قبت الةدو  األق ةا  ل نظةام الةذ  ي ةدد القواقةد 
األساسةةةةةية الماصةةةةةة  تنظةةةةةيي قاقةةةةةة التعةةةةةاود  ةةةةةي  أج ةةةةةدة الجامعةةةةةة والج عيةةةةةات  يةةةةةر 

ل نعقةدة  دولةة ال عومية العرايةل وال عت د م  قبت مج   الجامعة ق ى مسةتوق الق ةة ا
ل وقةةةذل  مواةةةوع  تطةةةوار الع ةةةت ال قةةةا ش العراةةةشل وقةةةد 26/3/2014الاواةةةت  تةةةارا  

  رج االجت اع بعدة توصيات. 

انطاقةةاا مةة  إي ةةاد جامعةةة الةةدو  العرايةةة بالج ةةد الابيةةر الةةذ  تبذلةةي منظ ةةات ال جت ةةة  -
ت التةش ت ةي ال دنش  ش تن ية مجت عاتنا العراية وإحةداث التغييةر  ةش ق يةر مة  ال جةاال

ال جت ةةةةة  اصةةةةة مواةةةةوع ت عةةةةي  ال ةةةةرأةل است ةةةةا ت األمانةةةةة العامةةةةة ت ةةةةت رقاألت ةةةةا 
ت ةت قنةواد  رق نةة الةنظي  21ال تت ر السنو  السادس لج عيةة سةيدات أق ةا  مصةر 

ب قةةر األمانةةة العامةةةل والجةةدألر بالةةذقر أد ال ةةتت ر  22/2/2020االقتصةةادية ل  تةةارا  
ل وجةةةا  25/2/2020-23رم ال ةةةي   ةةةا  الفتةةةرة قةةةد اسةةةتا ت  عالياتةةةي  ةةةش مدألنةةةة شةةة

 ةةةش  21انعقةةةاد هةةةذا ال ةةةتت ر  ةةةش ظةةةت اسةةةت رار ج ةةةود ج عيةةةة سةةةيدات أق ةةةا  مصةةةر 
اسةةتا ا  دورهةةا الفعةةا   ةةش دقةةي مسةةاه ة ال ةةرأة  ةةش التن يةةة االقتصةةادية واالجت اعيةةةل 

 إي اناا بعه ية رق نة  يئة االقتصاد ل   روقات الصغيرة وال توسطة. 
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 مجال السياسات السكانية:في  -7

  أوالا: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال السياسات الس انية:

(  تةةةةةةةةةةارا  1( د.ع )5تنفيةةةةةةةةةةذاا لقةةةةةةةةةةرار ال ج ةةةةةةةةةة  العراةةةةةةةةةةش ل سةةةةةةةةةةعاد والتن يةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةي ) -
 ةةةت األمانةةةة العامةةةة االجت ةةةةاع األو  ل جنةةةة االست ةةةاراة ل  ج ةةةة  نظذ ل 29/10/2019

 ل ب قر األمانة العامة.10/2/2020ل  تارا  العراش

 9مة  د مة  ال جةال  وال جةاد الوطنيةة ل سةعاد و  برا  ومسةتولشارك  ش االجت اع  ▪
دو  قرايةةةل وهةةش: ال   اةةة األردنيةةة ال اشةة يةل ج  وراةةة السةةودادل سةة طنة ق ةةادل 
دولةةةةة قطةةةةرل دولةةةةة ليبيةةةةال ج  وراةةةةة مصةةةةر العرايةةةةةل ال   اةةةةة ال غرايةةةةةل الج  وراةةةةة 

 اتانيةل الج  وراة الي نية.اإلسامية ال ور 
االسةةةتراتيجية العرايةةةة ل سةةةعادل  رنةةةامو ق ةةةت ال واةةةوقات التاليةةةة:  نةةةاق  االجت ةةةاع ▪

لتكةةةةةاد  التجةةةةةارب الناج ةةةةةة والمبةةةةةرات وال  ارسةةةةةات الجيةةةةةدة  ةةةةةش تطبيةةةةةق السياسةةةةةات 
ل جنةةة السةةعاد والتن يةةة  ةةش االمةةي ال ت ةةدةل ققةةد  53السةةعانيةل ال  ةةارقة  ةةش الةةدورة 

ستوق المبرا  حو  التغير الدي غرا ش الناشو ق  الت رقات السعانية اجت اع ق ى م
 .وال جرة  ش الدو  العراية

ت اتةةع ير  حةةو  اجت اقةةاا طار ةةاا ل  ج ةة  العراةةش ل سةةعاد والتن يةةة  ةةت األمانةةة العامةةة نظذ  -
 20/5/2020 ل  تةارا  جا  ة  يروس قورونا ال ستجد ق ى السعاد  ش الةدو  العرايةة

 يدألو قونفران  ل  ر اسة ال   اة األردنية ال اش ية.قبر تقنية   

دولةةة قرايةةةل هةةش: ال   اةةة األردنيةةة ال اشةة يةل  13شةةارك  ةةش االجت ةةاع و ةةود مةة   ▪
الج  وراةةةةة التونسةةةةيةل الج  وراةةةةة الجدا راةةةةة الدي قراطيةةةةة ال ةةةةعبيةل ال   اةةةةة العرايةةةةة 

تل الج  وراةةة السةةعوديةل ج  وراةةة العةةراقل سةة طنة ق ةةادل دولةةة قطةةرل دولةةة الاواةة
ال بنانيةةةةةةةل ج  وراةةةةةةة مصةةةةةةر العرايةةةةةةةل ال   اةةةةةةة ال غرايةةةةةةةل الج  وراةةةةةةة اإلسةةةةةةامية 

 ال وراتانيةل الج  وراة الي نية.
ق ى مسةتقبت ال ستجد االنععاسات ال  ت  ة لجا  ة  يروس قورونا ناق  االجت اع  ▪

 الجا  ةة تالسعاد  ش العالي العراشل والت ديات التش تواجي الدو   ش احتوا  تداعيا
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 االجت ةةةةاع اإلجةةةةرا ات وَ َ ةةةةاَ ل و ال جةةةةاالت االقتصةةةةادية واالجت اعيةةةةة والصةةةة ية  ةةةةش
والسياسةةةات السةةةعانية التةةةش ي عةةة  ل ةةةدو  العرايةةةة اتماقهةةةا ل واج ةةةة قواقةةةب الجا  ةةةة 

اةةعفاا. ق ةةا ب ةةو االجت ةةاع قةةدداا   ةةر و اصةةة ق ةةى الفئةةات ال ت ةةررة والفئةةات األ
عةةةةةل والتةةةةش مةةةة  شةةةةعن ا أد بات والوفيةةةةات ال توقالسةةةةيناراوهات ال تع قةةةةة باإلصةةةةامةةةة  

ل فيةةةةروسالتسةةةةاقد ق ةةةةى تقةةةةديي تصةةةةور حةةةةو  مةةةةا قةةةةد ي ةةةةدث  ةةةةش ال سةةةةتقبت لتف ةةةةش 
ال سةةةتقب ية  واالسةةةتراتيجياتسياسةةةات التمطةةةيط لقةةةعداة واسةةةتمدام هةةةذه السةةةيناراوهات 
دور ال جةةةةال  االجت ةةةةاع    ةةةةار الجا  ةةةةة. ق ةةةةا ب ةةةةول  سةةةةاه ة  ةةةةش التمسيةةةةا مةةةة  

جا  ةةة النيةةة ل سةةعاد  ةةش تعداةةد االسةةتجابات الوطنيةةة ل  ةةد مةة  انت ةةار وال جةةاد الوط
ة ق ا تي ب وهي الت ديات  ش هذا ال عدل أ  ارها ق ى السعاد و  و  ت االسةتفادة مة  با سا

 ه.وال د م  انت ار  الفيروس  ى  ش مواج ة التجارب العراية وال  ارسات الفا 
د التنسةةةيق مةةةة الةةةولرات دقةةةوة ال جةةةال  لتعداةةةصةةةدر قةةة  االجت ةةةاع  يةةةاد ت ةةة ذ   ▪

ل باإلاةةةا ة إلةةةى ممت ةةةال البيانةةةات قات العاقةةةة بالجا  ةةةة واتاحةةةةال عنيةةةة إلصةةةدار 
 ةةةذ باالقتكةةةار الفةةةرص ال تاحةةةة إقةةةداد االسةةةتراتيجية العرايةةةة ل تمطةةةيط السةةةعانش واأل

إقةداد  طةة قرايةة ةل و والفجوات والت ةديات التةش جا  ةت الةدو   ةا  األلمةة ال الية
 . اصة  تسيير األلماتن وقجية قاج ة و 

احتفاليةةةة  ال ج ةةة  العراةةةش ل سةةةعاد والتن يةةةةي نظذةةة ل( مةةة  هةةةذا البيةةةاد18 بنةةةد )تنفيةةةذاا ل -
واةةدقي مةة  صةةندوق   ر اسةةة ال   اةةة األردنيةةة ال اشةة ية ب ناسةةكة اليةةوم العةةال ش ل سةةعاد

 قبر تقنية   يدألو قونفران  . 15/7/2020 األمي ال ت دة ل سعاد وقل   تارا 
 ال   اةةة األردنيةةة ال اشةة يةلدولةةة قرايةةةل هةةش:  14االجت ةةاع و ةةود مةة  شةةارك  ةةش  ▪

الج  وراةةةةةةةة التونسةةةةةةةيةل الج  وراةةةةةةةة الجدا راةةةةةةةة ال ت ةةةةةةةدةل  العرايةةةةةةةةدولةةةةةةةة اإلمةةةةةةةارات 
 ج  وراةةة السةةودادل سةة طنة ق ةةادل الدي قراطيةةة ال ةةعبيةل ال   اةةة العرايةةة السةةعوديةل

ر العرايةل ال   اةة ال غرايةةل دولة قطرل دولة الاواتل ج  وراة مص دولة   سطي ل
 ة.الج  وراة اإلسامية ال وراتانيةل الج  وراة الي ني
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دراسةةةةة اا ةةةةار ال كاشةةةةرة لجا  ةةةةة  يةةةةروس قورونةةةةا )اقتصةةةةادياا  إلةةةةى االجت ةةةةاعهةةةةدف  ▪
واجت اعياا ونفسياا وص ياا( ق ى ممت ال الفئات السعانية واماصة الفئةات ال ت ةررة 

 ل قو  االحتياجةات الماصةةل الاجئةي ل العةام ي   ةش )الفقةرا   ةر ت ةرراا والفئات األ
ر ال عةةةولة و اصةةةة ت ةةة  التةةةش ترأسةةة ا َسةةة ةةةنظيل الع الةةةة الوا ةةةدةل األا الالقطةةةاع  يةةةر 

ولواةةات السةةعانية  ةةةش هةةي الق ةةايا واألأ   ةةاا قةة  الترقيةةد ق ةةةى  لالنسةةا ل ال ةةكاب(
ال عومةات الوقت ال الشل وا و سبت االسةتفادة مة  قةدرات ال ةكاب  ةش دقةي ج ةود 

مةة  ق ةةايا السةةعاد    ٍ أوقةةذل  التع يةةد ق ةةى اةةرورة قةةدم إ فةةا  ل ل تصةةد  ل جا  ةةة
نجا يةةةة والجنسةةةية والعنةةةال القةةةا ي ق ةةةى واماصةةةة ق ةةةايا الصةةة ة اإل  لمةةةاتوقةةةت األ

 .النوع االجت اقش

 ثانياا: الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال السياسات الس انية:

 ةش اجت ةاع ل  ةرقا  الناشةطي   ةش مجةا  ال ةكابل الةذ  نظ ةي العامة مانة األشارقت  -
قبةةةر تقنيةةةة   يةةةدألو  3/6/2020جنةةةوب التةةةابة ل ج ةةة  أورواةةةال  تةةةارا  -مرقةةةد شةةة ا 
  ونفران  .

شةةارك  ةةش االجت ةةاع م   ةةود قةة  قةةدد مةة  ال نظ ةةات الدوليةةة واإلق ي يةةة قصةةندوق  ▪
ن ةةةا لينةةةدا وال فواةةةية األوروايةةةة ل سةةةعاد واالت ةةةاد اال راقةةةش ومتسسةةةة   ال ت ةةةدةاألمةةةي 

 ومنتدق ال كاب األورواش...ال .

نةةةاق  االجت ةةةاع تةةةع ير جا  ةةةة  يةةةروس قورونةةةا ال سةةةتجد ق ةةةى األجنةةةدة وال ن جيةةةة  ▪
ةبات الوصةو   وال كادرات الماصة بال كابل ق ا ناق  االجت ةاع الكاعةد اإللاترونةش وسا

اإلق ي ةش  ةش سةياق انت ةار  ل فاق ي   ش مجا  ال كابل باإلاا ة إلى حالةة التعةاود 
 جا  ة  يروس قورونا. 
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 في مجال شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة: -8
ــــــين  ــــــي مجــــــال شــــــؤون الالج  ــــــة ف ــــــة العام ــــــا األمان ــــــي نظمته ــــــات الت أوالا: الفعالي

  والمغتربين والهجرة:

األمانةةة العامةةة اجت ةةاقي  مةةة وقةةاالت األمةةي ال ت ةةدة األق ةةا   ةةش اال ةةتاف  نظذ ةةت -
 Issue Based Coalition onقةةا ي ق ةةى ق ةةايا ال جةةرة  ةةش ال نطقةةة العرايةةةال

Migration in the Arab Region (IBC/M)   العامةة   تترأسةي األمانةةذوالةل 
 وال نظ ةةةةة الدوليةةةةة ل  جةةةةرة (اإلسةةةةعواوال جنةةةةة االقتصةةةةادية واالجت اعيةةةةة لغراةةةةش  سةةةةيا )

قبةةر تقنيةةة   يةةدألو  4/5/2020و 16/4/2020ومنظ ةةة الع ةةت الدوليةةة. وقلةة   تةةارا  
  ونفران  .

 االجت اقي  وقاالت األمي ال ت دة األق ا   ش اال تاف.  ششارك  ▪

االجت ةةةاقي  مناق ةةةة الورقةةةة ال فا ي يةةةة لا ةةةتاف و طةةةة ق  ةةةيل ق ةةةا تةةةي   ةةةا تةةةي  ▪
 ال جةةةرة أجةةةت مةةة  العةةةال ش لاتفةةةاق األولةةةى اإلق ي يةةةة مناق ةةةة الت  ةةةيرات ل  راجعةةةة

 والنظامية. وال نظ ة اامنة

 ةةةةش إطةةةةار ق  يةةةةة ال تابعةةةةة واالسةةةةتعراض اإلق ي ةةةةش لاتفةةةةاق العةةةةال ش ل  جةةةةرة اامنةةةةة  -
وال نظ ةةةة والنظاميةةةةل نظ ةةةت األمانةةةة العامةةةةل بال ةةةرا ة مةةةة لجنةةةة اإلسةةةعوا وال نظ ةةةة 
الدولية ل  جرة واالتعاود مة وقاالت األمي ال ت دة األق ا   ش اال ةتاف القةا ي ق ةى 

ل نطقةةةة العرايةةةةل ورشةةةتش ق ةةةت تدرابيةةةة حةةةو   ال راجعةةةة اإلق ي يةةةة ق ةةةايا ال جةةةرة  ةةةش ا
والنظاميةةةة  ةةةش ال نطقةةةة العرايةةةة ل  وال نظ ةةةة اامنةةةة ال جةةةرة أجةةةت مةةة  لاتفةةةاق العةةةال ش

قبةةر  13/8/2020وال انيةةة  تةةارا   25/6/2020حيةةو ققةةدت الورشةةة األولةةى  تةةارا  
 تقنية   يدألو قونفران  .

 لدولةةة قرايةةة 12م ةةارقاا مةة   يةةن ي م   ةةش  140 شةةارك  ةةش الورشةةة األولةةى حةةوالش ▪
دولةةةة  15م ةةةارقاا مةةة   يةةةن ي م   ةةةش  111 ين ةةةا شةةةارك  ةةةش الورشةةةة ال انيةةةة حةةةوالش 

د قةة  منظ ةةات األمةةي ال ت ةةدة ال تمصصةةة و م   ةةالورشةةتي  قرايةةة. ق ةةا شةةارك  ةةش 
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ومعاتب ةةةا الوطنيةةةةل باإلاةةةا ة إلةةةى قةةةدد مةةة  ال ةةةكعات الوطنيةةةة العام ةةةة  ةةةش مجةةةا  
  ة  ش الدو  العراية.ال جر 

 التقةةةةةارار إقةةةةةداد األولةةةةةى إلةةةةةى دقةةةةةي قةةةةدرات الةةةةةدو  األق ةةةةةا  حةةةةةو  الورشةةةةةةهةةةةد ت  ▪
 وتكةةةةةاد  لاتفةةةةةاق العةةةةةال ش ل  جةةةةةرة األولةةةةةى الماصةةةةةة بال راجعةةةةةة اإلق ي يةةةةةة الوطنيةةةةةة
تةةةةةةةي مناق ةةةةةةةة مكةةةةةةةادل وأهةةةةةةةداف االتفةةةةةةةاق ل و ال جةةةةةةةا  هةةةةةةةذا  ةةةةةةةش الواقةةةةةةةدة التجةةةةةةةارب

تةةةةةةي . ق ةةةةةا ق ي ةةةةةش  ةةةةةش ال نطقةةةةةة العرايةةةةةةالعةةةةةال ش ل  جةةةةةرة وق  يةةةةةة االسةةةةةتعراض اإل
ق ةةةةةةةةى ال عونةةةةةةةةات ال مت فةةةةةةةةة ل ن ةةةةةةةةوقج ال قتةةةةةةةةر  إلقةةةةةةةةداد االستعرااةةةةةةةةات  الترقيةةةةةةةةد

الفرصةةةةةة لفةةةةةتح بةةةةةاب النقةةةةةا   ةةةةةي  هةةةةةذه الورشةةةةةة أتاحةةةةةت . وقةةةةةد الوطنيةةةةةة الطوعيةةةةةة
 السةةةةةةادة م   ةةةةةةش منظ ةةةةةةات األمةةةةةةي ال ت ةةةةةةدة ال تمصصةةةةةةة وم   ةةةةةةش الةةةةةةدو  العرايةةةةةةة

 .حو  هذا ال واوع

ال انيةةة إلةةى مناق ةةة إقةةداد التقةةارار الطوعيةةة الوطنيةةة ل راجعةةة االتفةةاق  الورشةةةهةةد ت  ▪
والنظاميةةة وتكةةاد  المبةةرات وال  ارسةةات  وال نظ ةةة اامنةةة ال جةةرة أجةةت مةة  العةةال ش

 الجيدة  ش إقداد التقارار الوطنية ال  ار إلي ا.
ين ثانيــــاا: الفعاليــــات التــــي شــــاركت فيهــــا األمانــــة العامــــة فــــي مجــــال شــــؤون الالج ــــ

 والمغتربين والهجرة:
ال عتةةب اإلق ي ةةش ل نظ ةةة  ي ةةنظذ  الةةذ  ال الةةو  ةةش االجت ةةاع األمانةةة العامةةةشةةارقت  -

قبةر تقنيةة  21/5/2020 تةارا   راقيا وال ةرق األوسةطل أال جرة الدولية ل نطقة ش ا  
ال نظ ةة  أط قت ةا طة التعهةب واالسةتجابة االسةتراتيجية التةش  حو     يدألو قونفران  ل

 .   راقياأ ش منطقة ال رق األوسط وش ا   19- ار قو يدتدولية ل  جرة ل نة انال
والسةةادة  ل ةةش االجت ةةاع  راةةق ق ةةت ال عتةةب اإلق ي ةةش ل نظ ةةة ال جةةرة الدوليةةة شةةارك ▪

 ةةةش قةةةت مةةة : الج  وراةةةة التونسةةةية وال   اةةةة بع ةةةة ال نظ ةةةة الدوليةةةة ل  جةةةرة رؤسةةةا  
ج ةات دوليةة قات    قة إلاا ة إلةى م   ةيبااألردنية ال اش ية وج  وراة السودادل 

 ص ة.
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 مت ال أنواع ال ساقدات التةش استعراااا لقدم رؤسا  بع ات ال نظ ة الدولية ل  جرة  ▪
ةةةةدوذ  ل يةةةةروس قورونةةةةا انت ةةةةارألةةةةتي تقةةةةدي  ا ل   ةةةةاجرا  لت بيةةةةة احتياجةةةةات ي ومنةةةةة   ةدما

ال ت ةةةدة ألةةةتي مةةةة ممت ةةةال منظ ةةةات األمةةةي  الةةةذ التعةةةاود باألرقةةةامل مةةةة التطةةةرق إلةةةى 
 وحعومات الدو  ل  اد وصةو  هةذه المةدمات الةى ال  ةاجرا   ةش الب ةداد الة اث.

إلى تةداعيات األلمةة ق ةى ال  ةاجرا  وارتفةاع ِنَسةب الكطالةةل وأنةي قةد  اإلشارةتي    ا
أصةةةكح ق يةةةر مةةة  ال  ةةةاجرا  قةةةالقي  بسةةةبب قيةةةود السةةةفر. باإلاةةةا ة إلةةةى قلةةة ل تةةةي 

جةةةرة  ةةةا  ال رح ةةةة ال قب ةةةة لتعداةةةد االسةةةتجابة قةةةرض أولواةةةات ال نظ ةةةة الدوليةةةة ل  
مسةةةةتولة . وقةةةةدمت السةةةةيدة 19-وقةةةةدرة الوقةةةةاالت ل  ةةةةد  مةةةة  انت ةةةةار  يةةةةروس قو يةةةةد

الدوليةةةةةة ل  جةةةةةرة  ةةةةةا  الج سةةةةةة ال انيةةةةةة  ةبال نظ ةةةةة االتصةةةةةا  اإلق ي ةةةةةش والسياسةةةةةات
استعرااةةةاا ل  راجعةةةة اإلق ي يةةةة لاتفةةةاق العةةةال ش مةةة  أجةةةت ال جةةةرة اامنةةةة والنظاميةةةة 

 ةةةش ال نطقةةةة العرايةةةة والت  ةةةير الجةةةار  لبنةةةا  قةةةدرات ال سةةةتولي  بالةةةدو   ةوال نظ ةةة
العرايةةةةل وتقةةةديي التقةةةارار التةةةش تععةةة  تنفيةةةذ االتفةةةاق ق ةةةى ال سةةةتوق الةةةوطنشل مةةةة 

حةةو  ال راجعةةة  2/12/2020-1اإلشةةارة إلةةى ال ةةتت ر اإلق ي ةةش الةةذ  سةةياعقد ألةةومش 
 اإلق ي ية لاتفاق.

  ةةةش االجت ةةةاع األو  لفراةةةق الع ةةةت اإلق ي ةةةش ال عنةةةش بجا  ةةةةشةةةارقت األمانةةةة العامةةةة  -
وال جةةةرة والتنقةةةت وال نب ةةةق مةةة  اال ةةةتاف القةةةا ي ق ةةةى ق ةةةايا ال جةةةرة  ةةةش  19- و يةةةد 

قبةةر تقنيةة   يةدألو قةةونفران  ل وار اسةة م ةةترقة  21/5/2020 تةارا   ال نطقةة العرايةة
ة العال يةة ومنظ ةةة الع ةةت ومنظ ةةة الصةة لجنةةة اإلسةعوال وال نظ ةةة الدوليةةة ل  جةرة  ةي  

وقةةاالت األمةةي ال ت ةةدة األق ةةا   ةةش اال ةةتاف القةةا ي ق ةةى ق ةةايا الدوليةةةل وق ةةواة 
 ال جرة  ش ال نطقة العراية.

وقاالت م  وقةاالت األمةي ال ت ةدة ال تمصصةة  7شارك  ش االجت اع م   ود ق   ▪
إلةى ر اسةة  راةق  ش ال نطقة العرايةل باإلاةا ة  19وال عنية بال جرة وجا  ة قو يد 

 الع ت.
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اإلق ي ةةشل ودور  راةةق نطةةاق الق ةةى  19-سةةبت مرا كةةة جا  ةةة قو يةةد االجت ةةاعنةةاق   ▪
الع ت ق ةى ال سةتوق اإلق ي ةش  ةش مسةاقدة الةدو  األق ةا  ل عا  ةة الجا  ةةل ق ةا 
نةةاق  االجت ةةاع مسةةودة ال ةةروط ال رجعيةةة لفراةةق الع ةةتل و طةةة ق  ةةي  ةةا  الفتةةرة 

 .2023إلى  2020م  

رقت األمانةةةة العامةةةة  ةةةش االجت ةةةاع ال ةةةانش لفراةةةق الع ةةةت اإلق ي ةةةش ال عنةةةش بجا  ةةةة شةةةا -
وال جةةةةرة والتنقةةةةت وال نب ةةةةق مةةةة  اال ةةةةتاف القةةةةا ي ق ةةةةى ق ةةةةايا ال جةةةةرة  ةةةةش  19- و يةةةةد

قبةةر تقنيةةة   يةةدألو قةةونفران  ل والةةذ  ترأسةةي لجنةةة  9/6/2020ال نطقةةة العرايةةة  تةةارا  
منظ ةةةة الصةةة ة العال يةةةة ومنظ ةةةة الع ةةةت الدوليةةةةل و  وال نظ ةةةة الدوليةةةة ل  جةةةرة ااإلسةةةعو 

وقاالت األمي ال ت دة األق ا   ش اال تاف القا ي ق ةى ق ةايا ال جةرة  ةش واع واة 
 ال نطقة العراية.

وقاالت م  وقةاالت األمةي ال ت ةدة ال تمصصةة  7االجت اع م   ود ق    ششارك  ▪
 . ش ال نطقة العراية 19وال عنية بال جرة وجا  ة قو يد 

ل وتةةةي 19-نةةةاق  االجت ةةةاع أن ةةةطة ر اسةةةة  راةةةق الع ةةةت في ةةةا ألتع ةةةق بجا  ةةةة قو يةةةد ▪
واألن ةةةطة ال قتةةةر   2023-2020مراجعةةةة م ةةةروع  طةةةة ق ةةةت  راةةةق الع ةةةت ل فتةةةرة 

تنفيةةةذهال ق ةةةا تةةةي مناق ةةةة إمعانيةةةة انةةةدماج منظ ةةةات ال جت ةةةة ال ةةةدنش  ةةةش األن ةةةطة 
 ال مت فة.

نظ ةةي مرقةةد سياسةةات ال جةةرة ت ةةت   الةةذWebinar الةةة  ةةششةةارقت األمانةةة العامةةة  -
وج ةةات  :19-قو يةةدوقةةات أ  ةةشوال جةةرة  االجت ةةاقشقنةةواد  العنةةال القةةا ي ق ةةى النةةوع 

 .1/7/2020 تارا  ن ا  العالي  أنظر م  ممت ال 
 الةذ  االجت اقشالقا  ال و  ق ى العنال القا ي ق ى النوع  الىWebinar هدف الة ▪

ليةي هةذه إد تةتدق أومةا ي عة   19 -لمةة قو يةدأ نةا  أا  مة  النسةا   ذ ألتعرض لي العا 
لمةةةة مةةة  لاةةةادة بطالةةةة ومداةةةد مةةة  االتجةةةار بالك ةةةر ورحةةةات ال جةةةرة  يةةةر اامنةةةة األ

 المطرة.
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ةةة النقةةةا   ةةةششةةةارك  ▪ ال ست ةةةار  -السةةةيدة/ جةةةاد دقون ةةةا :مةةة  ت  ق ت ةةةد ي  ر يسةةةيي  قا
أسةةتاق  -بةةورمةةي ال ت ةةدة ل  ةةرأةل والسةةيدة/ جينةةى  ي يل ةةتود ال جةةرة   يئةةة األ الةةدولش

مرقةد  -سةيغراا مةار  ل والسةيدة/ بةإنج تراق ي االجت اع والجرا ة بجامعة  رمنغ ةام 
أسةةةةتاقة  -ل والسةةةةيدة/ جةةةةي   راةةةةدمادبعسةةةةتراليابجامعةةةةة مونةةةةا   األسةةةةر  منةةةة العنةةةةال 

باإلاةةةةا ة إلةةةةى قةةةةدد مةةةة  م   ةةةةش ال نظ ةةةةات الدوليةةةةة ومنظ ةةةةات  بجامعةةةةة بةةةةارا .
 ال جت ة ال دنش قات الص ة.

ق ةةةةى النسةةةةا   19-قةةةةا  العواقةةةةب االجت اعيةةةةة واالقتصةةةةادية أللمةةةةة قو يةةةةدتنةةةةاو  الن ▪
و اصةةةةةة الع ةةةةةا  ال  ةةةةةاجرا  مةةةةة  النسةةةةةا  العةةةةةام ي   ةةةةةش االقتصةةةةةاد  يةةةةةر الرسةةةةة ش 
وقةامات ال نةةال ل وتوابةة األلمةةة مة  ارتفةةاع  ةةش معةدالت الفقةةر وقنةال اةةد النسةةا  

وأ ةةراد أاَسةةرهي  ولاةةادة  ةةش ه اشةةة أواةةاق يل مةةة اإلشةةارة إلةةى قةةدم شةة و  هةةذه الفئةةة
بال  اية القانونية. ق ا تي اإلشارة إلى الدياد المةوف مة  األجانةب وأ ةره ق ةى  قةداد 
العدألد م  النسةا  العةامات بال نةال  مصةادر د   ةي وتعراة ي لاسةتغا  الجنسةش 
بسةةةبب قةةةدم وجةةةود شةةةكعات دقةةةي اجت ةةةاقش قافيةةةة وصةةةعواة الوصةةةو  إلةةةى  ةةةدمات 

 قب ة.الدقي العامة  ش الدو  ال ست

حةةو   تةةع يرات تةةداعيات جا  ةةة قورونةةا ق ةةى  ق ةةتشةةارقت األمانةةة العامةةة  ةةش ج سةةة  -
التةةةش تةةةي تنظي  ةةةا مةةة  قبةةةت منظ ةةةة الع ةةةت و سةةةواق الع ةةةت العرايةةةة  أواةةةاع الت ةةةغيت و أ

 قبر تقنية   يدألو قونفران  . 8/7/2020  تارا العراية 

رد الك ةةةةةةراة تناولةةةةةةت ج سةةةةةةة الع ةةةةةةت تةةةةةةع ير وتةةةةةةداعيات جا  ةةةةةةة قورونةةةةةةا ق ةةةةةةى ال ةةةةةةوا ▪
لمةةةةةةةة و ةةةةةةةا  ال راحةةةةةةةت ال مت فةةةةةةةة منةةةةةةةذ  دايةةةةةةةة األ  ةةةةةةةا سةةةةةةواق الع ةةةةةةةت العرايةةةةةةةة أو 

مي  الوظةةةةةا ال وح ايةةةةةة عاالحتفةةةةةاال  تةةةة :وقيسيةةةةةة التعامةةةةت مع ةةةةةا مةةةةة   ةةةةا  للمةةةةةاأل
ال ةةةةةةةوظفي ل تةةةةةةةو ير الةةةةةةةدقي ال ةةةةةةةالش ألصةةةةةةة اب ال  ةةةةةةةاراةل وإقةةةةةةةادة دمةةةةةةةو الع ةةةةةةةا  

تةةةةةداعيات الجا  ةةةةةة عةةةةةرض بال ت ةةةةةد ود ق ةةةةةا قةةةةةام صةةةةةا ت ي بةةةةةالفيروس. إال ةةةةةذأل  تةةةةةي 
ال ةةةةةةاد  ةةةةةةش التوظيةةةةةةال ال سةةةةةةاه ة  ةةةةةةش  االنمفةةةةةةاضال سةةةةةةاه ة  ةةةةةةش  :مةةةةةة  ناحيةةةةةةة
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اع فةةةةةتداألةةةةةد قةةةةةدد ق  يةةةةةات اإل ةةةةةاق الجد ةةةةةش أو الا ةةةةةى لألن ةةةةةطة االقتصةةةةةاديةل وارت
م يةةةةود  52د حةةةةوالش أقةةةةداد الفقةةةةرا   ةةةةش ال نطقةةةةة العرايةةةةة. ق ةةةةا تةةةةي اإلشةةةةارة إلةةةةى أ 

الترقيةةةةد صةةةةت الج سةةةةة إلةةةةى أه يةةةةة و  سةةةةوف يعةةةةانود مةةةة  نقةةةةص التغذيةةةةة. نسةةةة ة 
ت فيةةةةةد  :مةةةةة   ةةةةةا ل واج ةةةةةة هةةةةةذه التةةةةةداعياتل وقلةةةةة  لالمةةةةةة اق ةةةةةى االسةةةةةتجابة 

االقتصةةةةةةاد والع الةةةةةةةةل دقةةةةةةةي ال ةةةةةةةرا ات والوظةةةةةةةا ال والةةةةةةةد تل ح ايةةةةةةةة الع ةةةةةةةا   ةةةةةةةش 
تةةةةةةةي  ق ةةةةةةةا معةةةةةةةاد الع ةةةةةةةتل باإلاةةةةةةةا ة إلةةةةةةةى االقت ةةةةةةةاد ق ةةةةةةةى ال ةةةةةةةوار االجت ةةةةةةةاقش.

 لسةةةةةةةةت  ار  ةةةةةةةةش ال ةةةةةةةةوارد الك ةةةةةةةةراةه يةةةةةةةةة االأ  ق ةةةةةةةةى:التع يةةةةةةةةد مةةةةةةةة  ناحيةةةةةةةةة أ ةةةةةةةةرق 
عةةةةةةةةد لر ةةةةةةةةة األدا  ال  نةةةةةةةةش وقسةةةةةةةةب اسةةةةةةةةت رار التع ةةةةةةةةيي والتةةةةةةةةدراب ال  نةةةةةةةةش قةةةةةةةة  با 

 نةةةةا  أه يةةةةة ي ةةةةاا إلةةةةى أال  ةةةةارات وموا كةةةةة احتياجةةةةات ومتط كةةةةات سةةةةوق الع ةةةةتل و 
 القدرات ال تع قة بإجرا ات الص ة والسامة ال  نية وسامة الص ة.

الرابةةة لفراةةق الع ةةت اإلق ي ةةش ال عنةةش بجا  ةةة  شةةارقت األمانةةة العامةةة  ةةش  االجت ةةاع -
وال جةةةرة والتنقةةةت  وال نب ةةةق قةةة  اال ةةةتاف القةةةا ي ق ةةةى ق ةةةايا ال جةةةرة  ةةةش  19- و يةةةد

 قبر تقنية   يدألو قونفران  . 20/7/2020ال نطقة العرايةل  تارا  

االجت ةةةةاع م   ةةةةود قةةةة  وقةةةةاالت األمةةةةي ال ت ةةةةدة ال تمصصةةةةة وال عنيةةةةة   ةةةةششةةةةارك  ▪
  ش ال نطقة العراية. 19-  ة قو يدبال جرة وجا

أواةةةةةاع ال  ةةةةةاجرا  اإل يةةةةةوايي   ةةةةةش ال   اةةةةةة العرايةةةةةة السةةةةةعودية  االجت ةةةةةاعنةةةةةاق   ▪
ل باإلاةةا ة إلةةى األن ةةطة 19-والج  وراةةة الي نيةةة  ةةش ظةةت تةةداعيات جا  ةةة قو يةةد

التةةش تقةةوم   ةةا قةةت مةة  األمانةةة العامةةة ووقةةاالت األمةةي ال ت ةةدة  ةةش إطةةار االسةةتجابة 
 ةةش ال نطقةةة العرايةةةل والتقةةدم ال ا ةةَرل  19- واج ةةة تةةداعيات جا  ةةة قو يةةدالالمةةة ل

 .2023-2020 ش إقداد  طة ق ت  راق الع ت ل فترة 

م  ق ةةةر ل جنةةةة تنسةةةيق ال ةةةرا ة العرايةةةة امةةةالاالجت ةةةاع   ةةةش العامةةةةشةةةارقت األمانةةةة  -
 قبةةةةةةر 23/8/2020  تةةةةةةارا الةةةةةةذ  ققةةةةةةد اإل راقيةةةةةةة ق ةةةةةةى مسةةةةةةتوق قكةةةةةةار ال سةةةةةةئولي  

 .  يدألو قونفران   تقنية
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ومفواةية اإلت ةاد اإل راقةش ل جامعةة د ق  األمانة العامة و شارك  ش االجت اع م    ▪
 .ا ر اسة م ترقة م  قبت الج  وراة التونسية وج  وراة جنوب ا راقي

األن طة ال تع قة بالتعةاود العراةش اال راقةش  حو  قرض تقديي األمانة العامة قامت  ▪
تنسةيق ال ةرا ة  االجت ةاع السةا ق ل جنةة انعقاد  تنفيذها منذ ش مجا  ال جرة التش تي 

العراةةةش  ل وت ةةة   العةةةرض التطةةةورات  ةةةش ق  يةةةة إن ةةةا  ال رقةةةدةالعرايةةةة اال راقيةةة
العرايةة  اال راقةش لتكةاد  ال ع ومةات حةو  ال جةرةل والت  ةيرات ل ةدورة القادمةة ل ق ةة

 اجت اقةةات قةةذل  نتةةا واأل راقيةةة ال قةةرر ققةةدها  ةةش ال   اةةة العرايةةة السةةعوديةل و 

التةش تترأسة ا  (TCCM) العرايةة اال راقيةة الفنيةة التنسةيقية ال عنيةة بةال جرة ال جنةة
 .جامعة ومفواية االت اد اال راقش العامة ل االمانة

ثالثــــاا: اللقــــاءات واالجتماعــــات التنســــيلية التــــي عقــــدتها األمانــــة العامــــة فــــي مجــــال 
 شؤون الالج ين والمغتربين والهجرة:

  تترأسةي ذوالة ق ةت اال ةتاف القةا ي ق ةى ق ةايا ال جةرة  ةش ال نطقةة العرايةة إطارش   -
ومنظ ةةةةة الع ةةةةةت الدوليةةةةةةل  وال نظ ةةةةةة الدوليةةةةة ل  جةةةةةرة اإلسةةةةةعواولجنةةةةة  العامةةةةةة األمانةةةةة

بع ةةواة وقةةاالت األمةةي ال ت ةةدة ال تمصصةةةل ققةةدت األمانةةة العامةةة قةةدة اجت اقةةات 
  تةةةةةةةارا  لرؤسةةةةةةةا  ال  ةةةةةةةارقي  لا ةةةةةةةتاف تقنيةةةةةةةة   يةةةةةةةدألو قةةةةةةةونفران   مةةةةةةةة قةةةةةةةت مةةةةةةة  ا

 21/4/2020و 14/4/2020و 13/4/2020و 8/4/2020و 30/3/2020
 1/6/2020و 18/5/2020و 4/5/2020و 29/4/2020و 22/4/2020و
 22/7/2020و 7/7/2020و 6/7/2020و 11/6/2020و 9/6/2020و
 .11/8/2020و 10/8/2020و

 ي يةةةةة لا ةةةةتافل و طةةةةة ق  ةةةةيل تةةةةي  ةةةةا  هةةةةذه االجت اقةةةةات مناق ةةةةة الورقةةةةة ال فا ▪
وقيسية االن  ام والع واةل باإلاا ة إلى قيسية م ارقة منظ ات ال جت ة ال دنش 

 اإلق ي يةةة  ةةش اال ةةتاف. ق ةةا تةةي  ةةا  االجت اقةةات مناق ةةة الت  ةةيرات ل  راجعةةة
 والنظامية. وال نظ ة اامنة ال جرة أجت م  العال ش لاتفاق األولى
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ةتٍ  مة : الةدورة األولةى لورشةة الع ةت التدرابيةة   ا تي مناق ة الت  ة ▪ يرات الماصةة بعا
قبر تقنية   يدألو قونفران  ل والدورة ال انية لورشةة  25/6/2020التش قاقدت  تارا  

ل حةو   ال راجعةة اإلق ي يةة لاتفةاق 13/8/2020الع ت التدرابية التش قاقدت  تارا  
ظاميةةةة  ةةةش ال نطقةةةة العرايةةةة  لةةةدقي والن وال نظ ةةةة اامنةةةة ال جةةةرة أجةةةت مةةة  العةةةال ش

 الماصةةة بال راجعةةة اإلق ي يةةة الوطنيةةة التقةةارار إقةةداد قةةدرات الةةدو  األق ةةا  حةةو 
ال جةةةا   حيةةةو قامةةةت قةةةت ج ةةةة  هةةةذا  ةةةش الواقةةةدة التجةةةارب وتكةةةاد  لاتفةةةاق األولةةةى

بعةةرض ماحظات ةةا ومقترحات ةةا حةةو  م ةةروع جةةدو  األق ةةا ل باإلاةةا ة إلةةى قا  ةةة 
 سادة ال ت د ي   ي  ا.ال  ارقي  وال

 22/7/2020و ةةةش نفةةة  اإلطةةةار قامةةةت األمانةةةة العامةةةة بعقةةةد اجت ةةةاع تنسةةةيقش  تةةةارا   -
ل عتةةةب مةةةدألر ا -قبةةةر تقنيةةةة   يةةةدألو قةةةونفران  ل مةةةة قةةةت مةةة : السةةةيدة/ قةةةارميا جةةةودو

الدوليةةةة ل  جةةةرةل والسةةةيد/ ق  ةةةةاد  ةبال نظ ةةةاإلق ي ةةةش ل  ةةةرق األوسةةةط وشةةة ا  أ راقيةةةا 
الدوليةةةةة  ةل ةةةةدألر العةةةةام ل  ةةةةرق األوسةةةةط وشةةةة ا  أ راقيةةةةا بال نظ ةةةةمست ةةةةار ا -  بيسةةةةش
 ل  جرة.

ب ةةةو االجت ةةةاع أوجةةةي التعةةةاود ال سةةةتقب ية  ةةةي  ال نظ تةةةي ل وقيسيةةةة ق ةةةت اال ةةةتاف  ▪
إطةاق شةكعة األمةي ال ت ةدة القا ي ق ى ق ايا ال جرة  ش ال نطقة العراية  ش اةو  

الع ةةت مةةة ج يةةة ال ةةرقا  ق ةةى و  لاألمةةي ال ت ةةدة قعةةت منظومةةة  ةةدف تعبئةةة  ل  جةةرة
والةةدور  لمةة  أجةةت دقةةي الةةدو  األق ةةا   ةةش التعامةةت مةةة ال جةةرة ج يةةة ال سةةتواات

 الذ  سوف تقوم بي األمانة العامة  ش هذا ال عد.

 دولش حةةو   النةةدو  الةةدا  ش  ةةش ال نطقةةة العرايةةة الةة ةةتت ر اللت  ةةير لعقةةد  ةةش إطةةار ا -
 ةةةدة ل ةةةتود الاجئةةةي  وال نظ ةةةة الدوليةةةة بالتعةةةاود مةةةة ال فواةةةية السةةةامية لألمةةةي ال ت

تنفيةةةةةذاا ل قةةةةةرارات الصةةةةةادرة قةةةةة  مج ةةةةة  جامعةةةةةة الةةةةةدو  العرايةةةةةة ق ةةةةةى ل  جةةةةةرةل وقلةةةةة  
-6 ألةةةةةومشققةةةةةده  اا والةةةةةذق قةةةةةاد مقةةةةةرر   ةةةةةش هةةةةةذا ال ةةةةةعدل ال سةةةةةتواي  الةةةةةولار  والق ةةةةةة

تعجي ةةةةي نظةةةةراا ل تطةةةةورات الدوليةةةةة ال رتكطةةةةة بانت ةةةةار  يةةةةروس قورونةةةةا  وتةةةةي 7/4/2020
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قبةةةر تقنيةةةةة  21/7/2020ققةةةدت األمانةةةةة العامةةةة اجت اقةةةةاا تنسةةةيقياا  تةةةةارا   لال سةةةتجد
ةةتٍ  مةة : السةةيد مسةةتو  أو  التنسةةيق لةةدق جامعةةة الةةدو  العرايةةة    يةةدألو قةةونفران   مةةة قا

مسةةةةةتو  العاقةةةةةات  والسةةةةةيدة بال فواةةةةةية السةةةةةامية لألمةةةةةي ال ت ةةةةةدة ل ةةةةةتود الاجئةةةةةي ل
اإلق ي ةةش  بال عتةةب العامةةة والسياسةةة العاقةةات مسةةتو  السةةيدةبال فواةةيةل و المارجيةةة 

 الدولية ل  جرة. ةل  نظ 

قام ال رقا  بالت اور في ا يمص إمعانية ققد ال تت ر  ا  الراةة األ يةر مة  قةام  ▪
ق ةةةا تةةةي مناق ةةةة قيسيةةةة تعةةةدألت جةةةدو  أق ةةةا  ل قبةةةر تقنيةةةة   يةةةدألو قةةةونفران   2020

 النالحي  دا  ياا. ال تت ر ليت    مناق ة تداعيات وتع ير جا  ة قورونا ق ى

  إصدارات األمانة العامة في مجال شؤون الالج ين والمغتربين والهجرة:: رابعاا 

ل أصةةدرت األمانةةة العامةةة  يانةةاا 20/6/2020ب ناسةةكة اليةةوم العةةال ش لاجئةةي  ال وا ةةق 
دقةةةت  الةةةي إلةةةى أه يةةةة تا يةةةا التعةةةاود  ةةةي  قا ةةةة االطةةةراف ال عنيةةةة ق ةةةى ممت ةةةال 

واإلق ي يةةة والدوليةةةل ل ةة اد تةةو ير سةةبت الرقايةةة الالمةةة لاجئةةي   ال سةةتواات الوطنيةةة
والنةةةالحي  وتقةةةديي الةةةدقي االقتصةةةاد  واالجت ةةةاقش ل ةةةي  ةةةش ظةةةت الظةةةروف االسةةةت نا ية 

ل وأ ةةدت األمانةةة العامةةة  ةةش  يان ةةا ق ةةى أه يةةة أال ألةةت ر 19-بسةةبب تف ةةى واةةا  قو يةةد
قورونةةا ق ةةى االسةةتجابة اإلنسةةانية  إقةةادة توجيةةي ال ةةوارد ال اليةةة مةة  أجةةت معا  ةةة واةةا 

أللمات الندو  واحتياجات الاجئي . ق ا أ ذدت  ش البياد ق ى أه ية أد تاود حقةوق 
الاجئةةةةي  م ةةةةوراا أساسةةةةياا اةةةة   الج ةةةةود ال بذولةةةةة ل واج ةةةةة الفيةةةةروس وق ةةةةى اةةةةرورة 

 االمتناع ق  اتماق أية تدا ير قد يعود ل ا   ار س بية ق ي ي. 

شةةةةارقت األمانةةةة العامةةةةة  ةةةش   يةةةةدألو  تسةةةجي ش أقدتةةةةي ال فواةةةةية و ةةةش هةةةةذا اإلطةةةار  ▪
الاجئي    ةذه ال ناسةكةل وتةي  الةي توجيةي رسةالة مة   ل تود السامية لألمي ال ت دة 

قبت السفيرة الدقتورة األمةي  العةام ال سةاقد ر ةي  قطةاع ال ةتود االجت اعيةةل لتقةديي 
 الدقي الالم لاجئي  والنالحي .
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 ربية والتعليم والبحث العلمي:في مجال الت -9

أوالا: الفعاليــــات التــــي نظمتهــــا األمانــــة العامــــة فــــي مجــــال التربيــــة والتعلــــيم والبحــــث 
  العلمي:

 –األلاسةو  –)اليونسةعو مة  راق ق ت المبةرا   اا تنسيقي اا  ت األمانة العامة اجت اقنظذ  -
 لال  واةةة إطةةار المطةةةال اا ذةةاأل ادي يةةة العرايةةة ل ع ةةوم والتانولوجيةةا والنقةةت الك ةةر ( 

طةةةةار المطةةةةة إل راجعةةةةة وقلةةةة  ل قبةةةةر تقنيةةةةة   يةةةةدألو قةةةةونفران   16/6/2020  تةةةةارا 
طار المطة ليت اشةى مةة مسةتجدات إالسابقة وت دأل  ا وإد ا  التعدألات الالمة ق ى 

هل وقلةة   ةةش إطةةار متابعةةة واةةة التع ةةيي الفنةةش وال عنةةش  ةةا  جا  ةةة قورونةةا ومةةا بعةةد
لصادرة ق  الق ة العراية التن واة: االقتصةادية واالجت اعيةة  ةش دورت ةا تنفيذ القرارات ا

(ل و اصةا القرار الماص  واة  طة تطوار شام ة ل نظومةة 2019الرابعة ) يروت: 
 التع يي الفنش وال  نش  ش الدو  العراية.

تةةارا  نظذ ةةت األمانةةة العامةةة اجت اقةةاا تنسةةيقياا م ةةترقاا مةةة ال نظ ةةة الا ةةسية العرايةةةل   -
قبةةةر تقنيةةةة   يةةةدألو قةةةونفران  ل وقلةةة   ةةةش إطةةةار متابعةةةة تنفيةةةذ البرنةةةامو  29/6/2020

التدرابش ت ت قنواد  تن ية قفا ات مدراش تع يي وتع ي الاكار ل نةالحي  والاجئةي   ةش 
 ةش   23/8/2019–19االما   ال ستقرة  ةش الةدو  العرايةة  والةذ  انعقةد  ةا  الفتةرة 

مةةذقرة التفةةاهي التةةش ل وقلةة   ةةش إطةةار تنفيةةذ راةةة مصةةر العرايةةةم ا ظةةة ال نوفيةةة بج  و 
مةةة قةةت مةةة : ال نظ ةةة الا ةةسية العرايةةةةل  19/5/2019وقعت ةةا األمانةةة العامةةة  تةةةارا  

مرقد اليونسعو اإلق ي ةش لتع ةيي الاكةار )أسةف (ل ال يئةة العامةة لتع ةيي الاكةار بج  وراةة 
رقة مة  أجةت م ةو األميةة لاجئةي  م ةت مصر العرايةل والتش ت دف إلى القيام بعن طة

والنةةةالحي  العةةةرب لت عيةةةن ي مةةة  ال صةةةو  ق ةةةى ال ةةةد األدنةةةى ال ةةةرور  مةةة  التع ةةةيي 
ليعونوا أ راداا مت ررا  م  األمية قادرا  ق ى العي  وال  ارقة البن ةا ة  ةش مجت عةات 

 ال عر ةل مة مراقاة واع ي القانونشل ودقي واع ي النفسش واالجت اقش.
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ــــاا: ا ــــيم ثاني ــــة العامــــة فــــي مجــــال التربيــــة والتعل ــــي شــــاركت فيهــــا األمان لفعاليــــات الت
  والبحث العلمي:

شارقت األمانة العامة  ةش ال ةتت ر رفيةة ال سةتوق حةو   تعداةد الةتع ي  ةش دو  ال ةرق  -
األوسط وقارة أ راقيا:   ق  اَرص ل تعاود اإلق ي ش ل الذ  نظ تةي ولارة الترايةة والتع ةيي 

-13بج  وراةةةةة مصةةةةر العرايةةةةةل بالتعةةةةاود مةةةةة البنةةةة  الةةةةدولشل ألةةةةومش  والتع ةةةةيي الفنةةةةش
 بالقاهرة. 14/2/2020

ا تةةةتح أق ةةةا  ال ةةةتت ر الةةةدقتور/ طةةةارق شةةةوقش ولاةةةر الترايةةةة والتع ةةةيي والتع ةةةيي الفنةةةش  ▪
بج  وراةةة مصةةر العرايةةةل والةةدقتورة/ رانيةةا ال  ةةاط ولاةةرة التعةةاود الةةدولش بج  وراةةة 

 مدألر قسي التع يي  ش البن  الدولش. Jaime Saaveraمصر العرايةل والسيد/ 

شةةةارك  ةةةش ال ةةةتت ر قةةةدد مةةة  ال نظ ةةةات ال عنيةةةة بةةةالتع ييل وقةةةدد مةةة  السةةةادة ولرا   ▪
 التراية والتع يي ق ى ال ستواي  العراش والدولشل و برا  ومعنيود ب جا  التع يي.

اةةةة قةةةدم ال  ةةةارقود قرواةةةاا حةةةو  الن ةةةاط التع ي ةةةش  ةةةش دول ةةةيل مةةة   يةةةن ي: ج  ور  ▪
مصةةةر العرايةةةة ودولةةةة اإلمةةةارات العرايةةةة ال ت ةةةدة ودولةةةة   سةةةطي  وال   اةةةة العرايةةةة 

 السعودية وال   اة األردنية ال اش ية وج  وراة قينيا.

شارقت األمانة العامة  ش االجت اع ال الو ل جنة الدا  ةة ل ك ةو الع  ةش واال تاةار  ةش  -
ل قا ة والع وم )ألاسو(ل والذ  قاقد قبر الدو  العراية التابعة ل  نظ ة العراية ل تراية وا

 .18/5/2020 تقنية   يدألو قونفران    تارا 

االجت ةةاع إلةةى واةةة  يع يةةة ل مطةةة التنفيذيةةة لةةو يقتش  اإلطةةار العةةام ل ك ةةو  هةةدف ▪
الع  ش العراش  ش ال جاالت االجت اعية وال قافيةة واالقتصةادية  و التصةنيا العراةش 

قروااا ومناق ات بعنواد  الك ةو الع  ةش العراةش  ةش ل جامعات ل وتناو  االجت اع 
 ظت جا  ة قورونا .

 ( دولة قراية.17 ش االجت اع  ا ود ق واا و بيراا م  ) شارك ▪

تفعيةةةت االنفتةةةا  صةةةدر قةةة  االجت ةةةاع قةةةدد مةةة  التوصةةةيات ال امةةةة التةةةش ت ةةة نت:  ▪
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بقطةةةاع إيجةةةاد  ليةةةة لةةةراط اال تاةةةار ل والت ةةةعبي   ةةةي  مرا ةةةد الك ةةةو الع  ةةةش العرايةةةة
جةا دة الت يةد العراةش ل ك ةو الع  ةش ق ةى  ل إطةاقالصناقة وحوق ة الك و الع  ش

دقةةةةي  لت دألةةةةد وإقةةةةادة ترتيةةةةب أولواةةةةات الك ةةةةو الع  ةةةةش العراةةةةشل  ةةةةرار جةةةةا دة نواةةةةت
الواا يةةةة ال سةةةتجدة وال نكع ةةةة وقيسيةةةة  بةةةاألمراضوت ةةةجية األب ةةةاث الع  يةةةة ال تع قةةةة 

 العراش.لك و الع  ش طاق أسبوع اإالع ت ق ى مواج ت ال 

والمةةاص  2030 ةةش إطةةار متابعةةة تنفيةةذ ال ةةدف الرابةةة مةة  أهةةداف التن يةةة ال سةةتدامة  -
 ةةةة التع يي ل و ةةةش ظةةةت تةةةداعيات  يةةةروس قورونةةةا ال سةةةتجدل شةةةارقت األمانةةةة العامةةةة  ةةةش 
االجت ةةةاع اإلق ي ةةةش حةةةو  تةةةع ير جا  ةةةة قورونةةةا ق ةةةى  يةةةاس ورصةةةد الةةةتع ي  ةةةش الةةةدو  

قبر تقنية   يدألو قةونفران  ل وقلة   نةا ا ق ةى الةدقوة التةش  1/6/2020العراية  تارا  
 ت قت ا األمانة العامة م  مع د اليونسعو لالحصا  ل   ارقة  ش االجت اع. 

معاتةةةةب و  د ألهةةةةداف التن يةةةةة ال سةةةةتدامةلو د الوطنيةةةةو  ةةةةش االجت ةةةةاع ال نسةةةةق شةةةةارك ▪
وال جةةةةاد  لعرايةةةةةوولارات الترايةةةةة والتع ةةةةيي  ةةةةش بعةةةةل الةةةةدو  ال لاإلحصةةةةا  الوطنيةةةةة

اليونسةةةعول وقةةةةذل  منظ ةةةة والو ةةةود الدا  ةةةة لةةةدق ل الوطنيةةةة ل ترايةةةة وال قا ةةةة والع ةةةوم
 معاتب اليونسعو اإلق ي ية والوطنيةل وال نظ ات الدولية واإلق ي ية قات الص ة.

مع ةةد اليونسةةعو ل معتةةب اليونسةةعو اإلق ي ةةشاالجت ةةاع قرواةةاا مةة  قةةت مةة :  ت ةة   ▪
 تجةةةارب . ق ةةةا ت ةةة   استعرااةةةاا لالعراةةةش لةةةدو  الم ةةةيو معتةةةب الترايةةةةل لالحصةةةا 
والت ةةةديات التةةةش تواج  ةةةا الةةةدو   ةةةش إنتةةةاج  يانةةةات التع ةةةيي الر يسةةةية التةةةش  الوطنيةةةة

 الج  وراةة ال بنانيةةو  ال اشة ية يةةال   اةة األردنتسةبب ا هةذه األلمةةل وقلة  لاةت مة : 
 .دولة قطرو  دولة   سطي و 

قبةر تقنيةة   يةدألو قةونفران  ل  22/6/2020 تةارا   شارقت األمانة العامة  ش اجت اع -
واة  طة تنفيذية ل تصنيا العراش ل جامعاتل والذ   لفراق الع ت ال اصغر ال عنش 

والةةذ  نظ تةةي  لتةةي اقت ةةاد صةةيغتي الن ا يةةة  ةةا  مةةتت ر ولرا  التع ةةيي العةةالش العةةرب
مناق ةةةةةة  تت ةةةةةو بج  وراةةةةةة مصةةةةةر العرايةةةةةةل  26/12/2019  تةةةةةارا األلاسةةةةةو منظ ةةةةة 
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إلةةى ال جنةةة ال ا يةةة  امةة  الفراةةقل ق ةةى أد ألةةتي ر ع ةة ةم ةةروع المطةةة التنفيذيةةة ال اقترحةة
جامعةة ومنظ ةة األلاسةو  م  األمانة العامةة ل وال اَ عذ ةال عنية ب تابعة تنفيذ التصنيا 

 .2020 ت ول/ ا  ش ر ألوليو ل وقل وات اد الجامعات العراية

  ألمانة العامة في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي:القاءات التي عقدتها ا: ثالثاا 
األورواةةش ومتابعةةة تنفيةةذ ال ةةدف الرابةةة مةة  أهةةداف  - ةةش إطةةار تعداةةد التعةةاود العراةةش

مةةةة م   ةةةش  ل ققةةةدت األمانةةةة العامةةةة لقةةةا ا وال عنةةةش بةةةالتع يي 2030التن يةةةة ال سةةةتدامة 
ل 8/6/2020   تةةةارا  نفران  يةةةدألو قةةةو  معتةةةب االت ةةةاد األورواةةةش بالقةةةاهرة قبةةةر تقنيةةةة 

بعةةةدها.  لك ةةةو سةةةبت التعةةةاود  ةةةش مجةةةا  الترايةةةة والتع ةةةيي  ةةةش ظةةةت جا  ةةةة قورونةةةا ومةةةا
وتنةةةاو  ال قةةةا  الواةةةة التع ي ةةةش  ةةةش ال نطقةةةة العرايةةةة  ةةةا  جا  ةةةة  يةةةروس قورونةةةا 

الةةةةذ  أدق إلةةةةى إ ةةةةاق قةةةةدد قبيةةةةر مةةةة  ال ةةةةدارس والجامعةةةةاتل م ةةةةا دقةةةةا  ال سةةةةتجدل
التش يع  ود ق ي ةا لسةنواتل لتاةود   قيام  ت وات ال واد التع ي يةال تسسات التع ي ية ل

ت ت ةدياا م ل طةاب قبةر ال نصةات الرق يةةل واةالطكة هةذا الت ةو  ال فةاجو شةع  قد  مواد تا 
لةةةى  نةةةا  إ  تنظةةةيي دورات تدرابيةةةة ت ةةةدف اقتةةةر اطةةةارل تةةةي و ةةةش هةةةذا اإل . بيةةةراا ل ا يةةةرا 

 .TOT) راي د  ب ال ا تدرا) قدرات التراواي   ش الدو  العراية
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 في مجال الثقافة وحوار الحضارات: -10

 :ة وحوار الحضاراتمجال الثقافأوالا: الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في 

 ةةةةدقوة مةةةة  ال نظ ةةةةة العرايةةةةة ل ترايةةةةة وال قا ةةةةة والع ةةةةوم واإشةةةةراف السةةةةيد األمةةةةي  العةةةةام  -
  ق  ال تود ال قافيةة  ةش ل جامعةل انعقد االجت اع االست نا ش ل سادة الولرا  ال ستولي

قبةةر تقنيةةة   يةةدألو قةةونفران  ل وترأسةةت االجت ةةاع  11/5/2020الةةوط  العراةةش  تةةارا  
الةةةدقتورة/ إألنةةةاس قبةةةد الةةةدايي ولاةةةرة ال قا ةةةة  ةةةش ج  وراةةةة مصةةةر العرايةةةةل ر ةةةي  الةةةدورة 

 ( ل تت ر الولرا  ال ستولي  ق  ال تود ال قافية  ش الوط  العراش.21)

 ع يرات ألمة قورونا ق ى القطاع ال قا ش  ش الب داد العراية.ت االجت اعناق   ▪

( دولةةة 20االجت ةاع السةادة الةولرا  ال سةتولي  قة  ال ةتود ال قافيةة مة  )  ةششةارك  ▪
قرايةةةةل هةةةش: ال   اةةةة األردنيةةةة ال اشةةة يةل دولةةةة اإلمةةةارات العرايةةةة ال ت ةةةدةل م  اةةةة 

الدي قراطيةةة ال ةةعبيةل ج  وراةةة الك ةةرا ل الج  وراةةة التونسةةيةل الج  وراةةة الجدا راةةة 
جيبةةوتشل ال   اةةة العرايةةة السةةعوديةل ج  وراةةة السةةودادل ج  وراةةة العةةراقل سةة طنة 
ق ةةةةةادل دولةةةةةة   سةةةةةطي ل دولةةةةةة قطةةةةةرل ج  وراةةةةةة الق ةةةةةر ال ت ةةةةةدةل دولةةةةةة الاواةةةةةتل 
الج  وراةةةةةة ال بنانيةةةةةةل دولةةةةةة ليبيةةةةةال ج  وراةةةةةة مصةةةةةر العرايةةةةةةل ال   اةةةةةة ال غرايةةةةةةل 

 ية ال وراتانيةل الج  وراة الي نية.الج  وراة اإلسام

أق ا  االجت اع بع  ة السيد األمي  العامل َأ ذد  ال ا أد الَ ْجر الصة ش  ا تتا تي  ▪
االحتةةرال  الةةذ   راةةتي الةةدو  ل  ةةد مةة  تةةداعيات تف ةةش  يةةروس قورونةةا أ بةةت أد 
ال قا ةةةةل ق  ةةةترك إنسةةةانش جةةةامةل قانةةةت بعةةةت معونات ةةةا ومةةةا تةةةدا ل وسةةةي ة ل صةةة ود 
والتواصةةةةت مةةةةة اا ةةةةرل واسةةةةتدقش الواةةةةة الجدألةةةةد ومةةةةا ق ةةةةال مةةةة  حقةةةةا ق مميفةةةةة 
مراجعةةةة د يقةةةة ألواةةةاع القطةةةاع ال قةةةا ش حتةةةى يعةةةود قةةةادراا  ةةةش دولنةةةا العرايةةةة ق ةةةى 

 موا كة الت والت ال اص ة وال تغيرات التش تفرا ا ال رح ة القادمة.

يةةةة ل ترايةةةة وال قا ةةةة   ةةةا أ ةةةد الةةةدقتور/ م  ةةةد ولةةةد أق ةةةر ال ةةةدألر العةةةام ل  نظ ةةةة العرا ▪
والع ةةوم أد ألمةةة واةةا   يةةروس قورونةةا ال سةةتجد أ بةةت أد العةةالي د ةةت مرح ةةة لةةي تاةة  
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متوقعةةة تتط ةةةب مجا  ت ةةا واةةةة  ليةةةات ق ةةت واةةةرامو وم ةةةاراة اسةةت نا ية تع ةةةذ  ةةةش 
ةةل و ةش مقةدمت ا قطةاع  االقتكار ه اشة بعل القطاقات ال يواة واحتياجات ةا ال اِ  ذ

 ال قا ة.

إألنةاس قبةد الةدايي ولاةرة ال قا ةة بج  وراةة مصةر العرايةة  ةش ق  ت ةا  /لدقتورةارق دت  ▪
ق ةةى أه يةةة الةةدور الةةذ  ت عكةةي ال قا ةةة بعةةت معونات ةةا والعةةام ي   ةةش حقول ةةا مةة  أجةةت 
التمسيةةةةا مةةةة  وطةةةةعة ال جةةةةر الصةةةة ش ق ةةةةى شةةةةرا ح ال ةةةةواطني  واسةةةةت رار التواصةةةةت 

 وراةةة مصةةر العرايةةة ل واج ةةة مع ةةيل وقراةةت المطةةة االسةةتكا ية التةةش اقت ةةدت ا ج 
 تف ش واا  قورونا ال ستجد وال د  م  انععاساتي الس بية.

ل أ ةةرل السةةيد/ إرنسةةتو راميراةةد ال ةةدألر العةةام ال سةةاقد ل  قا ةةة  ةةش منظ ةةة ق  تةةيو ةةش  ▪
ل قط ةةت الوصةةو  إلةةى ال ةةادة ال قافيةةة نتيجةةة الغ ةةق 19 -اليونسةةعو أد ألمةةة قو يةةد

وال عةةالي وال واقةةة األ راةةة والتاراميةةة  ةةش العةةالي أمةةام االاةةطرار  ل  تسسةةات ال قافيةةة 
الدوارل م يراا إلةى أد هةذه الواةعية أاةرذت بةالتنوع ال قةا ش واالعةام ي   ةش ممت ةال 

 قطاقات الصناقات ال قافية واإل داعية.

ق  االجت اع قدد مة  التوصةيات ال امةة التةش ت ة نت أهةي اإلجةرا ات التةش  َصَدرَ  ▪
 19- يةةروس قو يةةدايةةة ل واج ةةة التةةع يرات ال كاشةةرة أللمةةة تف ةةش اتمةةذت ا الةةدو  العر 

 ليةةةات واةةةة ل و مةةةا بعةةةد قورونةةةا رح ةةةة ق ةةةى القطةةةاع ال قةةةا ش و طط ةةةا ال سةةةتقب ي ة ل
لتاةود ال قا ةة  الفيةروسلاستراتيجية قرايةة ماوحةدة ل جا  ةة صةعواات مرح ةة مةا بعةد 

 ل قافية.ل باإلاا ة إلى العواصي العراية اجد اا ر يسياا م  ال ت

نظ ت األمانة العامة بالتعةاود مةة الج عيةة العرايةة ل   ةارة والفنةود اإلسةاميةل نةدوة  -
ومعةةةةةرض حةةةةةو   اإل ةةةةةداع الفنةةةةةش  ةةةةةي  ال ااةةةةةش وال ااةةةةةر )حةةةةةاوة لمةةةةةاد( ل  تةةةةةارا  

 قبر تقنية   يدألو قونفران  . 12/7/2020

ي  وال بةدقي  قدد م  الدو  العرايةل باإلاةا ة إلةى قةدد مة  الفنةان الندوةشارك  ش  ▪
 بالوط  العراش.
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ر ةي  قطةاع  -الندوة بع  ةة السةفيرة الةدقتورة/ األمةي  العةام ال سةاقد أق ا تي ا تتا   ▪
ال تود االجت اعيةةل أشةارت مة   ال ةا إلةى التةع يرات السة بية التةش ل قةت بالقطةاع 

ات ال قا ش والعام ي  فييل وأ دت ق ى أه يةة الةدور الابيةر ل  بةدع وتفاق ةي مةة الج ة
ال متصةةة بالدولةةة    ةةو يسةةتطية تقةةديي مانَجةةد  قةةا ش ألر ةةة مةة  وقةةش اا ةةرا   حيةةو 
أد التوعية ال تقال قند مماطر الواا  وإن ةا ت تةد إلةى معا  ةة الظةواهر االجت اعيةة 
واالقتصادية الناج ة ق  األلماتل  ال بدقود هي أحةد األدوات الفعالةة  ةش ال جت ةة 

 س. ل ا ل ي م  تع ير قو   ي  النا
ناق ةةت النةةدوة قةةدداا مةة  ال  ةةاور ال امةةة التةةش ت ةة ذنت: اإل ةةداع  ةةش لمةة  الاورونةةال  ▪

الةةذقا  االصةةطناقش وإدارة ألمةةة  يةةروس قورونةةا ال ت ةةو ل المةةروج مةة  األلمةةة إلةةى 
ال ااش وال اارل ال ااش وال ااةر  ةش الطكاقةة   ي قالي الف ل اإل داع المد ش 

وال ةةدألو  ةةش  ةة  الن ةةت. وانت ةةت أق ةةا  النةةدوة  والجرافيةة ل اإل ةةداع ال صةةر  القةةديي
س إل ةةةداع الفنةةةاني  الت ةةةعي يي  ر ِ َاةةةيا  نانةةةاا قرايةةةاال  75ب عةةةرض إلاترونةةةش شةةةارك فيةةةي 

إظ ةار إ ةداقات ي الفاراةة وأق ةال ي الفنيةةل التةش تنت ةش إلةى  نةود و واةا ل ال ا   ترة 
 .ا شالتصوار والن ت والمدف والنسيو والطكاقة والتصوار الفوتو ر 

ةةبات ح ايةةة  - نظ ةةت األمانةةة العامةةة بالتعةةاود مةةة ال ج ةةة العراةةش ل  وسةةيقى نةةدوة حةةو  سا
 ل قبر تقنية   يدألو قونفران  .16/8/2020ال    ال وسيقيةل  تارا  

واقةة الواةة ال وسةيقش العراةش قدداا م  ال  اور ال امة التش تت     الندوةناق ت  ▪
ن ةاقج مكةادرات قامةت   ةا الج ةات نةال و ورو ف ا تف ةش واةا  قلمة التش   ذ أل ش ظت ا
أ ةةرل مكةةادرات ت ةةجية ال واهةةب العرايةةةل واماصةةة ال ةةكا ية من ةةال ل و  ةةداعلالالداق ةةة 

الةةةةدور الةةةةذ  لعبتةةةةي و  جا  ةةةةةلال ةةةةش مجةةةةالش العةةةةدف والغنةةةةا  العةةةةرايي  أ نةةةةا  انت ةةةةار 
صةةة اب ال  ةةة  ألمي  الةةةد ت ال ةةةالش عجت ةةةاقش  ةةةش  دمةةةة تةةةاالمنصةةةات التواصةةةت 

تجةةةارب ناج ةةةة ل كةةةادرات سةةة ا ا موسةةةيقيود قبةةةر ل و واةةةا القية أ نةةةا  تف ةةةش ال وسةةةي
سةة  ت بإقامةةة العةةروض ال وسةةيقية وو ةةرت ال ةةردود ال ةةاد   اإللاترونيةةةال نصةةات 

قتصةةاد  الصةةعب والنةةاتو قةة  ألمةةة االطةةرق مقترحةةة ل عالجةةة الواةةة ل و صةة ا  األ
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رحةات مسةتقب ية ل  فةةاال مقتل و ال وسةيقى أ ةراداا ومتسسةةاتمجةةا  الواةا  ل عةام ي   ةش 
 ال نطقة العراية بجوا ح م ا  ة  ش ال ستقبت. ق ى ال    ال وسيقية  ش ظت مرور

تنظي األمانة العامة بالتعاود مة ال ج   الدولش ل غة العرايةل ندوة ت ةت قنةواد  واقةة  -
ل قبةر تقنيةة 2020ال غة العراية  ش التع يي العةام العراةش ل  ةا  شة ر أ سةط /  ب 

و قونفران  ل واعتش ققد الندوة  ش إطار مذقرة التفاهي ال وقعة  ةي  جامعةة الةدو    يدأل
 العراية وال ج   الدولش ل غة العراية.

تنةةةاق  النةةةدوة قةةةدداا مةةة  ال  ةةةاور ال امةةةة التةةةش تت ةةة ذ : قيسيةةةة تقيةةةيي واةةةة ال غةةةة  ▪
ع ةيي العةامل العامل قيسية تعليا مناهو ال غةة العرايةة  ةش الت التع ييالعراية  ش مراحت 

اهت ةةةام  قمةةةا إقا قةةةاد إقةةةداد وتةةةدراب أسةةةاتذة ال غةةةة العرايةةةة ألةةةتي بالوجةةةي الاةةةا شل مةةةد
أسةةاتذة ال ةةواد األ ةةرق بال غةةة العرايةةة  ةةش الع  يةةة التع  يةةة  ةةش ال ةةدارسل هةةت هنةةاك 
قاقةةة  ةةي  مسةةتوق ت صةةيت الطةةاب وتفةةوق ي  ةةش التع ةةيي ومعةةر ت ي بال غةةة العرايةةةل 

ي ال غةةة العرايةةة  ةةش التع ةةيي العةةام العراةةشل مةةا الواجةةب ق  ةةي أألةة  تا اةة  م ةةع ة تع ةةي
 واة ال غة العراية  ش التع يي العام العراش.  إلصا

 :ة وحوار الحضاراتمجال الثقافثانياا: الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في 

ة شارقت األمانة العامة  ش اجت اع ال جنة الدا  ة ل  قا ة العرايةل الذ  نظذ تةي ال نظ ة -
قبةةةر تقنيةةةة   يةةةدألو قةةةونفران  ل  20/4/2020العرايةةةة ل ترايةةةة وال قا ةةةة والع ةةةومل  تةةةارا  

وقلةة  ل تابعةةةة تنفيةةذ قةةةرارات الةةدورة ال اديةةةة والع ةةرا  ل ةةةتت ر الةةولرا  ال سةةةتولي  قةةة  
ل 15/10/2018-14ال ةتود ال قافيةةة  ةةش الةوط  العراةةش الةةذ  قاقةد  ةةش القةةاهرة ألةةومش 

والع را  ل  تت ر التش قاد م  ال قرر ققةدها ب دألنةة أ ةو ظبةش واإلقداد ل دورة ال انية 
 .17/12/2020-16 ش دولة اإلمارات العراية ال ت دة  ا  الفترة م  

( دولة قراية هش: ال   اةة األردنيةة ال اشة يةل 13شارك  ش االجت اع م   ود ق  ) ▪
راةةةة الدي قراطيةةةة ال ت ةةةدةل م  اةةةة الك ةةةرا ل الج  وراةةةة الجدا  العرايةةةةدولةةة اإلمةةةارات 

ال عبيةل ال   اة العراية السعوديةل ج  وراة العراقل س طنة ق ةادل دولةة   سةطي ل 
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الج  وراةةةةةة ال بنانيةةةةةةل دولةةةةةة ليبيةةةةةال ج  وراةةةةةة مصةةةةةر العرايةةةةةةل ال   اةةةةةة ال غرايةةةةةةل 
 والج  وراة اإلسامية ال وراتانية.

ل ترايةة وال قا ةة والع ةومل الج سة بع  ة السيد ال ةدألر العةام ل  نظ ةة العرايةة  ا تتا تي  ▪
والتش َأ ذةد  ال ةا ق ةى اةرورة االسةتفادة مة  األواةاع الجدألةدة التةش  راةت ا ألمةة 
 يةةةروس قورونةةةال  تطةةةوار  ليةةةات الع ةةةت والتواصةةةت قةةة  باعةةةد ل ةةةتع  ي وتع ةةةيي الفا ةةةدة 
ةب ل ةا قبةت  ةبات إدارة ال ةعد ال قةا ش لأللمةات والت س  واست راف ال ستقبت وا ت ةاف سا

و  ال ودقا إلى ال روع  ش تقييي مدق تةع ير األلمةة الصة ية ال اليةة ق ةى التنةوع حد
ال قةةا ش والتةةداعيات التةةش سةةتترتب قةة  ممت ةةال اإلجةةرا ات االحترالاةةة التةةش اتمةةذت ا 
الةةةةةدو  ل  ةةةةةد مةةةةة  تف ةةةةةش العةةةةةدوقل ق ةةةةةا دقةةةةةا إلةةةةةى ال  ةةةةةارقة  ةةةةةش تع يةةةةةو ال نصةةةةةة 

 ةةةى موقع ةةةا ق ةةةى شةةةكعة االنترنةةةت اإللاترونيةةةة التفاق يةةةة التةةةش سةةةتط ق ا ال نظ ةةةة ق
 بالبيانات والروابط اإللاترونية ل فعاليات والتظاهرات واألن طة.

نةةةاق  االجت ةةةاع الواةةةة ال قةةةا ش  ةةةش الب ةةةداد العرايةةةة  ةةةش اةةةو  إجةةةرا ات ال جةةةر  ▪
الصةةة ش االحتةةةرال  واست ةةةراف الفتةةةرة الاحقةةةة ألولواةةةات الع ةةةت ال قةةةا شل وم ةةةروع 

ل والعواصي العرايةة ل  قا ةةل واالحتفةا  بالةذقرق العراية ت دألو المطة ال ام ة ل  قا ة
 الم سي  إلن ا  منظ ة األلاسو.

شةةةةارقت األمانةةةةة العامةةةةة  ةةةةش االجت ةةةةاع االسةةةةت نا ش ل سةةةةادة مةةةةدرا  التةةةةراث  ةةةةش الب ةةةةداد  -
العرايةةةل الةةذ  نظ تةةي ال نظ ةةة العرايةةة ل ترايةةة وال قا ةةة والع ةةومل حةةو   تةةع يرات جا  ةةة 

ق ةى الع ةت األ ةر  وال ت فةش  ةش الب ةداد العرايةةل  تةارا   –19يةد  و - يروس قورونةا
 قبر تقنية   يدألو قونفران  .  7/5/2020

دولةة قرايةةل باإلاةا ة إلةى مةدألرة ال رقةد اإلق ي ةش العراةش  19شارك  ةش االجت ةاع  ▪
ل تراث العال ش )الك را (ل ومدألر ال رقةد اإلق ي ةش ل فة  التةراث ال قةا ش  ةش الةوط  

ال ارقة(ل   اا ق  م ارقة قةدد مة  المبةرا  وال تمصصةي   ةش  -)إيعرومالعراش 
 مجا  التراث.
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شةةةارقت األمانةةةة العامةةةة  ةةةش االجت ةةةاع ال  ةةةترك السةةةابة ل ج عيةةةة الع وميةةةة والمةةةام   -
قبةةر تقنيةةة   يةةدألو  21/7/2020ل ج ةة  اإلدارة ل  ج ةة  الةةدولش ل غةةة العرايةةةل  تةةارا  

الع وميةةةة ل  ج ةةة  الةةةدولشل وترأذَسةةةت اجت ةةةاع   ةةةونفران  ل ب  ةةةور أق ةةةا  الج عيةةةة
ر ةةةةةةي  قطةةةةةةاع ال ةةةةةةتود  -مج ةةةةةة  اإلدارة السةةةةةةفيرة الةةةةةةدقتورة األمةةةةةةي  العةةةةةةام ال سةةةةةةاقد

 االجت اعيةل ور ي  مج   إدارة ال ج  . 
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 :والتعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة: أوالا 
ل 18/2/2020 ق ةةةةةةا  ق ةةةةةةى الجةةةةةةوع  تةةةةةةارا  اجت ةةةةةةاع أمانةةةةةةة ال جنةةةةةةة الفرعيةةةةةةة ل •

ل ناق ةةةةةة وإقةةةةةداد بالقةةةةةاهرةل ب قةةةةةر ال عتةةةةةب اإلق ي ةةةةةش لبرنةةةةةامو األ ذيةةةةةة العةةةةةال ش 
االسةةةةةتراتيجش و طةةةةةة الع ةةةةةت ل كةةةةةادرة الق ةةةةةا  ق ةةةةةى  لالطةةةةةارالتصةةةةةور ال بةةةةةد ش 

ل وقلةةةة   ةةةةش الجةةةةوع  ةةةةش ال نطقةةةةة العرايةةةةةل ت  يةةةةداا لعراةةةة ا ق ةةةةى الةةةةدو  العرايةةةةة
عيةةةةة ل ق ةةةةا  ق ةةةةى الجةةةةوع ومج وقةةةةات الع ةةةةت ال نب قةةةةة إطةةةةار ق ةةةةت ال جنةةةةة الفر 

قن ةةةةةةال واالتنسةةةةةةيق مةةةةةةة ال ةةةةةةرقا  مةةةةةة  ال نظ ةةةةةةات العرايةةةةةةة واالق ي يةةةةةةة والدوليةةةةةةة 
ت قيةةةةةةق ال ةةةةةةدف ال ةةةةةةانش مةةةةةة  وال جت ةةةةةةة ال ةةةةةةدنش والقطةةةةةةاع المةةةةةةاص  ةةةةةةش إطةةةةةةار 

 العراية. ال نطقة ال ستدامة  شأهداف التن ية 
 ةةةةةةش ال نطقةةةةةةةة العرايةةةةةةةة  ورشةةةةةةة ق ةةةةةةةت حةةةةةةو  االستعرااةةةةةةةات الوطنيةةةةةةة الطوعيةةةةةةةة •

وتعداةةةةةةد ال ةةةةةةرا ات. وقةةةةةةد قاقةةةةةةدت الورشةةةةةةة بالتعةةةةةةاود مةةةةةةة لجنةةةةةةة االسةةةةةةعوا وإدارة 
( ألةةةةةةةةةومش DESA)ال ةةةةةةةةةتود االقتصةةةةةةةةةادية واالجت اعيةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةش األمةةةةةةةةةي ال ت ةةةةةةةةةدة 

وجةةةةةةةا ت الورشةةةةةةةة ق رح ةةةةةةةة  انيةةةةةةةة لورشةةةةةةةة ق ةةةةةةةت  بالقةةةةةةةاهرةل 26-27/2/2020
دألنةةةةةةةةة ب قةةةةةةةةر لجنةةةةةةةةة االسةةةةةةةةعوا ب  2019أولةةةةةةةةى ققةةةةةةةةدت  ةةةةةةةةا  شةةةةةةةة ر أ تةةةةةةةةوار 

 يةةةةروتل وهةةةةد ت الورشةةةةة إلةةةةى ر ةةةةة قفةةةةا ة م   ةةةةش حعومةةةةات الةةةةدو  العرايةةةةة  ةةةةش 
إقةةةةةةةداد التقةةةةةةةارار الطوعيةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةة حةةةةةةةو  تنفيةةةةةةةذ أهةةةةةةةداف التن يةةةةةةةة ال سةةةةةةةتدامةل 
ةةةةةةةدت ق ةةةةةةةى تعداةةةةةةةد مف ةةةةةةةوم ال ةةةةةةةرا ات وقيسيةةةةةةةة  نا هةةةةةةةا وتعدادهةةةةةةةا إلشةةةةةةةراك  ورقذ

يةةةةةة ( مةةةةة  أهةةةةةداف التن 17أصةةةةة اب ال صةةةةة  ة ال مت فةةةةةي   ةةةةةش تنفيةةةةةذ ال ةةةةةدف )
ال سةةةةةةةتدامةل وقةةةةةةةذل  لتواةةةةةةةيح أه يةةةةةةةة إدمةةةةةةةاج ال ةةةةةةةرقا   ةةةةةةةش إقةةةةةةةداد التقةةةةةةةةارار 

 الوطنية الطوعية. 
-9تدرابيةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةو  م ةةةةةةةةةارات قتابةةةةةةةةةة التقةةةةةةةةةارار  ةةةةةةةةةا  الفتةةةةةةةةةرة  ورشةةةةةةةةةة ق ةةةةةةةةةت •

ب قةةةةةةةةةر األمانةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةا  مرقةةةةةةةةةد تن يةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةدرات  11/3/2020
 أق ةةةةةةةا  هيئةةةةةةةة التةةةةةةةدرا  والقيةةةةةةةادات بجامعةةةةةةةة اإلسةةةةةةةعندراةل وقلةةةةةةة   ةةةةةةةش إطةةةةةةةار
التعةةةةةاود الفنةةةةةش القةةةةةا ي  ةةةةةي  األمانةةةةةة العامةةةةةة ومنظ ةةةةةة األ ذيةةةةةة والدراقةةةةةة لألمةةةةةي 
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ال ت ةةةةةةةةةةةدةل وشةةةةةةةةةةة دت م ةةةةةةةةةةةارقة القطاقةةةةةةةةةةةات واإلدارات قات الصةةةةةةةةةةة ة باألمانةةةةةةةةةةةة 
 العامة وال عنية ب واوقات التن ية ال ستدامة.

بةةةةةةة تقراةةةةةةر حةةةةةةو   ت قيةةةةةةق اهةةةةةةداف التن يةةةةةةة الات ةياجت اقةةةةةات ال ج وقةةةةةةة الر يسةةةةةة •
والتةةةةةةش تتاةةةةةةود مةةةةةة  )إدارة التن يةةةةةةة و  ال تةةةةةةع رة بالنداقةةةةةةات  ال سةةةةةةتدامة  ةةةةةةش الةةةةةةد

ال سةةةةةتدامة والتعةةةةةاود الةةةةةدولش باألمانةةةةةة العامةةةةةة لجامعةةةةةة الةةةةةدو  العرايةةةةةةل منظ ةةةةةة 
ش لألمةةةةةة    اسةةةةةتنصةةةةةندوق األمةةةةةةي ال ت ةةةةةدة االال جةةةةةرة الدوليةةةةةةل لجنةةةةةةة االسةةةةةعوال 

ل وتةةةةةةةةةةي 2020 ألونيةةةةةةةةةةو 15ل مةةةةةةةةةةاألو 4 لا راةةةةةةةةةةت 15 تةةةةةةةةةةارا  ل وقلةةةةةةةةةة  (الك ةةةةةةةةةةر  
تقيةةةةةةةةيي االسةةةةةةةةتبياد العدألةةةةةةةةد مةةةةةةةة  ال واةةةةةةةةوقاتل مةةةةةةةة   ين ةةةةةةةةا: ناق ةةةةةةةةة م  ال ةةةةةةةةا

  ق ةةةةةةى قتابةةةةةةة التقراةةةةةةرل 19األق ةةةةةةا ل تقيةةةةةةيي تةةةةةةع ير   و يةةةةةةد المةةةةةةاص بالةةةةةةدو  
 ال  ةةةةةةةةاورات االلاترونيةةةةةةةةة  ةةةةةةةةش ال سةةةةةةةةا ت ال تع قةةةةةةةةة بالفصةةةةةةةةو مناق ةةةةةةةةة أسةةةةةةةةئ ة 

 وت دألد موقد لانت ا  من ا.
العرايةةةةةةةةةة ل ع ةةةةةةةةةوم  ل  ةةةةةةةةةكعة االجت ةةةةةةةةةاع االو  ل سةةةةةةةةةادة أق ةةةةةةةةةا  األمانةةةةةةةةةة الفنيةةةةةةةةةة •

 والتانولوجيةةةةةةةا مةةةةةةة  أجةةةةةةةت التن يةةةةةةةة ال سةةةةةةةتدامة قبةةةةةةةر تقنيةةةةةةةة   يةةةةةةةدألو قةةةةةةةونفران  
السةةةةةةتعراض الن ةةةةةةوقج ال بةةةةةةد ش ل بوابةةةةةةة ومناق ةةةةةةة ل وقلةةةةةة  22/4/2020 تةةةةةةارا  

 سةةةةةةةةبت تفعيةةةةةةةةت ال ةةةةةةةةكعة وتوصةةةةةةةةيا م ةةةةةةةةام أق ةةةةةةةةا  ا وا ةةةةةةةةو  ليةةةةةةةةات الت واةةةةةةةةت
  قت الك ر .بالتنسيق مة األ ادي ية العراية ل ع وم والتانولوجيا والن

ـــاا  ـــة المســـتدامة: ثاني ـــي مجـــال التنمي ـــة العامـــة ف ـــي شـــاركت فيهـــا األمان ـــات الت  الفعالي
 :والتعاون الدولي

الةةةةدورة التدرابيةةةةة ب ةةةةعد  ت  يةةةةت النداقةةةةات والوسةةةةاطة  ةةةةش ق  يةةةةات  نةةةةا  السةةةةام   •
التةةةةةش يقةةةةةدم ا مع ةةةةةد الواليةةةةةات ال ت ةةةةةدة ل سةةةةةامل  ةةةةةا  الفتةةةةةرة مةةةةة  شةةةةة ر ألنةةةةةاألر 

لتعةةةةةةرف ق ةةةةةةى ال فةةةةةةا يي االساسةةةةةةية ل وهةةةةةةد ت إلةةةةةةى ا2020حتةةةةةةى شةةةةةة ر ألوليةةةةةةو 
 ةةةةةةةةش مجةةةةةةةةالش ت  يةةةةةةةةت النداقةةةةةةةةات والوسةةةةةةةةاطة وا تسةةةةةةةةاب ال  ةةةةةةةةارات مةةةةةةةة   ةةةةةةةةا  
م ارسةةةةةةة الوسةةةةةةاطة وتطبيةةةةةةق ت  يةةةةةةت النداقةةةةةةات وتعداةةةةةةد الف ةةةةةةي حةةةةةةو  الفجةةةةةةوات 

  ي  النظر  والتطبيقش والفرص ال تاحة.
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ب قةةةةةةر الوقالةةةةةةة  23/3/2020اجت ةةةةةةاع مةةةةةةة وقالةةةةةةة الف ةةةةةةا  ال صةةةةةةراة  تةةةةةةارا   •
لك ةةةةةةو أوجةةةةةةي التعةةةةةةاود مةةةةةةة األمانةةةةةةة العامةةةةةةة ل جامعةةةةةةة ب ةةةةةةعد تدشةةةةةةي  بالقةةةةةةاهرةل 

  رنةةةةةةةةةامو ال ةةةةةةةةةكاب العراةةةةةةةةةش الستا ةةةةةةةةةاف الف ةةةةةةةةةا  لمدمةةةةةةةةةة مجةةةةةةةةةاالت التن يةةةةةةةةةة 
ال سةةةةةةةةةةةتدامة  مةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةا  ال ةةةةةةةةةةةكعة العرايةةةةةةةةةةةة ل ع ةةةةةةةةةةةوم والتانولوجيةةةةةةةةةةةا ل تن يةةةةةةةةةةةة 
ال سةةةةةةةةةتدامةل وقةةةةةةةةةذل  ققةةةةةةةةةد دورة تدرابيةةةةةةةةةة ل ةةةةةةةةةدو  العرايةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةو  تانولوجيةةةةةةةةةا 

 لتع ي ية.األق ار الصناعية ا
م ااةةةةرة  ةةةةو مكاشةةةةر بعنةةةةواد  دور جامعةةةةة الةةةةدو  العرايةةةةة  ةةةةش ت قيةةةةق أهةةةةداف  •

لطةةةةةةةاب ن ةةةةةةةوقج ال  ا ةةةةةةةاة  10/4/2020   تةةةةةةةارا  2030التن يةةةةةةةة ال سةةةةةةةتدامة 
وت ةةةةة نت ال  ااةةةةةرة قةةةةةدة م ةةةةةاورل  لجامعةةةةةة الةةةةةدو  العرايةةةةةة بجامعةةةةةة ح ةةةةةواد.

ة  ةةةةةةش أه  ةةةةةةا:   سيةةةةةةة قةةةةةة  أجنةةةةةةدة األهةةةةةةداف التن واةةةةةةة وأن ةةةةةةطة األمانةةةةةةة العامةةةةةة
ل وقةةةةةةذل  الرؤاةةةةةةة ال سةةةةةةتقب ية 2030مجةةةةةةا  ت قيةةةةةةق أهةةةةةةداف التن يةةةةةةة ال سةةةةةةتدامة 
 لألمانة العامة  ش مجا  التن ية ال ستدامة.

الج سةةةةةةةةةةةة ال واراةةةةةةةةةةةة ب ناسةةةةةةةةةةةةكة االحتفةةةةةةةةةةةا   يةةةةةةةةةةةوم البيئةةةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةةال شل  تةةةةةةةةةةةةارا   •
ل والتةةةةةةةةش قاقةةةةةةةةدت ت ةةةةةةةةت رقايةةةةةةةةة السةةةةةةةةيدة ولاةةةةةةةةرة البيئةةةةةةةةة بج  وراةةةةةةةةة 5/6/2020

  يةةةةةةةةةةدألو قةةةةةةةةةةونفران  ل وا  ةةةةةةةةةةور قةةةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةة  مصةةةةةةةةةةر العرايةةةةةةةةةةة قبةةةةةةةةةةر تقنيةةةةةةةةةةة 
ال نظ ةةةةةةةات اإلق ي يةةةةةةةة والدوليةةةةةةةة ال عنيةةةةةةةةل حيةةةةةةةو استعراةةةةةةةت األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة 
 ال ةةةةةةةا الج ةةةةةةةود العرايةةةةةةةة لتنفيةةةةةةةذ األهةةةةةةةداف األم يةةةةةةةة ل تن يةةةةةةةة ال سةةةةةةةتدامة وأ ةةةةةةةر 

 هذه الج ود ق ى البيئة  ش ال نطقة العراية.
ل قاقةةةةةةةةدت  قافيةةةةةةةةتدرابيةةةةةةةة حةةةةةةةو  ال قةةةةةةةةوق االقتصةةةةةةةادية واالجت اعيةةةةةةةة والورشةةةةةةةة  •

قبةةةةةةةر تقنيةةةةةةةة   يةةةةةةةدألو قةةةةةةةونفران  ل  تنظةةةةةةةيي م ةةةةةةةترك  30/6/2020-29ألةةةةةةةومش 
مرقةةةةةةةد األمةةةةةةةي ال ت ةةةةةةةدة ل تةةةةةةةدراب والتو يةةةةةةةق  ةةةةةةةش مجةةةةةةةا  حقةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةاد  ةةةةةةةي  

 .ألمانة العامةوا للجنوب  رب  سيا وال نطقة العراية
س سةةةةة ة حةةةةةوارات التن يةةةةةة ال سةةةةةتدامة  ةةةةةش ال نطقةةةةةة ح قةةةةةة حواراةةةةةة أولةةةةةى اةةةةة    •
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 نظ ت ةةةةةةةال 2020 نب قةةةةةةةة مةةةةةةة  التقراةةةةةةةر العراةةةةةةةش ل تن يةةةةةةةة ال سةةةةةةةتدامة لا العرايةةةةةةةة
اإلسةةةةةعوا بالتعةةةةةاود مةةةةةة منظ ةةةةةات األمةةةةةي ال ت ةةةةةدة ل ناق ةةةةةة الق ةةةةةايا قات لجنةةةةةة 

اسةةةةةةةةةتجابة ل قاقةةةةةةةةةدت ت ةةةةةةةةةت قنةةةةةةةةةواد  6/7/2020 تةةةةةةةةةارا   األولواةةةةةةةةةة ل  نطقةةةةةةةةةة
 ل وسةةةةةةةةبت ت قيةةةةةةةةق الصةةةةةةةة ة والر ةةةةةةةةاه ل ج يةةةةةةةةة  19- و يدة ال نطقةةةةةةةةة العرايةةةةةةةةة لةةةةةةةة

ةةةةةدت ق ةةةةةى ال الةةةةةو مةةةةة   التقةةةةةدم الةةةةةذ  أحرلتةةةةةي ال نطقةةةةةة  ةةةةةش ت قيةةةةةق ال ةةةةةدف ورقذ
والج ةةةةةةةةةود ال بذولةةةةةةةةةة ل ةةةةةةةةة اد الصةةةةةةةةة ة الجيةةةةةةةةةدة  أهةةةةةةةةةداف التن يةةةةةةةةةة ال سةةةةةةةةةتدامةل

األنظ ةةةةةةة الصةةةةةة ية  ةةةةةةش ال نطقةةةةةةة العرايةةةةةةة لجا  ةةةةةةة  ةاسةةةةةةتجاب ل وقةةةةةةذل والر ةةةةةةاه
  .19- و يد 
اجت اقةةةةةةات ال نتةةةةةةدق السياسةةةةةةش رفيةةةةةةة ال سةةةةةةتوق ال عنةةةةةةش بالتن يةةةةةةة ال سةةةةةةتدامةل  •

مةةةةة   قبةةةةةر تقنيةةةةةة   يةةةةةدألو قةةةةةونفران   17/7/2020-7الةةةةةذ  قاقةةةةةد  ةةةةةا  الفتةةةةةرة و 
 مقةةةةر األمةةةةي ال ت ةةةةدة  نيواةةةةوركل وح ةةةةت هةةةةذا العةةةةام شةةةةعار  تسةةةةراة وتيةةةةرة الع ةةةةت
وال سةةةةةةةةةارات الت وا يةةةةةةةةةة: ت قيةةةةةةةةةق ققةةةةةةةةةد الع ةةةةةةةةةت والتنفيةةةةةةةةةذ مةةةةةةةةة  أجةةةةةةةةةت التن يةةةةةةةةةة 

  .ال ستدامة
: التقةةةةةدم ال  قةةةةةق ح قةةةةةة حواراةةةةةة  انيةةةةةة رفيعةةةةةة ال سةةةةةتوق بعنةةةةةواد  تغييةةةةةر ال سةةةةةار •

ل تن يةةةةةة ال سةةةةةتدامة ال نطقةةةةةةة العرايةةةةةة وجا  ةةةةةةة قورونةةةةةا  ق ةةةةةةى هةةةةةام  ال نتةةةةةةدق 
السياسةةةةةةةش ال عنةةةةةةةى بالتن يةةةةةةةة ال سةةةةةةةتدامةل وقلةةةةةةة   تنظةةةةةةةيي مةةةةةةة  لجنةةةةةةةة االسةةةةةةةعوا 

قبةةةةةةةةةر تقنيةةةةةةةةةة   يةةةةةةةةةدألو قةةةةةةةةةونفران  ل والةةةةةةةةةذ  تةةةةةةةةةي  الةةةةةةةةةي  9/7/2020 تةةةةةةةةةارا  
طقةةةةةةةةة العرايةةةةةةةةة اسةةةةةةةةتعراض التقةةةةةةةةدم ال  ةةةةةةةةرل ألهةةةةةةةةداف التن يةةةةةةةةة ال سةةةةةةةةتدامة بال ن

و  ةةةةةةار جا  ةةةةةةة قورونةةةةةةا ق ةةةةةةى هةةةةةةذا التقةةةةةةدم مةةةةةة   ةةةةةةا  مةةةةةةا قا ةةةةةةر  ةةةةةةش التقراةةةةةةر 
 .2020العراش ل تن ية ال ستدامة لعام 

 
 


