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 تقرير
 واالجتماعي االقتصادي المجلس اجتماعحول 

 وزاريـــــال وىـــــالمست ىـــــعل
 (108) ةـيالعاد دورةلا

 2021 أيلول /سبتمبر 2 - ه1443 محرم 25
 ــــــــــ

 :االفتتاح: أوالً 
 موجـد بشـأن( 2021 2 4 – 107  .د -2302 ) راـم واصجتمـاجي اصاتيادت المجلس لقرار تنفيذا   .1

 جلــ  للمجلــس( 108) الــدور  قــد ج   واصجتمــاجي  اصاتيــادت للمجلــس( 108) الــدور  انعقــاد وم ــان
 واجتمــا   2021 9 1 بتــاري  الم ــؤولين  بــار م ــتو  وجلــ   2021 9 2 بتــاري  ارتالــوز  الم ــتو 
 بمقـر 2021 8 29 بتـاري  اصجتماجي  اللجن  واجتما   2021 8 31-30 بتاري  اصاتيادي  اللجن 
 .العام  األمان 

 ليــ الما والمؤ  ــا  العربيــ   الــدوى جــن ممثلــون الــوزارت الم ــتو  جلــ  المجلــس اجتمــا  فــي شــارق .2
 . العام  واألمان  العربي   واصتحادا  المتخيي  العربي  والمنظما  العربي 

 تولـ  الـذت  المنـدوب الـدائم للجمهوريـ  اللبنانيـ  – جلـي ح ـن الحلبـي   عاد  ال ـفير اصجتما  افتتح .3
نقــى فيهــا تحيــا    لمــ   ــعادت  والقــ . واصجتمــاجي اصاتيــادت للمجلــس( 107) الــدور  رئا ــ  دولتــ 

وزيــر اصاتيـــاد والتجـــار  بالجمهوريـــ  اللبنانيــ   والـــذت حالـــ  الظـــروال  –معــالي ال ـــيد  راووى نعمـــ  
 هـــذال اجمـــاى إلنجـــاح المبذولـــ  الجهـــود جلـــ  العامـــ  لألمانـــ  شـــ ردون حضـــورال ل جتمـــا . وتقـــدم بال

واوضــح  ــيادت  ان الموضــوجا  المعروضــ  جلــ  جــدوى اجمــاى المجلــس تمثــى اضــايا مهمــ  . الــدور 
لدوى والشعوب العربي  وت اهم بش ٍى  بير في ر م اطـر للتعـاون العربـي  خايـ  فـي ظـى الظـروال ل

  وآثارهـــا ال ــلبي  جلـــ  اصاتيــادا  العالميـــ  والعربيـــ   19-اص ــتثنائي  المترتبـــ  جلــ  جائحـــ    وفيــد
الح األمر الـذت ي ـتلزم انتهـار طـر  تف يـر مختلفـ  و يا ـا  جديـد  ت ـهم فـي تحقيـ  تطلعـا  وميـ

الــدوى والشــعوب العربيــ . واشــار  ــيادت  إلــ  التحــديا  اصجتماجيــ  واصاتيــادي  التــي تواجههــا العديــد 
من الـدوى العربيـ  ومنهـا الجمهوريـ  اللبنانيـ  التـي تشـهد ازمـ  معيشـي  وااتيـادي  غيـر م ـبوا   وهـو 

 .  مـا توجـ  بالشــ ر مـا يتطلـب تضـافر جهــود األشـقاء العـرب لمواجهــ  هـذال األزمـا  ال بيـر  والخطيــر 
للدوى العربي  ولألمانـ  العامـ  لمـا اـدموال إلـ  لبنـان جبـر المبـادرا  والجهـود والم ـاجدا  المخييـ  
إلجــاد  اإلجمــار والتنميــ   والتــي  ــان آخرهــا تقــديم الــدجم للتغلــب جلــ  تــداجيا   ارثــ  انفجــار مرفــأ 

وزيـر اصاتيـاد والتجـار  بح ومـ   – محمـد جلـي الحـويج  ال ـيد ليبيرو . وفي نهاي   لمت  دجـا معـا
 متمنيـــا    واصجتمـــاجي اصاتيـــادت للمجلـــس( 108) الـــدور  رئا ـــ  لت ـــلم  ليبيـــا بدولـــ  الوحـــد  الوطنيـــ 

 .وال داد التوفي   يادت ل

محمــد   ال ــيد معــالي والقــ  واصجتمــاجي  اصاتيــادت للمجلــس( 108) الــدور  رئا ــ  ليبيــا دولــ  تولــ  .4
ا ــتهلها بتقــديم   لمــ   ليبيــا بدولــ  اتيــاد والتجــار  بح ومــ  الوحــد  الوطنيــ وزيــر اص – جلــي الحــويج

الش ر والتقدير لجمهوري  ميـر العربيـ  رئي ـا  وح ومـ   وشـعبا  جلـ  ح ـن اص ـتقباى و ـرم الضـياف   
 ولألمانـ  للمجلـس ( 107) الـدور  إلنجـاح المبذولـ  الجهـود جلـ  للجمهوريـ  اللبنانيـ  بالشـ ر تقدم ما 
الموضـوجا  المعروضـ   اهميـ  إلـ  معاليـ  واشـار(. 108) الـدور  ألجمـاى الجيد اإلجداد جل  ام الع
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جل  جدوى اجماى الدور  الحالي  للمجلس والتي تمس حيـا  المـواطن العربـي  حيـ  ان اضـايا التنميـ  
د  ـذلق اصاتيادي  واصجتماجي  ايبح  تحتـى الم انـ  األولـ  فـي اهتمامـا  الح ومـا  العربيـ  وت عـ

من اهم اولويا  العمى العربي المشترق  مما يتطلب المزيد من التعاون والت اتال بين الـدوى العربيـ . 
 مــا اجــرب معاليــ  جــن تطلعــ  لتفعيــى منطقــ  التجــار  الحــر  العربيــ  ال بــر  لتحقيــ  اهــدافها وتــذليى 

العربيـ .  مـا اشـار إلـ  اليعوبا  التي تواج   ـهول  ان ـياب ال ـلع والخـدما  والبضـائع بـين الـدوى 
  والتـــي اثـــر  بشـــ ى مباشـــر جلـــ  19-الظـــروال اص ـــتثنائي  المترتبـــ  جلـــ  تـــداجيا  جائحـــ    وفيـــد

المعــام   الدوليــ  وفرضــ  جلــ  الشــعوب اتخــاذ مجموجــ  مــن اإلجــراءا  والتــدابير اصحترازيــ  مثــى 
جلــ  اصاتيــاد الــذت  الحجــر اليــحي والتباجــد اصجتمــاجي ومنــع ال ــفر  األمــر الــذت انع ــس  ــلبا  

ايبح يعيش حال  من الر ـود الحـاد واصن مـاش المفـاجم  ممـا اـد يت ـبب فـي حـدو  ازمـ  ااتيـادي  
جالمي .  ما ابد  معالي  تأييدال لمقترح جامع  الدوى العربي  بإنشـاء يـندو  جربـي لألزمـا  يـتم مـن 

ب بعقـد مـؤتمر ايـحاب األجمـاى خ ل  تأ يس الهيئ  العربي  لم افح  األوبئـ . وفـي ختـام  لمتـ  رحـ
  للم ـاهم  فـي اإلجمـار والتنميـ  2021والم تثمرين العرب فـي العايـم  الليبيـ  طـرابلس نهايـ  جـام 

 وتوثي  الع اا  اصاتيادي  العربي .

 بالشـــ ر ا ـــتهلها  لمـــ  العربيـــ  الـــدوى لجامعـــ  العـــام األمـــين – الغـــيط ابـــو احمـــد ال ـــيد معـــالي القـــ  .5
 توجـ   مـا واصجتمـاجي  اصاتيـادت للمجلـس( 107) للـدور  رئا تها جل  ي  اللبناني للجمهور  والتقدير
 التوفيـ  خـال  لهـا متمنيـا   للمجلـس ( 108) العاديـ  الـدور  رئا ـ  توليهـا جلـ  ليبيا دول  إل  بالتهنئ 
فــي  ا ــتمرار التبعــا  اصاتيــادي  واصجتماجيــ  لجائحــ  فيــروس  ورونــا  إلــ  معاليــ  واشــار. والنجــاح

ظى المرحل  الحالي  من التعافي اليعب وانعـدام اليقـين بشـأن الوضـع اليـحي العـالمي جـرشاء انتشـار 
  ص  متحور  من الفيـروس.  مـا اشـار إلـ  ضـرور  العمـى جلـ  ت ـريع م ـار الت امـى اصاتيـادت 

 ـيوفر شـب    العربي وتعزيـز التجـار  البينيـ  وتعميـ  اطـر التعـاون والتن ـي  اصاتيـادت  األمـر الـذت
امــان مهمــ  وضــروري  فــي وضــع جــالمي تتيــاجد فيــ  المخــاطر الحاليــ  والم ــتقبلي . واوضــح معاليــ  

هنــاق مخــاطر جالميــ   بــر  يــار  مريــود  وملمو ــ  مثــى اضــي  اصحتبــاس الحــرارت والتغيــر  ان
ر المنـــاخي  والتـــي  ـــي ون لهـــا تـــأثيرا  جلـــ  جـــدد مـــن الـــدوى العربيـــ  فـــي ظـــواهر الجفـــاال والتيـــح

وارتفا  من وب البحر. واشار إل  اهمي  اضي  نـدر  الميـاال فـي المنطقـ  العربيـ  والتـي تتطلـب تحقيـ  
يــياغا  جادلــ  تضــمن الحقــو  العربيــ  المشــروج  فــي ميــاال األنهــار المشــتر   مــن خــ ى اتفااــا  

لتــي اانونيــ  ملزمــ   وا ــد معاليــ  ان هــذال القضــي  هــي اضــي  جربيــ  جامعــ  وص تخــ  فقــط الــدوى ا
تعاني مش    مائي  مـع جيرانهـا.  مـا نـوعال معاليـ  إلـ  اليـعوبا  الهي ليـ  التـي تواجـ  اصاتيـادا  
العربي   والتي  شال جنها التقرير اصاتيادت العربي  الموحد في مجـاص  الفقـر والبطالـ   واشـار فـي 

نهـــا جـــدد مـــن الـــدوى هـــذا اليـــدد إلـــ  األزمـــا  اصاتيـــادي  واإلن ـــاني  غيـــر الم ـــبوا  التـــي تعـــاني م
العربيـ  مثــى لبنــان والــيمن و ـوري   إضــاف  إلــ  الوضــع المـالي اليــعب لل ــلط  الوطنيــ  الفل ــطيني   
ووجــ  معاليــ  نــداء  إلــ  معــالي الــوزراء بعمــى  ــى مــا يم ــن مــن اجــى الم ــاجد  فــي تخفيــال حــد  هــذال 

ين بميـــداليا  خـــ ى دور  وفـــي ختـــام  لمتـــ  توجـــ  بالتهنئـــ  والشـــ ر للشـــباب العربـــي الفـــائز  .األزمـــا 
   واشار إل  ان الجل   اصفتتاحيـ  ل جتمـا  الـوزارت  تشـهد ت ـريم 2020األلعاب األولمبي   طو يو 

طلب  األ اديمي  العربي  للعلوم والت نولوجيا والنقى البحـرت الحـائزين جلـ  ميـداليا  خـ ى هـذال الـدور   
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وزير النقى بجمهوري  مير العربيـ   ومعـالي  –زير بمشار    ريم  من معالي ال يد الفري   امى الو 
وزيـــر الشـــباب والرياضـــ  بجمهوريـــ  ميـــر العربيـــ . واشـــاد معاليـــ   –ال ـــيد الـــد تور اشـــرال يـــبحي 

بــاألداء الرفيــع لأل اديميــ  تحــ  رئا ــ   ــعاد  الــد تور إ ــماجيى جبــد الغفــار  الــذت ا ــتطا  بقيادتــ  
 ياضي  جدير  بالفخر واصجتزاز. الح يم  لأل اديمي  تحقي  افز  جلمي  ور 

وزيــر التجــار  واليــناج  بجمهوريــ  ميــر العربيــ    لمــ  ا ــتهلتها  –القــ  معــالي ال ــيد  نيفــين جــامع  .6
بالترحيب بأجضاء الوفود المشار ين في اصجتما   وتقدم  بالش ر والتقدير للجمهوري  اللبنانيـ  جلـ  

لــ  دولــ 107 ــها اجمــاى الــدور  )ؤ تر  ( 108ليبيــا جلــ  ح ــن إدارتهــا ألجمــاى الــدور  ) ( للمجلــس  واى
ل  األمان  العام  جل  الجهود المبذولـ  فـي اإلجـداد والتحضـير لهـذال الـدور  واشـار  إلـ   .للمجلس  واى

ان الح ومــ  الميــري  تعمــى جاهــد   جلــ  اصلتــزام بقــرارا  المجلــس اصاتيــادت واصجتمــاجي واح ــام 
رت بـين الـدوى العربيـ  ومنطقـ  التجـار  الحـر  العربيـ  ال بـر   وانهـا اتفااي  تي ـير وتنميـ  التبـادى التجـا

ص تــألو جهــدا  فــي اتخــاذ ايــ  إجــراءا  مــن شــأنها تي ــير حر ــ  التجــار  البينيــ  بــين جمهوريــ  ميــر 
العربي  واشقائها العرب  وانها تعمى  ذلق جل  القضاء جلـ  ايـ  معواـا  تعتـرل  ـبى تنميـ  حر ـ  

ا يعــود بــالنفع جلــ  ميــر و افــ  الشــعوب العربيــ .  مــا اشــار  ان ميــر ت ــع  التبــادى التجــارت بمــ
لتوفير المناخ الم ئم ل  تثمارا  الخارجي  وبخاي  اص تثمارا  العربيـ   ـواء بتشـجيع اص ـتثمارا  
القائم  فعليـا  وحـى  افـ  المشـا ى والمعواـا  التـي تعترضـها  او جـذب مزيـد مـن اص ـتثمارا  العربيـ  

د  خاي   بعد إيدار اانون اص تثمار الميرت الجديـد. وفـي ختـام  لمتهـا ا ـد  جلـ  تمنياتهـا الجدي
 ألجماى الدور  الحالي  للمجلس بالنجاح والتوفي .

تم خـ ى الجل ـ  اصفتتاحيـ  مرا ـم ت ـريم جـدد مـن طلبـ  األ اديميـ  العربيـ  للعلـوم والت نولوجيـا والنقـى  .7
   وهــم  احمــد ا ــام  2020خــ ى دور  األلعــاب األولمبيــ   طو يــو البحــرت الحــائزين جلــ  ميــداليا  

الحائز جل  الميدالي  الفضي  في رياض  الخما ي الحدي   محمـد إبـراهيم ) يشـو( الحـائز  –الجندت 
الحائز جل  الميداليـ  البرونزيـ   –جل  الميدالي  البرونزي  في رياض  الميارج    يال محمد جي   

واـد تــم مــنحهم درو  تذ اريــ  فـي حضــور   ــىل مــن معـالي ال ــيد الفريــ   امــى  .فـي رياضــ  التاي ونــدو
وزيـر الشـباب  –وزير النقى بجمهوري  مير العربي   ومعالي ال يد الد تور اشرال يـبحي  –الوزير 

وزيـر التجـار  واليـناج  بجمهوريـ   –ومعالي ال ـيد  نيفـين جـامع والرياض  بجمهوري  مير العربي   
  و ـعاد  الـد تور األمين العام لجامع  الـدوى العربيـ  –ومعالي ال يد احمد ابو الغيط   مير العربي 

 .رئيس األ اديمي  العربي  للعلوم والت نولوجيا والنقى البحرت –إ ماجيى جبد الغفار 

 مــــا اــــام معــــالي األمــــين العــــام بت ــــريم  ــــعاد  الــــد تور  إ ــــماجيى جبــــد الغفــــار رئــــيس األ اديميــــ   .8
ــــــ  لل ــــــا والنقــــــى البحــــــرت  و العربي ــــــوم والت نولوجي ــــــق بعــــــد انعل ــــــ  حققــــــ   ذل مــــــؤخرا  تقييمــــــا  األ اديمي

جلـــــ  تقيـــــيم بجـــــدار    بحيـــــولها  QS Top Universities (QS Stars)مميـــــزا  فـــــي تيـــــنيال  
( احـــــد اهـــــم تيـــــنيفين للجامعـــــا  جلـــــ  م ـــــتو  QS  حيـــــ  ي عـــــدع تيـــــنيال )نجـــــوم  تقيـــــيم جـــــام 5

 .للتعليم الجامعي العالم  إل  جانب تقييم التايمز
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 إقرار جدول أعمال المجلس: ثانيًا:
 ا تعرل المجلس بنود مشرو  جدوى اجمال   واارال جل  النحو التالي 

 البند األول: تقرير األمين العام: ❖

 ( للمجلس اصاتيادت واصجتماجي.107متابع  تنفيذ ارارا  الدور  )  -1

 (.108( و )107نشاط األمان  العام  فيما بين دورتي المجلس )  -2

 :الثانيالبند  ❖

 (.31الملال اصاتيادت واصجتماجي لمجلس جامع  الدوى العربي  جل  م تو  القم  د.  )

  :الثالثالبند  ❖

 العربي. محور اجماى الدور   منطق  التجار  الحر  العربي  ال بر  وتطورا  اصتحاد الجمر ي -1

 برنامج الم اجد  من اجى التجار  للدوى العربي . -2

 ند الرابع:الب ❖
 تجرب  الممل   األردني  الهاشمي  حوى النافذ  الوطني  للتجار  مع الدوى العربي .

 البند الخامس: ❖
 اص تثمار في الدوى العربي .

 البند السادس:  ❖
عنــ  بشــؤون الهيئــا  المحليـ  )البلــديا  والمجــالس القرويــ ( فــي البلــدان إنشـاء مجلــس وزارت جربــي ي  

 .العربي 
 :البند السابع ❖

( لمؤتمر الدوى األطـراال فـي اتفاايـ  28طلب دول  اإلمارا  العربي  المتحد  ص تضاف  الدور  )دجم 
 (. COP 28األمم المتحد  اإلطاري  بشأن تغير المناخ )

 الموضوعات االقتصادية الدورية:: الثامن البند ❖

 دجم اصاتياد الفل طيني. .1
 .2021التقرير اصاتيادت العربي الموحد لعام  .2
 .2021لخطاب العربي الموحد ل جتما  ال نوت المشترق ليندو  النقد والبنق الدوليين لعام ا .3
 .2020تقرير األمن الغذائي العربي لعام  .4

 البند التاسع: ❖
 الموضوجا  الخاي  بالمنظما  ومؤ  ا  العمى العربي المشترق.

 البند العاشر: ❖
 التعليم.إنشاء مجلس الوزراء العرب الم ؤولين جن شؤون مقترح 

 البند الحادي عشر: ❖
 مشرو  لحماي  المرا  في القطا  غير الر مي )بائعا  الشات واألطعم (.

 البند الثاني عشر: ❖
ـــــي ـــــي الو ـــــط الريف ـــــا  ف ـــــ  وخطـــــ  العمـــــى للتم ـــــين اصاتيـــــادت واصجتمـــــاجي للن ـــــاء والفتي  اص ـــــتراتيجي  العربي

(2022 – 2028.) 
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 البند الثالث عشر: ❖
 .وحيد إجراءا  ت جيى واجتماد اللقاحا  وا تخدامها بين الدوى العربي مبادا جام  جربي  لت

 البند الرابع عشر: ❖
 التعاون العربي الدولي في المجاص  اصجتماجي  والتنموي .

 البند الخامس عشر: ❖
 التنمي  الم تدام .

 البند السادس عشر: تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان: ❖
 رية:أواًل: المجالس الوزا

 .2021 3 15( لمجلس وزراء اليح  العرب بتاري  54الدور  ) -
 .2021 5 23( لمجلس وزراء اليح  العرب بتاري  55الدور  ) -
 .2021 5 27( لمجلس وزراء الشباب والرياض  العرب بتاري  44الدور  ) -

 :ثانيًا: اللجان
 .2021 2 10( للجن  الفني  للمل ي  الف ري  بتاري  7)اصجتما   -
 .2021 4 7بتاري  جتما  اص تثنائي للجن  الفني  للمل ي  الف ري  اص -
 .2021 8 26بتاري   للجن  مؤ  ا  المجتمع المدني العربي  (30)توييا  اصجتما   -
 البند السابع عشر: ❖

وتحديــــد موجــــد وم ــــان جقــــد الــــدور   ( للمجلــــس اصاتيــــادت واصجتمــــاجي109تأ يــــد موجــــد وم ــــان جقــــد الــــدور  )
 .جلس( للم110)
 من أعمال. دالبند الثامن عشر: ما يستج ❖

 

وزيـر اصاتيـاد بدولـ  اإلمـارا   –بن طـو  المـرت  اهللوخ ى جل   العمى األول   الق  معالي  جبد  .9
ــ  ليبيــا جلــ  توليهــا رئا ــ  الــدور  ) ( للمجلــس  وتقــدعم 108العربيــ  المتحــد    لمــ  ا ــتهلها بتهنئــ  دول

( للمجلــس   مــا تقــدم 107ح ــن إدارتهــا وجهودهــا إلنجــاح الــدور  ) بالشــ ر للجمهوريــ  اللبنانيــ  جلــ 
( للمجلــس. 108بالشــ ر لألمانــ  العامــ  جلــ  الجهــود المتميــز  فــي اإلجــداد والترتيــب ألجمــاى الــدور  )

واشـــار معاليـــ  إلـــ  ان دولـــ  اإلمـــارا  العربيـــ  المتحـــد  بتوجيهـــا  مـــن ايادتهـــا الرشـــيد  تؤ ـــد دجمهـــا 
العربـــي المشـــترق مـــن اجـــى التنميـــ   وانهـــا تحـــر  جلـــ  تأييـــد ودجـــم اـــرارا  ال امـــى لجهـــود العمـــى 

المجلــس اصاتيــادت واصجتمــاجي باجتبــارال المنيــ  األبــرز لتطــوير بــرامج التعــاون بــين الــدوى العربيــ  
فــي مختلـــال م ـــارا  العمـــى اصاتيــادت واصجتمـــاجي التنمـــوت.  مـــا اشــار إلـــ  اهميـــ  الموضـــوجا  

اى اصجتما  والتي تيب في تنمي  التعـاون العربـي إلـ  م ـتويا  جديـد   المطروح  جل  جدوى اجم
وخــ ع بالــذ ر اهميــ  ت ثيــال العمــى لزيــاد  التجــار  العربيــ  البينيــ   وا عــد جلــ  رؤيــ  دولــ  اإلمـــارا  
ـــدوى  ـــ  والجمر يـــ  واإلجـــراءا  التـــي تطبقهـــا ال ـــز  فـــاء  ال يا ـــا  التجاري العربيـــ  المتحـــد  بـــأن تعزي

الـ  العوائـ  وضـمان تـدف  ال ـلع والخـدما  وفعاليـ     ـى التوريـد فيمـا بينهـا  يعـد إحـد  العربي  إلز 
ــد جلــ  دجــم اإلمــارا  ل افــ  الجهــود المبذولــ  لتطــوير منطقــ  التجــار  الحــر   اولويــا  المرحلــ .  مــا ا ع

ذا اليــدد.  مــا العربيــ  ال بــر  واصتحــاد الجمر ــي العربــي اللــذين يمــث ن إطــارا  ا ــتراتيجيا  رائــدا  فــي هــ
( لمـؤتمر الـدوى األطـراال 28 لعط معالي  الضوء جل  مبادر  دولـ  اإلمـارا  بطلـب ا تضـاف  الـدور  )
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  وذلــق 2023فــي اتفاايــ  األمــم المتحــد  اإلطاريــ  بشــأن تغيــر المنــاخ  فــي العايــم  ابــو ظبــي جــام 
جالميا . ودجـا معاليـ  الـدوى بهدال تعزيز التعاون الدولي بشأن المناخ ودجم اهداال التنمي  الم تدام  

العربيـــ  الشـــقيق  إلـــ  دجـــم طلـــب اإلمـــارا  با تضـــاف  هـــذا المـــؤتمر الـــدولي الهـــام. وفـــي ختـــام  لمتـــ  
اجـرب جـن اص ــتعداد التـام للتعـاون وتبــادى الخبـرا  مـع الــدوى العربيـ  لتطـوير الجهــود وتعزيـز  فــاء  

ويلهـــا إلـــ  فـــر  تيـــب فـــي دفـــع م ـــير  الحلـــوى لمواجهـــ  تحـــديا  المنـــاخ فـــي المنطقـــ  العربيـــ  وتح
 التنمي  اصاتيادي  واصجتماجي  الم تدام .

وزير اصاتياد الوطني بدول  فل ـطين   لمـ  ا ـتهلها بتوجيـ   – ما الق  معالي ال يد  خالد الع يلي  .10
لــ  األمانــ  العامــ   جلــ  الجهــود المتوايــل  إلنجــاح اجمــاى  الشــ ر والتقــدير إلــ  الــدوى األجضــاء  واى

فـي ( للمجلـس متمنيـا  لهـا التوفيـ  108مجلس. وتقدعم بالتهنئ  لدولـ  ليبيـا جلـ  توليهـا رئا ـ  الـدور  )ال
صرتقــاء بالعمــى العربــي المشــترق.  مــا تقــدم بالشــ ر إلــ  الجمهوريــ  اللبنانيــ  لترؤ ــها اجمــاى الــدور  ا
اليـ  فـي الطلــب ( للمجلـس. واوضـح معاليـ  ان اصاتيـاد الفل ـطيني اـد جـان  مـن يـدما  متت107)

  و ـذلق انخفـل 2020% خـ ى جـام 11.5والعرل  حي  ويى حجم اصن ماش اصاتيـادت إلـ  
%  وشــهد  األنشــط  اصاتيــادي  الفل ــطيني  10حجــم التبــادى التجــارت مــع العــالم الخــارجي بن ــب  

ظـرا  لترافقـ    ن19-تراجعا  ملحوظا  في العديد من القطاجا . واشـار إلـ  األثـر العميـ  لجائحـ    وفيـد
ـــ  ل نتها ـــا  والجـــرائم اإل ـــرائيلي  الم ـــتمر  فـــي حـــ  الشـــعب الفل ـــطيني والتـــي  ـــار الترا مي مـــع ارث
انع    جل   اف  مناحي الحيا .  مـا اشـار معاليـ  إلـ  العـدوان اإل ـرائيلي الغاشـم جلـ  اطـا  غـز  

جميـع مقومـا  الحيـا  جامـا   هـذا العـدوان الـذت ا ـتهدال  14الذت يخضع لحيـار غيـر اـانوني منـذ 
بما فيها البني  التحتيـ . واوضـح ان تقريـر التقيـيم ال ـريع لألضـرار واصحتياجـا  فـي اطـا  غـز  اشـار 

جـــاد  اإلجمـــار تقـــدعر بقيمـــ  تتـــراوح بـــين   485و  345إلـــ  ان اصحتياجـــا  الفوريـــ  وايـــير  األجـــى واى
ي تقـدم  بم ـاجدا  جاجلـ  إلـ  اطـا  مليون دوصر. وتوج  بالش ر والعرفان ل اف  الـدوى العربيـ  التـ

غــــز   وخــــ ع بالــــذم ر جمهوريــــ  ميــــر العربيــــ  والممل ــــ  األردنيــــ  الهاشــــمي  ودولــــ  اطــــر والممل ــــ  
المغربي . وا عد معالي  ان جملي  إجـاد  اإلجمـار و افـ  الم ـاجدا  للشـعب الفل ـطيني فـي اطـا  غـز  

ـــد جلــ  ان جمليــ  إجـــاد  تقتضــي ان ت قــدنم مــن خـــ ى انــا  واحــد  وهـــي الح ومــ  ا لفل ــطيني .  مــا ا ع
اإلجمــار تتطلــب التــزام ال يــان اإل ــرائيلي بقــرارا  الشــرجي  الدوليــ  ومرجعيــا  ال ــ م. واجــرب جــن 
راد  مــن اجــى إنهــاء اصحــت ى وبنــاء ااتيــاد وطنــي بــدجم مــن  افــ   م ضــيع الشــعب الفل ــطيني بثقــ  واى

  لوفــود الــدوى األجضــاء ل طــ   جلــ  درا ــ  الوااــع األشــقاء العــرب. وفــي ختــام  لمتــ  توجــ  بالــدجو 
اصاتيــادت واصنع ا ــا  اصاتيــادي  واصجتماجيــ  ل حــت ى اإل ــرائيلي والتــي اجــدها اطــا  فل ــطين 
باألمانـــ  العامـــ  للجامعـــ   واجتمـــاد مشـــرو  القـــرار المعـــرول امـــام المجلـــس بشـــأن دجـــم اصاتيـــاد 

 الفل طيني.
 

 

 اعتمد المجلس القرارات المرفقة.ثالثًا: بعد المناقشات، 
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 رارــــــــــق
 بشأن

 (108( و)107)بين دورتي المجلس تقريـر األميـن العـام  
 ــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمان  العام    ▪

  للمجلس اصاتيادت واصجتماجي( 107لعام حوى متابع  تنفيذ ارارا  الدور  )تقرير األمين ا ▪

 ( 108( و)107تقرير األمين العام حوى نشاط األمان  العام  بين دورتي المجلس ) ▪

  بار الم ؤولين المجلس جل  م تو  اصجتماجي  و تين اصاتيادي  و نتائج اجماى اجتماجا  اللجن ▪

 ت األمانة العامة،وبعد االستماع إلى إيضاحا -

 وفي ضوء المناقشات، -
  

 
 ُيقــــرر

( للمجلــــــس  107بتقريــــــر األمــــــين العــــــام حــــــوى تنفيــــــذ اــــــرارا  الــــــدور  )  مــــــع التقــــــدير  اإلحاطــــــ  جلمــــــا  
 (.108( و)107بين دورتي المجلس ) األمان  العام ونشاط 

 
 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2303)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 جامعة الدول العربيةاالجتماعي لمجلس الملف االقتصادي و 
 (31) د.ع على مستوى القمة
 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمان  العام   ▪

 دت واصجتماجي ( للمجلس اصاتيا107تقرير األمين العام حوى متابع  تنفيذ ارارا  الدور  ) ▪

 ( 108( و )107تقرير األمين العام حوى نشاط األمان  العام  بين دورتي المجلس ) ▪

 راــمو   2004 5 23بتــاري   (16) د.  (280) مجلــس جامعــ  الــدوى العربيــ  جلــ  م ــتو  القمــ  راــم تاــرار  ▪
  2014 3 26بتاري   (25)د.   (605)

( د.  2229  وراـم )2001 2 14( بتـاري  67( د.  )1406المجلس اصاتيـادت واصجتمـاجي راـم ) ا ارار  ▪
ــــاري  104) ( 106( د.  )2279وراــــم )  2020 2 6( بتــــاري  105( د.  )2262راــــم )و   2019 9 5( بت

  2021 2 4( بتاري  107( د.  )2288ورام )  2020 9 3بتاري  

  2020 2 27بتاري   (53( في دورت  )21(  ورام )20ارارت مجلس وزراء اليح  العرب رام ) ▪

  2020 12 17( بتاري  40( د.  )914ارار مجلس وزراء الشؤون اصجتماجي  العرب رام ) ▪

( 567( وراــم )566( وراــم )565مــذ را  المندوبيــ  الدائمــ  للجمهوريــ  الجزائريــ  الديمقراطيــ  الشــعبي  راــم ) ▪
    2021 8 15بتاري  

  بار الم ؤولين المجلس جل  م تو    و نتائج اجماى اجتماجا  اللجنتين اصاتيادي  واصجتماجي ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

المقتــرح تضــمينها فــي مشــرو  الملــال اصاتيــادت واصجتمــاجي التاليــ   االقتصــاديةالموضــوجا  ب اإلحاطــ  جلمــا  : أوالً 
 :(31ورت  العادي  )لمجلس جامع  الدوى العربي  جل  م تو  القم  في د

الدوى العربي  الم تضيف  ل جئين ال وريين للحدع من األجباء اصاتيادي  واصجتماجيـ  المترتبـ  جلـ  هـذال دجم  .1
 .اص تضاف 

اام  اصتحاد الجمر ي العربي .2  .تقرير حوى التقدم المحرز ص ت ماى منطق  التجار  الحر  العربي  ال بر  واى
 .الناشئ  جن اصاتياد الراميمعالج  التحديا  الضريبي   .3
 .الوضع اصاتيادت في الدوى العربي  ما بعد جائح  فيروس  ورونا الم تجد .4
  .(2030 -2021اإل تراتيجي  العربي  ل  تخداما  ال لمي  للطاا  الذري  ) .5
التقــدم وتقريــر حــوى   نوابــا الفضــاء العــرب دولــ  اصمــارا  العربيــ  المتحــد  الخايــ  بــإط   برنــامج  مبــادر  .6

 (.813) المحرز بشأن المجموج  العربي  للتعاون الفضائي ومشرو  القمر اليناجي العربي
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 .الرؤي  العربي  ل اتياد الراميبشأن مبادر  دول  اصمارا  العربي  المتحد   .7
 .2030-2020ا تراتيجي  التنمي  الزراجي  العربي  الم تدام   .8
 .البرنامج العربي ص تدام  األمن الغذائي .9

 .2040-2020اص تراتيجي  العربي  لإلدار  الم تدام  للمواد الرجوي   .10

مـن الجمهوريـ  الجزائريـ  الديمقراطيـ  الشـعبي  التاليـ  إلـ  األمانـا  الفنيـ  للمجـالس  المقترحـ إحال  الموضـوجا   :ثانياً 
 العربي المشترق لدرا تها وف  معايير العرل جل  القم   العمىالوزاري  ومؤ  ا  

 تعماى العق ني للم نن  في المحاييى ال بر  وتنمي  تقنيا  ت ـيير األراضـي لتح ـين اإلنتـار والمحافظـ  اص .1
 .جل  الموارد الطبيعي  با تعماى الزراج  الحافظ 

 .تح ين النوجي  الت نولوجي  للقمح المنتج محليا   .2
جاد  تأهيى المراجي الطبيعي  المتدهور  .3  .حماي  واى
 .لدوى العربي  في مجاى تربي  اإلبىتبادى الخبرا  مع ا .4
 دجم تح ين المرااب  الوبائي  والقدرا  التشخييي  لألمرال التي تييب اإلبى. .5
 م اهم  الدفع اصل تروني في تعزيز الشموى المالي والوااي  من فيروس  ورونا في الجزائر والدوى العربي . .6
 ى العربي .إنجاز درا   حوى إش الي  اصاتياد غير الر مي في الدو  .7
 اصبت ار ال ياحي وال ياح  الذ ي . .8

ــًا:  ــةالموضــوجا   التأ يــد جلــ ثالث المقتــرح تضــمينها فــي مشــرو  الملــال اصاتيــادت واصجتمــاجي لمجلــس  االجتماعي
ــــدوىجامعــــ    اصاتيــــادتالمجلــــس  ا اــــرار  (  بموجــــب31العربيــــ  جلــــ  م ــــتو  القمــــ  فــــي دورتــــ  العاديــــ  ) ال

  2020 9 3( بتــــاري  106( د.  )2279وراــــم )  2020 2 6( بتــــاري  105.  )( د2262واصجتمـــاجي راــــم )
مع رفع موضو   بيـان مجلـس وزراء اليـح  العـرب حـوى وبـاء   2021 2 4( بتاري  107( د.  )2288ورام )

   مــن الموضــوجا  التــي  ــت عرل جلــ  القمــ   لت ــون الموضــوجا  اصجتماجيــ  19-فيــروس  ورونــا الم ــتجد
 ا للقم   التالي المقترح رفعه

 اإلطار اص تراتيجي العربي لمهنن  العمى اصجتماجي. .1
 إنشاء المر ز العربي لدرا ا  التم ين اصاتيادت واصجتماجي بدول  فل طين. .2
 دجم الجمهوري  اليمني  لمواجه  التحديا  اليحي  واإلن اني . .3
 اجتماد اص تراتيجي  العربي  للعمى التطوجي  وثيق  ا ترشادي .  .4
 . 2030اص تراتيجي  العربي  للنهول بعمى المرا  في إطار اهداال التنمي  الم تدام   .5

األجضــاء والمنظمــا  العربيــ  المتخييــ  لموافــا  األمانــ  العامــ  بأيــ  موضــوجا  إضــافي  تقتــرح  الــدوىدجــو  : رابعــاً 
  لهـذا الغـرل  وذلـق فـي اجـى واصجتماجي المرفو  للقم   وفـ  المعـايير الم قـر  اصاتيادت الملالإدراجها ضمن 

 ااياال شهر من تاريخ .

العامــ  إر ــاى الوثــائ  الخايــ  بــالملال اصاتيــادت واصجتمــاجي لمجلــس الجامعــ  جلــ   األمانــ الطلــب مــن   خامســاً 
 (  إل  الدوى األجضاء  في اجى ااياال شهر ابى تاري  انعقاد القم .31د.  ) القم م تو  

 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2304)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

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

 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمان  العام    ▪

 ( للمجلس اصاتيادت واصجتماجي 107متابع  تنفيذ ارارا  الدور  ) تقرير األمين العام حوى ▪

 ( 108( و )107تقرير األمين العام حوى نشاط األمان  العام  بين دورتي المجلس ) ▪

  23/2/2021-22يومي   للجن  الفني  لقواجد المنشأ العربي  (4)تقرير وتوييا  اصجتما   ▪

  2021 4 5 دراء جامي الجمارق في الدوى العربي   بتاري ( لل اد  م41تقرير وتوييا  اصجتما  ) ▪

  25/5/2021-24يومي   للجن  الفني  لقواجد المنشأ العربي  (5)تقرير وتوييا  اصجتما   ▪

  2021 6 10-8 خ ى الفتر ( للجن  التنفيذ والمتابع   51تقرير وتوييا  اصجتما  ) ▪

تطـوير آليـ  ت ـوي  المنازجـا  فـي إطـار بقـانونيين المختيـين للجن  الخبراء ال (6)تقرير وتوييا  اصجتما   ▪
  2021 8 17-16 يوميمنطق  التجار  الحر  العربي  ال بر   

  2021 8 19  بتاري  للجن  تحرير التجار  في الخدما  بين الدوى العربي  (3)تقرير وتوييا  اصجتما   ▪

  2021 8 24-23ومي ي  ( للجن  اصتحاد الجمر ي36تقرير وتوييا  اصجتما  ) ▪

  2007 9 6( بتاري  80( د.  )2 1707ارار المجلس اصاتيادت واصجتماجي رام ) ▪

  2021 2 4( بتاري  107( د.  )2289ارار المجلس اصاتيادت واصجتماجي رام ) ▪

 اللجن  اصاتيادي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين  اجتماجا نتائج اجماى  ▪

 حات األمانة العامة، وبعد االستماع الي ايضا -

 وفي ضوء المناقشات،  -
 ُيقــــرر

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:أواًل: 
 لجنة التنفيذ والمتابعة:  .1

 .2021 6 10-8 خ ى الفتر ( للجن  التنفيذ والمتابع   51الموافق  جل  تقرير وتوييا  اصجتما  ) .ا
  التي تواج  التجار  العربي  البيني   والتي ا ثير  خ ى اإلحاط  جلما  بتقرير األمان  العام  حوى العقبا .ب

 اجتماجا  لجن  التنفيذ والمتابع .
الطلب من الدوى التي ا ثير بشأنها جقبا  تواج  يادرا  الدوى األجضاء إليها  موافا  اصمان  العام   .ر

لس اصاتيادت باإلجراءا  المتخذ  حياى التخل  من تلق العقبا   حت  ص يتم جرضها جل  المج
 واصجتماجي صتخاذ ارارا  بشأنها.
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اإلحاط  جلما  بتقرير األمان  العام  حوى ما تم إنجازال في ملح  المل ي  الف ري  في إطار منطق  التجار   .د
 الحر  العربي  ال بر .  

ترشادت البدء بتطبي  آلي  المعالجا  التجاري  في إطار منطق  التجار  الحر  العربي  ال بر  بش ى ا  .ه
 .(1)2025 1 1  جل  ان ت طبع  بش ى إلزامي اجتبارا  من 2022 1 1اجتبارا  من  ث    نوا لمد  

 قواعد المنشأ التفصيلية العربية:  .2

 ( للجنــــــــ  الفنيــــــــ  لقواجــــــــد المنشــــــــأ العربيــــــــ   يــــــــومي 4الموافقــــــــ  جلــــــــ  تقريــــــــر وتويــــــــيا  اصجتمــــــــا  ) .ا
22-23 2 2021. 

 ( للجنــــــــ  الفنيــــــــ  لقواجــــــــد المنشــــــــأ العربيــــــــ   يــــــــومي 5تمــــــــا  )الموافقــــــــ  جلــــــــ  تقريــــــــر وتويــــــــيا  اصج .ب
24-25 5 2021 (2). 

الموافق  جل  ان ت ون شهاد  المنشأ اليادر  ال ترونيا  بنفس الموايفا  التي اارها المجلس اصاتيادت  .ر
  با تثناء ان ت ون الخلفي  2007 9 6( بتاري  80( د.  )2 1707واصجتماجي بموجب ارارال رام )

  جل  ان تتضمن رابط التحق  من يح  الشهاد  2022 1 1ء جوضا  جن الخضراء  اجتبارا  من بيضا
 او اي  و يل  تحق  ال تروني  اخر .

( من اواجد 22الطلب من اللجن  الفني  لقواجد المنشأ العربي  العمى جل  إارار ااجد  واحد  للفيى ) .د
والتي ا ارع  في اصجتما   ( مؤاتا  22  العام  للفيى )مع تطبي  القاجد المنشأ التفييلي  لل لع العربي  

 . الخامس للجن  الفني  لقواجد المنشأ العربي  لحين انتهاء اللجن  من جملها

تطوير الئحة القواعد االجرائية المتعلقة بآلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية  .3
 الكبرى:

بتطوير صئح  القواجد  الخبراء القانونيين المختيينجن  لل (6) اصجتما  الموافق  جل  تقرير وتوييا 
اصجرائي  المتعلق  بآلي  ت وي  المنازجا  في إطار منطق  التجار  الحر  العربي  ال بر   والذت ج قد يومي 

16-17 8 2021. 

                                                 
 المملكة العربية السعودية: تحفظ  (1)

طالما  ارار اجتماد آلي  المعالجا  التجاري  في إطار منطق  التجار  الحر  العربي  ال بر   بالن ب  رلي  المعالجا  التجاري   تتحفظ الممل   جل 
  إل  جانب ان هذال الييغ  لها بش ى إلزامي دون النظر في تقييم هذال ارلي  خ ى التطبي  اص ترشادت القرار جل  تحديد تطبيقهاهذا ن  

المد  الذت ن  جل  تحديد  2021 2 4( بتاري  2289رام )( 107في دورت  العادي  )تخالال ن  ارار المجلس اصاتيادت واصجتماجي 
 بينما الممل   في هذا القرار  المد  المحدد خ ى ارلي  بيف  إلزامي  بتطبي  هذال الراغب   األمر متروق للدوى اص ترشادي  فقط. وجلي  فإن

  وذلق ا تنادا  إل  الم حظا  التي ادمتها الممل   جل  بش ى إلزامي العربي  ال عودي  لي   معني  بتطبي  هذا القرار وآلي  المعالجا  التجاري 
 .مشرو  آلي  المعالجا  التجاري 

 :السعودية العربيةالمملكة رأي   (2)
ي  بأن بالن ب  لمشرو  دليى الم تخدم لألح ام العام  لقواجد المنشأ العربي   وجل  ضوء ما تم إيضاح  من األمان  العام  لجامع  الدوى العرب

وى األجضاء  تمهيدا  للتواف  جل  الييغ  ( للجن  الفني  لقواجد المنشأ العربي  لمراجعت  من ابى الد6هذا الدليى  وال يعرل جل  اصجتما  )
النهائي  للمشرو  ومن ثم جرض  جل  اصجتما  القادم للمجلس اصاتيادت واصجتماجي  فإن الممل   العربي  ال عودي   وال توافي األمان  

واجد المنشأ العربي   لتضمينها بالمشرو  العام  بم حظاتها ومقترحاتها جل  مشرو  هذا الدليى لعرضها جل  اصجتما  القادم للجن  الفني  لق
 .بييغت  النهائي  والتي  تعرل جل  المجلس اصاتيادت واصجتماجي
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 التعاون الجمركي: .4

جامي الجمارق في الدوى العربي   بتاري   ( لل اد  مدراء41الموافق  جل  تقرير وتوييا  اصجتما  ) .ا
5 4 2021. 

ح ع الدوى العربي  جل   رج  اصنتهاء من إجراءا  التوايع والتيدي  جل  اتفااي  التعاون الجمر ي  .ب
 العربي لت ريع دخولها حيز النفاذ.

عودي   دول  الترحيب بإيدا  وثائ  تيدي   ٍى من  الممل   األردني  الهاشمي   الممل   العربي  ال   .ر
 فل طين  دول  اطر  جمهوري  مير العربي   لد  األمان  العام .

( من اتفااي  تنظيم النقى 5( من الماد  )1تش يى لجن  م يغعر  من الدوى التي لديها تحفظ جل  الفقر  ) .د
لوزارا   الم عدعل   والدوى األخر  الراغب   جل  ان تضم ممثلين -بالعبور  ترانزي   بين الدوى العربي  
للعمى جل  إيجاد ييغ  توافقي  جل  الفقر  المذ ور   جل  ان وذلق النقى والجمارق في الدوى العربي   

 ي ون اجتماجها حضوريا .

 تحرير التجارة في الخدمات:ثانيًا: 
    بتاريلجن  تحرير التجار  في الخدما  بين الدوى العربي ( ل3الموافق  جل  تقرير وتوييا  اصجتما  ) .ا

19 8 2021. 
 الترحيب بانضمام  لطن  جمان صتفااي  تحرير التجار  في الخدما  بين الدوى العربي . .ب
ح ع الدوى العربي  التي تم اجتماد جداوى التزاماتها النهائي  من ابى المجلس اصاتيادت واصجتماجي   .ر

 ين الدوى العربي . رج  ا ت ماى إجراءا  اصنضمام إل  اتفااي  تحرير التجار  في الخدما  ب
ح ع الدوى العربي  غير المنضم  إل  اتفااي  تحرير التجار  في الخدما  بين الدوى العربي  جل   .د

 ا ت ماى جروضها النهائي   ل ي تيبح طرفا  في اصتفااي .

 ثالثًا: االتحاد الجمركي العربي:
ـــــــــومي ( للجنـــــــــ  اصتحـــــــــاد الجمر ـــــــــي 36الموافقـــــــــ  جلـــــــــ  تقريـــــــــر وتويـــــــــيا  اصجتمـــــــــا  ) .ا  العربـــــــــي  ي

23-24 8 2021. 

دجو  الدوى األجضاء ل  تفاد  من الدرا ا  التي اجدتها األمان  العام  بالتعاون مع برنامج األمم   .ب
 المتحد  اإلنمائي  في جملي  التفاول حوى إاام  اصتحاد الجمر ي العربي.

 
 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2305)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 عدة من أجل التجارة للدول العربيةبرنامج المسا
 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمان  العام    ▪

  2019 1 20( بتاري  4( د.  )53ارار القم  العربي  التنموي  اصاتيادي  واصجتماجي  رام ) ▪

  2018 9 6بتاري   102( د.  2190اصاتيادت واصجتماجي رام ) ارار المجلس ▪
 التقرير المرحلي حوى المرحل  الثاني  من برنامج مبادر  الم اجد  من اجى التجار  للدوى العربي  )افتياس(  ▪

 اللجن  اصاتيادي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين  اجتماجا نتائج اجماى  ▪

 ت األمانة العامة، وبعد االستماع الي ايضاحا -

 وفي ضوء المناقشات،  -
 ُيقــــرر

 

اإلحاط  جلما  بم تجدا  المرحل  الثاني  من برنامج مبادر  الم اجد  من اجى التجار  للدوى العربي  )افتياس(   .1
 والترحيب بإط اها  وجقد اصجتما  األوى لمجلس إدار  البرنامج.

العربي  ال عودي  وجمهوري  مير العربي  والجمهوري  الجزائري  اإلشاد  بالدجم المقدم من  ٍى من  الممل    .2
الديمقراطي  الشعبي  والبنق اإل  مي للتنمي  والمؤ    الدولي  اإل  مي  لتمويى التجار  ويندو  تنمي  التجار  

 التابع للمؤ     إلط   المرحل  الثاني  من برنامج )افتياس(.

ال زم ص ت ماى تعبئ  موارد المرحل  الثاني  من برنامج مبادر  الم اجد  من  دجو  الدوى العربي  لتقديم الدجم .3
اجى التجار  للدوى العربي  )افتياس(  واص تفاد  من األنشط  التي ت قدعم من خ ى البرنامج لتعزيز التجار  في 

 المنطق  العربي .
 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2306)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 لمملكة األردنية الهاشمية تجربة ا
 حول النافذة الوطنية للتجارة مع الدول العربية

 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمان  العام    ▪

  2021 7 28( بتاري  1965اـــــم )مذ ر  المندوبي  الدائم  للممـــل   األردني  الهـــــاشمي  ر  ▪

 اللجن  اصاتيادي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين  اجتماجا نتائج اجماى  ▪

ذ  - ـــة للتجـــارة يوا  ـــذة الوطني ـــة الهاشـــمية فيمـــا يخـــ  الناف ـــذلتها المملكـــة األردني ـــي ب ـــالجهود الت شـــيد ب
ـــــتخ ـــــة وال ـــــدوائر الحكومي ـــــين ال ـــــارل ب ـــــة والتع ـــــة االزدواجي ـــــي إزال ـــــامالت ودورهـــــا ف ل  مـــــن المع

 الورقية وأتمتة الوثائق واإلجراءات الحكومية،

 وبعد االستماع الي ايضاحات األمانة العامة،  -

 وفي ضوء المناقشات،  -
 ُيقــــرر

ــــديم الشــــ ر للممل ــــ  األردنيــــ  الهاشــــمي  جلــــ   .1 تجربتهــــا بشــــأن النافــــذ  إحاطــــ  المجلــــس جلمــــا  بتق
 الوطني  للتجار .

اصطـــــ   جلــــــ  تجربــــــ  الممل ــــــ  األردنيـــــ  الهاشــــــمي  بشــــــأن النافــــــذ  دجـــــو  الــــــدوى العربيــــــ  إلــــــ   .2
 الوطني  للتجار   بهدال تعظيم اص تفاد  من تجربتها الرائد .

 

 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2307)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 في الدول العربية االستثمار
 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمان  العام    ▪

( للمجلــــــــــس اصاتيــــــــــادت 107تقريــــــــــر األمــــــــــين العــــــــــام حــــــــــوى متابعــــــــــ  تنفيــــــــــذ اــــــــــرارا  الــــــــــدور  ) ▪
 واصجتماجي 

 ( 108( و )107تقرير األمين العام حوى نشاط األمان  العام  بين دورتي المجلس ) ▪

  2018 9 6( بتاري  102( د.  )2191رام ) ارار المجلس اصاتيادت واصجتماجي ▪

   2021 7 26بتاري   (281)مذ ر  اتحاد الغرال العربي  رام  ▪

 نتائج اجماى اجتماجا  اللجن  اصاتيادي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر

 : ستثمار العربية الجديدةأواًل: اتفاقية اال
ت ليال األمان  العام  بموايل  العمى مع مؤتمر األمم المتحد  للتجار  والتنمي  )اون تاد(  والبنق  .1

اإل  مي للتنمي   لحين اصنتهاء من إجداد اتفااي  اص تثمار العربي  الجديد   والتأ د من مواءمتها 
 لدولي .ل تجاال الحدي  في مجاى اتفااا  اص تثمار ا

والبنق  (اون تاد)ت ليال األمان  العام  بتعميم مشرو  م ود  اصتفااي  مشفوج  بم حظا  ومقترحا   .2
اإل  مي للتنمي  جل  الدوى األجضاء إلبداء الرات بشأنها  ودجو  لجن  خبراء الدوى األجضاء لعقد 

دور  صحق  إلارارها في  اجتما  آخر لمنااش  مشرو  اصتفااي   تمهيدا  لعرضها جل  المجلس في
 يورتها النهائي . 

 ثانيًا: محكمة االستثمار العربية: 
 وحت  2022 2 16من  تجديد وصي  اضا  مح م  اص تثمار العربي  لمد  ث    نوا  ابتداء  

15 2 2025. 
 ثالثًا: مؤتمر أصحاب االعمال والمستثمرين العرب:

( لمؤتمر ايحاب األجماى 19)للمشار   الفعال  في الدور   دجو  الدوى العربي  و اف  الجها  المعني 
 .ليبيابدول   طرابلسبمدين   2021 11 8-7والم تثمرين العرب المقرر جقدها بتاري  

 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2308)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية

 روية( في البلدان العربية)البلديات والمجالس الق 

 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمان  العام    ▪

والـــــــذت  2020 9 3بتـــــــاري  ( 106د.  )( 2279اـــــــرار المجلـــــــس اصاتيـــــــادت واصجتمـــــــاجي راـــــــم ) ▪
لموضـــــــوجا  المدرجـــــــ  فـــــــي مشـــــــرو  الملـــــــال اصاتيـــــــادت طلـــــــب مـــــــن األمانـــــــ  العامـــــــ  درا ـــــــ  ا

وتوضـــــــيح مــــــد  توافقهـــــــا مـــــــع (  31المرفـــــــو  للقمــــــ  العربيـــــــ  فـــــــي دورتهــــــا العاديـــــــ  )واصجتمــــــاجي 
 المعايير المعتمد  للعرل جل  القم  

  2020 2 20بتاري  ( 619رام )مذ ر  المندوبي  الدائم  لدول  فل طين  ▪

  2020 11 15بتاري   (5033)عرا  رام جمهوري  اللمذ ر  المندوبي  الدائم   ▪

   2020 12 2بتاري   (3917) لممل   المغربي  راملمذ ر  المندوبي  الدائم   ▪

  2020 12 7بتاري   (272)دول  ال وي  رام لمذ ر  المندوبي  الدائم   ▪

بتـــــــــــاري   (230-40)دولـــــــــــ  اصمـــــــــــارا  العربيـــــــــــ  المتحـــــــــــد  راـــــــــــم لمـــــــــــذ ر  المندوبيـــــــــــ  الدائمـــــــــــ   ▪
9 12 2020   

   2020 12 16بتاري   (1998)مذ ر  المندوبي  الدائم  للممل   األردني  الهاشمي  رام  ▪

   2021 1 31بتاري   (463)مذ ر  المندوبي  الدائم  لجمهوري  العرا  رام  ▪

   2021 1 21بتاري   (72)لجمهوري  اللبناني  رام لمذ ر  المندوبي  الدائم   ▪

 تيادي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين اللجن  اصا اجتماجا نتائج اجماى  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، ومداخلة معالي رئيس وفد دولة فلسطين، -

 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر

ث  بشأن مقترح إنشاء مجلس حدع الطلب من دول  فل طين موافا  األمان  العام  بمذ ر  شارح  م  
الهيئا  المحلي  )البلديا  والمجالس القروي ( في البلدان العربي   وتعميمها ون ؤ وزارت جربي يعن  بش

 .جل  الدوى األجضاء إلبداء مرئياتها  وجرل هذا الموضو  جل  الدور  القادم  للمجلس
 

 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2309)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 األطرافالدول لمؤتمر ( 28)دورة ستضافة الطلب دولة اإلمارات العربية المتحدة الدعم 
 (COP28) في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

ـــــــــــ  الدائمـــــــــــ  ل مـــــــــــذ ر  ▪ ـــــــــــ  المتحـــــــــــد  راـــــــــــم المندوبي ـــــــــــ  اصمـــــــــــارا  العربي ـــــــــــاري   (134-40)دول بت
30 5 2021  

 اجماى اجتماجا  اللجن  اصاتيادي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين  نتائج ▪

 وفد دولة االمارات العربية المتحدة، إلى مداخلة معالي رئيس وبعد االستماع -

 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر

األطراال في اتفااي  الدوى مؤتمر  ( من28) دول  اصمارا  العربي  المتحد  ا تضاف  الدور دجم طلب  .1
 .2023( في العايم  اإلماراتي  ابو ظبي جام COP28) األمم المتحد  اإلطاري  بشأن تغير المناخ

ت ليال األمان  العام  لجامع  الدوى العربي  جرل طلب اص تضاف  جل  مجلس الوزراء العرب  .2
 ون البيئ   لدجم الطلب.ؤ ولين جن شؤ الم 

( من مؤتمر الدوى األطراال في اتفااي  27  جمهوري  مير العربي  ألجماى الدور  )الترحيب با تضاف .3
  وح  الدوى 2022( والمقرر انعقادها خ ى جام COP27األمم المتحد  اإلطاري  بشأن تغير المناخ )

 األجضاء جل  المشار   بفاجلي  في اجماى هذال الدور .
 

 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2310)ق
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 ـــرارقـــــــ
 بشأن

 دعم االقتصاد الفلسطيني

 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمان  العام    ▪

 ( 108( و)107تقرير األمين العام حوى نشاط األمان  العام  بين دورتي المجلس ) ▪

اتيــــــادي  واصجتماجيــــــ  ل حــــــت ى اإل ــــــرائيلي جلــــــ  األحــــــواى المعيشــــــي  للشــــــعب اصنع ا ــــــا  اصتقريــــــر   ▪
  الفل طيني 

 نتائج اجماى اجتماجا  اللجن  اصاتيادي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين  ▪

 فلسطين، دولة وفد رئيسمعالي  مداخلةو  إلى إيضاحات األمانة العامة االستماع وبعد -

 وفي ضوء المناقشات، -
 رُيقــــر 

 الشعبد تعزيز يمو  اجى من الفل طيني ل اتياد ال زم الدجم تقديم ا تمرار إل  األجضاء الدوى دجو  .1
اإل رائيلي واجتداءات  وجدوان  المت رر جل  اطا  غز  و اف  األراضي  اصحت ى مواجه  في الفل طيني

  بها اإلجراءا  اص رائيلي  التع في  الفل طيني   وم اجد  دول  فل طين للتغلب جل  ازمتها المالي  التي ت بب
 وجائح   ورونا.

دول   ح وم  جبر تقديم الش ر ل اف  الدوى الشقيق  واليديق  التي تقدم  بم اجدا  جاجل  إل  اطا  غز  .2
مليون دوصر  500وخاي  مبادر  فخام  الرئيس الميرت جبد الفتاح ال ي ي لتقديم م اجدا  بقيم    فل طين

مبادر  ياحب ال مو الشي  تميم بن حمد آى ثاني امير دول  اطر لتقديم   ذلقا  غز   و لدجم إجمار اط
افتتاح م تشف  القدس التخييي  مليون دوصر لدجم إجمار اطا  غز   و ذلق ايضا   500م اجدا  بقيم  

ياحب الج ل  بقطا  غز  بعد إجاد  إجمارال وبنائ  وتجهيزال بتمويى من الممل   المغربي  بمبادر   ريم  من 
الم اجدا  اإلغاثي  العاجل  التي ا دعم  من يندو   تحيا  وايضا  الملق محمد ال ادس رئيس لجن  القدس  

  ردني  الهاشمي  والهيئ  الخيري  القطري .مير  والهيئ  الخيري  الهاشمي  في الممل   األ
% من ارباحها ال نوي  لدجم اصاتياد 10تقديم الش ر للهيئا  المالي  العربي  المشتر   جل  تخيي  ن ب   .3

 الفل طيني  وذلق من خ ى يندو  القدس ويند  األاي .
الال دوصر إل  شب   خبراء المياال التابع  للمجلس الوزارت العربي للمياال من  80اإلحاط  جلما  بتحويى مبلا  .4

درا   حوى اصحتياجا  المبلا المتبقي من المؤتمر الدولي للمياال تح  اصحت ى  وذلق بهدال إجداد 
والتدخ   الطارئ  ال زم  لمعالج  خ ائر اطا  المياال واليرال اليحي جرعاء العدوان اإل رائيلي األخير 

 طا  غز .اجل  
 وتوجي   دول  فل طين إل  المقدم الدجم زياد  إل  تخيي  مجاى في  ى المتخيي  الوزاري  المجالس دجو  .5

  اصحت ى يدمرال ما العدوان وتأهيى آثار تخفيال شأنها من وتنموي  إغاثي  مشاريع لتنفيذ برامجها من جزء
 ومواجه  ارثار اصاتيادي  من جراء جائح   ورونا التي ضرب  اصاتياد الفل طيني بش ى  بير. 
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 انوا   اف  تقديم إل  تخيي  مجاى في ومؤ  ا  التمويى العربي   ى المتخيي  العربي  المنظما  دجو  .6
وتقديم تقرير   جدوان اصحت ى اإل رائيلي يدمرال ما لتأهيى تنموي  ومشاريع برامج خ ى تنفيذ من المم ن  الدجم

 .من  ى جام ايلوى بتمبر   نوت يعرل جل  دور  المجلس في شهر 
 تخاذص المشترق العربي العمى اجهز   اف  مع تن ي بال العاجل  اإلجراءا  ص تمرار اتخاذ العام  األمان  دجو  .7

اليادر جن ام    2018 4 15 بتاري  (29د.  ) (709من القرار رام ) (20) ال زم بشأن تنفيذ البند رام
( د.  747رام )قرار المن  (18) الممل   العربي  ال عودي   والبند رامبالقدس التي جقد  في مدين  الظهران 

اصنتها ا  اإل رائيلي  في مدين  القدس التطورا  و بشأن  ام  تونس  اليادر جن 2019 3 31( بتاري  30)
التأ يد جل  الم ؤولي  العربي  واإل  مي  الجماجي  تجاال القدس  ودجو     ما يليالذت ين  جل    و المحتل 

جميع الـدوى والمنظما  العربي  واإل  مي  والينادي  العربي  ومنظما  المجتمع المدني  إل  توفير التمويى 
-2018شروجا  الوارد  في الخط  اص تراتيجي  للتنمي  القطاجي  فـي القدس الشراي  )ال زم لتنفيذ الم

التي ادمتها دول  فل طين  بهدال إنقاذ المدين  المقد   وحماي  مقد اتها وتعزيز يمود اهلها  في  ( 2022
العمى جل  متابع  تنفيذ مواجه  الخطط والممار ـا  اإل ـرائيلي  لتهويد مدين  القدس الشراي   وتهجير اهلها  و 

  2019 1 20ارار دجم اصاتياد الفل طيني الذت اتخذت  الدور  الرابع  للقم  العربي  التنموي  في بيرو  
 . والذت تبن  آلي  تدخى جربي إ  مي لتنفيذ الخط  بالتن ي  مع دول  فل طين

مـن  تنـدرر دولـ  فل ـطين والتـي  نمـوا   األاـى للـدوى المقدمـ  الفنـي الـدجم بـرامج إلـ  ا ـتئناال العامـ  األمانـ  دجـو  .8
 .ضمنها

برامج خاي   فل طين من خ ى إيجاد آليا   لدول  ا تثمارات  من جانب توجي  جل  العربي الخا  القطا  ح ع  .9
 الجها  ذا  الع ا  والمنظما  واصتحادا  المتخيي .  معتقوم األمان  العام  بتيميمها بالتعاون 

( 29د.  ) (708من القرار رام ) (17)   ص تمرار اتخاذ اإلجراءا  ال زم  لتنفيذ البند رامدجو  األمان  العام .10
الممل   العربي  ال عودي   باليادر جن ام  القدس التي جقد  في مدين  الظهران   2018 4 15 بتاري 

نس  والذت ين  اليادر جن ام  تو  2019 3 31بتاري   (30د.  ) (746من القرار رام ) (19)والبند رام 
التأ يد جل  ان مقاطع  اصحت ى اإل رائيلي ونظام  اص تعمارت  هي احـد الو ـائى الناجع    ما يلي جل  

نقاذ حى الدولتين وجملي  ال  م  ودجو  جميـع الدوى والمؤ  ا  والشر ا   نهائ  واى والمشروج  لمقاومت  واى
غيـر المباشر مع منظوم  اصحت ى اص تعمارت اإل رائيلي واألفراد إل  واال جميع اش اى التعامى المباشر و 

وم توطنات  المخالفـ  للقـانون الدولي  ومتابع  العمى مع الجها  الدولي  إليدار ااجد  البيانا  للشر ا  
  وت ليال األمان   التي تتعامى مع الم توطنا  اإل رائيلي  وفقا  لقرارا  مجلس حقو  اإلن ان ذا  اليل 

بإيجاد ارليا  المنا ب  لريد اي  خرواا  في هذا اإلطار )اطا  فل طين واألراضي العربي  المحتل (   العام
 وجرل تقرير  نوت امام المجلس صتخاذ القرار المنا ب بشأنها.  تقوم بها الشر ا  الدولي 

لطبيعي  الفل طيني  وا تنزافها اإلدان  الشديد  ص تمرار ايام دول  اصحت ى باص تي ء جل  الميادر والثروا  ا .11
وفي هذا اإلطار  يدجو المجلس األمان  العام  ال   .للشعب الفل طيني ا  موروث ا  ى حقش ع لهذال الموارد التي ت  

دول  اصحت ى  لم اءل اتخاذ اإلجراءا  ال زم  بالتعاون مع المؤ  ا  العربي  والدولي  ذا  اصختيا  
 لثروا  بالتعاون مع الجها  ذا  الع ا  في دول  فل طين.جن  راتها وا تغ لها لهذال ا

 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2311)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 2021التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 

 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 األمان  العام    مذ ر  ▪

 ( 108( و)107تقرير األمين العام حوى نشاط األمان  العام  بين دورتي المجلس ) ▪

  2021الم ود  األولي  للتقرير اصاتيادت العربي الموحد لعام  ▪

 اللجن  اصاتيادي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين  اجتماجا نتائج اجماى  ▪

ذ  - تين ة للتقريــــر، وكــــذا إصــــدار ملخــــ  لــــه بــــاللغعــــد  ؤسســــات المُ شــــيد بــــالجهود التــــي تبــــذلها الميوا 
 ة،اإلنجليزيالعربية و 

وحرصـــًا علـــى مـــن  التقريـــر مـــا يســـتحقه مـــن تـــرويج إعالمـــي مـــن قبـــل وســـائل االعـــالم فـــي العـــالم  -
 العربي نظرًا للقيمة العلمية لمحتواه،

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

 

 2021دجو  الدوى العربي  إل  تقديم م حظاتها حوى م ود  التقرير اصاتيادت العربي الموحد  .1
ا توبر  تشرين اوى  1إل  يندو  النقد العربي في موجد ااياال   واإلحياءا  الوارد  في 

 وذلق إلجداد التقرير في يورت  النهائي .   2021

  اإلنجليزي تين العربي  و باللغل  اص تمرار في إيدار ملخ  ل  إ  للتقرير عدع دجو  المؤ  ا  الم   .2
 نظرا  ألهميت . 

دجو  المؤ  ا  الم عدع  للتقرير للتشاور حوى الو يل  المنا ب  لرفع الم تو  الترويجي ل  لد   .3
 و ائى اإلج م  بما يتنا ب مع م انت  واهميت  لمتخذت القرار والباحثين بالعالم العربي.

 
 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2312)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 الخطاب العربي الموحد 
 2021لالجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 

 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمان  العام    ▪

 ( 108( و)107األمين العام حوى نشاط األمان  العام  بين دورتي المجلس ) تقرير ▪

 اللجن  اصاتيادي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين  اجتماجا نتائج اجماى  ▪

ذ  - عرب عن تقديره للجهات التي تساهم في إعـداد الخطـاب العربـي الموحـد لالجتمـاع السـنوي المشـترك يُ وا 
 ،2021بنك الدوليين لعام لصندوق النقد وال

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

 

دجــو  الــدوى األجضــاء لتقــديم م حظاتهــا جلــ  مشــرو  الخطــاب العربــي الموحــد ل جتمــا  ال ــنوت المشــترق 
إلدراجهـا   2021تشـرين اوى  ا تـوبر  1وذلق في موجد ااياال   2021ليندو  النقد والبنق الدوليين لعام 

 .الخطابهذا في 
 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2313)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 2020تقرير األمن الغذائي العربي لعام 
 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمان  العام    ▪

 ( 108( و)107بين دورتي المجلس ) األمان  العام تقرير األمين العام حوى نشاط  ▪

  2021 8 3( بتاري  2976مذ ر  المنظم  العربي  للتنمي  الزراجي  رام ) ▪

 اللجن  اصاتيادي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين  اجتماجا نتائج اجماى  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

 

األمن الغذائي العربي لعام المنظم  العربي  للتنمي  الزراجي  حوى اوضا   اإلحاط  جلما  بتقرير .1
2020. 

ت ليال المنظم  العربي  للتنمي  الزراجي  موافا  الدوى األجضاء بمذ ر  تفييلي  شارح  للبرنامج  .2
  نامج بديى جن البرنامج الطارا لألمن الغذائي العربيالطارا لألمن الغذائي العربي الم تدام  بر 

في  إلبداء م حظاتها ومرئياتها جلي   تمهيدا  لعرل الموضو  جل  المجلس اصاتيادت واصجتماجي
بتاري   (106د.  ) (2280)صتخاذ ما يراال منا با  وفقا  لقرار المجلس رام  دورت  القادم  

 اليادر في هذا الشأن. 2020 9 3
 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2314ق)
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 قــــــــــرار
 بشأن

 الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك
 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمان  العام    ▪

 ( للمجلس اصاتيادت واصجتماجي 107متابع  تنفيذ ارارا  الدور  ) األمين العام حوى تقرير ▪

  ( 108( و)107تقرير األمين العام حوى نشاط األمان  العام  بين دورتي المجلس ) ▪

)مدينــ  ( للجنــ  التن ــي  العليـا للعمــى العربــي المشـترق برئا ــ  معــالي األمـين العــام 51الـدور  )تقريـر واــرارا   ▪
 ( 2021 7 8-6جمهوري  مير العربي    –العلمين الجديد  

برئا ـــ  معـــالي األمـــين العـــام تقريـــر واـــرارا  الـــدور  الرابعـــ  لملتقـــ  اصتحـــادا  العربيـــ  النوجيـــ  المتخييـــ   ▪
 ( 2021 7 7جمهوري  مير العربي    –)مدين  العلمين الجديد  

  جـن المجلـس اصاتيــادت ــــــــــــــــــوالمتابعـ  المنبثق   المنظمـا  للتن ــي ــــــــــــــــــــ( للجن30الـدور  )تقريـر وتويـيا   ▪
   (2021 7 29-27 جمهوري  مير العربي   –)مدين  القاهــــــر  واصجتماجي 

 اللجن  اصاتيادي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين  اجتماجا نتائج اجماى  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 قشات،وفي ضوء المنا -
 ُيقــــرر

( للجن  التن ي  العليا للعمى العربي المشترق برئا ـ  معـالي األمـين العـام 51الدور  )الموافق  جل  تقرير وارارا    أوالً 
 (.2021 7 8-6جمهوري  مير العربي    –)مدين  العلمين الجديد  

ــاً    العربيــ  النوجيــ  برئا ــ  معــالي األمــين العــام  اإلحاطــ  جلمــا  بتقريــر واــرارا  الــدور  الرابعــ  لملتقــ  اصتحــادا  ثاني
 .2021 7 7بتاري   جمهوري  مير العربي والذت انعقد بمدين  العلمين الجديد  ب

وضـع معـايير وشـروط واواجـد لالتعـاون مـع األمانـ  العامـ  للجامعـ   بمجلـس الوحـد  اصاتيـادي  العربيـ   ت ليـال  ثالثاً 
 منعــا  ل زدواجيــ  مــع مهــام المنظمــا  العربيــ  واصتحــادا  العربيــ  القائمــ   العربيــ  م ــتقب    اصتحــادا إلنشــاء 

 دور  اادم . وتأطيرا  لنشاطها  وجرل هذال المعايير جل  المجلس اصاتيادت واصجتماجي في
مجلــس ( للجنــ  المنظمــا  للتن ــي  والمتابعــ  المنبثقــ  جــن ال30اجتمــا  الــدور  )الموافقــ  جلــ  تقريــر وتويــيا    رابعــاً 

مـــع التأ يـــد جلـــ    (2021 7 29-27 جمهوريـــ  ميـــر العربيـــ   –)مدينـــ  القـــاهر  اصاتيـــادت واصجتمـــاجي 
 يلي  ما
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 ي  جل  النحو التال 2022للعام ت ون موازنا  المنظما  العربي  المتخيي  ان  .1

 بالدوالر األمريكي

 ما أوصت به اللجنة اسم المنظمة
 2022 مصادر التمويل

 ربية للتنمية اإلداريةالمنظمة الع
 400,000 مساهمات الدول

 2,600,000 التمويل الذاتي

 3,000,000 اإلجمالي

المنظمة العربية للتربية والثقافة 
 والعلوم )االلكسو(

 9,000,000 مساهمات الدول

 1,600,000 التمويل الذاتي

 500,000 من االحتياطي العام

 11,100,000 اإلجمالي

 مل العربية منظمة الع
 3,900,000 مساهمات الدول

 300,000 التمويل الذاتي

 4,200,000 اإلجمالي

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية
 6,200,000 مساهمات الدول

 1,650,000 التمويل الذاتي

 7,850,000 اإلجمالي

 الهيئة العربية للطاقة الذرية 
 2,000,000 مساهمات الدول

 30,000 اتيالتمويل الذ

 2,030,000 اإلجمالي

المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
 والتقييس والتعدين 

 3,625,000 مساهمات الدول

 1,125,000 التمويل الذاتي

 4,750,000 اإلجمالي

المركز العربي لدراسات المناطق 
 الجافة واألراضي القاحلة

 5,100,000 مساهمات الدول

 1,900,000 التمويل الذاتي

 7,000,000 اإلجمالي

 المنظمة العربية للطيران المدني 
 

 1,100,000 مساهمات الدول

 268,000 التمويل الذاتي

 1,368,000 اإلجمالي

المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال 
 والمعلومات

 1,100,000 مساهمات الدول

 500,000 التمويل الذاتي

 1,600,000 اإلجمالي

ز العربي للوقاية من اخطار المرك
 الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى 

 2,638,430 مساهمات الدول

 ______ التمويل الذاتي

 2,638,430 اإلجمالي
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التأ يـــد جلـــ  المنظمـــا  العربيـــ  المتخييـــ  اصلتـــزام بقـــرارا  المجلـــس اصاتيـــادت واصجتمـــاجي واح ـــام النظـــام  .2
 ربي  المتخيي .األ ا ي الموحد للمنظما  الع

 إجــراءا ايــ  اــرارا  او  اتخــاذالمجــالس التشــريعي  والتنفيذيــ  للمنظمــا  العربيــ  المتخييــ  جــدم  جلــ التأ يــد  .3
 اصاتيــادتتتعــارل مــع األنظمــ  واللــوائح والنمــاذر الموحــد  للمنظمــا  العربيــ  المتخييــ  واــرارا  المجلــس 

 اصجتماجي.و 

بالطلــب مــن   2015 9 13بتــاري   (96( د.  )2075)اصجتمــاجي راــم اــرار المجلــس اصاتيــادت و   التأ يــد جلــ .4
المـــدراء العـــامين للمنظمـــا  العربيـــ  المتخييـــ  جـــدم إدرار مواضـــيع جلـــ  جـــدوى اجمـــاى المجـــالس التشـــريعي  

 ا  اــرار  فيهــااصاتيــادت واصجتمــاجي ان ايــدر   ــب  للمجلــساــد والتنفيذيــ  للمنظمــا  العربيــ  المتخييــ  ي ــون 
 .اصاتيادت واصجتماجي حت  ص تيدر ارارا  من هذال المجالس تتعارل مع ارارا  المجلسا   نهائي

اإلحاطــ  جلمــا  بقــرار الجمعيــ  العموميــ  للمنظمــ  العربيــ  للتنميــ  الزراجيــ  القاضــي بالتمديــد للمــدير العــام الحــالي  .5
ام جديــد فــي ابريــى  ني ــان   مــع ا ــتمرار فــتح بــاب الترشــح لتعيــين مــدير جــ2022للمنظمــ  حتــ  ابريــى  ني ــان 

2022. 

 

للجنــ  المنظمــا  للتن ــي  والمتابعـــ  المنبثقــ  جــن المجلــس اصاتيــادت واصجتمــاجي فــي  (31)جقــد اصجتمــا    خامســاً 
 .2022جام  تموز ويولياألوى من شهر النيال 

س اصاتيـادت واصجتمـاجي جقـد اصجتمـا  اص ـتثنائي للجنـ  المنظمـا  للتن ـي  والمتابعـ  المنبثقـ  جـن المجلـ  سادسـاً 
ـــ  واصداريـــ  للمنظمـــا  العربيـــ  2021خـــ ى شـــهر دي ـــمبر  انون اوى    لدرا ـــ  تقـــارير هيئـــا  الراابـــ  المالي

 المتخيي  والموضوجا  األخر  المعروض  جل  جدوى اجماى اصجتما .

 مــا  العربيــ  المتخييــ  خــ ىجقــد اجتمــا  للجنــ  الفنيــ  المعنيــ  بدرا ــ  األنظمــ  األ ا ــي  الموحــد  للمنظ  ســابعاً 
لدرا ـــ  الموضـــوجا  الم حالـــ  لهـــا مـــن لجنـــ  المنظمـــا  للتن ـــي  والمتابعـــ    2021شـــهر دي ـــمبر  انون اوى 

 المنبثق  جن المجلس اصاتيادت واصجتماجي  وغيرها من الموضوجا .

 
 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2315)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 العرب المسؤولين عن شؤون التعليم إنشاء مجلس للوزراء مقترح
 ـــــــــــ
 

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمان  العام   ▪

  2021 8 5( بتاري  2044)مذ ر  المندوبي  الدائم  للممل   األردني  الهاشمي  رام  ▪

   اللجن  اصجتماجي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين نتائج اجماى اجتماجا ▪

ذ يؤكــــد علــــى مواصــــلة دعــــم تنفيــــذ مقــــررات القمــــم العربيــــة ذات الصــــلة بــــالتعليم والتعلــــيم العــــالي  - وا 
 ،والبحث العلمي

ذ يؤكــــد  - ــــى تنفيــــذ األهــــداف والغايــــات ذات الصــــلة كــــذلك وا  علــــى تعزيــــز الجهــــود العربيــــة الراميــــة إل
 ،2030التنمية المستدامة بالتعليم ضمن خطة 

ــــوم كــــ - ــــة والعل ــــة والثقاف ــــة للتربي ــــة دور المنظمــــة العربي ــــى أهمي ذ يشــــير إل ــــة ذوا  ــــي و لي ــــدعم راع فن ل
 ،تنفيذ قرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 
 ُيقــــرر

إنشاء مجلس الوزراء العرب الم ؤولين جن شؤون ب الممل   األردني  الهاشمي بمقترح  الترحيب .1
 .التعليم

واأل اديمي  العربي  للعلوم  المنظم  العربي  للتربي  والثقاف  والعلوم بالتن ي  مع ت ليال األمان  العام  .2
وى األجضاء والطلب من الد  في هذا الشأنتفييلي  إلجداد مذ ر   والت نولوجيا والنقى البحرت 

  وذلق في موجد ااياال ابى شهرين ونيال من موافا  األمان  العام  بم حظاتها حوى الموضو 
 .( للمجلس اصاتيادت واصجتماجي109موجد الدور  القادم  )

 جرل الموضو  جل  الدور  القادم  للمجلس اصاتيادت واصجتماجي. .3

 
 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2316)ق

 

                                                 
(  ) :تؤكد الجمهورية التونسية أن عبارة الترحيب ال تعني بأي شكل من األشكال موافقة ضمنية على مقترح إنشاء مجلس الوزراء  مالحظة

 ون التعليم.ؤولين عن شؤالعرب المس
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 قــــــــــرار
 بشأن

 مشروع لحماية المرأة في القطاع غير الرسمي 
 )بائعات الشاي واألطعمة(

 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمان  العام   ▪

 جلس اصاتيادت واصجتماجي ( للم107تقرير األمين العام حوى متابع  تنفيذ ارارا  الدور  ) ▪

  2019 9 5( بتـــــــــــاري  104( د.  )2252المجلـــــــــــس اصاتيـــــــــــادت واصجتمـــــــــــاجي راـــــــــــم ) تاـــــــــــرار  ▪
  2021 2 4( بتاري  107( د.  )2297ورام )

  2020 2 10( بتاري  39اليادر  جن دورتها )العربي  تويي  لجن  المرا   ▪

( 37 25وراـــم ) 2021 8 17( بتـــاري  36 25مـــذ رتي المندوبيـــ  الدائمـــ  لجمهوريـــ  ال ـــودان راـــم ) ▪
  2021 8 18بتاري  

 نتائج اجماى اجتماجا  اللجن  اصجتماجي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 
 ُيقــــرر

م قــــدع الم  الشــــات واألطعمــــ (   حمايــــ  المــــرا  فــــي القطــــا  غيــــر الر ــــمي )بائعــــا األخــــذ جلمــــا  بمشــــرو   
 من جمهوري  ال ودان.

 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2317)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 االستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين االقتصادي واالجتماعي
 (2028 – 2022للنساء والفتيات في الوسط الريفي )

 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108ته العادية )إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دور 

 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمان  العام   ▪

   2019 9 5( بتاري  104( د.  )2255ارار المجلس اصاتيادت واصجتماجي رام ) ▪

( 39)   والــــــدور 2019 2 24( بتــــــاري  38) الــــــدور اليــــــادر  جــــــن  العربيــــــ  لجنــــــ  المــــــرا  ا تويــــــي ▪
  2021 2 11( بتاري  40والدور  )  2020 2 10بتاري  

 اص ـــــــتراتيجي  العربيـــــــ  وخطـــــــ  العمـــــــى للتم ـــــــين اصاتيـــــــادت واصجتمـــــــاجي للن ـــــــاء والفتيـــــــا  فـــــــي  ▪
   (  وثيق  ا ترشادي 2028 – 2022) الو ط الريفي

  2018 12 11( بتاري  1107مذ ر  المندوبي  الدائم  للجمهوري  التون ي  رام ) ▪

 اجي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين نتائج اجماى اجتماجا  اللجن  اصجتم ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 
 ُيقــــرر

 تراتيجي  العربي  وخط  العمى للتم ين اصاتيادت واصجتماجي للن اء والفتيا  في الو ط اصاجتماد 
 . وثيق  ا ترشادي ي   والم قدعم  من الجمهوري  التون   (2028 – 2022) الريفي

 
 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2318)ق

 



34 

 
 قــــــــــرار
 بشأن

 مبادئ عامة عربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات
 واستخدامها بين الدول العربية

 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 على: بعد اطالعه -

 مذ ر  األمان  العام   ▪

بتـــــاري    19 - وفيـــــد بيـــــان المجلـــــس اصاتيـــــادت واصجتمـــــاجي حـــــوى التعامـــــى مـــــع تبعـــــا  جائحـــــ   ▪
6 5 2020   

  2020 10 22( بتاري  33( د.  )488ارار مجلس وزراء النقى العرب رام ) ▪

  2020 12 23( بتاري  23د.  ) (290ارار المجلس الوزارت العربي لل ياح  رام ) ▪

  2021 5 23( بتاري  55( د.  )6و 1ارارت مجلس وزراء اليح  العرب رام ) ▪

المــــــــذ ر  المشــــــــتر   للمنظمــــــــ  العربيــــــــ  لل ــــــــياح  والمنظمــــــــ  العربيــــــــ  للطيــــــــران المــــــــدني واصتحــــــــاد  ▪
   2021 7 16العربي للنقى الجوت  بتاري  

 امها ما بين الدوى العربي  المبادا العام  العربي  لتوحيد إجراءا  ت جيى واجتماد اللقاحا  وا تخد ▪

 نتائج اجماى اجتماجا  اللجن  اصجتماجي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

ما بين الموافق  جل  المبادا العام  العربي  لتوحيد إجراءا  ت جيى واجتماد اللقاحا  وا تخدامها  .1
 .الدوى العربي    مبادا ا ترشادي  في هذا المجاى

األمان  الفني  لمجلس وزراء  – اطا  الشؤون اصجتماجي ) األمان  العام  تش يى فري  جمى من .2
واصتحاد العربي للنقى والمنظم  العربي  للطيران المدني المنظم  العربي  لل ياح  و  (اليح  العرب

الدوى الراغب    من  والمتخييين (IATA)اد الدولي للنقى الجوت الجوت  بالتعاون مع اصتح
ن من تنفيذها بش ى متنا   ومتناغم جل  م تو  م ع المبادا جل  الم تو  الوطني  بما ي   هذال لتنفيذ

اإلاليم العربي  وتماشيا  مع التوجها  الدولي  واإلاليمي  واألممي  ذا  اليل  ويوص  إل  تحقي  
 . األهداال المرجو 
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 قــــــــــرار
 بشأن

  التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية
 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمان  العام   ▪

  للمجلس اصاتيادت واصجتماجي( 107ى متابع  تنفيذ ارارا  الدور  )تقرير األمين العام حو  ▪

 ( 108( و)107تقرير األمين العام حوى نشاط األمان  العام  بين دورتي المجلس ) ▪

 نتائج اجماى اجتماجا  اللجن  اصجتماجي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 ضوء المناقشات، وفي -

 ُيقــــرر
 .اصجتماجي  والتنموي  المجاص  في الدولي العربي التعاون العام  حوى األمان  بتقرير جلما     اإلحاط أوالً 
 الصيني: –منتدى التعاون العربي : ثانياً 

 في مجال الصحة: .1

ـــــ  العامـــــ   ـــــبت ليـــــال األمان ـــــد لعق ـــــ  موايـــــل  اإلجـــــراءا  ال زمـــــ  لإلجـــــداد والتحضـــــير الجي ـــــدور  الثالث د ال
 . نسافيديو  ونفر  جبر تقني   لمنتد  التعاون العربي الييني في مجاى اليح 

 في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا: .2

اليــــــــيني لنقــــــــى الت نولوجيــــــــا  –التعــــــــاون العربــــــــي  لمــــــــؤتمر الرابعــــــــ الترحيــــــــب بنتــــــــائج اجمــــــــاى الــــــــدور  
  وت ليــــــــال   ــــــــونفرانستقنيــــــــ   فيــــــــديو جبــــــــر  2021 8 22-19خــــــــ ى الفتــــــــر  قــــــــد واإلبــــــــدا   الــــــــذت ج  

 .األمان  العام  بمتابع  تنفيذ نتائج 
 في مجال حوار الحضارات: .3

زار  الثقافــــــ  و توايــــــع مــــــذ ر  تفــــــاهم مــــــع لاإلحاطــــــ  جلمــــــا  بــــــاإلجراءا  التــــــي اتخــــــذتها األمانــــــ  العامــــــ   ▪
ــــــ  اليــــــ ــــــال األمانــــــ  العامــــــ    و ن الشــــــعبي يوال ــــــياح  بجمهوري مــــــع زمــــــ  موايــــــل  اإلجــــــراءا  ال بت لي

 .تفاهمالالجانب الييني ل نتهاء من توايع مذ ر  

موايـــــل  اإلجـــــراءا  ال زمـــــ  لإلجـــــداد والتحضـــــير الجيـــــد لعقـــــد الـــــدور  التا ـــــع  بت ليـــــال األمانـــــ  العامـــــ   ▪
لنـــــدو  الع اـــــا  العربيـــــ  اليـــــيني  والحـــــوار بـــــين الحضـــــارتين العربيـــــ  واليـــــيني  خـــــ ى شـــــهر  ـــــبتمبر  

 نس .ايديو  ونفر   جبر تقني   ف2021ايلوى 
 الهندي: –ثالثًا: منتدى التعاون العربي 

 في مجال التعليم والبحث العلمي:

موايـــــل  اإلجـــــراءا  ال زمـــــ  لإلجــــداد والتحضـــــير الجيـــــد لعقـــــد مـــــؤتمر رؤ ـــــاء بت ليــــال األمانـــــ  العامـــــ  
 .  ونفرانسجبر تقني   فيديو  2021الجامعا  العربي  بالهند خ ى جام 
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 قــــــــــرار
 بشأن

 التنمية المستدامة 
 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 اطالعه على: بعد -

 األمانة العامة، مذ ر  ▪

  جتماجيللمجلس اصاتيادت واص( 107تقرير األمين العام حوى متابع  تنفيذ ارارا  الدور  ) ▪

 ( 108( و)107تقرير األمين العام حوى نشاط األمان  العام  بين دورتي المجلس ) ▪

ـــــــذ اهـــــــداال التنميـــــــ  الم ـــــــتدام   ▪ ـــــــ  العربيـــــــ  لمتابعـــــــ  تنفي  2030تويـــــــيا  اصجتمـــــــا  التا ـــــــع للجن
  2021 6 30بالمنطق  العربي  بتاري  

 ارارات  ال ابق  في هذا الشأن  ▪
 م تو   بار الم ؤولين  اجتما  المجلس جل  اجماى نتائج ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

 2030األخذ جلما  بتوييا  اصجتما  التا ع للجن  العربي  لمتابع  تنفيذ اهداال التنمي  الم تدام   .1
 .2021 6 30 بتاري   بالمنطق  العربي 

والذت تم   في المنطق  العربي   يى الم تدام والتمويى المناخيتعزيز التمو  الترحيب بإيدار تقرير  .2
مائي  نوبرنامج األمم المتحد  اإل (مبادر  التمويى)إجدادال بالشرا   مع برنامج األمم المتحد  للبيئ  

  جل  جميع الدوى األجضاء والمنظما  العربي  ذا  اليل . هذا التقرير وتعميم

ي للتمويى الم تدام بجمهوري  مير العربي   آلي  من آليا  التمويى الترحيب بإنشاء المر ز اإلاليم .3
في  بيى هذا المر ز    والعمى جل  تعزيز اوج  التعاون معلمنطق  العربي  واصفريقي باالم تدام 

 بالمنطق  العربي . 2030تحقي  اهداال التنمي  الم تدام  
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 قــــــــــرار
 بشأن

 واللجانقرارات المجالس الوزارية تقارير و 
 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

  2021 3 15بتاري   اليح  العرب( لمجلس وزراء 54ارارا  الدور  ) ▪

  2021 5 23ي  بتار ( لمجلس وزراء اليح  العرب 55ارارا  الدور  ) ▪

  2021 5 27بتاري  ( لمجلس وزراء الشباب والرياض  العرب 44ارارا  الدور  ) ▪

  2021 2 10للجن  الفني  للمل ي  الف ري  بتاري   (7)اصجتما  تقرير وتوييا   ▪

  2021 4 7للجن  الفني  للمل ي  الف ري  بتاري   اص تثنائياصجتما  تقرير وتوييا   ▪

  2021 8 26بتاري  العربي   مؤ  ا  المجتمع المدنيللجن   (30)جتما  اصتقرير وتوييا   ▪

 اصجتماجي  والمجلس جل  م تو   بار الم ؤولين تين اصاتيادي  و نتائج اجماى اجتماجا  اللجن ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

 أواًل: المجالس الوزارية: 
 :علمًا بـ اإلحاطة

 .2021 3 15( لمجلس وزراء اليح  العرب بتاري  54ارارا  الدور  ) ▪

  مـــع التأ يـــد جلـــ  تبعيـــ  المجلـــس 2021 5 23( لمجلـــس وزراء اليـــح  العـــرب بتـــاري  55اـــرارا  الـــدور  ) ▪
لمجلــــس اصاتيــــادت قــــرارا  الخضــــوج  لــــس وزراء اليــــح  العــــرب و جالعربــــي ل ختيايــــا  اليــــحي  لم

 واصجتماجي.

 . 2021 5 27( لمجلس وزراء الشباب والرياض  العرب بتاري  44ارا  الدور  )ار  ▪

 ثانيًا: اللجان: 
 :الموافقة على

 .2021 2 10للجن  الفني  للمل ي  الف ري  بتاري   (7)اصجتما  تقرير وتوييا   ▪

 .2021 4 7للجن  الفني  للمل ي  الف ري  بتاري   اص تثنائياصجتما  تقرير وتوييا   ▪

 .2021 8 26بتاري  العربي   مؤ  ا  المجتمع المدنيللجن   (30)اصجتما  قرير وتوييا  ت ▪
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 قــــــــــرار
 بشأن

  ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي109تأكيد موعد ومكان عقد الدورة )
 ( للمجلس110وتحديد موعد ومكان عقد الدورة )

 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،108جلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )إن الم

 على: اطالعهبعد  -
  2021 2 4( بتاري  107( د.  )2302ارار المجلس اصاتيادت واصجتماجي رام ) ▪

 اجماى اجتما  المجلس جل  م تو   بار الم ؤولين  نتائج ▪

 الجتماعي،وعماًل بأحكام النظام الداخلي للمجلس االقتصادي وا -

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

 2021دي ــمبر   ــانون اوى  16-14جقـــد اجتمــا  لجنــ  التنفيــذ والمتابعــ  بمقــر األمانــ  العامــ  خــ ى الفتــر  : أوالً 
 ه. 1443جماد اوى  12-10المواف  

( للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي بمقـر األمانـة العامـة علـى النحـو 910: تأكيد موعد عقد الدورة العادية )ثانياً 
 التالي:

 2   الموافــ 2022فبرايــر  شــباط  3اجتمــا  لجنــ  مؤ  ــا  المجتمــع المــدني الحــادت والث ثــين يــوم الخمــيس  .1
 هــــ. 1443رجب 

 ــ.هــ 1443رجب  5  المواف  2022فبراير  شباط  6اصجتماجي  يوم األحد اجتما  اللجن   .2
   2022فبرايـــــــــــــــــر  شـــــــــــــــــباط  8-7اجتمـــــــــــــــــا  اللجنـــــــــــــــــ  اصاتيـــــــــــــــــادي  يـــــــــــــــــومي اصثنـــــــــــــــــين والث ثـــــــــــــــــاء  .3

 هــــ.  1443رجب  7-6الموافقين 
  2022فبرايـر  شـباط  9اجتما  المجلس اصاتيادت واصجتماجي جل  م تو   بـار الم ؤوليــن يــوم األربعـاء  .4

 هــــ. 1443رجب  8المواف  
ـــس اصاتيـــادت واص .5 ـــوم الخمـــيس اجتمـــا  المجل ـــوزارت ي ـــ  الم ـــتو  ال ـــر  شـــباط  10جتمـــاجي جل   2022فبراي

 هــــ. 1443رجب  9المواف  
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الموافـ   2022يونيـو  حزيـران  16-14جقـد اجتما  لجن  التنفيـذ والمتابعـ  بمقـر األمانـ  العامـ  خـ ى الفتـر   ثالثًا:
 ه. 1443ذو القعد   15-17

( للمجلس االقتصادي واالجتماعي بمقر األمانة العامة على النحو 110ة ): تحديد موعد عقد الدورة العاديرابعاً 
 التالي:

  2022اغ ــــطس  آب  25الث ثــــين يــــوم الخمــــيس الثــــاني و اجتمــــا  لجنــــ  مؤ  ــــا  المجتمــــع المــــدني  .1
 هــــ. 1444 محرم 27المواف  

 هــــ. 1444 يفر 1  المواف  2022اغ طس  آب  28اجتما  اللجن  اصجتماجي  يوم األحد  .2
ـــــــاء  .3 ـــــــين والث ث ـــــــ  اصاتيـــــــادي  يـــــــومي اصثن    المـــــــوافقين2022اغ ـــــــطس  آب  30-29اجتمـــــــا  اللجن

 هــــ.  1444 يفر 2-3
 وليــــــــــن يــــــــــوم األربعـــــــــاءؤ اجتمـــــــــا  المجلـــــــــس اصاتيـــــــــادت واصجتمـــــــــاجي جلـــــــــ  م ـــــــــتو   بـــــــــار الم  .4

  هــــ. 1444 يفر 4  المواف  2022 اغ طس  آب 31
  2022 ــبتمبر ايلوى  1جتمــاجي جلــ  الم ــتو  الــوزارت يــوم الخمــيس اجتمــا  المجلــس اصاتيــادت واص .5

 هــــ. 1444 يفر 5المواف  

 

 (2/9/2021 - 108د.ع  - 2323)ق
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 كلمـة 
 علي الحلبي /سعادة السفير

 لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربيةجمهورية مندوب 
 ( [107] بقة)رئاسة الدورة السا

 
 فــي
 

 اجتماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــي
 (108الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
 

 

 

 

 

 

 

 2021سبتمبر/ أيلول  2األمانة العامة: 

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ـــــــــــــــــــ

 (0222) خ – 22(/21/09) 03/108ج 
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 أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الوفود،
 العربية، معالي السيد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول

 االخوة واألخوات الكرام،
 

ــــــد تور راووى نعمــــــ   والــــــذت  ــــــر اصاتيــــــاد والتجــــــار  ال ــــــي م تحيــــــا  معــــــالي وزي ــــــى إل ــــــ    انق بداي
 حال  الظروال اص تثنائي  التي يمر بها لبنان دون حضورال هذا اصجتما .

ــــب لــــي فــــي م ــــتهى  لمتــــي ان ارحــــب ب ــــم فــــي اجتماجنــــا هــــذا  وان اتقــــدم بعميــــ  الشــــ ر  يطي
والتقـــــدير لمعـــــالي ال ـــــيد احمـــــد ابـــــو الغـــــيط األمـــــين العـــــام لجامعـــــ  الـــــدوى العربيـــــ   لجهـــــودال فـــــي 

 تطوير العمى العربي المشترق والدفا  جن القضايا العربي . 

والشـــــــ ر ايضـــــــا  إلـــــــ   افـــــــ  طـــــــاام األمانـــــــ  العامـــــــ  للجهـــــــود المبذولـــــــ  إلنجـــــــاح اجمـــــــاى الـــــــدور  
ئا ــــــ  الجمهوريــــــ  اللبنانيــــــ   وجلــــــ  ح ــــــن ( للمجلــــــس اصاتيــــــادت واصجتمــــــاجي خــــــ ى ر 107)

 اإلجداد والتنظيم ألجماى الدور  الحالي  لمجل نا الموار.

 ايحاب ال مو والمعالي وال عاد   

( للتباحـــــ  فـــــي اضـــــايا تهـــــم دولنـــــا وشـــــعوبنا العربيـــــ   108يجتمـــــع المجلـــــس اليـــــوم فـــــي دورتـــــ  )
ــــــي  ودفعــــــ  ا ــــــد ــــــي ر ــــــم ا طــــــر للتعــــــاون العرب ــــــر ف ــــــ  حــــــد  بي ــــــد مــــــن وت ــــــاهم إل ما  نحــــــو المزي

ــــ  ناظمــــ   خايــــ   فــــي ظــــى التحــــديا  التــــي تواجــــ  شــــعوبنا   داري ــــ  واى ــــي ا طــــر جملي المأ  ــــ  ف
 واألزما  التي تعيال ببعل مجتمعاتنا.

هـــــذا فضـــــ   جـــــن الوااـــــع اليـــــعب الـــــذت يعيشـــــ  العـــــالم اجمـــــع منـــــذ مـــــا يقـــــارب ال ـــــنتين. فـــــنحن 
  ومـــــا خلقتـــــ  هـــــذال 19-ء   وفيـــــدفـــــي مرحلـــــ  مطبوجـــــ  بـــــالظروال اص ـــــتثنائي  جـــــرعاء تفشـــــي وبـــــا

ـــــــ   خلعفــــــــ  تــــــــداجيا  وآثـــــــار  ــــــــلبي  جلــــــــ   األزمـــــــ  مــــــــن تحـــــــديا  ااتيــــــــادي  واجتماجيــــــــ  جمع
 مختلال اصاتيادا  العالمي  والعربي .

ففـــــي ظـــــى هـــــذال الظـــــروال  افـــــ  وفـــــي ظـــــى التطـــــورا  ال بـــــر  التـــــي تشـــــهدها المنطقـــــ  والعـــــالم  
 ــــــا  جديـــــــد  تخــــــدم بشـــــــ ى افضـــــــى ييــــــبح لزامـــــــا  جلينــــــا انتهـــــــار طــــــر  تف يـــــــر مختلفـــــــ  و يا

تطلعــــــا  وميــــــالح دولنــــــا وشــــــعوبنا  مــــــن خــــــ ى إجطــــــاء األولويــــــ  لتطــــــوير وتعزيــــــز الت امــــــى 
اصاتيــــادت بــــين جميــــع الــــدوى العربيــــ   وبــــذى  ــــى الجهــــود للعمــــى  ــــوي  للتغلعــــب جلــــ  ال ثيــــر 
مـــــن المشـــــ    والتحـــــديا  التـــــي تواجهنـــــا  ولم ـــــاجد  شـــــعوبنا جلـــــ  تخطـــــي األزمـــــا  وتقـــــديم 

 حلوى العملي  والمشاريع المنا ب  لحى المعض   في مجاى اصاتياد واصجتما .ال
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إن المطلـــــوب تحويـــــى التحـــــدت إلـــــ  فريـــــ   خايـــــ   وان جـــــددا  مـــــن دولنـــــا العربيـــــ  تعـــــاني مـــــن 
تحــــديا  فــــي وااعهــــا اصاتيــــادت  ومنهــــا لبنـــــان الــــذت يشــــهد ازديــــاد ضــــغوط األزمــــ  المعيشـــــي  

يش ظروفـــــــا  يـــــــعب  جلـــــــ   افـــــــ  الم ـــــــتويا   والتـــــــي لـــــــن واصاتيــــــادي  غيـــــــر الم ـــــــبوا   ويعـــــــ
ينجــــــو مــــــن مهال هــــــا الحاليــــــ  والم ــــــتقبلي  إص بتضــــــافر جهــــــود  ــــــى اشــــــقائ  العــــــرب فــــــي  ــــــبيى 

 م اجدت  لمواجه  األزما  ال بير  والخطير  التي يمر بها.

ـــــــ  الشـــــــقيق   ـــــــدوى العربي ـــــــ  الشـــــــ ر لل ـــــــا  ايـــــــحاب المعـــــــالي وال ـــــــعاد   إص توجي وص ي ـــــــعني هن
ــــي  ــــى المحطــــا  ولأل ــــ  جانبنــــا ف ــــ   التــــي لطالمــــا وافــــ  إل ــــ  العامــــ  لجامعــــ  الــــدوى العربي مان

وفــــــــي  ــــــــى الظــــــــروال  جبــــــــر المبــــــــادرا  والجهــــــــود والم ــــــــاجدا  المشــــــــ ور  إلجــــــــاد  اإلجمــــــــار 
ــــــب جلــــــ  تــــــداجيا   ارثــــــ   ــــــ  فــــــي  افــــــ  القطاجــــــا   و ــــــان آخرهــــــا تقــــــديم الــــــدجم للتغل والتنمي

( للمجلـــــس  والقـــــرار القاضـــــي بـــــدجم 106جـــــن الـــــدور  ) انفجـــــار مرفـــــأ بيـــــرو   بـــــالقرار اليـــــادر
القطــــــــا  اليــــــــحي لمواجهــــــــ  تــــــــداجيا  هــــــــذال ال ارثــــــــ  اليــــــــادر جــــــــن مجلــــــــس وزراء اليــــــــح  

 . 2020ا توبر  18العرب في 

 مـــــا واتوجـــــ  بالشـــــ ر العميـــــ  إلـــــ  معـــــالي األمـــــين العـــــام لجامعـــــ  الـــــدوى العربيـــــ  ال ـــــيد احمـــــد 
لــــــ  اص ــــــتمرار ببــــــذى جهــــــودال بتقــــــديم  افــــــ   ــــــبى ابــــــو الغــــــيط الــــــذت ص يتــــــوان  جــــــن التأ يــــــد ج

 الدجم والم اند  للبنان.

ــــدور   ــــالنظر بإيــــدار تويــــي  خــــ ى هــــذال ال ــــس المــــوار ب ــــدم مــــن المجل ــــ   نتق ومــــن هــــذا المنطل
ـــــ   إلـــــ  مجلـــــس وزراء اليـــــح  العـــــرب بتقـــــديم دجـــــم جينـــــي مـــــن خـــــ ى شـــــراء  ميـــــ  مـــــن األدوي

   اللبناني .الطبي  ال زم  لدجم القطا  اليحي في الجمهوري

ـــــــا  ـــــــ  ليبي ـــــــ  دول ـــــــس اصاتيـــــــادت واصجتمـــــــاجي إل ننـــــــي إذ ا  ـــــــلعم رئا ـــــــ  المجل ـــــــام  واى وفـــــــي الخت
الشـــــــقيق   اتوجـــــــ  بخـــــــال  التهـــــــاني لمعـــــــالي ال ـــــــيد محمـــــــد جلـــــــي الحـــــــويج وزيـــــــر اصاتيــــــــاد 

( لمجل ــــــنا 108والتجــــــار  فــــــي دولــــــ  ليبيــــــا  متمنيــــــا  لــــــ  النجــــــاح والتوفيــــــ  فــــــي تــــــرؤس الــــــدور  )
ون العمـــــى العربـــــي المشـــــترق والتن ـــــي  اصاتيـــــادت واصجتمـــــاجي بـــــين الـــــدوى المـــــوار  وان ي ـــــ

العربيــــــ   ــــــبي   لتحقيــــــ  المزيــــــد مــــــن األهــــــداال والنجاحــــــا  لشــــــعوبنا العربيــــــ  الطامحــــــ  للمزيــــــد 
 من التقدم والنمو واصزدهار في  ى المجاص . 

 ولكم الشكر والدعاء بالتوفيق،
 2021 9 2القاهر   في 
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ـــه وصـــحبه  بســـم اهلل والحمـــد هلل رب العـــالمين والصـــالة والســـالم علـــى نبيـــه األمـــين وعلـــى  ل

 ومن تبعه إلى يوم الدين.
 

 علي الحلبي سعادة السفير
 لدى جامعة الدول العربية لجمهورية اللبنانيةالمندوب الدائم ل  

 أحمد أبو الغيط الدكتور معالي السيد
 العربيةاألمين العام لجامعة الدول   

 كمال حسن علي الدكتور معالي السيد
 ون االقتصاديةؤ األمين العام المساعد، رئيس قطاع الش  

 هيفاء أبو غزالة الدكتورة معالي السيدة
 ون االجتماعيةؤ األمين العام المساعد، رئيس قطاع الش  

 السادة/ أصحاب المعالي وزراء االقتصاد والتجارة والمال العرب
 المنظمات واالتحادات العربية المتخصصةالسادة/ رؤساء 

 
 السيدات والسادة الحضور الكرام

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ــــ  فــــي  ــــدير با ــــم ح ومــــ  الوحــــد  الوطني ــــى الشــــ ر والتق ــــ  ان اتقــــدم بجزي ــــي فــــي البداي ا ــــمحو ل
ــــــ  ميــــــر العربيــــــ  ارل األمــــــن  ــــــ  ليبيــــــا وبا ــــــمي وبا ــــــم اجضــــــاء الوفــــــد الليبــــــي لجمهوري دول

مـــــــان والنمـــــــاء  والضـــــــياف   األرل المحرو ـــــــ  بـــــــإذن ا   رئي ـــــــا  وح ومـــــــ  وشـــــــعبا   جلـــــــ  واأل
ح ـــــن اص ـــــتقباى و ـــــرم الضـــــياف  الـــــذت حظينـــــا بهـــــم   مـــــا اتوجـــــ  بالشـــــ ر واصمتنـــــان والتقـــــدير 

وى نعمــــــ  وزيــــــر اصاتيــــــاد والتجــــــار  بجمهوريــــــ  لبنــــــان جلــــــ  الجهــــــود التــــــي و لمعــــــالي ال ــــــيد  را
ــــاء تر  ــــذلها اثن ــــي  ــــ  ألجمــــؤ ب ــــا ال ــــابق  مــــن اجــــى تطــــوير وتفعيــــى ودجــــم التعــــاون العرب اى دورتن

المشــــــترق فــــــي المجــــــاص  اصاتيــــــادي  واصجتماجيــــــ  والشــــــ ر مويــــــوى ايضــــــا  لألمانــــــ  العامــــــ  
ــــو الغــــيط األمــــين العــــام لجامعــــ   ــــد تور  احمــــد اب ــــ  را ــــها ال ــــيد ال ــــ  وجل ــــدوى العربي لجامعــــ  ال

ؤيــــــــــ  الجديــــــــــد  والمتجــــــــــدد  واإلدار  المعرفيــــــــــ  الــــــــــدوى العربيــــــــــ  يــــــــــاحب اإلراد  الح يمــــــــــ  والر 
 دائهم المتميز والمعهود.اوجميع الموظفين جل  

 م،،يالسادة أصحاب المعالي والحضور الكر 
ـــــــ  التـــــــي  ـــــــ  خايـــــــ  نظـــــــرا  للمواضـــــــيع اصاتيـــــــادي  واصجتماجي ـــــــا اليـــــــوم اهمي ي ت ـــــــب اجتماجن

يــــــــ  اصاتيـــــــــادي   ــــــــيتناولها  والتـــــــــي تمــــــــس حيـــــــــا  المــــــــواطن العربـــــــــي حيــــــــ  ان اضـــــــــايا التنم
واصجتماجيــــ  ايـــــبح  تحتـــــى الم انــــ  األولـــــ  فـــــي ظــــى اهتمـــــام الح ومـــــا  العربيــــ  ومـــــن بـــــين 
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ــــــا  العمــــــى العربــــــي المشــــــترق   مــــــا ايــــــبح   ــــــى دوى العــــــالم تعطــــــي اولويــــــ  ايــــــو   اولوي
ـــــــد  ـــــــا  ا ـــــــ  مشـــــــا ى ومعوا للتنميـــــــ  اصاتيـــــــادي  واصجتماجيـــــــ  تجعـــــــى منهـــــــا األدا  لمعالجـــــــ  اي

ــــــي  يتعــــــرل لهــــــا ات مجتمــــــع ــــــ  النجــــــاح ف ــــــب  ول ــــــن لتحقي ــــــي هــــــذا العــــــالم المتطــــــور والمتقل ف
ـــــب ت ـــــاتال الجهـــــود والتعـــــاون مـــــع  ـــــدوى وتعزيزهـــــا  يتطل ـــــ  لل ـــــي الجهـــــود التنموي ـــــدوى الت ـــــااي ال ب

لهــــا ميــــالح واحــــد  ومنــــافع متبادلــــ  وهــــو مــــا ينطبــــ  جلــــ  الــــدوى العربيــــ  ذا  التــــاري  الواحــــد 
 واصاتياديا  المت امل .

 رام،،السادة الحضور الك
( جـــــــــام جلـــــــــ  تأ ـــــــــيس المجلـــــــــس 71يـــــــــأتي انعقـــــــــاد اجتماجـــــــــا  هـــــــــذال الـــــــــدور  بعـــــــــد مـــــــــرور )

ــــع العربــــي مــــن اجــــى التغييــــر 1950اصاتيــــادت فــــي جــــام  ــــ  ثــــورا  الربي م  وجشــــر  ــــنوا  جل
ــــــق  إلــــــ  األفضــــــى بزيــــــاد  النــــــاتج المحلــــــي اإلجمــــــالي وتح ــــــين معيشــــــ  النــــــاس  ومــــــن اجــــــى ذل

ــــ  الت ا ــــ  لتحقي ــــدوى العربي ــــس الوحــــد  و ــــعيا  مــــن ال ــــم تأ ــــيس مجل مــــى اصاتيــــادت والتجــــارت ت
م  بهــــــــدال تحقيــــــــ  وحــــــــد  ااتيــــــــادي  تضــــــــمن للــــــــدوى 1957اصاتيــــــــادي  العربيــــــــ  فــــــــي جــــــــام 

 األجضاء حري  انتقاى األشخا  ورؤوس األمواى وتبادى ال لع والمنتجا  والخدما .
المجلـــــــس وبـــــــالرغم مـــــــن هـــــــذال التغيـــــــرا  والتقلبـــــــا  والفتـــــــر  الزمنيـــــــ  الطويلـــــــ  مـــــــن جمـــــــر هـــــــذا 

والجهـــــــود التـــــــي بـــــــذل   إص ان العمـــــــى العربـــــــي فـــــــي المجـــــــاى اصاتيـــــــادت والتجـــــــارت مـــــــا يـــــــزاى 
ـــــديها مـــــن المـــــوارد  ـــــم جيـــــدا  بـــــأن ل ـــــ  طموحـــــا  ورغبـــــا  شـــــعوبنا  التـــــي تعل اايـــــرا  جلـــــ  تحقي

ــــا  والقــــدرا  البشــــري  مــــا يجعــــى لهــــا  ــــق ب ــــبب  حاضــــرا  افضــــى وم ــــتقب   واإلم اني مشــــراا   وذل
تطلــــــب منــــــا بــــــذى مزيــــــد مــــــن الجهــــــد والعمــــــى اليــــــاد  تي تــــــدي  الحاليــــــ  الال يا ــــــا  اصاتيــــــا

ــــرؤ  الجديــــد  التــــي تضــــمن المضــــي اــــدما   ــــ  طــــرح األف ــــار الخ اــــ  وال والحــــر  با ــــتمرار جل
ــــــس لتحقيــــــ  اهدافــــــ  والتيــــــدت ب ــــــى اــــــو  وفاجليــــــ  لمــــــا اــــــد يعتــــــرل طريقــــــ  مــــــن   بهــــــذا المجل

 يعوبا  وتحديا .
 ــــتثمار بــــين الــــدوى العربيــــ  ي حــــظ تــــدني وضــــعال حجــــم حيــــ  ان المتــــابع لحر ــــ  التجــــار  واص

ـــــــدوى األجضـــــــاء فـــــــي هـــــــذا  المبـــــــادص  التجاريـــــــ  فـــــــي اصتجـــــــاهين )يـــــــادرا  وواردا ( بـــــــين ال
( مليــــــار 112م مبلــــــا واــــــدرال )2019المجلــــــس  حيــــــ   ــــــجل  هــــــذال المعــــــام   خــــــ ى العــــــام 

ــــــ  و  ــــــدوى العربي ــــــين ال ــــــ  ب ــــــر مــــــن حجــــــم المعــــــام   التجاري ــــــى ب ثي دوى العــــــالم  دوصر وهــــــي اا
ــــــدرال ) ــــــا وا ــــــا  فــــــي نفــــــس العــــــام  رغــــــم تواضــــــع هــــــذال 1والتــــــي  ــــــجل  مبل ( تريليــــــون دوصر تقريب

 األراام في  ى اصتجاها .

وهـــــذا األمــــــر يتطلــــــب مــــــن  افـــــ  الــــــدوى العربيــــــ  ضــــــرور  العمـــــى جلــــــ  تفعيــــــى منطقــــــ  التجــــــار  
ان ـــــياب راس  الحـــــر  العربيـــــ  ال بـــــر  لتحقيـــــ  اهـــــدافها وتـــــذليى اليـــــعوبا  التـــــي تواجـــــ  ت ـــــهيى

ـــــــــ   ـــــــــدوى العربي ـــــــــين ال ـــــــــ  موضـــــــــو  المـــــــــاى وال ـــــــــلع والبضـــــــــائع والخـــــــــدما  ب باإلضـــــــــاف  ألهمي
ـــــــذت اثبتـــــــ  التجـــــــارب والوااـــــــع اصاتيـــــــادت ومـــــــا مـــــــر بـــــــ  العـــــــالم مـــــــن ازمـــــــا   اص ـــــــتثمار وال
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ـــــــ  هـــــــو ا ـــــــتثمارها فـــــــي منطقتنـــــــا  ااتيـــــــادي   ان الم ـــــــان األفضـــــــى ص ـــــــتثمار األمـــــــواى العربي
 العربي .

 ،السادة الحضور،
ــــر مــــألوال  فمعظــــم  ــــ ان المعمــــور  لــــم يشــــهدوا احــــداثا  مماثلــــ  يعــــيش  ــــوم وضــــعا  غي العــــالم الي

( إذ يعـــــــد هـــــــذا الوضـــــــع 19لمـــــــا يقـــــــع اليـــــــوم جـــــــراء الوبـــــــاء المعـــــــروال بــــــــ ) ورونـــــــا او  وفيـــــــد 
ا ـــــــتثنائيا  مـــــــن مختلـــــــال الجوانـــــــب و يشـــــــ ى ص محالـــــــ  منعطفـــــــا   بيـــــــرا  فـــــــي تـــــــاري  اإلن ـــــــاني  

جلـــــــــــ  الم ـــــــــــتو  اصاتيـــــــــــادت الوخيمــــــــــ   ــــــــــب بـــــــــــى رثـــــــــــارال جمعــــــــــاء  لـــــــــــيس لخطورتـــــــــــ  فح
 واصجتماجي.

ــــــ  فــــــرل تفشــــــي إذ اثعــــــ ــــــ  وال يا ــــــي   حي ــــــ  التجاري ــــــ  المعــــــام   الدولي ر بشــــــ ى مباشــــــر جل
الوبـــــاء جلـــــ  الشـــــعوب اتخـــــاذ مجموجـــــ  مـــــن اإلجـــــراءا  والتـــــدابير اصحترازيـــــ   والعـــــزى والحجـــــر 

ــــع ال ــــفر  ممــــا انع ــــس  ــــ  اصاتيــــاد حيــــ  ايــــبح اليــــحي والتباجــــد اصجتمــــاجي ومن  ــــلبا  جل
ـــــــالي ظهـــــــور ازمـــــــ  ااتيـــــــادي   ـــــــاجم  وبالت ـــــــ  مـــــــن الر ـــــــود الحـــــــاد واصن مـــــــاش المف يعـــــــيش حال

 جالمي  غير متواع  وحول  العالم إل  مناط  مغلق  و يا ا  جديد .
وفـــــي هـــــذا الشـــــأن نؤيـــــد مقتـــــرح جامعـــــ  الـــــدوى العربيـــــ  بإنشـــــاء يـــــندو  جربـــــي لألزمـــــا  ومـــــن 

ـــــ   يـــــتم تأ ـــــيس ا ـــــ  خ ل لهيئـــــ  العربيـــــ  لم افحـــــ  األوبئـــــ   و مـــــا نـــــدجو  ـــــى اليـــــنادي  التنموي
العربيــــــ  للم ــــــاهم  فــــــي التخفيــــــال مــــــن اجبــــــاء هــــــذال الجائحــــــ   والعمــــــى جلــــــ  تأ ــــــيس ااتيــــــاد 
ـــــي المشـــــترق  ـــــ  دفـــــ  العمـــــى العرب ـــــاء   لتوجي ـــــافع واصاتيـــــاد المعرفـــــي ب ـــــى جـــــد و ف ـــــادى المن تب

فــــــال النمــــــو اصاتيــــــادت وبــــــطء التقــــــدم فــــــي لمواجهــــــ  التحــــــديا  التنمويــــــ  وفــــــي مقــــــدمتها انخ
ـــــ  وجـــــدم مشـــــار   الشـــــباب والمـــــرا  والقطـــــا  الخـــــا   ـــــا  معـــــدص  البطال مواجهـــــ  الفقـــــر  وارتف

 في جملي  التنمي   بويفهم شر اء ا ا يين في هذا العمى.

يــــــالح البلــــــدان العربيــــــ    ن ــــــأى ا  العلــــــي القــــــدير ان يوفقنــــــا جميعــــــا  لمــــــا فيــــــ وقبــــــل الختــــــام
  وتحقيـــــــــ  الم ـــــــــتهدال مـــــــــن تأ ـــــــــيس هـــــــــذا المجلـــــــــس للم ـــــــــاهم  فـــــــــي النهـــــــــول واإل ـــــــــ مي

باصاتيـــــــاديا  العربيـــــــ   وتحقيـــــــ  طموحـــــــا  شـــــــعوبنا   مـــــــا نـــــــدجو ا  ان يرفـــــــع جـــــــن ب دنـــــــا 
 العربي  ودوى العالم جائح   ورونا ويعم األمان وال  م ل اف  الشعوب.

رب فــــي بلــــد م الثـــــاني نرحـــــب بعقــــد مــــؤتمر ايـــــحاب األجمــــاى والم ــــتثمرين العـــــ وفــــي الختــــام
ليبيـــــا بمدينـــــ  طـــــرابلس نهايـــــ  هـــــذال ال ـــــن   للم ـــــاهم  فـــــي اإلجمـــــار والتنميـــــ  وتوثيـــــ  الع اـــــا  

 اصاتيادي .

 والسالم عليكم،،
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  محمد علي الحويج معالي السيد

  االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبياوزير          
 رئيس الدورة الحالية للمجلس االقتصادي واالجتماعي

 المعالي السادة الوزراء،أصحاب السمو و 

 

 السيدات والسادة،
اود  فـــــي البدايـــــ  ان ا رحـــــب بالحضـــــور ال ـــــريم ه نـــــا فـــــي مقـــــر جامعـــــ  الـــــدوى العربيـــــ  وفـــــي هـــــذا 
اصجتمــــــا   الــــــذت ينعقــــــد حضــــــوريا  وألوىن مــــــر  بعــــــد مــــــرور مــــــا يقــــــرب مــــــن جــــــامين منــــــذ لقائننــــــا 

 . 2019األخير في مطلع جام 

وجــــــ  بالتهنئــــــ  إلــــــ  دولــــــ  ليبيــــــا ومعــــــالي ال ــــــيد محمــــــد جلــــــي وابــــــى ان ابــــــدا  لمتــــــي  اود  ان ات
ــــــا  لــــــ   ــــــس اصاتيــــــادت واصجتمــــــاجي  متمني ــــــ  للمجل ــــــدور  الحالي ــــــولي رئا ــــــ  ال ــــــ  ت الحــــــويج جل
خــــال  التوفيــــ  فــــي هــــذال المهمــــ . وا جــــرب  ــــذلق جــــن وافــــر التقــــدير إلــــ  معــــالي ال ــــيد راووى 

ــــــ   رئا ــــــ  الــــــدور  ال ــــــابق  للمجلــــــس نعمــــــ  وزيــــــر اصاتيــــــاد والتجــــــار  بالجمهوريــــــ  اللبنانيــــــ  جل
 واإلدار  الح يم  ألجمالها.

 السيد الرئيس،
ـــــــ  اصاتيـــــــاد العـــــــالمي وحر ـــــــ  التجـــــــار   مـــــــا زالـــــــ  جائحـــــــ   ورونـــــــا ت خـــــــيم بظلهـــــــا الثقيـــــــى جل
الدوليـــــ .. واـــــد جانـــــ  المنطقـــــ  العربيـــــ    مثي تهـــــا فـــــي العـــــالم  مـــــن تبعـــــا  الجائحـــــ .. وهـــــي 

يـــــعب  فـــــي ظـــــى م ـــــتو  جـــــاٍى مـــــن انعـــــدام اليقـــــين بشـــــأن تمـــــر اليـــــوم بمرحلـــــ  مـــــن التعـــــافي ال
 الوضع اليحي العالمي جراء انتشار   ص  متحور  من  ورونا. 

وبـــــرغم ان مأ ـــــا   ورونـــــا لـــــم تـــــتم فيـــــولها بعـــــد.. إص ان الحاجـــــ  تشـــــتد لمراجعـــــ  األداء وتقيـــــيم 
خايــــ  الفتــــر  الماضــــي  ل ــــي نضــــع ايــــدينا جلــــ  نقــــاط الضــــعال فــــي مجمــــى األداء العربــــي ... 

مــــا يتعلــــ  بقــــدر  الــــدوى العربيــــ  جلــــ  مواجهــــ  اوضــــا  ضــــاغط   وت ــــيير العجلــــ  اصاتيــــادي  
 في وا  األزم . 

واشــــير هنــــا جلــــ  نحــــٍو خــــا  إلــــ  مــــا تفرضــــ  جلينــــا هــــذال األزمــــ  مــــن ضــــرور  العمــــى بشــــ ى 
حثيـــــ  جلـــــ  ت ـــــريع م ـــــار الت امـــــى اصاتيـــــادت العربـــــي.. فربمـــــا  ـــــان واحـــــد  مـــــن اهـــــم دروس 

ونــــــا هــــــو خطــــــور  مــــــا تتعــــــرل لــــــ     ــــــى التوريــــــد مــــــن اضــــــطراب جــــــراء ازمــــــا  جائحــــــ   ور 
مفاجئــــــ  لهــــــا طبيعــــــ  جالميــــــ   ومــــــا ينطــــــوت جليــــــ  ذلــــــق مــــــن انع ــــــاس خطيــــــر جلــــــ  حر ـــــــ  
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التجـــــــار   وتـــــــوفر اإلمـــــــدادا  مـــــــن ال ـــــــلع  وبخايـــــــ  األ ا ـــــــي  منهـــــــا.. وص شـــــــق ان الت امـــــــى 
ـــــ  اطـــــر التعـــــاون و  ـــــ  وتعمي ـــــز التجـــــار  البيني التن ـــــي  اصاتيـــــادت فـــــي المنطقـــــ  اإلاليمـــــي وتعزي

العربيــــــ .. يــــــوفر شــــــب   امــــــان مهمــــــ  وضــــــروري  فــــــي وضــــــع جــــــالمي تتيــــــاجد فيــــــ  المخــــــاطر 
 الحالي  والم تقبلي . 

ــــــ .. وجــــــن المخــــــاطر الميــــــاحب   ــــــا جــــــن هشاشــــــ  الشــــــب ا  العالمي لقــــــد  شــــــف  جائحــــــ   ورون
نـــــاخي  ومظاهرهـــــا لألزمـــــا  ال بـــــر .. ون حـــــظ جميعـــــا  التيـــــاجد المت ـــــار  لقضـــــي  التغيـــــر الم

وتبعاتهــــا المتعــــدد  التـــــي يــــار  مريــــود  وملمو ـــــ  فــــي  افــــ  ار ـــــان العــــالم تقريبــــا .. خايـــــ  
فــــــي ضــــــوء خ يــــــا  التقريــــــر الــــــذت يــــــدر مــــــؤخرا  جــــــن اللجنــــــ  الح وميــــــ  المعنيــــــ  بــــــالتغير 

 المناخي  والذت ير م يور  ااتم  لم تقبى هذال القضي  المييري .

عــــد مــــن ا ثــــر منــــاط  العــــالم تــــأثرا  بظــــواهر اصحتبــــاس الحــــرارت والثابــــ  ان المنطقــــ  العربيــــ  ت  
ـــــ  م ـــــتقبلي ...  ـــــيس رفاهي ـــــاخي... وهـــــو مـــــا يجعـــــى هـــــذال القضـــــي  همـــــا  حاضـــــرا  ول ـــــر المن والتغي
ولــــيس مــــن اليــــعب ريــــد التــــأثيرا  المختلفــــ  للتغيــــر المنــــاخي فــــي جــــدٍد مــــن الــــدوى العربيــــ .. 

ف ...وتزايـــــد ظـــــواهر الجفـــــاال والتيـــــحر.. بمـــــا فـــــي ذلـــــق مـــــا ي عـــــرال بـــــالحواد  المناخيـــــ  المتطر 
 فض   جن ارتفا  من وب البحر وتأثير ذلق جل  المدن ال احلي . 

ـــــ   ـــــ  العربي ـــــ  خايـــــ  فـــــي هـــــذا اليـــــدد.. فالمنطق ـــــاال تظـــــى ذا  اهمي ـــــدر  المي ـــــر ان اضـــــي  ن غي
ـــــي العـــــالم.. وهـــــي ت عـــــاني فـــــي ذا   ـــــ  اخـــــر  ف ـــــر مـــــن ات منطق ت عـــــاني مـــــن الشـــــح المـــــائي ا ث

ر فجـــــــــو  غذائيـــــــــ .. وص شـــــــــق ان هـــــــــذا الوضـــــــــع يمـــــــــس م ـــــــــتقبى المنطقـــــــــ  الواـــــــــ  مـــــــــن ا بـــــــــ
اصاتيـــــادت واصجتمـــــاجي  ربمـــــا ا ثـــــر مـــــن ات تهديـــــد آخـــــر.. وص شـــــق ان الع اـــــ  بـــــين الـــــدوى 
العربيـــــ  وجيرانهـــــا التـــــي تشـــــترق معهـــــا فـــــي مجـــــارت األنهـــــار..  ـــــواء فـــــي دجلـــــ  او الفـــــرا  فـــــي 

ـــــــ  يـــــــياغ ـــــــار إل ـــــــا... تحت ـــــــي افريقي ـــــــى ف ـــــــ  المشـــــــر   او الني ـــــــو  العربي ـــــــ  تضـــــــمن الحق   جادل
المشــــــروج  فــــــي الميــــــاال مــــــن خــــــ ى اتفااــــــا  اانونيــــــ  ملزمــــــ ... وا ــــــرر ان هــــــذال القضــــــي  هــــــي 

 اضي  جربي   وص تخ  فقط الدوى التي ت عاني مش    مع جيرانها.

 السيد الرئيس،
مــــا زالــــ  اصاتيــــادا  العربيــــ  ت عــــاني يــــعوبا  هي ليــــ  وتواجــــ  تحــــديا  داهمــــ .. لقــــد  شــــال 

ــــــي الموحــــــد جــــــن ان  ــــــر اصاتيــــــادت العرب ــــــ  يعيشــــــون 40التقري % مــــــن  ــــــ ان المنطقــــــ  العربي
ــــ  15تحــــ  خــــط الفقــــر.. و ــــداع...  مــــا تجــــاوز  ن ــــب  البطال % مــــن الفقــــراء ي عــــانون الفقــــر الم 

ــــب 16 ــــأثير البطالــــ  ان اغل ــــ   ثيــــرا  مــــن المتو ــــط العــــالمي.. ويزيــــد مــــن حــــد  ت %.. وهــــي اجل
ــــــ   مــــــن يعــــــانون منهــــــا هــــــم مــــــن الشــــــب اب.. ومعنــــــ  ذلــــــق ان اصاتيــــــادا  العربيــــــ  ت عــــــاني خل

واضــــــحا  فــــــي ا ــــــتيعاب القــــــادمين الجــــــدد إلـــــــ   ــــــو  العمــــــى وتحقيــــــ  م ــــــتويا  جاليــــــ  مـــــــن 
 التشغيى.. وان حاجا  ال و  ما زال  منفيل  جن مهارا  التعليم. 
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ن ــــاني  غيــــر م ــــبوا  ت عــــاني منهــــا جــــدد   مــــن  واشــــير فــــي هــــذا اليــــدد إلــــ  ازمــــا  ااتيــــادي  واى
ــــ   ازمــــا  ااتيــــادي   ــــي ت عــــاني واحــــد  مــــن ا ــــوا ث ــــان الت ــــي مقــــدمتها لبن ــــ .. وف ــــدان العربي البل

.. وايضـــــا  الـــــيمن التـــــي تعـــــاني األزمـــــ  اإلن ـــــاني  األ ثـــــر حـــــد  جلـــــ  م ـــــتو  1850منـــــذ جـــــام 
العـــــــالم ... وجميعنـــــــا ي تـــــــابع بحـــــــزن بـــــــالا انع ا ـــــــا  األزمـــــــ  اصاتيـــــــادي  وتبعاتهـــــــا اإلن ـــــــاني  

الشـــــعب اللبنـــــاني.. فضـــــ   جمـــــا يواجـــــ  الـــــيمن مـــــن ازمـــــ  م ـــــتمر  جـــــراء ا ـــــتمرار  المريـــــر  جلـــــ 
 % من ابنائ  في حاج  للم اجد . 80اصجتداءا  الحوثي   وبحي  يار 

واغتـــــنم هـــــذال المنا ـــــب  ل ـــــي اوجـــــ  نـــــداء إلـــــ  معـــــالي الـــــوزراء بعمـــــى  ـــــى مـــــا يم ـــــن مـــــن اجـــــى 
ضــــــيال لهــــــا ايضــــــا  الوضــــــع الم ــــــاجد  فــــــي تخفيــــــال حــــــد  هــــــذال األزمــــــا  الضــــــاغط .. التــــــي ا

المـــــالي اليـــــعب لل ـــــلط  الفل ـــــطيني   و ـــــذلق األزمـــــ  اإلن ـــــاني  الم  ـــــتمر  والمتيـــــاجد  التـــــي 
  ي عاني منها ال وريون.

 السيد الرئيس،
نــــــا اليــــــوم جــــــددا  مــــــن الموضــــــوجا  الهامــــــ  التــــــي جــــــر  البحــــــ  فيهــــــا واإلجــــــداد  ينــــــااش اجتماج 

لخبــــراء و بــــار الم ــــؤولين فــــي الــــدوى العربيــــ . لهــــا  جلــــ  مــــدار هــــذا األ ــــبو   مــــن انبــــى لجــــان ا
ولعـــــــى فـــــــي م قدمـــــــ  هـــــــذال الموضـــــــوجا  الملـــــــال اصاتيـــــــادت واصجتمـــــــاجي التحضـــــــيرت للقمـــــــ  
ـــــ  ومؤ  ـــــاتها  ـــــدوى العربي ـــــا  اجهـــــز  جامعـــــ  ال ـــــي تع ـــــال حالي ـــــ  القادمـــــ .. هـــــذال القمـــــ  الت العربي

ديمقراطيــــــ  الشـــــــعبي   المختلفــــــ  جلــــــ  اإلجــــــداد الجيــــــد لعقــــــدها برئا ــــــ  الجمهوريــــــ  الجزائريــــــ  ال
 لت تلم بذلق رئا   الدور  من الجمهوري  التون ي  التي ترا   الدور  الث ثين للقم .  

واخيــــــرا ..  ص يفــــــوتني ان اتوجــــــ  بالتهنئــــــ  والشــــــ ر ل ــــــى الشــــــباب العــــــرب الفــــــائزين بميـــــــداليا  
 يشـــــهد    و ـــــذا اإلشـــــار  إلـــــ  ان اجتماجنـــــا هـــــذا2020خـــــ ى دور  األلعـــــاب األولمبيـــــ  طو يـــــو 

حــــــدثا   ــــــعيدا   إذ  ــــــنحتفى اليــــــوم وب ــــــى فخــــــر بأبنائنــــــا مــــــن طلبــــــ  األ اديميــــــ  العربيــــــ  للعلــــــوم 
والت نولوجيــــــا والنقــــــى البحــــــرت الحــــــائزين جلــــــ  ميــــــداليا  خــــــ ى هــــــذال الــــــدور   و يشــــــار نا هــــــذال 
الفرحــــــ  معــــــالي ال ــــــيد الفريــــــ   امــــــى الــــــوزير وزيــــــر النقــــــى ومعــــــالي ال ــــــيد د. اشــــــرال يــــــبحي 

 والرياض  بجمهوري  مير العربي . وزير الشباب 

إن هــــــــذال اإلنجــــــــازا  الرياضــــــــي  العالميــــــــ  تع ــــــــس وبيــــــــد  األداء الرفيــــــــع أل اديميتنــــــــا تحــــــــ  
يــــــرارال  ــــــام د. إ ــــــماجيى جبــــــد الغفــــــار  الــــــذت ا ــــــتطا  بفضــــــى ح متــــــ  واى إشــــــراال رئي ــــــها اله مش

ــــــز ب ــــــ  ورياضــــــي  نعت ــــــز  جلمي ــــــ  اف ــــــ  تحقي ــــــر إل ــــــي العلمــــــي ال بي ــــــاد  هــــــذا اليــــــرح العرب هــــــا اي
 جميعا . 

ـــــى  ـــــس، وأتمن ـــــة للمجل ـــــدورة الحالي ـــــي رئاســـــة ال ـــــق ف ـــــم التوفي ـــــى لك ـــــرئيس، أتمن ســـــيادة ال
 الجتماعكم هذا النجاح والتوفيق.
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 رابعًا: قائمة بأمساء السادة أصحاب املعايل والسعادة

 رؤساء وفود الدول العربية
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