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 تقرير
 واالجتماعي االقتصادي المجلس اجتماعحول 

 وزاري ـــــال وى ـــــالمست ىـــــعل
 (110) ةـالعادي دورةلا

 2022 أيلول /سبتمبر 1 - ه1444 صفر 5
 ــــــــــ

 :االفتتاح: أوالً 
 ومكان م عع باـــــــــــأن( 10/2/2022 – 109  .د -2339 ) رقم واال تماعي االقتصـــــــــــادت المجلس لقرار تراياا   -1

 بتاريخ ال  ارت  الم ت    عل  للمجلس( 110) العور: قعلع   واال تماعي  االقتصادت للمجلس( 110) العور: ا عقاد
 بتــاريخ االقتصـــــــــــــــاد ــى اللجرــى وا تمــا   31/8/2022 بتــاريخ الم ـــــــــــــ ولين   ــار م ـــــــــــــت    وعل   1/9/2022

 .العامى األما ى بمقر 28/8/2022 بتاريخ اال تماعيى اللجرى وا تما   29/8/2022

 العر يى الماليى والم ســــــــــــ ــــــــــــال العر يى  العو  عن ممثل ن  ال  ارت  الم ــــــــــــت    عل  المجلس ا تما  مي شــــــــــــار  -2
 . العامى واألما ى العر يى  واالتحادال المت صصى العر يى والمرظمال

 الات  و ير التجار: والصــــــراعى بجمه ريى مصــــــر العر يى – أحمع ســــــمير صــــــال  /المهرعسمعالي  اال تما  امتت  -3
اســــتهلها بالترحيل بال ــــاد:   لمى معاليه وألق . واال تماعي االقتصــــادت للمجلس( 109) العور: رئاســــى دولته ت لت

ال م د  وأعرب عن امترا ه لت ا عه ألو  مر: با تماعال المجلس اال تماعي واالقتصــــادت عل  الم ــــت   ال  ارت  
( للمجلس التي ترعقع مي وقت بالغ العقى للعو  العر يى  وت حث مي م ضـــــــــــــ عال هامى 110وذل  خال  العور: )

األمين  –الماـــتر .  ما تقعم معاليه بالاـــكر لمعالي ال ـــيع/ أحمع أب  الغي  تأتي عل  قمى أول يال العمل العر ي 
العام لجامعى العو  العر يى  عل   ه ده الحثيثى وحرصه عل  تعليل العمل العر ي الماتر   ول ما ى العامى عل  

من ق ل العو  األعضاء  ه دها مي اإلععاد والتحضير ألعما  المجلس ولجا ه المتععد:. وأشاد بالجه د بالم اولى 
مي  امى األ اطى ذال الصلى بالمجاالل االقتصاد ى واال تماعيى والترم يى. وأشار إل  األحعا  ال ريعى والمت اتر: 
التي  اــــــهعها العالم حاليا  وما  تج عرها من تحع ال اقتصــــــاد ى وا تماعيى   ير: خاصــــــى أمام العو  العر يى  وه  

ن التعاون والتر ــيو والتط ير مي  ميع مجاالل العمل العر ي الماــتر   ومي مقعمتها األمر الات  تطلل المليع م
(  والتي ســـترعقع باســـتضـــامى 31المل  االقتصـــادت واال تماعي المقرر رمعه إل  القمى العر يى مي دورتها العاد ى )

لتقع م بالده د  وأبع  معاليه اســتععاد متمريا  لها الت ميو وال ــعا   ريمى من الجمه ريى الجلائريى الع مقراطيى الاــع يى
قع ت لت  مه ريى مصـــر العر يى الععم إل  الجلائر الاـــقيقى مي اإلععاد والتحضـــير لهاه القمى. وأوضـــ  معاليه أن 

  حيث ع قعل أعما  هاه العور: باإلضـــــــامى إل  2022 شـــــــ ا  /( للمجلس مرا م را ر109رئاســـــــى العور: ال ـــــــابقى )
ل  الم ـــــت   ال  ارت  وشـــــهعل هاه العورال  خما  مي العمليى التااوضـــــيى وتعاون بر اء بين دورتين غير عاد تين ع

أعضــاء المجلس مي ســ يل تحقيو التقارب العر ي ح   القضــا ا محل ال حث. وأشــاد بم ر ال المجلس مي دورته 
ال األســــــ    العر ي للترميى والتي ترعكس باإل جاب عل  المرطقى العر يى. وأشــــــار معاليه إل   تائج معالي  ال ــــــابقى

رئيس  مه ريى  –الم ـــتعامى مي   ـــ ته الرابعى  الات ا عقع برعا ى  ريمى من م امى الرئيس ع ع الاتاس ال ـــي ـــي 
  حيث تم االطال  عل  العع ع من الم ادرال ذال األهميى عل  2022 شــــ ا  /مصــــر العر يى  خال  شــــهر م را ر
والات العر يى  مصر  مه ريى  تج عره إطال  تقرير تم يل الترميى الم تعامى مي ال احى العوليى واإلقليميى  والات 

ضـــــــــ  معاليه عل  حر   مه ريى و  عع األو  من   عه عالميا   تقرير لتم يل الترميى عل  الم ـــــــــت   ال طري. وأ
( 27مصـــــــر العر يى عل  تحقيو  قلى   عيى مي العمل المراخي العالمي  حيث ت ـــــــتعع حاليا  الســـــــتضـــــــامى العور: )
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لم تمر أطراف اتااقيى األمم المتحع: اإلطاريى ح   تغير المراخ  مي المع رى ال ضــــراء  شــــرم الاــــيخ  خال  شــــهر 
دعا معاليه  امى العو  العر يى للماـــــــار ى الاعالى مي هاا الم تمر   اإلطار ومي هاا .2022 تاـــــــرين ةا ي /  مم ر

م خرا  من إععاد  االســـــتراتيجيى العر يى مصـــــر  مه ريى من خال  طرس م ادرال بيئيى ومراخيى  وأشـــــار إل  ا تهاء 
مملرى المغر يى بالقاهر: ساير ال –دعا سعاد: ال اير/ أحمع التا ت    . ومي ختام  لمته2050ال طريى لتغير المراخ 

و ير: االقتصـــــــاد والماليى  –ومرعو ها العائم لع   امعى العو  العر يى   يابى  عن معالي ال ـــــــيع:/  اد ى متاس العل ت 
( للمجلس االقتصـــــــادت واال تماعي  متمريا  له الرجاس والت ميو مي 110بالمملرى المغر يى  لت ـــــــلم رئاســـــــى العور: )

 ر:.إدار: أعما  هاه العو 

 –ســعاد: ال ــاير أحمع التا ت   وألق واال تماعي  االقتصــادت للمجلس( 110) العور: رئاســى المملرى المغر يى ت لت -4
اسـتهلها بتقع م الاـكر والتقع ر إل    لمى  سـاير المملرى المغر يى بالقاهر: والمرعوب العائم لع   امعى العو  العر يى

ل اها معالي و ير: التجا –معالي ال ــــــــــيع:/  ياين  امع  ر: والصــــــــــراعى ال ــــــــــابقى بجمه ريى مصــــــــــر العر يى  و ل  خ 
و ير التجار: والصــــــراعى الحالي  عل  الرئاســــــى المتميل: واإلدار: الااعلى ألعما   –المهرعس/ أحمع ســــــمير صــــــال  

ن العام األمي –لمعالي ال ــــيع/ أحمع أب  الغي   بالاــــكر تقعم( للمجلس االقتصــــادت واال تماعي.  ما 109العور: )
لجامعى العو  العر يى  عل  العور الهام الات تضــــطلع به الجامعى لععم العمل العر ي الماــــتر   وســــعيها العؤوب 
لتق يى الترامل العر ي بهعف اســـــــــــــتااد: العو  العر يى من الار  الراتجى عن المتغيرال االقتصــــــــــــــاد ى اإلقليميى 

واال تماعي  ظرا  للجه د الم اولى مي ســـــــ يل إععاد وترظيم  والعالميى. وأشـــــــاد ســـــــيادته بأما ى المجلس االقتصـــــــادت
  ار الم ــ ولين وال  راء من  امى العو  العر يى عل  م ــاهماتهم القيمى بال ــاد: ( للمجلس   ما أشــاد 110العور: )

التي  ا تماعال العور: الحاليى للمجلس  ظرا  للتحع ال أهميى إل  ســـــــــــــيادته وأشـــــــــــــارمي إةراء  عو  أعما  العور:. 
  19-تاـــــهعها ال ـــــاحى العالميى واإلقليميى ومن ضـــــمرها المرطقى العر يى  مي يل اســـــتمرار تعاعيال  ائحى    ميع

وتلامرها مع األ مى األو را يى التي ماقمت حالى الضـــــــــــ ابيى وععم اليقين التي ت يم عل  دما  االقتصـــــــــــاد العالمي  
العر يى.  ما أشار إل  م اهمى اضطرابال سالسل التم ين وأة رل باكل ملم س عل  م ارال الرم  لالقتصادال 

العالميى وارتاا  أســعار مرتجال الطاقى والم اد الغاائيى إل  م ــت يال قياســيى مي إســرا  وتير: الضــغ   التضــ ميى 
باــــــكل  هعد أســــــس األمن الغاائي والطاقي مي العع ع من بلعان المرطقى. وأوضــــــ  ســــــيادته أن قعر: االقتصــــــادال 

 يى عل  م ا هى التحع ال التي تارضــــها التقل ال االقتصــــاد ى الراهرى والم ــــتق ليى ســــتر ن مره  ى باــــكل   ير العر 
بقعر: العو  العر يى عل  مضــــــــــــــاعاى وت حيع الجه د من أ ل تعليل التعاون والترامل االقتصــــــــــــــادت واال تماعي 

االقتصـــــادت بين دو  المرطقى باـــــكل   ـــــهم مي التجار: ال يريى وتعميو أواصـــــر التعاون والتر ـــــيو  لالعر ي  وتعلي
تعليل متا ى ومرو ى االقتصـــادال العر يى مي يل وضـــعيى اقتصـــاد ى عالميى محا مى بالم اطر. وأشـــار ســـيادته أن 

( للمجلس  حال بالعع ع من ماــــــاريع القرارال والت صــــــيال الهادمى إل  تح ــــــين وتعميو 110 عو  أعما  العور: )
   19-عر ي  حيث تتر ل غال يى م ضــــــ عاته ح   أول يى التعامي من ت عال  ائحى    ميعالترامل االقتصــــــادت ال

 والحر  عل  ضــــــــــمان األمن وال ــــــــــياد: المائيى والغاائيى للعو  العر يى  مع م اصــــــــــلى متابعى أداء مرطقى التجار: 
 المت صــــصــــىالمجالس ال  اريى الحر: العر يى الر ر  وتط رال االتحاد الجمر ي العر ي  إضــــامى إل  اعتماد تقارير 

ومكات ها الترايا ى وتقارير اللجان الاريى المر ثقى عن المجلس االقتصـــــــــــادت واال تماعي  مضـــــــــــال  عن دعم الجه د 
.  ما أشــار ســيادته إل  م ضــ   اتااقيى االســتثمار العر يى ودورها 2030العر يى مي ترايا أهعاف الترميى الم ــتعامى 

ســتثمارال العر يى وتاــجيع وتي ــير تعمو االســتثمارال العر يى ال يريى بغرف تعليل مر  مي ت مير مراخ  اذب لال
الترامل االقتصــــــــــــــادت العر ي  وأعرب عن تطلعه إل  م ــــــــــــــاهمى االســـــــــــــتثمارال ال يريى مي  ياد: مععالل الرم  
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عر ي  ورمع مععالل اب ال االقتصــــادت والقعر: اإل تا يى وت ــــهيل  قل الترر ل  يا والمعرمى  وخلو مر  عمل للاــــ
أعرب سيادته عن ةقته الر ير: مي رغ ى والتلام  ميع الماار ين   الترميى ال اريى مي العو  العر يى. ومي ختام  لمته

( للمجلس  وال روج بقرارال عمليـــى تعكس القـــعر: الجمـــاعيـــى للـــعو  العر يـــى عل  110مي إ جـــاس أعمـــا  الـــعور: )
 ال ال ريعى والمتالحقى التي  اهعها العالم.التحع ال الحاليى والمتغير  م ا هى

األما ى   لمى الم ـــــاعع رئيس قطا  الاـــــ ون اال تماعيى  العام األمين – ال ـــــيع: ال ـــــاير: د. هيااء أب  غلالى تألق -5
أحمع أب  الغي   /بالترحيل بال ـــاد: الماـــار ين مي أعما  اال تما   و قلت تحيال معالي ال ـــيع هاتاســـتهلالعامى  و 

ين العــام لجــامعــى الــعو  العر يــى  وتمريــاتــه ألعمــا  المجلس بــالت ميو والرجــاس  والــات  ــان حريصــــــــــــــا  عل  األم -
 عل المملرى المغر يى  إل  بالتهرئىســيادتها  تت  هو  الماــار ى مي اال تما  ل ال ارت اطال طارئى حالت دون ذل .

األما ى العامى مي ترايا المقررال التي ســــــتصــــــعر م  ع:  عل  تعاون  للمجلس ( 110) العاد ى العور: رئاســــــى ت ليها
 رئاســتها ه دها خال   عل  لجمه ريى مصــر العر يى والتقع ر بالاــكر عن هاه العور: الهامى للمجلس.  ما ت  هت

   ومتابعتها مع األما ى العامى عمليى ترايا قرارال هاه العور:.واال تماعي االقتصــــــــــــــادت للمجلس( 109) للعور:
( للمجلس ترعقع مي مرحلى هامى تمر بها دو  العالم مي إطار التعامي من  ائحى 110أن العور: ) تهاسياد لوأشار 
األو را يى  وأ  عل أن التأةيرال عل  بعض العو  العر يى  –   و ال  مي يل تعاعيال الحرب الروســـيى 19-   ميع

عو   السـيما بالر ـ ى للعو  األقل  م ا   قع  اءل باـكل مضـاع   ظرا  ل وضـا  الصـع ى القائمى أصـال  مي تل  ال
بممارســــاتها  –الق : القائمى باالحتال   –والعو  التي ت ا ه تحع ال وصــــراعال  و ال  مي يل اســــتمرار إســــرائيل 

الاعل الال طيري. وأوضحت سيادتها أن مارو   عو  أعما  العور: الحاليى للمجلس  أتي ليععم   الالإ  ا يى عل
  والمضـــــــــــــي  ق عما  مي ترايا خطى 19-الحاليى وي عل  الجه د الراميى للتعامي من  ائحى    ميع م ا هى التحع ال

  بما  حقو المصــــــــلحى العليا للم اطن العر ي  مع التر يل عل  ضــــــــمان الحيا: الرريمى 2030الترميى الم ــــــــتعامى 
ن من إععاد الر ادر العر   يى القادر: عل  م ا هى التحع ال للائال الضـــــــــــــعياى مي المجتمع  ومي ال قت ذاته   مك 

وم ا  ى التط رال المتالحقى  و ما    ع قيمى ومكا ى اإلقليم العر ي بين أقاليم العالم.  ما أشـــــارل ســـــيادتها إل  أن 
( التي سترعقع 31التحضيرال التي  ق م بها المجلس خال  دورته الحاليى لرل من القمى العر يى القادمى مي دورتها )

( التي 5ى الجلائريى الع مقراطيى الاــــــــع يى  والقمى العر يى الترم يى  االقتصــــــــاد ى واال تماعيى مي دورتها )بالجمه ري
ســـــــــترعقع بالجمه ريى اإلســـــــــالميى الم ريتا يى  تمثل مرصـــــــــى  هامى ل ل ر: القرارال عل   ح   حقو األهعاف المر  : 

( 110اـــكر إل  ال م د الماـــار ى مي ا تماعال العور: )والترميى الم ـــتعامى المراـــ د:. ومي ختام  لمتها ت  هت بال
للمجلس  وأعر ــت عن ةقتهـــا مي  جـــاس أعمـــا  هــاه الــعور: وال روج بقرارال تــععم العمـــل الترم ت االقتصـــــــــــــــادت 

 واال تماعي الماتر .

ر إل  العو  ين  لمى  ت  ه ميها ب امر التقع طو ير االقتصاد ال طري بعولى مل  –ألق  معالي ال يع/ خالع ع يلي  -6
األعضـــــــاء  و ل  معالي األمين العام لجامعى العو  العر يى وم ـــــــاعع ه و امى م ياي األما ى العامى  عل  الجه د 
المت اصـــــــــــــلى لتعليل العمل العر ي الماـــــــــــــتر  والعمل عل  إ جاس أعما  المجلس.  ما تقعم بالتهرئى إل  المملرى 

( للمجلس  متمريا  لها الت ميو مي إدار: أعما  العور:.  ما تقعم 110المغر يى عل  ت ليها رئاســــــــــــــى أعما  العور: )
(. وأشار معاليه إل  109بالاكر إل   مه ريى مصر العر يى عل   ه دها خال  رئاستها للعور: ال ابقى للمجلس )

ال الرا مى أن األ مال هي ال مى ال ائع: مي العالم الي م  وتاتع وطأتها عل  العالم العر ي باكل خا   مالتحع 
  مرضـــــــت المضـــــــي قعما  و اـــــــكل مت ـــــــار  باتجاه التح   الرقمي  وحاليا   تم م ا هى أ مى 19-عن  ائحى    ميع

ارتاا  األسعار  األمر الات   تععي الت  ه إل  حل   م تعامى لضمان األمن الغاائي والطاقي  وأماد معاليه بأ ه 
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دت واال تماعي باـــــأن تاـــــكيل وحع: أ مى لمعالجى م ضـــــ   قع تمت م اط ى الصـــــرعو  العر ي ل  ماء االقتصـــــا
األمن الغــاائي مي الــعو  العر يــى لم ا هــى التحــع ــال القــائمــى  وأعرب عن أملــه أن  ت ر  المجلس االقتصـــــــــــــــادت 
واال تماعي م ادر:  ماعيى لت حيع المصــــال  العر يى وضــــمان األمن الغاائي. وأوضــــ  أن الحك مى الال ــــطيريى قع 

مان ت ريع ال ـــلع األســـاســـيى إل  ال ـــ   الال ـــطيري  وتاـــر  حاليا  بعراســـى ال يارال من أ ل إ اـــاء تمكرت من ضـــ
الصــــ امع لت لين ال ــــلع االســــتراتيجيى  وأعرب عن تطلعه إل  االســــتااد: من ال  رال العر يى مي هاا المجا .  ما 

اإل رادال من ق ل االحتال  اإلســـرائيلي  إال أوضـــ  معاليه أ ه وعل  الرغم من األ مى الماليى ال ا قى  ظرا  لقرصـــرى 
ملي ن دوالر شـــهريا    50أن الحك مى الال ـــطيريى قع تمكرت من تقع م الععم ل عض ال ـــلع األســـاســـيى وال ق د بقيمى 

ميه قيمى االقتطاعال واألم ا  المحج  : من ق ل ســـــــلطى االحتال  خال  الرصـــــــ   وصـــــــلتوذل  مي ال قت الات 
تاريعال وق ا ين  ع ع: بعولى مل طين  ملي ن دوالر. و   ه معاليه إل  سن   400إل   2022األو  من العام الحالي 

الال ـــطيري األو  من أ ل تح ـــين بيئى األعما  واالســـتثمار وتاـــجيع صـــغار الم ـــتثمرين  ومرها قا  ن الاـــر ال 
  وأعرب معاليه عن 2022  ي ـــــــــــــان /الات تم تط يره بععم من ال ر  العولي  ودخل حيل الرااذ مرا شـــــــــــــهر أبريل

اســــــــتععاده لرقل التجر ى الال ــــــــطيريى الرائع: مي تط ير وترايا هاا القا  ن  إل  العو  العر يى و طالعها عليه  وأماد 
القا  ن عل  العو  األعضــــــاء لالســــــتااد: مره مي تط ير قا  ن الاــــــر ال بأ ه تم تقع م ما ر: شــــــارحى لعرف هاا 

العر ي الم حع. وت  ه معاليه بالاــــكر للعو  األعضــــاء لحرصــــهم العائم عل  دعم االقتصــــاد الال ــــطيري  و قراراهم 
ماليى  وذل  لرامى ال ر د ال ارد: مي ماـــرو  القرار ال ا  بال   لم ـــاعع: دولى مل ـــطين مي التغلل عل  أ متها ال

من خال  الت ر  بإضـامى أصـغر عملى ورقيى وطريى مي العو  العر يى واإلسـالميى عل  مات ر: االتصـاالل لماـتر ي 
ال عمال  وتا يض ال ر  اإلســــالمي للترميى إلدار: هاه األم ا  براس دليى عمل صــــرعوقي األقصــــ  والقعس.   ما 

ال طيري وتقع م الععم له خاصى  مي م يمال اللج ء وضمان أعرب معاليه عن تطلعه إل  تعليل صم د الاعل ال
أعرب عن أمله مي دعم ماـــــــرو  القرار ال ا  بالطاقى   ومي هاا اإلطار .حصـــــــ لهم عل  ال عمال األســـــــاســـــــيى

الاــــم ــــيى للم يمال الال ــــطيريى  والملمع إدرا ه ضــــمن بر د القمى العر يى الترم يى  االقتصــــاد ى واال تماعيى مي 
ت  ه بالاـــــــــكر   . ومي ختام  لمته2023( بالجمه ريى اإلســـــــــالميى الم ريتا يى خال  العام القادم 5لقادمى )دورتها ا

 للمجلس متمريا  ألعما  العور: الحاليى الرجاس والت ميو.

و يل و ار: الماليى للعالقال العوليى بالمملرى العر يى ال ــــــــع د ى  –ألق  ســــــــعاد: الع ت ر/ رياف بن محمع ال ري    -7
( للمجلس االقتصــــــــــادت واال تماعي  وتقعم 110لمى  اســــــــــتهلها بالتهرئى للمملرى المغر يى عل  رئاســــــــــتها للعور: ) 

( للمجلس   ما تقعم بالاـــــــكر إل  109بالاـــــــكر لجمه ريى مصـــــــر العر يى عل  رئاســـــــتها الرا حى ألعما  العور: )
المجلس. وأوض  سيادته أن العالم العر ي   ا ه األما ى العامى عل  الجه د الر ير: مي اإلععاد والتحضير ألعما  

العع ع من التحع ال الترم يى واالقتصـــــــــاد ى التي ت ـــــــــت  ل الترات  والتعاون للره ف بالمجتمعال العر يى وخعمى 
األهعاف الترم يى لل صـــــــــــــ   إل  المليع من الرم  واال دهار االقتصــــــــــــــادت واال تماعي. وأشــــــــــــــار إل  التحع ال 

قتصـــــاد ى التي ت ا ه العالم حاليا   والتي  تج عرها تحع ال أمام العو  العر يى ســـــاهمت مي رمع الجي ســـــياســـــيى واال
م ــــــت   االحتياج االقتصــــــادت والترم ت  ومرها أ مى ا ععام األمن الغاائي والتي ت ــــــت  ل العمل باــــــكل ماــــــتر  

الريادت الات قامت به حك مى إل جاد حل   عا لى وم ـــــــــــتعامى للتغلل عليها  وأشـــــــــــار مي هاا اإلطار إل  العور 
المملرى العر يى ال ــع د ى بالعمل مع المجتمع العولي عل   امى األصــعع: مي ســ يل التغلل عل  هاه األ مى  حيث 
ساهمت المملرى العر يى ال ع د ى مع مجم عى التر يو العر يى من خال  االستجابى أل مى إمعادال الغااء العالميى 

ـــاإلعالن عن حلمـــى دعم ت ـــه 10 لغ ب ـــام  لمت ـــارال دوالر أمريكي. ومي خت ع عل  دعم   ملي ـــى أ ـــ  المملرـــى العر ي
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(  31ال ــــع د ى الرامل للجمه ريى الجلائريى الع مقراطيى الاــــع يى مي اســــتضــــامتها للقمى العر يى مي دورتها العاد ى )
العر يى الترم يى  االقتصــــــاد ى  الرامل للجمه ريى اإلســــــالميى الم ريتا يى مي اســــــتضــــــامتها للقمى المملرىو ال  دعم 

 واال تماعيى مي دورتها ال ام ى.

و ير الماليى والت طي  االقتصــادت بجمه ريى ال ــ دان   لمى اســتهلها بتقع م  –ألق  معالي الع ت ر/   ريل إبراهيم  -8
إلرســــــــــاء مق مال التحيى لل م د الماــــــــــار ى  م  عا  اعتلا  بالده بالعور والم ــــــــــاهمال الر ير: التي  قعمها المجلس 

الترميى االقتصاد ى واال تماعيى ودعمها  والعمل عل  تعليل التعاون والترامل االقتصادت العر ي السيما مي ض ء 
ما تاهعه المرطقى العر يى من تط رال بالغى األهميى تتعايم ميها احتيا ال دعم االستقرار االقتصادت والمالي من 

العر ي وال طالى وتحقيو الترميى الم ـــــــــــــتعامى من  هى أخر . وتقعم معاليه   هى  وم ا هى تحع ال األمن الغاائي
( للمجلس  متمريا  لها الت ميو.  ما تقعم بالاـــــــكر الجليل 110بالتهرئى للمملرى المغر يى عل  ت ليها رئاســـــــى العور: )

ن م ــــــــير: الترميى (. وأشــــــــار معاليه أ109لجمه ريى مصــــــــر العر يى عل  ح ــــــــن إدارتها ألعما  العور: ال ــــــــابقى )
االقتصـــــــاد ى واال تماعيى مي العو  العر يى تمر بظروف عصـــــــي ى واســـــــتثرائيى  وأ ه عل  الرغم من الجه د الر ير: 

إال أن هرا  حا ى ل ا  المليع من هاه الجه د لتجاو  التحع ال الراهرى  وعل  رأســـــــها   الم اولى من العو  العر يى
معاليه أن ا تماعال المجلس تمثل مرصــــــى  م اتيى للتاــــــاور ح   تعاعيال  تحقيو األمن الغاائي العر ي. وأوضــــــ 

األ مى االقتصــــــــــــــاد ى والماليى العالميى وتأةيرها عل  االقتصــــــــــــــادال العر يى  وذل  مي يل الع امل المحيطى ومي 
  و ال    والتغير المراخي والم اوف من احتماالل ر  د االقتصـــــــــــــاد العالمي19-مقعمتها تعاعيال  ائحى    ميع

تعاعيال األ مى األو را يى التي ألقت بظاللها ال ـــــــال ى عل  العو  العر يى باـــــــكل خا .  ما أوضـــــــ  أن المرطقى 
رضــى  لصــعمال الغااء وارتاا  أســعار ال ــلع  األمر الات   ــتععي المليع من التعاون العر يى من أ ثر المراطو ع  
التام بترايا م ادر: االســــــتثمار اللراعي  اوالتلامهى ال ــــــ دان  مه ريأعرب عن ترحيل   والتر ــــــيو  ومي هاا اإلطار

العر ي الماــتر  واألمن الغاائي العر ي  وعن ت مر اإلراد: ال ــياســيى الق يى إلتاحى  امى اإلمكا ال اللراعيى والثرو: 
غاائي العر ي الحي ا يى للم ـــــــــــاهمى مي تأمين الغااء وال ـــــــــــلع لل ـــــــــــ دان وللعو  العر يى بما  حقو أهعاف األمن ال

د دع ته إل  المرظمال والصـــــــراد و و ي ل التم يل العر يى والم ـــــــتثمرين ور ا  األعما  إل اـــــــاء  الماـــــــتر . و ع 
شـــرا ال مع ال ـــ دان إل جا  هاا الماـــرو  العر ي الماـــتر . وأشـــار معاليه إل  ضـــرور: وضـــع ق ا ين وتاـــريعال 

عو  العر يى  ومن أهمها ال ياحى واللراعى والصراعى وقطا   اذبى لالستثمار مي م تل  المجاالل المتاحى لع  ال
االتصــــــــــاالل والتح   الرقمي. وأعرب عن اعتلا ه بالجه د الحثيثى والمت اصــــــــــلى التي   الها المجلس االقتصــــــــــادت 

ر واال تماعي لتمكين االقتصادال العر يى من االرتقاء بم ت يال األداء االقتصادت واال تماعي  وتطلعه لعور أ  
ن العو  األعضـــاء من م ا هى التحع ال عل  الصـــعيع ن العالمي واإلقليمي  للمجلس خال  الاترال القادمى بما   مك 

تقعم   للره ف بمقعراتها وتمكين شع  ها من تحقيو م ت يال الرماه االقتصادت التي تطم  إليها. ومي ختام  لمته
 ترظيم  متمريا  ألعما  المجلس الت ميو والرجاس.بالاكر لرئاسى المجلس  ول ما ى العامى عل  ح ن ال

و ير الترميى الحي ا يى بالجمه ريى اإلســـالميى الم ريتا يى  لمى  اســـتهلها  –ألق  معالي ال ـــيع/ محمع ولع اســـ يعال  -9
( للمجلس االقتصادت واال تماعي  وتقعم بالتهرئى 109بتقع م الاكر لجمه ريى مصر العر يى عل  رئاستها للعور: )

ح ـــــــن اإلععاد والترظيم ( للمجلس   ما تقعم بالاـــــــكر ل ما ى العامى عل  110للمملرى المغر يى لرئاســـــــتها للعور: )
ألعما  المجلس. وأعرب معاليه عن تأ يعه لجاهليى الجمه ريى اإلســـــــــالميى الم ريتا يى الســـــــــتضـــــــــامى القمى العر يى 

   ما 2023الترم يى  االقتصــاد ى واال تماعيى مي دورتها ال ام ــى  مي العاصــمى الم ريتا يى   ا اــ   خال  عام 
ل هاه القمى محطى  بار : مي م ــــــير: العمل العر ي الماــــــتر   وأن ت رج بقرارال تعكس  أعرب عن تطلعه أن تاــــــك 
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د معاليه   تطلعال القاد: العرب وتل  ي طم حال الاــع ب العر يى مي تحقيو الترميى الم ــتعامى. ومي ختام  لمته  ع 
تمريا  ألعما  العور: م  م  عا  ســـرور الجا ل الم ريتا ي الســـتق ا  ال م د الماـــار ى    دع ته للماـــار ى مي هاه القمى

 ( للمجلس االقتصادت واال تماعي الرجاس والت ميو.110)

مراســــــــم ت قيع اتااقيى تعاون بين األما ى العامى لجامعى العو  ( للمجلس  110للعور: )تم خال  الجل ــــــــى االمتتاحيى  -10
ا ى بين الجا  ين  وقام بالت قيع مي إطار التعاون والاـــر  وذل العر يى والم ســـ ـــى العوليى اإلســـالميى لتم يل التجار:  

األمين العام الم ـــــــــــاعع رئيس قطا  الاـــــــــــ ون  –ال ـــــــــــاير: د. هيااء أب  غلالى  ال ـــــــــــيع:من  ا ل األما ى العامى 
الرئيس  –اال تماعيى  ومن  ا ل الم ســـــــ ـــــــى العوليى اإلســـــــالميى لتم يل التجار: ســـــــعاد: المهرعس/ ها ي ســـــــر ل 

 ميى لتم يل التجار:.الترايات للم س ى العوليى اإلسال

الرئيس الترايات للم ســــــ ــــــى العوليى اإلســــــالميى  –عقل ت قيع ما ر: التااهم  ألق  ســــــعاد: المهرعس/ ها ي ســــــر ل  -11
لمعالي األمين العام واألما ى العامى لعع تهم لتم يل التجار:  لمى  اســـــــــــتهلها باإلعراب عن خالي شـــــــــــكره وتقع ره 

وضـــــ  أن إ مالي ما قعمته الم ســـــ ـــــى العوليى اإلســـــالميى لتم يل التجار: مرا الرريمى للماـــــار ى مي هاه العور:  وأ
% لصــــــال  العو  العر يى.  ما تحر  31مليار دوالر  خ صــــــصــــــت مرها  61ما  قارب بلغ  2008إ اــــــائها عام 

غال  الم س ى عل  با  الجه د لتعليل التجار: مي المرطقى العر يى من خال  التعاون مع م تل  الار اء عل  است
الار  المتاحى للم ــــــاهمى مي  ياد: مكاســــــل ال لعان العر يى من التجار: العوليى   ما أوضــــــ  أن الم ســــــ ــــــى   امى

 األع امالعوليى  ا ال المرحلى األول  من بر امج  م ادر: الم ــــــــــاعع: من أ ل التجار: للعو  العر يى )األمتياس(  بين 
أع ام.  ىبهعف تراياها عل  مع  خم ــ 27/10/2021يى بتاريخ   وتم اعتماد و طال  المرحلى الثا 2018و 2014

حاليا  الم ســــ ــــى   وت ــــتعع 31/3/2022 ما تم  ال  اعتماد الحلمى األول  من الماــــاريع المقعمى لل ر امج بتاريخ 
.  ما أ ع أن الم ســـــ ـــــى العوليى 2022 أ ل   /لمراقاـــــى واعتماد الحلمى الثا يى من الماـــــاريع خال  شـــــهر ســـــ تم ر

لظروف الراهرى المتأةر: بتعاعيال أول يى   ير: لت لي   (2.0بر امج )األمتياس  من خال   اإلســـــالميى لتم يل التجار:
  والصـــــراعال الجي ســـــياســـــيى أول يى   ير: لمعالجى التحع ال الهيكليى الحاليى للتجار: مي المرطقى 19- ائحى    ميع

والتي بلغت حت    (2.0 ما تقعم بالاـــــــــــــكر للجهال الما حى التي قعمت الععم المالي ل ر امج )األمتياس العر يى. 
ملي ن دوالر لتحقيو األةر المطل ب عل  التجار: مي  40ملي ن دوالر أمريكي  ويأمل أن تصـــــل إل   15.5تاري ه 

 بعع بال ر امج  باال ضمام إليه واالستااد: مره.المرطقى العر يى  و عد العع : لرامى العو  العر يى التي لم تلتحو 

 
 إقرار جدول أعمال المجلس: ثانيًا:

 استعرف المجلس بر د مارو   عو  أعماله  وأقره عل  الرح  التالي 
 البند األول: تقرير األمين العام: ❖

 ( للمجلس االقتصادت واال تماعي.910متابعى ترايا قرارال العور: )  -1

 (.110( و )109 اا  األما ى العامى ميما بين دورتي المجلس )  -2

 :الثانيالبند  ❖

 (.31المل  االقتصادت واال تماعي لمجلس  امعى العو  العر يى عل  م ت   القمى د.  )
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  :الثالثالبند  ❖

ـــــــى  االقتصـــــــاد ى  ـــــــعور: الرابعـــــــى للقمـــــــى العر يـــــــى الترم ي ـــــــا قـــــــرارال ال ـــــــى تقريـــــــر حـــــــ   متابعـــــــى تراي واال تماعي
( والتحضــــــــير للقمـــــــى مــــــــي دورتهــــــــا ال ام ـــــــى )الجمه ريــــــــى اإلســــــــالميى 20/1/2019)الجمه ريـــــــى الل را يــــــــى  

 (.2023الم ريتا يى  
 البند الرابع: ❖

 بر امج الم اعع: من أ ل التجار: للعو  العر يى.

 البند الخامس: ❖
 االتحاد الجمر ي العر ي.مرطقى التجار: الحر: العر يى الر ر  وتط رال مح ر أعما  العور:  

 البند السادس:  ❖
 االستثمار مي العو  العر يى.

 البند السابع: ❖
 إشكاليى االقتصاد غير الرسمي مي العو  العر يى.

 :الثامنالبند  ❖
 اتااقيى ترظيم الرقل ال حرت للر اب وال ضائع بين العو  العر يى.

 الموضوعات االقتصادية الدورية:: التاسع البند ❖

 االقتصاد الال طيري.دعم  .1
 .2022التقرير االقتصادت العر ي الم حع لعام  .2
 .2022ال طاب العر ي الم حع لال تما  ال ر ت الماتر  لصرعو  الرقع وال ر  العوليين لعام  .3
 .2021تقرير األمن الغاائي العر ي لعام  .4

 البند العاشر: ❖
 .2037 – 2018ال طى الترايا ى لالستراتيجيى العر يى لتر يى األحياء المائيى 

 :العمل العربي المشترك الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات: الحادي عشرالبند  ❖
 ا تماعال المرظمال العر يى المت صصى. .1
 والترر ل  يــــا والرقــــل ال حرت قرار اال تمــــا  االســـــــــــــتثرــــائي للجمعيــــى العــــامــــى ل  ــــاد ميــــى العر يــــى للعل م  .2

  (.26/7/2022)القاهر:  
 المجلس العر ي لالختصاصال الصحيى. .3
 البند الثاني عشر: ❖

 إ ااء وتم يل المر ل العر ي لزةار والترا  الحضارت بمع رى تي ا : بالجمه ريى الجلائريى الع مقراطيى الاع يى.
 البند الثالث عشر: ❖

 المجاالل اال تماعيى والترم يى.التعاون العر ي العولي مي 
 البند الرابع عشر: ❖

 الترميى الم تعامى.
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 عشر: تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان: الخامسالبند  ❖

 أواًل: المجالس الوزارية:

 (.20/3/2022( للمجلس ال  ارت العر ي للرهر اء )العوحى  14تقرير وقرارال العور: العاد ى ) -
 (.24/3/2022-23( لمجلس و راء الصحى العرب )األما ى العامى  56)العور: العاد ى  -
 (.22/5/2022( لمجلس و راء الصحى العرب ) ري   57العور: العاد ى ) -
 (.26/5/2022( لمجلس و راء الا اب والرياضى العرب )األما ى العامى  45العور: العاد ى ) -

 :ثانيًا: اللجان
العليا للعمل العر ي الماتر  برئاسى معالي األمين العام )مقر اتحاد اذاعال ( للجرى التر يو 53ا تما  العور: ) -

 (.31/5/2022-29الجمه ريى الت   يى   –العو  العر يى 
( للجرى المرظمال للتر ــــــــيو والمتابعى المر ثقى عن المجلس االقتصــــــــادت واال تماعي )مع رى 31ا تما  العور: ) -

 (.28/7/2022-24 مه ريى مصر العر يى   –العلمين 
ـــى  ميـــع      ارا س   32تقرير وت صـــــــــــــــيـــال اال تمـــا  ) - ( للجرـــى م ســـــــــــــــ ـــــــــــــــــال المجتمع المـــع ي )ع ر تقري

25/8/2022.) 
 عشر: السادسالبند  ❖

 .( للمجلس112وتحع ع م عع ومكان عقع العور: )  ( للمجلس االقتصادت واال تماعي111تأ يع م عع ومكان عقع العور: )
 من أعمال. دعشر: ما يستج السابعالبند  ❖
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 ثانيًا: القرارات
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 رارـــــق
 بشأن
 (110( و)109المجلس ) تقريـر األميـن العـام بين دورتي

 ــــــــــــــ

 ،على المستوى الوزاري  (110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 ما ر: األما ى العامى  ▪
 ( للمجلس االقتصادت واال تماعي 109تقرير األمين العام ح   متابعى ترايا قرارال العور: ) ▪
 ( 110( و)109بين دورتي المجلس ) األما ى العامى اا  تقرير األمين العام ح    ▪
 ا تماعال اللجرتين االقتصاد ى واال تماعيى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  أعما  تائج  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقـــرر

 
األما ى ( للمجلس  و اا  109بتقرير األمين العام ح   ترايا قرارال العور: ) التقع ر   مع اإلحاطى علما  

 (.110( و)109بين دورتي المجلس ) العامى
 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2342)ق
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 قـــــرار
 بشأن

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

 ،على المستوى الوزاري  (110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
 ما ر: األما ى العامى  ▪
 ( للمجلس االقتصادت واال تماعي 109تقرير األمين العام ح   متابعى ترايا قرارال العور: ) ▪
 ( 110( و)109بين دورتي المجلس )تقرير األمين العام ح    اا  األما ى العامى  ▪
ـــــــــــرارت  ▪ ـــــــــــم  ق ـــــــــــ  م ـــــــــــت   القمـــــــــــى رق ـــــــــــى عل ـــــــــــعو  العر ي ـــــــــــس  امعـــــــــــى ال بتـــــــــــاريخ ( 16د.  ) (280)مجل

  26/3/2014بتاريخ  ( د. 605)رقم و   23/5/2004
ــــــــــس االقتصــــــــــادت واال تمــــــــــاعي رقــــــــــم  القــــــــــرار  ▪ ــــــــــاريخ  (67)د.   (1406)المجل ــــــــــم   14/2/2001بت ورق

  6/2/2020( بتـــــــــــــــــــــــاريخ 105( د.  )2262  ورقـــــــــــــــــــــــم )5/9/2019( بتـــــــــــــــــــــــاريخ 104( د.  )2229)
( بتـــــــــــــــــــــــــــاريخ 107( د.  )2288  ورقـــــــــــــــــــــــــــم )3/9/2020بتـــــــــــــــــــــــــــاريخ ( 106د.  ) (2279)رقـــــــــــــــــــــــــــم و 
ـــــــــــــــــــــــــم )  4/2/2021 ( 109( د.  )2325  ورقـــــــــــــــــــــــــم )2/9/2021( بتـــــــــــــــــــــــــاريخ 108( د.  )2304ورق

 ،21/7/2022اريخ ( د.غ.  بت2341  ورقم )10/2/2022بتاريخ 
  تائج أعما  ا تماعال اللجرتين االقتصاد ى واال تماعيى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــرر

التأ يع عل  الم ض عال االقتصاد ى واال تماعيى التاليى المقترس تضميرها مي مارو  المل  االقتصادت  أواًل:
 ( 31)واال تماعي لمجلس  امعى العو  العر يى عل  م ت   القمى مي دورته العاد ى 

 تقرير األمين العام عن العمل االقتصادت واال تماعي الترم ت العر ي الماتر . .1

بعى ترايا قرارال العور: الرابعى للقمى العر يى الترم يى  االقتصـــــــــــــاد ى واال تماعيى )الجمه ريى تقرير ح   متا .2
 (. 20/1/2019الل را يى  

 التقعم المحر  السترما  متطل ال مرطقى التجار: الحر: العر يى الر ر  و قامى االتحاد الجمر ي العر ي. .3

للحع  من األع اء االقتصــــاد ى واال تماعيى المترت ى عل  دعم العو  العر يى الم ــــتضــــياى لال ئين ال ــــ ريين  .4
 هاه االستضامى.

 الرؤيى العر يى لالقتصاد الرقمي ودليى معالجى التحع ال الضري يى الراشئى عره. .5
 التعامي االقتصادت واال تماعي من  ائحى   رو ا مي العو  العر يى.  .6
 (. 2030-2021اإلستراتيجيى العر يى لالست عامال ال لميى للطاقى الاريى ) .7

 التعاون الاضائي العر ي. .8

 الترميى اللراعيى العر يى الم تعامى.  .9
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 األمن الغاائي العر ي.  .10

االستعما  العقال ي للمكررى مي المحاصيل الر ر  وترميى تقريال ت يير األراضي لتح ين اإل تاج والمحامظى  .11
 الم ارد الط يعيى باستعما  اللراعى الحع ثى.عل  

 استعامى المراعي العر يى. .12

 تجر ى دولى اإلمارال العر يى المتحع: مي م ت ر التاريعال الت صصيى.  .13

 دعم  مه ريى الص ما  الايعراليى مي م ا هى  ارةى الجااف ودةارها الغاائيى ال طير: عل  الاعل الص مالي.  .14

 (.2027-2023سترشادت لمهررى العمل اال تماعي العر ي )اإلطار االستراتيجي اال .15
 إ ااء المر ل العر ي لعراسال التمكين االقتصادت واال تماعي بعولى مل طين. .16
 دعم الجمه ريى اليمريى لم ا هى التحع ال الصحيى واإل  ا يى. .17
 (.2030االستراتيجيى العر يى لتعليل العمل التط عي ) .18
 .2030ف بعمل المرأ: مي إطار أهعاف الترميى الم تعامى االستراتيجيى العر يى للره   .19

ــــًا: الطلــــل مــــن األما ــــى العامــــى إرســــا  ال ةــــائو ال اصــــى بــــالمل  االقتصــــادت واال تمــــاعي لمجلــــس الجامعــــى  ثاني
(  مـــــي صـــــ رته الرهائيـــــى  إلـــــ  الـــــعو  األعضـــــاء  مـــــي أ ـــــل أقصـــــاه شـــــهر ق ـــــل 31علـــــ  م ـــــت   القمـــــى د.  )

 تاريخ ا عقاد القمى.

ــــ ــــ  االقتصــــادت  ًا:ثالث ــــي المل ــــال ر د المعر ــــى م ــــرارال ال اصــــى ب ــــى العامــــى صــــياغى ماــــاريع الق ــــل مــــن األما  الطل
ــــــس االقتصــــــادت واال تمــــــاعي  ــــــ  ا تماعــــــال المجل واال تمــــــاعي  والمقتــــــرس صــــــعورها عــــــن القمــــــى  ورمعهــــــا إل

ــــــل الماــــــا ــــــتم تم ي ــــــ  أال   ــــــى الاــــــع يى  عل ــــــى الع مقراطي ــــــى الجلائري ــــــى التحضــــــيريى للقمــــــى بالجمه ري ريع الرم ذ ي
 من طرف دليال التم يل العر يى إال بعع تقييم  تائجها و ضااء الطابع العر ي عليها.

( للجرــــى العر يــــى العائمــــى لل ريــــع مــــي برــــع  مــــا   ــــتجع مــــن أعمــــا   لماــــرو  41  عــــرف ت صــــيال اال تمــــا  )رابعــــاً 
اســــــــتيااء اإل ـــــــــراءال  (  وذلــــــــ  بعـــــــــع31الملــــــــ  االقتصــــــــادت واال تمـــــــــاعي المرمــــــــ   للقمـــــــــى العر يــــــــى د.  )

ـــــع ق ـــــل  ها ـــــى شـــــهر ســـــ تم ر/  ـــــى بعـــــع عرضـــــها علـــــ  دور: اســـــتثرائيى للمجلـــــس الـــــ  ارت الم ـــــتي تعق المطل  
 ( للقمى.31  تمهيعا  لرمعها إل  العور: )2022أ ل   

 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2343)ق
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 رارـــــق
 بشأن

 التنموية: االقتصادية واالجتماعيةمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية 

 (20/1/2019)الجمهورية اللبنانية: 
 (2023والتحضير للقمة في دورتها الخامسة )الجمهورية اإلسالمية الموريتانية: 

 ــــــــــــــ
 

 ( على المستوى الوزاري،110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 األما ى العامى ما ر:  ▪
تقريـــــــــر األمـــــــــين العـــــــــام حـــــــــ   متابعـــــــــى ترايـــــــــا قـــــــــرارال القمـــــــــى العر يـــــــــى الترم يـــــــــى  االقتصـــــــــاد ى  ▪

 ( 20/1/2019الجمه ريى الل را يى   –واال تماعيى مي دورتها الرابعى )بيرول 
ـــــرول  ▪ ـــــى مـــــي دورتهـــــا الرابعـــــى )بي ـــــى  االقتصـــــاد ى واال تماعي ـــــى الترم ي ـــــائج وقـــــرارال القمـــــى العر ي  ت

 ( 20/1/2019الجمه ريى الل را يى   –
ـــــــم ) ▪ ـــــــ  م ـــــــت   القمـــــــى رق ـــــــى عل ـــــــعو  العر ي ـــــــس  امعـــــــى ال ـــــــرارت مجل ( بتـــــــاريخ 27( د.  )658ق

  31/3/2019( بتاريخ 30( د.  )765  ورقم )25/7/2016
  7/2/2019( بتـــــــــاريخ 103( د.  )2213قــــــــرارال المجلــــــــس االقتصـــــــــادت واال تمــــــــاعي رقــــــــم ) ▪

( بتـــــــــــــــــاريخ 105( د.  )2263  ورقـــــــــــــــــم )5/9/2019 ( بتـــــــــــــــــاريخ104( د.  )2230ورقـــــــــــــــــم )
   10/2/2022( بتاريخ 109( د.  )2326  ورقم )6/2/2020

 تـــــــــائج أعمــــــــــا  ا تماعــــــــــال اللجرــــــــــى المعريــــــــــى بالمتابعـــــــــى واإلعــــــــــعاد للقمــــــــــم العر يــــــــــى الترم يــــــــــى   ▪
 االقتصاد ى واال تماعيى  عل  الم ت يين   ار الم  ولين وال  ارت  

حات األمانـــــة العامـــــة، ومدارلـــــة ســـــعادة ر ـــــيس وفـــــد الجمهوريـــــة وبعـــــد االســـــتماع إلـــــى إيضـــــا -
 اإلسالمية الموريتانية،

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقـــــــرر

الترحيل باإل راءال التي ات اتها األما ى العامى والعو  األعضــــــــــاء والمجالس ال  اريى المت صـــــــــصـــــــــى  .1
ترم يى  االقتصــــــاد ى واال تماعيى مي وم ســــــ ــــــال العمل العر ي الماــــــتر  لترايا قرارال القمى العر يى ال

إل   ا  ودع تهـ20/1/2019دورتهـا الرابعـى التي ع قـعل مي مع رـى بيرول بالجمه ريى الل رـا يـى بتـاريخ 
  و ععاد تقرير مي هاا الاأن  تم رمعه إل  العور: الصادر: عن القمى استرما  متابعى ترايا هاه المقررال

 العو  العر يى عل  م ت   القمى. ( لمجلس  امعى31العاد ى القادمى )
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اإلحـاطـى علمـا  بـالم ضــــــــــــــ عـال المقترحـى التي تلقتهـا األمـا ـى العـامـى من عـعد من الـعو  األعضـــــــــــــــاء  .2

والمرظمال العر يى المت صــــــصــــــى للعرف ضــــــمن ماــــــرو   عو  أعما  العور: ال ام ــــــى للقمى العر يى 
ر أن ت ــتضــياهالترم يى  االقتصــاد ى واال تماعيى   ا الجمه ريى اإلســالميى الم ريتا يى العام المق ل والم قر 

ودع : هاه العو  والمرظمال إل  اســــــــــترما  متطل ال عرف الم ضــــــــــ عال عل  القمى مي (  2023)
ضــ ء المعا ير الم قر : لهاا الغرف  وحت  تتمكن األما ى العامى من عرضــها عل  لجرى المتابعى المعريى 

 القمى ومقا  ل  راءال والر ظم الم ت عى.بالتحضير للقمى  ومن ةم عرضها عل  
إل  م اما: األما ى الراغ ى المت صــــــــصــــــــى  والمجالس ال  اريى دع : العو  األعضــــــــاء والمرظمال العر يى .3

عرضها ضمن مارو   عو  أعما  العور: ال ام ى للقمى  تقترسالعامى بالم ض عال/ الماروعال التي 
عل  أن تر ن هاه   25/10/2022مي م عع أقصـــــــــــــــاه عيى  العر يى الترم يى  االقتصـــــــــــــــاد ى واال تما

د: بالما رال  الم ضــــ عال/الماــــروعال م ــــت ما: للمعا ير المطل  ى للعرف عل  القمى  وأن تر ن ملو 
 الاارحى الال مى ومااريع القرارال المقترس صعورها عن القمى. 

مته الجمه ريى اإلســــــــــالميى الم ري .4 تا يى باــــــــــأن االســــــــــتععادال ال اصــــــــــى اإلحاطى علما  بالتقرير الات قع 
ر ا عقادها مي  باســـــــــتضـــــــــامى العور: ال ام ـــــــــى للقمى العر يى الترم يى  االقتصـــــــــاد ى واال تماعيى  والم قر 

ترلي  األما ى   واإلشــــاد: بالجه د التي ت الها مي هاا الاــــأن  و 2023العاصــــمى   ا اــــ   العام القادم 
إلععاد والتحضــــير الجيع ألعما  من أ ل ا الم ريتا ي ا لالجلت اصــــل والتر ــــيو مع ســــتمرار االعامى با

 لقمى  وم اما: العو  األعضاء بالم تجعال أوال  بأو . هاه ا
 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2344)ق
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 رارـــــق
 بشأن

 برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية
 ــــــــــــــ

 ،على المستوى الوزاري  (110دورته العادية )إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في 

 بعد اطالعه على: -
 ما ر: األما ى العامى  ▪
 ( للمجلس االقتصادت واال تماعي 109تقرير األمين العام ح   متابعى ترايا قرارال العور: ) ▪
 ( 110( و)109تقرير األمين العام ح    اا  األما ى العامى بين دورتي المجلس ) ▪
( بتــــاريخ 53واال تمــــاعيــــى مي دورتهــــا الرابعــــى رقم ) ىالترم يــــى  االقتصــــــــــــــــــاد ــــ قرار القمــــى العر يــــى ▪

20/1/2019   
رقم و   6/9/2018( بتــــاريخ 102( د.  )2190المجلس االقتصــــــــــــــــــادت واال تمــــاعي رقم ) ت قرار  ▪

  2/9/2021( بتاريخ 108( د.  )2306)
الم ـــــاعع: مـــــن أ ـــــل التجـــــار: التقريـــــر المرحلـــــي الثالـــــث حـــــ   المرحلـــــى الثا يـــــى مـــــن بر ـــــامج م ـــــادر:  ▪

 ( 2.0للعو  العر يى )األمتياس
  تائج أعما  ا تماعال اللجرى االقتصاد ى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــرر

من بر امج م ادر: الم ـــــــــــــــاعع: من أ ل  بالتقرير المرحلي الثالث ح   المرحلى الثا يى حاطى علما  اإل -1
 (.2.0التجار: للعو  العر يى )األمتياس

الترحيل باإلطال  الاعلي للمرحلى الثا يى من بر امج م ادر: الم ــــــــــــــاعع: من أ ل التجار: للعو  العر يى  -2
 (  واعتماد الحلمى األول  من المااريع مي إطار ال ر امج لصال  العو  العر يى.2.0)األمتياس

والجمه ريى   و مه ريى مصـــــر العر يى  لمملرى العر يى ال ـــــع د ىا  شـــــاد: بالععم المقعم من  ل مناإل  -3
لم ســــ ــــى   واوصــــرعو  ترميى التجار:  والجمه ريى الجلائريى الع مقراطيى الاــــع يىاإلســــالميى الم ريتا يى  

 إلطال  المرظمى العر يى للترميى اللراعيى   لترميىلوال ر  اإلســـــالمي العوليى اإلســـــالميى لتم يل التجار:  
 (.2.0األمتياس )بر امج  المرحلى الثا يى من

دع : العو  العر يى لتقع م الععم الال م الســــــــــــــترما  تع ئى م ارد المرحلى الثا يى من بر امج )األمتياس  -4
 المرطقى العر يى.( واالستااد: من األ اطى التي تقعم من خال  هاا ال ر امج لتعليل التجار: مي 2.0

 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2345)ق
  



20 

 قـــــرار
 بشأن

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

 ــــــــــــــ 

 ،على المستوى الوزاري  (110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 ما ر: األما ى العامى  ▪
 ( للمجلس االقتصادت واال تماعي 109تقرير األمين العام ح   متابعى ترايا قرارال العور: ) ▪
 ( 110( و)109تقرير األمين العام ح    اا  األما ى العامى بين دورتي المجلس ) ▪
  10/2/2022( بتاريخ 109( د.  )2327قرار المجلس االقتصادت واال تماعي رقم ) ▪
  24/3/2022-23  مي  لل اد: معراء عامي الجمار  بالعو  العر يى (42)ير وت صيال اال تما  تقر  ▪
  4/7/2022-3( للجرى الترايا والمتابعى   مي 53تقرير وت صيال اال تما  ) ▪
ماــاريع المالحــو المكملــى لل ر ــامج الترايــات للمرطقــى )ملحــو القيــ د الاريــى علــ  التجــار:  ملحــو تــعابير الصــحى  ▪

  والصحى الر اتيى  ملحو ت هيل التجار:  ملحو الملريى الارريى(
-16و 3/3/2022-1( للجرى الاريى لق اعع المراــأ العر يى  خال  الاتر: 9( و)8تقرير وت صــيال اال تماعين ) ▪

18/8/2022  
را عال مي للجرى ال  راء القا   يين الم تصـــــين لتط ير دليى ت ـــــ يى الم (10( و)9)تقرير وت صـــــيال اال تما   ▪

  9/6/2022-7و 17/2/2022-15خال  الاتر: إطار مرطقى التجار: الحر: العر يى الر ر  
  31/3/2022-30مي ال عمال   مي  :( لجرى تحرير التجار 4تقرير اال تما  ) ▪
  6/7/2022-5( للجرى االتحاد الجمر ي العر ي   مي 38تقرير اال تما  ) ▪
 التي ت ا ه الصادرال العر يى مي إطار مرطقى التجار: الحر: العر يى الر ر  تقرير األما ى العامى باأن العق ال  ▪
  تائج أعما  ا تماعال اللجرى االقتصاد ى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ▪

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

 ُيقــــــرر
 الكبرى:منطقة التجارة الحرة العربية أواًل: 

 لجنة التنفيذ والمتابعة:  .1
 .4/7/2022-3   مي ( للجرى الترايا والمتابعى  الات عقع53)الم امقى عل  تقرير وت صيال اال تما   .أ

( بتاريخ 72( د.  )1482الطلل من العو  األعضـــــــــاء االلتلام بقرار المجلس االقتصـــــــــادت واال تماعي رقم ) .ب
إلغاء التصـــــــــع و عل  الا اتير وال ةائو والم ـــــــــترعال  -2خام ـــــــــا   )والات  تضـــــــــمن مي الاقر:  18/9/2003

 المصاح ى لاهادال المراأ من ق ل ال اارال والقرصليال(.
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ملحو القي د )اعتماد المالحو المكملى لل ر امج الترايات للمرطقى مي إطار مرطقى التجار: الحر: العر يى الر ر   .ج
ملحو الملريى الارريى(  و  (1)الصـــــحى الر اتيى  ملحو ت ـــــهيل التجار:الاريى عل  التجار:  ملحو تعابير الصـــــحى و 

 .1/9/2024باكل استرشادت لمع: عامين عل  أن تط و باكل اللامي اعت ارا  من 
الطلل من  مه ريى العرا  إعاد: الرظر مي التحاظ ال ارد مي التقرير الثا ي عاــــــر لاريو ال  راء والم تصــــــين  .د

مي مجا  حما ى الم ـــــــــتهل   حيث تعع صـــــــــياغى التحاظ بمثابى تجميع لعضـــــــــ يى العرا  بمرطقى التجار: الحر: 
 .(2)العر يى الر ر  

  ودع : العو  األعضــاء عل  وضــعه بصــيغته المرمقىلغاائي  اعتماد  العليل االرشــادت اإلقليمي مي العســت ر ا .ه
 .1/3/2023م ضع الترايا مي م عع أقصاه 

عمل الاريو العر ي ل ــــــــالمى الغااء  و ال ر د المر عيى لعمل الاريو العر ي ل ــــــــالمى  ىإعاد: وةيقى  اســــــــتراتيجي .و
 الحظال العو  األعضاء.الغااء  إل  الاريو العر ي ل المى الغااء  إلعاد: صياغتهما مي ض ء م

 دع : العو  العر يى إل  الماار ى بااعليى مي  الا كى العر يى للمرام ى  لتحقيو األهعاف المر  : مرها. . 
 قواعد المنشأ:  .2

 خال  الاتر:جرــــــى الاريــــــى لق اعــــــع المراـــــــــــــــــــأ العر يــــــى لل  ( 8)الم امقــــــى عل  تقرير وت صـــــــــــــيــــــال اال تمــــــا   .أ
 .18/8/2022-16 خال  الاتر:للجرى ( 9)واال تما    1-3/3/2022

الاريى لق اعع المراـــــأ الم ضـــــي  قعما  مي مرا عى األحكام العامى لق اعع المراـــــأ مي إطار مرطقى  اللجرىالطلل من  .ب
 التجار: الحر: العر يى الر ر  وسرعى اال تهاء مرها.

إطار مرطقى التجار: الحر: الطلل من اللجرى الاريى لق اعع المراـــــــــــــأ العمل عل  تاعيل م عأ  ترا م المراـــــــــــــأ  مي  .ج
 الر ر . العر يى

 آلية تسوية المنازعات: .3
لجرى ال  راء القا   يين الم تصين لتط ير دليى ت  يى المرا عال ( ل9)الم امقى عل  تقرير وت صيال اال تما   .أ

خال  ( للجرى 10  واال تما  )17/2/2022-15خال  الاتر:   مي إطار مرطقى التجار: الحر: العر يى الر ر  
 .9/6/2022-7الاتر: 

سرعى اال تهاء من عملها وعرف  تائج أعمالها عل  المجلس االقتصادت ال  راء القا   يين الطلل من لجرى  .ب
 واال تماعي.

 التعاون الجمركي: .4
-23  مي  لل اد: معراء عامي الجمار  بالعو  العر يى  (42)الم امقى عل  تقرير وت صيال اال تما   .أ

24/3/2022. 

                                                 

عل  اعتماد ملحو ت هيل التجار: إال بعع وضع اإلطار اللمري لترايا  امى االلتلامال من ق ل  امى العو  األعضاء  السعوديةالمملكة العربية تتحاظ ( 1)
 خاصى االلتلامال ال ارد: مي الائى )ج( من الملحو.

اإلبقاء عل  الصاى االسترشاد ى للملاال التي ت امقت عليها العو  األعضاء مي حيرها لر ن أحكامها  اءل لت ترشع العو   رد جمهورية العراق:( 2)
رشادت الم حع األعضاء بها مي إععاد تاريعاتها أو تعع لها ومو المعا ير ال ارد: بها  و ما  ت امو مع تاريعاتها ال طريى والتي تمثل )العليل االست

التحاظ الم تهل  مي المرطقى العر يى  العليل االسترشادت لقا  ن المرام ى ومراق ى االحترارال  الملحو القا   ي للملريى الارريى( واستمرار  لحما ى
لحين تهيئى العرا  ميما  تعلو بآليى المعالجال التجاريى  والقي د الاريى عل  التجار:  وق اعع المراأ التاصيليى  وت هيل التجار:  لتر ن استرشاد ى و 

عمليى باكل  امل ومعا  لتط يو تل  المالحو الما  ر: والتي تحمل صاى اإلللام  ولت ميو أوضاعها وتهيئى ال ر  التاريعيى والظروف المالئمى ل
 التط يو للملاال  تم من خاللها مرا عى اإل راءال و عالن الجاهليى من ق ل  مه ريى العرا .



22 

العو  العر يى عل  سرعى اال تهاء من إ راءال الت قيع والتصع و عل  اتااقيى التعاون الجمر ي بين العو  حث  .ب
 العر يى حت   ت ر  دخ لها حيل الرااذ.

حث العو  العر يى عل  سرعى اال تهاء من إ راءال الت قيع والتصع و عل  اتااقيى ترظيم الرقل بالع  ر بين  .ج
 )الترا ليت( حت   ت ر  دخ لها حيل الرااذ.العو  العر يى المععلى 

 تحرير التجارة في الخدمات:ثانيًا: 
 .31/3/2022-30 مي ال عمال    مي :( للجرى تحرير التجار 4الم امقى عل  تقرير وت صيال اال تما  ) .أ

واال تماعي  عل  حث العو  العر يى التي تم اعتماد  عاو  التلاماتها الرهائيى من ق ل المجلس االقتصادت  .ب
 سرعى استرما  إ راءال الت قيع والتصع و عل  اتااقيى تحرير التجار: مي ال عمال بين العو  العر يى.

حث العو  العر يى غير المرضمى إل  اتااقيى تحرير التجار: مي ال عمال بين العو  العر يى  عل  استرما   .ج
 عروضها الرهائيى لري تص   طرما  مي االتااقيى.

 :(3)ًا: االتحاد الجمركي العربيثالث
 .(4)6/7/2022-5( للجرى االتحاد الجمر ي العر ي الم حع    مي 38تقرير اال تما  )الم امقى عل   .أ

الطلل من لجرى االتحاد الجمر ي العر ي الم حع االستااد: من العراسال التي أععتها األما ى العامى بالتعاون مع  .ب
 بر امج األمم المتحع: اإل مائي. 

 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2346)ق
 

                                                 

( للجرى التعرياى الجمر يى الم حع:.  ما تر  الجمه ريى الت   يى أن   ق  التااوف 44عل  تحاظها ال ارد مي اال تما  ) تونسيةالجمهورية ال( ت  ع 3)
 .ح   التعرياى الجمر يى الم حع: مي إطار اللجرى الم تصى بهاا الم ض    وهي لجرى التعرياى الجمر يى الم حع:

أن مرهجيى التااوف عل  ت حيع الرس م الجمر يى الم حع: وتطلل إحالى م ألى وضع مرهجيى للتااوف عل  تحاظها با المملكة المغربيةتجعد ( 4)
ملها إل  لجرى ت حيع الرس م الجمر يى إل  لجرى التعرياى الجمر يى العر يى الم حع: باعت ارها اللجرى الاريى الم تصى  ةم بعع ذل  مق   رمع  تائج ع

 لت صيى التي تراها مراس ى مي هاا الم ض  .االتحاد الجمر ي إلصعار ا
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 قـــــرار
 بشأن

 في الدول العربية االستثمار
 ــــــــــــــ

 ،على المستوى الوزاري  (110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
 ما ر: األما ى العامى  ▪
 ( للمجلس االقتصادت واال تماعي 109العور: ) تقرير األمين العام ح   متابعى ترايا قرارال ▪
 ( 110( و)109تقرير األمين العام ح    اا  األما ى العامى بين دورتي المجلس ) ▪
  تائج أعما  ا تماعال اللجرى االقتصاد ى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقـــــــرر

 أواًل: اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب:
ترلي  األما ى العامى بم اما:  قا  اتصا  المجلس االقتصادت واال تماعي بما ا تهت إليه من  تائج أعما  

 اال تماعال التر يقيى التي تعقعها باأن االتااقيى.
 :اتفاقية استثمار عربيةثانيًا: إعداد مسودة 

الطلل إل  األما ى العامى دع : العو  العر يى لعقع اال تما  الثالث للجرى ال  راء القا   يين من العو  العر يى  .1
ألخا  امى مالحظاتهم ومرئياتهم ح   م  د:  اتااقيى االستثمار العر يى الجع ع:   وذل  بعع إدخا   امى المالحظال 

الثا ي للجرى ال  راء القا   يين وال  راء من العو  العر يى ال تما  اوالمرئيال التي أرسلتها العو  العر يى بعع 
  وعرضها عل  المجلس االقتصادت واال تماعي مي دور: الحقى إلقرارها مي ص رتها )25/5/2022-23  دبي)

 الرهائيى.  
مع: مي مجا  إععاد الطلل إل  األما ى العامى إععاد دراسى مريى شاملى بالتعاون مع بي ل ال  ر: العوليى المعت .2

اتااقيال االستثمار العوليى  عل  أن تتراو  تل  العراسى  امى الرقا  العالقى التي تم الت صل إليها مي ا تما  
  وترلي  األما ى 25/5/2022-23 ال  راء القا   يين من العو  العر يى الات ع قع مي إمار: دبي خال  الاتر:

  تهاء مرها  عل  العو  العر يى.العامى بتعميم تل  العراسى  م ر اال
 :ثالثًا: ارتيار مفوضي محكمة االستثمار العربية

 اعتماد ال اد: التاليى أسماؤهم ما ضين مي محكمى االستثمار العر يى لمع: ةال  سر ال  •
 . مه ريى مصر العر يى -الم تاار الع ت ر / سيع محمع سيع شعراوت  .1
 . مه ريى مصر العر يى –ال يع الم تاار / عاط  عمر علي عطا  .2
 .رد يى الهاشميىالمملرى األ –الم تاار الع ت ر / مياف ملاي القضا:  .3
 .رد يى الهاشميىالمملرى األ –ال يع الم تاار / عمر ح ن سلمان الرعيرال  .4
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 .الجمه ريى االسالميى الم ريتا يى –ال يع الم تاار / ددو ب ا ه  .5
 .جمه ريى االسالميى الم ريتا يىال –حمع محمعن أ تال يع الم تاار / م ال .6
 .المملرى المغر يى -الم تاار الع ت ر / محمع صابر  .7
 .المملرى المغر يى -ال يع الم تاار/ ع ع اللطي  الهعان  .8
 .دولى مل طين –ال يع الم تاار/ ما ل ح ين عثمان حماد  .9

 .دولى مل طين –ولع علي ال يع الم تاار/ أحمع محمع مصطا  .10
 .دولى لي يا –ح ين أب  القاسم إمحمع صال   /الم تاار ال يع.11
 .دولى لي يا –غم ر ع ع ال اس  أحمع ميالد م /الم تاار ال يع.12
 . مه ريى ال  دان –الع ت ر/ معاويى عثمان الحعاد .13
 . مه ريى ال  دان -الع ت ر/ أمير إبراهيم أبار.14
 .الجمه ريى الت   يى –الياس ميالدت  /الم تاار.15
 .الجمه ريى الجلائريى الع مقراطيى الاع يى –كى الم تاار/ دويل ملي.16
  الجمه ريى الجلائريى الع مقراطيى الاع يى. -الم تاار/ ع اب ى ب  يع .17

  تم تعيين الما ف من ق ل الهيئى القضائيى للمحكمى ط قا  لرظامها األساسي. •
 من تاريخ صعوره.اعت ارا    ر  العمل بهاا القرار  •

 :مال والمستثمرين العربرابعًا: مؤتمر أصحاب األع
( لم تمر أصحاب األعما  والم تثمرين العرب  20)الطلل من األما ى العامى إععاد ما ر: مااهيميى ح   العور: 

 ( من الم تمر.20والم عع والمكان المقترحين ال عقاده  و ال  الم ض   المقترس ليك ن مح ر أعما  العور: )

 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2347)ق
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 قـــــرار
 بشأن

 غير الرسمي في الدول العربية داالقتصا ةإشكالي
 ــــــــــــــ

 ،على المستوى الوزاري  (110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
 العامى ما ر: األما ى  ▪
   25/8/2022( بتاريخ 628ما ر: المرعو يى العائمى للجمه ريى الجلائريى الع مقراطيى الاع يى رقم ) ▪
  21/7/2022( د.غ.  بتاريخ 2341قرار المجلس االقتصادت واال تماعي ورقم ) ▪
 االقتصاد ى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  اللجرى ا تماعال تائج أعما   ▪

 إيضاحات األمانة العامة،وبعد االستماع إلى  -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــرر

عرف م ض    إشكاليى اال تقا  من االقتصاد غير الرسمي إل  االقتصاد الرسمي مي العو  العر يى   عل  ا تماعال 
(  لتضميره مي مارو  المل  االقتصادت واال تماعي 31المجلس االقتصادت واال تماعي التحضيرت للقمى د.  )

 المرم   للقمى  وذل  بعع استرما  مالحظال  امى العو  العر يى ح له.
 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2348)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضا ع بين الدول العربية

 ــــــــــــــ

 ،على المستوى الوزاري  (110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
 األما ى العامى ما ر:  ▪
 ( للمجلس االقتصادت واال تماعي 109تقرير األمين العام ح   متابعى ترايا قرارال العور: ) ▪
 ( 110( و)109تقرير األمين العام ح    اا  األما ى العامى بين دورتي المجلس ) ▪
  10/2/2022( بتاريخ 109( د.  )2230)قرار المجلس االقتصادت واال تماعي رقم  ▪
  مارو  اتااقيى ترظيم الرقل ال حرت للر اب وال ضائع بين العو  العر يىالم  د: ال ادسى ل ▪
  تائج أعما  ا تماعال اللجرى االقتصاد ى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــرر

 
إل  مجلس و راء الرقل العرب  إلعاد:  مارو  اتااقيى ترظيم الرقل ال حرت للر اب وال ضائع بين العو  العر يىإعاد: 

 ت ميى االتااقيى بما  تاو مع محت اها.
 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2349)ق
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 قـــــرار
 بشأن

 دعم االقتصاد الفلسطيني
 ــــــــــــــ

 ،على المستوى الوزاري  (110المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )إن 

 بعد اطالعه على: -
 األما ى العامى ما ر:  ▪
 تقرير االقتصاد الال طيري ح    االحتال  اإلسرائيلي وا عكاساته ال ل يى عل  االقتصاد الال طيري   ▪
 والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  االقتصاد ى تائج أعما  ا تماعال اللجرى  ▪

وإذ يوجه الشـــكر إلى الدول العربية التي تقدم كافة أشـــكال الدعم والمســـاعدة لمواجهة آثار العدوان اإلســـرا يلي  -
 على دولة فلسطين، والمساعدة في التخفيف من حدة األزمة المالية ودعم صموده، 

 ،إيضاحات األمانة العامةفلسطين و مدارلة معالي ر يس وفد دولة وبعد االستماع إلى  -
 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــــرر
الاـــــــعل  تعليل صـــــــم د أ ل من الال ـــــــطيري لالقتصـــــــاد الال م الععم تقع م اســـــــتئراف إل  األعضـــــــاء العو  دع : .1

الال طيريى  اإلسرائيلي واعتعاءاته وععوا ه المتررر عل  قطا  غل: و امى األراضي  االحتال  م ا هى مي الال طيري
وم ـــــــاعع: دولى مل ـــــــطين للتغلل عل  أ متها الماليى التي ت ـــــــ  ت بها اإل راءال اإلســـــــرائيليى التع ـــــــايى و ائحى 

 وتقع م الم اعع: إلعاد: اإلعمار لما تضرر مي قطا  غل:.   رو ا 

 من  لء يهوت   دولى مل ـــطين إل تقع م الععم  إل  ت صـــصـــه مجا  مي  ل المت صـــصـــى ال  اريى المجالس دع : .2

االحتال  وم ا هى اآلةار   عمره ما الععوان وتأهيل دةار ت اي  شـــــــأ ها من وترم يى إغاةيى ماـــــــاريع لترايا برامجها
 االقتصاد ى من  راء  ائحى   رو ا التي ضر ت االقتصاد الال طيري باكل   ير. 

 الععم أ  ا   امى تقع م إل  ت صصه مجا  مي وم س ال التم يل العر يى  ل المت صصى العر يى المرظمال دع : .3

ععوان االحتال  اإلســــــرائيلي  وتقع م تقرير ســــــر ت   عمره ما لتأهيل ترم يى وماــــــاريع برامج خال  ترايا من الممكرى
   عرف عل  دور: المجلس مي شهر س تم ر/ أ ل  .

الت اذ الال م  الماتر  العر ي العمل أ هل:  امى مع للتر يو العا لى اإل راءال الستمرار ات اذ العامى األما ى دع :  .4
  الصــــادر عن قمى القعس التي 15/4/2018( بتاريخ 29( د.  )709( من القرار رقم )20باــــأن ترايا ال رع رقم )

( 30( د.  )747( من قرار قمى ت  س رقم )18المملرى العر يى ال ع د ى  وال رع رقم ) –عقعل مي مع رى الظهران 
عل  أن التط رال واال تها ال اإلســـــــــــــرائيليى مي مع رى القعس المحتلى   والتي ت  ع   باــــــــــــــ31/3/2019بتاريخ 

الم  وليى العر يى واإلسالميى الجماعيى تجاه القعس  ودع :  ميع الـعو  والمرظمال العر يى واإلسالميى والصراد و 
 لقعس.إل  ت مير التم يل الال م لععم صم د مع رى ا العر يى ومرظمال المجتمع المع ي

من  ترعرج دولى مل ــــــــــطين  م ا  والتي األقل للعو  المقعمى الاري الععم برامج إل  اســــــــــتئراف العامى األما ى دع : .5
 .ضمرها

مل ـــــــطين  ودع : العو  العر يى إل  تاـــــــجيع  لعولى اســـــــتثماراته من  ا ل ت  يه عل  العر ي ال ا  القطا  حث .6
القعس  من خال  ت ري العو  العر يى دليى اإلعااء من  م ســــــــــ ــــــــــال القطا  ال ا  لع هم لالســــــــــتثمار مي مع رى
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الضرائل للار ال العر يى التي ت تثمر مي مع رى القعس  والعمل عل  تعميم الما ر: الت ضيحيى الم قعمى من و ار: 
االقتصــاد بعولى مل ــطين ح   تجر تها مي إصــالس بيئى األعما  واالســتثمار مي مل ــطين  و صــعار قا  ن شــر ال 

 طيري  ع ع. مل 

دع : العو  العر يى واإلســــــالميى إل  م ــــــاعع: وتعليل صــــــم د القعس وحاــــــع التم يل الال م لها  من خال  الت ر   .7
بإضــــــامى أصــــــغر ع ملى  قع ى ورقيى مي العو  العر يى واإلســــــالميى عل  الاات ر: الاــــــهريى للهات  الثابت والمحم   

يى بإدار: هاه األم ا  براس دليى عمل صـــــرعوقي لماـــــتر ي ال عمى  وذل  من خال  تا يض ال ر  اإلســـــالمي للترم
 األقص  والقعس. 

( 29( د.  )708( من القرار رقم )17دع : األما ى العامى الســـــــــــــتمرار ات اذ اإل راءال الال مى لترايا ال رع رقم ) .8
وال رع المملرى العر يى ال ـــع د ى   –  الصـــادر عن قمى القعس التي عقعل مي مع رى الظهران 15/4/2018بتاريخ 
  الصــــــــــــــادر عن قمى ت  س  والات  ري عل  31/3/2019( بتاريخ 30( د.  )746( من القرار رقم )19رقم )

ال ســـــــــــــــــــــــائل الرا عى والماـــــروعى  إحع التأ يع عل  أن مقاطعى االحتال  اإلســـــرائيلي و ظامه االســـــتعمارت  هي  
ططال اإلســــرائيليى ال ــــاعيى إل  ضــــم األراضــــي ومجابهى الم  لمقاومته و  هائه و  قاذ حل العولتين وعمليى ال ــــالم

  ودع :  ميـــــــــــــع العو  والم س ال والار ال واألمراد إل  وق   ميع أشكا  التعامل الم اشر وغيـــــــــــــر الال طيريى
الم اشر مع مرظ مى االحتال  االستعمارت اإلسرائيلي وم ت طراته الم الاـــــــــى للقـــــــــا  ن العولي  ومتابعى العمل مع 

ى إلصـــــعار قاعع: ال يا ال للاـــــر ال التي تتعامل مع الم ـــــت طرال اإلســـــرائيليى ومقا  لقرارال مجلس الجهال العولي
القطا  االقتصـــــادت بإ جاد اآلليال المراســـــ ى لرصـــــع أ ى  –   وترلي  األما ى العامى حق   اإل  ـــــان ذال الصـــــلى

المجلس الت اذ القرار المراســــــــل خروقال مي هاا اإلطار تق م بها الاــــــــر ال العوليى  وعرف تقرير ســــــــر ت أمام 
 باأ ها.

دع : األما ى العامى إل  ات اذ اإل راءال الال مى بالتعاون مع الم ســــ ــــال العر يى والعوليى ذال االختصــــا  من  .9
أ ل م ــــاءلى دولى االحتال  عن ســــرقى واســــتغال  الثروال الط يعيى الال ــــطيريى  و  جاد دليى عر يى لعراســــى اآلةار 

 تماعيى وال يئيى الرا مى عن الم ت طرال االسرائيليى  وذل  بالتعاون مع الجهال ذال العالقى مي االقتصاد ى واال
 دولى مل طين.

دع : العو  العر يى إل  تضــــــــامر  ه دها من أ ل العمل عل  تمكين األســــــــر الال ــــــــطيريى المت ا ع: مي المراطو  .10
عال اإل  ــا يى واإلغاةيى لهاه الحاالل القري ى من الهاــى والمهماــى من ت مير ســكن مالئم عن طريو تقع م الم ــاع

  عار الاصل العرصرت والمهعد: بالتهجير.

إحالى مقترس ماــــــرو   محطال الطاقى الاــــــم ــــــيى  لصــــــال  الماــــــتر ين المرلليين مي الم يمال الال ــــــطيريى  إل   .11
القتصــاد ى واال تماعيى  مي دورتها المجلس ال  ارت العر ي للرهر اء  تمهيعا  لعرضــه عل  القمى العر يى الترم يى  ا

 ال ام ى. 

  وذل  بالحضــــ ر 2025-2020دع : العو  العر يى إل  دعم االســــتراتيجيى ال طريى الال ــــطيريى للتاــــغيل ل ع ام  .12
والم ــــاهمى الماليى والاريى ال تما  دعم التاــــغيل مي دولى مل ــــطين  والات ســــيعقع مي المملرى األرد يى الهاشــــميى 

 .6/10/2022بتاريخ 

 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2350)ق
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 قـــــرار
 بشأن

 2022التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 
 ــــــــــــــ

 ،على المستوى الوزاري  (110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
 ما ر: األما ى العامى   ▪
 ( 110( و)109تقرير األمين العام ح    اا  األما ى العامى بين دورتي المجلس ) ▪
  2/9/2021( بتاريخ 108( د.  )2312قرار المجلس االقتصادت واال تماعي رقم ) ▪

  2022الم  د: األوليى للتقرير االقتصادت العر ي الم حع لعام  ▪

 اللجرى االقتصاد ى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ا تماعال تائج أعما   ▪

: للتقرير  و اا إصعار مل ي له باللغتين العر يى واال جليليى  -  و ذ  ايع بالجه د التي ت الها الم س ال الم عع 

  من ق ل  ل من األما ى العامى لجامعى 2021و ذ  ايع بترظيم حال إطال  التقرير االقتصادت العر ي الم حع لعام  -
ر: لل ترو  )أواب (   العو  العر يى  ومرظمى األقطار العر يى الم صع 

 إلى إيضاحات األمانة العامة، وبعد االستماع -

  وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــــــرر

 
واإلحصاءال  2022دع : العو  العر يى إل  تقع م مالحظاتها ح   م  د: التقرير االقتصادت العر ي الم حع  .1

وذل  إلععاد التقرير مي   2022أ ت  ر/ تارين أو   1إل  صرعو  الرقع العر ي مي م عع أقصاه   ال ارد: ميه
 ص رته الرهائيى. 

    ظرا  ألهميته. اإل جليليىتين العر يى و باللغله االستمرار مي إصعار مل ي إل  : للتقرير عع  دع : الم س ال الم   .2

: للتقرير عل  االستمرار مي ترظيم حال سر ت إلطال  التقرير  بهعف رمع الم ت   الترويجي  .3 حث  الم س ال الم عع 
 الم العر ي.له لع  وسائل اإلعالم  بما  تراسل مع مكا ته وأهميته لمت ات القرار وال احثين بالع

 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2351)ق
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 قـــــرار
 بشأن

 الخطاب العربي الموحد لالجتماع السنوي المشترك
 2022لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 

 ــــــــــــــ

 ،على المستوى الوزاري  (110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
 األما ى العامى ما ر:  ▪

  2022 لعام الم حع العر ي ال طاب ضمن إدرا ها المقترس القضا ا باأن العر ي الرقع صرعو   ال رقى التي أععها ▪
 المر ليى المصارف محامظي لمجلس القادمى العور: خال  الرهائيى ص رته مي و قراره صياغته ستتم والات

  2022الحالي عام الع االخير من  مي الر  عقعها المقرر العر ي الرقع وم س ال

  تائج أعما  ا تماعال اللجرى االقتصاد ى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ▪

 إلى إيضاحات األمانة العامة، وبعد االستماع -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقـــــــرر

 
ال ر ت الماتر  لصرعو  دع : العو  األعضاء لتقع م مالحظاتها عل  مارو  ال طاب العر ي الم حع لال تما  

 .ال طابهاا إلدرا ها مي   1/10/2022وذل  مي م عع أقصاه   2022الرقع وال ر  العوليين لعام 
 

 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2235ق)
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 قـــــرار
 بشأن

 2021تقرير األمن الغذا ي العربي لعام 
 ــــــــــــــ

 ،على المستوى الوزاري  (110العادية )إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته 

 بعد اطالعه على: -
 ما ر: األما ى العامى  ▪
 ( 110( و)109تقرير األمين العام ح    اا  األما ى العامى بين دورتي المجلس ) ▪
   26/7/2022( بتاريخ 2847ما ر: المرظمى العر يى للترميى اللراعيى رقم ) ▪
  2021العر ي لعام  األمن الغاائيم  ل التقرير ال ر ت ألوضا   ▪

  تائج أعما  ا تماعال اللجرى االقتصاد ى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ▪

 إلى مدارلة المنظمة العربية للتنمية الزراعية وإيضاحات األمانة العامة،وبعد االستماع  -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــرر

 
  ودع تها 2021اللراعيى ح   أوضا  األمن الغاائي العر ي لعام اإلحاطى علما  بتقرير المرظمى العر يى للترميى 

 ال  تقع م تقرير دورت للمجلس االقتصادت واال تماعي ح   األمن الغاائي العر ي.
 

 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2353ق)
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



65 

 قـــــرار
 بشأن

 2037 – 2018الخطة التنفيذية لالستراتيجية العربية لتربية األحياء الما ية 
 ــــــــــــــ

 ،على المستوى الوزاري  (110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
 األما ى العامى ما ر:  ▪
  6/6/2022( بتاريخ 2100رقم )ما ر: المرظمى العر يى للترميى اللراعيى  ▪
  تائج أعما  ا تماعال اللجرى االقتصاد ى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــــرر

 
الطلل من العو  العر يى العمل عل  تع ئى االستمار: الاريى ال اصى بال طى الترايا ى لالستراتيجيى العر يى لتر يى  .1

المرظمى العر يى للترميى اللراعيى بها مي م عع أقصاه شهرين من  :  وم اما2037 – 2018األحياء المائيى 
 تاري ه.

العمل عل  ت مير التم يل الال م للمرظمى العر يى للترميى اللراعيى الطلل من صراد و وم س ال التم يل العر يى  .2
 لتمكيرها من القيام بالمهام المطل  ى مرها وتقع م الععم الاري الال م لم اعع: العو  مي ترايا هاه االستراتيجيى.

 
 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2354ق)
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 قـــــرار
 بشأن

 اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة
 ــــــــــــــ

 

 ،على المستوى الوزاري  (110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
 ما ر: األما ى العامى  ▪
 ( للمجلس االقتصادت واال تماعي 109تقرير األمين العام ح   متابعى ترايا قرارال العور: ) ▪
 ( 110( و)109بين دورتي المجلس ) تقرير األمين العام ح    اا  األما ى العامى ▪
 تقرير األما ى العامى ح   الماار ى مي ا تماعال المرظمال العر يى المت صصى  ▪
  تائج أعما  ا تماعال اللجرى االقتصاد ى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقـــــــرر

اإلحاطـــــــــى علمـــــــــا  بتقريـــــــــر األما ـــــــــى العامـــــــــى حـــــــــ   الماـــــــــار ى مـــــــــي ا تماعـــــــــال المرظمـــــــــال العر يـــــــــى  -1
 .المت صصى

ـــــال إ اـــــاء ملتقـــــ  االتحـــــادال  -2 الطلـــــل مـــــن األما ـــــى العامـــــى إعـــــعاد مـــــا ر: شـــــارحى قا   يـــــى حـــــ   مر عي
العر يـــــى المت صصـــــى ودليـــــى عملـــــه  وعـــــرف الم ضـــــ   علـــــ  المجلـــــس االقتصـــــادت واال تمـــــاعي مـــــي 

 (.111دورته القادمى )
 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2355ق)
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 قـــــرار
 بشأن

 قرار االجتماع االستثنا ي للجمعية العامة لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
 (26/7/2022)القاهرة: 

 ــــــــــــ

 ،على المستوى الوزاري  (110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
 ما ر: األما ى العامى  ▪
  8/8/2022( بتاريخ 2026ما ر: المرعو يى العائمى لجمه ريى مصر العر يى رقم ) ▪
 ( للمجلس االقتصادت واال تماعي 109تقرير األمين العام ح   متابعى ترايا قرارال العور: ) ▪
 ( 110( و)109العامى بين دورتي المجلس )تقرير األمين العام ح    اا  األما ى  ▪
( 2340  ورقـــــم )10/2/2022( بتـــــاريخ 109( د.  )2334قـــــرارت المجلـــــس االقتصـــــادت واال تمـــــاعي رقـــــم ) ▪

  24/4/2022د.غ.  بتاريخ 
ـــــاهر:   ▪ ـــــل ال حـــــرت )الق ـــــا والرق ـــــ م والترر ل  ي ـــــى للعل ـــــى العر ي ـــــى العامـــــى ل  اد مي ـــــعور: االســـــتثرائيى للجمعي قـــــرار ال

26/7/2022 ) 
  تائج أعما  ا تماعال اللجرى االقتصاد ى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقـــــرر
 

الم امقى عل  استمرار رئاسى األستاذ الع ت ر/ إسماعيل ع ع الغاار إسماعيل مرج ل  اد ميى العر يى للعل م  .1
  تأ يعا  عل  االستقرار والرجاحال المحققى عل  2024والترر ل  يا والرقل ال حرت لاتر: ترتهي مي أ ت  ر 

 رئاسته.  الم ت يين الق مي والعر ي واإل جا ال التي تحققت خال  متر:
الم امقى عل  استرما  متر: وال ى  املى لرئيس األ اد ميى العر يى للعل م والترر ل  يا والرقل ال حرت اعت ارا  من  .2

  وذل  بعع التقعم بطلل من الجمعيى العامى إل  المجلس االقتصادت 2026وحت  أ ت  ر  2024أ ت  ر 
 واال تماعي مي دورته القادمى العتماده.

 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2356ق)
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 قـــــرار
 بشأن

 المجلس العربي لالرتصاصات الصحية
 ــــــــــــــ

 ،على المستوى الوزاري  (110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 ما ر: األما ى العامى  ▪
 للمجلس االقتصادت واال تماعي ( 109تقرير األمين العام ح   متابعى ترايا قرارال العور: ) ▪
 ( 110( و)109تقرير األمين العام ح    اا  األما ى العامى بين دورتي المجلس ) ▪
ــــــــــم ) ▪ ــــــــــس االقتصــــــــــادت واال تمــــــــــاعي رق ــــــــــرارت المجل ــــــــــاريخ 109( د.  )2334ق رقــــــــــم   10/2/2022( بت

  2/9/2021( بتاريخ 108( د.  )2322)
  24/3/2022( بتاريخ 56)( د.  12قرار مجلس و راء الصحى العرب رقم ) ▪
  تائج أعما  ا تماعال اللجرى االقتصاد ى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ▪

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

  ُيقــــــرر
 المجلس لقرارال وخض عه العرب  الصحى و راء لمجلس الصحيى لالختصاصال العر ي المجلس ت عيى عل  التأ يع .1

 بتاريخ (108) د.  (2322) رقم واال تماعي االقتصادت المجلس لقرار ومقا   وذل  واال تماعي  االقتصادت
2/9/2021. 

 لمجلس الاريى األما ى -اإل  ا يى والم اععال الصحى إدار: -اال تماعيى الا ون  )قطا  العامى األما ى إضامى  .2
 لالختصاصال العر ي المجلس عل  والماليى اإلداريى الرقابى للجرى العليا ىالهيئ عض يى إل  العرب( الصحى و راء

 الصادر (12) رقم القرار بم  ل (56) العاد ى العور: مي العرب الصحى و راء مجلس تاكيلها اعتمع الات الصحيى 
 .24/3/2022 بتاريخ

 العامى باألما ى المعريى واإلدارال والقطاعال العرب الصحى و راء لمجلس الترايات المكتل رئيس من لجرى تاكيل  .3
 والم ا  ى  الماليى الا ون  إدار: - العرب الصحى و راء لمجلس الاريى األما ى - اإل  ا يى والم اععال الصحى )إدار:
 العر ي المجلس وضع لتقييم العر يى(  واالتحادال المرظمال إدار: يى المال الرقابى إدار: القا   يى  الا ون  إدار:

 لالختصاصال العر ي المجلس عل  للرقابى المقترحى اآلليى مالءمى مع  ح   تقرير و ععاد الصحيى  لالختصاصال
 هاا وعرف بالمجلس  والقا   ي والمالي اإلدارت  العمل ذل  مي و ما لع ه  بها المعم   األداء طر   مع الصحيى
 القادمى. دورته مي واال تماعي االقتصادت المجلس عل  لعرضه تمهيعا   العرب  الصحى و راء مجلس عل  التقرير

 الترايات والمكتل العليا الهيئى ا تماعال بحض ر العرب الصحى و راء لمجلس الاريى األما ى بترلي  االستمرار .4
 ذال العرب الصحى و راء مجلس قرارال ومراقاى وعرف مراقل  بصاى الصحيى للالختصاصا العر ي للمجلس
 الصحيى. لالختصاصال العر ي المجلس بعمل الصلى

 (1/9/2022 - 110 د.ع - 7235ق)
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 قـــــرار
 بشأن

 إنشاء وتمويل المركز العربي لآلثار والتراث الحضاري 
 الشعبيةبمدينة تيبازة بالجمهورية الجزا رية الديمقراطية 

 ــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 ما ر: األما ى العامى  ▪

  10/4/2022( بتاريخ 281ما ر: المرعو يى العائمى للجمه ريى الجلائريى الع مقراطيى الاع يى رقم ) ▪

  19/8/2022( بتاريخ 561والثقامى والعل م رقم )ما ر: المرظمى العر يى للتر يى  ▪

  تائج أعما  ا تماعال اللجرى اال تماعيى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 

 ُيقــــرر 
 

لى من الجمه ريى الجلائريى الع  مقراطيى الاع يى والمرظمى العر يى للتر يى عرف م ر ال اللجرى الماتر ى الم اك 
والثقامى والعل م ح   مقترس إ ااء وتم يل المر ل العر ي لزةار والترا  الحضارت بمع رى تي ا :  عل  لجرى المرظمال 
للتر يو والمتابعى المر ثقى عن المجلس االقتصادت واال تماعي لعراسته والرظر مي عرضه عل  المجلس االقتصادت 

  تماعي.واال
 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2358ق)
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 قـــــرار
 بشأن

 التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية
 ــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 ما ر: األما ى العامى  ▪

  للمجلس االقتصادت واال تماعي( 109تقرير األمين العام ح   متابعى ترايا قرارال العور: ) ▪

 ( 110( و)109تقرير األمين العام ح    اا  األما ى العامى بين دورتي المجلس ) ▪

  تائج أعما  ا تماعال اللجرى اال تماعيى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ▪

 إيضاحات األمانة العامة،وبعد االستماع إلى  -

 وفي ضوء المناقشات، -

 
 ُيقــــرر

 .اال تماعيى والترم يى المجاالل مي العولي العر ي التعاون  العامى ح   األما ى بتقرير علما     اإلحاطىأوالً 

 الصيني: –ثانيًا: منتدى التعاون العربي 

 في مجال الصحة:

الال مــــــى ل عــــــعاد والتحضــــــير الجيــــــع لعقــــــع الــــــعور: الثالثــــــى لمرتــــــع  ترليــــــ  األما ــــــى العامــــــى بم اصــــــلى اإل ــــــراءال 
ـــــى  خـــــال  الرصـــــ  األو  مـــــن عـــــام  ـــــى مصـــــر العر ي ـــــي  مه ري ـــــي مجـــــا  الصـــــحى م ـــــي الصـــــيري م التعـــــاون العر 

2023. 

 الهندي: –ثالثًا: منتدى التعاون العربي 

 في مجال التعليم والبحث العلمي:

ـــــى العامـــــى عـــــرف هـــــاا الم ضـــــ   ـــــل مـــــن األما  ـــــي دور: قادمـــــى  الطل ـــــس االقتصـــــادت واال تمـــــاعي م ـــــ  المجل   عل
ــــي  ــــى حــــ   التعــــاون العر  ــــعو  العر ي ــــس  امعــــى ال ــــي ســــيت اها مجل ــــررال الت ــــعت  وا عكــــاس  –مــــي ضــــ ء المق الهر

 ذل  عل  ترظيم العور: األول  لم تمر رؤساء الجامعال العر يى الهرع ى مي دوره قادمى.
 

 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2359ق)
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 قـــــرار 
 بشأن

 ةـــــتدامـــة المســـالتنمي
 ــــــــــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،110واالجتماعي في دورته العادية ) االقتصاديإن المجلس 

 على: اطالعهبعد  -

 ما ر: األما ى العامى  ▪

 (  110( و)109تقرير األمين العام ح    اا  األما ى العامى بين دورتي المجلس ) ▪

مـي الـعو  العر يـى  2030ت صيال اال تما  الحادت عار للجرى العر يى لمتابعـى ترايـا أهـعاف الترميـى الم ـتعامى  ▪
 ( 23/6/2022)األما ى العامى  

 قراراته ال ابقى مي هاا الاأن  ▪
  تائج أعما  ا تما  المجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ▪

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 ي ضوء المناقشات،وف -
 ُيقــــرر

مي  2030األخا علما  بت صيال اال تما  الحادت عار للجرى العر يى لمتابعى ترايا أهعاف الترميى الم تعامى  .1
 .(23/6/2022العو  العر يى )األما ى العامى  

الر  ى الرابعى من   خال  معاليال  العر يى مصر مه ريى  تم يل الترميى الم تعامى مي الترحيل بإصعار تقرير  .2
لي  تم تط يقه مي العو  العر يى الراغ ى مي إععاد تقارير 2022األس    العر ي للترميى الم تعامى     رم ذج أو 

 تم يل الترميى الم تعامى عل  الم ت   ال طري.

ميى الم تعامى  ت  يه الاكر لجمه ريى مصر العر يى الستضاماتها الر  ى الرابعى من معاليال األس    العر ي للتر .3
بالقاهر:  تحت رعا ى  ريمى من م امى الرئيس ع ع الاتاس ال ي ي  15/2/2022-13والات عقع خال  الاتر: 

 رئيس  مه ريى مصر العر يى.

 
 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2360ق)
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 قـــــرار
 بشأن

 تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان
 ــــــــــــــ

 الوزاري، المستوى  على (110) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن

 بعد اطالعه على: -
 ( 20/3/2022( للمجلس ال  ارت العر ي للرهر اء )العوحى  14تقرير وقرارال العور: العاد ى ) ▪
 ( 24/3/2022-23( لمجلس و راء الصحى العرب )األما ى العامى  56قرارال العور: العاد ى ) ▪

 ( 22/5/2022( لمجلس و راء الصحى العرب ) ري   57العور: العاد ى ) قرارال ▪

 ( 26/5/2022( لمجلس و راء الا اب والرياضى العرب )األما ى العامى  45قرارال العور: العاد ى ) ▪

ـرارال ا تما  العور: ) ▪ ـــ ـ ن العام ( للجرى التر يو العليا للعمل العر ي الماتر  برئاسى معالي األمي53تقريــر وقــــــــ
 ( 31/5/2022-29الجمه ريى الت   يى   –)مقر اتحاد اذاعال العو  العر يى 

( للجرى المرظمال للتر ـــــــيو والمتابعى المر ثقى عن المجلس االقتصـــــــادت 31تقرير وت صـــــــيال ا تما  العور: ) ▪
 ( 28/7/2022-24 مه ريى مصر العر يى   –واال تماعي )مع رى العلمين 

 ( 14/4/2022( للجمعيى العامى للمرظمى العر يى للترميى اللراعيى )  ا ا    37) تقرير وقرارال العور: ▪

( للجمعيى العامى للمر ل العر ي لل قا ى من أخطار اللال   والر ار  الط يعيى األخر  6تقرير وقرارال العور: ) ▪
 ( 27/4/2022)ع ر تقريى  ميع      ارا س   بتاريخ 

 (   19/5/2022للترميى اإلداريى )القاهر:  لمرظمى العر يى جمعيى العم ميى ل( لل57تقرير وقرارال العور: ) ▪
 للترميــــى الصـــــــــــــرــــاعيــــى والتقييس والتعــــع ن لمرظمــــى العر يــــى ( للمجلس الترايــــات ل61تقرير وقرارال الــــعور: ) ▪

 ( 30/6/2022-28)الر ا   

 ( 25/8/2022( للجرى م س ال المجتمع المع ي )ع ر تقريى  ميع      ارا س   32تقرير وت صيال اال تما  ) ▪

 ا تماعال اللجرتين االقتصاد ى واال تماعيى والمجلس عل  م ت     ار الم  ولين  أعما  تائج  ▪

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

 ُيقـــــــرر
 أواًل: المجالس الوزارية:

 اإلحاطة علمًا بــــ:
 (.20/3/2022العر ي للرهر اء )العوحى   ال  ارت ( للمجلس 14تقرير وقرارال العور: العاد ى ) -
(  وقرارال العور: 24/3/2022-23( لمجلس و راء الصحى العرب )األما ى العامى  56قرارال العور: العاد ى ) -

ل القرار ال ا  بمكامحى 22/5/2022لمجلس و راء الصحى العرب ) ري   ( 57العاد ى ) (  عل  أن   ر  
 الم عرال ودعم التر يو بين أ هل: مكامحى الم عرال واأل هل: الصحيى إل  مجلس و راء الصحى العرب.

 (. 26/5/2022( لمجلس و راء الا اب والرياضى العرب )األما ى العامى  45قرارال العور: العاد ى ) -
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  ثانيًا: اللجان
 الموافقة على:

( للجرى التر يو العليا للعمل العر ي الماتر  برئاسى معالي األمين العام 53تقريــــــر وقــــــــرارال ا تما  العور: ) -
 (.31/5/2022-29الجمه ريى الت   يى   –)مقر اتحاد اذاعال العو  العر يى 

 (.25/8/2022( للجرى م س ال المجتمع المع ي )ع ر تقريى  ميع      ارا س   32اال تما  ) وت صيالتقرير  -

( للجرى المرظمال للتر يو والمتابعى المر ثقى عن المجلس االقتصادت 31تقريــــــر وت صيال ا تما  العور: ) -
 ي مع التأ يع عل  ما  ل ( 28/7/2022-24 مه ريى مصر العر يى   –واال تماعي )مع رى العلمين 

(  14/4/2022( للجمعيى العامى للمرظمى العر يى للترميى اللراعيى )  ا ا    37الم امقى عل  قرار العور: ) -1
 1/5/2022باأن التمع ع لمعالــــــــــي ال رومي  ر/ إبراهيم العخير  مع ر عام المرظمى لمع: عام اعت ارا  من 

 .30/4/2023وحت  
الصراعيى  للترميىالم امقى عل  التمع ع للمعراء العامين للمرظمال العر يى المت صصى التاليى  المرظمى العر يى  -2

والتقييس والتعع ن  المرظمى العر يى للترميى اإلداريى  المر ل العر ي لل قا ى من أخطار اللال   والر ار  
واحع: مق  غير قابلى للتمع ع أو التجع ع   ظرا  لتعاعيال  الط يعيى األخر   لاتر: وال ى ةالثى استثرائيى ولمر:

  ائحى   رو ا وتأةيرها عل  ترايا ال ط  وال رامج للمرظمال العر يى المت صصى.

مي حا  رغ ى إحع  المرظمال التي عا ت من دةار  ائحى   رو ا خال  متر: ال ال ى الثا يى لمع رها العام  -3
استثرائيى ولمر: واحع: مق  غير قابلى للتمع ع أو التجع ع  أن تتقعم بطلل التمع ع التمع ع له لاتر: وال ى ةالثى 

بعع م امقى الجمعيى العامى لها إل  األما ى العامى للجامعى التي بعورها تعرف الطلل عل  لجرى المرظمال 
 للتر يو والمتابعى مي ا تماعها العادت أو االستثرائي.

 ي  عل  الرح  التال 2024-2023للعام المالي ر يى المت صصى تر ن م ا  ال المرظمال العأن  -4

 يبالدوالر األمريك

 اسم المنظمة
 ما أوصت به اللجنة الموازنة المقدمة من المنظمة

2023 2024 
مصادر تمويل 

 2024 2023 الموازنة

المرظمى 
العر يى للترميى 

 اإلداريى
3,000,000 3,000,000 

 400,000 400,000 م اهمال العو 

 2,600,000 2,600,000 التم يل الااتي

 3,000,000 3,000,000 اإل مالـي

المرظمى 
العر يى للتر يى 
 11,100,000 11,100,000 والثقامى والعل م

 9,000,000 9,000,000 م اهمال العو 

 1,600,000 1,600,000 التم يل الااتي

من االحتياطي 
 500,000 500,000 العام

 11,100,000 11,100,000 اإل مالـي

مرظمـى العمل 
 4,200,000 4,200,000 العر يى

 3,900,000 3,900,000 م اهمال العو 

 300,000 300,000 التم يل الااتي

 4,200,000 4,200,000 اإل مالـي
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 اسم المنظمة
 ما أوصت به اللجنة الموازنة المقدمة من المنظمة

2023 2024 
مصادر تمويل 

 2024 2023 الموازنة

المرظمى 
العر يى للترميى 

 اللراعيى
8,100,000 8,100,000 

 6,200,000 6,200,000 م اهمال العو 

 1,900,000 1,900,000 التم يل الااتي

 8,100,000 8,100,000 اإل مالـي

الهيئى العر يى 
 2,030,000 2,030,000 للطاقى الاريى

 2,000,000 2,000,000 م اهمال العو 

 30,000 30,000 التم يل الااتي

 2,030,000 2,030,000 اإل مالـي

المر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
العر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
لعراســــــــــــــــــــــــــــال 
المرــــــــــــــــــــــــــــاطو 
الجامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
واألراضــــــــــــــــــــــي 

 القاحلى

7,000,000 7,000,000 

 5,100,000 5,100,000 م اهمال العو 

 1,900,000 1,900,000 التم يل الااتي

 7,000,000 7,000,000 اإل مالـي

المرظمى 
العر يى للطيران 

 المع ي
1,464,000 1,615,500 

 1,100,000 1,100,000 م اهمال العو 

 515,500 364,000 التم يل الااتي

 1,615,500 1,464,000 اإل مالـي

المر ل العر ي 
ــ قـــــــا ـــــــى مــن ــل  ل

اللال    أخطـــار
والــــــــــــــرــــــــــــــ ار  
الـــــطـــــ ـــــيـــــعـــــيـــــــى 

 االخر  

 2,638,430 2,638,430 م اهمال العو  2,638,430 2,638,430

المرظمى 
العر يى 

لترر ل  يال 
االتصا  

 والمعل مال

1,900,000 1,900,000 

 1,300,000 1,300,000 م اهمال العو 

 600,000 600,000 التم يل الااتي

 1,900,000 1,900,000 اإل مالـي

 

دوالر  4,750,000تأ يل اعتماد م ا  ى المرظمى العر يى للترميى الصراعيى والتقييس والتعع ن  والمقترحى بـــ  -5
  إل  حين اقرارها من الجمعيى العامى للمرظمى  وعرضـــــــــــــها عل  2024و 2023أمريكي لرل من عامي 

 المجلس االقتصادت واال تماعي مي دورته القادمى.
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التأ يع عل  المرظمال العر يى المت صــصــى االلتلام بإقرار ماــرو  م ا  اتها من ق ل  معياتها العم ميى ق ل  -6
 رظمال للتر يو والمتابعى.عرضها عل  لجرى الم

االلتلام بأحكام الرظام المالي والمحاســـ ي   ترايا م ا  اتها عرع  التأ يع عل  المرظمال العر يى المت صـــصـــى -7
 الم حع للمرظمال العر يى المت صصى.

تم يل مي عل  المرظمال العر يى المت صــــصــــى ععم اســــت عام أم ا  الصــــراد و ال اصــــى بحق   العاملين  -8
م ا  اتها  والعمل عل  تح يل الم الغ الماليى المرصــ د: لتل  الصــراد و إل  الح ــابال ال اصــى العجل مي 

 بها.
الطلل من األما ى العامى إععاد مقترس محع  لزليى المعتمع: إلللام المرظمال العر يى المت صــــــصــــــى بترايا  -9

ى المرظمال لل ت باـــــــأ ها  قرارال المجلس االقتصـــــــادت واال تماعي  وعرضـــــــها عل  اال تما  القادم للجر
عل  أن تتضـــــــــــــمن اآلليى إ راءال تجاه المع ر العام للمرظمى مي حا  ععم االلتلام بترايا قرارال المجلس 

 االقتصادت واال تماعي.
التأ يع عل  مرظمى المرأ: العر يى والمرظمى العر يى للطيران المع ي ســـــــــــــرعى ترايا أحكام المحكمى االداريى  -10

لعو  العر يى  والتي صعر باأ ها قرارال من المجلس االقتصادت واال تماعي  خال  ةالةى التابعى لجامعى ا
أشـــــــــــهر من تاري ه  و بالغ األما ى العامى للجامعى باإل راءال التي ات ال لترايا هاه األحكام  وعرف ما 

ت اذ ما  راه (  ال111تم تراياه مي هاا الاــــــــــــــأن عل  العور: القادمى للمجلس االقتصــــــــــــــادت واال تماعي )
 مراس ا .

( من قرار المجلس االقتصـــــــــــــــادت 6التــأ يــع عل  مجلس ال حــع: االقتصـــــــــــــــاد ــى العر يــى ترايــا الاقر: رقم ) -11
  وذل  خال  ةالةى أشـــــهر من تاري ه  وعرف 4/2/2021( بتاريخ 107( د.  )2301واال تماعي رقم )

(  الت اذ ما  راه 111دت واال تماعي )ما تم تراياه مي هاا الاــــــــــأن عل  العور: القادمى للمجلس االقتصــــــــــا
 مراس ا .

( من الرظام 9الطلل من اللجرى الاريى المعريى بعراســـى األ ظمى األســـاســـيى الم حع: الرظر مي تعع ل الماد: ) -12
األســــاســــي الم حع لم ياي المرظمال العر يى المت صــــصــــى  بإضــــامى مقر: تري عل    إذا لم تقم المرظمى 

الن عن شــغ ر مرصــل المع ر العام  تق م االما ى العامى للجامعى باإلعالن عن العر يى المت صــصــى باإلع
 شغ ر المرصل . 

 (1/9/2022 - 110د.ع  - 2361ق)
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 رارـــــق
 بشأن
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي111تأكيد موعد ومكان عقد الدورة العادية )

 ( للمجلس112وتحديد موعد ومكان عقد الدورة العادية )
 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،110إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

  10/2/2022( بتاريخ 109( د.  )2339قرار المجلس االقتصادت واال تماعي رقم ) ▪
  تائج أعما  ا تما  المجلس عل  م ت     ار الم  ولين  ▪

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

 ُيقــــرر
 

 

 2022د  م ر/  ا  ن أو   15-13عقـع ا تما  لجرى الترايا والمتابعى بمقر األما ى العامى خال  الاتر: : أوالً 
 ه. 1444 ماد أو   21-19الم امو 

( للمجلس االقتصادي واالجتماعي بمقر األمانة العامة على النحو 111موعد عقد الدورة العادية ) تأكيد: ثانياً 
 التالي:

ـــــ م ال مـــــيس  .1 ـــــين   ـــــث والثالة ـــــى م س ـــــال المجتمـــــع المـــــع ي الثال ـــــر/ شـــــ ا   2ا تمـــــا  لجر   2023م را 
 هــــ. 1444ر ل  11الم امو 

 هــــ. 1444ر ل  14  الم امو 2023 م را ر/ ش ا  5ا تما  اللجرى اال تماعيى   م األحع  .2
   المـــــــــ امقين2023م را ـــــــــر/ شـــــــــ ا   7-6ا تمـــــــــا  اللجرـــــــــى االقتصـــــــــاد ى  ـــــــــ مي االةرـــــــــين والثالةـــــــــاء  .3

 هــــ.   1444ر ل  15-16
ــــــــــ  م ــــــــــت     ــــــــــار الم  وليـــــــــــن  ـــــــــــ م األر عــــــــــاء .4 ــــــــــس االقتصــــــــــادت واال تمــــــــــاعي عل  ا تمــــــــــا  المجل

 ــــ. ه 1444ر ل  17  الم امو 2023م را ر/ ش ا   8
م را ــــــر/ شــــــ ا   9ا تمــــــا  المجلــــــس االقتصــــــادت واال تمــــــاعي علــــــ  الم ــــــت   الــــــ  ارت  ــــــ م ال مــــــيس  .5

 هــــ. 1444ر ل  18  الم امو 2023

الم امو  2023   ي / حليران  15-13عقـع ا تما  لجرى الترايا والمتابعى بمقر األما ى العامى خال  الاتر:   ثالثاً 
 ه. 1444ذو القعع:  24-26
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( للمجلس االقتصادي واالجتماعي بمقر األمانة العامة على النحو 112موعد عقد الدورة العادية ) تحديد: رابعاً 
 التالي:

أغ ـــــــــطس/ دب  24والثالةــــــــين  ـــــــــ م ال مـــــــــيس  رابـــــــــعا تمــــــــا  لجرـــــــــى م س ـــــــــال المجتمــــــــع المـــــــــع ي ال .1
 هــــ. 1445 صار 8  الم امو 2023

 1445 صــــــــار 11  الم امــــــــو 2023أغ ــــــــطس/ دب  27ا تمــــــــا  اللجرــــــــى اال تماعيــــــــى  ــــــــ م األحــــــــع  .2
 هــــ.

ــــــــاء  .3 ــــــــين والثالة ــــــــ مي االةر ــــــــى االقتصــــــــاد ى      المــــــــ امقين2023أغ ــــــــطس/ دب  29-28ا تمــــــــا  اللجر
 هــــ.  1445 صار 12-13

ــــــــــ  م ــــــــــت     ــــــــــار الم  وليـــــــــــن  ـــــــــــ م األر عــــــــــاء .4 ــــــــــس االقتصــــــــــادت واال تمــــــــــاعي عل  ا تمــــــــــا  المجل
 هــــ.  1445صار  14  الم امو 2023أغ طس/ دب  30

أغ ــــــطس/دب  31ا تمـــــا  المجلــــــس االقتصــــــادت واال تمـــــاعي علــــــ  الم ــــــت   الـــــ  ارت  ــــــ م ال مــــــيس  .5
 هــــ 1445صار  15  الم امو 2023
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 كلمـة 
 أحمد سمير صالح /المهندسمعالي 

 التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربيةوزير 
 ( [109] )رئاسة الدورة السابقة 

 
 فــي
 

 اجتماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــي
 (110الدورة العاديـة )

 على المستوى الوزاري
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 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 ،األمين العام لجامعة الدول العربية-معالي السيد/ الدكتور أحمد أبو الغيط 

 ،األمين العام المساعد للشؤون االجتماعية –معالي السيدة/ هيفاء أبو غزالة 
 أصحاب السمو والمعالي الوزراء،

 رؤساء وأعضاء الوفود،أصحاب السعادة 
 اإلروة واألروات الحضور،

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 طيـــــل لـــــي مـــــي م ـــــتهل  لمتـــــي أن أرحـــــل بكـــــم مـــــي بلـــــع م الثـــــا ي مصـــــر  واســـــمح ا لـــــي أن أع ـــــر عـــــن 
امترـــــا ي لت ا ـــــعت معكـــــم اليـــــ م ألو  مـــــر: مـــــي اال تمـــــا  الـــــ  ارت للمجلـــــس االقتصـــــادت واال تمـــــاعي مـــــي 

العاد ــــــى العاشــــــر: بعــــــع المائــــــى  والتــــــي ترعقــــــع مــــــي وقــــــت بــــــالغ العقــــــى للــــــعو  العر يــــــى وت حــــــث مــــــي دورتــــــه 
 م ض عال هامى تأتي مي قمى أول يال العمل العر ي الماتر .

 مــــا أتقــــعم بعميــــو الاــــكر لمعــــالي ال ــــيع/ أحمــــع أبــــ  الغــــي  األمــــين العــــام لجامعــــى الــــعو  العر يــــى علــــ  
لعمـــــل العر ـــــي الماـــــتر   والاـــــكر م صـــــ   إلـــــ   امـــــى م ـــــاععت  هـــــ ده الحثيثـــــى وحرصـــــه علـــــ  تعليـــــل ا

األمــــــين العـــــــام ومـــــــ ياي األما ـــــــى العامــــــى ودورهـــــــم مـــــــي اإلعـــــــعاد والتحضــــــير ألعمـــــــا  المجلـــــــس ولجا ـــــــه 
 المتععد:.

وال  اـــــــ تري اإلشـــــــاد: بـــــــالجه د الم اولـــــــى مـــــــن ق ـــــــل الـــــــعو  األعضـــــــاء مـــــــي  امـــــــى األ اـــــــطى ذال الصـــــــلى 
 يى والترم يى.بالمجاالل االقتصاد ى واال تماع

 أصحاب المعالي والسعادة،،
 الحضور الكرام،،

مــــــي يــــــل مــــــا  اــــــهعه العــــــالم مــــــن أحــــــعا  ســــــريعى ومتــــــ اتر: و يئــــــى غيــــــر م ــــــتقر: علــــــ   امــــــى األصــــــعع: 
االقتصـــــاد ى واال تماعيـــــى ومـــــا  ـــــرجم عرهـــــا مـــــن تحـــــع ال   يـــــر: خاصـــــى أمـــــام دولرـــــا العر يـــــى  وهـــــ  مـــــا 

ــــع مــــن التعــــاون والتر ــــيو و  ــــا ملي ــــل مر ــــي  تطل ــــي الماــــتر   وم ــــع مجــــاالل العمــــل العر  التطــــ ير مــــي  مي
مقــــعمتها الملـــــ  االقتصـــــادت واال تمــــاعي المقـــــرر رمعـــــه إلــــ  القمـــــى العر يـــــى مــــي دورتهـــــا العاد ـــــى القادمـــــى 

ــــــى الع مقراطيــــــى الاــــــع يى متمريــــــا  لهــــــا 31) ــــــي ســــــترعقع باستضــــــامى  ريمــــــى مــــــن الجمه ريــــــى الجلائري (  والت
اد لتقــــــع م الــــــععم إلــــــ  دولــــــى الجلائــــــر الاــــــقيقى مــــــي اإلعــــــعاد والتحضــــــير الت ميــــــو وال ــــــعاد  وعلــــــ  اســــــتعع

 للقمى القادمى.
ت لـــــــت مصـــــــر رئاســـــــى الـــــــعور: ال ـــــــابقى للمجلـــــــس مرـــــــا م را ـــــــر الماضـــــــي  حيـــــــث عقـــــــعل الـــــــعور: العاد ـــــــى 
ـــــ  ارت  والتـــــي شـــــهعل  خـــــم  ـــــ  الم ـــــت   ال ـــــر عـــــاد تين عل ـــــ  دورتـــــين غي ـــــس باإلضـــــامى إل ألعمـــــا  المجل

يى وتعـــــاون أعضـــــاء مجل ـــــكم المـــــ قر علـــــ  م ـــــت   الاريـــــين و  ـــــار الم ـــــئ لين مـــــي مـــــي العمليـــــى التااوضـــــ
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ـــــــى حـــــــ   القضـــــــا ا محـــــــل ال حـــــــث  و ـــــــاا  ـــــــي وتي ـــــــير التااهمـــــــال المطل   ـــــــارب العر  ـــــــو التق ســـــــ يل تحقي
ـــــــ  المجلـــــــس االقتصـــــــادت  ـــــــ  رأســـــــها مل ـــــــي العع ـــــــع مـــــــن الم ضـــــــ عال الهامـــــــى وعل مراقاـــــــال مكثاـــــــى م

 ى العر يى.واال تماعي المرم   للعرف عل  القم
ــــ   ــــرعكس باإل جــــاب عل ــــي ت ــــه ال ــــابقى والت ــــي دورت ــــس م ــــي هــــاا الصــــعد  أود أن أشــــيع بم ر ــــال المجل وم
المرطقـــــى العر يـــــى وتجارتهـــــا ال يريـــــى  حيـــــث تـــــم اعتمـــــاد عـــــعد مـــــن القـــــرارال واآلليـــــال ذال الصـــــلى بمرطقـــــى 

 ن العو  العر يى.التجار: الحر: العر يى الر ر  التي تعت ر من أهم متطل ال ت هيل التجار: بي
 السادة الحضور،،

ـــــى  ريمـــــى  ـــــى الم ـــــتعامى )الر ـــــ ى الرابعـــــى( برعا  ـــــي للترمي ـــــال األســـــ    العر  ـــــ   تـــــائج معالي أود اإلشـــــار: إل
  حيـــــث 2022مــــن م امــــى الـــــرئيس ع ــــع الاتـــــاس ال ي ــــي رئـــــيس  مه ريــــى مصـــــر العر يــــى خـــــال  م را ــــر 

ـــــ ـــــى عل ـــــادرال ذال األهمي ـــــع مـــــن الم  ـــــ  العع  ـــــم االطـــــال  عل ـــــتج ت ـــــات   ـــــى  وال ـــــى واإلقليمي   ال ـــــاحى العولي
عرـــــه إطـــــال  تقريـــــر تم يـــــل الترميـــــى الم ـــــتعامى مـــــي مصـــــر والـــــات  عـــــع األو  مـــــن   عـــــه عالميـــــا   تقريـــــر 

 لتم يل الترميى عل  الم ت   ال طري.
ــــــاخي العــــــالمي  ت ــــــتعع حاليــــــا   ــــــي العمــــــل المر ــــــى م ــــــى   عي ــــــو  قل ــــــ  تحقي ــــــي إطــــــار حــــــر  مصــــــر عل وم

( لمـــــــ تمر أطـــــــراف اتااقيـــــــى األمـــــــم المتحـــــــع: اإلطاريـــــــى حـــــــ   تغيـــــــر المرـــــــاخ مـــــــي 27الستضـــــــامى الـــــــعور: )
ــــــ  م ر ــــــال مــــــ تمر  ــــــاء عل ــــــ  بال ر ــــــيس مق ــــــل  ل ــــــ مم ر المق  ــــــى ال ضــــــراء  شــــــرم الاــــــيخ  خــــــال    المع ر
غالســـــك   خاصـــــى مـــــي مجـــــا  تم يـــــل المرـــــاخ  ولرـــــن بت ـــــريع وتيـــــر: العمـــــل المرـــــاخي  وتقـــــع م التـــــعخالل 

 المراخ  وعرف قصي الرجاس مي م ا هى دةار تغير المراخ.العا لى لم ا هى دةار تغير 
وا طالقــــــا  مـــــــن هــــــاا أدعـــــــ   امــــــى الـــــــعو  العر يــــــى للماـــــــار ى الاعالــــــى مـــــــن خــــــال  طـــــــرس م ــــــادرال بيئيـــــــى 
ومراخيــــــى خــــــال  الملتقــــــ  الــــــعولي  وقــــــع ا تهــــــت مصــــــر مــــــ خرا  مــــــن إعــــــعاد االســــــتراتيجيى ال طريــــــى لتغيــــــر 

 .2050المراخ 
 ة،،أصحاب المعالي والسعاد

ومــــي ال تـــــام أدعــــ  ال ـــــيع ال ـــــاير/ أحمــــع التـــــا ت المرـــــعوب الــــعائم للمملرـــــى المغر يـــــى لــــع   امعـــــى الـــــعو  
ــــى للمملرــــى المغر يــــى لت ــــلم رئاســــى  ــــاس و يــــر: االقتصــــاد والمالي ــــى عــــن معــــالي ال ــــيع:/  اد ــــى مت العر يــــى  ياب

ــــــع ( لمجل ــــــرا 110ور: )المجلــــــس االقتصــــــادت واال تمــــــاعي  متمريــــــا  لــــــه الرجــــــاس والت ميــــــو مــــــي تــــــرؤس ال
المــــــ قر  وأن  كــــــ ن العمــــــل العر ــــــي الماــــــتر  والتر ــــــيو االقتصــــــادت واال تمــــــاعي بــــــين الــــــعو  العر يــــــى  
ـــــع مـــــن التقـــــعم والرمـــــ   ـــــى الطامحـــــى للملي ـــــع مـــــن األهـــــعاف والرجاحـــــال لاـــــع  را العر ي ـــــو الملي ســـــ يال  لتحقي

 واال دهار مي  ل المجاالل.
 صالح،،وفقنا هللا جميعًا لما فيه الخير وال

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
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 الرحيم الرحمن هللا بسم
 

( 109ر يس الدورة ) -معالي السيد/ أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية 
 للمجلس، 

 األمين العام لجامعة الدول العربية، –معالي الدكتور/ أحمد أبو الغيط 
 أصحاب المعالي الوزراء،

 الدا مون،أصحاب السعادة السفراء المندوبون 
 أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء الوفود،

 حضرات السيدات والسادة،
 

 السالم عيكم ورحمة هللا وبركاته،
ـــــــارال الاـــــــكر  ـــــــى بأســـــــم  ع  ـــــــعم باســـــــم المملرـــــــى المغر ي ـــــــي مـــــــي م ـــــــتهل هـــــــاه الرلمـــــــى أن أتق اســـــــمح ا ل

ــــــى  ــــــر: التجــــــار: والصــــــراعى ال ــــــابقى بجمه ري ــــــين  ــــــامع و ي ــــــان لمعــــــالي ال ــــــيع:  يا ــــــى واالمتر مصــــــر العر ي
( 109و لـــــــ  خلاهـــــــا المهرـــــــعس أحمـــــــع ســـــــمير صـــــــال   علـــــــ  الرئاســـــــى المتميـــــــل: واإلدار: الااعلـــــــى للـــــــعور: )

للمجلـــــس االقتصـــــادت واال تمـــــاعي  وأن أت  ـــــه للرئاســـــى ال ـــــابقى بالتهرئـــــى علـــــ   ـــــل مـــــا قامـــــت بـــــه مـــــن 
 (.109أ ل إ جاس معاليال العور: )

أبـــــ  الغـــــي  األمـــــين العـــــام لجامعـــــى الـــــعو  العر يـــــى    مـــــا أت  ـــــه بجليـــــل الاـــــكر لمعـــــالي الـــــع ت ر أحمـــــع
ــــى  ــــعؤوب لتق ي ــــي الماــــتر   وســــعيها ال ــــععم العمــــل العر  ــــه الجامعــــى ل ــــات تضــــطلع ب ــــعور المهــــم ال ــــ  ال عل
الترامـــــل العر ـــــي ب غيـــــى ت ـــــهيل اســـــتااد: الـــــعو  العر يـــــى مـــــن الاـــــر  الراتجـــــى عـــــن المتغيـــــرال االقتصـــــاد ى 

 اإلقليميى والعالميى. 
ن أشــــــيع بأعضــــــاء أما ــــــى المجلــــــس االقتصــــــادت واال تمــــــاعي بــــــالرظر للجهــــــ د التــــــي بــــــال ها وال  اــــــ تري أ

مـــــي ســـــ يل إعـــــعاد وت ـــــهيل أعمـــــا  هـــــاه الـــــعور:.  مـــــا أشـــــيع بك ـــــار الم ـــــ ولين وال  ـــــراء مـــــن  امـــــى الـــــعو  
العر يـــــــى علـــــــ  م ـــــــاهمتهم القي مـــــــى مـــــــي إغرـــــــاء  ـــــــعو  أعمـــــــا  هـــــــاه الـــــــعور: وال ةـــــــائو المعروضـــــــى علـــــــ  

 ا. الماار ين ميه
 حضرات السيدات والسادة،

 كت ــــــي ا تماعرــــــا اليــــــ م أهميــــــى خاصــــــى بــــــالرظر للتحــــــع ال التــــــي تعرمهــــــا ال ــــــاحى العالميــــــى واإلقليميــــــى. 
ــــع  ــــى  مــــي يــــل اســــتمرار تــــعاعيال  ائحــــى    مي   وتلامرهــــا مــــع األ مــــى 19 –ومــــن ضــــمرها مرطقترــــا العر ي

 ــــي م علــــ  دمــــا  االقتصــــاد العــــالمي  وأة ــــرل األو را يــــى التــــي ماقمــــت حالــــى الضــــ ابيى وعــــعم اليقــــين التــــي ت  
باـــــكل ملمـــــ س علـــــ  م ـــــارال الرمـــــ  القتصـــــاداترا العر يـــــى.  مـــــا ســـــاهمت اضـــــطرابال سالســـــل التمـــــ ين 
ـــــر:  ـــــ  م ـــــت يال قياســـــيى مـــــي ت ـــــار  وتي العالميـــــى وارتاـــــا  أســـــعار المرتجـــــال الطاقيـــــى والمـــــ اد الغاائيـــــى إل

د أســـــــس األمـــــــن  الغـــــــاائي والطـــــــاقي مـــــــي العع ـــــــع مـــــــن بلـــــــعان الضـــــــغ   التضـــــــ ميى باـــــــكل أصـــــــ     هـــــــع 
 المرطقى.
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ـــــــ  م ا هـــــــى التحـــــــع ال التـــــــي  مـــــــي هـــــــاا ال ـــــــيا     ـــــــعو  ليـــــــا  أن قـــــــعر: اقتصـــــــاد ال الـــــــعو  العر يـــــــى عل
ــــ  مضــــاعاى  ــــعرترا عل ــــر  بق ــــى  باــــكل   ي ــــى والم ــــتق ليى ســــتر ن رهير ــــال االقتصــــاد ى الراهر تارضــــها التقل 

جـــــار: وت حيـــــع الجهـــــ د مـــــن أ ـــــل تعليـــــل التعـــــاون والترامـــــل االقتصـــــادت واال تمـــــاعي العر ـــــي  وتعليـــــل الت
ال يريــــــى وتعميــــــو أواصــــــر التعــــــاون والتر ــــــيو االقتصــــــادت بــــــين دو  المرطقــــــى  باــــــكل   ــــــهم مــــــي تعليــــــل 

 متا ى ومرو ى اقتصاداترا مي يل وضعيى اقتصاد ى عالميى محا مى بالم اطر. 
 حاــــــل  ــــــعو  األعمــــــا  المعــــــروف عليرــــــا مــــــي هــــــاه الــــــعور: بالعع ــــــع مــــــن ماــــــاريع القــــــرارال والت صــــــيال 

ـــــــ  تح ـــــــى إل ـــــــى الم ضـــــــ عال الهادم ـــــــث تتمحـــــــ ر غال ي ـــــــي  حي ـــــــو الترامـــــــل االقتصـــــــادت العر   ـــــــين وتعمي
ــــــع ــــــال أ مــــــى    مي ــــــى التعــــــامي مــــــن م لا ــــــ  ضــــــمان األمــــــن 19-المعروضــــــى حــــــ   أول ي    والحــــــر  عل

ــــــى التجــــــار: الحــــــر: العر يــــــى  ــــــى  مــــــع م اصــــــلى متابعــــــى أداء مرطق وال ــــــياد: المائيــــــى والغاائيــــــى للــــــعو  العر ي
ـــــــــر  وتطـــــــــ رال االتحـــــــــاد ـــــــــارير المجـــــــــالس ال  اريـــــــــى  الر  ـــــــــ  اعتمـــــــــاد تق ـــــــــي  إضـــــــــامى إل الجمر ـــــــــي العر 

ـــــى المر ثقـــــى عـــــن مجل ـــــرا هـــــاا  مضـــــال  عـــــن دعـــــم  ـــــى وتقـــــارير اللجـــــان الاري المت صصـــــى ومكات هـــــا الترايا 
 . 2030الجه د العر يى مي ترايا أهعاف الترميى الم تعامى 

ــــي  ــــا هــــاا  والت  تمرــــ  أن تحظــــ  باهتمــــام خــــا   ومــــن الملاــــال األساســــيى علــــ   ــــعو  أعمــــا  ا تماعر
ــــــى وتاــــــجيع وتي ــــــير  ــــــاخ  ــــــاذب لالســــــتثمارال العر ي ــــــي تــــــ مير مر ــــــى ودورهــــــا م ــــــى االســــــتثمار العر ي اتااقي
تـــــعمو االســــــتثمارال العر يــــــى ال يريـــــى بغــــــرف تعليــــــل مـــــر  الترامــــــل االقتصــــــادت العر ـــــي  حيــــــث  تطلــــــع 

مــــــ  االقتصــــــادت والقــــــعر: اإل تا يــــــى  إلــــــ  أن ت ــــــهم االســــــتثمارال العر يــــــى ال يريــــــى مــــــي  يــــــاد: معــــــعالل الر
ومـــــي ت ـــــهيل  قـــــل الترر ل  يـــــا والمعرمـــــى  وخلـــــو مـــــر  الاـــــغل للاـــــ اب العر ـــــي  ورمـــــع معـــــعالل الترميـــــى 

 ال اريى مي العو  العر يى.
 أصحاب المعالي والسعادة، األروات واإلروة الحضور، 

ــــى إن ةقترــــا   يــــر: مــــي رغ ــــى والتــــلام  ميــــع الماــــار ين بإ جــــاس أشــــغا  هــــاه  الــــعور: وال ــــروج بقــــرارال عملي
تعكــــــــس قــــــــعرترا الجماعيــــــــى  ــــــــعو  عر يــــــــى علــــــــ  رمــــــــع تلــــــــ  التحــــــــع ال وم ا هــــــــى المتغيــــــــرال ال ــــــــريعى 

 والمتالحقى التي  اهعها العالم. 
 

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،
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 معالي المهندس أحمد سمير صالح
ــــدورة ) ــــة، ر اســــة ال ــــر التجــــارة والصــــناعة بجمهوريــــة مصــــر العربي ــــس االقتصــــادي 109وزي ( للمجل

 واالجتماعي
 سعادة السفير أحمد التازي 

ســــفير المملكـــــة المغربيـــــة بالقـــــاهرة ومنــــدوبها الـــــدا م لـــــدى جامعـــــة الــــدول العربيـــــة، ر اســـــة الـــــدورة 
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي110)

ــــي  ــــل العرب ــــات العم ــــديري منظم ــــة، وم ــــود العربي ــــوزراء ورؤســــاء الوف ــــالي ال صــــاحبات وأصــــحاب المع
 المشترك،

 

  ــــــــعع ي أن أرحــــــــل بكــــــــم مــــــــي بيــــــــترم بيــــــــت العــــــــرب   امعــــــــى الــــــــعو  العر يــــــــى  مــــــــي ا تمــــــــا  اللجرــــــــى 
ــــــعور: ) ( للمجلــــــس االقتصــــــادت واال تمــــــاعي  وياــــــرمري بعا ــــــى أن أ قــــــل لرــــــم تحيــــــال 110اال تماعيــــــى لل

األمــــــين العــــــام لجامعــــــى الــــــعو  العر يــــــى  الــــــات  ــــــان حريصــــــا  علــــــ   –معــــــالي ال ــــــيع أحمــــــع أبــــــ  الغــــــي  
ي ا تمـــــا  مجل ــــــكم الـــــ قر  لـــــ ال ارت اطــــــال طارئـــــى حالـــــت دون ذلــــــ   وقـــــع شـــــرمري بإلقــــــاء الماـــــار ى مـــــ

  لمى معاليه  مع تمرياته ألعما  المجلس بالت ميو والرجاس.

( للمجلـــــس االقتصـــــادت 110وأود أن أت  ـــــه بالتهرئـــــى إلـــــ  المملرـــــى المغر يـــــى علـــــ  تـــــرأس أعمـــــا  الـــــعور: )
اال تمـــــــــاعي واالقتصـــــــــادت واألما ـــــــــى العامـــــــــى  لترايـــــــــا واال تمـــــــــاعي  م  ـــــــــع: علـــــــــ  تعـــــــــاون القطـــــــــاعين 

ــــــررال التــــــي ستصــــــعر عــــــن هــــــاه الــــــعور: الهامــــــى للمجلــــــس  وال  اــــــ تري إال أن أت  ــــــه بالاــــــكر إلــــــ   المق
ــــس والمتابعــــى مــــع  ــــعور: الماضــــيى للمجل ــــى علــــ   ه دهــــا خــــال  ترأســــها ألعمــــا  ال ــــى مصــــر العر ي  مه ري

 األما ى العامى عمليى ترايا القرارال.

 ت وأصحاب المعالي والسعادة،صاحبا
- رعقــــع مجل ــــكم المــــ قر مــــي مرحلــــى هامــــى تمــــر بهــــا دو  العــــالم مــــي إطــــار التعــــامي مــــن  ائحــــى   ميــــع 

ــــــعاعيال الحــــــرب الروســــــيى 19 ــــــي يــــــل ت ــــــ  بعــــــض  –  و ــــــال  م ــــــالط ع أن التــــــأةيرال عل األو را يــــــى  و 
دل التــــــعاعيال عليهــــــا الــــــعو  العر يــــــى   ــــــاءل باــــــكل مضــــــاع   ظــــــرا  ألوضــــــاعها الصــــــع ى أصــــــال   وذا

صــــع  ال  ثيــــر:  الســــيما بالر ــــ ى للــــعو  األقــــل  مــــ ا   وتلــــ  التــــي ت ا ــــه تحــــع ال وصــــراعال   ــــال  مــــي 
القـــــــ : القائمـــــــى بـــــــاالحتال  بممارســـــــتها الالإ  ـــــــا يى علـــــــ  الاـــــــعل الال ـــــــطيري  –يـــــــل اســـــــتمرار إســـــــرائيل 

 الاقيو.

ــــي  ــــع: تأخــــا م ــــل الجهــــ د  ــــل هــــاه األمــــ ر وغيرهــــا تتطلــــل مــــعاخالل  ع  ــــ  التحــــع ال وتعلي االعت ــــار تل
ــــــ  التعــــــامي مــــــن   ميــــــع    والمضــــــي قــــــعما  مــــــي ترايــــــا خطــــــى الترميــــــى الم ــــــتعامى 19-العر يــــــى الراميــــــى إل

2030. 
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( للمجلـــــــس االقتصـــــــادت واال تمـــــــاعي 110ا طالقـــــــا  ممـــــــا تقـــــــعم   ـــــــأتي ماـــــــرو   ـــــــعو  أعمـــــــا  الـــــــعور: )
للمـــــ اطن العر ـــــي بكامـــــى مئاتـــــه  و ـــــالتر يل علـــــ   اليـــــ م  ليـــــععم تلـــــ  الت  هـــــال ويحقـــــو المصـــــلحى العليـــــا

ضــــمان الحيــــا: الرريمــــى للائــــال الضــــعياى مــــي المجتمــــع  و مــــا  مكــــن مــــي ال قــــت ذاتــــه مــــن إعــــعاد الرــــ ادر 
العر يــــــى القــــــادر: علــــــ  م ا هــــــى التحــــــع ال وم ا  ــــــى التطــــــ رال المتالحقــــــى مــــــن ح لــــــه  و مــــــا    ــــــع قيمــــــى 

 م.ومكا ى اإلقليم العر ي بين أقاليم العال

 صاحبات وأصحاب المعالي والسعادة،
تاــــــــكل تحضــــــــيرال مجل ــــــــكم المــــــــ قر للقمــــــــى العر يــــــــى القادمــــــــى مــــــــي الجمه ريــــــــى الجلائريــــــــى الع مقراطيــــــــى 
ـــــــي  ـــــــى مـــــــي دورتهـــــــا ال ام ـــــــى م ـــــــى  االقتصـــــــاد ى واال تماعي ـــــــى الترم ي الاـــــــع يى  والتحضـــــــير للقمـــــــى العر ي

ــــ ر: ا ــــى  مرصــــى هامــــى ل ل ــــو الجمه ريــــى اإلســــالميى الم ريتا ي ــــع  بمــــا  حق ــــ  هــــاا الم ــــت   الرمي ــــرارال عل لق
األهــــــعاف المر ــــــ : وتحقيــــــو الترميــــــى الم ــــــتعامى المراــــــ د:  ذلــــــ  مضــــــال  عــــــن الم ضــــــ عال االقتصــــــاد ى 
ــــي العمــــل  ــــي تمــــس القضــــا ا ذال األول يــــى م ــــ  ماــــرو   ــــعو  أعمــــالرم  والت ــــى المعروضــــى عل واال تماعي

ــــــــو بمرطقــــــــى التجــــــــار: الحــــــــر: العر يــــــــى االقتصــــــــادت واال تمــــــــاعي العر ــــــــي الماــــــــتر   الســــــــيما م يمــــــــا  تعل
الر ــــــر   وتطــــــ رال االتحــــــاد الجمر ــــــي  والرقــــــل ال حــــــرت  واالســــــتثمار  واألمــــــن الغــــــاائي  و تــــــائج أعمــــــا  
المجــــــالس ال  اريــــــى المت صصــــــى للصــــــحى والاــــــ اب والرياضــــــى والتعــــــاون العر ــــــي الــــــعولي مــــــي المجــــــاالل 

ــــى  وغيرهــــا مــــن الم ضــــ عال ال ــــى والترم ي ــــى اال تماعي ــــ  تعليــــل الجهــــ د العر ي ــــي مــــي مجملهــــا ت ــــع  إل ت
ــــــع  ــــــ  التعــــــامي مــــــن  ائحــــــى   مي ــــــى الم ــــــتعامى 19-الراميــــــى إل ــــــا خطــــــى الترمي   والمضــــــي قــــــعما  مــــــي تراي

2030. 

ـــــ   هـــــ دهم  ـــــى عل ـــــ  رؤســـــاء وأعضـــــاء ال مـــــ د العر ي ـــــام  ال   ـــــعري إلـــــ  أن أت  ـــــه بالاـــــكر إل ومـــــي ال ت
ــــــس المــــــ قر ــــــى العامــــــى بمــــــا  مكــــــن مــــــن خــــــال  اال تماعــــــال التحضــــــيريى للمجل ــــــلمالء باألما    و ــــــال  لل

ـــــي  ـــــه سي ـــــهم باـــــكل ماعـــــل م ـــــو أ  ـــــات أة ـــــس  وال ـــــع ألعمـــــا  المجل اإلعـــــعاد الم ضـــــ عي والل   ـــــتي الجي
  جاس أعماله  وال روج بالقرارال التي تععم العمل الترم ت االقتصادت واال تماعي الماتر .
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