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 رتقري

 حول اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي
 علـــــى المستـــــوى الـــــوزاري 

 (107الدورة العاديـة )
 عبر تقنية "فيديو كونفرانس"

 2021فبراير/ شباط  4 -ه 1442جماد ثان  22
 ــــــــــ

 أواًل: االفتتاح:
( دشــأ  موعــد ومكــا  انعقــاد 3/9/2020 - 106د.ع  - 2286تلفيــ ال لقــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم )ق -1

( للمجلــــس علــــى المســــتوى الــــوزاري بتــــاري  107( للمجلــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي  علقــــد  الــــدورر )107الــــدورر )
 مــــــــــومي  واجتمـــــــــاع اللجلـــــــــة االقتصـــــــــادية 3/2/2021  وعلـــــــــى مســـــــــتوى كبـــــــــار المســـــــــؤولين بتــــــــــاري  4/2/2021
  ع ــــر تقليــــة "فيــــدمو كــــونفرانس" نظــــرال للظــــرو  31/1/2021ي    واجتمــــاع اللجلــــة االجتما يــــة بتــــار 1-2/2/2021

( ومـا فرضـتا ارجـراءا  االحترازيـة مـن قيـود علـى حركـة العيـرا  19-االستثلائية اللاجمة عن تدا يا  جائحة ) وفيـد
 الدولي.

الملظمـا  العربيـة الدول العربية و معالي السادر الوزراء ورؤساء وفود شارك في اجتماع المجلس على المستوى الوزاري  -2
 المتخصصة واالتحادا  العربية  واألمانة العامة.

وزيــر الماليــة بدولــة ال ويــت  الــ ي تولــت دولتــا رئاســة الــدورر  -افتــت  االجتمــاع معــالي الســيد/ خليفــة مســاعد حمــادر  -3
م لهــم دالشــكر ( للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي. وألقــى معاليــا كلمــة رحــب خاللهــا بوفــود الــدول العربيــة  وتقــدب 106)

( للمجلس  كما تقدم دالشكر لألمانة العامة علـى الجهـود الم  ولـة 107على حرصهم على المشاركة في أعمال الدورر )
 هللادـذن   –إلـى أ  هـ ه الـدورر تـأتي دعـد وفـار المهفـور لـا  معاليافي ارعداد والتحضير للدورر الحالية للمجلس. وأشار 

ت الراحل الشي / صباح األحمد الجابر الصـباح  المشـهود لـا دالععـاء الـوافر فـي خدمـة سمو أمير دولة ال وي –تعالى 
األمتين العربية وارسالمية ودول العالم أجمع في سـ يل تحقيـا األمـن واالسـتقرار ونشـر السـالم عربيـال ًوقليميـال وعالميـال  

وملهــــا ف ــــرر إنشــــاء القمــــة العربيــــة التلمويــــة ومســــاهماتا الفاعلــــة فــــي دعــــم التلميــــة االقتصــــادية واالجتما يــــة العربيــــة  
االقتصــادية واالجتما يــة  ًونشــاء صــلدوق لــدعم المشــروعا  الصــهيرر والمتوســعة  ومبــادرر إنشــاء صــلدوق لالســتثمار 

المشـترك. كمـا أشـار  التي تصـب فـي مصـلحة العمـل العربـي في الت لولوجيا واالقتصاد الرقمي وغيرها من المشروعا 
"  وأعرب عن تعلعا لم يد مـن الجهـود 19-تدا يا  االقتصادية واالجتما ية اللاجمة عن جائحة " وفيدإلى استمرار ال

 . وأوضــ  معاليــالمواجهـة هــ ا الفيـرو  عــن طريــا تـوفير اللقاحــا  للشـعوب العربيــة واالعتمــاد علـى االقتصــاد الرقمـي
ــة ال ويــت المســتمر ( للمجلــس متضــمن موضــوعا  هامــة وحيويــة  وأ107أ  جــدول أعمــال الــدورر ) ــد علــى دعــم دول َّ 

 -لتحقيا الم يد من اللجاحا  في مجاال  العمل العربي المشترك. وفي ختام كلمتـا  دعـا معـالي السـيد/ راوول نعمـة 
( للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  متمليـــال 107وزيــر االقتصـــاد والتجـــارر دالجمهوريـــة الل لانيـــة  لتســـلم رئاســة الـــدورر )

 فيا والسداد.التو  لمعاليا

 -( للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي  وألقــى معــالي الســيد/ راوول نعمــة 107تولــت الجمهوريــة الل لانيــة رئاســة الــدورر ) -4
ــة ال ويــت علــى  وزيــر االقتصــاد والتجــارر دالجمهوريــة الل لانيــة  كلمــة رحــب خاللهــا دالســادر الوفــود  وتقــدم دالشــكر لدول

(  كمـا تقـدم 107( للمجلس  ولألمانـة العامـة علـى ارعـداد الجيـد ألعمـال الـدورر )106الجهود الم  ولة رنجاح الدورر )
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فــي تعــوير العمــل  ســيادتا األمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة  علــى جهــود –دالشــكر لمعــالي الســيد/ أحمــد أبــو الغــيط 
" 19-وعلى رأسـها جائحـة " وفيـد العربي المشترك والدفاع عن قضايا العرب ومصالحهم. وأشار إلى األزما  المتعاقبة

والتــي وضــعت العــالم دأســره أمــام تحــديا  غيــر مســ وقة  ممــا يســتل م تفعيــل الت امــل والت افــل العربــي وخاصــة الت امــل 
دــالجهود  معاليــااالقتصــادي وارنمــائي  وملهــا مجــاال  األمــن الهــ ائي وتع يــ  التجــارر ال يليــة والتحــول الرقمــي  ونــوبه 

رطـالق مبـادرر "الجامعـة الرقميـة" الهادفـة لـدعم االقتصـادا  اللاشـئة فـي ملعقـة الشـرق األوسـط ودول  العربية الم  ولـة
إلــى أ   معاليــا وشــمال وغــرب أفري يــا  وكــ لر المبــادرا  المل ثقــة عــن "الرؤيــة العربيــة لالقتصــاد الرقمــي". كمــا أشــار

الرؤيــة وتوقيــا التعــاو  والتلســيا بــين الــدول ( للمجلــس هــو ضــرورر توحيــد 107الهــد  المحــوري الجتماعــا  الــدورر )
 العربية في المجاال  التلموية االقتصادية واالجتما ية.

األمين العام لجامعة الـدول العربيـة كلمـة اسـتهلها بتهلئـة الجمهوريـة الل لانيـة علـى  –ألقى معالي السيد أحمد أبو الغيط  -5
واالجتمــاعي  والتــي تلعقــد للمــرر الثانيــة ع ــر تقليــة االتصــال  ( للمجلــس االقتصــادي107توليهــا رئاســة الــدورر العاديــة )

"  كمـا تقـدم دالشـكر لدولـة ال ويـت علـى رئاسـتها 19-المرئي في ظل الظرو  االسـتثلائية التـي فرضـتها جائحـة " وفيـد
مـن أجـل  ( للمجلـس. وأشـار سـيادتا أ  الـدول العربيـة والعـالم أجمـع فـي سـباقن مـع الـ من106اللاجحة ألعمال الـدورر )

توفير اللقاحا  وتحقيا الملاعة الجما ية للمجتمعا  فـي أقـرب ااجـال الممكلـة. كمـا أشـار إلـى التـأقيرا  االقتصـادية 
ـــي خعـــط ًوســـتراتيجيا  متوســـعة وطويلـــة األجـــل  واالجتما يـــة للجائحـــة وأنهـــا ســـتمتد لســـلوا  قادمـــة  ممـــا يســـتل م ت لبط

ومـا  العربيـة التـي حرصـت علـى اتخـان إجـراءا  سـريعة وحاسـمة أسـهمت للتعامل معها. وأقلى سيادتا على أداء الحك
". وأشار إلـى أ  التحـدي الماقـل أمـام الـدول العربيـة متعلـا دكيضيـة المضـيب قـدمال فـي 19-في احتواء آقار جائحة " وفيد

مـر الـ ي يسـتدعي تلفي  خعط التلمية والتحدمث االقتصادي واالجتماعي مع معالجة آقـار الجائحـة فـي الوقـت ناتـا  األ
الم يــد مــن التلســيا علــى صــعيد العمــل العربــي المشــترك. كمــا أشــار ســيادتا إلــى األزمــا  االقتصــادية والسياســية التــي 

اء الجائحـــة والســـلوك تمـــر بهـــا الجمهوريـــة الل لانيـــة  وكـــ لر الضـــهوا المضـــاعفة التـــي تعـــاني ملهـــا دولـــة فلســـعين جـــرب 
رب من الت اماتا الملصوص عليها في اتفاقيا  جليـ  حيـال السـكا  فـي زمـن العلصري لالحتالل ارسرائيلي ال ي مته

الوباء أو في زمـن الحـرب. وأ َّـد سـيادتا أ  الـدول العربيـة األ ثـر تضـررال واأل ثـر تعرضـال لألزمـا  تحتـا  خـالل الفتـرر 
معالبــة بتحــدمث آليــا   الحاليــة إلــى كــل عــو ن عربــي ســواءل علــى المســتوى الرســمي أو الشــع ي  وأ  الملعقــة العربيــة

االســتجادة الجما يــة لألزمــا  وتبــادل المعلومــا  والخ ــرا  فــي المجــاال  الصــحية فضــالل عــن تع يــ  آليــا  ارنــ ار 
المبكر. وأشار سيادتا إلى أهمية الموضوعا  المعروضة ضمن جدول أعمـال الـدورر الحاليـة للمجلـس  وملهـا االتفاقيـة 

المشــتركة لل هربــاء  والتعــورا  المتعلقــة داســت مال متعلبــا  إقامــة ملعقــة التجــارر الحــرر العامــة واتفاقيــة الســوق العربيــة 
العربية ال  رى واالتحـاد الجمركـي العربـي. كمـا أشـار سـيادتا إلـى األهميـة البالهـة لموضـوع األمـن المـائي العربـي الـ ي 

ا نهضـتا االقتصـادية واالجتما يـة  ودعـا إلـى يلعد ركلال أصيالل في األمن القومي العربي وعامالل ال غلى علا في تحقيـ
اتخان كافة الوسائل والتدابير التي تحفر للدول العربية حقوقها المائية. وفي ختـام كلمتـا نبـوه إلـى أ  الجمهوريـة الل لانيـة 

ربيـة التلمويـةة تتولى رئاسة الدورر الحالية للمجلس االقتصادي واالجتماعي دالت امن مع رئاستها للـدورر الحاليـة للقمـة الع
االقتصادية واالجتما ية  ونلر دالرغم من التحديا  الداخلية التي يمر بها ل لا   وأ بد سيادتا على دعـم جامعـة الـدول 

 العربية ال امل للجمهورية الل لانية لتجاوز أية أزما .

 

 ثانيًا: إقرار جدول أعمال المجلس:
 على اللحو التاليةاستعرض المجلس بلود مشروع جدول أعمالا  وأقره 
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   البند األول: تقرير األمين العام: ❖
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.106متادعة تلفي  قرارا  الدورر ) -1

 (.107( و )106نشاا األمانة العامة فيما بين دورتي المجلس ) -2

 البند الثاني: ❖

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

 البند الثالث: ❖
 المحور االقتصادي ألعمال الدوررة ملعقة التجارر الحرر العربية ال  رى وتعورا  االتحاد الجمركي العربي.

 البند الرابع: ❖
 المحور االجتماعي ألعمال الدوررة دعم الفئا  الضعيفة والهشة في األوبئة واألزما .

  البند الخامس: ❖
 اقية السوق( للسوق العربية المشتركة لل هرباء.)االتفاقية العامة( و)اتف

 البند السادس: ❖
 اعتماد شبكة خ راء المياه كمؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.

 البند السابع: ❖
تحفر جمهورية السودا  على قرار الجمعية العمومية للملظمة العربية للتلمية ال را ية القاضي دالتمدمد للمدمر العام 

 للملظمة لمدر عام  وترشي  مدمر عام جدمد له ا الملصب.الحالي 

 البند الثامن: موضوعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية: ❖
 (.2037-2018الخعة التلفي ية لالستراتيجية العربية لتربية األحياء المائية ) .1

 استحداث المكتب العربي لريادر األعمال ال را ية. .2

 البند التاسع: ❖
 يب عربي مت امل يشتمل على محا يا  لمفاعال  دحوث وقوى ومخت را  افتراضية.إنشاء مرك  تدر 

 البند العاشر: ❖

 مشروع لحماية المرأر في القعاع غير الملظم "دائعا  الشاي واألطعمة".

 

 البند الحادي عشر: ❖
 ة أسرهن.تمويل أنشعة ملدربر للدخل لصال  دعج اللساء األرامل والمعوزا  من أجل مساعدتهن على إعال

  البند الثاني عشر: ❖
   التعاو  العربي الدولي في المجاال  االجتما ية والتلموية.
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 البند الثالث عشر: ❖
   التلمية المستدامة.

 البند الرابع عشر: تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان: ❖

 أواًل : المجالس الوزارية:
 .21/9/2020ين عن شؤو  ال يئة بتاري  الدورر االستثلائية لمجلس الوزراء العرب المسؤول -
مدملة  –( لمجلس وزراء اللقل العرب )مقر األ اديمية العربية للعلوم والت لولوجيا واللقل البحري 33الدورر ) -

 (.22/10/2020-21االسكلدريةة 

 .25/11/2020( للمجلس الوزاري العربي للمياه بتاري  12الدورر ) -

 .17/12/2020ب لالتصاال  والمعلوما  بتاري  ( لمجلس الوزراء العر 24الدورر ) -
 .17/12/2020( لمجلس وزراء الشئو  االجتما ية العرب بتاري  40الدورر ) -
 .21/12/2020الدورر العادية الثانية للمجلس العربي للسكا  والتلمية بتاري   -
 .21/12/2020( لمجلس وزراء ارسكا  والتعمير العرب بتاري  37الدورر ) -
 .23/12/2020-22( للمجلس الوزاري العربي للسياحة مومي 23الدورر ) -

 ثانيًا: اللجان:
 .3/11/2020االجتماع الساد  للجلة الدائمة ل ودا  ال لاء العربية بتاري   -

االجتماع االستثلائي للجلة الملظما  للتلسيا والمتادعة المل ثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي  -
 .3/12/2020بتاري  

( للجلة التلسيا العليا للعمل العربي المشترك برئاسة معالي األمين العام لجامعة الدول العربية  50) الدورر -
 .13/1/2021بتاري  

 .27/1/2021( للجلة مؤسسا  المجتمع المدني العربية بتاري  29االجتماع ) -

 البند الخامس عشر: ❖

 ( للمجلس.109تماعي وتحدمد موعد ومكا  عقد الدورر )( للمجلس االقتصادي واالج108تأ يد موعد ومكا  عقد الدورر )

 البند السادس عشر: ما يستجد من أعمال. ❖
 
 

 ثالثًا: بعد المناقشات، اعتمد المجلس القرارات المرفقة.
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 ثانيًا: القرارات
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 رارـــــق
 بشأن

 (107( و)106تقريـر األميـن العـام بين دورتي المجلس ) 
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،107جتماعي في دورته العادية )إن المجلس االقتصادي واال

 على: اطالعهبعد  -
 م كرر األمانة العامة   ▪
  للمجلس االقتصادي واالجتماعي( 106تقرير األمين العام حول متادعة تلفي  قرارا  الدورر ) ▪
 ( 107( و)106تقرير األمين العام حول نشاا األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
 عمال اجتماعا  اللجلتين االقتصادية واالجتما ية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين نتائج أ  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

ـــــدورر ) .1 ـــــرارا  ال ـــــ  ق ـــــر األمـــــين العـــــام حـــــول تلفي ـــــس  ونشـــــاا 106ارحاطـــــة علمـــــال بتقري ـــــة العامـــــة( للمجل  األمان
 (.107( و)106مجلس )بين دورتي ال

التأ يــــــــد علــــــــى االلتــــــــ ام بتلفيــــــــ  قــــــــرارا  المجلــــــــس االقتصــــــــادي واالجتمــــــــاعي واألنظمــــــــة األساســــــــية الموحــــــــدر  .2
ـــــــــلعة العليـــــــــا  للملظمـــــــــا  العربيـــــــــة المتخصصـــــــــة  ونلـــــــــر داعتبـــــــــار المجلـــــــــس االقتصـــــــــادي واالجتمـــــــــاعي السل

 للملظما  العربية المتخصصة والملشر  على حسن ال يام دأدائها.
األمانـــــة العامـــــة دذعـــــداد تصـــــور اليـــــة تللـــــ م الملظمـــــا  العربيـــــة المتخصصـــــة بتلفيـــــ  قـــــرارا  المجلـــــس ت ليـــــ   .3

االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي واألنظمــــــة األساســــــية الموحــــــدر المعتمــــــدر فــــــي هــــــ ا الشــــــأ   وعــــــرض هــــــ ا التصــــــور 
 على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورتا القادمة.

ور/ إســــــــماعيل ع ــــــــد الهفــــــــار رئــــــــيس األ اديميــــــــة العربيــــــــة للعلــــــــوم الموافقــــــــة علــــــــى التمدمــــــــد لألســــــــتان الــــــــدكت .4
  لحـــــــين االنتهـــــــاء مـــــــن المواصـــــــفا  2021والت لولوجيـــــــا واللقـــــــل البحـــــــري لمـــــــدر عـــــــام  اعتبـــــــارال مـــــــن أ تـــــــوبر 

ــــــب مــــــن الجمعيــــــة العامــــــة لأل اديميــــــة مراجعــــــة اللظــــــام  ــــــين رئــــــيس األ اديميــــــة  والعل والشــــــروا الخاصــــــة بتعي
عية هــــ ه األ اديميــــة داعتبارهــــا صــــرحال علميــــال عربيــــال  ونلــــر تمهيــــدال العتمــــاده األساســــي دمــــا متوافــــا مــــع وضــــ

 من المجلس االقتصادي واالجتماعي. 
  دشــــــأ  إحــــــالل 16/11/2020الجمعيــــــة العامــــــة لمحكمــــــة االســــــتثمار العربيــــــة  بتــــــاري  قــــــرار الموافقــــــة علــــــى  .5

ـــــي م ـــــاطي( ف ـــــري )العضـــــو االحتي ـــــد ت المعي حكمـــــة االســـــتثمار محـــــل الســـــيد الســـــيد المستشـــــار / صـــــلها  ع 
ـــــال  ـــــد يج )العضـــــو األصـــــيل(  ونلـــــر طبق ( مـــــن 16(  و)9لـــــلا المـــــادتين ) المستشـــــار/ع د ت ع ـــــد الع يـــــ  ال

 االستثمار العربية.   ةاللظام األساسي لمحكم
 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2287)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية

 (31على مستوى القمة د.ع )
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،107إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 م كرر األمانة العامة  ▪

  والمرفـــــــا بهـــــــا 26/1/2021( بتـــــــاري  157مـــــــ كرر الملدوبيـــــــة الدائمـــــــة للممل ـــــــة األردنيـــــــة الهاشـــــــمية رقـــــــم ) ▪
ـــــة التـــــي أ  ـــــدوليالورقـــــة المحدق ـــــدا ياتها  األردنيـــــة عـــــدتها وزارر التخعـــــيط والتعـــــاو  ال حـــــول األزمـــــة الســـــورية وت

 على الممل ة األردنية الهاشمية   

 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي 106تقرير األمين العام حول متادعة تلفي  قرارا  الدورر ) ▪

 ( 107( و)106تقرير األمين العام حول نشاا األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪

  23/5/2004بتاري   (16) د.ع (280) قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم ▪

  26/3/2014بتاري   (25)د.ع  (605) قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم ▪
  ورقــــــــــــم 14/2/2001( بتـــــــــــاري  67( د.ع )1406قـــــــــــرارا  المجلـــــــــــس االقتصـــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي رقـــــــــــم ) ▪

  ورقــــــــــــــــم 6/2/2020( بتــــــــــــــــاري  105( د.ع )2262  ورقــــــــــــــــم )5/9/2019( بتـــــــــــــــاري  104( د.ع )2229)
  3/9/2020( بتاري  106( د.ع )2279)

  27/2/2020( بتاري  53( في دورتا )21( ورقم )20قراري مجلس وزراء الصحة العرب رقم ) ▪

  17/12/2020 ( بتاري 40( د.ع )914قرار مجلس وزراء الشؤو  االجتما ية العرب رقم ) ▪

 نتائج أعمال اجتماعا  اللجلتين االقتصادية واالجتما ية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

قتصادي واالجتماعي المقترح تضميلها في مشروع الملف االالتالية  االقتصاديةالموضوعا  د ارحاطة علمال : أوالً 
 :(31لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتا العادية )

مــــــن األ بــــــاء االقتصــــــادية واالجتما يــــــة  للحــــــدب  الــــــدول العربيــــــة المستضــــــيفة لالجئــــــين الســــــورييندعــــــم  -1
 . ستضافةه ه االالمترتبة على 

ة ال  ـــــــرى ًوقامـــــــة االتحـــــــاد تقريـــــــر حـــــــول التقـــــــدم المحـــــــرز الســـــــت مال ملعقـــــــة التجـــــــارر الحـــــــرر العربيـــــــ -2
 .الجمركي العربي

  .ة اللاشئة عن االقتصاد الرقمييمعالجة التحديا  الضري  -3
 .الوضع االقتصادي في الدول العربية ما دعد جائحة فيرو  كورونا المستجد -4
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 .(2030 -2021) ستراتيجية العربية لالستخداما  السلمية للعاقة ال ريةالا -5
ـــــة ارمـــــارا  العر  -6 ـــــادرر دول ـــــر مب ـــــ  الفضـــــاء العـــــرب" وتقري ـــــامج "نواد ـــــذطالق برن ـــــة المتحـــــدر الخاصـــــة د بي

ـــــــة للتعـــــــاو  الفضـــــــائي ومشـــــــروع القمـــــــر الصـــــــلاعي  ـــــــدم المحـــــــرز دشـــــــأ  المجموعـــــــة العربي حـــــــول التق
 . 813العربي 

 مبادرر دولة ارمارا  العربية المتحدر دشأ  الرؤية العربية لالقتصاد الرقمي.  -7
 .2030-2020عربية المستدامة استراتيجية التلمية ال را ية ال -8
 ال رنامج العربي الستدامة األمن اله ائي. -9

 .2040-2020االستراتيجية العربية لإلدارر المستدامة للموارد الرعوية  -10

"اعتماد االستراتيجية العربية للعمل التعوعي كوقيقة استرشادية"  إلى  موضوعة ارحاطة علمال دذضافة ثانياً 
لمقترح تضميلها في مشروع الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول ا االجتماعيةالموضوعا  

(  دموجب قراري المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 31العربية على مستوى القمة في دورتا العادية )
 .3/9/2020( بتاري  106( د.ع )2279  ورقم )6/2/2020( بتاري  105( د.ع )2262)

ضاء والملظما  العربية المتخصصة إلى موافار األمانة العامة دأية موضوعا  إضافية تقترح ة دعور الدول األعثالثاً 
إدراجها ضمن الملف االقتصادي واالجتماعي المرفوع للقمة  وفا المعامير الملقرر له ا الهرض  ونلر في 

 أجل أقصاه شهر من تاريخا.

دالملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس الجامعة على ة العلب من األمانة العامة إرسال الوقائا الخاصة رابعاً 
 (  إلى الدول األعضاء  في أجل أقصاه شهر ق ل تاري  انعقاد القمة.31مستوى القمة د.ع )

 
 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2288)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 عمال الدورة:االقتصادي ألمحور ال

 حاد الجمركي العربيمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات االت
 ــــــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،107إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 م كرر األمانة العامة  ▪

خالل قير  الع با  التي أل دشأ   13/1/2021( بتاري  127م كرر الملدوبية الدائمة للممل ة المهربية رقم ) ▪
  لجلة التلفي  والمتادعةماع اجت

  للمجلس االقتصادي واالجتماعي( 106تقرير األمين العام حول متادعة تلفي  قرارا  الدورر ) ▪

 ( 107( و)106تقرير األمين العام حول نشاا األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪

لة لل رنامج التلفي ي لملعقة  مب ونية المل تقرير األمانة العامة حول آلية تع يا المعالجا  التجارية والمالحا القان ▪
 التجارر الحرر العربية ال  رى 

   6/2/2020( بتاري  105( د.ع )2265قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪

( 3  واالجتماع )28/9/2020جلة الفلية الدائمة لقواعد الملشأ العربية بتاري  ( للب 2تقرير وتوصيا  االجتماع ) ▪
  1/12/2020-30/11مي ال ي عقد مو 

  25/11/2020( للجلة االتحاد الجمركي العربي بتاري  35تقرير االجتماع ) ▪

  9/12/2020-8 مومي( للجلة التلفي  والمتادعة التي عقد  50تقرير وتوصيا  االجتماع ) ▪

ربية بتاري  تعوير آلية تسوية الملازعا  بين الدول العبن المختصين يخ راء القانونيل( ل4تقرير االجتماع ) ▪
23/12/2020  

  21/1/2021جلة تحرير التجارر في الخدما  بتاري  ل( ل2تقرير االجتماع ) ▪

 نتائج أعمال اجتماعا  اللجلة االقتصادية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين  ▪

 يضاحات األمانة العامة، إلى إوبعد االستماع  -

 وفي ضوء المناقشات،  -
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 ُيقــــرر
 ارة الحرة العربية الكبرى:أواًل: منطقة التج

 : لجنة التنفيذ والمتابعة -أ
 قــــــــــد مــــــــــومي ( للجلــــــــــة التلفيــــــــــ  والمتادعــــــــــة الــــــــــ ي عل 50الموافقــــــــــة علــــــــــى تقريــــــــــر وتوصــــــــــيا  االجتمــــــــــاع ) -1

8-9/12/2020. 
ــذعــداد تقريــر مل دت ليــ  األمانــة العامــة  -2 حــول الع بــا    لمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعييلعــرض علــى ال فصب

فـي    ونلرلجلة التلفي  والمتادعة  وارجراءا  التي اتخ تها الدول األعضاء حيالهاتماع خالل اجقير  التي أل 
 ضوء ما مرد إليها من الدول األعضاء.

التجـارر الحـرر العربيـة  العلب مـن اللجـا  التـي أنشـئت دهـرض إعـداد مالحـا مكملـة لل رنـامج التلفيـ ي لملعقـة -3
   سرعة االنتهاء من عملها.ال  رى 

ــمل مانــة العامــة دذعــداد تقريــر ت ليــ  األ -4 حــول مــا تــم إنجــازه فــي ملحــا المل يــة الف ريــة فــي إطــار ملعقــة ل فصب
التجـــارر الحــــرر العربيــــة ال  ــــرى وط يعــــة المشــــاركة فــــي اللجلــــة المعليــــة دذعــــداد هــــ ا الملحــــا  وعرضــــا علــــى 

 ي ه ا الشأ .( الصادر ف46االجتماع القادم  مع التأ يد على قرار لجلة التلسيا والمتادعة رقم )
علــى أ  ت ــو  استرشــادية   اعتمــاد آليــا  المعالجــا  التجاريــة فــي إطــار ملعقــة التجــارر الحــرر العربيــة ال  ــرى  -5

 لمدر زملية تتحدد في االجتماع القادم للمجلس. 
 دالصيهة المرفقة.اعتماد بروتوكول التعاو  بين الدول العربية في مجال الملافسة ومراقبة االحت ارا    -6
 الدول العربية دالتعاو  مع األمانة العامة للعمل على وضع ال روتوكول موضع التلفي . دعور -7

 : قواعد المنشأ التفصيلية العربية
قــــد بتــــاري  جلــــة الفليــــة الدائمــــة لقواعــــد الملشــــأ العربيــــة الــــ ي عل الموافقــــة علــــى تقريــــر وتوصــــيا  االجتمــــاع الثــــاني للب  -1

 .1/12/2020-30/11 ومي  واالجتماع الثالث ال ي عقد م28/9/2020
 ليكو  "اللجلة الفلية لقواعد الملشأ العربية". "لجلة الفلية الدائمة لقواعد الملشأ العربية"الالموافقة على تعدمل مسمي  -2
في مراجعة األحكام العامة لقواعد الملشأ في إطار ملعقـة التجـارر  دمال العلب من اللجلة الفلية لقواعد الملشأ المضي قل  -3

 وسرعة االنتهاء ملها.  ربية ال  رى الحرر الع

 :آلية تسوية المنازعات  -ب
بتعوير آلية تسوية الملازعا  في  جلة الخ راء القانونيين المختصينل( ل4الموافقة على تقرير وتوصيا  االجتماع )
 .23/12/2020ال ي عقد بتاري    إطار ملعقة التجارر الحرر العربية ال  رى 

 :التعاون الجمركي -ج
 على اتفاقية التعاو  الجمركي العربي.  وجمهورية مصر العربيةالممل ة األردنية الهاشمية كل من  بتصدماالترحيب  -1
جــراءا  التوقيــع والتصــدما علــى اتفاقيــة التعــاو  الجمركــي بــين الــدول إحـث الــدول العربيــة علــى ســرعة االنتهــاء مــن  -2

 حتى متسلى دخولها حي  اللفان.  العربية
( مــن المــادر الخامســة 1اللقــل العــرب ســرعة االنتهــاء مــن إعــداد الصــياغة المقترحــة للفقــرر )العلــب مــن مجلــس وزراء  -3

المعدلــة  حتــى متســلى عرضــها علــى اللجلــة المعليــة  -مــن اتفاقيــة تلظــيم اللقــل دالع ور)تران يــت( بــين الــدول العربيــة
 العتمادها من ق ل المجلس االقتصادي واالجتماعي. واالنتهاء ملها  تمهيدال 
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 تحرير التجارة في الخدمات:: انياً ث
 .21/1/2021قد بتاري  ال ي عل   جلة تحرير التجارر في الخدما لتوصيا  االجتماع الثاني لو الموافقة على تقرير  -1
علـى اسـت مال الدول العربية التي تم اعتماد جداول الت اماتها اللهائية من ق ل المجلس االقتصـادي واالجتمـاعي   حثب  -2

 لى اتفاقية تحرير التجارر في الخدما  بين الدول العربية.مام إإجراءا  االنض
اسـت مال عروضـها على حث الدول العربية غير الملضمة إلى اتفاقية تحرير التجارر في الخدما  بين الدول العربية   -3

 في االتفاقية. ال اللهائية ل ي تصب  طرف
 ما  بين الدول العربية.اعتماد الشروا المرجعية لعمل لجلة تحرير التجارر في الخد -4
لــى اتفاقيــة تحريــر التجــارر فــي الخــدما  بــين الــدول العربيــة  لت ــو  إاعتمــاد جــدول الت امــا  دولــة فلســعين لالنضــمام  -5

المجلـــس االقتصـــادي قط ـــل جـــداول الت اماتهـــا فـــي إطـــار هـــ ه االتفاقيـــة مـــن تـــم اعتمـــاد التـــي  ربـــ لر الدولـــة الثانيـــة عشـــر 
 واالجتماعي.

 
 اد الجمركي العربي:االتح :ثالثا

 .25/11/2020قد بتاري  ( للجلة االتحاد الجمركي العربي الموحد ال ي عل 35الموافقة على تقرير االجتماع ) -1

سرعة االنتهاء من إعداد داقي الدراسا  الخاصـة لت لي  األمانة العامة دالتعاو  مع برنامج األمم المتحدر ارنمائي   -2
 تسهيل عملية التفاوض في اللجا  المعلية. داالتحاد الجمركي العربي من أجل

 
 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2289)ق
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 بروتوكول 
 العربية  بين الدول التعاون في مجال المنافسة

----------------------- 
 

 
 ةالديباجة

اض الدورر الثالثة في الري –استلادال إلى قرار القمة العربية التلمويةة االقتصادية واالجتما ية 
في إحدى    وال ي نا(22/1/2013 – 3ج –( 3د.ع ) 29.ق: دالممل ة العربية السعودية( ق

توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية فيما بين الدول العربية المتعلقة على )) فقراتا
       .((بالمنافسة ومنع االحتكار

ن خالل تعظيم االستفادر من تع يا وفي س يل خلا ملاخ ايجابي للت امل واالندما  االقتصادي م
سياسة الملافسة في الدول العربية وتوحيد الجهود في تلسيا السياسا  والعمل على موائمة 

 التشريعا  بين الدول األعضاء.
ًويمانال ملها دأهمية سياسة الملافسة في تعوير وتلمية التبادل التجاري بين األطــرا  كونها علصر  

اندة لالستثمار  ومن بين أهدا  االستثمار العربي ضما  حرية الملافسة أساسي في خلا بيئة ج
تع يا قانو  حماية الملافسة في أي وملع الممارسا  االحت ارية وحماية االستثمار وأ  ال يعد 

دولة عضو إخالل دالقواعد الواردر في االتفاقية الموحدر الستثمار رؤو  األموال العربية في الدول 
لى أ  تساهم سياسا  الملافسة في تحقيا اللمو االقتصادي المستدام في ظل بيئة وعالعربية  

اقتصادية قائمة على الملافسة الحرر التي تؤدي إلى زيادر ال فاءر ارنتاجية وتحسين جودر الملتج 
 والخدمة  فضال عن حماية المستهلر من الممارسا  المخلة دالملافسة.

 ي:اتفقت الدول األطراف على ما يل
 

 (1المادة )
 أهداف البروتوكول 

مهـــــد  هـــــ ا ال رتوكـــــول إلـــــى بلـــــاء وتع يـــــ  التعـــــاو  والتلســـــيا بـــــين الـــــدول األطـــــرا  فـــــي بروتوكـــــول التعـــــاو  فـــــي 
مجــــال الملافســـــة مــــن خـــــالل تبـــــادل الخ ــــرا  والتجـــــارب وبلــــاء القـــــدرا  فيمـــــا بيلهــــا  وتقـــــديم الــــدعم الـــــالزم للـــــدول 

 ..الخاص دالملافسة أو تعويرهالعربية التي تسعى إلى سن تشريعها 
 

 مرفق
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 (2المادة )
 التعريفات

 
  -ألغراض ه ا ال روتوكول يكو  ل ل ال لما  والعبارا  التالية المعلى الم ين ازاء كل ملها ما ملية

 الدول األطرا ة  (أ

 الدول العربية األعضاء دملعقة التجارر الحرر العربية ال  رى. 

 قانو  الملافسةة (ب
 مراقبة الممارسا  االحت ارية. لمعلي دحماية الملافسة وملع/هو التشريع الوطلي ا

 الجها  المعليةة ( 
 هي الجها  المكلفة والمسئولة في الدولة عن إعداد سياسا  الملافسة وتع يا قوانين الملافسة.

 ال روتوكولة (د

 . اتفاق فلي بين الدول األطرا  لتبادل الخ را  والتجارب وبلاء القدرا  وتقديم الدعم الفلي

 األمانة العامةة (ه

    جامعة الدول العربية –القعاع االقتصادي  –إدارر الت امل االقتصادي العربي 

 
 (3المادة )

 تبادل الخبرات والدعم الفني
 

ــــانو   ــــي تســــعى لســــن ق ــــة الت ــــدول العربي ــــالزم لل ــــدعم ال ــــديم المســــاعدر وال ــــدول األطــــرا  اســــتعدادها لتق ت ــــدي ال
  -لر من خالل عدر مجاال  ملهاة الملافسة أو تعوير تجربتها  ون

 تبادل الخ راء المختصين في مجال الملافسة بين الدول األطرا . (أ
 تلظيم زيارا  عمل ميدانية للجها  المعلية دالملافسة في الدول األطرا . (ب
 تلظيم ورشا  عمل إقليمية أو عربية تتلاول كافة المواضيع في مجال الملافسة. (ج
 د  االطالع على تجارب الدول المتقدمة في مجال الملافسة.تلظيم زيارا  عمل خارجية به (د
تقديم الدعم الفلي والقانوني والتدريب للدول األطرا  في سن قوانين الملافسة أو تعدملها ًونشاء أجه ر  (ه

 جدمدر للملافسة او تعويرها. 
ثمار  تبادل الخ را  بين الدول األطرا  في الموضوعا  نا  الصلة دالملافسة وملها )االست (و

 التشهيل......إل (
               تقديم المساعدر حول االيا  واالجراءا  المتعلقة دالتحقيا في مجال الملافسة. (ز

 

 (4المادة )
 تتولى األمانة العامة المهام التالية

 
 تعمل األمانة العامة على تلفي  ال رتوكول من خاللة

 قليمية لتلظيم ورش العمل.التلسيا مع الدول األطرا  والملظما  الدولية وار (أ
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 تلفي  حمال  التو ية للقعاعا  الحكومية والقعاع الخاص في حالة طلب الدول األطرا . (ب
 دعور الدول األطرا  على عقد االجتماعا  الخاصة بتلفي  ال روتوكول. ( 
ل مخاطبة الجها  الدولية وارقليمية بهد  التلسيا بين الجها  المعلية في الدول األطرا  من خال (د

ملدوبياتها الدائمة والملظما  الدولية وارقليمية  ونلر في مجاال  التدريب وتبادل الخ را  على 
 المستويين الدولي وارقليمي.

 متادعة التلفي  والعمل على ت ليل الع با  والمشا ل التي تواجا التع يا. (ه
 اصدار تقرير سلوي ال تروني حول مدى تلفي  ال روتوكول. (و

 
 (5المادة )

 ريان البروتوكول وكيفية تعديلهس
 

مـــــــدخل ال روتوكــــــــول حيــــــــ  اللفـــــــان دعــــــــد قالقــــــــة أشــــــــهر مـــــــن تــــــــاري  الموافقــــــــة عليـــــــا مــــــــن المجلــــــــس االقتصــــــــادي 
واالجتمـــــاعي لجامعـــــة الـــــدول العربيـــــة  كمـــــا يمكـــــن اقتـــــراح مراجعـــــة هـــــ ا ال روتوكـــــول وفقـــــا لعلـــــب إحـــــدى الـــــدول 

ـــــة  ـــــدول العربي ـــــة العامـــــة لجامعـــــة ال ـــــى  –األطـــــرا  أو األمان ـــــراح إل ـــــر االقت ـــــى أ  يقـــــدم نل القعـــــاع االقتصـــــادي  عل
ــــل ــــى األق ــــدول األطــــرا  عل ــــى تأميــــد نصــــف ال ــــدول العربيــــة ويكــــو  م ــــررال ويحصــــل عل ــــة العامــــة دجامعــــة ال   األمان

ــــرد مــــتم دعــــور الفريــــا لالجتمــــاع  ــــا فــــي حــــال عــــدم ال ــــى  غيــــر أن وي ــــدأ حــــا التعــــدمل دعــــد انقضــــاء ســــلة واحــــدر عل
 ل.بدء نفان ه ا ال روتوكو 

 
 

 ُحّرر هذا البرتوكول باللغة العربية بمدينة القاهرة في .......... الموافق ..............
 من أصل واحد مودع باألمانة العامة لجامعة الدول العربية.
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 رارـــــق
 بشأن

 المحور االجتماعي ألعمال الدورة:
 دعم الفئات الضعيفة والهشة في األوبئة واألزمات 

 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،107لمجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )إن ا

 بعد اطالعه على: -

 ( 107( و)106تقرير األمين العام حول نشاا األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪

  17/12/2020( بتاري  40( د.ع )920قرار مجلس وزراء الشؤو  االجتما ية العرب رقم ) ▪

 عا  اللجلة االجتما ية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين نتائج أعمال اجتما ▪

ـــى  - ـــد االســـتماع إل ـــيس قطـــاع وبع ـــام المســـاعد ر  ـــة األمـــين الع ـــو ازال ـــاء أب ـــة الســـيدة الســـفيرة د.  يف مداخل
 ،الشؤون االجتماعية

 وفي ضوء المناقشات، -

 
 ُيقــــرر

محــــــــــــورال اجتما يــــــــــــال اعتبــــــــــــار موضــــــــــــوع "دعــــــــــــم الفئــــــــــــا  الضــــــــــــعيفة والهشــــــــــــة فــــــــــــي األوبئــــــــــــة واألزمــــــــــــا "  -1
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.108( و )107ألعمال الدورتين )

ـــــــــا  الضـــــــــعيفة  -2 ـــــــــدعم الفئ ـــــــــة المتخصصـــــــــة دذعـــــــــداد تصـــــــــور ل ـــــــــة واللجـــــــــا  العربي ـــــــــ  المجـــــــــالس الوزاري ت لي
والهشــــــــــة فـــــــــــي األوبئــــــــــة واألزمـــــــــــا   لعرضــــــــــا علـــــــــــى المجلــــــــــس االقتصـــــــــــادي واالجتمــــــــــاعي فـــــــــــي الـــــــــــدورر 

 القادمة.

 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2290)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 العربية المشتركة للكهرباء ( للسوق اتفاقية السوق )و (االتفاقية العامة) 

 ــــــــــ
 

 ( على المستوى الوزاري،107إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 على: بعد اطالعه -

 م كرر األمانة العامة  ▪
  27/1/2021( بتاري  247رية مصر العربية رقم )م كرر الملدوبية الدائمة لجمهو  ▪
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي 106تقرير األمين العام حول متادعة تلفي  قرارا  الدورر ) ▪
 ( 107( و)106تقرير األمين العام حول نشاا األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
  دالموافقة على اللسخة 27/7/2020( بتاري  288قرار المجلس الوزاري العربي لل هرباء رقم ) ▪

لة من االتفاقيتين )االتفاقية العامة واتفاقية السوق( للسوق العربية المشتركة لل هرباء   اللهائية الملعدب
 نتائج أعمال اجتماعا  اللجلة االقتصادية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 المناقشات،وفي ضوء  -
 ُيقــــرر

مشــروع االتفــاقيتين )االتفاقيــة العامــة واتفاقيــة الســوق( للســوق العربيــة المشــتركة لل هربــاء إلــى المجلــس الــوزاري إحالــة  .1
العربـــي لل هربـــاء  لللظـــر فـــي المالحظـــا  التـــي قـــد تـــرد إليـــا مـــن الـــدول العربيـــة  ونلـــر فـــي دورر قادمـــة تعقـــد خـــالل 

 .2021اللصف األول من عام 

ــا لملاقشـــة ت .2 فــويج المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي علـــى مســتوى كبــار المســئولين دعقـــد دورر غيــر عاديــة تلخصب
االتفاقيــة العامــة واتفاقيــة الســوق( للســوق العربيــة المشــتركة لل هربــاء  ونلــر خــالل شــهر موليــو )موضــوع االتفــاقيتين 

   التخان القرار الملاسب.2021
 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2291)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 العربيةكمؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول شبكة خبراء المياه اعتماد 

 ــــــــــ   

 
 ( على المستوى الوزاري،107إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
 م كرر األمانة العامة   ▪
رقم و   10/9/2019 ( بتاري 152) د.ع( 8405قم )ر على المستوى الوزاري قرارا  مجلس الجامعة  ▪

   9/9/2020 ( بتاري 154)د.ع ( 8534رقم )و   3/4/2020 ( بتاري 153) د.ع( 8467)
( 11) د.ع (206رقم )و   2/5/2018 ( بتاري 10)د.ع  (184قرارا  المجلس الوزاري العربي للمياه رقم ) ▪

  25/11/2020 ( بتاري 12) د.ع( 229رقم )و   27/6/2019 بتاري 
 على مستوى كبار المسؤولين  والمجلسنتائج أعمال اجتماعا  اللجلة االقتصادية  ▪

ـــة العامـــة، و  - ـــى إيضـــاحات األمان ـــى وبعـــد االســـتماع إل ـــر االقتصـــاد مداخلـــة معـــالي إل الســـيد خالـــد عســـيلي وزي
 دولة فلسطين،الوطني ب

 وفي ضوء المناقشات، -
 

 ُيقــــرر
 

ـــــدول الميـــــاه خ ـــــراءإحالـــــة موضـــــوع "اعتمـــــاد شـــــبكة  ـــــة   "العربيـــــة كمؤسســـــة تعمـــــل تحـــــت مظلـــــة جامعـــــة ال إلـــــى لجل
الملظمـــــا  للتلســـــيا والمتادعـــــة المل ثقـــــة عـــــن المجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي  وبمشـــــاركة ممثـــــل عـــــن األمانـــــة 
ـــــلعة الميــــاه الفلســـــعيلية  التخـــــان التوصــــية الملاســـــبة دشـــــأ   الفليــــة للمجلـــــس الــــوزاري العربـــــي للميـــــاه وممثــــل عـــــن سل

 (.108ضوع  تمهيدال للعرض على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورتا القادمة )المو 
 

 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2292)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 تحفظ جمهورية السودان على قرار الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

 القاضي بالتمديد للمدير العام الحالي للمنظمة لمدة عام
 وترشيح مدير عام جديد لهذا المنصب

 ــــــــــ
 

 ( على المستوى الوزاري،107إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

بتاري   7/21/6ورقم  18/1/2021بتاري   4/21/6م كرتي الملدوبية الدائمة لجمهورية السودا  رقم  ▪
26/1/2021   

ألساسية الموحدر للملظما  العربية المتخصصة والمعتمدر من المجلس االقتصادي األنظمة واللوائ  ا ▪
 واالجتماعي 

 اللجلة االقتصادية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين  اجتماعا نتائج أعمال  ▪

 ،ر يس وفد جمهورية السودانالسيد مداخلة معالي وبعد االستماع إلى  -
 وفي ضوء المناقشات، -

 
 ُيقــــرر

بتــــــــــــاري   7/21/6ورقــــــــــــم  18/1/2021بتــــــــــــاري   4/21/6مــــــــــــ كرتي جمهوريــــــــــــة الســــــــــــودا  رقــــــــــــم إحالــــــــــــة 
ـــــــة القاضـــــــي 26/1/2021 ـــــــة ال را ي ـــــــة للتلمي ـــــــة للملظمـــــــة العربي ـــــــة العمومي ـــــــرار الجمعي ـــــــى ق ـــــــتحفر عل   دشـــــــأ  ال

ــــــة  دالتمدمــــــد للمــــــدمر العــــــام الحــــــالي للملظمــــــة لمــــــدر عــــــام  وترشــــــي  مــــــدمر عــــــام جدمــــــد لهــــــ ا الملصــــــب  إلــــــى لجل
  للتلســــــيا والمتادعــــــة المل ثقـــــــة عــــــن المجلــــــس االقتصــــــادي واالجتمـــــــاعي فــــــي دورتهــــــا القادمــــــة  ونلـــــــر الملظمــــــا

(  .ع 20/36لللظــــــر فــــــي الفقــــــرر الثانيــــــة مــــــن قــــــرار الجمعيــــــة العامــــــة للملظمــــــة العربيــــــة للتلميــــــة ال را يــــــة رقــــــم )
ي المـــــــدمر العـــــــام   دشـــــــأ  التمدمـــــــد لمـــــــدر عـــــــام لمعـــــــالي الـــــــدكتور / إبـــــــرا يم الـــــــدخير 30/9/2020بتـــــــاري   2020

 .(1)للملظمة العربية للتلمية ال را ية
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تحفــــــر جمهوريــــــة الســــــودا  علــــــى قــــــرار الجمعيــــــة العموميــــــة للملظمــــــة العربيــــــة للتلميــــــة ال را يــــــة  والقاضــــــي بتمدمــــــد فتــــــرر عمــــــل  (1)
المجلــــــس االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي إلهــــــاء هــــــ ا القــــــرار ًونهــــــاء خدمــــــة مــــــن دا  المــــــدمر العــــــام الحــــــالي للملظمــــــة  ويعلــــــب الســــــو 

المــــدمر العــــام الحــــالي للملظمــــة فــــي موعــــده فــــي ابريــــل القــــادم  ويعلــــب أيضــــال إحالــــة ترشــــي  مرشــــحهم الجدمــــد الــــ ي تــــم تقديمــــا 
العرق الدبلوماســــــــية للجامعـــــــة العربيـــــــة  إلـــــــى الجمعيـــــــة العموميـــــــة للملظمـــــــة  وســـــــيقوم الســـــــودا  بتقديمـــــــا للـــــــدول األعضـــــــاء دـــــــ

 المعروفة.
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 رارـــــق

 بشأن
 (2037-2018ستراتيجية العربية لتربية األحياء الما ية )الخطة التنفيذية لال

 ــــــــــ

 ،( على المستوى الوزاري 107إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 :بعد اطالعه على -
  16/12/2020بتاري   3902رقم  م كرر الملظمة العربية للتلمية ال را ية ▪
 نتائج أعمال اجتماعا  اللجلة االقتصادية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين  ▪

 وبعد االستماع الي إيضاحات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -
 وفي ضوء المناقشات، -

 
 ُيقــــرر

 

ـــ -1 ـــة )الموافق ـــاء المائي ـــة األحي ـــة لتربي ـــة لالســـتراتيجية العربي ـــى الخعـــة التلفي ي (  فـــي صـــورتها 2037-2018ة عل
 اللهائية المتضملة مالحظا  الدول األعضاء  على أالب تتحمل الدول األعضاء أية أ باء مالية.

دالمشــروعا  التلفي يــة العلــب مــن الــدول األعضــاء موافــار الملظمــة العربيــة للتلميــة ال را يــة دال يانــا  الخاصــة  -2
 وال يانا  المعلوبة لمتادعة تلفي  االستراتيجية.

العلــب مــن الملظمــة العربيــة للتلميــة ال را يــة رفــع تقــارير دوريــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي دارنجــازا   -3
 المتحققة في ه ا الشأ .  

 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2294)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 العربي لريادة األعمال الزراعيةالمكتب  استحداث

 ــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،107إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 :بعد اطالعه على -
  16/12/2020بتاري   3902رقم  م كرر الملظمة العربية للتلمية ال را ية ▪
 كبار المسؤولين  نتائج أعمال اجتماعا  اللجلة االقتصادية والمجلس على مستوى  ▪

 وبعد االستماع الي إيضاحات المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -
 وفي ضوء المناقشات، -

 
 ُيقــــرر

 

 اعلـب الجمهوريــة الل لانيـة استضـافة المكتــب العربـي لريــادر األعمـال ال را يـة  وتحملهــا ل افـة متعلباتــالترحيـب د .1
 لل يام دالدور الملوا دا. المكتبمن مكاتب وكوادر إدارية ووسائل االتصال والمواصال  وكل ما يعلبا 

ـــة الملظمـــا  للتلســـيا والمتادعـــة  .2 ـــى لجل ـــة  إل ـــادر األعمـــال ال را ي إحالـــة موضـــوع اســـتحداث المكتـــب العربـــي لري
 لمعلوبة.المل ثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي  ونلر الست مال ارجراءا  ا
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 رارـــــق

 بشأن
 إنشاء مركز تدريب عربي متكامل يشتمل على 

 محاكيات لمفاعالت بحوث وقوى ومختبرات افتراضية
 ــــــــــ
 

 ( على المستوى الوزاري،107إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 ى:عل بعد اطالعه -

  18/1/2021بتاري   59رقم  الهيئة العربية للعاقة ال ريةم كرر  ▪
  ورقـــــــــــم 3/9/2015( بتـــــــــــاري  96( د.ع )2065قــــــــــراري المجلـــــــــــس االقتصــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي رقــــــــــم ) ▪

  5/9/2019( بتاري  104( د.ع )2259)
 نتائج أعمال اجتماعا  اللجلة االقتصادية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين  ▪

 ،الهيئة العربية للطاقة الذريةماع الي إيضاحات وبعد االست -

 وفي ضوء المناقشات، -
 

 ُيقــــرر
 

الموافقة على إنشاء مرك  تدريب عربي مت امل يشتمل على محا يا  لمفاعال  دحوث وقوى ومخت را  افتراضية  
 على الدول األعضاء. يعمل في إطار الهيئة العربية للعاقة ال رية  على أالب مترتب على نلر أية أ باء مالية

 
 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2296)ق



26 

 

  
 رارـــــق

 بشأن
 مشروع لحماية المرأة في القطاع اير المنظم

 "با عات الشاي واألطعمة"
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،107إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 م كرر األمانة العامة  ▪

  14/7/2019( بتاري  25/37ر الملدوبية الدائمة لجمهورية السودا  رقم )م كر  ▪

  5/9/2019( بتاري  104( د.ع )2252قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪

  10/2/2020( بتاري  39توصية لجلة المرأر الصادرر عن دورتها ) ▪

 ار المسؤولين نتائج أعمال اجتماعا  اللجلة االجتما ية والمجلس على مستوى كب ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 

 ُيقــــرر

ت ليــــــــ  األمانــــــــة العامــــــــة دمواصــــــــلة التلســــــــيا مــــــــع جمهوريــــــــة الســــــــودا  الســــــــت مال متعلبــــــــا  عــــــــرض مشــــــــروع 
ـــــــلظبم/ فئتـــــــيب دائعـــــــا  الشـــــــاي وا لقهـــــــور  "اســـــــتراتيجيا  وسياســـــــا  لحمايـــــــة ورعايـــــــة المـــــــرأر فـــــــي القعـــــــاع غيـــــــر المل

 وبائعا  األطعمة الجاه ر"  على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورر قادمة.
 

 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2297)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 تمويل أنشطة ُمّدرة للدخل لصالح بعض النساء األرامل والمعوزات

 من أجل مساعدتهن على إعالة أسرهن
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،107في دورته العادية )إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 بعد اطالعه على: -

 م كرر األمانة العامة  ▪

  5/12/2019( بتاري  780م كرر الملدوبية الدائمة للجمهورية ارسالمية الموريتانية رقم ) ▪

 نتائج أعمال اجتماعا  اللجلة االجتما ية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين  ▪

 إيضاحات األمانة العامة، وبعد االستماع إلى -

 وفي ضوء المناقشات، -
 

 ُيقــــرر

إحالة موضوع "تمويل أنشعة ملدربر للدخل لصال  دعج اللساء األرامل والمعوزا  من أجل مساعدتهن على إعالة أسرهن" 
 إلى لجلة األسرر العربية  تمهيدال لعرضا على مجلس وزراء الشئو  االجتما ية العرب.
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 رارـــــق

 بشأن
 التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية 

 ـــــ

 
 ( على المستوى الوزاري،107إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 م كرر األمانة العامة  ▪

  للمجلس االقتصادي واالجتماعي( 106ا  الدورر )تقرير األمين العام حول متادعة تلفي  قرار  ▪

 ( 107( و)106تقرير األمين العام حول نشاا األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪

 نتائج أعمال اجتماعا  اللجلة االجتما ية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -

 
 قــــرريُ 

 .االجتما ية والتلموية المجاال  في الدولي العربي التعاو   العامة حول األمانة بتقرير علمال  ة ارحاطةأوالً 

 الصيني: –ثانيًا: منتدى التعاون العربي 

 في مجال الصحة: -1

ت ليـــــــ  األمانـــــــة العامـــــــة دمواصـــــــلة ارجـــــــراءا  الالزمـــــــة لإلعـــــــداد والتحضـــــــير الجيـــــــد لعقـــــــد الـــــــدورر الثالثـــــــة 
ـــــي الصـــــيلي فـــــي مجـــــال الصـــــحة  المقـــــرر عقـــــده خـــــالل عـــــام ل ـــــة 2021ملتـــــدى التعـــــاو  العرب   فـــــي جمهوري

 مصر العربية.

 في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا: -2

ت ليـــــــ  األمانـــــــة العامـــــــة دمواصـــــــلة ارجـــــــراءا  الالزمـــــــة لإلعـــــــداد والتحضـــــــير الجيـــــــد لعقـــــــد الـــــــدورر الرادعـــــــة 
  فـــــــي 2021 لولوجيـــــــا واالبـــــــداع  المقـــــــرر عقــــــده خـــــــالل عـــــــام لمــــــؤتمر التعـــــــاو  العربـــــــي الصـــــــيلي للقــــــل الت

 جمهورية الصين الشع ية.

 في مجال حوار الحضارات: -3

ت ليـــــ  األمانــــــة العامـــــة دمواصــــــلة ارجـــــراءا  الالزمــــــة مـــــع الجانــــــب الصـــــيلي لالنتهــــــاء مـــــن توقيــــــع مــــــ كرر 
 تفاهم دشأ  آلية التعاو  الثقافي بين الجان ين.
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 الهندي: –بي ثالثًا: منتدى التعاون العر 

 في مجال التعليم والبحث العلمي:

ارحاطـــــة علمـــــال دـــــارجراءا  التـــــي اتخـــــ تها األمانـــــة العامـــــة لإلعـــــداد والتحضـــــير لعقـــــد مـــــؤتمر رؤســـــاء الجامعـــــا  
 العربية والهلدية  في دولة ارمارا  العربية المتحدر.

 رابعًا: التعاون العربي مع جمهورية البرازيل االتحادية:

تـــــــائج االجتمـــــــاع الثالـــــــث اليـــــــا  المشـــــــاورا  السياســـــــية علـــــــى مســـــــتوى كبـــــــار المســـــــؤولين فـــــــي وزارر الترحيـــــــب بل
ـــــــاري   ـــــــد بت ـــــــ ي عق ـــــــة  ال ـــــــة وجامعـــــــة الـــــــدول العربي ـــــــل االتحادي ـــــــة ال رازي ـــــــر  19/11/2020الخارجيـــــــة دجمهوري ع 

ــــــة "فيــــــدمو كــــــونفرانس"  ودعــــــور األمانــــــة العامــــــة إلــــــى مواصــــــلة التلســــــيا مــــــع الجانــــــب ال رازيلــــــي فــــــ ي إطــــــار تقلي
 ."19 – وفيد "مواجهة التدا يا  االجتما ية وارنسانية والصحية لتدا يا  

 خامسًا: التعاون العربي مع الحكومة اليابانية:

ــــــامج األمــــــم  ــــــة وبرن ــــــة العامــــــة والحكومــــــة الياداني ــــــي نظمتهــــــا األمان ــــــة الت ــــــدر المســــــتدمرر الثالث ــــــائج المائ ــــــب بلت الترحي
جتمـــــــاعي واالقتصـــــــادي مـــــــن فيـــــــرو  كورونـــــــا المســـــــتجد"  التـــــــي عقـــــــد  المتحـــــــدر ارنمـــــــائي  حـــــــول "التعـــــــافي اال

ــــــاري   ــــــة العامــــــة لل ــــــدء فــــــي اتخــــــان ارجــــــراءا   10/12/2020بت ع ــــــر تقليــــــة "فيــــــدمو كــــــونفرانس"  ودعــــــور األمان
الالزمـــــة دالتلســـــيا مـــــع الجانـــــب اليادـــــاني وبرنـــــامج األمـــــم المتحـــــدر ارنمـــــائي  لتلفيـــــ  توصـــــيا  المائـــــدر المســـــتدمرر  

 ".19 -في الحدب من التدا يا  االجتما ية وارنسانية والصحية لوباء " وفيد دما يسهم

 
 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2299)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 التنمية المستدامة 

 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى  على (107) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن
 على: اطالعه بعد -

 العامة  م كرر األمانة ▪
 ( 107( و)106تقرير األمين العام حول نشاا األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
دالملعقــــــة  2030توصـــــيا  االجتمـــــاع الثـــــامن للجلـــــة العربيـــــة لمتادعــــــة تلفيـــــ  أهـــــدا  التلميـــــة المســـــتدامة  ▪

  9/12/2020العربية بتاري  
 قراراتا السادقة في ه ا الشأ   ▪
 ى مستوى كبار المسؤولين نتائج أعمال اجتماع المجلس عل ▪

 العامة، األمانة إيضاحات إلى االستماع وبعد -
 المناقشات، ضوء وفي -
 

 ُيقــــرر

 2030األخـــــــ  علمـــــــال بتوصـــــــيا  االجتمـــــــاع الثـــــــامن للجلـــــــة العربيـــــــة لمتادعـــــــة تلفيـــــــ  أهـــــــدا  التلميـــــــة المســـــــتدامة  .1
 .9/12/2020بتاري   ع ر تقلية "فيدمو كونفرانس"  دالملعقة العربية

  دجمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة مـــــع وزارر التخعـــــيط والتلميـــــة االقتصـــــاديةللجامعـــــة حيـــــب بتعـــــاو  األمانـــــة العامـــــة التر  .2
شــــــرا  المبعــــــوث الخــــــاص لألمــــــم المتحــــــدر لتمويــــــل إتحــــــت  "تمويــــــل التلميــــــة المســــــتدامة الــــــوطلي"رعــــــداد تقريــــــر 

عــــــداد إ ة الراغبــــــة فــــــي مــــــتم تع يقــــــا فــــــي الــــــدول العربيــــــ يلــــــكلمــــــون  أوب ونلــــــر للتلميــــــة المســــــتدامة   2030خعــــــة 
 رير تمويل للتلمية المستدامة على المستوى الوطلي. اتق

ارحاطــــــة علمــــــال دعقــــــد فعاليــــــا  اللســــــخة الرادعــــــة لألســــــ وع العربــــــي للتلميــــــة المســــــتدامة علــــــى هــــــام  فعاليــــــا   .3
ـــــي –ا ســـــ و معـــــرض " ـــــا واســـــتعراض أحـــــدث مســـــتجداتها "2021عـــــام  /دب ـــــة للمشـــــاركة في   ودعـــــور الـــــدول العربي

 . 2030 لفي  أهدا  التلمية المستدامةدشأ  ت
 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2300)ق
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 رارـــــق
 بشأن

 تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان
 ــــــــــ

 الوزاري، المستوى  على (107) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن

 بعد اطالعه على: -

   21/9/2020بتاري    لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤو  ال يئة الدورر االستثلائيةتقرير وقرارا   ▪
( لمجلس وزراء اللقل العرب )مقر األ اديميـة العربيـة للعلـوم والت لولوجيـا واللقـل 33الدورر العادية )تقرير وقرارا   ▪

 (  22/10/2020-21مدملة االسكلدريةة  –البحري 
  25/11/2020بتاري    اري العربي للمياه( للمجلس الوز 12الدورر )تقرير وقرارا   ▪
  17/12/2020بتاري    ( لمجلس الوزراء العرب لالتصاال  والمعلوما 24تقرير وقرارا  الدورر ) ▪
  17/12/2020( لمجلس وزراء الشؤو  االجتما ية العرب بتاري  40قرارا  الدورر ) ▪
  21/12/2020  قرارا  الدورر الثانية للمجلس العربي للسكا  والتلمية بتاري ▪
   21/12/2020بتاري    ( لمجلس وزراء ارسكا  والتعمير العرب37الدورر )تقرير وقرارا   ▪
  23/12/2020-22مومي   ( للمجلس الوزاري العربي للسياحة23الدورر )تقرير وقرارا   ▪
  3/11/2020بتاري    تقرير وقرارا  االجتماع الساد  للجلة الدائمة ل ودا  ال لاء العربية ▪
االجتمـــــاع االســـــتثلائي للجلـــــة الملظمـــــا  للتلســـــيا والمتادعـــــة المل ثقـــــة عـــــن المجلـــــس االقتصـــــادي  وتوصـــــيا تقريـــــر  ▪

   3/12/2020بتاري    واالجتماعي
  ( للجلــة التلســيا العليــا للعمــل العربــي المشــترك برئاســة معــالي األمــين العــام50تقريــر وقــرارا  الــدورر العاديــة ) ▪

  13/1/2021بتاري  
  27/1/2021( للجلة مؤسسا  المجتمع المدني العربية بتاري  29وتوصيا  االجتماع )تقرير  ▪
 نتائج أعمال اجتماعا  اللجلتين االقتصادية واالجتما ية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر

 :ةأواًل: المجالس الوزاري
 :اإلحاطة علمًا بــ

 . 21/9/2020بتاري    الدورر االستثلائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤو  ال يئةتقرير وقرارا   -
( لمجلــس وزراء اللقــل العــرب )مقــر األ اديميــة العربيــة للعلــوم والت لولوجيــا 33الــدورر العاديــة )تقريــر وقــرارا   -

 (.22/10/2020-21مدملة االسكلدريةة  –واللقل البحري 
 .25/11/2020بتاري    ( للمجلس الوزاري العربي للمياه12الدورر )تقرير وقرارا   -
 .17/12/2020بتاري    ( لمجلس الوزراء العرب لالتصاال  والمعلوما 24الدورر )تقرير وقرارا   -
 .17/12/2020( لمجلس وزراء الشؤو  االجتما ية العرب بتاري  40قرارا  الدورر ) -
 .21/12/2020ا  الدورر الثانية للمجلس العربي للسكا  والتلمية بتاري  قرار  -
 .21/12/2020بتاري    ( لمجلس وزراء ارسكا  والتعمير العرب37الدورر )تقرير وقرارا   -
 .23/12/2020-22مومي   ( للمجلس الوزاري العربي للسياحة23الدورر )تقرير وقرارا   -
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 :ثانيًا: اللجان
 الموافقة على:

 .3/11/2020بتاري    قرير وقرارا  االجتماع الساد  للجلة الدائمة ل ودا  ال لاء العربيةت -
  ( للجلة التلسيا العليـا للعمـل العربـي المشـترك برئاسـة معـالي األمـين العـام50تقرير وقرارا  الدورر العادية ) -

 . 13/1/2021 بتاري 
. والعلــب مـــن 27/1/2021لمـــدني العربيــة بتـــاري  ( للجلــة مؤسســـا  المجتمــع ا29تقريــر وتوصــيا  االجتمـــاع ) -

د للقواعــد األساســية الخاصــة بتلظــيم عالقــة التعــاو   األمانــة العامــة إعــادر إرســال المعــامير الخاصــة داللظــام الملحــدب
بـين أجهـ ر جامعــة الـدول العربيــة والجمعيـا  غيـر الحكوميــة  إلـى الــدول العربيـة أعضـاء لجلــة مؤسسـا  المجتمــع 

 (. 108يدال لعرضها على اجتماع الدورر القادمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي )المدني  تمه
االجتمـــاع االســــتثلائي للجلـــة الملظمـــا  للتلســـيا والمتادعــــة المل ثقـــة عـــن المجلـــس االقتصــــادي  وتوصـــيا تقريـــر  -

 ةمع التأكيد على ما يلي  3/12/2020بتاري    واالجتماعي
 على اللحو التالية 2021ظما  العربية المتخصصة للسلة المالية الموافقة على أ  ت و  موازنا  المل .1

الميزانية المعتمدة لعام  مصادر التمويل اسم المنظمة
2020 

 وصت به اللجنةأما 

2021 

 الملظمة العربية للتلمية ال را ية
 

 6.200.000 6,200,000 مساهما  الدول
 1.310.500 1,310,500 التمويل ال اتي

 7.510.500 7,510,500 ــــــــــــــياالجمال

 الملظمة العربية للتلمية الصلا ية والتعدمن
 3.625.000 3,625,000 مساهما  الدول
 1.125.000 125,000 ,1 التمويل ال اتي
 4.750.000 4,750,000 االجمالـــــــــــــــــــي

 3.900.000 3,900,000 مساهما  الدول ملظمة العمل العربية
 300.000 300,000 التمويل ال اتي
 4.200.000 4,200,000 االجمـــــــــــــــــــــــالي

 9.000.000 9,000,000 مساهما  الدول الملظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
 1.600.000 1,600,000 التمويل ال اتي

 500.000 500.000 االحتياطي العام
 11.100.000 11,100,000 ــــــــياالجمالـــــــــــــ

 2.000.000 2,000,000 مساهما  الدول الهيئة العربية للعاقة ال رية
 30.000 30,000 التمويل ال اتي
 2.030.000 2,030,000 االجمـــــــــــــــــــــــالي

 400.000 400,000 مساهما  الدول الملظمة العربية للتلمية اردارية
 2.600.000 4,600,000 ل اتيالتمويل ا

 3.000.000 5.000.000 االجمـــــــــــــــــــــــالي
 1.100.000 1,200,000 مساهما  الدول الملظمة العربي للعيرا  المدني

 268.000 400,000 التمويل ال اتي
 1.368.000 1,600,000 االجمـــــــــــــــــــــــالي
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الميزانية المعتمدة لعام  مصادر التمويل اسم المنظمة
2020 

 وصت به اللجنةأما 

2021 
جيــــــــــا  االتصــــــــــال الملظمــــــــــة العربيــــــــــة لت لولو 

 والمعلوما 
 1.100.000 - مساهما  الدول
 500.000 - التمويل ال اتي
 1.600.000 - االجمـــــــــــــــــــــــالي

المركـــــــ  العربـــــــي لدراســـــــا  الملـــــــاطا الجافـــــــة 
 واألراضي القاحلة

 5.100.000 5,100,000 مساهما  الدول
 900.000 1,900,000 التمويل ال اتي

 6.000.000 7,000,000 ـــــــــــــــــــــالياالجمــ
المركـــ  العربـــي للوقايــــة مـــن الـــ الزل وال ــــوارث 

 2.638.430 2.638.430 مساهما  الدول الع يعية األخرى 
 

الموافقـــــــة علـــــــى تعـــــــدمل مســـــــمى الملظمـــــــة العربيـــــــة للتلميـــــــة الصـــــــلا ية والتعـــــــدمن ليصـــــــب  "الملظمـــــــة العربيـــــــة  .2
 التعدمن".للتلمية الصلا ية والتقييس و 

وفــــــا الصــــــيهة  الموافقــــــة علــــــى الهيكــــــل التلظيمــــــي للملظمــــــة العربيــــــة للتلميــــــة الصــــــلا ية والتقيــــــيس والتعــــــدمن  .3
دو  أ  مترتـــــب علـــــى نلـــــر أيـــــة   العـــــام المســـــاعد ضـــــمن الهيكـــــل المـــــدمرمـــــع اردقـــــاء علـــــى ملصـــــب   المرفقـــــة

 أ باء مالية إضافية على الدول األعضاء. 
ــــــدول األعضــــــاء فــــــي الملظمــــــ .4 ــــــة دعــــــور ال ــــــة للمســــــاهمة فــــــي الت ــــــالي  الســــــلوية الثابت ــــــة للتلميــــــة ارداري ة العربي

ـــــدول األعضـــــاء  ولمـــــدر عـــــام واحـــــد دصـــــفة  2,400,000والبالهـــــة  دوالر أمريكـــــي  ونلـــــر لمـــــن مرغـــــب مـــــن ال
 استثلائية.

( مــــــن نظــــــام مكافــــــأر نهايــــــة الخدمــــــة لمــــــوظفي الملظمــــــا  7الموافقــــــة علــــــى تعــــــدمل الفقــــــرر )أ( مــــــن المــــــادر ) .5
ــــــة  ــــــأر نهايــــــة خدمــــــة العربي ــــــالية "يســــــتحا الموظــــــف علــــــد انتهــــــاء خدمتــــــا مكاف ــــــى اللحــــــو الت المتخصصــــــة عل

ـــــان مـــــن  ـــــ  اللف ـــــدخل هـــــ ا التعـــــدمل حي ـــــى أ  م تلحســـــب بواقـــــع شـــــهر عـــــن كـــــل ســـــلة مـــــن ســـــلوا  الخدمـــــة"  عل
ـــــــى ســـــــلوا  خدمـــــــة  ـــــــأقر رجعـــــــي عل ـــــــس االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي  وال يســـــــري د ـــــــرار المجل ـــــــاري  صـــــــدور ق ت

ي  صــــدور قــــرار المجلــــس  ويــــتم مراجعــــة هــــ ا التعــــدمل فــــي حــــال اتخــــان مجلــــس جامعــــة الموظــــف الســــادقة لتــــار 
 الدول العربية قرارال بتعدمل قراره المشار إليا به ا الشأ .

ـــــة ومكافـــــأر نهايـــــة الخدمـــــة  .6 ـــــب مـــــن مجلـــــس الوحـــــدر االقتصـــــادية العربيـــــة صـــــر  كافـــــة المســـــتحقا  المالي العل
 لمجلس. عن فترر عملا دا  الخاصة دالسيد/ صباح نوري 

ت ليـــــ  الملظمـــــة العربيـــــة للعيـــــرا  المـــــدني بتلفيـــــ  الحكـــــم القضـــــائي الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة ارداريـــــة لجامعـــــة  .7
ــــــاري   ــــــة بت ــــــدول العربي ــــــدعوى القضــــــائية المل 28/11/2019ال ــــــا دال قامــــــة مــــــن طــــــر  الســــــيد/ محمــــــد   والمتعل

 الموظف السابا دالملظمة.  ولد لحضانة

 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2301)ق
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 رارـــــق

 بشأن
  ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي108تأكيد موعد ومكان عقد الدورة )

 ( للمجلس109وتحديد موعد ومكان عقد الدورة )
 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،107إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -
  3/9/2020( بتاري  106( د.ع )2286ي رقم )قرار المجلس االقتصادي واالجتماع ▪
 نتائج أعمال اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين  ▪
 وعماًل بأحكام النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي، -
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر

 2021مونيــــو/ ح يـــــرا   16-14متادعــــة دمقــــر األمانــــة العامـــــة خــــالل الفتــــرر عقـــــد اجتمــــاع لجلــــة التلفيـــــ  وال: أوالً 
 ه. 1442نو القعدر  6-4 الموافا

( للمجلس االقتصادي واالجتماعي بمقر األمانة العامة على النحو 108موعد عقد الدورة العادية )تأكيد : ثانياً 
 التالي:

ــــــــين مــــــــوم الخمــــــــي .1 ــــــــة مؤسســــــــا  المجتمــــــــع المــــــــدني الثالق   2021أغســــــــعس/ آب  26س اجتمــــــــاع لجل
 هــــ. 1443محرم  18الموافا 

 هــــ.1443محرم  21  الموافا 2021أغسعس/ آب  29اجتماع اللجلة االجتما ية موم األحد  .2
  المــــــــوافقين 2021أغســــــــعس/ آب  31-30اجتمــــــــاع اللجلــــــــة االقتصــــــــادية مــــــــومي االقلــــــــين والثالقــــــــاء  .3

 هــــ.  1443محرم  22-23
 ي واالجتمــــــــــاعي علــــــــــى مســــــــــتوى كبــــــــــار المسئوليـــــــــــن مـــــــــــوم األربعــــــــــاءاجتمــــــــــاع المجلــــــــــس االقتصــــــــــاد .4

 هــــ. 1443محرم  24  الموافا 2021س تم ر/أملول  1
ســــــ تم ر/أملول  2اجتمــــــاع المجلــــــس االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي علــــــى المســــــتوى الــــــوزاري مــــــوم الخمــــــيس  .5

 هــــ. 1443محرم  25  الموافا 2021

ـــــد اجتمــــاع لجلــــة التلفيــــ  والمتا ثالثــــًا: ــــة العامــــة خــــالل الفتــــرر عق  كــــانو  أول /ديســــم ر 16-14دعــــة دمقــــر األمان
 ه. 1443 جماد أول 12-10الموافا  2021
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( للمجلس االقتصادي واالجتماعي بمقر األمانة العامة على النحو 109: تحديد موعد عقد الدورة العادية )رابعاً 
 التالي:

   2022 شــــــباا /ف رامــــــر 3مــــــوم الخمــــــيس  ينالحــــــادي والثالقــــــاجتمــــــاع لجلــــــة مؤسســــــا  المجتمــــــع المــــــدني  .1
 هــــ. 1443رجب  2الموافا 

 هــــ. 1443 رجب 5  الموافا 2022 شباا /ف رامر 6االجتما ية موم األحد اجتماع اللجلة  .2
ــــــــــــــــــين والثالقــــــــــــــــــاء  .3 ــــــــــــــــــومي االقل ــــــــــــــــــة االقتصــــــــــــــــــادية م ــــــــــــــــــر 8-7اجتمــــــــــــــــــاع اللجل    2022 شــــــــــــــــــباا /ف رام

 هــــ.  1443 رجب 7-6الموافقين 
ــــار المساجتمــــاع ال .4 ــــى مســــتوى كب ـــــوم األربعــــاء ؤ مجلــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي عل ـــــن م  شــــباا /ف رامــــر 9ولي

 هــــ. 1443 رجب 8  الموافا 2022
 شـــــــباا /ف رامـــــــر 10اجتمـــــــاع المجلـــــــس االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي علـــــــى المســـــــتوى الـــــــوزاري مـــــــوم الخمـــــــيس  .5

 هــــ. 1443 رجب 9  الموافا 2022

 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2302)ق
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 الوزير مفوض/ أحمد صالح عادل
 

مدير أمانة المجلس االقتصادي 
 واالجتماعي

 السفير/ د. كمال حسن علي
 

 األمين العام المساعد
 ر يس قطاع الشئون االقتصادية

 د.  يفاء أبو ازالة ة/السفير 
 

 األمين العام المساعد
 ر يس قطاع الشئون االجتماعية

 اك علي الشيتانبر السيد/ معالي 
 

 وزير المالية 
 ولة الكويتد

 
 
 

 ثالثًا: الكلمات
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 كلمـة 
 خليفة مساعد حمادةمعالي السيد/ 

 تبدولة الكوي وزير المالية
 ( [106] الدورة السابقة ةسا)رئ

 
 فــي

 
 اجتماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــي

 (107الدورة العاديـة )
 على المستوى الوزاري

 

 

 

 

 

 

 

 2021فبراير/ شباط   4 تقنية "فيديو كونفرانس": عبر

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ـــــــــــــــــــ

 (0354) خ – 29(/21/02)03/107ج 



40 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود
 األمين العام لجامعة الدول العربية –معالي السيد الفاضل/ أحمد أبو الغيط 

 األخوات واألخوة الحضور
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

ـــــةل أ  أ ـــــي بداي ـــــب ل ـــــة  يعي ـــــدول العربي ـــــوزراء والســـــيد األمـــــين العـــــام لجامعـــــة ال رحـــــب دأصـــــحاب المعـــــالي ال
واألخــــــوا  واألخــــــور رؤســــــاء الوفــــــود  وكافــــــة العــــــاملين فــــــي األمانــــــة العامــــــة لجامعــــــة الــــــدول العربيــــــة  وأ  
ــــى المشــــاركة فــــي ظــــل الظــــرو  االســــتثلائية نتيجــــة  ــــى حرصــــكم الشــــدمد عل أتقــــدم ل ــــم دالشــــكر الج يــــل عل

ـــــــدورر الســـــــادقة 19-  " وفيـــــــدتـــــــدا يا  فيـــــــرو  ـــــــة دذنجـــــــاح أعمـــــــال ال ـــــــى تعـــــــاون م وجهـــــــودكم الم  ول "  وعل
السادســــــة دعــــــد المائــــــة للمجلــــــس االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي خــــــالل رئاســــــة دولــــــة ال ويــــــت  وعلــــــى الجهــــــد 

 الم  ول في ارعداد والتحضير ألعمال الدورر الحالية السادعة دعد المائة.

 
 األخوات واألخوة،،،،

هــــ ا المل ــــر ومــــن خــــالل اجتماعلــــا هــــ ا الــــ ي تــــال وفــــار أميــــر ارنســــانية ســــمو أميــــر دولــــة  ال يســــعلي مــــن
ـــــراحلين  أو  ـــــراه  وتقـــــدمرال لمســـــيرر ال  دال ويـــــت الراحـــــل الشـــــي / صـــــباح األحمـــــد الجـــــابر الصـــــباح طيـــــب ت ق
ـــــي خدمـــــة األمتـــــين العربيـــــة وارســـــالمية ودول العـــــا لم أ  أســـــت كر اليـــــوم ســـــلواتا رحمـــــا ت مـــــن الععـــــاء ف

أجمـــــع فـــــي ســـــ يل تحقيـــــا األمـــــن واالســـــتقرار ونشـــــر الســـــالم عربيـــــال ًوقليميـــــال وعالميـــــال  ومســـــاهماتا الفاعلـــــة 
ــــي دعــــم التلميــــة االقتصــــادية واالجتما يــــة العربيــــة دمــــا يحقــــا طموحــــا  الشــــعوب العربيــــة  والتــــي ملهــــا  ف

لـــــــدعم المشـــــــروعا  ف ـــــــرر إنشـــــــاء القمـــــــة العربيـــــــة التلمويـــــــة االقتصـــــــادية واالجتما يـــــــة  ًونشـــــــاء صـــــــلدوق 
الصــــــــــهيرر والمتوســــــــــعة  ومبادرتــــــــــا رحمــــــــــا ج دذنشــــــــــاء صــــــــــلدوق لالســــــــــتثمار فــــــــــي مجــــــــــال الت لولوجيــــــــــا 

 واالقتصاد الرقمي  وغيرها من المشاريع التي تصب في مصلحة العمل العربي المشترك.

 
 أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود،،،،

مائـــــة يـــــأتي فـــــي وقـــــت تشـــــهد دـــــا الـــــدول العربيـــــة والعـــــالم إ  توقيــــت أعمـــــال اجتمـــــاع الـــــدورر الســـــادعة دعـــــد ال
" والتــــــي اســــــتمر  19-أجمــــــع علــــــى اســــــتمرار التــــــدا يا  االقتصــــــادية واالجتما يــــــة جــــــراء جائحــــــة " وفيــــــد

 قرادة العام.
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ـــــع شـــــعوبلا  ـــــاح لجمي ـــــوفير اللق ـــــرو   وت ـــــد مـــــن الجهـــــد والعمـــــل لمواجهـــــة هـــــ ا الفي ـــــع لم ي ـــــا نتعل ولهـــــ ا فذنل
ا   والتــــــي مــــــن أهمهــــــا االعتمــــــاد علــــــى االقتصــــــاد الرقمــــــي الــــــ ي أق ــــــت قدرتــــــا العربيــــــة  وموا بــــــة التعــــــور 

 على موا بة التهيرا  التي وا  ت الجائحة وتخضي  الصدما .

 
 أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود،،،،

متضـــمن جـــدول أعمـــال الـــدورر الحاليـــة الســـادعة دعـــد المائـــة للمجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي مواضـــيع هامـــة 
ة  ًون نؤكد دأ  دولة ال ويت حريصة كل الحرص على دعمهـا المسـتمر لتحقيـا الم يـد مـن اللجاحـا  وحيوي

له ا ال يا  العربي  فذنلا نأمل من الجميع التعاو  وتسريع الخعوا  في دعـم العمـل العربـي المشـترك  والتـي 
تــي تحتــا  إلــى م يــد مــن الجهــود فــي مقــدمتها اتفاقيــة تيســير وتلميــة التبــادل التجــاري بــين الــدول العربيــة  وال

 للعمل على إنجاز األطر القانونية والتشريعية الخاصة بها.

 
 وختامًا،،،،

لـــــى المشـــــاركين فـــــي األمانـــــة العامـــــة لجامعـــــة الـــــدول  أ ـــــرر شـــــكري وامتلـــــاني إلـــــى معـــــالي األمـــــين العـــــام ًو
ـــــى ج ـــــة العـــــاملين بهـــــا  عل ـــــة المتخصصـــــة وكاف ـــــة  ومـــــدراء عـــــامي الملظمـــــا  العربي هـــــودهم المقـــــدرر العربي
 في دعم العمل العربي المشترك  متعلعين لم يد من ارنجاز والعمل في أعمال الدورر الحالية.

 

ـــــا  الشـــــ يقة األخ/ راوول نعمـــــة  ـــــة ل ل ـــــر االقتصـــــاد والتجـــــارر دجمهوري واا  أود أ  أدعـــــو أخـــــي معـــــالي وزي
 ئاستا له ه الدورر.لتسلم رئاسة الدورر الحالية  متمليال لمعاليا التوفيا والسداد في ر 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
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 ،أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الوفود
 معالي السيد أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية،

 اإلخوة واألخوات الكرام،
 

 
در رؤســـــــاء الوفـــــــود والحضـــــــور ال ـــــــريم ويشـــــــرفلي بدايـــــــة أ  أرحـــــــب دأصـــــــحاب المعـــــــالي والســـــــعايســـــــعدني 

 (.107المشاركين في اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري في دورتا )

 مــــــا أتقــــــدم دج يــــــل الشــــــكر إلــــــى دولــــــة ال ويــــــت الشــــــ يقة علــــــى الجهــــــود التــــــي بــــــ لتها فــــــي إنجــــــاح الــــــدورر 
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.106)

عـــــالي األمــــين العـــــام لجامعـــــة الــــدول العربيـــــة الــــدكتور أحمـــــد أبــــو الغـــــيط دج يـــــل ويســــعدني أ  أتقـــــدم مــــن م
الشــــــكر علــــــى جهــــــوده فــــــي تعــــــوير العمــــــل العربــــــي المشــــــترك والــــــدفاع عــــــن قضــــــايا العــــــرب ومصــــــالحهم  
ـــــى  ـــــة عل ـــــدول العربي ـــــة العامـــــة لجامعـــــة ال ـــــى مســـــاعدي األمـــــين العـــــام ومـــــوظفي األمان والشـــــكر موصـــــول إل

 الحالية.ر ر الجهود في ارعداد للدو 
وأود أيضــــــــال أ  أشــــــــكر كافــــــــة المســــــــاهمين فــــــــي إنجــــــــاح هــــــــ ا االجتمــــــــاع  ال ســــــــيما فــــــــي هــــــــ ه الظــــــــرو  
االســــتثلائية التــــي يمــــر بهــــا العــــالم دأســــره نتيجــــة جائحــــة كورونــــا والتــــي تفــــرض التضــــامن وتظــــافر الجهــــود 

 لتمكين المواجهة األمثل للتحديا  بين الدول العربية.

 ا الحضور الكرام،أصحاب المعالي والسعادة، أيه
مــــع تفــــاقم األزمــــا  المتعاقبــــة  وفــــي معلعهــــا جائحــــة كورونــــا  التــــي وضــــعتلا والعــــالم دأســــره أمــــام تحــــديا  
ــــى  ــــى تفعيــــل الت امــــل والت افــــل العربــــي وخاصــــة الت امــــل عل ــــع إل ــــا نتعل غيــــر مســــ وقة فــــي هــــ ا القــــر . إنل

 صادي وارنمائي.المسارا  نا  األهمية بين الدول العربية ال سيما الت امل االقت

فالوحــــــدر االقتصــــــادية والتعــــــاو  ارقليمــــــي لمواجهــــــة اللتــــــائج الســــــل ية لهــــــ ه الجائحــــــة هــــــي معلــــــب أســــــا  
ــــة  ــــى هــــ ا المل ــــر  أدعــــو كاف ــــا  مــــن عل ــــي التعاضــــد لمواجهــــة األزمــــا . مــــن هل ــــا العربــــي ف يحــــا ي تاريخل

ـــــ ـــــى األمـــــن الهـــــ ائي للمـــــواطلين  ونل ـــــى التعاضـــــد للمحافظـــــة عل ر مـــــن خـــــالل ديمومـــــة ارخـــــوا  العـــــرب إل
سالســـــل ارنتـــــا  ارقليميـــــة  وتع يـــــ  التجـــــارر ال يليـــــة  ونؤكـــــد علـــــى أولويـــــة إزالـــــة المعوقـــــا  التجاريـــــة التـــــي 
نلـــــا  تواجـــــا هـــــ ه الملعقـــــة تمكيلـــــال لمعالجـــــة المشـــــا ل االقتصـــــادية األساســـــية اللاتجـــــة عـــــن هـــــ ه الع بـــــا   ًو

رر المتاحـــــــة وغيـــــــر المســـــــتهلة فـــــــي دوللـــــــا نعـــــــي أهميـــــــة تع يـــــــ  المبـــــــادال  التجاريـــــــة نظـــــــرال للفـــــــرص ال  يـــــــ
 العربية.
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أمـــــا علـــــى الصـــــعيد ارنمـــــائي فقـــــد بـــــرز  أهميـــــة التعـــــور الت لولـــــوجي فـــــي التصـــــدي للتـــــائج هـــــ ه الجائحـــــة 
وأق تـــــــــت التجربـــــــــة أ  المفتـــــــــاح األساســـــــــي للتقـــــــــدم والتواصـــــــــل هـــــــــو فـــــــــي التحـــــــــول الرقمـــــــــي فـــــــــي اردارا  

لجهود العربيـــــة الم  ولـــــة فـــــي هـــــ ا الشـــــأ   ال ســـــيما الحكوميـــــة وبلـــــاء اقتصـــــاد رقمـــــي فاعـــــل  ونلـــــوه هلـــــا دـــــا
إطــــالق مبـــــادرر )الجامعـــــة الرقميــــة( الهادفـــــة لـــــدعم االقتصــــادا  اللاشـــــئة فـــــي الشــــرق األوســـــط ودول شـــــمال 

  كــــــ لر المبــــــادرا  المل ثقــــــة عــــــن "الرؤيــــــة العربيــــــة وغــــــرب إفري يــــــا  ع ــــــر تأهيــــــل ال ــــــوادر تقليــــــال ومعرفيــــــال 
 َم بطلا  االستراتيجية لدعم اللمو االقتصادي واالجتماعي.كأحد المل  2018لالقتصاد الرقمي" 

وال يخفـــــــى عليلـــــــا ااقـــــــار الجمـــــــة علـــــــى الصـــــــعيدمن االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي لتلـــــــامي معـــــــدال  البعالـــــــة 
ـــــ ي مـــــلعكس ســـــلبال  ال ـــــي تلضـــــعر إليهـــــا عـــــدر دول  األمـــــر ال ســـــيما مـــــع توســـــع حـــــاال  ارغـــــالق التـــــام الت

ـــــى كافـــــة فئـــــا  المجتمـــــع فيـــــدفع دال عبقـــــا  الوســـــعى والفئـــــا  المهمشـــــة نحـــــو االحتقـــــا  المـــــؤدي إلـــــى عل
عـــــدم االســـــتقرار  وســـــو  مـــــ داد األمـــــر ســـــوءل فـــــي حالـــــة عـــــودر المهـــــاجرين ألســـــباب خارجـــــة عـــــن إرادتهـــــم  
لــــ لر نـــــدعو ربـــــداء الحــــرص الشـــــدمد والمشـــــترك علـــــى حمايــــة المهـــــاجرين العـــــرب فــــي الـــــدول العربيـــــة مـــــن 

ــــة وت ــــادا  وكــــوادر إداري ــــد عاملــــة مــــن أي ملافســــة مســــتجدر أو تهييــــر مســــتثمرين وقي ــــا وي ــــة علي قليــــة ومهلي
 في السياسا  العامة.

 السادة الحضور،،
يجســـــد هـــــ ا اللقـــــاء أهميـــــة ك يـــــرر  إن مـــــدعم ضـــــرورر توحيـــــد الرؤيـــــا وتوقيـــــا التعـــــاو  والتلســـــيا فـــــي العمـــــل 

 على كافة األصعدر تح يقال له ا الت امل.
لتح يقــــا مــــن خــــالل كافــــة االجتماعــــا  التــــي تســــفر عــــن  فهــــ ا الهــــد  المحــــوري هــــو مــــا يجــــب أ  نســــعى

إعـــــداد العدمـــــد مـــــن مشـــــاريع القـــــرارا  كتلـــــر المعروضـــــة علـــــى اجتماعلـــــا اليـــــوم والتـــــي ال تقـــــل أهميـــــة عـــــن 
القــــــــرارا  التــــــــي عرضــــــــت وصــــــــدقت فــــــــي الــــــــدورا  الســــــــادقة للمجلــــــــس االقتصــــــــادي واالجتمــــــــاعي والتــــــــي 

 تتعلب المتادعة والتلفي .

ــــام،و  ــــي الخت ــــال أتقــــدم دا ف لــــى كافــــة الحاضــــرين متملي ــــى كافــــة الملظمــــين لهــــ ا االجتمــــاع ًو لشــــكر مجــــددال إل
 أ  مت لل لقاءنا داللجاح.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

  معالي السيد راوول نعمة   

 وزير االقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية 

 ر يس الدورة الحالية للمجلس االقتصادي واالجتماعي

 ،والمعالي السادة الوزراء السموأصحاب 

 

 والسادة، السيدات
لــــــى بلــــــدكم الع يـــــ  علــــــى تــــــولي رئاســـــة الــــــدورر الحاليــــــة  يســـــعدني فــــــي ال دايـــــة أ  أتوجــــــا دالتهلئــــــة إلـــــيكم ًو
ــــت علــــى  ــــة ال وي ــــى دول ــــي هــــ ه المهمــــة.. كمــــا أتوجــــا دالشــــكر إل ــــا ف ــــال ل ــــم خــــالا التوفي ــــس  متملي للمجل

 رئاسة الدورر السادقة للمجلس واردارر الحكيمة ألعمالا.

فــــي ظـــــل الظــــرو  االســـــتثلائية اليــــوم للمـــــرر الثانيــــة علـــــى التــــوالي ع ـــــر تقليــــة االتصــــال المرئـــــي..  نجتمــــعل 
ـــــة والعـــــالم أجمـــــع... وكمـــــا نتـــــادع جميعـــــال  فقـــــد دخلـــــت هـــــ ه  التـــــي فرضـــــتها الجائحـــــة علـــــى ملعقتطلـــــا العربي

األزمـــــــة طـــــــورال جدمــــــــدال... حيـــــــث تســــــــابا دوللـــــــا الــــــــ من مـــــــن أجــــــــل تـــــــوفير اللقاحــــــــا  وتحقيـــــــا الملاعــــــــة 
 الجما ية للمجتمعا  في أقرب ااجال الممكلة  وبما يلمكن من استعادر الحيار الع يعية. 

إ  التــــــأقيرا  االقتصــــــادية واالجتما يــــــة لهــــــ ه الجائحــــــة ســــــتمتد  ربمــــــا لســــــلوا .. وهــــــو أمــــــر  يلحــــــتم ت لــــــي 
ــــــا   ــــــى الفئ ــــــدر  خاصــــــة عل ــــــة األجــــــل للتعامــــــل مــــــع التبعــــــا  الممت خعــــــط واســــــتراتيجيا  متوســــــعة وطويل

ضـــــعف فـــــي المجتمعـــــا .. فالملعقـــــة العربيـــــة لـــــم ت ـــــن  وج الحمـــــد  مـــــن الملـــــاطا األ ثـــــر تضـــــررال مـــــن األ
ـــــ ـــــا أود أ  ألقبلـــــي علـــــى تلـــــر الحكومـــــا  العربيـــــة الت  يحيـــــث الخســـــائر البشـــــرية علـــــى مســـــتوى العـــــالم.. وهل

حرصـــــت علـــــى اتخـــــان إجـــــراءا  ســـــريعة وحاســـــمة أســـــهمت فـــــي احتـــــواء آقـــــار الوبـــــاء.. غيـــــر أ  ملعقتلـــــا  
لألســــــف  لــــــن تلجــــــو مــــــن ااقــــــار المصــــــاحبة للجائحــــــة  ومــــــا أفرزتــــــا مــــــن حالــــــة انعــــــدام اليقــــــين وتراجــــــع و 

ــــــي متحملهــــــا  ــــــة الت ــــــاض فــــــي أســــــعار العاقــــــة.. فضــــــالل عــــــن الخســــــائر الهائل ــــــب والعــــــرض معــــــال وانخف العل
 قعاع السياحة والسفر.

ــــدمال فــــي تلفيــــ ــــا دكيضيــــة الملضــــي قل ــــدول العربيــــة متعل ــــة والتحــــدمث إ  التحــــدي الماقــــل أمــــام ال   خعــــط التلمي
االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي  مــــــع معالجــــــة آقــــــار الجائحــــــة فــــــي الوقــــــت نفســــــا.. لقــــــد خلقــــــت الجائحــــــة واقعــــــال 
جدمــــدال  ســــت و  لــــا انعكاســــاتا فــــي الســــلوا  القادمــــة دالــــ ا  علــــى أجلــــدر العمــــل الحكــــومي.. خاصــــة فــــي 

لعربيــــــة إلــــــى مراجعــــــة الخعــــــط مجــــــاال  الصــــــحة والتعلــــــيم والــــــدعم االجتمــــــاعي.. وتحتــــــا  دول الملعقــــــة ا
ــــر العمــــل  ــــدر توا ــــب التحــــديا  التــــي خلقتهــــا الجائحــــة... دمــــا فــــي نل ــــدمج علاصــــر وأف ــــار جدم ــــة ب التلموي
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علــــــــى تع يــــــــ  قــــــــدرر الــــــــلظم الصــــــــحية والتعليميــــــــة علــــــــى مواجهــــــــة األحــــــــداث غيــــــــر المتوقعــــــــة وال ــــــــوارث 
امــــل معهــــا  واستشــــرافها مــــن المفاجئــــة.. بــــل وتع يــــ  قــــدرا  الحكومــــا  علــــى الت يــــ  مــــع األزمــــا   والتع

 خالل آليا  ارن ار المبكر.

ــــى صــــعيد العمــــل العربــــي المشــــترك..   ــــدال مــــن التلســــيا عل وال شــــر أ  هــــ ه التحــــديا  جميعــــال تســــتدعي م ي
فهلـــــاك دول  تواجـــــا أوضـــــاعال أصـــــعب مـــــن غيرهـــــا وأ ثـــــر إلحاحـــــال.. ال أريـــــد أ  أتحـــــدث هلـــــا علـــــى ســـــ يل 

جــــــا وضــــــعال صــــــحيال خعيــــــرال للهايــــــة فــــــي ضــــــوء اســــــتمرار األزمــــــة الحصــــــر.. ول للــــــا نعــــــر  أ  ل لــــــا  موا
االقتصــــادية والسياســـــية متعـــــددر األدعـــــاد التـــــي يمـــــر بهـــــا.. والـــــيمن كـــــ لر مواجـــــا تحـــــديا  صـــــحية وغ ائيـــــة 
ــــا  ــــا.. وتلعــــاني فلســــعين ضــــهوطال مضــــاعفة جــــراء كورون ــــيس فقــــط جــــراء كورون ــــى أ ثــــر مــــن صــــعيد  ول عل

ـــــا  والســـــلوك العلصـــــري لالحـــــتالل ارســـــرائيل ي الـــــ ي متهـــــرب مـــــن الت اماتـــــا الملصـــــوص عليهـــــا فـــــي اتفاقي
 جلي  حيال السكا  في زمن الوباء أو في زمن الحرب.  

إ  الــــدول العربيــــة األ ثــــر تضــــررال  واأل ثــــر تعرضــــال لألزمــــا   تحتــــا  فــــي هــــ ه اللحظــــة الدقيقــــة إلــــى كــــل 
عربيــــــة معالبــــــة بتحــــــدمث عـــــو  عربــــــي  ســــــواء علــــــى المســــــتوى الرســــــمي أو الشـــــع ي.. كمــــــا أ  الملعقــــــة ال

ـــــي المجـــــاال  الصـــــحية.. فضـــــالل  ـــــرا  ف ـــــادل المعلومـــــا  والخ  ـــــة لألزمـــــا   وتب ـــــا  االســـــتجادة الجما ي آلي
 عن تع ي  آليا  ارن ار المبكر.

 السيد الر يس،
ـــــس  ـــــد األول مـــــن جـــــدول أعمـــــال هـــــ ا المجل ـــــر األمـــــين العـــــام المعـــــروض فـــــي ال ل ـــــى أ  تقري ـــــا إل أود التلوي

ــــة العامــــة علــــى صــــعيد األنشــــعة نا  الصــــلة دالمجــــاال  يعكــــس الجهــــود المختل فــــة التــــي قامــــت بهــــا األمان
االقتصــــــــــادية والتلمويــــــــــة  تلفيــــــــــ ا لمقــــــــــررا  المجلــــــــــس المــــــــــوقر ومقــــــــــررا  المجــــــــــالس الوزاريــــــــــة العربيــــــــــة 

 المتخصصة  وك لر األمانا  الفلية للمجالس الوزارية العربية المتخصصة. 

ددال مــــن الموضـــــوعا  الهامــــة... ألشـــــير مــــن بيلهـــــا علــــى نحـــــو ومــــن المقـــــرر أ  مللــــاق  مجلســـــكم اليــــوم عـــــ
ــــي اعتمادهــــا  ــــاء..  ونلــــر لللظــــر ف ــــة الســــوق العربيــــة المشــــتركة لل هرب ــــة العامــــة واتفاقي ــــى االتفاقي خــــاص إل
ن المجلـــــس الـــــوزاري العربـــــي لل هربـــــاء مـــــن إنفـــــان الســـــوق المشـــــتركة  تتويجـــــال للعمـــــل الـــــدؤوب  وحتـــــى مـــــتمكب

وصــــــول إليهــــــا.. وال شــــــر أن ــــــم تتفقــــــو  معــــــي فــــــي األهميــــــة البالهــــــة التــــــي الــــــ ي اســــــتمر لعــــــدر ســــــلوا  لل
تلعــــــوي عليهــــــا مشــــــاريع الــــــربط ال هربــــــائي العربــــــي... داعتبارهــــــا أحــــــد مقومــــــا  الت امــــــل العربــــــي وتع يــــــ  
ـــــة علـــــى  ـــــافع شـــــتبى  اقتصـــــادية واجتما ي ـــــا مل ـــــع أ  تســـــاهم فـــــي تحقي ـــــي مـــــن المتوق ـــــي  والت التعـــــاو  ال يل

.. وفــــــي ضــــــوء أ  قعـــــــاع العاقــــــة هـــــــو مــــــن القعاعــــــا  األساســـــــية فــــــي العـــــــالم المــــــدمين القريــــــب والبعيـــــــد
 العربي  وفي العالم.. وهو قعاع يلحقا فيا الت امل قمارال مضاعفة.

ومـــــن جانـــــب آخـــــر  فـــــذ  التعـــــورا  المتعلقـــــة داســــــت مال متعلبـــــا  إقامـــــة ملعقـــــة التجـــــارر الحـــــرر العربيــــــة 
ـــــــرق ال  ـــــــرى واالتحـــــــاد الجمركـــــــي العربـــــــي  جـــــــدمرر دـــــــاللظر و  ارشـــــــادر... فقـــــــد واصـــــــلت اللجـــــــا  الفليـــــــة وفط

الخ ـــــراء اجتماعاتهـــــا مـــــن أجـــــل التوصـــــل إلـــــى تفاهمـــــا  حـــــول المســـــائل الفليـــــة العالقـــــة  ًوقـــــرار عـــــدد مـــــن 
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ــــل فــــي هــــ ا الشــــأ  ضــــمن  التوصــــيا  الهامــــة فــــي هــــ ا المجــــال... ومعــــروض  أمــــام حضــــرات م تقريــــر ملفصب
 ال لد الثالث من جدول أعمال االجتماع. 

 الر يس، السيد 
أود أ  أشــــــير إلــــــى موضــــــوع آخــــــر فــــــي غايــــــة األهميــــــة  وهــــــو األمــــــن المــــــائي العربــــــي  الــــــ ي يلعــــــد ركلــــــال 
أصـــــــيالل فـــــــي األمـــــــن القـــــــومي العربـــــــي  وعـــــــامالل ال غلـــــــى علـــــــا فـــــــي نهضـــــــتا االقتصـــــــادية واالجتما يـــــــة  

ــــة وتحقيــــا المشــــروعا  التلمويــــة العموحــــة التــــي نصــــ و إليهــــا.. وبــــاللظر إلــــى واقــــع المــــوارد الم ائيــــة العربي
التــــي تعــــاني مـــــن مصــــاعب متعـــــددر علــــى أ ثــــر مـــــن صــــعيد  ســـــواءل مــــن حيــــث نـــــدرتها أو ازديــــاد العلـــــب 

ــــر مــــن  ــــار أ  أ ث ــــب 80عليهــــا  أو داعتب ــــذ  األمــــر متعل ــــأتي مــــن دول مجــــاورر  ف ــــة ت ــــاه العربي % مــــن المي
ــــة... ًو ب  ــــة حقوقهــــا المائي ــــدول العربي ــــر لل ــــدابير التــــي تحف ــــة الوســــائل والت ــــة  اتخــــان كاف ــــدول العربي جامعــــة ال

ودولهـــــا تؤكـــــد دقـــــور وقوفهـــــا إلـــــى جانـــــب مســـــاعي دولهـــــا األعضـــــاء فـــــي الـــــدفاع عـــــن حقوقهـــــا والـــــ ود عـــــن 
 مصالحها في ه ا الصدد.. األمن المائي هو مسألة دقاء ووجود.  

 السيد الر يس، 
ــــــولى رئاســــــة هــــــ ا الم ــــــة تت ــــــة الل لاني ــــــى أ  الجمهوري ــــــوبه إل ــــــي  أود أ  أن ــــــل أ  أخــــــتم كلمت ــــــس المــــــوقر ق  جل

ـــــالرغم  ـــــر د ـــــة  ونل ـــــةة االقتصـــــادية واالجتما ي ـــــة التلموي ـــــة للقمـــــة العربي ـــــدورر الحالي ـــــالت امن مـــــع رئاســـــتها لل د
مــــن التحــــديا  الداخليــــة التــــي يمــــرا بهــــا ل لــــا  الشــــقيا والظــــرو  االســــتثلائية فــــي الملعقــــة. ولــــ لر  أغتــــلم 

ن مــــــن هـــــ ه الملاســـــبة ألؤكـــــد علـــــى دعـــــم جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة لل لـــــا   ل تجـــــاوز األزمـــــة الراهلـــــة والـــــتمكب
تشــــــكيل حكومــــــة تتــــــولى زمــــــام األمــــــور وفــــــا رؤيــــــة ت ــــــو  قــــــادرر علــــــى إخــــــرا  الــــــ الد مــــــن نفــــــا األزمــــــة  
وتتجـــــاوب مـــــع طموحـــــا  ومتعلبـــــا  الشـــــعب الل لـــــاني... والجامعـــــة العربيـــــة حريصـــــة علـــــى موا بـــــة ل لـــــا  

يســــاعد هــــ ا ال لــــد وقــــد نقلــــت إلــــى الســــيد وأزمتــــا.. وهــــي علــــى أتــــمب االســــتعداد لتقــــديم كــــل مــــا مــــن شــــأنا أ  
 سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة كل ه ه اللقاا. 

 أشكركم جزياًل والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
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 بأمساء السادة أصحاب املعايل والسعادةقائمة رابعًا: 

 رؤساء وفود الدول العربية
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 (107ة )العادين في الدورة يالمشاركرؤساء الوفود والسعادة معالي السادة أصحاب القائمة بأسماء 
 للمجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري

 

 رئيس الوفد الدولة

 وزيرة الصناعة والتجارة والتموين –معالي المهندسة/ مها علي  المملكة األردنية الهاشمية

 وزير االقتصاد –معالي السيد/ عبد هللا بن طوق المري  دولة اإلمارات العربية المتحدة

 سفير والمندوب الدا مال -هشام بن محمد الجودر  /سعادة السفير مملكة البحرين

 وزير التجارة وتنمية الصادرات –معالي السيد/ محمد بو سعيد  الجمهورية التونسية

 وزير التجارة –معالي السيد/ كمال رزيق  الجمهورية الجزا رية الديمقراطية الشعبية

 المندوب الدا م –رسي سعادة السفير/ محمد ظهر ح جمهورية جيبوتي

 نا ب وزير المالية  -معالي الدكتور/ حمد بن سلمان البازعي  المملكة العربية السعودية

 وزير المالية والتخطيط االقتصادي المكلف –معالي الدكتورة/  بة محمد علي  جمهورية السودان

  الجمهورية العربية السورية

 المندوب الدا م باإلنابة –يد/ توفيق أحمد عبد هللا سعادة الس جمهورية الصومال الفيدرالية

 مدير عام دا رة العالقات االقتصادية الخارجية –السيد/ عادل خضير عباس سعادة  جمهورية العراق

 وزير االقتصاد –معالي الدكتور/ سعيد بن محمد بن أحمد الصقري  سلطنة عمان

 القتصاد الوطنيوزير ا -معالي السيد/ خالد عسيلي  دولة فلسطين

 وزير المالية –معالي السيد/ علي شريف العمادي  قطردولة 

  جمهورية القمر المتحدة

 وزير المالية –ة مساعد حماد ةمعالي السيد/ خليف دولة الكويت

 وزير االقتصاد والتجارة  - راوول نعمةمعالي السيد/  الجمهورية اللبنانية

 وزارة االقتصاد والصناعة -الوكيل المكلف  – هللا ضيف هللا عبد الهاشميالسيد/ سعادة  دولة ليبيا

 وزيرة التجارة والصناعة –معالي السيدة/ نيفين جامع  جمهورية مصر العربية

 المندوب الدا مالسفير و  –سعادة السفير/ أحمد التازي  المملكة المغربية

 سفير والمندوب الدا مال –دي هيبة ودادي سي /السفيرسعادة  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزير الصناعة والتجارة –معالي السيد/ محمد محمد األشول  الجمهورية اليمنية
 

 األمانة العامة
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
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