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 تقرير

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

 2022 شباط /فبراير 10 - ه1443 رجب 9
 ــــــــــ

 :االفتتاح: أوالً 
 ومكان موعد بشـــــــــــأن( 2/9/2021 – 108 ع.د -2323ق) رقم واالجتماعي االقتصـــــــــــادي المجلس لقرار تنفيذا   .1

 الوزاري  المســــــــــــتوى  على للمجلس( 109) الدورة قدتع   واالجتماعي، االقتصــــــــــــادي للمجلس( 109) الدورة انعقاد
-7 بتاريخ االقتصاد)ة اللجنة واجتماع ،9/2/2022 بتاريخ المسؤولين كبار مستوى  وعلى ،10/2/2022 بتاريخ

 .العامة األمانة بمقر 6/2/2022 بتاريخ االجتماعية اللجنة واجتماع ،8/2/2022
 العربية المالية والمؤةــــــــــســــــــــات العربية، الدول عن ممثلون  الوزاري  المســــــــــتوى  على المجلس اجتماع  ي شــــــــــارك .2

 . العامة واألمانة العربية، واالتحادات المتمصصة العربية والمنظمات

 ،ليبيا بدولة وزير االقتصــــاد والتجارة بحكومة الوددة الوطنية – محمد علي الحوي  /معالي الســــيد االجتماع ا تتح .3
اةـت ل ا بتقد)م جييل  كلمة معاليه وألقى. واالجتماعي االقتصـادي للمجلس( 108) الدورة ةرئاةـ دولته تولت الذي
والتقدير باةـــم دكومة الوددة الوطنية بدولة ليبيا إلى جم ورية مصـــر العربية رئيســـا  ودكومة  وشـــعبا  على  شـــكرال

دسن االةتقبال وكرم الضيا ة، وتقدم بالشكر والتقدير كذلك إلى الدول األعضاء على تعاون م الفاعل  ي إنجاح 
لســـــــــــادة األمناء العامين المســـــــــــاعدين للشـــــــــــؤون وا(، كما تقدم بالشـــــــــــكر لمعالي األمين العام 108أعمال الدورة )

(، ومتابعة تنفيذ 108الدورة الســــــــــــــابقة ) أعمال ينجاحتعاون م  علىاالقتصــــــــــــــاد)ة واالجتماعية واألمانة العامة 
وأوضح معاليه أن المنطقة العربية تيخي بثروات طبيعية وإمكانات ضممة بشرية وماد)ة، . القرارات الصادرة عن ا
كانيات لم توضـــــع موضـــــع االةـــــتغ ل الكامل بعد بســـــبب تجيئة العمل االقتصـــــادي وعدم تكامل إال أن هذه ايم

الج ود المبذولة؛ ديث ال زالت المنطقة العربية من أقل مناطق العالم من ديث التكامل االقتصـــادي. وأشـــار إلى 
مة والتحول الرقمي وزيادة أن هناك عدد من الدول العربية قد دققت بالفعل تقدما   ي مجاالت التنمية المســـــــــــــتدا

النوات  المحلية والصـــــــــــــادرات للعالم المارجي؛ وهو األمر الذي )عد مؤشـــــــــــــرا  إ)جابيا  لييادة دجم التبادل التجاري 
واالةـــــتثمار بين الدول العربية والعالم، وأن وجود اةـــــتراتيجية عربية  اعلة وشـــــاملة للتعاون االقتصـــــادي والتنموي 

 ي تحقيق عوائد التنمية المنشـــودة. وأشـــار معاليه إلى أهمية الموضـــوعات المعروضـــة  بين الدول العربية ةـــيســـ م
( للمجلس؛ و ي مقدمت ا الملف االقتصـــادي واالجتماعي المر وع لمجلس الجامعة 109على جدول أعمال الدورة )

الد)مقراطية الشـــــعبية، ( الميمع عقدها  ي الجم ورية الجيائرية 31العربية على مســـــتوى القمة  ي دورت ا العاد)ة )
والتحضـــــــــــير للقمة العربية التنموية: االقتصـــــــــــاد)ة واالجتماعية،  ي دورت ا المامســـــــــــة الميمع عقدها بالجم ورية 

، وكذلك مناقشــة التطورات الماصــة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 2023ايةــ مية الموريتانية خ ل عام 
( ألصــــحاب األعمال والمســــتثمرين العرب الذي ع قد بدولة 19المؤتمر )كما أشــــار إلى التوصــــيات الصــــادرة عن 

تحت شـــــــــعار "االةـــــــــتثمار وعودة الحياة" وبرعا)ة دكومة الوددة الوطنية الليبية.  29/11/2021-28ليبيا يومي 
وأوضـــــح معاليه أن المســـــار نحو البناء والتعمير يتطلب تضـــــا ر الج ود العربية  ي شـــــتى الميادين وخاصـــــة   ي 

لمجاالت التنموية التي )مكن أن تســــــــــــ م بدورها  ي تعييي التعاون  ي المجاالت األخرى الســــــــــــياةــــــــــــية واألمنية ا
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باعتبارها األذرع التنفيذ)ة لمنظومة  ةمؤةــــــســــــات العربيالمنظمات والوغيرها. وأّكد على أهمية الدور الذي تقوم به 
على تنسيق ةياةات عمل ا وبرامج ا من أجل  العمل العربي المشترك، وأنه )جب على هذه المؤةسات أن تعمل

تكامل الج ود وشــــــموليت ا ب دق تحقيق األهداق المنشــــــودة ومواكبة المتغيرات المتســــــارعة  ي العالم. و ي ختام 
رئاةــــة الدورة  لتســــلموزير التجارة والصــــناعة بجم ورية مصــــر العربية،  –كلمته دعا معالي الســــيدة/ نيفين جامع 

 نيا  ل ا النجاح والتو يق  ي إدارة أعمال هذه الدورة.( للمجلس، متم109)

نيفين  /ةالسيد معالي توألق واالجتماعي، االقتصادي للمجلس( 109) الدورة رئاةة جم ورية مصر العربية تولت .4
اةـــــــت لت ا بالترديب بالســـــــادة الو ود  ي بلدهم  كلمة ،وزير التجارة والصـــــــناعة بجم ورية مصـــــــر العربية – جامع

وزير االقتصــــــــاد والتجارة  –الثاني مصــــــــر، وتقدمت بجييل الشــــــــكر والتقدير لمعالي الســــــــيد/ محمد علي الحوي  
( للمجلس. كما تقدمت بالشــــــــكر 108بحكومة الوددة الوطنية بدولة ليبيا، على رئاةــــــــته الحكيمة ألعمال الدورة )

األمين العام لجامعة الدول العربية ومســـــــــاعد)ه وكا ة موةفي األمانة العامة د أبو الغيط الســـــــــيد/ أدمإلى معالي 
على الج ود المبذولة  ي ايعداد والتحضير والتنظيم ألعمال المجلس. وأشارت معالي ا أنه على الرغم من التقدم 

د من معوقات التبادل التجاري بين الذي تم إدرازه  ي موضـــــــــــــوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإزالة العدي
الدول العربية األعضـــــــــاء، إال أنه ال ييال هناك الكثير من الم ام التي تتطلب المييد من تضـــــــــا ر الج ود لتذليل 
الصعوبات والمعوقات التي تعترض مسيرة التكامل االقتصادي العربي المشترك. كما أشارت أن هناك آمال كثيرة 

ية للمجلس للمروج بقرارات إ)جابية تعيز المنجيات والمكاةــــــــــــــب التي تحققت  ي إطار معقودة على الدورة الحال
العمل االجتماعي واالقتصـــادي العربي المشـــترك؛ ومن ا الملف االقتصـــادي واالجتماعي المر وع لمجلس الجامعة 

: االقتصاد)ة واالجتماعية (، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية31على مستوى القمة  ي دورت ا العاد)ة )
( والتحضـــــــــير للقمة  ي دورت ا المامســـــــــة )الجم ورية ايةـــــــــ مية 2019- ي دورت ا الرابعة )الجم ورية اللبنانية

(، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات االتحاد الجمركي العربي، واالةـــــــــــــتثمار  ي 2023-الموريتانية
 ي التوصـــــل إلى نتائ  إ)جابية وقرارات عملية  تأمل معالي اعات ال امة التي الدول العربية، وغيرها من الموضـــــو 

بشــــــأن ا، تأخذ بعين االعتبار المتغيرات الســــــريعة والمت دقة التي )شــــــ دها االقتصــــــاد العالمي  ي الوقت الراهن، 
ربية؛ خاصــــــة   يما والتي تنعكس تأثيرات ا المباشــــــرة وغير المباشــــــرة على األوضــــــاع االقتصــــــاد)ة واالجتماعية الع

يتصــل بتحســين مناس االةــتثمار وتحرير التجارة وتعييي  رم االندماج  ي االقتصــاد العالمي. و ي ختام كلمت ا 
 توج ت معالي ا بالشكر والتقدير للسادة الو ود ولألمانة العامة على إنجاح أعمال هذه الدورة.

بت نئة معالي السيدة/ نيفين  اةت ل ا كلمة العربية الدول لجامعة العام األمين – الغيط أبو أدمد السيد معالي ألقى .5
( للمجلس، وتوجه 109وزيرة التجارة والصــــــــناعة بجم ورية مصــــــــر العربية، على تولي ا رئاةــــــــة الدورة ) –جامع 

اةــة وزير االقتصــاد والتجارة بدولة ليبيا، على رئ –بمالص التحية والتقدير إلى معالي الســيد/ محمد علي الحوي  
أهمية الموضــــوعات المعروضــــة على جدول  إلى معاليه وأشــــار ( للمجلس وايدارة الحكيمة ألعماله.108الدورة )

أوضـــــــــــــح أن الدول العربية ال زالت تواجه التداعيات التي  رضـــــــــــــت ا جائحة كما أعمال الدورة الحالية للمجلس. 
"؛ هذه الجائحة التي شــــّكلت تحد)ا  طارئا  وذا أولوية قصــــوى، وةــــتنعكس آثارها ب  شــــك على الج ود 19-"كو يد

ن الشـــــركاء المبذولة لتحقيق أجندة التنمية المســـــتدامة. وأشـــــار إلى أن جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع عدد م
ايقليميين، قد أطلقت ن ا)ة العام الماضــــــــي التقرير ايقليمي بعنوان "تحقيق أهداق التنمية المســــــــتدامة  ي الدول 
المتأثرة بالنياعات  ي المنطقة العربية"؛ والذي )ســــــــلط الضــــــــوء على إطار العمل المتكامل لرصــــــــد أهداق التنمية 

ة ومتشـــــــــــــابكة، ونّوه معاليه إلى عدد من الرةـــــــــــــائل الرئيســـــــــــــية المســـــــــــــتدامة  ي الدول التي تواجه تحد)ات معّقد
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واالةـــــتنتاجات التي رصـــــدها هذا التقرير؛ وهي: الترابط الوثيق بين الســـــ م والتنمية، ضـــــرورة وضـــــع أ ط ر جديدة 
ة العتماد ن   إق ليمي تراعي الع قة القوية بين عمليات التنمية وايغاثة اينســانية وج ود الســ م، والحاجة الماةــّ

جديد لتطبيق نموذج األمن البشـــري )قوم على مف وم شـــامل لمنع نشـــوب النياعات. كما أشـــار معاليه إلى أن أدد 
هي الحفاظ على هذا الكوكب، وهنا تبرز أهمية  2030الركائي الممس التي قامت علي ا خطة التنمية المســتدامة 
بة للبشــرية. وأشــاد معاليه بالج ود الكبيرة التي تبذل ا قضــية تغّير المناس؛ والتي ت عّد قضــية وجود)ة داةــمة بالنســ

لدورة لجم ورية مصـــر العربية بقيادة  مامة الرئيس عبد الفتاح الســـيســـي،  ي إطار التحضـــير الةـــتضـــا ة مصـــر 
. 2022( لمؤتمر أطراق اتفــاقيــة األمم المتحــدة ايطــاريــة دول تغير المنــاس، وذلــك  ي ن ــا)ــة العــام الحــالي 27)

لســـــــياق جّدد معاليه الت نئة إلى دولة ايمارات العربية المتحدة على  وزها بتنظيم واةـــــــتضـــــــا ة أعمال و ي نفس ا
. و ي ختام كلمته أّكد معاليه أن دعم التنســــــــــــيق البيني والتعاون 2023( ل ذا الحدث  ي العام المقبل 28الدورة )

لب عقيدة الجامعة العربية وبمثابة دبل الوريد ل ا،  وأن التكاتف العربي ما زال هو طوق النجاة العربي هو صـــــــــــــ 
وةــــط التحد)ات المتتالية والمتشــــابكة التي تواجه البلدان العربية  ي هذه المردلة الدقيقة من تاريخ المنطقة والعالم 

 أجمع.

 إقرار جدول أعمال المجلس: ثانيًا:
 اةتعرض المجلس بنود مشروع جدول أعماله، وأقره على النحو التالي:

 األول: تقرير األمين العام:البند  ❖

 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.108متابعة تنفيذ قرارات الدورة )  -1

 (.109( و )108نشاط األمانة العامة  يما بين دورتي المجلس )  -2

 البند الثاني: ❖

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

 :لثالبند الثا ❖

متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: االقتصاد)ة واالجتماعية )الجم ورية اللبنانية: 
 (.2023( والتحضير للقمة  ي دورت ا المامسة )الجم ورية اية مية الموريتانية: 20/1/20219

 البند الرابع:  ❖

 الجمركي العربي.منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات االتحاد  -1

 آلية عمل اللجان المعنية بالتكامل االقتصادي العربي. -2

 البند الخامس: ❖
 االةتثمار  ي الدول العربية.

 البند السادس: ❖
 اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.

 البند السابع:  ❖

 )ات والمجالس القروية(  ي البلدان العربية.إنشاء مجلس وزاري عربي ) عنى بشؤون ال يئات المحلية )البلد
 البند الثامن: ❖

 تجربة دولة ايمارات العربية المتحدة  ي ممتبر التشريعات.
 البند التاسع: ❖

 " بمدينة الرياض.2030 –طلب المملكة العربية السعود)ة اةتضا ة معرض "اكسبو الدولي 

 البند العاشر: ❖
 العمل العربي المشترك.الموضوعات الماصة بالمنظمات ومؤةسات 
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 البند الحادي عشر: ❖
 إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم.

 البند الثاني عشر: ❖
 التعاون العربي الدولي  ي المجاالت االجتماعية والتنموية.

 البند الثالث عشر: ❖
 التنمية المستدامة.

 واللجان:البند الرابع عشر: تقارير وقرارات المجالس الوزارية  ❖
 أواًل: المجالس الوزارية:

 (.14/10/2021( لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة )األمانة العامة: 32الدورة العاد)ة ) -
 (.20/10/2021-19( لمجلس وزراء النقل العرب )األمانة العامة: 34الدورة العاد)ة ) -
 (.18/11/2021)األمانة العامة: ( للمجلس الوزاري العربي للمياه 13الدورة العاد)ة ) -
 (.7/12/2021( للمجلس العربي للسكان والتنمية )األمانة العامة: 3الدورة العاد)ة ) -
 (.9/12/2021-8( للمجلس الوزاري العربي للسيادة )األمانة العامة: 24الدورة العاد)ة ) -
-14كة األردنية ال اشمية: الممل -( لمجلس وزراء ايةكان والتعمير العرب )عمان38الدورة العاد)ة ) -

16/12/2021.) 
 (.23/12/2021( لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب )المملكة العربية السعود)ة: 41الدورة العاد)ة ) -
( لمجلس الوزراء العرب ل تصاالت والمعلومات )عبر تقنية " يديو كونفرانس" بتاريخ 25الدورة العاد)ة ) -

26/12/2021.) 
 اللجان:ثانيًا: 
 (.14/9/2021-12( للجنة الدائمة لكودات البناء العربية )عبر تقنية " يديو كونفرانس" خ ل الفترة 7االجتماع ) -
 (.13/9/2021( للجنة الفنية للملكية الفكرية )عبر تقنية " يديو كونفرانس" بتاريخ 8االجتماع ) -
 (.2/12/2021-29/11نة العامة: ( للجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية )األما36الدورة ) -
االجتماع االةتثنائي للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي )األمانة  -

 (.21/12/2021-20العامة: 
-24( للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاةة معالي األمين العام )الرياض: 52الدورة ) -

26/1/2022.) 
 (.3/2/2022( للجنة مؤةسات المجتمع المدني )عبر تقنية " يديو كونفرانس" بتاريخ 31االجتماع ) -
 عشر: الخامس البند ❖

 العاد)ة ( للمجلس االقتصــــــــــــــادي واالجتماعي وتحديد موعد ومكان عقد الدورة110)العاد)ة تأكيد موعد ومكان عقد الدورة 
 ( للمجلس.111)
 ما )ستجد من أعمال. البند السادس عشر: ❖
 

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

 (109( و)108تقريـر األميـن العـام بين دورتي المجلس ) 
 ــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،109إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة،  ▪
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي،108تقرير األمين العام دول متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) ▪
 (،109( و)108تقرير األمين العام دول نشاط األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
 كبار المسؤولين،نتائ  أعمال اجتماعات اللجنتين االقتصاد)ة واالجتماعية والمجلس على مستوى  ▪

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

 
 ُيقــــرر

( للمجلـــــــس، ونشـــــــاط 108ايداطـــــــة علمـــــــا ، مـــــــع التقـــــــدير، بتقريـــــــر األمـــــــين العـــــــام دـــــــول تنفيـــــــذ قـــــــرارات الـــــــدورة )
 (.109( و)108األمانة العامة بين دورتي المجلس )

 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2324)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

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

 

 ( على المستوى الوزاري،109إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، ▪
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي،108تنفيذ قرارات الدورة )تقرير األمين العام دول متابعة  ▪
 (،109( و)108تقرير األمين العام دول نشاط األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
ــــــــــم ) ▪ ــــــــــى مســــــــــتوى القمــــــــــة رق ــــــــــدول العربيــــــــــة عل ــــــــــس جامعــــــــــة ال ــــــــــراري مجل ( بتــــــــــاريخ 16( د.ع )280ق

 ،26/3/2014( بتاريخ 25( د.ع )605، ورقم )23/5/2004
، ورقـــــــــم 14/2/2001( بتـــــــــاريخ 67( د.ع )1406قـــــــــرارات المجلـــــــــس االقتصـــــــــادي واالجتمـــــــــاعي رقـــــــــم ) ▪

، 6/2/2020( بتــــــــــــــــــــاريخ 105( د.ع )2262، ورقــــــــــــــــــــم )5/9/2019( بتــــــــــــــــــــاريخ 104( د.ع )2229)
( بتــــــــــــــــــــــــاريخ 107( د.ع )2288، ورقــــــــــــــــــــــــم )3/9/2020( بتــــــــــــــــــــــــاريخ 106( د.ع )2279ورقــــــــــــــــــــــــم )

 ،2/9/2021خ ( بتاري108( د.ع )2304، ورقم )4/2/2021
( بتــــــــــــاريخ 53(  ــــــــــــي دورتــــــــــــه )21(، ورقــــــــــــم )20قــــــــــــراري مجلــــــــــــس وزراء الصــــــــــــحة العــــــــــــرب رقــــــــــــم ) ▪

27/2/2020، 
، 17/12/2020( بتــــــــاريخ 40( د.ع )914قــــــــراري مجلــــــــس وزراء الشــــــــؤون االجتماعيــــــــة العــــــــرب رقــــــــم ) ▪

 ،23/12/2021( بتاريخ 41( د.ع )944ورقم )
ــــــــــى مســــــــــتوى كبــــــــــار نتــــــــــائ  أعمــــــــــال اجتماعــــــــــات اللجنتــــــــــين االقتصــــــــــاد)ة  ▪ واالجتماعيــــــــــة والمجلــــــــــس عل

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

 ُيقــــرر
: التأكيد على الموضوعات االقتصاد)ة واالجتماعية التالية المقترح تضمين ا  ي مشروع الملف االقتصادي أوالً 

 (:31على مستوى القمة  ي دورته العاد)ة )واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية 
 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادي واالجتماعي التنموي العربي المشترك. .1
 ( لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.30تقرير دول متابعة تنفيذ قرارات الدورة العاد)ة ) .2
العربية التنموية: االقتصاد)ة واالجتماعية )الجم ورية تقرير دول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة  .3

 (. 20/1/2019اللبنانية: 
دعــــــم الــــــدول العربيــــــة المستضــــــيفة ل جئــــــين الســــــوريين للحــــــّد مــــــن األعبــــــاء االقتصــــــاد)ة واالجتماعيــــــة  .4

 المترتبة على هذه االةتضا ة.
ــــــ .5 ــــــة التجــــــارة الحــــــرة العربي ــــــات منطق ــــــر دــــــول التقــــــدم المحــــــرز الةــــــتكمال متطلب ــــــرى وإقامــــــة تقري ة الكب

 االتحاد الجمركي العربي.
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 معالجة التحد)ات الضريبية الناشئة عن االقتصاد الرقمي. .6
 الوضع االقتصادي  ي الدول العربية ما بعد جائحة  يروس كورونا المستجد.  .7
 (. 2030-2021ايةتراتيجية العربية ل ةتمدامات السلمية للطاقة الذرية ) .8
العربيـــــة المتحـــــدة الماصـــــة بـــــلط ق برنـــــام  "نوابـــــ  الفضـــــاء العـــــرب"، وتقريـــــر مبـــــادرة دولـــــة ايمـــــارات  .9

ـــــــة للتعـــــــاون الفضـــــــائي ومشـــــــروع القمـــــــر الصـــــــناعي  ـــــــدم المحـــــــرز بشـــــــأن المجموعـــــــة العربي دـــــــول التق
 (.813العربي )

 مبادرة دولة ايمارات العربية المتحدة بشأن الرؤية العربية ل قتصاد الرقمي. .10
 .2030-2020ية العربية المستدامة اةتراتيجية التنمية اليراع .11
 .()البرنام  العربي الةتدامة األمن الغذائي .12
 . 2040-2020االةتراتيجية العربية لإلدارة المستدامة للموارد الرعوية  .13
 تجربة دولة ايمارات العربية المتحدة  ي ممتبر التشريعات التمصصية.  .14
 خطة العمل التنفيذ)ة يع ن القاهرة. .15
 التوجي ية لتحصيص المياه لليراعة.المبادئ  .16
 ايطار االةتراتيجي العربي لم ننة العمل االجتماعي. .17
 إنشاء المركي العربي لدراةات التمكين االقتصادي واالجتماعي بدولة  لسطين. .18
 دعم الجم ورية اليمنية لمواج ة التحد)ات الصحية واينسانية. .19
 ثيقة اةترشاد)ة.اعتماد االةتراتيجية العربية للعمل التطوعي كو  .20
 .2030االةتراتيجية العربية للن وض بعمل المرأة  ي إطار أهداق التنمية المستدامة  .21
: رةــــــــم مســــــــارات التعا ي  ي المنطقة العربية 19-لجائحة كو يد إع ن الرياض بعنوان "اآلثار المتباينة .22

اء الشــــؤون االجتماعية الفئات الضــــعيفة وال شــــة  ي األوبئة واألزمات"، والصــــادر عن مؤتمر وزر  ودعم
والمجـالس الوزارية العربيـة المعنيـة بالقطـاعات االجتمـاعيـة، ومنتـدى برنام  إدارة التحوالت االجتمـاعيـة 

(MOST (.2021( لوزراء الشؤون االجتماعية العرب )د)سمبر/ كانون أول 

 العربيةمن الجم ورية الجيائرية الد)مقراطية الشعبية للعرض على مجلس جامعة الدول  المقتردة الموضوعات: ثانياً 
 (:31على مستوى القمة  ي دورته العاد)ة )

االةـــــــتعمال العق نـــــــي للمكننـــــــة  ـــــــي المحاصـــــــيل الكبـــــــرى وتنميـــــــة تقنيـــــــات تســـــــيير األراضـــــــي لتحســـــــين  -1
 الحا ظة.اينتاج والمحا ظة على الموارد الطبيعية باةتعمال اليراعة 

 تحسين النوعية التكنولوجية للقمح المنت  محليا .  -2
 دما)ة وإعادة تأهيل المراعي الطبيعية المتدهورة. -3
 تبادل المبرات مع الدول العربية  ي مجال تربية ايبل. -4
 دعم تحسين المراقبة الوبائية والقدرات التشميصية لألمراض التي تصيب ايبل. -5

 
                                                 

()  يؤكد و د جم ورية مصر العربية على ضرورة قيام المنظمة العربية للتنمية اليراعية بموا اة نقاط اتصال المجلس االقتصادي واالجتماعي
الموضوع على بمذكرة شاردة تفصيلية دول هذا الموضوع، وذلك الةتط ع رأي الج ات المعنية  ي الدول األعضاء قبل عرض 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي التحضيري للقمة.
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تعييـــــي الشـــــمول المـــــالي والوقا)ـــــة مـــــن  يـــــروس كورونـــــا  ـــــي الجيائـــــر مســـــاهمة الـــــد ع االلكترونـــــي  ـــــي  -6
 والدول العربية.

 إنجاز دراةة دول إشكالية االقتصاد غير الرةمي  ي الدول العربية. -7
 االبتكار السيادي والسيادة الذكية. -8

تصادي واالجتماعي، بعد تحديد : الطلب من األمانة العامة التنسيق مع الدول األعضاء لعقد دورة غير عاد)ة للمجلس االقثالثاً 
موعد انعقاد القمة العربية القادمة التي ةتستضيف ا الجم ورية الجيائرية الد)مقراطية الشعبية، وذلك لإلعداد والتحضير 

 للملف االقتصادي واالجتماعي  ي صورته الن ائية المر وع ل جتماعات التحضيرية للقمة.

على مستوى القمة  الجامعةال الوثائق الماصة بالملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس : الطلب من األمانة العامة إرةرابعاً 
 (، إلى الدول األعضاء،  ي أجل أقصاه ش ر قبل تاريخ انعقاد القمة.31د.ع )

 
 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2325)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية 
 (20/1/2019)الجمهورية اللبنانية: 

 (2023والتحضير للقمة في دورتها الخامسة )الجمهورية اإلسالمية الموريتانية: 
 ــــــــــــ

 

 على المستوى الوزاري، (109إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، ▪
تقريــــر األمـــــين العـــــام دـــــول متابعــــة تنفيـــــذ قـــــرارات القمـــــة العربيــــة التنمويـــــة: االقتصـــــاد)ة واالجتماعيـــــة  ـــــي  ▪

 (،20/1/2019الجم ورية اللبنانية:  –دورت ا الرابعة )بيروت 
ـــــــة التنمويـــــــة: االقتصـــــــاد ▪ ـــــــروت نتـــــــائ  وقـــــــرارات القمـــــــة العربي  –)ة واالجتماعيـــــــة  ـــــــي دورت ـــــــا الرابعـــــــة )بي

 (،20/1/2019الجم ورية اللبنانية: 
ـــــــــم ) ▪ ـــــــــس االقتصـــــــــادي واالجتمـــــــــاعي رق ـــــــــرار ي المجل ـــــــــاريخ 103( د.ع )2213ق ـــــــــم 7/2/2019( بت ، ورق

 ،5/9/2019( بتاريخ 104( د.ع )2230)
 نتائ  أعمال اجتماعات المجلس على مستوى كبار المسؤولين، ▪

ــــة العامــــةوبعــــد االســــتماع إ - ــــى إيضــــاحات األمان ــــة اإلســــالمية  ،ل ــــد الجمهوري ــــيس وف ــــة ســــعادة را ومداخل
 الموريتانية،

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقـــــــرر

الترديب بايجراءات التي اتمذت ا األمانة العامة والدول األعضـــاء والمجالس الوزارية المتمصـــصـــة ومؤةـــســـات  .1
القمة العربية التنموية: االقتصـــــاد)ة واالجتماعية  ي دورت ا الرابعة العمل العربي المشـــــترك لتنفيذ نتائ  وقرارات 

 .20/1/2019التي ع قدت  ي مدينة بيروت بالجم ورية اللبنانية بتاريخ 
تكليف األمانة العامة بمتابعة تنفيذ مقررات القمة بالتنســــــيق مع الدول األعضــــــاء والمجالس الوزارية والمنظمات  .2

( لمجلس جامعة 31تقرير  ي هذا الشــــــــأن يتم ر عه إلى الدورة العاد)ة القادمة ) العربية المتمصــــــــصــــــــة، وإعداد
 الدول العربية على مستوى القمة.

تكليف األمانة العامة بالتواصـــــل والتنســـــيق مع الجم ورية ايةـــــ مية الموريتانية )رئاةـــــة الدورة المامســـــة للقمة  .3
العربية التنموية: االقتصـــــــاد)ة واالجتماعية(، وذلك لإلعداد والتحضـــــــير الجيد والفعال ألعمال الدورة المامســـــــة 

 وموا اة الدول األعضاء بالمستجدات أوال  بأول.  للقمة المقرر انعقادها  ي العاصمة الموريتانية نواكشوط،
دعوة اللجنة المعنية بالمتابعة وايعداد للقمم العربية التنموية: االقتصاد)ة واالجتماعية إلى عقد اجتماعات ا كلما  .4

 دعت الحاجة لذلك، وتكليف األمانة العامة بتقد)م تقارير بالمستجدات إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي.

 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2326)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

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

 ــــــــــ 
 

 ( على المستوى الوزاري،109إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 العامة،مذكرة األمانة  ▪
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي،108تقرير األمين العام دول متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) ▪
 (،109( و)108تقرير األمين العام دول نشاط األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
 تقريـــــــــر وتوصـــــــــيات االجتمـــــــــاعين الســـــــــادس والســـــــــابع للجنـــــــــة الفنيـــــــــة لقواعـــــــــد المنشـــــــــأ العربيـــــــــة، يـــــــــومي  ▪

 ،6/12/2021-5، ويومي 6-7/9/2021
تقريـــــــر وتوصـــــــيات االجتمـــــــاعين الســـــــابع والثـــــــامن للجنـــــــة المبـــــــراء القـــــــانونيين الممتصـــــــين لتطـــــــوير آليـــــــة  ▪

، 30/9/2021-29تســـــــوية المنازعـــــــات  ـــــــي إطــــــــار منطقـــــــة التجـــــــارة الحــــــــرة العربيـــــــة الكبـــــــرى، يــــــــومى 
 ،2/12/2021-30/11وخ ل الفترة 

 ،9/12/2021-8تحاد الجمركي العربي، يومي ( للجنة اال37تقرير وتوصيات االجتماع ) ▪
 ،16/12/2021-14( للجنة التنفيذ والمتابعة، خ ل الفترة 52تقرير وتوصيات االجتماع ) ▪
تقريــــــــر وتوصــــــــيات االجتمــــــــاع االةــــــــتثنائي للجنــــــــة مــــــــدراء عــــــــامي الجمــــــــارك بالــــــــدول العربيــــــــة، بتــــــــاريخ  ▪

23/12/2021، 
، بشـــــــــأن 6/9/2007( بتـــــــــاريخ 80( د.ع )1707/2قـــــــــرار المجلـــــــــس االقتصـــــــــادي واالجتمـــــــــاعي رقـــــــــم ) ▪

 اعتمــاد نموذج ش ادة المنشأ العربية وملحقات ا،
 ،2/9/2021( بتاريخ 108( د.ع )2305قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪
 نتائ  أعمال اجتماعات اللجنة االقتصاد)ة والمجلس على مستوى كبار المسؤولين، ▪

ــــة الشــــعبية، وي كــــد وإذ يشــــيد بقــــرار إلئــــاء القاامــــة ال - ــــة الجيااريــــة الديمقراطي ســــلبية مــــن قبــــا الجمهوري
 على أهمية هذا القرار في زيادة حجم التبادل التجاري العربي البيني،

 وبعد االستماع الي ايضاحات األمانة العامة،  -
 وفي ضوء المناقشات،  -

 ُيقــــرر
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:: أوالً 
 : والمتابعةلجنة التنفيذ  .1

 -14 ( للجنــــــة التنفيــــــذ والمتابعــــــة، خــــــ ل الفتــــــرة52الموا قــــــة علــــــى تقريــــــر وتوصــــــيات االجتمــــــاع )    -أ
 ( من البند الثاني من التقرير.4، باةتثناء الفقرة )16/12/2021

تكليف األمانة العامة بلعادة تشغيل الموقع ايلكتروني يدارة التكامل االقتصادي العربي لتس يل متابعة  -ب
 لموضوعات الماصة بنشاط ايدارة، وخاصة   ي ةل تعدد اللجان التي تتابع ايدارة عمل ا.ا



16 

اعتماد آلية التيام الدول األعضاء بقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي ذات الع قة بمنطقة التجارة  -ج
 (.1مر ق الحرة العربية الكبرى بالصيغة المر قة. )

الم كّلفة بلعداد ملحق تس يل التجارة، االنت اء من إعداد هذا الملحق، دتى التأكيد على اللجنة الماصة     -د
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.110يتسنى عرضه على الدورة )

التأكيد على أن تكون جميع الم دق المكملة للبرنام  التنفيذي للمنطقة إليامية، على أن يتم إدخال ا ديي  -ه
ادي واالجتماعي، على غرار البرنام  التنفيذي للمنطقة، وعلى أن يتم النفاذ بقرار من المجلس االقتص

 .(1)تحديد  ترات زمنية انتقالية للدول األعضاء لتو يق أوضاع ا 
بمبادرة إنشاء منصة عربية للمنا سة )شبكة المنا سة العربية(، والتي ةيكون ل ا انعكاةات الترديب  -و

 ذا المجال.إ)جابية على التعاون العربي المشترك  ي ه

 : قواعد المنشأ التفصيلية العربية .2
ــــــــى تقريــــــــر وتوصــــــــيات االجتمــــــــاع )  .أ ــــــــة عل ــــــــة يــــــــومي6الموا ق ــــــــة الفنيــــــــة لقواعــــــــد المنشــــــــأ العربي  ( للجن

 .6/12/2021-5( للجنة يومي 7، واالجتماع )6-7/9/2021
( و قـــــــا  لمـــــــا تـــــــم االتفـــــــاق عليـــــــه  ـــــــي 2209(، وقاعـــــــدة البنـــــــد )22الموا قـــــــة علـــــــى قاعـــــــدة الفصـــــــل ) .ب

ــــــب قواعــــــد 6االجتمــــــاع ) ــــــة العامــــــة بلعــــــادة تعمــــــيم كتي ــــــف األمان ــــــة لقواعــــــد المنشــــــأ، وتكلي ــــــة الفني ( للجن
 المنشأ العربية التفصيلية على الدول األعضاء، بعد تحديثه.

الطلـــــــب مـــــــن الـــــــدول األعضـــــــاء ايةـــــــراع  ـــــــي ت يئـــــــة بنيت ـــــــا التحتيـــــــة والتشـــــــريعية ال زمـــــــة يصـــــــدار   .ج
 ، والم ضّي ق دما   ي هذا المصوم.وتبادل ش ادات المنشأ إلكترونيا  

ـــــه وتعميمـــــه   .د ـــــة العامـــــة بطباعت ـــــة، وتكليـــــف األمان ـــــل المســـــتمدم لقواعـــــد المنشـــــأ العربي ـــــى دلي الموا قـــــة عل
 على الدول األعضاء.

 :تطوير الاحة القواعد االجرااية المتعلقة بآلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  .3
( للجنـــــة المبـــــراء القـــــانونيين الممتصـــــين لتطـــــوير آليـــــة تســـــوية 7علـــــى تقريـــــر وتوصـــــيات االجتمـــــاع )الموا قـــــة 

( 8، واالجتمــــــاع )30/9/2021-29المنازعـــــات  ـــــي إطـــــار منطقـــــة التجــــــارة الحـــــرة العربيـــــة الكبـــــرى، يـــــومي 
 .2/12/2021-30/11للجنة خ ل الفترة 

 :الش ون الجمركية: ثانياً 
االجتمــــــاع االةــــــتثنائي للجنــــــة مــــــدراء عــــــامي الجمــــــارك  ــــــي الــــــدول العربيــــــة  الموا قــــــة علــــــى تقريــــــر وتوصــــــيات .أ

 .23/12/2021بتاريخ 
ــــــــة  .ب ــــــــين الــــــــدول العربي ــــــــت( ب ــــــــل بــــــــالعبور )الترانيي ــــــــة تنظــــــــيم النق ــــــــة  –اعتمــــــــاد اتفاقي ــــــــة بالصــــــــيغة المر ق الم عّدل
 .( 3( )2)(2مر ق)
 

                                                 

د تود المملكة العربية السعود)ة التوضيح بأن تكون الم دق المكملة للبرنام  التنفيذي للمنطقة إليامية )الصحة والصحة النباتية، القيو  (1)
 الفكرية(، على أن يتم النظر  ي ملحق تس يل التجارة عند االنت اء منه. الملكيةالفنية على التجارة، 

  ( من المادة المامسة من هذه االتفاقية.1( تؤكد المملكة األردنية ال اشمية على تحفظ ا على الفقرة )2)
ة )أ( من اتفاقية تنظيم النقل بالعبور  قر  –الشعبية تحفظ دولته بمصوم المادة المامسة  الد)مقراطية ( )سجل و د الجم ورية الجيائرية3)

 المعدلة. –)الترانييت( بين الدول العربية 
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دـــــث الـــــدول األعضـــــاء علـــــى ةـــــرعة االنت ـــــاء مـــــن إجـــــراءات التوقيـــــع والتصـــــديق علـــــى اتفاقيـــــة تنظـــــيم النقـــــل   .ج
 الم عّدلة. –بالعبور )الترانييت( بين الدول العربية 

دث الدول األعضاء على ةرعة االنت اء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي،  .د
 النفاذ.لتسريع دخول ا ديي 

 الجمركي العربي: االتحاد: ثالثاً  
 .(4) 9/12/2021-8 ( للجنة االتحاد الجمركي العربي، يومي37الموا قة على تقرير وتوصيات االجتماع ) .أ
تكليـــــف األمانـــــة العامـــــة بمماطبـــــة معـــــالي الـــــوزير المعنـــــي بـــــالمجلس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي  ـــــي الـــــدول العربيـــــة  .ب

 للجامعة بجدول التعريفة الجمركية بعد األجل المحدد. التي لم تواق األمانة العامة
 

 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2327)ق

                                                 

تطلب إدالة مسألة وضع من جية ( تجدد المملكة المغربية تحفظ ا بشأن من جية التفاوض على توديد الرةوم الجمركية الموددة، و 4)
العربية الموددة باعتبارها اللجنة الفنية الممتصة، ثم بعد ذلك  قط، لى لجنة التعريفة الجمركية إللتفاوض على توديد الرةوم الجمركية 

 ر ع نتائ  عمل ا إلى لجنة االتحاد الجمركي يصدار التوصية التي تراها مناةبة  ي هذا الموضوع.
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 قــــــــــرار
 بشأن

 آلية عما اللجان المعنية بالتكاما االقتصادي العربي
 ــــــــــ

 
 ( على المستوى الوزاري،109إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
 مذكرة األمانة العامة، ▪
 (،109( و)108)تقرير األمين العام دول نشاط األمانة العامة بين دورتي المجلس  ▪
المــــادة الثانيــــة عشــــر مــــن اتفاقيــــة تيســــير وتنميــــة التبــــادل التجــــاري بــــين الــــدول العربيــــة والتــــي تــــنص علــــى  ▪

ـــــدول العربيـــــة إعـــــداد تقريـــــر أن  ـــــولى األمانـــــة العامـــــة للشـــــؤون االقتصـــــاد)ة باألمانـــــة العامـــــة لجامعـــــة ال "تت
ــــدول األطــــراق  ــــي  ــــى المجلــــس عــــن ةــــير التجــــارة بــــين ال ــــة والمصــــاعب التــــي ةــــنوي ) عــــرض عل االتفاقي

 تواجه التطبيق وةبل معالجت ا واالقترادات ال زمة لمواج ة ذلك"،
 نتائ  أعمال اجتماعات اللجنة االقتصاد)ة والمجلس على مستوى كبار المسؤولين، ▪

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

 ُيقــــرر
 

دـــــّث الـــــدول األعضـــــاء علـــــى ةـــــرعة التجـــــاوب مـــــع توصـــــيات اللجـــــان المعنيـــــة بموضـــــوعات التكامـــــل االقتصـــــادي 
التكامـــــل االقتصـــــادي العربـــــي، وكـــــذلك علـــــى ةـــــرعة التوقيـــــع واالنضـــــمام ل تفاقيـــــات  تعميـــــقالعربـــــي، مـــــن أجـــــل 

التـــــي أقرهـــــا المجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي، دفاةـــــا  علـــــى الوقـــــت والج ـــــد والتكـــــاليف التـــــي تحملت ـــــا الــــــدول 
 األعضاء  ي ةبيل إعدادها. 

 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2328)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن
 الدول العربيةاالستثمار في 
 ــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،109إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، ▪
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي،108تقرير األمين العام دول متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) ▪
 (،109( و)108نة العامة بين دورتي المجلس )تقرير األمين العام دول نشاط األما ▪
( تحت 29/11/2021-28 ( لمؤتمر أصحاب األعمال والمستثمرين العرب )طرابلس:19توصيات الدورة ) ▪

 شعار "االةتثمار وعودة الحياة"، برعا)ة دكومة الوددة الوطنية الليبية،
 المسؤولين، نتائ  أعمال اجتماعات اللجنة االقتصاد)ة والمجلس على مستوى كبار ▪

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

 ُيقــــرر
الطلب من األمانة العامة دعوة الدول العربية لعقد اجتماع لجنة المبراء القانونيين من الدول العربية ألخذ كا ة  -1

م دظات ا ومرئيات ا على المسودة األولى من مشروع "اتفاقية االةتثمار العربية الجديدة"، تم يدا  لعرض ا على 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي  ي دورة قادمة.  

( لمؤتمر "أصحاب األعمال والمستثمرين العرب" 19وجيه الشكر إلى دولة ليبيا على اةتضا ت ا ألعمال الدورة )ت -2
(، تحت شعار "االةتثمار وعودة الحياة"، برعا)ة دكومة الوددة الوطنية الليبية، 29/11/2021-28)طرابلس: 

مؤتمر، وإلى األمانة العامة للجامعة )قطاع وكذلك توجيه الشكر إلى جميع الدول العربية المشاركة  ي هذا ال
واتحاد الغرق العربية على التنسيق الجيد مع الحكومة الليبية  ،إدارة الع قات االقتصاد)ة( –الشؤون االقتصاد)ة 

 ينجاح أعمال هذا المؤتمر ال ام.
ل ةتثمار  ي القطاعات دعوة القطاع المام العربي لتوجيه جيء من اةتثماراته داخل األراضي الليبية  -3

 االقتصاد)ة واالةتثمارية.
 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2329)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 اتفاقية تنظيم النقا البحري للركاب والبضااع بين الدول العربية    
 ــــــــــ                                               

 
 ( على المستوى الوزاري،109في دورته العادية )إن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 بعد اطالعه على: -
 مذكرة األمانة العامة، ▪
 (،109( و)108تقرير األمين العام دول نشاط األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
 المسودة السادةة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، ▪
 ،20/10/2021( بتاريخ 34( د.ع )499النقل العرب رقم ) قرار مجلس وزراء ▪
 نتائ  أعمال اجتماعات اللجنة االقتصاد)ة والمجلس على مستوى كبار المسؤولين، ▪

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

 ُيقــــرر
 

ـــــــدول  الطلـــــــب مـــــــن األمانـــــــة العامـــــــة إعـــــــداد مـــــــذكرة شـــــــاردة تفصـــــــيلية دـــــــول هـــــــذا الموضـــــــوع، وإدالت ـــــــا إلـــــــى ال
 األعضاء، تم يدا  لعرض ا على المجلس  ي دورته القادمة.

 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2330)ق
 

 
 

 
 
 
 
 



40 

  
 قــــــــــرار
 بشأن

 إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بش ون الهيئات المحلية 
 والمجالس القروية( في البلدان العربية)البلديات 

 ـــــــــ
 

 ( على المستوى الوزاري،109إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، ▪
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي،108تقرير األمين العام دول متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) ▪
 ،2/9/2021( بتاريخ 108( د.ع )2309المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )قرار  ▪
 ، 29/12/2021( بتاريخ 2649مذكرة المندوبية الدائمة لدولة  لسطين رقم ) ▪
 نتائ  أعمال اجتماعات اللجنة االقتصاد)ة والمجلس على مستوى كبار المسؤولين، ▪

 معالي رايس وفد دولة فلسطين، ومداخلة ،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة -
 وفي ضوء المناقشات، -

 
 ُيقــــرر

 
 توجيه الشكر إلى دولة  لسطين على مقترد ا النابع من التيام ا بمنظومة العمل العربي المشترك. -1
دعوة منظمات ومؤةسات العمل العربي المشترك المعنية إلى االةتفادة القصوى من المذكرة التفسيرية المقدمة  -2

 من دولة  لسطين. 
 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2331)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة في مختبر التشريعات 
 ــــــــــ 

 ( على المستوى الوزاري،109االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )إن المجلس 
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، ▪
 ، 23/12/2021( بتاريخ 319-40مذكرة المندوبية الدائمة لدولة ايمارات العربية المتحدة رقم ) ▪
 المسؤولين،نتائ  أعمال اجتماعات اللجنة االقتصاد)ة والمجلس على مستوى كبار  ▪

ــــى إيضــــاحات األمانــــة العامــــة - ــــة اإلمــــارات العربيــــة  ،وبعــــد االســــتماع إل ــــة معــــالي راــــيس وفــــد دول ومداخل
 المتحدة،

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر
 

 تقد)م الشكر إلى دولة ايمارات العربية المتحدة على المبادرة بطرح تجربت ا بمصوم ممتبر التشريعات. -1
ايمارات العربية المتحدة لتنظيم ورشة تعريفية الةتعراض هذه التجربة مع الدول العربية الترديب بمبادرة دولة  -2

 واألمانة العامة للجامعة، ب دق تعميم االةتفادة من المبرة ايماراتية  ي هذا المجال.
لدول العربية الطلب من األمانة العامة التنسيق الفعال مع دولة ايمارات العربية المتحدة  ي هذا الشأن، ودث ا -3

 والمنظمات العربية المتمصصة المعنية، على المشاركة بفاعلية  ي أعمال هذه الورشة.
 

 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2332)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 " بمدينة الرياض2030 –طلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض "اكسبو الدولي 
 ــــــــــ 

 ( على المستوى الوزاري،109واالجتماعي في دورته العادية )إن المجلس االقتصادي 
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، ▪
 ، 30/1/2022( بتاريخ 324/2124مذكرة الو د الدائم للمملكة العربية السعود)ة رقم ) ▪
 نتائ  أعمال اجتماعات اللجنة االقتصاد)ة والمجلس على مستوى كبار المسؤولين، ▪

ومداخلــــــة معــــــالي راــــــيس وفــــــد المملكــــــة العربيــــــة  ،االســــــتماع إلــــــى إيضــــــاحات األمانــــــة العامــــــةوبعــــــد  -
 السعودية، 

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر
 

 ي مدينة الرياض، تحت شعار  "2030اكسبو الدولي "دعم طلب المملكة العربية السعود)ة اةتضا ة معرض  -1
 "دقبة التغيير: الم ضي بكوكبنا نحو اةتشراق المستقبل".

دعوة الدول العربية إلى المساهمة  ي دشد الدعم الدولي المؤيد لطلب المملكة  ي اةتضا ة المعرض، والطلب  -2
المضيفة للمعرض، تأييد ( المعني باختيار الدولة BIEمن الدول العربية األعضاء  ي المكتب الدولي للمعارض )
 طلب المملكة  ي اةتضا ة هذا المعرض الدولي ال ام. 

  
 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2333)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 الموضوعات الخاصة بالمنظمات وم سسات العما العربي المشترك
 ــــــــــ

 المستوى الوزاري،( على 109إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، ▪
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي،108تقرير األمين العام دول متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) ▪
 (،109( و)108تقرير األمين العام دول نشاط األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
المنظمــــــات للتنســــــيق والمتابعــــــة المنبثقــــــة عــــــن المجلــــــس تقريــــــر وتوصــــــيات االجتمــــــاع االةــــــتثنائي للجنــــــة  ▪

 (،21/12/2021-20االقتصادي واالجتماعي )األمانة العامة: 
( للجنــــــة التنســــــيق العليــــــا للعمــــــل العربــــــي المشــــــترك برئاةــــــة معــــــالي األمــــــين 52تقريــــــر وقــــــرارات الــــــدورة ) ▪

 (، 26/1/2022-24العام )الرياض: 
 ة والمجلس على مستوى كبار المسؤولين،نتائ  أعمال اجتماعات اللجنة االقتصاد) ▪

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

 ُيقــــرر
( عن وضعية 110تكليف األمانة العامة بتقد)م تقرير إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي  ي دورته القادمة ): أوالً 

التيامه بتنفيذ قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي واألنظمة المجلس العربي ل ختصاصات الصحية، ومدى 
  واللوائح األةاةية.

ـــــاً  ـــــدول : ثاني ـــــة لجامعـــــة ال ـــــذ أدكـــــام المحكمـــــة ايداري ـــــة المتمصصـــــة بتنفي ـــــيام المـــــدراء العـــــامين للمنظمـــــات العربي إل
( 1802) العربيـــــة، و ـــــي دـــــال عـــــدم االلتـــــيام بـــــذلك ) طّبـــــق قـــــرار المجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي رقـــــم

 .3/9/2009( بتاريخ 84د.ع )
( د.ع 8592التأكيد على منظمة المرأة العربية االلتيام بتنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم ): ثالثاً 

، بشأن تعديل أنظمت ا ولوائح ا بما يؤكد أن ا منظمة عربية متمصصة منبثقة عن 9/9/2020( بتاريخ 154)
العربية وتمضع يشراق المجلس االقتصادي واالجتماعي، وتكليف ا بتقد)م تقرير إلى المجلس جامعة الدول 

( عن ايجراءات المتمذة لتنفيذ قرار مجلس الجامعة المشار 110االقتصادي واالجتماعي  ي دورته القادمة )
 إليه.

 :  رابعاً 
ألةاةية الموددة للمنظمات العربية المتمصصة، عقد اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بدراةة األنظمة واللوائح ا .1

لمراجعة التعدي ت الماصة بالنظام األةاةي لألكاد)مية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،  ي موعد أقصاه 
برئاةة دولة قطر، على أن تر ع نتائ  أعمال ا إلى لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة  2022ن ا)ة مارس/ آذار 

 اجتماع اةتثنائي ) عقد  ي اليوم التالي الجتماع اللجنة الفنية. ي 
عقد دورة غير عاد)ة للمجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري، عبر تقنية " يديو كونفرانس"  ي  .2

 ، العتماد نتائ  أعمال لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة. 2022إبريل/ نيسان 
 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2334)ق 
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 قــــــــــرار
 بشأن

 إنشاء مجلس الوزراء العرب المس ولين عن ش ون التعليم
 ــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،109إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، ▪
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي،108الدورة )تقرير األمين العام دول متابعة تنفيذ قرارات  ▪
 ، 2/9/2021( بتاريخ 108( د.ع )2316قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪
 المذكرة التفصيلية بشأن مقترح إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، ▪
 المذكرات الواردة من الدول األعضاء، ▪
 ة العربية للتربية والثقا ة والعلوم )االلكسو(، المذكرات الواردة من المنظم ▪
 المذكرات الواردة من األكاد)مية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،  ▪
 نتائ  أعمال اجتماعات اللجنة االجتماعية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين، ▪

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

 ُيقــــرر
 
توجيه الشكر إلى المملكة األردنية ال اشمية على مقترد ا النابع من التيام ا بتطوير منظومة التعليم  ي الوطن  -1

 العربي.
دعوة منظمات ومؤةسات العمل العربي المشترك المعنية بعملية التعليم إلى االةتفادة القصوى من المذكرة الشاردة  -2

وذلك  ي ضوء عدم وجود توا ق على إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن للمملكة األردنية ال اشمية، 
 شؤون التعليم.

 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2335)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية 
 ــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،109)إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية 
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، ▪
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي،108تقرير األمين العام دول متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) ▪
 (،109( و)108تقرير األمين العام دول نشاط األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
 ،23/12/2021(، بتاريخ 1049/2021الد)مقراطية الشعبية رقم )مذكرة الجم ورية الجيائرية  ▪
 نتائ  أعمال اجتماعات اللجنة االجتماعية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين، ▪

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

 ُيقــــرر
 .االجتماعية والتنموية المجاالت  ي الدولي العربي التعاون  العامة دول األمانة بتقرير علما   : ايداطةأوالً 
 الصيني: –منتدى التعاون العربي : ثانياً 

 في مجال الصحة: .1
تكليــــف األمانـــــة العامـــــة بمواصـــــلة ايجــــراءات ال زمـــــة لإلعـــــداد والتحضـــــير الجيــــد لعقـــــد الـــــدورة الثالثـــــة لمنتـــــدى 

 .2022عام  التعاون العربي الصيني  ي مجال الصحة، خ ل النصف الثاني من
 في مجال الثقافة وحوار الحضارات: .2

الترديــــــب بنتــــــائ  أعمــــــال الــــــدورة التاةــــــعة لنــــــدوة الع قــــــات العربيــــــة الصــــــينية والحــــــوار بــــــين الحضــــــارتين  ▪
ةــــياق التشــــارك  ـــــي العربيــــة  ـــــي والصــــينية  الحضـــــارتين بــــين التواصــــل"الصــــينية، تحــــت عنـــــوان و العربيــــة 
، عبــــــر تقنيــــــة 14/9/2021، الــــــذي عقــــــد بتــــــاريخ لمشــــــترك"لمجتمــــــع الصــــــيني العربــــــي للمســــــتقبل اا بنــــــاء

 " يديو كونفرانس"، وتكليف األمانة العامة بمتابعة تنفيذ نتائجه.
ـــــي مـــــذكرة  ▪ ـــــواردة   ـــــي، ال ـــــلدراج الموضـــــوعات ذات البعـــــد الثقـــــا ي والفن ـــــة العامـــــة ب ـــــة تكليـــــف األمان الجم وري

، ضـــــــــــمن البرنـــــــــــام  23/12/2021(، بتـــــــــــاريخ 1049/2021الد)مقراطيـــــــــــة الشـــــــــــعبية رقـــــــــــم ) الجيائريـــــــــــة
 الصيني القادم، وهي على النحو التالي: -التنفيذي لمنتدى التعاون العربي

 السيادة الثقا ية. •
 خلق آلية لتشجيع تسويق الصناعات الثقا ية بين الدول العربية والصين. •
 التبادل والتعاون  ي مجال الكتاب. •

 الهندي: –منتدى التعاون العربي : ثالثاً 
 التعليم والبحث العلمي:في مجال 

تكليـــــــف األمانـــــــة العامـــــــة بمواصـــــــلة ايجـــــــراءات ال زمـــــــة لإلعـــــــداد والتحضـــــــير الجيـــــــد لعقـــــــد مـــــــؤتمر رؤةـــــــاء 
 .2022الجامعات العربية وال ند)ة، خ ل عام 

 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2336)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 التنمية المستدامة 
 ــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،109واالجتماعي في دورته العادية ) إن المجلس االقتصادي
 بعد اطالعه على: -

 مذكرة األمانة العامة، ▪
 (، 109( و)108تقرير األمين العام دول نشاط األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
ـــــــة المســـــــتدامة  ▪ ـــــــذ أهـــــــداق التنمي ـــــــة لمتابعـــــــة تنفي  ـــــــي  2030توصـــــــيات االجتمـــــــاع العاشـــــــر للجنـــــــة العربي

 ،16/12/2021الدول العربية، بتاريخ 
 قراراته السابقة  ي هذا الشأن، ▪
 نتائ  أعمال اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين، ▪

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

 ُيقــــرر
 ي الدول  2030التنمية المستدامة  األخذ علما  بتوصيات االجتماع العاشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداق -1

 .16/12/2021بتاريخ  العربية، الذي انعقد
الترديب بلصدار التقرير ايقليمي بعنوان "تحقيق أهداق التنمية المستدامة  ي الدول المتأثرة بالنياعات  ي  -2

المنطقة العربية"، والذي تم إعداده بالشراكة مع المنظمة الدولية لل جرة، صندوق األمم المتحدة االةتئماني لألمن 
 ة لغربي آةيا )االةكوا(.البشري، لجنة األمم المتحدة االقتصاد)ة واالجتماعي

الترديب باةتضا ة جم ورية مصر العربية للنسمة الرابعة من  عاليات األةبوع العربي للتنمية المستدامة، والذي  -3
 بمدينة القاهرة. 15/2/2022-13ةي عقد خ ل الفترة 

 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2337)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

 الوزارية واللجانتقارير وقرارات المجالس 
 ــــــــــــ

 

 ( على المستوى الوزاري،109إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

ـــــــة ) ▪ ـــــــدورة العــــاديـــــ ـــــــرارات الــــــ ـــــــر وقــــ ــــــة 32تقريـــــــ ــــــوزراء العــــــرب المســــــؤولين عــــــن شــــــؤون البيئ ــــــس ال ( لمجل
 (،14/10/2021)األمانة العامة: 

 ( لمجلــــــــــــس وزراء النقــــــــــــل الـــــــــــــعرب )األمانــــــــــة العامــــــــــة:34تقــــريــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــــرارات الـــــــــــــــدورة العــــاديـــــــــــــة ) ▪
19-20/10/2021،) 

( للمجلـــــــــــس الـــــــــــوزاري العربـــــــــــي للميـــــــــــاه )األمانـــــــــــة العامـــــــــــة: 13تقريـــــــــــر وقـــــــــــرارات الـــــــــــدورة العاد)ـــــــــــة ) ▪
18/11/2021،) 

 (.7/12/2021( للمجلس العربي للسكان والتنمية )األمانة العامة: 3د)ة )قرارات الدورة العا ▪
ـــــــــدورة العاد)ــــــــة ) ▪ ـــــــــرارات الـــ ـــــــــر وقــــــ ـــــــــادة )األمانــــــــة العامــــــــة:24تقـــــريــــ ـــــــــس الــــــــوزاري العربــــــــي للسيـ  ( للمجلــ

8-9/12/2021،) 
ـــــــــــــــدورة العاد)ــــــــــــــة ) ▪ ـــــــــــــــرارات الـــــ ـــــــــــــــر وقـــــــــ ـــــــــــــــ38تقـــــريــــ ـــــــــــــــر العــــــــــــــرب ( لمجلـــ  س وزراء ايةــــــــــــــكان والتعميـ

 (،16/12/2021-14المملكة األردنية ال اشمية:  -)عمان
( لمجلــــــــــس وزراء الشــــــــــؤون االجتماعيــــــــــة العــــــــــرب، )المملكــــــــــة العربيــــــــــة 41قــــــــــرارات الــــــــــدورة العاد)ــــــــــة ) ▪

 (.23/12/2021السعود)ة: 
ـــــــــــدورة العاد)ــــــــــة ) ▪ ـــــــــــرارات الــــــ ـــــــــــر وقـــــــ ـــــــــــس الــــــــــوز 25تقــريـــ  راء العــــــــــرب ل تصــــــــــاالت والمعلومــــــــــات ( لمجلــ

 (،26/12/2021)عبر تقنية " يديو كونفرانس" بتاريخ 
ــــــــاع ) ▪ ــــــــر وتوصـــــــيات االجتمـــــــــ ــــــــة )عبـــــــر تقنيـــــــة 7تقريـــــ ــــــــاء العربيـــــــــ ــــــــكودات البنـــــ ــــــــة لـــ ــــــــة الدائمــــــــ ( للجنـــــــــــــ

 (،14/9/2021-12" يديو كونفرانس" خ ل الفترة 
ـــــاريخ 8تقريـــــر وتوصـــــيات االجتمـــــاع ) ▪ ـــــة " يـــــديو كـــــونفرانس" بت ـــــة الفكريـــــة )عبـــــر تقني ( للجنـــــة الفنيـــــة للملكي

13/9/2021،) 
ـــــــدورة ) ▪ ـــــــة العامـــــــة: 36تقريـــــــر وقـــــــرارات ال ـــــــة )األمان ـــــــة الدائمـــــــة لألرصـــــــاد الجوي ـــــــة العربي -29/11( للجن

2/12/2021،) 
يق والمتابعــــــة المنبثقــــــة عــــــن المجلــــــس تقريــــــر وتوصــــــيات االجتمــــــاع االةــــــتثنائي للجنــــــة المنظمــــــات للتنســــــ ▪

 (،21/12/2021-20العامة:  االقتصادي واالجتماعي )األمانة
ــــــرارات الـــــدورة ) ▪ ( للجنـــــة التنســـــيق العليـــــا للعمـــــل العربـــــي المشـــــترك برئاةـــــة معـــــالي األمـــــين 52تقريـــــــــــر وقـــــــ

 (، 26/1/2022-24العام )الرياض: 
( للجنـــــة مؤةســـــات المجتمـــــع المـــــدني )عبـــــر تقنيـــــة " يـــــديو كـــــونفرانس" 31تقريـــــر وتوصـــــيات االجتمـــــاع ) ▪

 (، 3/2/2022بتاريخ 
ــــــــــى مســــــــــتوى كبــــــــــار  ▪ نتــــــــــائ  أعمــــــــــال اجتماعــــــــــات اللجنتــــــــــين االقتصــــــــــاد)ة واالجتماعيــــــــــة والمجلــــــــــس عل

 المسؤولين،
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -
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 ُيقــــرر
 المجالس الوزارية:: أوالً 

 :اإلحاطة علمًا بــــ
( لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة )األمانة العامة: 32تقريــــــــر وقـــــرارات الـــــــدورة العــــاديــــــة ) -

14/10/2021.) 
 (.20/10/2021-19( لمجلـــس وزراء النقــل الـــعرب )األمانة العامة: 34) تقــــريـــــــر وقــــــــــرارات الـــــدورة العــــاديـــة -
 (.18/11/2021( للمجلس الوزاري العربي للمياه )األمانة العامة: 13)العاد)ة تقرير وقرارات الدورة  -
 (.7/12/2021( للمجلس العربي للسكان والتنمية )األمانة العامة: 3قرارات الدورة العاد)ة ) -
 (.9/12/2021-8( للمجلـــس الوزاري العربي للسيــادة )األمانة العامة: 24ريـــــر وقـــــــرارات الــــدورة العاد)ة )تقـــــ -
المملكة األردنية ال اشمية:  -( لمجلــــس وزراء ايةكان والتعميــر العرب )عمان38تقـــــريـــــر وقــــــــــرارات الــــــدورة العاد)ة ) -

( الصادر عن هذه الدورة، وإعادته إلى مجلس وزراء ايةكان والتعمير 23(، باةتثناء القرار رقم )14-16/12/2021
 العرب يعادة النظر  يه. 

 (.23/12/2021( لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، )المملكة العربية السعود)ة: 41قرارات الدورة العاد)ة ) -
( لمجلـــس الوزراء العرب ل تصاالت والمعلومات )عبر تقنية " يديو كونفرانس" 25تقــريــــر وقــــــــرارات الـــــــدورة العاد)ة ) -

 (.26/12/2021بتاريخ 
 اللجان:: ثانياً 

 :الموافقة على
لــــكودات البنــــــاء العربيــــــــــة )عبر تقنية " يديو كونفرانس" خ ل  ( للجنــــــــــــــة الدائمـــــــــة7تقريــــــر وتوصيات االجتمــــــــــاع ) -

 (.14/9/2021-12الفترة 
 (.13/9/2021( للجنة الفنية للملكية الفكرية )عبر تقنية " يديو كونفرانس" بتاريخ 8تقرير وتوصيات االجتماع ) -
 (.2/12/2021-29/11الجوية )األمانة العامة:  ( للجنة العربية الدائمة لألرصاد36تقرير وقرارات الدورة ) -
تقريــــــر وتوصيات االجتماع االةتثنائي للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي  -

 ( باةتثناء الفقرة الثامنة من البند األول من هذه التوصيات 21/12/2021-20العامة:  )األمانة
 التوصيات العامة(، مع التأكيد على المنظمات العربية المتمصصة االلتيام باألنظمة األةاةية الموددة.)أوال : 

-24( للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاةة معالي األمين العام )الرياض: 52تقريــــــر وقــــــــرارات الدورة ) -
26/1/2022 .) 
للجنــــــة مؤةســــــات المجتمــــــع المــــــدني )عبــــــر تقنيــــــة " يــــــديو كــــــونفرانس" بتــــــاريخ ( 31تقريــــــر وتوصــــــيات االجتمــــــاع ) -

3/2/2022 .) 
 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2338)ق
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 قــــــــــرار
 بشأن

  ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي110تأكيد موعد ومكان عقد الدورة العادية )
 ( للمجلس111وتحديد موعد ومكان عقد الدورة العادية )

 ـــــــــــ
 

 ( على المستوى الوزاري،109إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 ،2/9/2021( بتاريخ 108( د.ع )2323قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪
 نتائ  أعمال اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين، ▪

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي،وعماًل بأحكام النظام الداخلي  -
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

 
 ُيقــــرر

 
-15الموا ق  2022يونيو/ دييران  16-14عقـد اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة بمقر األمانة العامة خ ل الفترة : أوالً 

 ه. 1443ذو القعدة  17
 

( للمجلس االقتصادي واالجتماعي بمقر األمانة العامة على النحو 110الدورة العادية ) : تأكيد موعد عقدثانياً 
 التالي:

ـــــوم الممـــــيس  .1 ـــــين ي ـــــاني والث ث ـــــة مؤةســـــات المجتمـــــع المـــــدني الث ، 2022أغســـــطس/ آب  25اجتمـــــاع لجن
 هــــ. 1444محرم  27الموا ق 

 هــــ. 1444صفر  1الموا ق ، 2022أغسطس/ آب  28اجتماع اللجنة االجتماعية يوم األدد  .2
 ، المـــــــــوا قين2022أغســـــــــطس/ آب  30-29اجتمـــــــــاع اللجنـــــــــة االقتصـــــــــاد)ة يـــــــــومي االثنـــــــــين والث ثـــــــــاء  .3

 هــــ.  1444صفر  2-3
 اجتمــــــــــاع المجلــــــــــس االقتصــــــــــادي واالجتمــــــــــاعي علــــــــــى مســــــــــتوى كبــــــــــار المسؤوليـــــــــــن يـــــــــــوم األربعــــــــــاء .4

 هــــ.  1444صفر  4، الموا ق 2022أغسطس/ آب  31
ةـــــــبتمبر/أيلول  1لمجلـــــــس االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي علـــــــى المســـــــتوى الـــــــوزاري يـــــــوم الممـــــــيس اجتمــــــاع ا .5

 هــــ 1444صفر  5، الموا ق 2022
 

الموا ق  2022د)سمبر/ كانون أول  15-13عقـد اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة بمقر األمانة العامة خ ل الفترة  ثالثًا:
 ه. 1444جماد أول  19-21
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( للمجلس االقتصادي واالجتماعي بمقر األمانة العامة على النحو 111موعد عقد الدورة العادية ) : تحديدرابعاً 

 التالي:
، 2023 برايــــــر/ شــــــباط  2اجتمـــــاع لجنــــــة مؤةســــــات المجتمـــــع المــــــدني الثالــــــث والث ثــــــين يـــــوم الممــــــيس  .1

 هــــ. 1444رجب  11الموا ق 
 هــــ. 1444رجب  14، الموا ق 2023  براير/ شباط 5اجتماع اللجنة االجتماعية يوم األدد  .2
 ، المــــــــــوا قين2023 برايــــــــــر/ شــــــــــباط  7-6اجتمــــــــــاع اللجنــــــــــة االقتصــــــــــاد)ة يــــــــــومي االثنــــــــــين والث ثــــــــــاء  .3

 هــــ.   1444رجب  15-16
 اجتمــــــــــاع المجلــــــــــس االقتصــــــــــادي واالجتمــــــــــاعي علــــــــــى مســــــــــتوى كبــــــــــار المسؤوليـــــــــــن يـــــــــــوم األربعــــــــــاء .4

 ــــ. ه 1444رجب  17، الموا ق 2023 براير/ شباط  8
ــــــوم الممــــــيس  .5 ــــــوزاري ي ــــــى المســــــتوى ال ــــــس االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي عل ــــــر/ شــــــباط  9اجتمــــــاع المجل  براي

 هــــ. 1444رجب  18، الموا ق 2023
 (10/2/2022 - 109د.ع  - 2339)ق
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 ثالثًا: الكلمات
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 كلمـة 
 معالي السيد/ محمد علي الحويج

 وزير االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا
 ( [108] )رئاسة الدورة السابقة 

 
 فــي
 

 اجتماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــي
 (109الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2022 شباط /فبراير 10األمانة العامة: 

  

 (0388خ ) - 22( /22/02)03/109ج 

 األمانة العامة
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ــــى آلــــه وصــــحبه ومــــن  ــــى نبيــــه األمــــين وعل بســــم ل والحمــــد ا رب العــــالمين والصــــالة والســــالم عل

 ...تبعه إلى يوم الدين
 

 ،األمين العام لجامعة الدول العربية-معالي السيد/ الدكتور أحمد أبو الئيط 
 ،األمين العام المساعد للش ون االجتماعية –معالي السيدة/ هيفاء أبو غيالة 

 ،السادة أصحاب المعالي وزراء االقتصاد والمال العرب
 ،السادة رؤساء المنظمات واالتحادات العربية المتخصصة

 ،السيدات والسادة الحضور الكرام
 ،السالم عليكم ورحمة ل وبركاته

 
( للمجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي لجامعـــــة الـــــدول 109 أعمـــــال الـــــدورة العاد)ـــــة )نفتـــــتح علـــــى بركـــــة ه

 ( لمجلسنا هذا.108العربية بعد أن تشر ت ب دي برئاةة الدورة )

 ــــــي البدا)ــــــة )ســـــــعدني أن أتقــــــدم بجييـــــــل الشــــــكر والتقـــــــدير باةــــــم دكومـــــــة الودــــــدة الوطنيـــــــة بدولــــــة ليبيـــــــا 
ســــــن وشــــــعبا  علــــــى د   مصــــــر العربيــــــة رئيســــــا  ودكومــــــة   وباةــــــمي وباةــــــم أعضــــــاء الو ــــــد الليبــــــي لجم وريــــــة

ــــدم إلــــى أصــــحاب المعــــالي الــــوزراء ورؤةــــاء الو ــــود  ــــذي دظينــــا بــــه، كمــــا أتق االةــــتقبال وكــــرم الضــــيا ة ال
ــــــا  ــــــى تعــــــاون م معن المشــــــاركين  ــــــي اجتماعــــــات المجلــــــس االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي بالشــــــكر والتقــــــدير عل

ــــــي إنجــــــاح أعمــــــال دورتنــــــا الســــــابقة ) س، وال )فــــــوتني أ)ضــــــا  أن أتوجــــــه بمــــــالص عبــــــارات ( للمجلــــــ108 
الشــــكر والتقــــدير لمعــــالي الســــيد الــــدكتور/ أدمــــد أبــــو الغــــيط األمــــين العــــام لجامعــــة الــــدول العربيــــة والســــادة 
األمنــــــاء العــــــامين المســــــاعدين للشــــــؤون االقتصــــــاد)ة واالجتماعيــــــة واألمانــــــة العامــــــة علــــــى مــــــا لقينــــــاه مــــــن 

دورة الســـــــابقة للمجلـــــــس، وخاصـــــــة  ـــــــي ايعـــــــداد والتنســـــــيق علـــــــى تعـــــــاون  ـــــــي متابعـــــــة تنفيـــــــذ قـــــــرارات الـــــــ
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.108المستويين العربي والدولي طيلة رئاةة ب دي للدورة )

 

 أصحاب المعالي والسعادة،

 حضرات السيادات والسادة،
، بشـــــرية وماد)ـــــة... إال تعلمـــــون جميعـــــا  تيخـــــر منطقتنـــــا العربيـــــة بثـــــروات طبيعيـــــة وإمكانـــــات ضـــــممةكمـــــا 

أن هـــــذه ايمكانيـــــات لـــــم توضـــــع موضـــــع االةـــــتغ ل الكامـــــل بعـــــد، وال شـــــك أن أةـــــباب هـــــدر ايمكانيـــــات 
)كمــــــن  ــــــي تجيئــــــة العمــــــل االقتصــــــادي، وعــــــدم تكامــــــل الج ــــــود المبذولــــــة وتناةــــــق ا،  ــــــ  زالــــــت منطقتنــــــا 

ي وقــــد دققـــــت عــــدد مـــــن العربيــــة إلـــــى هــــذا اليـــــوم مــــن أقـــــل منــــاطق العـــــالم مــــن ديـــــث التكامــــل االقتصـــــاد
والمســـــتدامة والتحـــــول إلـــــى االقتصـــــاد الرقمـــــي وزيـــــادة  ـــــي الـــــدول العربيـــــة تقـــــدما   ـــــي التنميـــــة االقتصـــــاد)ة 
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النــــات  المحلــــي ايجمــــالي وزيــــادة دجــــم صــــادرات ا للعــــالم المــــارجي الــــذي )عتبــــر مؤشــــرا  إ)جابيــــا   ــــي تــــو ر 
االةــــــــــتثمار بــــــــــين ب دنــــــــــا العربيــــــــــة والعــــــــــالم ايرادة والرؤيــــــــــة وايدارة لييــــــــــادة دجــــــــــم التبــــــــــادل التجــــــــــاري و 
ــــــين بلــــــداننا المــــــارجي، وال شــــــك أن وجــــــود اةــــــتراتيجية  اعلــــــة وشــــــاملة  للتعــــــاون االقتصــــــادي والتنمــــــوي ب
 العربية قد يو ر  رصا  متعددة لتحقيق عوائد التنمية المنشودة.

 أصحاب المعالي والسعادة،

 حضرات السيدات والسادة،
ــــس إذ أود التنويــــه إلــــى أن  تقريــــر األمــــين العــــام المعــــروض  ــــي البنــــد األول مــــن جــــدول أعمــــال هــــذا المجل

ـــــة األنشـــــطة ذات الصـــــلة بالمجـــــاالت االقتصـــــاد)ة  ـــــة العامـــــة علـــــى كا  ـــــي بـــــذلت ا األمان )عكـــــس الج ـــــود الت
واالجتماعيــــــة والتنمويـــــــة وذلـــــــك تنفيـــــــذا  لقـــــــرارات المجلـــــــس االقتصـــــــادي واالجتمـــــــاعي وقـــــــرارات وتوصـــــــيات 

 العربية المتمصصة. المجلس الوزارية

 الحضور الكريم،
 ــــــي اجتماعنــــــا اليـــــــوم ةــــــيتم مناقشـــــــة العديــــــد مـــــــن الموضــــــوعات التنمويـــــــة واالقتصــــــاد)ة واالجتماعيـــــــة... 
ولعــــــل  ــــــي مقــــــدمت ا الملــــــف االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي المر ــــــوع لمجلــــــس الجامعــــــة علــــــى مســــــتوى القمــــــة 

ل هـــــذا العـــــام، وكـــــذلك التحضـــــير للقمـــــة ( الميمـــــع عقـــــدها بـــــالجيائر خـــــ 31العربيـــــة  ـــــي دورت ـــــا العاد)ـــــة )
العربيـــــة التنمويـــــة  ـــــي دورت ـــــا المامســـــة الميمـــــع عقـــــدها بالجم وريـــــة ايةـــــ مية الموريتانيـــــة خـــــ ل عــــــام 

ـــــرى، 2023 ـــــة الكب ـــــى منطقـــــة التجـــــارة الحـــــرة العربي ، وكـــــذلك مناقشـــــة التطـــــورات التشـــــريعية المســـــتحدثة عل
عــــــــد المنشــــــــأ وةياةــــــــات المنا ســــــــة ودما)ــــــــة ديــــــــث لــــــــم يتبــــــــق ةــــــــوى بعــــــــ  المســــــــائل ذات الع قــــــــة بقوا 

 المست لك.

كمـــــا نســـــجل بارتيـــــاح توصـــــيات المـــــؤتمر التاةـــــع عشـــــر ألصـــــحاب األعمـــــال والمســـــتثمرين العـــــرب والـــــذي 
تحــــــت شـــــــعار )االةــــــتثمار وعــــــودة الحيـــــــاة(  م29/11/2021-28عقــــــد بدولــــــة ليبيــــــا خـــــــ ل الفتــــــرة مــــــن 
 وبرعا)ة دكومة الوددة الوطنية بدولة ليبيا.

 معالي والسعادة، الحضور الكرم،أصحاب ال
إن المســــــار نحــــــو البنــــــاء والتعميــــــر يتطلــــــب تضــــــا ر الج ــــــود  ــــــي شــــــتى الميــــــادين، كمــــــا أنــــــه و ــــــي ةــــــل 
تشــــابك التحـــــد)ات الممتلفــــة التـــــي تواجــــه الـــــدول العربيــــة،  ـــــلن التركيــــي علـــــى القضــــا)ا التنمويـــــة )مكـــــن أن 

ـــــي المجـــــاالت األخـــــرى السيا ـــــي   ـــــي التعـــــاون العرب ـــــي تعيي ـــــدوره )ســـــاهم   ـــــة وغيرهـــــا ويشـــــكل ب ةـــــية واألمني
 منطلقا  هاما  لتفعيل التعاون العربي المشترك، واةتقرار الب د التي تواجه اضطرابات أمنية.

ــــــــي المشــــــــترك، باعتبارهــــــــا األذرع التنفيذ)ــــــــة لمنظومــــــــة العمــــــــل  ــــــــأتي دور مؤةســــــــات العمــــــــل العرب وهنــــــــا )
بالــــدور المنــــوط ب ــــا، وأؤكــــد  ــــي هــــذا الصــــدد علــــى أهميــــة أن تضــــطلع هــــذه المؤةســــات العربــــي المشــــترك 

وأن تعمــــل علــــى تنســــيق ةياةــــات عمل ــــا وبرامج ــــا مــــن أجــــل تكامــــل الج ــــود وشــــموليت ا، ب ــــدق تحقيــــق 
 ومواكبة ةرعة تغير العالم من دولنا. األهداق المنشودة  ي األجل المطلوب
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صصـــــة لتقيـــــيم مـــــدى التقـــــدم المحـــــرز وكفـــــاءة اينجـــــاز المتحقـــــق، كمـــــا أن األمـــــر )ســـــتليم إ)جـــــاد آليـــــة متم
ـــــى ةواهرهـــــا،  ـــــيس مجـــــرد المـــــرور عل ـــــة تســـــتدعي التوقـــــف ومعالجت ـــــا، ول ـــــي تواجـــــه التنمي  الصـــــعوبات الت
ـــــول ةـــــريعة  ـــــى الشـــــفاء، كمـــــا أن إ)جـــــاد دل ـــــؤدي إل ـــــه ي ـــــداء ال شـــــك أن  التشـــــميص الســـــليم والموضـــــوعي لل

ـــــة األجـــــل،  ـــــة طويل ـــــى دســـــاب التنمي ـــــر عل ـــــي كـــــل األث ـــــة، و  ـــــرم التنمي ـــــي لف ـــــد الفعل ـــــى التبدي وةـــــيؤدي إل
يـــــــــة للمجتمعـــــــــات العربيـــــــــة وينقلنـــــــــا إلـــــــــى هاألدـــــــــوال علينـــــــــا تحديـــــــــد أهـــــــــدا نا التنمويـــــــــة بمـــــــــا )حقـــــــــق الر ا

 االقتصاد)ات الحديثة.

 السادة الكرام،
لي ي القـــــدير أن يو قنـــــا جميعـــــا  لمـــــا  ـــــي صـــــالح بلـــــداننا العربيـــــة ونـــــدعو معـــــالـــــو ـــــي المتـــــام نســـــأل ه الع

ــــة  ــــا الحالي الســــيدة/ نيفــــين جــــامع وزيــــر التجــــارة والصــــناعة لجم وريــــة مصــــر العربيــــة الةــــت م رئاةــــة دورتن
 متمنيا  ل ا كل التو يق والنجاح، ولكم جميعا  كل االدترام والتقدير والشكر.

 ،،والسالم عليكم
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 كلمـة 
 معالي السيدة/ نيفين جامع

 وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية
 ( [109] )رئاسة الدورة الحالية

 
 
 فــي
 

 المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــياجتماع 
 (109الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
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 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
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 الرحيم الرحمن ل بسم
 

 ،العربية الدول لجامعة العام األمين -حمد أبو الئيط أ / السفير معالي
 الوزراء، أصحاب السمو والمعالي

 ،عضاء الوفودأرؤساء و  ةالسعادصحاب أ
 

 الحضور،،، واألخوات اإلخوة
 وبركاته،،، ل ورحمة عليكم السالم
 

تقـــــدم بجييـــــل الشـــــكر أأن  يويشـــــر ن مصـــــر، يردـــــب بكـــــم  ـــــي بلـــــدكم الثـــــانأن أ ي ةـــــرور  ينـــــه لمـــــن دواعـــــإ
ـــــــ س الســـــــيد/والتقـــــــدير لمعـــــــالي األ الحـــــــوي  وزيـــــــر االقتصـــــــاد والتجـــــــارة  ـــــــي دكومـــــــة الودـــــــدة  يمحمـــــــد عل

 .عمال الدورة السابقةأ الوطنية بدولة ليبيا على تشرق معاليه برئاةة 

 الـدول لجامعـة العـام األمـين -دمـد أبـو الغـيط أ /السـفير معـالي إلـى أتوجـه بالشـكر أن كمـا )شـر ني
 ايعــداد  ــي يبــذلون ا التــي الج ــود علــى العامــة األمانــة وكا ــة مــوةفي ومســاعد)ه، العربيــة،
  ــي ةــاهمت المتعــددة التــي واالجتمــاعي ولجانــه المجلــس االقتصــادي ألعمــال والتنظــيم والتحضــير

  .( للمجلس108الدورة رقم ) نجاحإ

 ،،، والسعادة المعالي أصحاب

 الكرام،،، الحضور  
 مـن معوقـات العديـد وإزالـة الكبـرى  العربيـة التجـارة منطقـة تطبيـق  ـي إدـرازه تـم الـذي التقـدم رغـم
الكثيـر مـن الم ـام والتـي  أمامنـا يـيال ال  لنـه، بالمنطقـة األعضـاء العربيـة الـدول بـين التجـاري  التبـادل
 التكامــل مسـيرة تعتــرض التـي والمعوقــات الصـعوبات لتـذليل الج ــود تضـا ر مــن المييـد تتطلـب

 السـوق  بـلع ن الن ائيـة مرادل ـا إلـى تتوصـل أن نأمـل التـي المشـترك المسـتقبلية العربـي االقتصـادي
  .العربية األمة مصالح )مدم أن من شأنه الذي المشتركة العربية

 التـي والمكاةـب المنجـيات تعـيزة )جابيـإبقـرارات  للمـروج الـدورة هـذه علـى كثيـرة آمـاال   نعلـق لـذا  لننـا
 التعــاون  مــنا  مييـدالمشــترك الـذي يتطلــب  العربــي واالقتصـادي ياالجتمــاع العمــل إطــار تحققـت  ــي
  .المشترك العربي العمل مجاالت جميع  ي والتطوير والتنسيق

علـى  )شـتمل والـذي الـدورة هـذه أعمـال جـدول مشـروع خـ ل مـن علينـا معـروض هـو بمـا وبـاألخص
أهم ــا متابعــة تنفيــذ قــرارات دورتنــا الســابقة ونشــاط القطــاع االقتصــادي بــين دورتـــي  البنــود مــن العديــد
ـــــــس ـــــــف االقتصـــــــادي109و ) (108) المجل ـــــــس ( وكـــــــذا المل ـــــــى مســـــــتوى  الجامعـــــــة واالجتمـــــــاعي لمجل  عل
ـــــدورة القمـــــة ـــــرارات القمـــــة العربيـــــة 31) لل ـــــة، ومتابعـــــة تنفيـــــذ ق ـــــب االجتماعي ـــــب االقتصـــــاد)ة والجوان ( الجوان
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( والتحضــــــير للقمــــــة  ــــــي دورت ــــــا 2019-1-20التنمويــــــة االقتصــــــاد)ة االجتماعيــــــة )الجم وريــــــة اللبنانيــــــة 
وتطــورات  الكبــرى  العربيــة الحــرة التجــارة ( ومنطقــة2023لجم وريــة ايةــ مية الموريتانيــة المامســة )ا
 ي العربـــــــي، وكـــــــذا االةـــــــتثمار  ـــــــي المنطقـــــــة العربيـــــــة، واتفاقيـــــــة تنظـــــــيم النقـــــــل البحـــــــر  الجمركـــــــي االتحـــــــاد

 رخيــــــرا  تقــــــاريأ ــــــي الـــــدول العربيــــــة، و  يودعــــــم االبتكـــــار الســــــياد للركـــــاب والبضــــــائع بــــــين الـــــدول العربيــــــة،
 المجلــس عــن المنبثقــة العمــل و ــرق  واللجــان المتمصصــة، العربيــة والمنظمـات الوزاريــة المجـالس

 االقتصادي واالجتماعي.

المتغيــرات  االعتبـار بعـين تأخــذ عمليـة وقـرارات إ)جابيــة نتـائ  إلـى التوصــل  ـي األمـل ويحـدونا 
تأثيرات ــا  تــنعكس والتــي الــراهن، الوقــت  ــي العــالمي االقتصــاد )شــ دها التــي والمت دقــة الســريعة
 يتصــل  يمــا خاصــة العربيــة واالجتماعيــة االقتصــاد)ة األوضــاع علــى المباشــرة وغيــر المباشــرة

  .العالمي االقتصاد  ي االندماج  رم وتعييي التجارة وتحرير االةتثمار بتحسين مناس

 واألخوات،،، اصحاب السعادة والمعالي اإلخوة
 العـام، وجميـع األمـين معـالي وإلـى لحضـراتكم والتقـدير الشـكر أكـرر أن إال )سـعني ال المتـام  ـي

 نجـاح هــذه الـدورة،إ  ــي وةــاهم ةـعى مـن ولكــل العربيــة الـدول لجامعـة العامــة باألمانــة العـاملين
  .بالنجاح ج ودنا ويكلل الصواب يل منا أن وجل عي المولى ةائلين

 "ونعم النصير المولى نعم إنه"  

 والصالح،،، الخير فيه لما جميعا ل وفقنا            

                      

 وبركاته،،، ل ورحمة عليكم والسالم             
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 كلمـة 
 معالي السيد أحمد أبو الغيط

 األمين العام لجامعة الدول العربية
 
 
 فــي
 

 اجتماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــي
 (109الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
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 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
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 وزيرة التجارة والصناعة بجمهوريـة مصر العربية - معالي السيدة نيفين جامع
 رايس الدورة الحالية للمجلس االقتصادي واالجتماعي

 أصحاب السمو والمعالي السادة الوزراء،
 

 السيدات والسادة،
ــــى معــــالي الســــيدة نيفــــين  ــــة أود   ــــي البدا)ــــة أن أتوجــــه بالت نئــــة إل جــــامع وزيــــرة التجــــارة والصــــناعة بجم وري

( للمجلـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي، متمنيـــــا  ل ـــــا كـــــل 109مصـــــر العربيـــــة علـــــى تولي ـــــا رئاةـــــة الـــــدورة )
ــــــي  التو يــــــق  ــــــي هــــــذه الم مــــــة، كمــــــا أتوجــــــه بمــــــالص التحيــــــة والتقــــــدير إلــــــى معــــــالي الــــــدكتور محمــــــد عل

ة الـــــدورة الســـــابقة للمجلـــــس وايدارة الحكيمـــــة الحـــــوي  وزيـــــر االقتصـــــاد والتجـــــارة بدولـــــة ليبيـــــا، علـــــى رئاةـــــ
 ألعماله.

 السيدات والسادة، 
نـــــا اليـــــوم وعلـــــى جـــــدول أعمالـــــه العديـــــد مـــــن الموضـــــوعات ال امـــــة التـــــي جـــــرى ايعـــــداد ل ـــــا  ينعقـــــد اجتماع 
قـــــّرر  مـــــن جانـــــب الســـــادة المبـــــراء وكبـــــار المســـــؤولين..  ـــــي مقـــــدمت ا الملـــــف االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي الم 

(، والتــــــي ةــــــتنعقد باةتضــــــا ة كريمــــــة مــــــن 31ة العربيــــــة  ــــــي دورت ــــــا العاد)ــــــة القادمــــــة )ر عــــــه إلــــــى القمــــــ
 الجم ورية الجيائرية الد)مقراطية الشعبية. 

كمـــــا يبحـــــث هـــــذا االجتمـــــاع، مـــــن ضـــــمن الموضـــــوعات المعروضـــــة عليـــــه، التحضـــــيرات الماصـــــة بانعقـــــاد 
، المقـــــــرر عقـــــــدها  ـــــــي الجم وريـــــــة الـــــــدورة المامســـــــة للقمـــــــة العربيـــــــة التنمويـــــــة: االقتصـــــــاد)ة واالجتماعيـــــــة

ــــل.. وهــــذه  ــــة العــــام المقب ــــذ نحــــو  -كمــــا تعلمــــون  –ايةــــ مية الموريتاني ــــدول األعضــــاء، من ــــة أقرت ــــا ال آلي
عامـــــا ، بعقـــــد قمـــــة ت مّصـــــص للموضـــــوعات االقتصـــــاد)ة واالجتماعيـــــة والتنمويـــــة، وتبحـــــث  ـــــي أ ضـــــل  14

 االةتراتيجيات والمشاريع القومية العربية التي تعود بالنفع لصالح أبناء هذه األمة. 

 السيدات والسادة، 
ولنا العربيــــة إننــــا نتبادــــث  ــــي هــــذه الموضــــ وعات،  ــــي الوقــــت الــــذي تتعــــاةم  يــــه التحــــد)ات وتتــــداخل.  ــــد 

جميع  ــــــا ال تــــــيال تواجــــــه التــــــداعيات التــــــي  رضــــــت ا جائحــــــة كورونــــــا. لقــــــد شــــــّكلت هــــــذه الجائحــــــة تحــــــد)ا  
طارئــــا  وذا أولويـــــة قصـــــوى كمـــــا ةـــــتنعكس آثـــــاره بـــــ  شــــك علـــــى الج ـــــود المبذولـــــة لتحقيـــــق أجنـــــدة التنميـــــة 

 تفق علي ا المجتمع الدولي منذ ةبع ةنوات. المستدامة التي ا
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 السيدات والسادة،
ــــد أطلقــــت جامعــــة الــــدول العربيــــة، أواخــــر العــــام الماضــــي وبالتعــــاون مــــع عــــدد مــــن الشــــركاء الــــدوليين،  لق
ــــي المنطقــــة  ــــأثرة بالنياعــــات   ــــدول المت ــــي ال ــــة المســــتدامة   ــــق أهــــداق التنمي ــــوان "تحقي ــــر ايقليمــــي بعن التقري

ــــى إطــــار العمــــل المتكامــــل لرصــــد أهــــداق ا ــــة"... وي ســــّلط هــــذا التقريــــر الضــــوء عل ــــة المســــتدامة العربي لتنمي
 ـــــي الـــــدول التـــــي تواجـــــه تحـــــد)ات م عّقـــــدة ومتشـــــابكة، ويشـــــمل الـــــدول األعضـــــاء التـــــي تشـــــ د نياعـــــا ، وتلـــــك 

( دول عربيـــــة. 8المارجــــة منــــه، وكـــــذلك دول الجــــوار المتــــأثرة بـــــه... ويتنــــاول التقريــــر علـــــى نحــــو م حــــّدد )
ةــــــتنتاجات التــــــي رصــــــدها هـــــــذا وأود  ــــــي هــــــذا ايطــــــار أن أنــــــّوه إلـــــــى عــــــدد مــــــن الرةــــــائل الرئيســـــــية واال

 التقرير وهي: 

التـــــــرابط الوثيـــــــق بــــــــين الســـــــ م والتنميـــــــة...  فــــــــي غيـــــــاب الســـــــ م واألمــــــــن )ســـــــتحيل تحقيـــــــق كا ــــــــة  أوال :
ـــــــى  ـــــــق الســـــــ م المســـــــتدام واالةـــــــتقرار عل ـــــــة المســـــــتدامة... كمـــــــا ال )مكـــــــن تحقي األهـــــــداق األخـــــــرى للتنمي

ـــــــى األوضـــــــاع االجتماعيـــــــة واالقتصـــــــاد)ة المـــــــدى الطويـــــــل مـــــــن دون عمليـــــــة تنمويـــــــة تـــــــنعكس آثارهـــــــا ع ل
 للسكان. 

ــــــا : ــــــة بــــــين عمليــــــات  ثاني ــــــة المســــــتدامة أ طــــــرا  جديــــــدة تراعــــــي الع قــــــة القوي ــــــق أهــــــداق التنمي )ســــــتليم تحقي
ـــــين  ـــــة م مـــــة ب ـــــو ر إطـــــار األمـــــن البشـــــري صـــــلة مفاهيمي ـــــة اينســـــانية وج ـــــود الســـــ م، وي ـــــة وايغاث التنمي

ـــــ ـــــة وال اد  ـــــين هـــــذه الركـــــائي اينســـــانية واينمائي ـــــرابط ب ـــــاء الســـــ م... إذ )عكـــــس هـــــذا المف ـــــوم الت ـــــى بن ة إل
المجـــــاالت خاصــــــة  ــــــي الــــــدول التــــــي تعــــــاني النياعــــــات أو تلـــــك التــــــي تتعــــــا ى من ــــــا وتتطلــــــع إلــــــى إعــــــادة 

 البناء. 

ــــى مف ــــوم  ثالثــــا : ثمــــة داجــــة ماةــــة العتمــــاد ن ــــ  إقليمــــي جديــــد لتطبيــــق نمــــوذج األمــــن البشــــري )قــــوم عل
 اعات. شامل لمنع نشوب الني 

 السيدات والسادة،
ــــى  2030إن إدــــدى الركــــائي الممــــس التــــي قامــــت علي ــــا خطــــة التنميــــة المســــتدامة لعــــام  هــــي الحفــــاظ عل

هـــــذا الكوكـــــب.. إذ ) عـــــّد تغيـــــر المنـــــاس قضـــــية وجود)ـــــة داةـــــمة بالنســـــبة للبشـــــرية، لمـــــا ينطـــــوي عليـــــه مـــــن 
تـــــأثيرات كبيـــــرة علـــــى نمـــــط الحيـــــاة وركـــــائي التنميـــــة والســـــلم المجتمعـــــي...  ـــــ  شـــــك أن للتغيـــــرات المناخيـــــة 

ـــــبل العـــــي  وأنمـــــاط النشـــــاط االقتصـــــادي... وقـــــد )كـــــون  الجاريـــــة تـــــأثيرات كبيـــــرة علـــــى دركـــــة الســـــكان وة 
مــــــن شــــــأن هــــــذه التغيــــــرات، إن هــــــي تكثفــــــت وتصــــــاعدت خطورت ــــــا، أن تفضــــــي إلــــــى مفاقمــــــة الضــــــغوط 
ــــذلك  ــــلن  ــــا  مــــا تكــــون بمثابــــة بيئــــة مواتيــــة ل ضــــطرابات والنياعــــات. ل االجتماعيــــة واالقتصــــاد)ة التــــي غالب

 اةتدامة الس م. تعلق أهمية كبيرة على دور الن ظم اال)كولوجية السليمة  ي  2030خطة 

ـــــرئيس  ـــــادة  مامـــــة ال ـــــة المصـــــرية بقي ـــــذل ا الدول ـــــي تب ـــــرة الت ـــــالج ود الكبي و ـــــي هـــــذا الصـــــدد، أود أن أشـــــيد ب
ـــــي إطـــــار التحضـــــير الةتضـــــا ة مصـــــر ن ا)ـــــة هـــــذا العـــــام للـــــدورة ) ـــــد الفتـــــاح السيســـــي   ( لمـــــؤتمر 27عب

ــــاس... وال ــــر المن ــــة دــــول تغي ــــة األمــــم المتحــــدة ايطاري ذا الحــــدث العــــالمي الم ــــم شــــك أن هــــ أطــــراق اتفاقي
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ــــرات المناخيــــة"..  ــــى شــــرم الشــــيخ لمواج ــــة التغي ــــق مــــن ج ةــــكو إل ــــد "الطري ةــــوق )كــــون مــــن شــــأنه تم ي
ـــــة لعـــــرض مطالب ـــــا مـــــن أجـــــل  ـــــدول العربي ـــــرة لل ـــــدورة ةـــــتمثل  رصـــــة كبي ـــــب آخـــــر،  ـــــلن هـــــذه ال ومـــــن جان

ـــــواريخ محـــــددة للو ـــــاء بااللتيامـــــات ـــــى وضـــــع مســـــت د ات واضـــــحة وت ـــــي قـــــدرات ا عل ـــــة  تعيي ـــــة والدولي الوطني
للحـــــّد مـــــن االنبعاثـــــات الد يئـــــة.. وجامعـــــة الـــــدول العربيـــــة علـــــى أتـــــّم االةـــــتعداد لتقـــــد)م كـــــل الـــــدعم الـــــ زم 

 لتنسيق الج ود العربية  ي هذا الشأن، وإنجاح هذا الحدث العالمي بتنظيم واةتضا ة مصرية. 

ــــة المت ــــى دولــــة ايمــــارات العربي ــــة إل ــــس الســــياق، أجــــّدد الت نئ ــــي نف حــــدة علــــى  وزهــــا بتنظــــيم واةتضــــا ة و 
(  ـــــي العـــــام المقبـــــل. وال شـــــك أن عقـــــد دورتـــــين متتـــــاليتين COP 28أعمـــــال الـــــدورة التاليـــــة ل ـــــذا الحـــــدث )

ألهـــــم مـــــؤتمر عـــــالمي للمنـــــاس،  ـــــي دولتـــــين عـــــربيتين، ةـــــوق ) مّثـــــل أرضـــــية مناةـــــبة أمـــــام الـــــدول العربيـــــة 
ـــــى الـــــدعم الـــــذي تحتاجـــــه بشـــــأن  ـــــت مطالب ـــــا والحصـــــول عل ـــــدرات الوطنيـــــة وتعييـــــي الـــــن ظم لتثبي زيـــــادة الق

اال)كولوجيـــــة الســــــليمة لمواج ــــــة آثــــــار تغيــــــر المنــــــاس... ويتعـــــين العمــــــل مــــــن اآلن علــــــى الصــــــعيد العربــــــي 
مــــن أجــــل اغتنــــام هــــذه الفرصــــة لوضــــع قضــــا)ا المنــــاس  ــــي العــــالم العربــــي علــــى صــــدارة األجنــــدة الدوليــــة، 

الطاقــــــة النظيفــــــة، ومواج ــــــة الفقــــــر المــــــائي  بشــــــكل مــــــا يــــــرتبط ب ــــــذه القضــــــا)ا مــــــن ملفــــــات التحــــــول إلــــــى
ـــــة  ـــــل أضـــــلعا  ث ث ـــــة والغـــــذاء تمث ـــــار أن قضـــــا)ا المـــــاء والطاق ـــــق األمـــــن الغـــــذائي... باعتب والجفـــــاق، وتحقي

 لمنظومة واددة تتصل اتصاال  وثيقا  بقضا)ا البيئة والتغير المناخي. 

 السيدات والسادة،
ــــلب عقيــــدة الجامعــــة العربيــــة وبمثابــــة دبــــل الوريــــد ل ــــا،  إن دعــــم التنســــيق البينــــي والتعــــاون العربــــي هــــو ص 

 لـــــم يـــــيل التكـــــاتف العربـــــي هـــــو طـــــوق النجـــــاة وةـــــط هـــــذه التحـــــد)ات المتتاليـــــة والمتشـــــابكة التـــــي تواج نـــــا 
ــــــل  ــــــة ت مّث ــــــدول العربي ــــــة العامــــــة لجامعــــــة ال ــــــي ردــــــاب األمان ــــــدها   ــــــي نعق جميعــــــا . وهــــــذه االجتماعــــــات الن

 ي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك.  رصة ةانحة لتذليل كا ة العقبات الت

ـــــى تحـــــوالت ةياةـــــية  ـــــة والعـــــالم أجمـــــع، تنطـــــوي عل ـــــة العربي ـــــاريخ المنطق ـــــي ت ـــــة دقيقـــــة   ـــــا نعـــــي  مردل إّنن
وأمنيـــــة واةـــــتراتيجية، وكــــــذلك صـــــحية واجتماعيـــــة واقتصــــــاد)ة... وتســـــتدعي مّنـــــا تطــــــوير آليـــــات التعامــــــل 

مــــــن وج ــــــة  –ف مــــــع المتغيــــــرات المتســــــارعة تعــــــد واالةــــــتجابة ل ــــــذه المتغيــــــرات...  القــــــدرة علــــــى التكيــــــ
 ملمحا  أةاةيا  لنجاح الدول والحكومات  ي المردلة القادمة.   –نظري 

ـــى الجتمـــاعكم هـــذا  ـــس، وأتمن ـــة للمجل ـــدورة الحالي ـــي رااســـة ال ـــق ف ـــى لكـــم التوفي ســـيادة الرايســـة، أتمن
 النجاح والتوفيق.

 شكـــــــــرًا،
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 السادة أصحاب املعايل والسعادةرابعًا: قائمة بأمساء 

 رؤساء وفود الدول العربية
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 الدول العربية رؤساء وفودوالسعادة معالي السادة أصحاب القائمة بأسماء 
 للمجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري (109العادية )ن في الدورة يالمشارك 

 

 المشارك الدولة
 وزير الصناعة والتجارة والتموين - يوسف محمود الشمالي /معالي السيد المملكة األردنية الهاشمية

 وكيا وزارة االقتصاد –سعادة/ عبد ل بن أحمد آل صالح  دولة اإلمارات العربية المتحدة
 السفير والمندوب الداام – سعادة السفير/ هشام بن محمد الجودر مملكة البحرين

 السفير والمندوب الداام –سعادة السفير/ محمد بن يوسف  الجمهورية التونسية
 السفير والمندوب الداام –سعادة السفير/ حميد شبيرة  الجمهورية الجياارية الديمقراطية الشعبية

 السفير والمندوب الداام –سعادة السفير/ أحمد علي بري  جمهورية جيبوتي

 المملكة العربية السعودية
مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية  –سعادة األستاذ/ عبد العييي بن متعب الرشيد 

 والعالقات الدولية
 الوزير المكلف بوزارة التجارة والتموين –محمد معالي السيدة/ آمال صالح سعد  السودان جمهورية

  الجمهورية العربية السورية
 السفير والمندوب الداام –سعادة السفير/ إلياس شيخ عمر أبو بكر  جمهورية الصومال الفيدرالية

مدير عام داارة العالقات االقتصادية الخارجية بوزارة  –سعادة السيد/ عادل خضير عباس  جمهورية العراق
 التجارة

 وزير االقتصاد –معالي الدكتور/ سعيد بن محمد بن أحمد الصقري  سلطنة عمان
 وزير االقتصاد الوطني –معالي السيد/ خالد العسيلي  دولة فلسطين

 السفير والمندوب الداام –سعادة السفير/ سالم مبارك آل شافي  قطردولة 
 السفير والمندوب الداام –سعادة السفير/ عطاء أفندي  جمهورية القمر المتحدة

 دولة الكويت
الوكيا مدير إدارة التعاون االقتصادي العربي والخليجي و  –السيد/ طالل نمش النمش سعادة 

 وزارة المالية –تكليف المساعد للش ون االقتصادية بال
 السفير والمندوب الداام –سعادة السفير/ علي حسن الحلبي  اللبنانيةالجمهورية 

 وزير االقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية -معالي السيد/ محمد علي الحويج  دولة ليبيا
 وزير التجارة والصناعة – جامع ينفمعالي السيدة/ ني جمهورية مصر العربية

 السفير والمندوب الداام –سعادة السفير/ أحمد التازي  المملكة المئربية

األمين العام لوزارة الش ون االقتصادية وترقية  -أجيدولد محمد المصطفى عبدي  /السيدسعادة  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 القطاعات اإلنتاجية

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

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 

 المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي 

 (109العادية )في دورته  
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