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 (2228)  :م القةراةة ق
 (.104( و)103بان دو  ي المجلس ) العام قرير األمان  موضوع القةرا :

 نص القرا : ❖
( 103"اإلحاطةةةة عًمةةةاال مةةة، التقةةةدألمل  تقماةةةم األمةةةين العةةةام حةةةو   ن يةةة  قةةةمارات الةةةدورة  

 (."104( و 103لًمجًسل ونشاط األمانة العامة  ين دور ي المجًس  
 را  والقتائج:اإلجراءا  المتخ   لتقرا  الق  ✓

مةةةةة قمة رقةةةةةي العًةةةةةن المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة    ةةةةةي  عمةةةةةيي القةةةةةمار
ل والمنظمةةات العمميةةة المت صصةةة  موجةة  المةة قمة رقةةي 9/9/2019 تةةارا   1629/3
 .9/9/2019 تارا   4659/5

 
 

 (2229)  قةةةةةم القةةةةةةةرا :
على  جامعة ال)ول العربيةعي لمجلس الملف االقتصادي واالجتما  موضةةةةةوع القةةةةةرا :

 .(2020( )ما س/آذا  31مستوى القمة د.ع )
 نص القرا :  ❖
دعةةةةةةةةةةوة الةةةةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةةةةا  والمجةةةةةةةةةةالس الو اراةةةةةةةةةةة المت صصةةةةةةةةةةة والمنظمةةةةةةةةةةات  -1" 

العمميةةةةةة المت صصةةةةةة إلةةةةةن موامةةةةةاة األمانةةةةةة العامةةةةةة  الموضةةةةةوعات االقتصةةةةةادية 
المًةةةةةت االقتصةةةةةادي  واالجتماعيةةةةةة التنمواةةةةةة التةةةةةي  ممةةةةة  مةةةةةي إدراج ةةةةةا ضةةةةةمن

( لمجًةةةةةةةةس جامعةةةةةةةةة الةةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةةة عًةةةةةةةةن 31واالجتمةةةةةةةةاعي لًةةةةةةةةدورة العاديةةةةةةةةة  
ل 2019مسةةةةةةةتو، القمةةةةةةةةل مةةةةةةةي موعةةةةةةةد أقصةةةةةةةا    ةةةةةةةم ديسةةةةةةةم م/ قةةةةةةةانون األو  

وذلةةةةةةة  ومقةةةةةةةاا ضليةةةةةةةات عةةةةةةةما الموضةةةةةةةوعات االقتصةةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةة عًةةةةةةةن 
 القمة العممية.

لمجًةةةس جامعةةةة الةةةدو   (31ألت ةةةمن المًةةةت االقتصةةةادي واالجتمةةةاعي لًةةةدورة   -2
 العممية عًن مستو، القمة الموضوعات التالية:
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 قماةةةةم األمةةةةين العةةةةام عةةةةن العمةةةة  االقتصةةةةادي واالجتمةةةةاعي التنمةةةةوي العممةةةةي  •
 المشتمك.

( لمجًةةس جامعةةة الةةدو  العمميةةة 30 قماةةم حةةو  متا عةةة  ن يةة  قةةمارات الةةدورة   •
 عًن مستو، القمة.

والمجةةالس الو اراةةة والمنظمةةات  الموضةةوعات التةةي  قتمح ةةا الةةدو  األع ةةا  •
العمميةةةةةةةة المت صصةةةةةةةةل ومةةةةةةةت معةةةةةةةاأليم عةةةةةةةما الموضةةةةةةةوعات االقتصةةةةةةةادية 

 واالجتماعية عًن القمة."
  اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج:  ✓

مةةةة قمة رقةةةةي العًةةةةن المنةةةةدوميات الداامةةةةة لًةةةةدو  األع ةةةةا   موجةةةة    ةةةةي  عمةةةةيي القةةةةمار
 العممية المت صصةة  موجة  المة قمة رقةيل والمنظمات 9/9/2019 تارا   1629/3
وقامةةةةم األمانةةةةة العامةةةةة  متا عةةةةة  ن يةةةة   ةةةة ا القةةةةمارل  .9/9/2019 تةةةةارا   4659/5

 وأعدت  قماماا موجزاا سيتي مناقشته ضمن ال ند الم صص ل ل .
   

  
 (2230)  قم القةةةةةةةةةةةةةةةرا :

التقمويةةةةةة: االقتصةةةةةادية  متابعةةةةةة  قراةةةةة  قةةةةةرا ا  القمةةةةةة العربيةةةةةة  موضةةةةةوع القةةةةةرا :
الجمرو يةةةةةةةة  –واالجتماعيةةةةةةةة فةةةةةةةي دو  رةةةةةةةا الرابعةةةةةةةة )باةةةةةةةرو  

 (.20/1/2019اللبقانية: 
 نص القرا : ❖
التمحيةةة   ةةةاإلجما ات التةةةي ا  ةةة   ا األمانةةةة العامةةةة والةةةدو  األع ةةةا  والمجةةةالس  -1"

ات قةةةمار الو اراةةةة المت صصةةةة وماسسةةةات العمةةة  العممةةةي المشةةةتمك لتن يةةة  نتةةةاا  و 
لعمميةةة التنمواةةة: االقتصةةادية واالجتماعيةةة مةةي دور  ةةا الما عةةة التةةي ع قةةدت القمةةة ا

 .20/1/2019مي مدألنة  يموت  الجم وراة الً نانية  تارا  
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 كًيف األمانة العامةة  متا عةة  ن ية  مقةمرات القمةة  التنسةيت مة، الةدو  األع ةا   -2
ام مةي  ة ا الشة ن والمجالس الو اراة والمنظمات العممية المت صصةل وإعداد  قم 

( لمجًةةس جامعةةة الةةدو  العمميةةة عًةةن 31ألةةتي رمعةةه إلةةن الةةدورة العاديةةة القادمةةة  
 (.2020مستو، القمة  مارس/ ذار 

دعةةةةوة الًجنةةةةة المعنيةةةةة  المتا عةةةةة واإلعةةةةداد لًقمةةةةي العمميةةةةة التنمواةةةةة: االقتصةةةةادية  -3
مانةةةة واالجتماعيةةةة إلةةةن عقةةةد اجتماعا  ةةةا قًمةةةا دعةةةم الااجةةةة لةةة ل ل و كًيةةةف األ
 العامة  تقديي  قارام  المستجدات إلن المجًس االقتصادي واالجتماعي.

التمحي   است امة الجم وراة الً نانية الجتماع ي ةي الةدو  العمميةة والماسسةات  -4
والصنادألت التمواًيةل لمناقشة ومًورة  ليات   عي  مبادرة م امة رايس الجم وراة 

إنشةةةةا  مصةةةةمع عممةةةةي إلعةةةةادة اإلعمةةةةار الً نانيةةةةة العمةةةةاد ميشةةةةا  عةةةةون  شةةةة ن "
 والتنمية". 

دعةةةةوة الةةةةدو  العمميةةةةة لمزاةةةةد مةةةةن التعةةةةاون مةةةةي مجةةةةا  االقتصةةةةاد المقمةةةةي و بةةةةاد   -5
ال  ماتل ال سيما مي موضوع األمن السةي ماني وال يانةات الش صةية والتشةماعات 
ذات الصًة سعياا لًوصو  إلن منصات مشتمقة لتا يةز التبةاد  التجةاري والنمةو 

 قتصادي.اال

أ ميةةة   عيةة  مبةةادرة صةةاح  السةةمو الشةةي  صةةبا  األحمةةد الجةةا م الصةةبا  أميةةم  -6
دولةةةةةة الكواةةةةةم إلنشةةةةةا  صةةةةةندوج عممةةةةةي لجسةةةةةت مار مةةةةةي مجةةةةةاالت التكنولوجيةةةةةا 
واالقتصةةةةةةةةةاد المقمةةةةةةةةةي  اةةةةةةةةةم إدارة الصةةةةةةةةةندوج العممةةةةةةةةةي ل نمةةةةةةةةةا  االقتصةةةةةةةةةادي 

قطةم والجم وراةة واالجتماعيل و ك يف التنسيت  ين ق  من دولة الكوام ودولة 
الً نانيةةةةة والةةةةدو  العمميةةةةة الماابةةةةة واألمانةةةةة العامةةةةة لًجامعةةةةة والصةةةةندوج العممةةةةي 
ل نمةةةةةةا  االقتصةةةةةةادي واالجتمةةةةةةاعي والمنظمةةةةةةة العمميةةةةةةة لتكنولوجيةةةةةةات اال صةةةةةةا  
والمعًومةةات مةةي سةة ي  وضةة، أسةةس عمةة  الصةةندوج و ن يةة  المبةةادرة لمةةا ل ةةا مةةن 

 كنولوجيا مي المنطقة العممية." أ مية لدعي الشمقات الناشئة وقطاع الت
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 اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج:  ✓
مةةةةة قمة رقةةةةةي العًةةةةةن المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة    ةةةةةي  عمةةةةةيي القةةةةةمار

ل والمنظمةةةات العمميةةةة المت صصةةةة  موجةةة  المةةة قمة رقةةةي 9/9/2019 تةةةارا   1629/3
 متا عةةةةةةةةة  ن يةةةةةةةة  القةةةةةةةةمارات  مةةةةةةةةة. وقامةةةةةةةةم األمانةةةةةةةةة العا9/9/2019 تةةةةةةةةارا   4659/5

االقتصةةةةادية الصةةةةادرة عةةةةن القمةةةةةل وسةةةةيتي عةةةةما اإلجةةةةما ات الم ت ةةةة ة ضةةةةمن المًةةةةت 
( لمجًةةةةس جامعةةةةة 31االقتصةةةةادي واالجتمةةةةاعي المممةةةةوع إلةةةةن الةةةةدورة العاديةةةةة القادمةةةةة  

 (.2020 مارس/  ذار  الدو  العممية عًن مستو، القمة
 

 (2231) قةةةةةةةةم القةةةةةرا : 
القرا :  حسان أسالاب وإجراءا  عرض الموضوعا  على المجلس االقتصةادي  موضوع

 واالجتماعي.

 نص القرا : ❖

واإلجما ات التالية لعما الموضوعات عًةن المجًةس االقتصةادي  األسالي "اعتماد 
 واالجتماعي:

( من المادة السا عة من النظام الدا ًي لًمجًس 2إن اذاا لما جا   ال قمة   -1
الجتماعيل  تًقن أمانة المجًس مقتمحات الموضوعات التي االقتصادي وا

 طً  الدو  األع ا  والمجالس الو اراة المت صصة والمنظمات العممية 
المت صصة إدراج ا عًن جدو  أعما  المجًسل وذل  مي موعد ماألته 
 مسة وأرمعين ألوماا من التارا  المادد ل د  دورة االنعقاد العادي لًمجًس 

 ن الموضوعات مش وعة  الم قمات الت سيماة الج مة.واج  أن  كو 

دعوة الدو  األع ا  إلن إرسا  الموضوعات التي  ندرج ضمن  -2
ا تصاصات المجالس الو اراة والمنظمات العممية المت صصة إلي ا لدراست ا 
والتوصية  ش ن ا ق   عمض ا عًن المجًس االقتصادي واالجتماعي. وامكن 

وضوعات عًن المجًس  شك  مباشم مي حا  لًدو  األع ا  عما الم
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عدم وجود ا تصاص ألي مجًس و اري عممي أو منظمة م تصين 
 لًموضوع ال ي  مم  مي عمضه عًن المجًس.

     الدو  األع ا  مي االعتبار عند التقدم  الم قمات الشارحة  -3
لًموضوعات المقتمحة أن  ت من     الم قمات الجوان  المتعًقة  آليات 

ا  وأسالي  التن ي   النسبة لًمقتمحات التي  شتم  عًن مشارا،  نمواة التمو 
 واقتصادية واجتماعية."

 اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓

 1629/3مةة قمة رقةةي العًةةن المنةةدوميات الداامةةة لًةةدو  األع ةةا   موجةة    ةةي  عمةةيي القةةمار
 4659/5  المةةةة قمة رقةةةةي ل والمنظمةةةةات العمميةةةةة المت صصةةةةة  موجةةةة9/9/2019 تةةةةارا  
 .9/9/2019 تارا  

 
 

  (2232)  قم القةةةةةةةةةةةةرا :
متابعةةة  قراةة  قةةرا ا  القمةةة العربيةةة األفريتيةةة فةةي دو  رةةا الرابعةةة   موضةةةوع القةةةةرا :

واإلع)اد للقمة فةي ( 23/11/2016غاقيا االستوائية:  –)ماالبو  
 الجوانب االقتصادية. –دو  را الخامسة 

 :(1 لقرا نص ا ❖
 ج ود مةا لمواصةًة األمماقةي اال اةاد م وضةية م،  التنسيت العامة األمانة  كًيف -1"

  م يةداا  الن ةااي شةكً ا مةي االمماقيةة العمميةة العمة   طةة مشةموع لوض، المشتمقة
 مةاال و مةي الما عةة األمماقيةةات القمة العمميةة قمار  عًيه منص لما ومقاا  العتماد ال
 أعمةةا   ةةام  عًةةن ال ارجيةةة لةةو را  مشةةتمك اجتمةةاع   ةةج مةةن وذلةة  ل2016
 مةي 2019 أألًو /سة تم م مةي المتاةدة لألمةي العامةة لًجمعية( 74  العادية الدورة

                                                 

الممًكة األردنية ال اشميةل دولة اإلمارات العممية المتادةل ممًكة البامانل الممًكة    قم ق  من: الممًكة المغمميةل(  1)
 العممية السعوديةل دولة قطمل الجم وراة اليمنية انساا  ا من أشغا  الدورة الما عة لًقمة. 
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 العمميةة لًقمةة التا ةيمي  ال ارجيةة لةو را  المشةتمك االجتمةاع  ةج  أو نيواوركل
 .(2 السعودية العممية الممًكة مي ال امسة االمماقية

 العممةةةةةي الةةةةةو اري  لًمةةةةةا مم العمميةةةةةة مصةةةةةم جم وراةةةةةة  است ةةةةةامة يةةةةة التمح  -أ   -2
 .الغ ااي واألمن الزراعية التنمية حو  الما ، المشتمك األمماقي

 الزراعيةةةةة لًتنميةةةةة العمميةةةةة المنظمةةةةة مةةةة،  التنسةةةةيت العامةةةةة األمانةةةةة  كًيةةةةف -ب
 ج ةةةود ي لمواصةةةًة العمميةةةة مصةةةم وجم وراةةةة االمماقةةةي اال اةةةاد وم وضةةةية
 مةةةن األو  النصةةةت  ةةةج  الةةةو اري  االجتمةةةاع لعقةةةد الج مةةةة يبةةةاتالتم  وأ ةةة 
 .2019 أو   شمان /أكتومم ش م

 االقتصةةةةةةةادي المجًةةةةةةةس ا صةةةةةةةا  نقةةةةةةةاط  موامةةةةةةةاة العامةةةةةةةة األمانةةةةةةةة  كًيةةةةةةةف – ج
 ".االجتماعات      نتاا  واالجتماعي

 اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج:   ✓
مةةةةة قمة رقةةةةةي الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة  عًةةةةةن المنةةةةةدوميات ال  ةةةةةي  عمةةةةةيي القةةةةةمار

ل والمنظمةةات العمميةةة المت صصةةة  موجةة  المةة قمة رقةةي 9/9/2019 تةةارا   1629/3
وقامةةم األمانةةة العامةةة  التنسةةيت مةة، الةةدو  األع ةةا   .9/9/2019 تةةارا   4659/5

جزاا والمنظمةةات العمميةةة والمجةةالس الو اراةةة لمتا عةةة  ن يةة   ةة ا القةةمارل وأعةةدت  قماةةماا مةةو 
 سيتي مناقشته ضمن ال ند الم صص ل ل . 

 

 
 

                                                 
 مالحظة المملكة المغربية:(    2)

  ماال و الما عة االمماقية العممية القمة عن الصادر( 10  رقي القمار إلن اإلشارة ضمورة المغممية الممًكة  اقد*  
 مبادئ ي اّدد( 10  رقي القمار أن إلن  النظم القمةل ن س عن الصادر( 7  رقي القمار جان  إلن ل2016 سنة

 من يكون  لن إذ االمماقيةل العممية لًشماكة المشتمقة االجتماعات  ش ن متباد  ناو عًن م ًزمة مق ولة ومعاأليم
  كون  أن دون  مشتمقة واجتماعات نشاطات عدة عًن  شتم  مشتمقةل إمماقية عممية عم   طة إقمار لمنطقيا

 ال وا ط وض، ق   مشتمقة عم   طة إجا ة ي مكن ال وعًيهل. واالجتماعات النشاطات لتً  ضوا ط  ناك
 .االمماقية العممية والشماكة لججتماعات المشتمقة

 االقتصادي المعتمد من طمع المجًس االمماقيةل العممية ال طة مشموع  ش ن االيلال القمار مص  يمكن ال * 
 ال طة. ن س  ش ن( 8364  رقي الو اري  المستو،  عًن الجامعة مجًس عن الصادر القمار عن واالجتماعيل
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 (2233)  قم القةةةةةةةةةةةرا :
 للةة)ولمتابعةةة  قراةة   عةةيا الريةةاض الصةةاد  عةةن القمةةة الرابعةةة   موضةةةةةوع القةةةةةرا :

-10العربيةةةةةةةةةةةةةة ودول أمرياةةةةةةةةةةةةةا الجقوبيةةةةةةةةةةةةةة )الريةةةةةةةةةةةةةاض: 
 الجوانب االقتصادية. -(11/11/2015

 نص القرا : ❖
القطاع ال اص  ا ااد الغةمع العمميةة( مةي إقامةة  ةط  اةمي مبارقة ودعي ج ود  -1"

 ةةةين الةةةدو  العمميةةةة وال ما اةةة ل مةةة، الت كيةةةد عًةةةن التنسةةةيت  ةةةين الجةةةان ينل ودعةةةوة 
القطةةاع ال ةةاص إلةةن   عيةة  نتةةاا  الزاةةارة التةةي قةةام   ةةا أمةةين عةةام ا اةةاد الغةةمع 

 العممية إلن جم وراة ال ما ا .

مع العمميةةةة( لًتنسةةةيت مةةة، األكاديميةةةة العمميةةةة دعةةةوة القطةةةاع ال ةةةاص  ا اةةةاد الغةةة -2
لًعًةةوم والتكنولوجيةةا والنقةة  الباةةمي واألمانةةة العامةةة لًجامعةةة وجم وراةةة ال ما اةةة  
  صةةةة ت ا منسةةةةت الجانةةةة  األمماكةةةةي الجنةةةةومي( واألطةةةةماع ذات الصةةةةًةل لوضةةةة، 
 طة عمة   شةم  إعةداد دراسةة جةدو، شةامًة و ليةات التن ية  لمشةموع إنشةا   ةط 

مي ألممط  ين الدو  العممية وجم وراة ال ما ا ل وإقامةة مةوانم ماوراةة مجحي  ا
ومنةةةاطت لوجيسةةةتية عمميةةةة  ما اًيةةةة مشةةةتمقةل مةةة، االستمشةةةاد  دراسةةةات الجةةةدو، 

 الم داية التي أعد  ا األكاديمية مي   ا ال صوص.
عةةةما الموضةةةوع متكةةةامجا عًةةةن الج ةةةات المعنيةةةةل ومةةةن  ةةةي رمعةةةه إلةةةن المجًةةةس  -3

 واالجتماعي ال  اذ ما ألما  مناسباا." االقتصادي 
 اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج:  ✓

مةةةة قمة رقةةةةي العًةةةةن المنةةةةدوميات الداامةةةةة لًةةةةدو  األع ةةةةا   موجةةةة    ةةةةي  عمةةةةيي القةةةةمار
ل والمنظمات العممية المت صصةة  موجة  المة قمة رقةي 9/9/2019 تارا   1629/3
ة العامةةة  التنسةيت مة، الةدو  األع ةةا  وقامةم األمانة .9/9/2019 تةارا   4659/5

 .والمنظمات العممية والمجالس الو اراة لمتا عة  ن ي    ا القمار
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 (2234)  قم القةةةةةةةةةةةةرا :
الكبةرى و طةو ا   العربيةمحو  أعمال ال)و  : مقطقة التجا   الحر   موضوع القرا :

 اال حاد الجمركي العربي.
 نص القرا : ❖
 منطقة التجارة الامة العممية الك م،:أوالا: "
 لجنة التن ي  والمتا عة:  -

 ( لًجنةةةةةة التن يةةةةة  والمتا عةةةةةة47 قماةةةةةم و وصةةةةةيات االجتمةةةةةاع  الموامقةةةةةة عًةةةةةن  .أ
 .(3 (20/6/9201-17 األمانة العامة: 

حةةةةد الةةةةدو  األع ةةةةا  عًةةةةن اإلصةةةةدار االلكتمونةةةةي لشةةةة ادات المنشةةةة  دعمةةةةاا  .ب
 اري  ين الدو  األع ا . لتس ي  و بسيط إجما ات التباد  التج

الموامقةةةة عًةةةن اسةةةتممار عمةةة  ال ماةةةت العممةةةي لسةةةجمة الغةةة ا  و سةةة ي  التجةةةارة  .ج
  ام مظًة لجنة التن ي  والمتا عة.

 قواعد المنش  الت صيًية العممية:  -
الموامقةةةةةةة عًةةةةةةن  قماةةةةةةم و وصةةةةةةيات االجتمةةةةةةاع السةةةةةةا ، لكبةةةةةةار المسةةةةةةاولين لًمجًةةةةةةس 

 ةةةةا  الًجنةةةةة ال نيةةةةة لقواعةةةةد المنشةةةة  العمميةةةةة االقتصةةةةادي واالجتمةةةةاعي وممشةةةةارقة أع
 (ل م، الت كيد عًن:25/4/2019-23 األمانة العامة: 

قاامة قواعد المنش  الت صيًية لًسً، العممية المدرجة مةي القةاامتين الموامقة عًن  .أ
والتةةي وامةةت عًي ةةا االجتمةةاع السةةا ، لكبةةار  ومةةت الصةةيغة المممقةةة(ل ( 3( و 2 

 كًيةف األمانةة العامةة و ا  الًجنة ال نيةة لقواعةد المنشة  المساولين  مشارقة أع 
 مةةة، األ ةة   االعتبةةار مواقةةةت الةةدو  العمميةةةةل عًةةن الةةةدو  األع ةةا ل  ةةا تعميم

                                                 
ذج التواقي،  ين الدو   اقد الممًكة المغممية عًن قيام لجنة التن ي  والمتا عة  إعادة النظم مي موضوع  باد  نما(  3)

( لًمجًس االقتصادي واالجتماعي    ا الش نل والقاضي  إلغا   باد  75مي االعتبار قمار الدورة   األع ا ل أ  اا 
   نماذج التواقي،.
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عًن أن  قوم الدو  العممية  تم ي  أوضاع ا لد ول ا حيز التط يت اعتبةاراا مةن 
1/6/2020.  
واعةد المنشة  الت صةيًية  عةد مماجعةة ق  كًيف الًجنة ال نية لقواعد المنش  العممية  .ب

عًةن أن  كةون المماجعةة ل ( معةاا حيةز التن ية 3( و 2عام من د ةو  القةاامتين  
 . عد ذل  لقواعد المنش  الت صيًية ق   مس سنوات

اسةةةةةةتممار الًجنةةةةةةة ال نيةةةةةةة لقواعةةةةةةد المنشةةةةةة  العمميةةةةةةة قًجنةةةةةةة داامةةةةةةة  عقةةةةةةد  شةةةةةةك   .ج
 دوري من أج :

 ية  ط يت قواعد المنش  الت صيًية.العم  عًن ح  المشاك  التي  واجه عمً -
مماجعةةة األحكةةام العامةةة لقواعةةد المنشةة  العمميةةة لكةةي  تواكةة  مةة، التطةةورات  -

 الدوليةل واقتما  التعدألجت الج مة  ش ن ا.
 وض، نظام لتط يت م دأ  ماكي المنش   ين الدو  العممية. -

  طوام منطقة التجارة الامة العممية الك م،: -
و وصةةةةةيات االجتمةةةةةاع االو  لًجنةةةةةة ال  ةةةةةما  القةةةةةانونيين  الموامقةةةةةة عًةةةةةن  قماةةةةةم -أ

الم تصين لتطةوام الااةة القواعةد االجماايةة المتعًقةة  آليةة مةز المنا عةات مةي 
-21إطةةةةةةةةةار منطقةةةةةةةةةة التجةةةةةةةةةارة الاةةةةةةةةةمة العمميةةةةةةةةةة الك ةةةةةةةةةم،  األمانةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة: 

22/7/2019.) 
مةةةةة  اعتمةةةةةاد  ليةةةةةة  وامةةةةةت اضرا  مةةةةةي ا  ةةةةةاذ القةةةةةمارات لكامةةةةةة الًجةةةةةان ومةةةةةمج الع -ب

المن  قةةةةةةة عةةةةةةن لجنةةةةةةة التن يةةةةةة  والمتا عةةةةةةة المعنيةةةةةةة  الت ةةةةةةاوا حةةةةةةو  المجحةةةةةةت 
 القانونية المكمًة لً منام  التن ي ي لًمنطقة.

الطًةةةةة  مةةةةةن الًجةةةةةان التةةةةةي أنشةةةةةئم  غةةةةةما إعةةةةةداد مجحةةةةةت مكمًةةةةةة لً منةةةةةام   -ج
 التن ي ي لًمنطقةل سمعة االنت ا  من عمً ا الستكما  أرقان المنطقة.

ا  مشةةةةةةارقة الم تصةةةةةةين وال نيةةةةةةين مةةةةةةي الًجةةةةةةان الطًةةةةةة  مةةةةةةن الةةةةةةدو  األع ةةةةةة -د
ال اصةةةةةةة  الت ةةةةةةاوا حةةةةةةو  المجحةةةةةةت القانونيةةةةةةة المكمًةةةةةةة لً منةةةةةةام  التن يةةةةةة ي 

 لًمنطقةل نظما لط يعت ا ال نية ول مان جودة م مجات  ً  الًجان.
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 :(4  لية التزام الدو  األع ا   قمارات المجًس االقتصادي واالجتماعي -
 ةةةةةةةة  الجم وراةةةةةةةةة اليمنيةةةةةةةةة  شةةةةةةةة ن عةةةةةةةةدم ق ةةةةةةةةو  الم ةةةةةةةةمرات المقدمةةةةةةةةة مةةةةةةةةن مم -أ

إمكانيةةةةةةة االلتةةةةةةزام  ةةةةةةبعز قةةةةةةمارات المجًةةةةةةس االقتصةةةةةةادي واالجتمةةةةةةاعي  يمةةةةةةا 
ألتعًةةةةت  ةةةةالتط يت الكامةةةة  لمتطًبةةةةات منطقةةةةة التجةةةةارة الاةةةةمة العمميةةةةة الك ةةةةم،ل 
نظةةةةةةةماا لًظةةةةةةةموع ميةةةةةةةم الموا يةةةةةةةة التةةةةةةةي  مةةةةةةةم   ةةةةةةةا الجم وراةةةةةةةة اليمنيةةةةةةةة مةةةةةةةي 

كامةةةةةةة  لقةةةةةةةمارات المجًةةةةةةةس حةةةةةةةا  الوقةةةةةةةم الةةةةةةةما نل مةةةةةةة، االلتةةةةةةةزام  ةةةةةةةالتط يت ال
  اسن  ً  الظموع.

ياةةةةةةةت لًةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةة األع ةةةةةةةا   منطقةةةةةةةة التجةةةةةةةارة الاةةةةةةةمة العمميةةةةةةةة الك ةةةةةةةم،  -ب
 ط يةةةةت م ةةةةدأ المعامًةةةةة  الم ةةةة   مةةةةا ألتناسةةةة  مةةةة، حجةةةةي ال ةةةةمرل عًةةةةن قةةةة  
مةةةةةةةةةةن: الجم وراةةةةةةةةةةة الجزااماةةةةةةةةةةة الديمقماطيةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةع ية وجم وراةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةماج 

التجةةةةاري مةةةةي إطةةةةار المنطقةةةةةل عًةةةةن والممًكةةةةة المغمميةةةةة مةةةةي مجةةةةا  التبةةةةاد  
أن  اةةةةةاط األمانةةةةةة العامةةةةةة عًمةةةةةاا  ةةةةةاإلجما ات المت ةةةةة ة مةةةةةي  ةةةةة ا الشةةةةة ن وأن 

  قوم  عمض ا عًن المجًس االقتصادي واالجتماعي.
حةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةدو  التةةةةةةةةةةي لةةةةةةةةةةي   ن ةةةةةةةةةة   عةةةةةةةةةةز قةةةةةةةةةةمارات المجًةةةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةةةادي  -ج

واالجتمةةةةةةةةاعي مةةةةةةةةي إطةةةةةةةةار منطقةةةةةةةةة التجةةةةةةةةارة الاةةةةةةةةمة العمميةةةةةةةةة الك ةةةةةةةةم، عًةةةةةةةةن 
و االلتةةةةزام الك ًّةةةةي  قةةةةمارات المجًةةةةس وإ ةةةةج  األمانةةةةة العامةةةةة   يةةةةة السةةةةعي ناةةةة

مسةةةةةةةةةةةةةتجدات  شةةةةةةةةةةةةة ن ا وذلةةةةةةةةةةةةة  لعمضةةةةةةةةةةةةة ا عًةةةةةةةةةةةةةن المجًةةةةةةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةةةةةةادي 
 واالجتماعي مي دور ه القادمة. 

                                                 

 (   تا ظ الممًكة المغممية عًن   ا القمار لألسباب التالية:4 
القتصةادي واالجتمةاعيل حيةد قةدمم  قماةماا م صةجا حةو  ألاقد المغمب عًن التزامه  آلية  ط يت قمارات المجًةس ا -

 كامة الم مرات المعقولة لتط يق ا إجما  طً  اإلع ا  الجممقي.
   قم الممًكة المغممية أن ا  ط ت قامة اإلع ا ات الواردة مي منطقة التجارة الامة العممية الك م،. -

حيد  مناه  شك   لي  مجمد  قديي الطً ل وأن   ا  لي يس ت لًممًكة المغممية أن رم م طًباا ل ع ا  الجممقي -
اإلجةةما  ال ألةةا م عًةةن انسةةيا ية الةةواردات مةةن الةةدو  العمميةةةل حيةةد عممةةم نمةةواا م ةةطمداا منةة   دايةةة  ط يةةت ا  اقيةةة 

 التباد  الام العمميةل عًن عكس الصادرات المغممية إلن     المنطقة التي ظًم دون التطًعات.
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 مدرا  عامي الجمارك مي الدو  العممية: -
( لمةةةةةةدرا  عةةةةةةامي الجمةةةةةةارك مةةةةةةي 39الموامقةةةةةةة عًةةةةةةن  قماةةةةةةم و وصةةةةةةيات االجتمةةةةةةاع  

 ( م، الت كيد عًن:25/7/2019-24ألمانة العامة: الدو  العممية  ا
( مةةةةةن ا  اقيةةةةةة  نظةةةةةيي النقةةةةة   ةةةةةالع ور " مانزاةةةةةم" 1( ال قةةةةةمة  5إحالةةةةةة المةةةةةادة   .أ

إلةةةةةن مجًةةةةةس و را  النقةةةةة  العةةةةةمب إلعةةةةةداد  (5  ةةةةةين الةةةةةدو  العمميةةةةةة  المعدلةةةةةة(
 مقتم  لصيامة  ً  المادة.

تصةدألت عًةن ا  اقيةة حد الدو  العممية عًن االنت ا  من إجما ات التوقية، وال .ب
 التعاون الجممقي  ين الدو  العمميةل لتسما، د ول ا حيز الن اذ.

إحالةةةة مشةةةموع دليةةة  اإلجةةةما ات الجممقيةةةةة العممةةةي الموحةةةد لًشةةةاون القانونيةةةةة  .ج
ل  م يةةةةداا العتمةةةةاد  مةةةةن المجًةةةةس االقتصةةةةادي (6 لًجامعةةةةة لًمماجعةةةةة القانونيةةةةة
 واالجتماعي مي دور ه القادمة.

                                                 
( من مشموع ا  اقية  نظيي 43( وعًن المادة  25أ( وعًن المادة  -4( مقمة  6المغممية عًن المادة  (   تا ظ الممًكة 5 

 النق   الع ور "التمانزام"  ين الدو  العممية المعدلة وذل  لجعتبارات التالية:
ن ماط مي قامة أ:  تعارا م،  وجه المغمب المامي إلن  س ي  عمًيات النق   الع ور ع م اال-4مقمة  -6المادة 

 اال  اقيات الدولية ذات الصًةل وق ا ع م ا  اقيات  نااية مي مجا  النق  الطمقي الدولي.
كما أن اشتماط  قديي م مرات  تعارا وسيادة الدو  مي  نظيي عجقا  ا م، م تًت شمقاا ا  ما ألتج م ومصالا ا 

 دون المساس  مصالح  اقي األع ا .
  مقط  تباد  صور األ تام الجممقية واأل تام المسمية التي  ستعمً ا األطماع المتعاقدة : ألتوج  االكت ا25المادة 

دون الااجة لتباد  نماذج التوقيعات لما قد ألنت  عن ذل  من عمقًة لعمًيات الع ور  س   الااجة المستممة لتايين 
  يانات الموظ ين الموقعين قًما طالت ي عمًيات  دوام أو حمقية.

:  ع يم " ما ال ألتعارا م، اال  اقيات المعمو    ا دا   جامعة الدو  العممية" ألبقن جد م  اا وا تح 43المادة 
واالكت ا   الصيغة التالية  43المجا  لًت واجت والقما ات الم تً ة ومالتاليل ضمورة ح ع   ا الجز  من المادة 

 التي لي  شمً ا     اال  اقية"." ط ت التشماعات الدا ًية لك  طمع متعاقد عًن ق  المساا  

 و اقد عًن إدراج     التا ظات ضمن نص مشموع ا  اقية  نظيي النق   الع ور "التمانزام"  ين الدو  العممية.
(   اقد الممًكة المغممية عًن  ا ظ ا السا ت المسج  عًن مشموع دلي  اإلجما ات الجممقية العممي الموحدل المتعًت 6 

ال اص  اإلألداع مي المناطت واألسواج الامةل  ماشياا م،  ا ظ المغمب عًن المادة  0304 ند من ال 4 ال ا ط 
من  4( من مشموع القانون الجممقي العممي الموحدل و اقد عًن إدراج  ا ظ الجان  المغممي عًن ال ا ط 87 

سياحية األجن يةل وذل   ماشياا من دلي  اإلجما ات الجممقية وال اص  اإلد ا  الماقم لًسيارات ال 030101ال ند 
( من الجااة التن ي ية لمشموع القانون. و اقد عًن إدراج   ا 11م،  ا ظ الجان  المغممي المسج  عًن المادة  

 التا ظ ق ل  ضمن نص مشموع دلي  االجما ات الجممقية العممي الموحد. 
انون الجممقي العممي الموحد إلعادة مماجعته عًن كما  اقد الممًكة المغممية عًن إرجاع مشموع الدلي  لًجنة الق

 ( لًجنة الم تصة.33( و 32ضو  التعدألجت التي أدرجم عًن مشموع القانون والااته التن ي ية  ج  االجتماعين  
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لقةةةانون الجممقةةةي العممةةةي الموحةةةد والااتةةةه التن ي يةةةة وم قم ةةةه إحالةةةة مشةةةموع ا .د
ل  م يداا العتماد  من المجًس االقتصةادي (8(  7 اإلي احية لًمماجعة القانونية
 واالجتماعي مي دور ه القادمة.

اعتمةةاد المبةةادرة االستمشةةادية حةةو  أمةةن و سةة ي  سًسةةًة  زواةةد التجةةارة قةةدلي   .ه
 ر منطقة التجارة الامة العممية الك م،.استمشادي لًدو  العممية مي إطا

  امام التجارة مي ال دمات: انياا: 
الموامقة عًةن  قماةم و وصةيات اجتمةاع لجنةة م اوضةات  اماةم التجةارة مةي ال ةدمات  -1

 (.4/3/2019-3 ين الدو  العممية  األمانة العامة: 
حيةةز الن ةةاذ  التمحيةة   ةةد و  ا  اقيةةة  اماةةم التجةةارة مةةي ال ةةدمات  ةةين الةةدو  العمميةةة -2

 .14/10/2019اعتبار من 
اعتمةةةةاد جةةةةدو  التزامةةةةات دولةةةةة الكواةةةةم لجن ةةةةمام إلةةةةن ا  اقيةةةةة  اماةةةةم التجةةةةارة مةةةةي  -3

 ال دمات  ين الدو  العممية.
إنشةةةةا  لجنةةةةة داامةةةةة لمتا عةةةةة  ن يةةةة  ا  اقيةةةةة  اماةةةةم التجةةةةارة مةةةةي ال ةةةةدمات  ةةةةين الةةةةدو   -4

اد ووضةةة، الشةةةموط الممجعيةةةة العمميةةةةل و كًيةةةف األمانةةةة العامةةةة  ةةةدعوة الًجنةةةة لجنعقةةة
 لعمً ا وعمض ا عًن المجًس االقتصادي واالجتماعي مي دور ه القادمة.

حةةةةد الةةةةدو  العمميةةةةة التةةةةي  ةةةةي اعتمةةةةاد جةةةةداو  التزاما  ةةةةا الن اايةةةةة مةةةةن ق ةةةة  المجًةةةةس  -5
االقتصةةةادي واالجتمةةةاعي سةةةمعة اسةةةتكما  إجةةةما ات التوقيةةة، والتصةةةدألت عًةةةن ا  اقيةةةة 

  ين الدو  العممية. امام التجارة مي ال دمات 

                                                 
ن ي ية  اقد الممًكة المغممية عًن  ا ظا  ا السا قة المسجًة عًن مشموع القانون الجممقي العممي الموحد والااته الت ( 7 

وما ألًي ا( من مشموع  143والباب ال الد عشم المتعًت  الق ايا الجممقية  المادة  87 التا ظات   ص المادة 
 ( من مشموع الجااة التن ي ية(.11القانون والمادة  

( من مشموع القانون ضمن الباب ال امن ال اص  اإلع ا ات و اقد 100و تا ظ عًن إضامة مقمة  ب( لًمادة  
( لًجنة القانون الجممقي العممي 33موق  ا المسج  سا قاا   صوص الموضوعل ضمن ما م االجتماع   عًن

( والقاضي  إحالة الموضوع لًجنة التعما ة الجممقية العممية الموحدة لً م 2019أ ما   17-16الموحد  القا مة: 
 ي العممي الموحد والااته التن ي ية.  يه. و اقد عًن إدراج   ا التا ظ ق ل  ضمن نص مشموع القانون الجممق

( من مشموع القانون الجممقي العممي الموحدل حيد  م، 143الجم وراة التونسية عًن  ا ظ ا عًن المادة    اقد ( 8 
   ن   تمك الم ال ات الجممقية لًتشماعات الوطنية لك  دولة. 
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حد الدو  العممية ميم المن مة إلن ا  اقية  اماةم التجةارة مةي ال ةدمات  ةين الةدو   -6
 العممية عًن استكما  عموض ا الن ااية لكي  صبح طمماا مي اال  اقية.

  ال اا: اال ااد الجممقي العممي:
لعممةةةةي ( لًجنةةةةة اال اةةةةاد الجممقةةةةي ا34الموامقةةةةة عًةةةةن  قماةةةةم و وصةةةةيات االجتمةةةةاع   -1

 .)4/7/2019 -1 :الجم وراة التونسية(
الطًةةة  مةةةن األمانةةةة العامةةةة اسةةةتكما  الدراسةةةات ال اصةةةة  اال اةةةاد الجممقةةةي العممةةةي  -2

 وسمعة االنت ا  من ا لجست ادة من ا مي مماح  العم  القادمة." 
 اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج:  ✓

مةةةة قمة رقةةةةي اللًةةةةدو  األع ةةةةا   موجةةةة  عًةةةةن المنةةةةدوميات الداامةةةةة   ةةةةي  عمةةةةيي القةةةةمار
ل والمنظمات العممية المت صصةة  موجة  المة قمة رقةي 9/9/2019 تارا   1629/3
. وقامةةةةم األمانةةةةة العامةةةةة  متا عةةةةة  ن يةةةة   ةةةة ا القةةةةمارل 9/9/2019 تةةةةارا   4659/5

 وأعدت  قماماا موجزاا سيتي مناقشته ضمن ال ند الم صص ل ل . 
 

 
 (2235) را : قم القةةةةةةةةةةةة

 في ال)ول العربية. االستثما  موضوع القرا :
 نص القرا : ❖
 أوالا: إعداد مسودة ا  اقية است مار عممية جدألدة:"

 عالي الطً  من الدو  العممية واألمانة العامة المشارقة   اعًية مي االجتماع -1
نظيي  ت المغممية  الممًكة 11/12/2019-10 ألومي عقد  المقمر لً  ما  المستو، 

مشتمك من األمانة العامة وما مم األمي المتادة لًتجارة والتنمية  األونكتاد( وال ن  
 اإلسجمي لًتنمية.

دعوة الدو  العممية لصيامة النصةوص التةي  ممة  مةي   ةمين ا ضةمن  نةود ا  اقيةة  -2
االست مار العممية الجدألدة وإرسال ا إلن األمانة العامةة  ةج  أجة  أقصةا  شة مان مةن 

 لجنةة  ةدعوة العامةة األمانةة ل و كًيةفمي   ا الش نا  م اطبة األمانة العامة ل ي  ار 
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الجدألةدة ال  اقيةة االسةت مار العمميةة الجدألةدة  المسودة لمناقشة ال الد لججتماع ال  ما 
 عةةةد اسةةةتجم النصةةةوص المقتمحةةةة التةةةي سةةةتقوم الةةةدو  العمميةةةة  إرسةةةال ا إلةةةن األمانةةةة 

 .العامة
إلعداد مقتم   ش ن المزايا عامة  التنسيت م، ا ااد الغمع العممية  كًيف األمانة ال -3

وال مانات المقتم    مين ا مي ا  اقية االست مار العممية الجدألدةل والتي من ش ن ا 
  شجي، وج ب القطاع ال اص والمست ممان العمب لجست مار مي الدو  العممية.

 :ة انياا:  طوام مناخ االست مار مي الدو  العممي
الطً  من األمانة العامة  عميي ال مص االست ماراة الواردة إلي ا عًن الدو  العممية  -1

 لجست ادة من ال و  مين دور ا مي مواماة األمانة العامة  ال مص االست ماراة لدأل ا.
الطًةةةةة  مةةةةةن الةةةةةدو  العمميةةةةةة التةةةةةي لةةةةةي  ةةةةةواع األمانةةةةةة العامةةةةةة  ةةةةةال مص االسةةةةةت ماراة  -2

   ال  اذ الج م.لدأل ا سمعة مواما  ا   ل
 : ال اا: ما مم أصااب األعما  والمست ممان العمب

( 18العمميةةة والج ةةات المعنيةةة عًةةن المشةةارقة ال عالةةة مةةي أعمةةا  الةةدورة   الةةدو حةةد 
-11لمةةةةا مم أصةةةةااب األعمةةةةا  والمسةةةةت ممان العةةةةمب المزمةةةة، عقةةةةد   ةةةةج  ال تةةةةمة 

م المعايةةة السةةامية  است ةةامة قمامةةة مةةن ممًكةةة الباةةمانل وذلةة   اةة 13/11/2019
 لصاح  الججلة المً  حمد  ن عيسن     ًي ة مً  ممًكة البامان. 

 را عاا:
التمحي   نتاا  الدورة ال امنة لما مم رجا  األعما  العمب والصينيين  الجم وراة  -

 (.3/4/2019-2التونسية: 
مجحة التمحي   نتاا  الدورة ال انية لمنتد، التعاون العممي الصيني مي مجا  ال -

 (.2/4/2019-1 األقمار الصناعية  الجم وراة التونسية: 
 :ماكمة االست مار العممية يا تيار م وض امساا: 

ماكمة االست مار العممية لمدة  ج ة ين مي اعتماد السادة التالية أسماؤ ي م وض -1
 ( من النظام األساسي المعد  لماكمة االست مار8سنواتل وذل  استنادّا إلن المادة  

 : العممية
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 .ردنية ال اشميةالممًكة األ –السيد المستشار/  ياا مً ن الق اة  (1 
 .ردنية ال اشميةالممًكة األ –السيد المستشار/ عمم حسن سًمان (2 
   .جم وراة العماج –السيد المستشار/ عصام ماض  حًواص  (3 
 .جم وراة العماج – ان العا دألن يعً يالسيد المستشار/ ن ي  ول (4 
 .جم وراة مصم العممية  -ماجد صبان سوااه  /السيد المستشار (5 
 .جم وراة مصم العممية – يالبقًع د الغني السيد المستشار/  ي ي ع د المحمن  (6 
 .سجمية الموراتانيةالجم وراة اإل – دو ولد  بانه   السيد المستشار/ (7 
 .سجمية الموراتانيةالجم وراة اإل –حمد مامدن أ يالسيد المستشار/ موال (8 
 سًطنة عمان. -أسما   نم ع د المجيد  ن إ ماهيي ال ًوشية  /ةلمستشار ا ةالسيد (9 
 .سًطنة عمان - ي ن وليد ال ناا ي الد  ن عً السيد المستشار/  (10 
 الممًكة العممية السعودية. –السيد الدقتور/ عايز  ن  ادي العتي ي  (11 
 الممًكة العممية السعودية. –السيد المستشار/ ظامم  ن ع د هللا    ناصم  (12 

 .يألتي  عيين الم وا من ق   ال يئة الق ااية لًماكمة طبقاا لنظام ا األساس  -2
 "من  ارا  صدور .اعتباراا يسم، العم     ا القمار  -3
 اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓

مةةةةة قمة رقةةةةةي العًةةةةةن المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة    ةةةةةي  عمةةةةةيي القةةةةةمار
ل والمنظمةةات العمميةةة المت صصةةة  موجةة  المةة قمة رقةةي 9/9/2019 تةةارا   1629/3
وقامةةةةةم األمانةةةةةة العامةةةةةة  متا عةةةةةة  ن يةةةةة   ةةةةة ا القةةةةةمارل  .9/9/2019 تةةةةةارا   4659/5

 وأعدت  قماماا موجزاا سيتي مناقشته ضمن ال ند الم صص ل ل . 
 

 

 ا :نص القر  ❖
 مةن ال ًسةطيني لجقتصاد الج م الدعي  قديي استممار إلن األع ا  دعوة الدو   -1"

 .اإلسماايًي االحتج  مواج ة مي ال ًسطيني الشع   عزاز صمود أج 

 (2236)  قم القةةةةةةةةةرا :
 دعم االقتصاد الرلسطاقي. موضوع القرا :
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 الةدعي  اةادة إلةن   صصةه مجةا ي مة كة    المت صصةة الو اراةة المجةالس دعوة .2
 و نمواة إما ية مشارا،  ي لتن  مامج ا من جز  و وجيه دولة مًسطين إلن المقدم
االحةتج  ومسةاعدة دولةة  دمةم  مةا العةدوان و   ية    ةار   فيةف شة ن ا مةن

 .مًسطين لًتغً  عًن أ مت ا المالية
 مجةا  مةي وماسسات التمواة  العمميةة قة  المت صصة العممية المنظمات دعوة .3

 را،ومشةا  ةمام   ةج   ن ية  مةن الممكنةة الةدعي أنةواع كامةة  قةديي إلن   صصه
عةدوان االحةتج  اإلسةماايًي و قةديي  قماةم سةنوي يعةما  ألةدمم  مةا لت  ي   نمواة

 .من ق  عام أألًو س تم م/ عًن دورة المجًس مي ش م
 العمة  أج ةزة كامةة مة، لًتنسةيت العاجًةة اإلجةما ات ال  ةاذ العامةة األمانةة دعوة .4

القمةةة مار مةةن قةة (20  رقةةي ال قةةمةالةةج م  شةة ن  ن يةة   ال  ةةاذ المشةةتمك العممةةي
مةةةةن  (18 رقةةةةي   قةةةةمةل وال15/4/2018 تةةةةارا   (29د.ع   (709رقةةةةي  العمميةةةةة 
الةة ي ألةةنص ل و 31/3/2019 تةةارا   (30د.ع   (747القمةةة العمميةةة رقةةي  قةةمار 
الت كيةد عًةن المسةاولية العمميةة واإلسةجمية الجماعيةة  جةا  القةدسل ودعةوة "عًن 

الصةةةةنادألت العمميةةةةة ومنظمةةةةةات جميةةةة، الةةةةةدو  والمنظمةةةةات العمميةةةةةة واإلسةةةةجمية و 
الةةج م لتن يةة  المشةةموعات الةةواردة مةةي ال طةةة  الةةدعيالمجتمةة، المةةدنيل إلةةن  ةةوميم 

التةةةةةي  (ل2022-2018االسةةةةةتما يجية لًتنميةةةةةة القطاعيةةةةةة مةةةةةةي القةةةةةدس الشةةةةةمقية  
قةةةدمت ا دولةةةة مًسةةةطينل   ةةةدع إنقةةةاذ المدألنةةةة المقدسةةةة وحمايةةةة مقدسةةةا  ا و عزاةةةز 

ال طةةط والممارسةةات اإلسةةماايًية لت واةد مدألنةة القةةدس صةمود أ ً ةال مةي مواج ةة 
الشةةةةةمقيةل و  جيةةةةةم أ ً ةةةةةال والعمةةةةة  عًةةةةةن متا عةةةةةة  ن يةةةةة  قةةةةةمار دعةةةةةي االقتصةةةةةاد 
ال ًسةةةةةطيني الةةةةة ي ا    ةةةةةه الةةةةةدورة الما عةةةةةة لًقمةةةةةة العمميةةةةةة التنمواةةةةةة مةةةةةي  يةةةةةموت 

ل والةة ي   نةةن  ليةةة  ةةد   عممةةي إسةةجمي لتن يةة  ال طةةة  التنسةةيت 20/1/2019
 ."ة مًسطينم، دول
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ل نمةواا  األقة  لًةدو  المقدمةة ال نةي الةدعي  ةمام  إلن اسةتئناع العامة األمانة دعوة .5
 .من ضمن ا  ندرج دولة مًسطين والتي

دعوة األمانة العامة لًعمة  الو يةت مة، منظمةة العمة  العمميةة والمنظمةات العمميةة  .6
اين مةةةي ًتم يةةة  لعقةةةد مةةةا مم دولةةةي لًمةةةانوذلةةة  ل لوالدوليةةةة وماسسةةةات التمواةةة 

 ةةةةةةدع دعةةةةةةي صةةةةةةندوج التشةةةةةةغي  والامايةةةةةةة   2020 عةةةةةةام النصةةةةةةت األو  مةةةةةةن
ل مًسةةطيندولةةة   فيةةف حةةدة ال قةةم ومعةةدالت البطالةةة مةةي  مةةن أجةة االجتماعيةةة 

 مستواات ميم مس وقة.  إلنالتي وصًم و 
مًسةطين  لدولةة اسةت مارا ه مةن جانة   وجيةه عًةن العممةي ال ةاص القطةاع حةد .7

 مة، اصة  قوم األمانة العامة  تصميم ا  التعةاون من  ج  إيجاد  ليات/ مام  
 الج ات ذات العجقة والمنظمات واال اادات المت صصة. 

ًية مةي مةا مم االسةت مار ال ًسةطيني عدعوة القطاع ال اص العممي لًمشارقة   ا .8
 لجم وراةةةة مصةةةم العمميةةةة  2019 شةةةمان  ةةةاني/نومم م شةةة م مةةةي   المزمةةة، عقةةةد

مةةي لجسةةت مار والتطةةوام العقةةاري و اةةم رعايةةة مجًةةس  التعةةاون مةة، اال اةةاد العم 
 الوحدة االقتصادية العممية.

مةن قةةمار  (17 رقةةي  ال قةمةدعةوة األمانةة العامةةة ال  ةاذ اإلجةما ات الج مةةة لتن ية   .9
 (19 رقةةةي   قةةةمةل وال15/4/2018 تةةةارا   (29د.ع   (708 القمةةةة العمميةةةة رقةةةي 

ل والةةة ي 31/3/2019 تةةةارا   (30د.ع   (746 القمةةةة العمميةةةة رقةةةي مةةةن قةةةمار 
الت كيةد عًةن أن مقاطعةة االحةتج  اإلسةماايًي ونظامةه االسةتعماريل "ألنص عًن 

 ةةةي أحةةةةةد الوسةةةةاا  الناجعةةةةة والمشةةةموعة لمقاومتةةةةه وإن ااةةةه وإنقةةةةاذ حةةة  الةةةةدولتين 
وعمًيةةة السةةجمل ودعةةوة جميةةة، الةةدو  والماسسةةات والشةةمقات واألمةةماد إلةةن وقةةت 

لمباشم وميةم المباشم مة، منظومةة االحةتج  االسةتعماري جمي، أشكا  التعام  ا
اإلسةةماايًي ومسةةتوطنا ه الم ال ةةةةة لًقةةةانون الةةدوليل ومتا عةةةة العمةة  مةة، الج ةةةات 
الدوليةةةةةة إلصةةةةةدار قاعةةةةةدة ال يانةةةةةات لًشةةةةةمقات التةةةةةي  تعامةةةةة  مةةةةة، المسةةةةةتوطنات 
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نةةةة ل و كًيةةةف األما"اإلسةةماايًية ومقةةةاا لقةةةمارات مجًةةس حقةةةوج اإلنسةةةان ذات الصةةًة
العامةةة  إيجةةاد اضليةةات المناسةةبة لمصةةد أيةةة  موقةةات مةةي  ةة ا اإلطةةار  قةةوم   ةةا 

وعةةةما  قماةةةم سةةةنوي أمةةةام المجًةةةس ال  ةةةاذ القةةةمار المناسةةة   لالشةةةمقات الدوليةةةة
  ش ن ا.

اإلدانةةةةةة الشةةةةةدألدة لقيةةةةةام دولةةةةةة االحةةةةةتج   االسةةةةةتيج  عًةةةةةن المصةةةةةادر وال ةةةةةموات  .10
لًشةةةع   اا مورو ةةة اا ارد التةةةي  شةةةك  حقةةةالط يعيةةةة ال ًسةةةطينية واسةةةتنزام ا ل ةةة   المةةةو 

لةةةةةن ا  ةةةةةاذ إومةةةةةي  ةةةةة ا اإلطةةةةةارل ألةةةةةدعو المجًةةةةةس األمانةةةةةة العامةةةةةة  .ال ًسةةةةةطيني
اإلجةةما ات الج مةةة  التعةةاون مةة، الماسسةةات العمميةةة والدوليةةة ذات اال تصةةاص 

لمسااًة دولة االحتج  عن سةمقت ا واسةتغجل ا ل ة   والج ات ال ًسطينية المعنية 
 ال موات.

الدراسة المقدمةة مةن و ارة النقة  والمواصةجت  دولةة مًسةطين حةو    ةمر  عميي  .11
قطةةاع النقةة  ال ًسةةطيني جةةما  ممارسةةات االحةةتج  اإلسةةماايًي واضليةةات المقتمحةةة 
لتن يةةةةةة  قةةةةةةمارات مجًةةةةةةس و را  النقةةةةةة  العةةةةةةمب  شةةةةةة ن ال ودعةةةةةةوة الةةةةةةدو  العمميةةةةةةة 

ك السةةةةما، لتقةةةةديي والمنظمةةةةات واال اةةةةادات العمميةةةةة والدوليةةةةة ذات العجقةةةةة لًتاةةةةم 
الةدعي الةج م لًمسةةا مة مةي إ الةة األضةةمار التةي أصةا م قطةةاع النقة  ال ًسةةطيني 

 "جما  ممارسات االحتج  اإلسماايًي.
 اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓

مةةةةة قمة رقةةةةةي العًةةةةةن المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة    ةةةةةي  عمةةةةةيي القةةةةةمار
ل والمنظمةةات العمميةةة المت صصةةة  موجةة  المةة قمة رقةةي 9/9/2019 تةةارا   1629/3
ل قمةةا  ن يةة   ةة ا القةةمار  متا عةةةقامةةم األمانةةة العامةةة و  .9/9/2019 تةةارا   4659/5

 تةةةةةارا   5/3105التمواةةةةة  العمميةةةةةة  موجةةةةة  المةةةةة قمة رقةةةةةي  صةةةةةنادألتقامةةةةةم  م اطبةةةةةة 
 ل وال ملمةةةةةةةان العممةةةةةةةي10/6/2019 تةةةةةةةارا   5/3117ل والمةةةةةةة قمة رقةةةةةةةي 10/6/2019

ل وا اةاد الغةمع العمميةة  موجة  10/06/2019 تةارا   5/3117 موج  الم قمة رقي 
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ل ومع ةةةةات الجامعةةةة العمميةةةةة مةةةي ال ةةةةارج 10/6/2019 تةةةارا   5/3119المةةة قمة رقةةةةي 
ل لاةةةة  ي عًةةةةن دعةةةةي االقتصةةةةاد 10/6/2019 تةةةةارا   5/3152 موجةةةة  المةةةة قمة رقةةةةي 

قما  ةي  عمةيي  قماةم مةا مم  .نمًسطي دولة م، والتواص  التنسيت  ج  ال ًسطيني من
األمةةةي المتاةةةدة لًتجةةةارة والتنميةةةة  األونكتةةةاد( والمت ةةةمن  اةةة ألم  األونكتةةةاد( مةةةن ان يةةةار 
وشةةةي  لجقتصةةةاد ال ًسةةةطينيل و طةةةورة األوضةةةاع االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة واإلنسةةةانية 

  .  وطً  التد   العاج  لدعي االقتصاد ال ًسطيني
 
 
 

 (2237: )ةةرا ةة قةةةةةم القةةة
 .2019التقرير االقتصادي العربي الموح) لعام موضوع القرا : 

 نص القرا : ❖
دعةةةةةةةةةةوة الةةةةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةن  قةةةةةةةةةةديي مجحظا  ةةةةةةةةةةا حةةةةةةةةةةو  مسةةةةةةةةةةودة التقماةةةةةةةةةةم  -1"

واإلحصةةةةةةةةا ات الةةةةةةةةواردة  يةةةةةةةةه إلةةةةةةةةن  2019 لعةةةةةةةةام االقتصةةةةةةةةادي العممةةةةةةةةي الموحةةةةةةةةد
 ل2019  شةةةةةةةمان أو  /أكتةةةةةةةومم 1 صةةةةةةةندوج النقةةةةةةةد العممةةةةةةةي مةةةةةةةي موعةةةةةةةد أقصةةةةةةةا 
 وذل  إلعداد التقمام مي صور ه الن ااية. 

دعةةةةةةوة الماسسةةةةةةات الم عةةةةةةّدة لًتقماةةةةةةم إلةةةةةةن االسةةةةةةتممار مةةةةةةي إصةةةةةةدار مً ةةةةةةص لةةةةةةه  -2
  الًغتين العممية واإلنجًيزاة."

  اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓
مةةةةة قمة رقةةةةةي العًةةةةةن المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة    ةةةةةي  عمةةةةةيي القةةةةةمار

ل والمنظمةةات العمميةةة المت صصةةة  موجةة  المةة قمة رقةةي 9/9/2019 تةةارا   1629/3
 .9/9/2019 تارا   4659/5
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 (2238)  قةةةةةةةةةةةةم القةةةةةةةةرا :

الخطةةاا العربةةي الموحةة) ليجتمةةاع السةةقوي المشةةتر  لصةةق)و   موضوع القرا :
 .2019القق) والبقك ال)ولاان لعام 

 

 نص القرا : ❖
 المشةةةتمك لججتمةةةاع الموحةةةد العممةةةي ال طةةةابمانةةةة العامةةةة  تعمةةةيي مسةةةودة " كًيةةةف األ
دعةةةوة عنةةةد ورود  إلةةةن األمانةةةة العامةةةةل و  2019م لعةةةا الةةةدوليين وال نةةة  النقةةةد لصةةةندوج 
   ا ال طاب". لتقديي مجحظا  ا إلدراج ا مياألع ا  الدو  

 

  اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓
مةةةةة قمة رقةةةةةي الًةةةةةن المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة  ع  ةةةةةي  عمةةةةةيي القةةةةةمار

ل والمنظمةةات العمميةةة المت صصةةة  موجةة  المةة قمة رقةةي 9/9/2019 تةةارا   1629/3
  .9/9/2019 تارا   4659/5

 
 

 (2239)  قم القةةةةةةةةةةرا :
 .2018 قرير األمن الغ ائي العربي لعام  موضوع القرا :

  
 نص القرا : ❖
لطًةةةةةةةة  مةةةةةةةةن المنظمةةةةةةةةة العمميةةةةةةةةة لًتنميةةةةةةةةة الزراعيةةةةةةةةة االسةةةةةةةةتممار مةةةةةةةةي  طةةةةةةةةوام ا -1"

وممةةةةا ي ةةةةدم  اقيةةةةت األمةةةةن ل إصةةةةدارات  قماةةةةم أوضةةةةاع األمةةةةن الغةةةة ااي العممةةةةي
 .2030الغ ااي العممي وأ داع التنمية المستدامة 

موامةةةةةةاة المنظمةةةةةةة العمميةةةةةةة لًتنميةةةةةةة الزراعيةةةةةةة  ال يانةةةةةةات لدعةةةةةةوة الةةةةةةدو  العمميةةةةةةة  -2
مةةةةةي  لمطًومةةةةةة إلعةةةةةداد  قماةةةةةم أوضةةةةةاع األمةةةةةن الغةةةةة ااي العممةةةةةيوالمعًومةةةةةات ال
 ."مواقيت ا الماددة



 
 

 
27 

 
  اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓

مةةةةة قمة رقةةةةةي العًةةةةةن المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة    ةةةةةي  عمةةةةةيي القةةةةةمار
ل والمنظمةةات العمميةةة المت صصةةة  موجةة  المةة قمة رقةةي 9/9/2019 تةةارا   1629/3
  .9/9/2019 تارا   4659/5

 
 
 

 (2240)  قم القةةةةةةةةةةرا :
 نشاء المجلس الوزا ي العربي المعقي بشؤوا الرائا  المحلية  موضوع القرا :

 في البل)اا العربية.
 نص القرا : ❖

"الطًةة  إلةةن األمانةةة العامةةة إحالةةة مقتةةم  دولةةة مًسةةطين  شةة ن إنشةةا  المجًةةس الةةو اري 
ئون ال يئات الماًية مي ال ًدان العمميةل إلن الدو  األع ةا  إل ةدا  العممي المعني  ش

ممايا  ا ومجحظا  ا حولهل  م يداا لعمضه عًةن المجًةس االقتصةادي واالجتمةاعي مةي 
 دور ه القادمة."

  اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓
مةةةةة قمة رقةةةةةي ال  عًةةةةةن المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة  ةةةةةي  عمةةةةةيي القةةةةةمار

ل والمنظمةةات العمميةةة المت صصةةة  موجةة  المةة قمة رقةةي 9/9/2019 تةةارا   1629/3
  .9/9/2019 تارا   4659/5

 
 

 (2241)  قم القةةةةةةةةةةرا :
 د اسة أولية لركر  مشروع  نتاج سماد فوسرا  ثقائي األموناوم. موضوع القرا :

 نص القرا : ❖
إحالةةةة مقتةةةم  جم وراةةةة العةةةماج  شةةة ن "دراسةةةة أوليةةةة ل كةةةمة "الطًةةة  إلةةةن األمانةةةة العامةةةة 

مشةةموع إنتةةةاج سةةةماد موسةةة ات  نةةةااي األمونيةةةوم" إلةةةن قةةة   مةةةن المنظمةةةة العمميةةةة لًتنميةةةة 
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الصةةناعية والتعةةدألن والمنظمةةة العمميةةة لًتنميةةة الزراعيةةة وال يئةةة العمميةةة لًطاقةةة ال راةةةل 
ه عًةةةةةن المجًةةةةةس االقتصةةةةةادي إل ةةةةةدا  الممايةةةةةات والمجحظةةةةةات  شةةةةة نهل  م يةةةةةداا لعمضةةةةة

 واالجتماعي مي دورة قادمة."
  اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓

مةةةةة قمة رقةةةةةي العًةةةةةن المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة    ةةةةةي  عمةةةةةيي القةةةةةمار
ل والمنظمةةات العمميةةة المت صصةةة  موجةة  المةة قمة رقةةي  9/9/2019 تةةارا   1629/3
  .9/9/2019 تارا   4659/5

 
 (2242)  قم القةةةةةةةةةةرا :
 دعم ال)ول المستضيرة ليجئان والقازحان السو يان. موضوع القرا :

 نص القرا : ❖
"التمحيةةةةةةة   است ةةةةةةةامة جم وراةةةةةةةة العةةةةةةةماج لججتمةةةةةةةاع الم صةةةةةةةص لعةةةةةةةما مشةةةةةةةارا، 
الةةةةةةدو  المست ةةةةةةي ة لججئةةةةةةين والنةةةةةةا حين السةةةةةةوراينل واال  ةةةةةةاج عًةةةةةةن  ليةةةةةةة واضةةةةةةاة 

شةةةةةةةارا،ل وذلةةةةةةة   مشةةةةةةةارقة الج ةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة الماناةةةةةةةة والمنظمةةةةةةةات لتمواةةةةةةة   ًةةةةةةة  الم
 المت صصة والصنادألت العممية."

  اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓
مةةةةة قمة رقةةةةةي العًةةةةةن المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة    ةةةةةي  عمةةةةةيي القةةةةةمار

ل والمنظمةةةةةةةةةةةةةات العمميةةةةةةةةةةةةةة المت صصةةةةةةةةةةةةةة  موجةةةةةةةةةةةةة  9/9/2019 تةةةةةةةةةةةةةارا   1629/3
 .9/9/2019 تارا   4659/5 قمة رقي الم
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 (2243)  قم القةةةةةةةةةةرا :
مباد   دولة اإلما ا  العربية المتح)  بتأسيس المجموعة العربية  موضوع القرا :

 للتعاوا الرضائي.
 :(11  (10  (9  نص القرا  ❖
اةةةدة مةةةي اإلشةةةادة  مسةةةتو، التقةةةدم الةةة ي  وصةةةًم إليةةةه دولةةةة اإلمةةةارات العمميةةةة المت -1"

مجةةةا  ال  ةةةا ل و وجيةةةه الشةةةكم قةةة ل  لدولةةةة اإلمةةةارات عًةةةن ج ود ةةةا مةةةي دعةةةي 
و عزاةةز الشةةماكة  ةةين الةةدو  العمميةةة مةةي مجةةا  ال  ةةا  وسةةعي ا لت سةةيس مجموعةةة 

 عممية لً  ا .
اإلشةةةةادة  ةةةةال طوات اإليجا يةةةةة التةةةةي  ةةةةي إنجا  ةةةةا مةةةةي سةةةة ي   ن يةةةة  مبةةةةادرة   سةةةةيس  -2

اايل وحد الةدو  العمميةة عًةن التعةاون مة، وقالةة المجموعة العممية لًتعاون ال  
 اإلمارات لً  ا  إلنجا    سيس     المجموعة واعتماد نظام ا األساسي.

دعةةوة الةةدو  العمميةةة لًمسةةا مة  شةةك  ماعةة  مةةن  ةةج  وقاال  ةةا المت صصةةة مةةي  -3
 مبادرة دولة اإلمارات العممية المتادة  ت صيص مشموع قمم صناعي عممي."

 
                                                 

  ا ظ الممًكة المغممية:(  9 
( 104ًةةةةةس االقتصةةةةةادي واالجتمةةةةةاعي عًةةةةةن المسةةةةةتو، الةةةةةو اري مةةةةةي دور ةةةةةه  عةةةةةما مشةةةةةموع  ةةةةة ا القةةةةةمار عًةةةةةن المج

دون أن  ةةةةةتي الموامقةةةةةة عًيةةةةةه  اةةةةةم أي  نةةةةةد مةةةةةن  نةةةةةود جةةةةةدو  األعمةةةةةا  ومةةةةةن دون أن  ةةةةةتي مناقشةةةةةته ودراسةةةةةته مةةةةةن 
طةةةةمع اجتمةةةةاع قبةةةةار المةةةةوظ ين التا ةةةةيمي لًمجًةةةةسل وذلةةةة  مةةةةي  ةةةةمج  ةةةةام لقواعةةةةد اإلجةةةةما ات المعمةةةةو    ةةةةا مةةةةي 

ميةةةةةةةل ومالتةةةةةةالي م ةةةةةةو ال   قانونيةةةةةةاا وإجماايةةةةةةاا و ةةةةةة قم  تا ظ ةةةةةةا عًةةةةةةن القةةةةةةمار ذي الصةةةةةةًة الةةةةةة ي جامعةةةةةةة الةةةةةةدو  العم 
 (  تونس.30صدر عن القمة العممية مي دور  ا  

 (   ا ظ دولة قطم:10 
نظةةةةةةماا لطةةةةةةم  األمانةةةةةةة العامةةةةةةة   سةةةةةةًوب ي ةةةةةةالت النظةةةةةةام المعمةةةةةةو   ةةةةةةه عنةةةةةةد إدراج  نةةةةةةود جةةةةةةدو  أعمةةةةةةا  المجًةةةةةةس      

اعيل م ال ةةةةةةةا صةةةةةةار ة إلعةةةةةةداد مشةةةةةةموع قةةةةةةمار  نةةةةةةا ا عًةةةةةةن المدا ًةةةةةةة المشةةةةةةار إلي ةةةةةةا. وعًيةةةةةةه االقتصةةةةةةادي واالجتمةةةةةة
 ةةةةةتا ظ دولةةةةةة قطةةةةةم عًةةةةةن  ةةةةة ا القةةةةةمار ميةةةةةم القةةةةةانوني قمةةةةةا  اقةةةةةد  ا ظ ةةةةةا عًةةةةةن قةةةةةمار القمةةةةةة العمميةةةةةة  تةةةةةونس رقةةةةةي 

 .2019 – 3ج – 30د.ع  769
ي راةةةةةةةةيس المجًةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةادي (  ألاقةةةةةةةةد معةةةةةةةةالي السةةةةةةةةيد  الةةةةةةةةد العسةةةةةةةةيًي و اةةةةةةةةم االقتصةةةةةةةةاد الةةةةةةةةوطني ال ًسةةةةةةةةطين11 

م 104واالجتمةةةةةاعي لًةةةةةدورة   ( أن األمانةةةةةة العامةةةةةة لةةةةةي  قةةةةةدم مشةةةةةموع القةةةةةمار ولةةةةةي  تةةةةةد   مةةةةةي نقاشةةةةةه وأن القةةةةةمار ق ةةةةةدّ 
 من دولة اإلمارات العممية المتادة مباشمة لسعادة رايس الدورة.
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    المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج:اإلجراءا ✓
مةةةةة قمة رقةةةةةي العًةةةةةن المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة    ةةةةةي  عمةةةةةيي القةةةةةمار

ل والمنظمةةات العمميةةة المت صصةةة  موجةة  المةة قمة رقةةي 9/9/2019 تةةارا   1629/3
  .9/9/2019 تارا   4659/5

 
 (2244)  قم القةةةةةةةةةةرا :
متابعة  قرا  االسترا يجية العربية لتربية األحياء المائية  قرير  موضوع القرا :

(2017 – 2037.) 
 نص القرا : ❖
 العمميةةةةةةة لًتنميةةةةةةة الزراعيةةةةةةة حةةةةةةد الةةةةةةدو  العمميةةةةةةة عًةةةةةةن سةةةةةةمعة موامةةةةةةاة المنظمةةةةةةة -1"

ومجحظا  ةةةةةةةةةةةةةةا  شةةةةةةةةةةةةةة ن المسةةةةةةةةةةةةةةودة ال انيةةةةةةةةةةةةةةة لً طةةةةةةةةةةةةةةة التن ي يةةةةةةةةةةةةةةة   ممايا  ةةةةةةةةةةةةةةا
(ل لكةةةةةةةةةةي 2037– 2017 العمميةةةةةةةةةةة لتمميةةةةةةةةةةة األحيةةةةةةةةةةا  الماايةةةةةةةةةةة  لجسةةةةةةةةةةتما يجية

 عتماد ا.الألتسنن لًمنظمة إ ماج ا مي شكً ا الن ااي 

 اإلنجةةةةةا ات المتاققةةةةةة إلةةةةةن المجًةةةةةس الطًةةةةة  مةةةةةن المنظمةةةةةة رمةةةةة،  قةةةةةارام دوراةةةةةة  -2
 "مي   ا الش ن.

  اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓
 قمة رقةةةةةي مةةةةةالعًةةةةةن المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة    ةةةةةي  عمةةةةةيي القةةةةةمار -

ل والمنظمةةات العمميةةة المت صصةةة  موجةة  المةة قمة رقةةي 9/9/2019 تةةارا   1629/3
  .9/9/2019 تارا   4659/5

 78 ًقةةةم األمانةةةة العامةةةة مةةة قمة المنظمةةةة العمميةةةة لًتنميةةةة الزراعيةةةة رقةةةي م ع/ ب ع/ -
مممت   ا  قمام متا عة حو  التقدم المام  مي  ن ية  االسةتما يجية  2/1/2020 تارا  

 (1 مممت  (.2037-2018العممية لتممية األحيا  المااية  
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 (2245)  قم القةةةةةةةةةةرا :
 قرير متابعة سار العمل في  قرا  استرا يجية التقمية الز اعية  موضوع القرا :

( ومواءمترا مع أه)اف 2025 – 2005العربية المست)امة )
 .2030التقمية المست)امة 

 نص القرا : ❖
اطةةة عًمةةاا  ج ةةود المنظمةةة العمميةةة لًتنميةةة الزراعيةةة المتعًقةةة  موا مةةة اسةةتما يجية "اإلح

( مةةة، أ ةةةداع التنميةةةة المسةةةتدامة 2025–2005التنميةةةة الزراعيةةةة العمميةةةة المسةةةتدامة  
 ل ودعو  ا إلن  ك يف ج ود ا الستكما  عمًية الموا مة واعتماد ا."2030

  ئج:اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتا ✓
مةةةةةة قمة العًةةةةةةن المنةةةةةةدوميات الداامةةةةةةة لًةةةةةةدو  األع ةةةةةةا   موجةةةةةة    ةةةةةةي  عمةةةةةةيي القةةةةةةمار -

ل والمنظمةةةةةةةةةةةةةةات العمميةةةةةةةةةةةةةةةة المت صصةةةةةةةةةةةةةةةة 9/9/2019 تةةةةةةةةةةةةةةةارا   1629/3رقةةةةةةةةةةةةةةي 
  .9/9/2019 تارا   4659/5 موج  الم قمة رقي 

 78 ًقةةم األمانةةة العامةةة مةة قمة المنظمةةة العمميةةة لًتنميةةة الزراعيةةة رقةةي م ع/ ب ع/ -
مممت   ا  قمام حو  التقدم المام  مي متا عةة سةيم العمة  مةي  2/1/2020 تارا  

( وموا مت ةةا 2025 – 2005 ن يةة  اسةةتما يجية التنميةةة الزراعيةةة العمميةةة المسةةتدامة  
 (2 مممت . 2030م، أ داع التنمية المستدامة 

 
 

 (2246)  قم القةةةةةةةةةةرا :
لتقرا ية اإلطا ية للبرنامج الطا ئ  قرير متابعة  قرا  الخطة ا موضوع القرا :

 (.2021 – 2017المرحلة الثانية ) – لألمن الغ ائي العربي
 نص القرا : ❖
العمميةةةةةةة لًتنميةةةةةةة الزراعيةةةةةةة التةةةةةةي لةةةةةةي  ةةةةةةواع المنظمةةةةةةة األع ةةةةةةا   دعةةةةةةوة الةةةةةةدو  -1"

 ال يانةةةةةةةةةات والمعًومةةةةةةةةةات حةةةةةةةةةو   ن يةةةةةةةةة  مكونةةةةةةةةةات الممحًةةةةةةةةةة ال انيةةةةةةةةةة لً منةةةةةةةةةام  
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(ل إلةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةمعة موامةةةةةةةةةاة 2021–2017ممةةةةةةةةةي  الطةةةةةةةةةارئ لألمةةةةةةةةةن الغةةةةةةةةة ااي الع
إعةةةةةةةةداد التقماةةةةةةةم ال نةةةةةةةةي ال ةةةةةةةةاص  تن يةةةةةةةة   ل ةةةةةةةةاالمنظمةةةةةةةة   ةةةةةةةةال حتةةةةةةةةن ألتسةةةةةةةنن 

 مكونات ال منام .

 اإلنجةةةةةا ات المتاققةةةةةة إلةةةةةن المجًةةةةةس الطًةةةةة  مةةةةةن المنظمةةةةةة رمةةةةة،  قةةةةةارام دوراةةةةةة  -2
 "مي   ا الش ن.

  اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓
مةةةةةة قمة الالمنةةةةةةدوميات الداامةةةةةةة لًةةةةةةدو  األع ةةةةةةا   موجةةةةةة  عًةةةةةةن   ةةةةةةي  عمةةةةةةيي القةةةةةةمار -

ل والمنظمةةةةةةةةةةةةةةات العمميةةةةةةةةةةةةةةةة المت صصةةةةةةةةةةةةةةةة 9/9/2019 تةةةةةةةةةةةةةةةارا   1629/3رقةةةةةةةةةةةةةةي 
  .9/9/2019 تارا   4659/5 موج  الم قمة رقي 

 ًقةةةةةةم األمانةةةةةةة العامةةةةةةة مةةةةةة قمة المنظمةةةةةةة العمميةةةةةةة لًتنميةةةةةةة الزراعيةةةةةةة رقةةةةةةي م ع/ ب  -
لتقةةةةةدم الماةةةةةم  مةةةةةي متا عةةةةةة مممةةةةةت   ةةةةةا  قماةةةةةم حةةةةةو  ا 2/1/2020 تةةةةةارا   78ع/

 – ن يةةةةةة  ال طةةةةةةة التن ي يةةةةةةة اإلطاراةةةةةةة لً منةةةةةةام  الطةةةةةةارئ لألمةةةةةةن الغةةةةةة ااي العممةةةةةةي 
 (3 مممت (. 2021 – 2017الممحًة ال انية  

 
 

 (2247)  قم القةةةةةةةةةةرا :
 مشروع  ص) ومتابعة األمن الغ ائي في المقطقة العربية. موضوع القرا :

 نص القرا : ❖
قتقماةم  لقة عًن اعتماد إطار رصد ومتا عة األمن الغ ااي مةي المنطقةة العمميةةالموام "

العمميةةةةة لًتنميةةةةة   لتقماةةةةم األمةةةةن الغةةةة ااي العممةةةةي الةةةة ي  قةةةةوم المنظمةةةةة كّمةةةة  صةةةةيًي م  
 ."1992 إصدار  من  عام الزراعية 

  اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓
مةةةةةة قمة الداامةةةةةةة لًةةةةةةدو  األع ةةةةةةا   موجةةةةةة  عًةةةةةةن المنةةةةةةدوميات ال  ةةةةةةي  عمةةةةةةيي القةةةةةةمار -

ل والمنظمةةةةةةةةةةةةةةات العمميةةةةةةةةةةةةةةةة المت صصةةةةةةةةةةةةةةةة 9/9/2019 تةةةةةةةةةةةةةةةارا   1629/3رقةةةةةةةةةةةةةةي 
  .9/9/2019 تارا   4659/5 موج  الم قمة رقي 
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 78 ًقةةم األمانةةة العامةةة مةة قمة المنظمةةة العمميةةة لًتنميةةة الزراعيةةة رقةةي م ع/ ب ع/ -
 شة ن مشةموع إطةار رصةد مممت   ا  قماةم حةو  التقةدم الماةم   2/1/2020 تارا  

 (4 مممت ومتا عة األمن الغ ااي مي المنطقة العممية. 
 

 
 (2248)  قم القةةةةةةةةةةرا :
 دعم و طوير قطاع الزيتوا في ال)ول العربية. موضوع القرا :

 :(13  (12 نص القرا  ❖
اتةةةون إحالةةةة مقتةةةم  المنظمةةةة العمميةةةة لًتنميةةةة الزراعيةةةة  إنشةةةا  المكتةةة  العممةةةي لًز  -1"

ضةةمن ال يكةة  التنظيمةةي ل ةةا إلةةن االجتمةةاع االسةةت نااي لًجنةةة المنظمةةات لًتنسةةيت 
وذلةةة  لدراسةةةتهل  م يةةةداا لعمضةةةه عًةةةن  2019والمتا عةةةة مةةةي ديسةةةم م/ قةةةانون أو  

 المجًس االقتصادي واالجتماعي مي دور ه القادمة.

الةةةةدولي دعةةةةوة المنظمةةةةة العمميةةةةة لًتنميةةةةة الزراعيةةةةة لتعزاةةةةز التعةةةةاون مةةةة، المجًةةةةس  -2
 لًزاتونل واالن مام لع واة المجًس  ص ة مماق  و وقي، م قمة   ا ي  ين ما.

الطًةة  مةةن المنظمةةة العمميةةة لًتنميةةة الزراعيةةة والمنظمةةة العمميةةة لًتنميةةة الصةةناعية  -3
والتعدألن النظم مي   عي  المواص ة العممية الموحدة لزام الزاتون لتس ي  التجةارة 

ميةةل وذلة   مةا ألةتج م مة، معةاأليم ومقةاأليس الجةودة العالميةة ال ينية  ين الدو  العم 
المطًومةةةةة مةةةةي األسةةةةواج التصةةةةدألماة ل ةةةةمان  اةةةةادة التنامسةةةةية ع ةةةةم سًسةةةةًة إنتةةةةاج 

 الزاتون مي الدو  العممية ومما ألا ً ا لجندماج مي األسواج العالمية."
  اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓
مةةةة قمة رقةةةةي المنةةةةدوميات الداامةةةةة لًةةةةدو  األع ةةةةا   موجةةةة  عًةةةةن ال  ةةةةي  عمةةةةيي القةةةةمار -

ل والمنظمةةةات العمميةةةة المت صصةةةة  موجةةة  المةةة قمة 9/9/2019 تةةةارا   1629/3
                                                 

 طا ةاا مةن الجم وراةة التونسةية   يةد  يةه  4/8/2019األ   عًماا أن المنظمة العمميةة لًتنميةة الزراعيةة  ًقةم  تةارا  ( 12 
م /10/49 مم ت ةا مةةي است ةامة المكتةة  العممةي لًزاتةةونل وذلة    عةةيجا لمةا ورد  قةةمار المجًةس التن يةة ي لًمنظمةة رقةةي 

 .28/3/2019 تارا   2019ت
 أ   المجًس عًماا  مابة جم وراة مصم العممية  است امة المكت  العممي لًزاتون.( 13 
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عمةةةةةا  أ جةةةةةدو   عًةةةةةنالموضةةةةةوع عةةةةةما  ةةةةةي و . 9/9/2019 تةةةةةارا   4659/5رقةةةةةي 
 :مانةةةةةةةة العامةةةةةةةةةاأل االجتمةةةةةةةاع االسةةةةةةةت نااي لًجنةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةات لًنسةةةةةةةيت والمتا عةةةةةةةة 

 وصدرت عنه التوصيات التالية: (17-19/12/2019
التمحيةةة   إنشةةةا  المكتةةة  العممةةةي لًزاتةةةون ضةةةمن ال يكةةة  التنظيمةةةي لًمنظمةةةة  -1

 العممية لًتنمية الزراعية. 
الطً  من المنظمة  قديي  صور لًمجًس االقتصادي واالجتماعي حو  م ةام  -2

وعمةةة  المكتةةة  وعجقتةةةه  شةةةك  مباشةةةم مةةة، الةةةدو  العمميةةةة والمجًةةةس الةةةدولي 
 .لًزاتون 

ن أالتمحيةةة   است ةةةامة الجم وراةةةة التونسةةةية لًمكتةةة  العممةةةي لًزاتةةةونل عًةةةن  -3
 تامةة  التكةةاليف المتم بةةة عًةةن  شةةغي  المكتةة  ودون  امةة  الةةدو  االع ةةا  

 . نشا    ا المكت إعبا  مالية نتيجة أ ية أ
 ًقةةةةةةم األمانةةةةةةة العامةةةةةةة مةةةةةة قمة المنظمةةةةةةة العمميةةةةةةة لًتنميةةةةةةة الزراعيةةةةةةة رقةةةةةةي م ع/ ب  -

مممةةةةةةةت   ةةةةةةةا م ةةةةةةةام وا تصاصةةةةةةةات المكتةةةةةةة  العممةةةةةةةي  2/1/2020 تةةةةةةةارا   78ع/
 (5 مممت  لًزاتون.

 
 (.2249)  قم القةةةةةةةةةةرا :
الوضةةةةةلية القانونيةةةةةة للتم)يةةةةة) لألمةةةةةان العةةةةةام لمجلةةةةةس الوحةةةةة)   موضوع القرا :

 االقتصادية العربية.
 نص القرا : ❖

إل ةةةةةدا  الةةةةةمأي مةةةةةي  "إحالةةةةةة الموضةةةةةوع إلةةةةةن قطةةةةةاع الشةةةةةئون القانونيةةةةةة  األمانةةةةةة العامةةةةةة
ضةةةةو  األنظمةةةةة واإلجةةةةما ات والقةةةةمارات المعمةةةةو    ةةةةا مةةةةي  ةةةة ا الشةةةة نل وذلةةةة   ةةةةج  
 ج ةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةة ور مةةةةةةةةةةةن  ارا ةةةةةةةةةةةهل  م يةةةةةةةةةةةداا لعمضةةةةةةةةةةةه عًةةةةةةةةةةةن المجًةةةةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةةةةادي 

 واالجتماعي مي دور ه القادمة."
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  اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓
مةةةةة قمة رقةةةةةي الًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة  عًةةةةةن المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة ل  ةةةةةي  عمةةةةةيي القةةةةةمار

ل والمنظمةةات العمميةةة المت صصةةة  موجةة  المةة قمة رقةةي 9/9/2019 تةةارا   1629/3
 دراسةةة  القانونيةةةو ن يةة اا ل ةة ا القةةمار قةةام قطةةاع الشةةئون  .9/9/2019 تةةارا   4659/5

 .  ا الموضوعل وأعد  قماماا سيتي مناقشته ضمن ال ند الم صص ل ل 
 

 
 (.2259) ةةةةةةةةةةةرا : قم القةة

  قا ير وقرا ا  المجالس الوزا ية واللجاا موضوع القرا :  
 :)الجوانب االقتصادية( نص القرا  ❖
 :المجالس الو اراة: أوالا "

 :اإلحاطة عًماا  ة
 ( لًمجًةةةةةةس الةةةةةةو اري العممةةةةةةي لًميةةةةةةا  11 قماةةةةةةم وقةةةةةةمارات الةةةةةةدورة العاديةةةةةةة   •

 (.27/6/2019 األمانة العامة: 

 :الًجان:  انياا 
 :الموامقة عًن

 قمام و وصيات االجتماع الما ، لًجنة ال نية لًمًكيةة ال كماةة  األمانةة العامةة:  -
13-14/2/2019 .) 
( لًجنةةةةةة التنسةةةةةيت العًيةةةةةا لًعمةةةةة  العممةةةةةي 48 قماةةةةةم وقةةةةةمارات الةةةةةدورة العاديةةةةةة   -

(ل  اسةةت نا  20/6/2019-19المشةتمك  مااسةةة معةةالي األمةين العةةام   يةةموت: 
( مةةن  امسةةاا مةةن  وصةةيات الًجنةةة  شةة ن الطًبةةات المقدمةةة 2( و 1 ين  ال قةةم 

مةةن اال اةةادات العمميةةة المت صصةةة لًاصةةو  عًةةن صةة ة مماقةة  مةةي الًجنةةةل 
وذلةة  لاةةين االنت ةةا  مةةن إعةةداد مشةةموع قواعةةد وضةةوا ط ان ةةمام أيةةة ماسسةةة 
عمميةةة جدألةةدة  اظةةن  صةة ة مماقةة  لةةد، لجنةةة التنسةةيت العًيةةا لًعمةة  العممةةي 

 تمك.المش
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 قماةةةةم وقةةةةمارات االجتمةةةةاع ال ةةةةاني ضليةةةةة التنسةةةةيت العمميةةةةة لًاةةةةد مةةةةن م ةةةةاطم  -
 (.8/8/2019-7الكوارث  األمانة العامة:

( لًجنة المنظمات لًتنسيت والمتا عةة المن  قةة عةن 28 قمام و وصيات الدورة   -
مةةةة،  ل(11/7/2019–7 االقتصةةةةادي واالجتمةةةةاعي  األمانةةةةة العامةةةةة:المجًةةةةس 

 ألًي:الت كيد عًن ما 
ال اصةةةة  ال يئةةةة العمميةةةة لًطاقةةةة  المعدلةةةة الموامقةةةة عًةةةن ا  اقيةةةة اإلنشةةةا  .1

 ال راة. 

حكةةام عامةةة أجامعةةة وضةة، مشةةموع معةةاأليم و ًمانةةة العامةةة لألا إلةةنالطًةة   .2
موحةةدة  سةةاعد المنظمةةات العمميةةة المت صصةةة لًسةةيم قةةدماا ناةةو التمواةة  

 م يةداا  لا عةةن  عما عًن لجنة المنظمةات لًتنسةيت والمتأعًن  لال ا ي
 العتماد ا من المجًس االقتصادي واالجتماعي.  

منظمةةةةةةة المةةةةةةمأة العمميةةةةةةة مةةةةةةي اجتماعةةةةةةات لجنةةةةةةة مشةةةةةةارقة الت كيةةةةةةد عًةةةةةةن  .3
 نجةةةةةةا اتإل  قةةةةةةارام ا المنظمةةةةةةات لًتنسةةةةةةيت والمتا عةةةةةةةل وعةةةةةةما  قارام ةةةةةةا

 قةةةةةةةةةارام الاسةةةةةةةةةا ات  –داراةةةةةةةةةة إل قةةةةةةةةارام  يئةةةةةةةةةات المقا ةةةةةةةةةة الماليةةةةةةةةة وا –
 16و 15ا نةةةةةةةات(ل وذلةةةةةةة   ن يةةةةةةة اا لًمةةةةةةةاد ين ال طةةةةةةةط والمو  –ال تاميةةةةةةةة 
 نشا  المنظمة.إمن ا  اقية 

 مةةا ألتماشةةن مةة،  ا انشةةاإمنظمةةة المةةمأة العمميةةة  عةةدأل  ا  اقيةةة  إلةةنالطًةة   .4
المعتمةةةةةةةةدة مةةةةةةةةن المجًةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةادي  ةساسةةةةةةةةية الموحةةةةةةةةدألنظمةةةةةةةةة األا

 .ه مي   ا الش نواالجتماعي وقمارا 
ظمةةةةةةة األساسةةةةةةية لًمنظمةةةةةةات دعةةةةةةوة الًجنةةةةةةة ال نيةةةةةةة المعنيةةةةةةة  دراسةةةةةةة األن .5

 كتةةةةةةوممأ  ةةةةةةج  شةةةةةة مي عقةةةةةةد اجتماع ةةةةةةا القةةةةةةادم لالعمميةةةةةةة المت صصةةةةةةة 
السةةةةةتكما  دراسةةةةةة المواضةةةةةي، المكً ةةةةةة   ةةةةةا مةةةةةن ق ةةةةة  ل 2019نةةةةةومم م و 

لجنةةةةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةةةةات لًتنسةةةةةةةةةةةيت والمتا عةةةةةةةةةةةة المن  قةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةن المجًةةةةةةةةةةةس 
 االقتصادي واالجتماعي. 
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أ نةةا  االجتمةةةاع الطًةة  إلةةةن األمانةةة العامةةةة التم يةة  لعقةةةد جًسةةة  اصةةةة  .6
االست نااي القةادم لًجنةة المنظمةات لًتنسةيت والمتا عةةل لمناقشةة مقتمحةات 
الةةدو  العمميةةة والمنظمةةات العمميةةة المت صصةةة إليجةةاد حًةةو  لًمتةة  مات 

 المتماكمة عًن الدو  مي موا نات المنظمات العممية المت صصة."

  اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓
القةةةمار عًةةةن المنةةةدوميات الداامةةةة لًةةةدو  األع ةةةا   موجةةة  المةةة قمة رقةةةي   ةةةي  عمةةةيي -

ل والمنظمةةات العمميةة المت صصةةة  موجة  المةة قمة 9/9/2019 تةارا   1629/3
 . 9/9/2019 تارا   4659/5رقي 

سةةةةتقوم األمانةةةةة العامةةةةة  وضةةةة، مشةةةةموع معةةةةاأليم وأحكةةةةام عامةةةةة موحةةةةدة لمسةةةةاعدة  -
وسةةيتي عمضةة ا  لماا ناةةو التمواةة  الةة ا يالمنظمةةات العمميةةة المت صصةةة لًسةةيم قةةد

مةي النصةت والمزم، عقةد ا  ( لًجنة المنظمات لًتنسيت والمتا عة29عًن الدورة  
 .2020  مو /األو  من ش م ألوليو

 م ةةمون ال قةةمات ذات العجقةةة  المنظمةةةل والتةةي  ةةج  منظمةةة المةةمأة العمميةةة إ ةةي  -
شةةةار إليةةةه. وقةةةد  ةةةي  اةةةد نةةةص عًي ةةةا قةةةمار المجًةةةس االقتصةةةادي واالجتمةةةاعي الم  

 صةدر القةةمار التةالي نصةةه:وأًمنظمةةل لاجتماعةةات المجًةس التن يةة ي األمةم  ةج  
مةةةي ا  اقيةةةة اإلنشةةةا  لج ةةةة  16و 15" قةةةمر الت كيةةةد عًةةةن التةةةزام المنظمةةةة  ةةةالمواد 

التعةةاون مةة، الجامعةةة العمميةةة و وجيةةه طًةة  مةةن جانةة  إدارة المنظمةةة إلةةن الةةداامة 
األمانة العامة لًجامعةة العمميةة لتزواةد المنظمةة  مقتمحا  ةا  القانونية الم تصة مي

ل عًةةن أن  عةةما 2259مةةي ضةةو  قةةمار المجًةةس االقتصةةادي واالجتمةةاعي رقةةي 
    المقتمحات عًن اجتماع الحت لًمجًس التن ي ي لدراست ا ورمة،  وصةيا ه مةي 
دو   ةة ا الشةة ن لًمجًةةس األعًةةن مةةي أو  اجتمةةاع عةةادي لةةهل والت كيةةد عًةةن أن الةة

العمميةةة المنتسةةبة لًمنظمةةة مًتزمةةة  ةةنص ا  اقيةةة اإلنشةةا  التةةي أ ممت ةةا حكوما  ةةا 
وأن  ةة ا االلتةةزام ألنط ةةت عًةةن أي  عةةدألجت قةةد ألةةتي اعتماد ةةا مةةن ق ةة  حكوما  ةةال 
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والت كيةةد عًةةن الاصةةو  عًةةن أمً يةةة ال ً ةةين  ةةين الةةدو  العمميةةة المنتسةةبة لًمنظمةةة 
والنظةةةةام األساسةةةةي وذلةةةة  قمةةةةا  ةةةةنص  العتمةةةةاد أي  عةةةةدأل  عًةةةةن نةةةةص اال  اقيةةةةة

 اال  اقية".
ساسةةةية الموحةةةدة  األمانةةةة نظمةةةة األقةةةد اجتمةةةاع الًجنةةةة ال نيةةةة المعنيةةةة  دراسةةةة األع   -

عمةةةا  أ دراج النتةةةاا  ق نةةةد من صةةة  عًةةةن جةةةدو  إ( و ةةةي 6/11/2019-4 العامةةةة:
االجتمةةةاع االسةةةت نااي لًجنةةةة المنظمةةةات لًتنسةةةيت والمتا عةةةة المن  قةةةة عةةةن المجًةةةس 

االجتماع االست نااي لًجنةة المنظمةات لًتنسةيت قما ع قد  قتصادي واالجتماعي.اال
مقتمحةةةةات الةةةةدو  العمميةةةةة ل ونةةةةاق  19/12/2019-17 ةةةةج  ال تةةةةمة والمتا عةةةةة 

والمنظمةةات العمميةةة المت صصةةة إليجةةاد حًةةو  لًمتةة  مات المتماكمةةة عًةةن الةةدو  
 مي موا نات المنظمات العممية المت صصة. 

 
 

 



 
 

 
39 

 (1  مممت



 
 

 
40 



 
 

 
41 



 
 

 
42 



 
 

 
43 



 
 

 
44 



 
 

 
45 



 
 

 
46 



 
 

 
47 



 
 

 
48 



 
 

 
49 



 
 

 
50 



 
 

 
51 



 
 

 
52 



 
 

 
53 



 
 

 
54 



 
 

 
55 



 
 

 
56 



 
 

 
57 



 
 

 
58 



 
 

 
59 



 
 

 
60 



 
 

 
61 



 
 

 
62 



 
 

 
63 



 
 

 
64 



 
 

 
65 



 
 

 
66 



 
 

 
67 



 
 

 
68 



 
 

 
69 



 
 

 
70 



 
 

 
71 



 
 

 
72 



 
 

 
73 

 (2  مممت



 
 

 
74 



 
 

 
75 



 
 

 
76 



 
 

 
77 



 
 

 
78 

 (3  مممت



 
 

 
79 



 
 

 
80 



 
 

 
81 



 
 

 
82 



 
 

 
83 



 
 

 
84 



 
 

 
85 



 
 

 
86 



 
 

 
87 



 
 

 
88 



 
 

 
89 



 
 

 
90 



 
 

 
91 



 
 

 
92 



 
 

 
93 



 
 

 
94 



 
 

 
95 



 
 

 
96 



 
 

 
97 



 
 

 
98 



 
 

 
99 



 
 

 
100 



 
 

 
101 



 
 

 
102 



 
 

 
103 

 (4  مممت



 
 

 
104 



 
 

 
105 



 
 

 
106 



 
 

 
107 



 
 

 
108 

 (5  مممت



 
 

 
109 



 
 

 
110 



 
 

 
111 



 
 

 
112 



 
 

 
113 

 
 

 األمانة العامة           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
 (105ال)و   العادية )

 تقريـر األميـن العـام
 

 
 
 
 
 
 
 

 أوالً: 

 (104ات الــــــدورة )متابعــــة تنفـــيذ قــــرار

 للمجــــلس االقتصـــــادي واالجتمــــــــاعي

 
 االجتماعيةـــ الموضوعـــات  ب
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 (2228) قةةةةةةةةم القةةةةةرا : 
 .(104( و)103األمان العام بان دو  ي المجلس )  قريرموضوع القرا : 

 نص القرا : ❖
( 103ام حةةةو   ن يةةة  قةةةمارات الةةةدورة  اإلحاطةةةة عًمةةةاال مةةة، التقةةةدألمل  تقماةةةم األمةةةين العةةة "

 (."104( و 103لًمجًسل ونشاط األمانة العامة  ين دور ي المجًس  
 المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: اإلجراءا  ✓

 1629/3مة قمة رقةي العًةن المنةدوميات الداامةة لًةدو  األع ةا   موجة    ي  عميي القمار
 4659/5ة  موجةةة  المةةة قمة رقةةةي ل والمنظمةةةات العمميةةةة المت صصةةة9/9/2019 تةةةارا  
 .9/9/2019 تارا  

 
 (2229) قةةةةةةةةم القةةةةةرا : 

الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة ال)ول العربية على موضوع القرا : 
 .(2020( )ما س/آذا  31مستوى القمة د.ع )

 نص القرا : ❖
ظمةةةةةات العمميةةةةةة دعةةةةةوة الةةةةةدو  األع ةةةةةا  والمجةةةةةالس الو اراةةةةةة المت صصةةةةةة والمن -1" 

االقتصةةةةةةةةةةةادية   الموضةةةةةةةةةةةوعاتالمت صصةةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةةن موامةةةةةةةةةةةاة األمانةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةة 
واالجتماعيةةةةةةة التنمواةةةةةةة التةةةةةةي  ممةةةةةة  مةةةةةةي إدراج ةةةةةةا ضةةةةةةمن المًةةةةةةت االقتصةةةةةةادي 

( لمجًةةةةةةةةس جامعةةةةةةةةة الةةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةةة عًةةةةةةةةن 31واالجتمةةةةةةةةاعي لًةةةةةةةةدورة العاديةةةةةةةةة  
ل 2019مسةةةةةةةةتو، القمةةةةةةةةةل مةةةةةةةةي موعةةةةةةةةد أقصةةةةةةةةا    ةةةةةةةةم ديسةةةةةةةةم م/ قةةةةةةةةانون األو  

مقةةةةةةةةاا ضليةةةةةةةةات عةةةةةةةةما الموضةةةةةةةةوعات االقتصةةةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةةة عًةةةةةةةةن وذلةةةةةةة  و 
 القمة العممية.

( لمجًةةةةةةةةةس جامعةةةةةةةةةة 31ألت ةةةةةةةةةمن المًةةةةةةةةةت االقتصةةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةةاعي لًةةةةةةةةةدورة   -2
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 الدو  العممية عًن مستو، القمة الموضوعات التالية:
 قماةةةةةةةةم األمةةةةةةةةين العةةةةةةةةام عةةةةةةةةن العمةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةاعي التنمةةةةةةةةوي  •

 العممي المشتمك.

( لمجًةةةةةةس جامعةةةةةةة الةةةةةةدو  30متا عةةةةةةة  ن يةةةةةة  قةةةةةةمارات الةةةةةةدورة    قماةةةةةةم حةةةةةةو  •
 العممية عًن مستو، القمة.

الموضةةةةةةةةةةوعات التةةةةةةةةةةي  قتمح ةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةةةةا  والمجةةةةةةةةةةالس الو اراةةةةةةةةةةة  •
والمنظمةةةةةةةات العمميةةةةةةةة المت صصةةةةةةةةل ومةةةةةةةت معةةةةةةةاأليم عةةةةةةةما الموضةةةةةةةوعات 

 االقتصادية واالجتماعية عًن القمة. "

 تائج:اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والق ❖

 )الموضوع معروض في بق) مستقل(
 
 
 

 (2230) قةةةةةةةةم القةةةةةرا : 
موضوع القرا : متابعة  قرا  قرا ا  القمة العربية التقموية: االقتصادية واالجتماعية في 

 (.20/1/2019الجمرو ية اللبقانية:  –دو  را الرابعة )بارو  

 نصت الرقر  الثانية من القرا  على: ❖
ألمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة  متا عةةةةةةةةة  ن يةةةةةةةة  مقةةةةةةةةمرات القمةةةةةةةةة  التنسةةةةةةةةيت مةةةةةةةة، الةةةةةةةةدو   كًيةةةةةةةةف ا "

األع ةةةةةةا  والمجةةةةةةالس الو اراةةةةةةة والمنظمةةةةةةات العمميةةةةةةة المت صصةةةةةةةل وإعةةةةةةداد  قماةةةةةةم 
( لمجًةةةةةةس جامعةةةةةةة 31مةةةةةةي  ةةةةةة ا الشةةةةةة ن ألةةةةةةتي رمعةةةةةةه إلةةةةةةن الةةةةةةدورة العاديةةةةةةة القادمةةةةةةة  

 (."2020 مارس /  ذار  القمةالدو  العممية عًن مستو، 
 تخ   لتقرا  القرا  والقتائج:اإلجراءا  الم ❖

قامةةةةةم األمانةةةةةة العامةةةةةة  متا عةةةةةة  ن يةةةةة  القةةةةةمارات االجتماعيةةةةةة والتنمواةةةةةة الصةةةةةادرة عةةةةةن 
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 ةةةةةة   القةةةةةةمارات ضةةةةةةمن المًةةةةةةت  لتن يةةةةةة القمةةةةةةةل وسةةةةةةيتي عةةةةةةما اإلجةةةةةةما ات الم ت ةةةةةة ة 
( لمجًةةةةةةةةس 31القادمةةةةةةةةة  االقتصةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةاعي المممةةةةةةةةوع إلةةةةةةةةن الةةةةةةةةدورة العاديةةةةةةةةة 

 .(2020عًن مستو، القمة  مارس /  ذار  جامعة الدو  العممية
 

 (2231) قةةةةةةةةم القةةةةةرا : 
موضوع القرا :  حسان أسالاب وإجراءا  عرض الموضوعا  على المجلس االقتصادي 

 واالجتماعي.

 نص القرا : ❖

اعتمةةةةةةةةاد األسةةةةةةةةالي  واإلجةةةةةةةةما ات التاليةةةةةةةةة لعةةةةةةةةما الموضةةةةةةةةوعات عًةةةةةةةةن المجًةةةةةةةةس  "
 االقتصادي واالجتماعي:

( مةةةةةةةةن المةةةةةةةةادة السةةةةةةةةا عة مةةةةةةةةن النظةةةةةةةةام الةةةةةةةةدا ًي 2اا لمةةةةةةةةا جةةةةةةةةا   ةةةةةةةةال قمة  إن ةةةةةةةةاذ -4
لًمجًةةةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةةةاعيل  تًقةةةةةةةةةةن أمانةةةةةةةةةةة المجًةةةةةةةةةةس مقتمحةةةةةةةةةةات 
الموضةةةةةةةةةةةةةوعات التةةةةةةةةةةةةةي  طًةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةةةةةةةا  والمجةةةةةةةةةةةةةالس الو اراةةةةةةةةةةةةةة 
المت صصةةةةةة والمنظمةةةةةات العمميةةةةةة المت صصةةةةةة إدراج ةةةةةا عًةةةةةن جةةةةةدو  أعمةةةةةا  

ة وأرمعةةةةين ألومةةةةاا مةةةةن التةةةةارا  الماةةةةدد المجًةةةةسل وذلةةةة  مةةةةي موعةةةةد ماألتةةةةه  مسةةةة
ل ةةةةةةةةةةد  دورة االنعقةةةةةةةةةةاد العةةةةةةةةةةادي لًمجًةةةةةةةةةةس واجةةةةةةةةةة  أن  كةةةةةةةةةةون الموضةةةةةةةةةةوعات 

 مش وعة  الم قمات الت سيماة الج مة.

دعةةةةةةةةوة الةةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةةا  إلةةةةةةةةن إرسةةةةةةةةا  الموضةةةةةةةةوعات التةةةةةةةةي  نةةةةةةةةدرج ضةةةةةةةةمن  -5
ا تصاصةةةةةةةةات المجةةةةةةةةالس الو اراةةةةةةةةة والمنظمةةةةةةةةات العمميةةةةةةةةة المت صصةةةةةةةةة إلي ةةةةةةةةا 

 شةةةةةةةةة ن ا ق ةةةةةةةةة  عمضةةةةةةةةة ا عًةةةةةةةةةن المجًةةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةةادي  لدراسةةةةةةةةةت ا والتوصةةةةةةةةةية
واالجتمةةةةةاعي. وامكةةةةةن لًةةةةةدو  األع ةةةةةا  عةةةةةما الموضةةةةةوعات عًةةةةةن المجًةةةةةس 
 شةةةةةك  مباشةةةةةم مةةةةةي حةةةةةا  عةةةةةدم وجةةةةةود ا تصةةةةةاص ألي مجًةةةةةس و اري عممةةةةةي 

 أو منظمة م تصين لًموضوع ال ي  مم  مي عمضه عًن المجًس.
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الشةةةةةةةةارحة    ةةةةةةةة  الةةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةةا  مةةةةةةةةي االعتبةةةةةةةةار عنةةةةةةةةد التقةةةةةةةةدم  المةةةةةةةة قمات  -6
لًموضةةةةةةةةةوعات المقتمحةةةةةةةةةة أن  ت ةةةةةةةةةمن  ةةةةةةةةة   المةةةةةةةةة قمات الجوانةةةةةةةةة  المتعًقةةةةةةةةةة 
 آليةةةةةةةات التمواةةةةةةة  وأسةةةةةةةالي  التن يةةةةةةة   النسةةةةةةةبة لًمقتمحةةةةةةةات التةةةةةةةي  شةةةةةةةتم  عًةةةةةةةن 

 مشارا،  نمواة واقتصادية واجتماعية."

 اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓

ل إلةةةةةةةةن 11/11/2019(  تةةةةةةةةارا  4741/5وج ةةةةةةةةم األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة المةةةةةةةة قمة رقةةةةةةةةي  
منةةةةةةةةدوميات الةةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةةا ل  شةةةةةةةة ن ا  ةةةةةةةةاذ اإلجةةةةةةةةما ات الج مةةةةةةةةة  شةةةةةةةة ن اقتةةةةةةةةما  
عةةةةةةةةةةةما أي موضةةةةةةةةةةةوع عًةةةةةةةةةةةن مشةةةةةةةةةةةموع جةةةةةةةةةةةدو  أعمةةةةةةةةةةةا  المجًةةةةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةةةةادي 

. ومةةةةةةةةةي ن ةةةةةةةةةس اإلطةةةةةةةةارل وج ةةةةةةةةةم األمانةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة المةةةةةةةةة قمات أرقةةةةةةةةةام واالجتمةةةةةةةةاعي
ل إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  11/11/2019(  تةةةةةةةةةةةةةةةةةةارا  4742/5(ل و 4740/5(ل و 4739/5 

منظمةةةةةة المةةةةةمأة العمميةةةةةةل ومنظمةةةةةة العمةةةةة  العمميةةةةةةل والمنظمةةةةةة العمميةةةةةة لًتمميةةةةةة مةةةةةن: 
 وال قامة والعًوم  األلكسو(.

 
 

 (2250)  قةةةةةةةةم القةةةةةرا :
 موضوع القرا : القظام األساسي للمجلس العربي للسااا والتقمية.

 نص القرا : ❖
التنميةةةةةةةل  الصةةةةةةيغة الموامقةةةةةةة عًةةةةةةن النظةةةةةةام األساسةةةةةةي لًمجًةةةةةةس العممةةةةةةي لًسةةةةةةكان و  "

المممقةةةةةةةةةل وإحالتةةةةةةةةه إلةةةةةةةةن مجًةةةةةةةةس جامعةةةةةةةةة الةةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةةة مةةةةةةةةي دور ةةةةةةةةه القادمةةةةةةةةة 
 ."لجعتماد

 اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓

( لمجًس جامعة الدو  العممية عًن 152عًن الدورة   الموضوع ي عما  -
ي نص ال  10/9/2019(  تارا  8452المستو، الو اريل وأصدر القمار رقي  
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عًن "الموامقة عًن إنشا  المجًس العممي لًسكان والتنميةل واعتماد نظامه 
 األساسي ومت الصيغة المممقة".

الدورة العادية األولن لًمجًس العممي لًسكان والتنميةل االمانة العامة  نّظمم -
 29/10/2019-28ل ألومي  التعاون م، المجًس األعًن لًسكان  األردن

احت الية  اصة  ل28/10/2019 ل  تارا قيممأ  قما  ال اشميةل الممًكة األردنية 
 سمو األميمة/  سمة  نم طج .وح ور إلطجقه  ام رعاية 

دو  عمميةل  ي: الممًكة األردنية ال اشميةل  10شارك مي الدورة ومود من  ▪
الجم وراة الجزااماة الديمقماطية الشع يةل الممًكة العممية السعوديةل جم وراة 

نل جم وراة العماجل سًطنة عمانل دولة قطمل دولة الكوامل جم وراة السودا
 مصم العمميةل الجم وراة اليمنية.

اعتماد  يان  صدر عن االجتماع عدد من القمارات ال امة التي   منم: ▪
 التزامالمجًس العممي لًسكان والتنمية ال ي يعكس الموقت العممي  ش ن 

عما عًن مم الدولي لًسكان والتنمية وا  المنطقة العممية   منام  عم  الما 
مي قينيال  14/11/2019-12ال تمة   ا الش ن  ج  قمة نيمومي مي 

-2019التمحي    منام  العم  اإلقًيمي المقتم  من األمانة العامة لعام و 
 كًيف األمانة العامة ل  اإلضامة إلن ولواات السكانيةمي ضو  األ 2020

لتمشيح أع ا  لًجنة االستشاراة لًمجًس   األع االتعميي عًن الدو   
إ ج  المجالس والًجان الوطنية لًسكان أو  ا أي اا   كًي ودعو  ا لججتماعل و 

ولن لًمكت  التن ي ي لًمجًس  مكان وموعد انعقاد الدورة األ يمن مي حكم 
 .العممي لًسكان والتنمية ق   ش م عًن األق  من  ارا  انعقاد ا

 )و   األولةةةى للمجلس العربةةي للساةةاا والتقماةةةةةة) قريةةةر الةةة
 مرفق ضمن البق) الخاص بتقرير وقرا ا  المجالس الوزا ية(
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 (2251) قةةةةةةةةم القةةةةةرا : 
موضةةةوع القةةةرا : افتتةةةان البرلمةةةاا العربةةةي للطرةةةل فةةةي  مةةةا   الشةةةا قة ب)ولةةةة اإلمةةةا ا  

 العربية المتح) .
 نص القرا :  ❖
ن ج ود دولة اإلمارات العممية المتادة مي اال تمام  الط ولةل واإلشادة   مي -1"

 المسيمة الماادة لصاح  السمو الشي  الدقتور/ سًطان  ن مامد القاسميل 
ع و المجًس األعًن لج ااد حاكي إمارة الشارقةل مي دعي الط   العممي 

   .ومنا  أجيا  عممية واعية وقادرة عًن قيادة مجتمعات المستق

"ال ملمان العممي لًط  " مي إمارة الشارقة  دولة  التمحي   امتتا  المقم الدااي لة -2
 ا ور صاح  السمو  2019إ ما   7اإلمارات العممية المتادة  تارا  

الشي  الدقتور/ سًطان  ن مامد القاسميل ع و المجًس األعًن لج ااد 
ألمين العام لجامعة الدو  حاكي إمارة الشارقةل ومعالي/ أحمد أ و الغيط ا

ل وانت اب مم   جم وراة 24/7/2019العمميةل وعقد دور ه األولن  تارا  
 السودان رايساا ل ا.

 وجيه الشكم لدولة اإلمارات العممية المتادة عًن إنشا  واست امة المقم الدااي  -3
 لً ملمان العممي لًط   و وميم متطًبات عم  أمانته ال نية.

ال ملمان العممي لًط   رم،  قمام دوري حو  أنشطته إلن األمانة  الطً  من -4
إدارة الممأة واألسمة والط ولة(  –العامة لًجامعة  قطاع الشئون االجتماعية 

ومن  ي عمضه عًن المجًس االقتصادي واالجتماعيل وذل  ومقاا لنظامه 
 األساسي."

 المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: اإلجراءا  ✓
مةةةةة قمة رقةةةةةي العًةةةةةن المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة   القةةةةةمار  ةةةةةي  عمةةةةةيي
قمةةةةةا  ةةةةةي  وجيةةةةةه نسةةةةة ة مةةةةةن القةةةةةمار إلةةةةةن ال ملمةةةةةان  .15/9/2019 تةةةةةارا   4847/5

 العممي لًط  . 
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 (2252) قةةةةةةةةم القةةةةةرا : 
موضوع القرا : مشروع لحماية المرأ  في القطاع غار المقظم "بائعا  الشاي 

 ".واألطعمة
 نص القرا : ❖

"إحالةةةةة مقتةةةةم  جم وراةةةةة السةةةةودان  شةةةة ن "مشةةةةموع لامايةةةةة المةةةةمأة مةةةةي القطةةةةاع ميةةةةم 
المةةةةةةنظي " ااعةةةةةةات الشةةةةةةاي واألطعمةةةةةةة"ل إلةةةةةةن لجنةةةةةةة المةةةةةةمأة العمميةةةةةةة لدراسةةةةةةتهل وعًةةةةةةن 
أن  قةةةةةةةةةوم الًجنةةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةةتئناس  القةةةةةةةةةانون االستمشةةةةةةةةةادي العممةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةو  التةةةةةةةةة مين 

 ةةةةةةةةةةات واألط ةةةةةةةةةةا  والمما قةةةةةةةةةةاتل العمميةةةةةةةةةةة لصةةةةةةةةةةاة األم واالسةةةةةةةةةةتما يجيةالصةةةةةةةةةةايل 
الم عتمةةةةةةدألن مةةةةةةن مجًةةةةةةس و را  الصةةةةةةاة العةةةةةةمبل  م يةةةةةةداا لعةةةةةةما الموضةةةةةةوع عًةةةةةةن 

 ".المجًس االقتصادي واالجتماعي مي دورة قادمة

 اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓

سةةةةةةيتي عةةةةةةما "مشةةةةةةموع حمايةةةةةةة المةةةةةةمأة مةةةةةةي القطةةةةةةاع ميةةةةةةم المةةةةةةنظي" والمقةةةةةةدم مةةةةةةن 
( لًجنةةةةةةةةة المةةةةةةةةمأة 39مشةةةةةةةةموع جةةةةةةةةدو  أعمةةةةةةةةا  الةةةةةةةةدورة  جم وراةةةةةةةةة السةةةةةةةةودان عًةةةةةةةةن 

 الممًكةةةةةةةة العمميةةةةةةةة السةةةةةةةعوديةل  10/2/2020-9العمميةةةةةةةةل المقةةةةةةةمر عقةةةةةةةد ا ألةةةةةةةومي 
( لًمجًةةةةةس 106لدراسةةةةةته وإصةةةةةدار  وصةةةةةية  شةةةةة نهل  م يةةةةةداا لعمضةةةةةه عًةةةةةن الةةةةةدورة  

 االقتصادي واالجتماعي.
 

 (2253) قةةةةةةةةم القةةةةةرا : 
 ان الشباا العاطلان عن العمل في ظل الحماية االجتماعية.موضوع القرا : مباد   لتما

 نص القرا : ❖
"إحالةةةةةة مقتةةةةةم  جم وراةةةةةة السةةةةةودان حةةةةةو  "مبةةةةةادرة لتمكةةةةةين الشةةةةةباب العةةةةةاطًين عةةةةةن 

"ل لمجًةةةةةةةةةس و را  الشةةةةةةةةةباب والمااضةةةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةةةةالعمةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةي ظةةةةةةةةة  الامايةةةةةةةةةة 
والعًةةةةةةةوم العةةةةةةةمبل ومنظمةةةةةةةة العمةةةةةةة  العمميةةةةةةةةل والمنظمةةةةةةةة العمميةةةةةةةة لًتمميةةةةةةةة وال قامةةةةةةةة 
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 األلكسةةةةةةةةةو(ل لدراسةةةةةةةةةته  م يةةةةةةةةةداا لعةةةةةةةةةما الموضةةةةةةةةةوع عًةةةةةةةةةن المجًةةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةةادي 
 ."واالجتماعي مي دورة قادمة

 اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓

(  تةةةةةةارا  4742/5(ل ورقةةةةةةي  4740/5وج ةةةةةةم األمانةةةةةةة العامةةةةةةة المةةةةةة قمة رقةةةةةةي   -
ميةةةة لًتمميةةةة ل إلةةةن قةةة  مةةةن منظمةةةة العمةةة  العمميةةةةل والمنظمةةةة العم 11/9/2019

وال قامةةةة والعًةةةوم  األلكسةةةو(ل  شةةة ن متا عةةةة  ن يةةة  القةةةمار المشةةةار إليةةةه. وقةةةد  ًقةةةم 
العامةةة رداا مةةن منظمةةة العمةة  العمميةةةل مةةي حةةين لةةي  تًةةت أيةةة ردود مةةن  األمانةةة

 المنظمة العممية لًتممية وال قامة والعًوم حتن إعداد     الو يقة.

( 748لعمميةةل  موجة  مة قم  ا رقةةي  مةي  ة ا اإلطةارل أوضةام منظمةة العمة  ا -
ل  صةةورا  ا واإلجةةما ات التةةي ا  ةة   ا مةةي ق ةةية  شةةغي  10/12/2019 تةةارا  

الشباب. قمةا أوضةام المنظمةة أن ةا  واصة   ن ية  أنشةطت ا الم تً ةة مةي مجةا  
التةةدرا  والتشةةغي  التةةي  ت ةةمن جمعي ةةا ماةةوراا أو أك ةةم حةةو   شةةغي  الشةةبابل 

لً ةةةدع السةةةا ، مةةةن االسةةةتما يجية العمميةةةة لتنميةةةة القةةةو، وأشةةةارت إلةةةن أنةةةه وومقةةةاا 
العامًةةة والتشةةغي ل مةةإن المنظمةةة  عقةةد النةةدوات والمةةا ممات العمميةةة   ةةدع  بةةاد  
ال  ةةةةةةةةمات والتجةةةةةةةةارب  ةةةةةةةةين ال ًةةةةةةةةدان العمميةةةةةةةةة. قمةةةةةةةةا  عقةةةةةةةةد المنظمةةةةةةةةة  تةةةةةةةةارا  

نةةةدوة عمميةةةة حةةةو   شةةةغي  الشةةةباب  تنةةةاو  دراسةةةة السةةة   الك يًةةةة  25/12/2019
من  طالة الشباب و وميم ممص العم  الجاقة. و   ي     الندوة اسةتكماالا   الاد

لًمةةةةةا مم األو  حةةةةةو   شةةةةةغي  الشةةةةةباب الةةةةة ي عقد ةةةةةه المنظمةةةةةة مةةةةةي الجم وراةةةةةة 
. و قتم  المنظمة مي  ة ا الشة ن أي ةاا 2009الجزااماة الديمقماطية الشع ية عام 

االقتصةةةةةةادي عقةةةةةةد اجتمةةةةةةاع مشةةةةةةتمك لًمنظمةةةةةةات التةةةةةةي حةةةةةةدد ا قةةةةةةمار المجًةةةةةةس 
واالجتماعي المشار إليهل لوض، الصيغة الن ااية لجستما يجية ال اصة  الشباب 
مةةا لةةي ي كت ةةن  االسةةتما يجية العمميةةة لتنميةةة القةةو، العامًةةة والتشةةغي  واالسةةتما يجية 

 العممية لًتدرا  والتعًيي التقني والم ني.
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مةةةةي ظةةةة  "مبةةةةادرة لتمكةةةةين الشةةةةباب العةةةةاطًين عةةةةن العمةةةة   ةةةةي عةةةةما موضةةةةوع  -
( لًمكتةةةةة  التن يةةةةة ي لمجًةةةةةس 64الامايةةةةةة االجتماعيةةةةةة"ل عًةةةةةن أعمةةةةةا  الةةةةةدورة  

 مقةةةةةةةةم  4/1/2020و را  الشةةةةةةةةباب والمااضةةةةةةةةة العةةةةةةةةمبل الةةةةةةةة ي عقةةةةةةةةد  تةةةةةةةةارا  
(ل الةةةةة ي نةةةةةص عًةةةةةن "إحالةةةةةة مبةةةةةادرة 9األمانةةةةةة العامةةةةةةل وأصةةةةةدر القةةةةةمار رقةةةةةي  

جم وراةةةةة السةةةةةودان لتمكةةةةةين الشةةةةةباب العةةةةةاطًين عةةةةةن العمةةةةة  مةةةةةي ظةةةةة  الامايةةةةةة 
االجتماعيةةةةةةةة إلةةةةةةةن الًجنةةةةةةةة ال نيةةةةةةةة الشةةةةةةةبا ية المعاونةةةةةةةة لمجًةةةةةةةس و را  الشةةةةةةةباب 
والمااضةةةةةةة العةةةةةةمب لدراسةةةةةةت ا ووضةةةةةة، مجحظا  ةةةةةةا وممايا  ةةةةةةا عًي ةةةةةةا و قةةةةةةديم ا 
إلةةةةةةةن مجًةةةةةةةس و را  الشةةةةةةةباب والمااضةةةةةةةةل حتةةةةةةةن ألةةةةةةةتمكن مةةةةةةةن إصةةةةةةةدار القةةةةةةةمار 

 المناس   ش ن ا".

 

 
 

 (2254) قةةةةةةةةم القةةةةةرا : 
 التعاوا العربي ال)ولي في المجاال  االجتماعية والتقموية.موضوع القرا : 

 نص القرا  في فقرا ه )ثانياا( و)ثالثاا( و) ابعاا( على:  ❖
 :الصاقي –"ثانياا:  مقت)ى التعاوا العربي 

 في مجال الصحة: -1
التمحي   نتاا  أعما  الدورة ال انية لمنتةد، التعةاون العممةي الصةيني مةي مجةا  الصةاةل 

 ةةةةةالممقز الةةةةةوطني لًمةةةةةا ممات مةةةةةي  كةةةةةين  18/8/2019-16 ةةةةةج  ال تةةةةةمة الةةةةة ي عقةةةةةد 
  جم وراة الصين الشع يةل و كًيف األمانة العامة  متا عة  ن ي  نتااجه.

 في مجال البحث العلمي والتكقولوجيا: -2
والتا ةةةيم الجيةةةد لعقةةةد  ل عةةةداد كًيةةةف األمانةةةة العامةةةة  مواصةةةًة اإلجةةةما ات الج مةةةة 

الصةةيني لنقةة  التكنولوجيةةا واإل ةةداعل المقةةمر  –، التعةةاون العممةةي الةةدورة ال ال ةةة لمنتةةد
 ل مي جم وراة الصين الشع ية.2019عقد   ج  عام 
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 في مجال حوا  الحضا ا : -3
 كًيةةف األمانةةة العامةةة  مواصةةًة اإلجةةما ات الج مةةة ل عةةداد والتا ةةيم الجيةةدل لعقةةد 

ار  ةةةةين الا ةةةةار ين العمميةةةةة لنةةةةدوة العجقةةةةات العمميةةةةة الصةةةةينية والاةةةةو  ال امنةةةةةالةةةةدورة 
 .2019والصينية مي الممًكة المغممية  ج  عام 

 في مجال المرأ : -4
الصةةينيةل  –التمحيةة   است ةةامة الممًكةةة العمميةةة السةةعودية لمنتةةد، المةةمأة العمميةةة  ▪

 .2019مي دور ه ال ال ة  ج  المم، األ يم من عام 
 عداد والتا يم الجيدل لعقد  كًيف األمانة العامة  مواصًة اإلجما ات الج مة ل ▪

 .2019أعما  المنتد،  ج  المم، األ يم من عام 
 :الرق)ي -ثالثاا: مقت)ى التعاوا العربي 

 في مجال التعليم والبحث العلمي:
 كًيةةف األمانةةةة العامةةة  مواصةةةًة اإلجةةةما ات الج مةةة ل عةةةداد والتا ةةةيم الجيةةد لعقةةةد مةةةا مم 

ل مةةي 2019المقةةمر عقةةد   ةةج  الممةة، األ يةةم مةةن عةةام  رؤسةةا  الجامعةةات العمميةةة وال نديةةةل
 دولة اإلمارات العممية المتادة.
 :الياباني - ابعاا: مقت)ى التعاوا العربي 

اليا انيةةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةةو  "التعًةةةةةةةةةةيي والتنميةةةةةةةةةةة  –التمحيةةةةةةةةةة   عقةةةةةةةةةةد المااةةةةةةةةةةدة المسةةةةةةةةةةتدألمة العمميةةةةةةةةةةة 
إلةةةةةةن  ل والتطًةةةةةة،2019المسةةةةةةتدامة مةةةةةةي العةةةةةةالي العممةةةةةةي"  ةةةةةةج  شةةةةةة م سةةةةةة تم م/ أألًةةةةةةو  

االسةةةةةةةت ادة مةةةةةةةن   ةةةةةةةمة الجانةةةةةةة  اليا ةةةةةةةاني مةةةةةةةي  ن يةةةةةةة  أ ةةةةةةةداع التنميةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة مةةةةةةةي 
 المنطقة العممية."

 اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓

 )الموضوع معروض في بق) مستقل(
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 (2255) قةةةةةةةةم القةةةةةرا : 
ادي واالجتماعي للمرأ  موضوع القرا : مشروع االسترا يجية العربية للتماان االقتص

 بالمقاطق الريفية.
 نص القرا :  ❖

 وجيةةةةةةةةةةةه الشةةةةةةةةةةةكم إلةةةةةةةةةةةن الجم وراةةةةةةةةةةةة التونسةةةةةةةةةةةية عًةةةةةةةةةةةن ج ود ةةةةةةةةةةةا إلعةةةةةةةةةةةداد  -1"
االسةةةةةةةةةةةتما يجية العمميةةةةةةةةةةةة لًتمكةةةةةةةةةةةين االقتصةةةةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةةةةاعي لًمةةةةةةةةةةةمأة مةةةةةةةةةةةي 

 .المناطت المافية و طت ا التن ي ية
عمميةةةةةةةةة لًتمكةةةةةةةةين ال االسةةةةةةةةتما يجية كًيةةةةةةةةف األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة  تعمةةةةةةةةيي مشةةةةةةةةموع " -2

االقتصةةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةةاعي لًمةةةةةةةةةمأة مةةةةةةةةةي المنةةةةةةةةةاطت المافيةةةةةةةةةة"ل عًةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةدو  
األع ةةةةةةةةا  إل ةةةةةةةةدا  مجحظا  ةةةةةةةةا مةةةةةةةةي موعةةةةةةةةد ماألتةةةةةةةةه شةةةةةةةة مان مةةةةةةةةن  ارا ةةةةةةةةهل 
 م يةةةةةةةةداا العتماد ةةةةةةةةا مةةةةةةةةن المجًةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةاعي مةةةةةةةةي دور ةةةةةةةةه 

 (."105القادمة  

 اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓

مممةةةةةةةت  ل15/9/2019 تةةةةةةةارا   (1660/3 رقةةةةةةةي ة العامةةةةةةةة المةةةةةةة قمة وج ةةةةةةةم األمانةةةةةةة -
العمميةةةةةةةةة لًتمكةةةةةةةةين االقتصةةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةاعي لًمةةةةةةةةةمأة مشةةةةةةةةموع االسةةةةةةةةةتما يجية   ةةةةةةةةا 

 :مةةةةةن قةةةةة  مةةةةةن اا ردوداألمانةةةةةة العامةةةةةة مةةةةةي  ةةةةة ا الشةةةةة ن  ًقةةةةةم  المنةةةةةاطت المافيةةةةةةل و 
والجم وراةةةةةةةةةةة الجزااماةةةةةةةةةةة الديمقماطيةةةةةةةةةةة  ودولةةةةةةةةةةة قطةةةةةةةةةةم جم وراةةةةةةةةةةة مصةةةةةةةةةةم العمميةةةةةةةةةةة

  ية.الشع

االسةةةةةةةتما يجية العمميةةةةةةةة لًتمكةةةةةةةين االقتصةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةاعي سةةةةةةةيتي عةةةةةةةما مشةةةةةةةموع  -
( لًجنةةةةةة المةةةةةمأة 39عًةةةةةن مشةةةةةموع جةةةةةدو  أعمةةةةةا  الةةةةةدورة   لًمةةةةةمأة  المنةةةةةاطت المافيةةةةةة

 الممًكةةةةةةةة العمميةةةةةةةة السةةةةةةةعوديةل  10/2/2020-9العمميةةةةةةةةل المقةةةةةةةمر عقةةةةةةةد ا ألةةةةةةةومي 
 دي واالجتماعي.( لًمجًس االقتصا106وذل   م يداا لعمضه عًن الدورة  
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 (2257) قةةةةةةةةم القةةةةةرا : 

موضوع القرا : الموضوعا  الوا د  من ال)ول األعضاء الم) جة  حت بق) ما يستج) 
 من أعمال )الجوانب االجتماعية(.

 نص القرا :  ❖
الطًةةةةةة  مةةةةةةن الةةةةةةدو  األع ةةةةةةا  التةةةةةةي وامةةةةةةم األمانةةةةةةة العامةةةةةةة  موضةةةةةةوعات  اةةةةةةم  "

حالت ةةةةا مةةةةن  ةةةةج  األمانةةةةة العامةةةةة إلةةةةن المجةةةةالس  نةةةةد مةةةةا يسةةةةتجد مةةةةن أعمةةةةا ل إ
الو اراةةةةةة والًجةةةةةان والمنظمةةةةةات الم تصةةةةةة ال  ةةةةةاذ مةةةةةا ألًةةةةةزم  شةةةةة ن ال و ةةةةةي عًةةةةةن 

 الناو التالي:
 .إنشا  الممقز العممي لدراسات التمكين االقتصادي -1
  مكين األش اص ذوي اإلعاقة وضمان الشمو  والمساواة. -2

 ر السن.االقتصاد االجتماعي والت امن ورما  قبا -3

إقامة معما سةنوي عًةن مسةتو، الةدو  العمميةة لًمشةارا، االقتصةادية األسةماة  -4
لًتعماةةةةف  قصةةةةص نجةةةةا  مسةةةةا مات األسةةةةم و  مةةةةين مسةةةةا مت ا مةةةةي  اسةةةةين 

 أوضاع ا االجتماعية.

 ا يةةةةةز الةةةةةدو  العمميةةةةةة لةةةةةدعي مكةةةةةون المجتمعةةةةةات المست ةةةةةي ة ضةةةةةمن  طةةةةةة  -5
اةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةواردة مةةةةةةةةةي االسةةةةةةةةةتجا ة األردنيةةةةةةةةةة لأل مةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةوراة وحسةةةةةةةةة  األولو 

 ال طة."

 اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓

ل إلةةةةةةةن 11/9/2019(  تةةةةةةةارا  4741/5وج ةةةةةةةم األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة المةةةةةةة قمة رقةةةةةةةي   -
 مندوميات الدو  األع ا ل  ش ن متا عة  ن ي  متطًبات القمار.
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 (2259) قةةةةةةةةم القةةةةةرا : 
 .لس الوزا ية واللجاا قا ير وقرا ا  المجاموضوع القرا : 

 :)الجوانب االجتماعية( القرا  نص ❖
 :المجالس الوزا ية: أوالا "

 :اإلحاطة علماا بة
 (.29/2/2019-28( لمجًس و را  الصاة العمب  القا مة: 51قمارات الدورة   •

 (.23/4/2019( لمجًس و را  الشباب والمااضة العمب  القا مة: 42قمارات الدورة   •

 (."20/5/2019-19( لمجًس و را  الصاة العمب  جنيف: 52قمارات الدورة   •
  اإلجراءا  المتخ   لتقرا  القرا  والقتائج: ✓

 ةةةةةي  عمةةةةةيي القةةةةةمار عًةةةةةن المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا   موجةةةةة  المةةةةة قمة رقةةةةةي 
ل والمنظمةةةةةةةةةةةةةات العمميةةةةةةةةةةةةةة المت صصةةةةةةةةةةةةةة  موجةةةةةةةةةةةةة  9/9/2019 تةةةةةةةةةةةةةارا   1629/3

 .9/9/2019 تارا   4659/5الم قمة رقي 
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 األمانة العامة           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
 (105ال)و   العادية )

 تقريـر األميـن العـام
 

 
 
 
 
 
 
 

 ثانياً: 

 نشاط األمانة العامة بين دورتي المجلس
(104 – 105) 

 
 األمين العامأ ـــ نشاط 
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ل السةةةةةةةةةيد/  ييةةةةةةةةةم قمان ةةةةةةةةةو  9/9/2019مةةةةةةةةةين العةةةةةةةةةامل  تةةةةةةةةارا  األالسةةةةةةةةةيد اسةةةةةةةةتق    -1
والةةةةة ي الم ةةةةةوا العةةةةةام لوقالةةةةةة مةةةةةوث و شةةةةةغي  الججئةةةةةين ال ًسةةةةةطينيين  أونةةةةةموا(ل 

مسةةةةتجدات األ مةةةةة التةةةةي  واجةةةةه الوقالةةةةة ومةةةةا يقةةةةوم  ةةةةه مةةةةن ج ةةةةد مةةةةن أجةةةة   عةةةةما
الا ةةةةةا  عًةةةةةن اسةةةةةتممار اإلسةةةةة امات الدوليةةةةةة مةةةةةي ميزانيت ةةةةةا  مةةةةةا ي ةةةةةمن اسةةةةةتممار 

مًيةةةةةةون الجةةةةةةم مًسةةةةةةطينيل مةةةةةةي وقةةةةةةم  5.5مةةةةةةي  قةةةةةةديي  ةةةةةةدما  ا لناةةةةةةو  األونةةةةةةموا
ل ومةةةةدور  تعةةةةما  يةةةةه الوقالةةةةة ل ةةةةغوط متزاألةةةةدة وحمةةةةجت  شةةةةكي  ميةةةةم مسةةةة وقة. 

األمةةةةةين العةةةةةام عةةةةةن دعمةةةةةه الكامةةةةة  لم مةةةةةة السةةةةةيد/ قمان ةةةةةو   م عممةةةةةاا  السةةةةةيد عّ ةةةةةم
عةةةةن  قةةةةدألم  ال ةةةةاص لقياد ةةةةه لًوقالةةةةة مةةةةي  ةةةة   الظةةةةموع الصةةةةعبةل وإصةةةةمار  عًةةةةن 

سةةةةةةةةةةتممار مةةةةةةةةةةي  دمةةةةةةةةةةة المجألةةةةةةةةةةين مةةةةةةةةةةن الججئةةةةةةةةةةين ال ًسةةةةةةةةةةطينيينل م  ةةةةةةةةةةي اا أن اال
ال ةةةةغوط التةةةةي  تعةةةةما ل ةةةةا الوقالةةةةة أمماضةةةة ا واضةةةةاة ومكشةةةةومة لًجميةةةة، وأن ةةةةا 
 ممةةةةةي إلةةةةةن  صةةةةةفية ق ةةةةةية الججئةةةةةين ال ًسةةةةةطينيينل ماقةةةةةداا أن الجامعةةةةةة العمميةةةةةة 
 ةةةةةةةةممز المسةةةةةةةةاس  صةةةةةةةة ة الججةةةةةةةةم ال ًسةةةةةةةةطيني أو  قةةةةةةةةواز الت ةةةةةةةةواز األممةةةةةةةةي 

. 1949نةةةةةةو  لألونةةةةةةموال قمةةةةةةا  ةةةةةةو منصةةةةةةوص عًيةةةةةةه مةةةةةةي قةةةةةةمار إنشةةةةةةاا ا عةةةةةةام المم
ومةةةةن ج تةةةةهل قةةةةّدم الم ةةةةوا العةةةةام لألونةةةةموا الشةةةةكم لألمةةةةين العةةةةام عًةةةةن مةةةةا يقةةةةوم 

  ه من ج د مي دعي الوقالة عًن الصعيد الدولي.
األمةةةةين العةةةةام سًسةةةةًة مةةةةن الًقةةةةا ات ال امةةةةة مةةةة، المسةةةةاولين الةةةةدوليينل  السةةةةيد عقةةةةد -2

يد/ أنطونيةةةةو جةةةةو يما  سةةةةكم يم عةةةةام األمةةةةي المتاةةةةدةل والسةةةةيد/ ومةةةةي مقةةةةدمت ي السةةةة
موسةةةةةةةن مقةةةةةةةي راةةةةةةةيس م وضةةةةةةةية اال اةةةةةةةاد االمماقةةةةةةةيل والسةةةةةةةيدة/ مةةةةةةةدراكا مةةةةةةةوجماني 

ل وذلةةةةةة  المم ًةةةةةةة العًيةةةةةةا لج اةةةةةةاد األورومةةةةةةي لًشةةةةةةئون ال ارجيةةةةةةة والسياسةةةةةةة األمنيةةةةةةة
( لًجمعيةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة لألمةةةةةةةةةةي المتاةةةةةةةةةةدة 74اجتماعةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةةدورة  عًةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةام  

جامعةةةةةة الةةةةةدو    ةةةةةينل وذلةةةةة  لباةةةةةد أ طةةةةةم التعةةةةةاون 2019مةةةةةي سةةةةة تم م  نيواةةةةةورك 
األمةةةةين العةةةةام السةةةةيد مةةةةي شةةةةتن المجةةةةاالت. قمةةةةا شةةةةارك و ًةةةة  المنظمةةةةات العمميةةةةة 

مةةةةةةي مجموعةةةةةةة مةةةةةةن القمةةةةةةي واالجتماعةةةةةةات الدوليةةةةةةة ر يعةةةةةةة المسةةةةةةتو، التةةةةةةي  عةةةةةةال  



 
 

 
132 

أ ةةةةةم  الق ةةةةةايا ذات األولواةةةةةة عًةةةةةن أجنةةةةةدة المجتمةةةةة، الةةةةةدوليل وعًةةةةةن رأسةةةةة ا قمةةةةةة 
نةةةةاخ التةةةةي دعةةةةا إلي ةةةةا سةةةةكم يم عةةةةام األمةةةةي المتاةةةةدةل وقمةةةةة التنميةةةةة المسةةةةتدامةل الم

 والقمة الدولية لتموا  التنمية. 
إطجج اإلطةةةةةةةةار ال اصةةةةةةةةة " ةةةةةةةة األمةةةةةةةةين العةةةةةةةةام قًمةةةةةةةةة مةةةةةةةةي الجًسةةةةةةةةةالسةةةةةةةةيد ألقةةةةةةةةن  -3

التةةةةةةةةةي ع قةةةةةةةةةدت  تةةةةةةةةةارا   "االسةةةةةةةةةتما يجي لًق ةةةةةةةةةا  عًةةةةةةةةةن ال قةةةةةةةةةم متعةةةةةةةةةدد األ عةةةةةةةةةاد
ًجمعيةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة لألمةةةةةةةةةةي ل (74 الةةةةةةةةةةدورة  عًةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةام  أعمةةةةةةةةةةا  23/9/2019

اسةةةةةتعما  جل ةةةةةا ج ةةةةةود الجامعةةةةةة العمميةةةةةة مةةةةةي إطةةةةةجج اإلطةةةةةار ل حيةةةةةد المتاةةةةةدة
ل ماقةةةةةةداا أن ال قةةةةةةم ي عةةةةةةّد  اةةةةةةدياا 2030-2020االسةةةةةةتما يجي  ةةةةةةج  العقةةةةةةد القةةةةةةادم 

عالميةةةةةةةةاا ولةةةةةةةةيس مقةةةةةةةةط مشةةةةةةةةكًة  واجةةةةةةةةه العةةةةةةةةالي العممةةةةةةةةي. وأشةةةةةةةةار إلةةةةةةةةن التطةةةةةةةةورات 
يةةةةة  ةةةةج  العقةةةةد الماضةةةةيل ومةةةةا نجةةةةي عن ةةةةا السياسةةةةية التةةةةي واج ةةةةم المنطقةةةةة العمم

مةةةةةةن نزاعةةةةةةات م سةةةةةةًاة مةةةةةةي عةةةةةةدد مةةةةةةن منةةةةةةاطت العةةةةةةالي العممةةةةةةيل م ةةةةةةي اا أن  ةةةةةة   
التطةةةةةةورات السةةةةةةً ية قةةةةةةد شةةةةةةّكًم أعبةةةةةةا ا وضةةةةةةغوطاا عًةةةةةةن الج ةةةةةةود التنمواةةةةةةةل و ةةةةةةو 
األمةةةةةةم الةةةةةة ي انعكةةةةةةس سةةةةةةًباا ومصةةةةةةورة مباشةةةةةةمة عًةةةةةةن مسةةةةةةتواات معيشةةةةةةة المةةةةةةواطن 

األ مةةةةةات مةةةةةن  ةةةةةدمقات واسةةةةةعة مةةةةةي أعةةةةةداد  العممةةةةةيل السةةةةةيما مةةةةة، مةةةةةا  ً تةةةةةه  ةةةةة  
األمةةةةةةين العةةةةةةام أن الجامعةةةةةةة العمميةةةةةةة عك ةةةةةةم السةةةةةةيد الججئةةةةةةين العةةةةةةمب. وأضةةةةةةاع 

عًةةةةةةةن إعةةةةةةةداد  ةةةةةةة ا اإلطةةةةةةةار االسةةةةةةةتما يجي  التعةةةةةةةاون مةةةةةةة، مجًةةةةةةةس و را  الشةةةةةةةئون 
االجتماعيةةةةةةةةةة العمميةةةةةةةةةة ليكةةةةةةةةةون إطةةةةةةةةةاراا استمشةةةةةةةةةادياا لًةةةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةي إعةةةةةةةةةداد 

ال قةةةةةةم  م تًةةةةةةت أ عةةةةةةاد ل وليشةةةةةةك   ةةةةةة ل  أو   سياسةةةةةةا  ا وممامج ةةةةةةا لًق ةةةةةةا  عًةةةةةةن
إطةةةةار إقًيمةةةةي مةةةةي العةةةةالي  ةةةةي اعتمةةةةاد  عًةةةةن مسةةةةتو، القةةةةادة مةةةةي  ةةةة ا المجةةةةا  منةةةة  

.  ةةةة ا وقةةةةد شةةةةارك مةةةةي  ةةةة ا الاةةةةدث الجةةةةان ي السةةةةيدة و اةةةةم 2030انطةةةةجج  طةةةةة 
الت ةةةةةةةةامن االجتمةةةةةةةةاعي  جم وراةةةةةةةةة مصةةةةةةةةم العمميةةةةةةةةة وراةةةةةةةةيس المكتةةةةةةةة  التن يةةةةةةةة ي 

عيةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةمبل  اإلضةةةةةةةةةامة إلةةةةةةةةةن النااةةةةةةةةة  األو  لمجًةةةةةةةةةس و را  الشةةةةةةةةةاون االجتما
لةةةةةمايس ال نةةةةةة  الةةةةةدوليل ووقيةةةةةة  األمةةةةةين العةةةةةةام لألمةةةةةي المتاةةةةةةدة واألمةةةةةين التن يةةةةةة ي 
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لًجنةةةةةةة إلسةةةةةةكوال وقةةةةةة ل  عةةةةةةدد مةةةةةةن مم ًةةةةةةي الةةةةةةدو  األع ةةةةةةا  وقبةةةةةةار المسةةةةةةاولين 
 مي األمي المتادة واال ااد األورومي.

مةةةةةةي اجتمةةةةةةةاع  ل26/9/2019األمةةةةةةين العةةةةةةةامل  تةةةةةةارا  مم ةةةةةة  عةةةةةةةن السةةةةةةيد شةةةةةةارك  -4
عًةةةةةن المسةةةةةتو، الةةةةةو اري لشةةةةةمقا  وقالةةةةةة األونةةةةةموا والةةةةةدو  الماناةةةةةةل عًةةةةةن  ةةةةةام  
أعمةةةةةةةا  الجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة لألمةةةةةةةي المتاةةةةةةةدةل وع قةةةةةةةد  ةةةةةةةدعوة مةةةةةةةن قةةةةةةة  مةةةةةةةن األردن 

السةةةةةكم يم العةةةةةام لألمةةةةةي المتاةةةةةدة والمم ًةةةةةة مم ةةةةة  عةةةةةن شةةةةةارك  يةةةةةه قةةةةةد والسةةةةةوادل و 
مةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةو را  العةةةةةةةةةةمب العًيةةةةةةةةةةا لًسياسةةةةةةةةةةة ال ارجيةةةةةةةةةةة األوروميةةةةةةةةةةة وعةةةةةةةةةةدد  ق يةةةةةةةةةةم  

  .واألوروميين
األمةةةةةةةةين العةةةةةةةةام  زاةةةةةةةةارة إلةةةةةةةةن الممًكةةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةة ال اشةةةةةةةةمية  تةةةةةةةةارا  السةةةةةةةةيد قةةةةةةةةام  -5

ل حيةةةةةةد سةةةةةةًّي درع العمةةةةةة  التنمةةةةةةوي العممةةةةةةي لججلةةةةةةة المًةةةةةة  ع ةةةةةةد 20/10/2019
هللا ال ةةةةةةةانيل وذلةةةةةةة   قةةةةةةةدألماا لج ةةةةةةةود  المتواصةةةةةةةًة مةةةةةةةي مجةةةةةةةا  التنميةةةةةةةة االقتصةةةةةةةادية 

 الةةةةةة قم أن  . جةةةةةةدألممسةةةةةةتو، الايةةةةةةاة  ةةةةةةاألردن ًةةةةةةننعكةةةةةةس عاوالةةةةةة ي واالجتماعيةةةةةةة 
التكةةةةةةةةةةةماي المعنةةةةةةةةةةةوي  مةةةةةةةةةةةن أنةةةةةةةةةةةواع اا نوعةةةةةةةةةةة ي عةةةةةةةةةةةد"درع العمةةةةةةةةةةة  التنمةةةةةةةةةةةوي العممةةةةةةةةةةةي" 

لًش صةةةةةةيات ذات التةةةةةة  يم واالنجةةةةةةا  المتميةةةةةةز مةةةةةةي مجةةةةةةا  التنميةةةةةةة عًةةةةةةن الصةةةةةةعيد 
العممةةةةةيل والغةةةةةما منةةةةةه  ةةةةةو اإلشةةةةةارة لًتجةةةةةارب الناجاةةةةةة و سةةةةةًيط ال ةةةةةو  عًي ةةةةةا 

والن التجةةةةةارب الناجاةةةةةةل و نتقةةةةة  رو  ال نةةةةةا  والعمةةةةة  حتةةةةةن  تكةةةةةمر االنجةةةةةا ات و تةةةةة
مةةةةن  ًةةةةد إلةةةةن  ًةةةةد. وقةةةةد  وامقةةةةم منظمةةةةات العمةةةة  العممةةةةي المشةةةةتمك عًةةةةن ا تيةةةةار 

 السةةةةةيد ججلةةةةةة المًةةةةة  ع ةةةةةد هللا ال ةةةةةاني ليامةةةةة  درع  ةةةةة ا العةةةةةام.  ةةةةة ال وقةةةةةد حةةةةةمص
لةةةةةةد،  سةةةةةةًيمه الةةةةةةدرع  األمةةةةةةين العةةةةةةام  ةةةةةةج  قًمتةةةةةةه أمةةةةةةام ججلةةةةةةة المًةةةةةة  ع ةةةةةةد هللا 

 كيةةةةةةد عًةةةةةةن أن ظةةةةةةموع االقتصةةةةةةاد األردنةةةةةةي لةةةةةةي  كةةةةةةن سةةةةةة ًة أ ةةةةةةداال وأن عًةةةةةةن الت
التاةةةةةةديات قانةةةةةةم دومةةةةةةاا  ااًةةةةةةة وق يةةةةةةةمةل وأن األردن لةةةةةةي  كةةةةةةن لتصةةةةةة  إلةةةةةةن  ةةةةةةة   
المكانةةةةة مةةةةن االسةةةةتقمار واال د ةةةةار لةةةةوال حكمةةةةة القيةةةةادة وم عةةةةد نظم ةةةةال إذ اسةةةةت ممت 

 . قمةةةةةةةا األردن مةةةةةةةي االنسةةةةةةةان وقةةةةةةةان  ةةةةةةة ا  يةةةةةةةاراا اسةةةةةةةتما يجياا  جنةةةةةةةي اليةةةةةةةوم  مةةةةةةةار 
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اسةةةةةةت ممت األردن مةةةةةةي الموقةةةةةة، والجغما يةةةةةةال حتةةةةةةن وجةةةةةةدت مكان ةةةةةةا عًةةةةةةن  ماطةةةةةةة 
مًسةةةةةطين  عًةةةةةن أن األمةةةةةين العةةةةةام مةةةةةي قًمتةةةةةه أكةةةةةد السةةةةةيدالسةةةةةياحة العالميةةةةةة. قمةةةةةا 

ججلةةةةةةة المًةةةةة  ع ةةةةةةد هللا مةةةةةةي مم بةةةةةة العقيةةةةةةدة وااليمةةةةةةانل م ةةةةةةي اا لوالقةةةةةدس  النسةةةةةةبة 
صةةةةةةدج وشةةةةةةجاعة لًقماةةةةةة   أن مواق ةةةةةةه ال  ق ةةةةةة  المزاألةةةةةةدةل و ةةةةةةو ي عّ ةةةةةةم عن ةةةةةةا  كةةةةةة 

والبعيةةةةةةةدل م ةةةةةةةو صةةةةةةةاح  الموقةةةةةةةت الصةةةةةةةً  مةةةةةةةي الوقةةةةةةةم الصةةةةةةةع . قمةةةةةةةا حةةةةةةةمص 
لججلةةةةة المًةةةة  ع ةةةةد  – اسةةةةي الجامعةةةةة  –األمةةةةين العةةةةام عًةةةةن  وجيةةةةه الشةةةةكم السةةةةيد 

هللا ولًممًكةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةل شةةةةةةةعباا وحكومةةةةةةةةل عًةةةةةةةن الموقةةةةةةةت الن يةةةةةةة  الةةةةةةة ي أظ م ةةةةةةةه 
 نوات الامب.مًيون الجم سوري ع م س 1.3 استقبا  ما يقمب من 

األمةةةةةةةةين العةةةةةةةةام مةةةةةةةةي الةةةةةةةةدورة الما عةةةةةةةةة لًقمةةةةةةةةة االقتصةةةةةةةةادية العمميةةةةةةةةة  السةةةةةةةةيد شةةةةةةةةارك -6
 ةةةةةةةةةةةةام رعةةةاألةةةةةةةةةةةةة  اليونةةةةةةةةةان  29/10/2019األوروميةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي انطًقةةةةةةةةةم  تةةةةةةةةةارا  

راةةةةةةةةةةةةيس الةةةةةةةةةةةةو را  الةةةيونةةةانةةةةةةةةةةةةيل و ةةةةةةةةةدمم إلةةةةةةةةةةةةن  ةةةعزاةةةةةةةةةةةةز الةةةةةةةةةةةةتعاون االقةةةةةةةةةةةةتصادي 
الةةةعالمةةةةةةةةةين الةةعممةةةةةةةةي واألورومةةةةةةةةي و ةةةةةةةةًت أرضةةةةةةةةية مشةةتمقةةةةةةةةة  واالسةةةةةةةةةت مارات  ةةةةةةةةةين

 ةةاصةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةجاالت الةةطاقةةةةةةةةةةةة والةةةةةةةةةةةتجارة والةةةةةةةةةةعًوم والةتكنولةوجةةةةةةةةةةيا والةمعةاألةةةةةةةةةةة 
الةةةةةةةةةةصايةل و ةعزاةةةةةةةةةةز مةةةةةةةةةةمص اسةةةةةةةةةةتشماع مةةةةةةةةةةجاالت جةدألةةةةةةةةةةدة لًتعةةةةةةةةةاون ل ةةةةةةةةةمان 

المصةةةةةةًاة المشةةةةةةتمقة  مواصةةةةةةًة العمةةةةةة  واالسةةةةةةت ادة مةةةةةةن ال ةةةةةةمص المتاحةةةةةةة لتاقيةةةةةةت
األمةةةةين العةةةةةام  ةةةةج  قًمتةةةةةه عًةةةةن أ ميةةةةةة  عميةةةةت العجقةةةةةات  السةةةةةيد أكةةةةد لًجةةةةان ين.

العمميةةةةةة األوروميةةةةةة مةةةةةي قامةةةةةة المجةةةةةاالت السةةةةةيما المجةةةةةا  االقتصةةةةةاديل معت ةةةةةماا أن 
اال اةةةةةاد االورومةةةةةي أك ةةةةةم شةةةةةما   جةةةةةاري ل ًةةةةةدان العةةةةةالي العممةةةةةي حيةةةةةد  ًةةةةة  حجةةةةةي 

مًيةةةةةةةار دوالر  387ال اةةةةةةةاد االورومةةةةةةةي ناةةةةةةةو التجةةةةةةةارة  ةةةةةةةين الةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةة ودو  ا
ل مشةةةةةيماا إلةةةةةن أن  نةةةةةاك اسةةةةةت مارات مباشةةةةةمة  ةةةةةين الكتًتةةةةةين  قةةةةةدر 2018مةةةةةي عةةةةةام 

 مئةةةةات المًيةةةةارات مةةةةن الةةةةدوالرات والتةةةةي  غطةةةةي معظةةةةي القطاعةةةةات المايسةةةةية. ونةةةةّو  
األمةةةةين العةةةةام إلةةةةن أ ميةةةةة المبةةةةادرة اليونانيةةةةةل التةةةةي  م ةةةة  قيمةةةةة م ةةةةامة مةةةةي إطةةةةار 

ولي   ةةةةةةدع  عزاةةةةةةز التعةةةةةةاون االقتصةةةةةةادي  اصةةةةةةة مةةةةةةي ظةةةةةة  وجةةةةةةود التعةةةةةةاون الةةةةةةد
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مةةةةةةةةةةةمص جيةةةةةةةةةةةدة وواعةةةةةةةةةةةدة مةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةاالت التبةةةةةةةةةةةاد  التجةةةةةةةةةةةاري و عزاةةةةةةةةةةةز حمقةةةةةةةةةةةة 
 االست مارات.

ل األسةةةةةةة وع العممةةةةةةةي لًتنميةةةةةةةة 3/11/2019األمةةةةةةةين العةةةةةةةامل  تةةةةةةةارا   السةةةةةةةيد امتةةةةةةةتح -7
ل والةةةةةةة ي است ةةةةةةةامته جم وراةةةةةةةة مصةةةةةةةم العمميةةةةةةةة مةةةةةةةي نسةةةةةةة ته ال ال ةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة
 القةةةةةةةةا مة  اةةةةةةةةم شةةةةةةةةعار "شةةةةةةةةماكة متكامًةةةةةةةةة مةةةةةةةةن  6/11/2019-3ة  ةةةةةةةةج  ال تةةةةةةةةم 

الشةةةةةكم   ةةةةةج  قًمتةةةةةهاألمةةةةةين العةةةةةام  وجةةةةةه السةةةةةيد حيةةةةةدأجةةةةة  مسةةةةةتق   مسةةةةةتدام". 
إلةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةدقتورة  الةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةعيد و اةةةةةةةةةمة الت طةةةةةةةةةيط والمتا عةةةةةةةةةة واإلصةةةةةةةةةج  اإلداري 
 جم وراةةةةةة مصةةةةةم العمميةةةةةة وجميةةةةة، الشةةةةةمقا   ال نةةةةة  الةةةةةدوليل اال اةةةةةاد األورومةةةةةيل 

االسةةةةةةكوا( عًةةةةةةن  -مةةةةةةي المتاةةةةةةدة االقتصةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةة لغممةةةةةةي  سةةةةةةيا لجنةةةةةةة األ
مسةةةةا مت ي ال عالةةةةة واإليجا يةةةةة مةةةةي إنجةةةةا  أعمةةةةا   ةةةة ا األسةةةة وع وإ ماجةةةةه  الشةةةةك  

األمةةةةةةةين العةةةةةةةام أن المواضةةةةةةةي، التةةةةةةةي ألناقشةةةةةةة ا  ةةةةةةة ا السةةةةةةةيد الجاةةةةةةةت. قمةةةةةةةا أوضةةةةةةةح 
يةةةةةةةل ( التكامةةةةةة   ةةةةةةين شةةةةةةمقا  التنم1األسةةةةةة وع  شةةةةةةم   ج ةةةةةةة ماةةةةةةاور  امةةةةةةةل  ةةةةةةي: 

(  مةةةةةاج جدألةةةةةدة لعةةةةةالي متغيةةةةةم  وجميع ةةةةةا  عكةةةةةس 3( التاةةةةةو  إلةةةةةن حيةةةةةاة أم ةةةةة ل 2
ط يعةةةةةة التاةةةةةديات التةةةةةي  واج  ةةةةةا ج ةةةةةود  اقيةةةةةت التنميةةةةةة المسةةةةةتدامة مةةةةةي المنطقةةةةةة 

األمةةةةةةين العةةةةةةام إلةةةةةةن   دألةةةةةةد  طيةةةةةةم  تعةةةةةةما لةةةةةةه  ًةةةةةة  السةةةةةةيد العمميةةةةةةة. قمةةةةةةا نةةةةةةّو  
لمنةةةةةةا يل حيةةةةةةد الج ةةةةةةود العمميةةةةةةةل و ةةةةةةو  ةةةةةةد ور ال يئةةةةةةة   عةةةةةة  الج ةةةةةةاع والتغيةةةةةةم ا

ةةةةةح المةةةةةااي  ةةةةةي األ طةةةةةم عًةةةةةن اإلطةةةةةجج  مةةةةةا  نطةةةةةوي عًيةةةةةه مةةةةةن    عةةةةةد ظةةةةةا مة الش 
  ةةةةةار عًةةةةةن التنميةةةةةة االقتصةةةةةادية واالسةةةةةتقمار السياسةةةةةي ومسةةةةةتو، الايةةةةةاة لًسةةةةةكان. 
كمةةةةا أشةةةةار إلةةةةن أن "التقماةةةةم العممةةةةي لً قةةةةم متعةةةةدد األ عةةةةاد" قةةةةد سةةةةًّط ال ةةةةو  عًةةةةن 

العممةةةةةةةيل وأظ ةةةةةةةم عةةةةةةةدم مج مةةةةةةةة  الط يعةةةةةةةة الم مّقبةةةةةةةة لظةةةةةةةا مة ال قةةةةةةةم مةةةةةةةي العةةةةةةةالي
االكت ةةةةةةا   قيةةةةةةاس الةةةةةةد   قماشةةةةةةم وحيةةةةةةد عًةةةةةةن ال قةةةةةةمل  ةةةةةة  ضةةةةةةمورة النظةةةةةةم إلةةةةةةن 
ظةةةةةةةا مة ال قةةةةةةةم مةةةةةةةن منظةةةةةةةور أوسةةةةةةة،  وصةةةةةةة ه حممانةةةةةةةاا مةةةةةةةن ال ةةةةةةةمص مةةةةةةةي التعًةةةةةةةيي 

األمةةةةةين العةةةةةام إلةةةةةن االسةةةةةت ادة السةةةةةيد والصةةةةةاة ومسةةةةةتو، المعيشةةةةةة الجاةةةةةت. ودعةةةةةا 



 
 

 
136 

ةا مةةةةي وضةةةة، السياسةةةةات والاًةةةةو  مةةةةن النتةةةةاا  التةةةةي  وصةةةة  إلي ةةةةا التقماةةةةمل و اصةةةة
حشةةةةد قامةةةةة الج ةةةةود الوطنيةةةةة  دعةةةةا إلةةةةن التةةةةي  عةةةةال   ةةةة   الظةةةةا مة ال طيةةةةمةل قمةةةةا

واإلقًيميةةةةةةةةةة والدوليةةةةةةةةةة لمواج ةةةةةةةةةة ال قةةةةةةةةةم ق ةةةةةةةةةمان لتاقيةةةةةةةةةت التنميةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةتدامةل 
والتع ةةةةةةةد  ةةةةةةة اّل ي  ًّةةةةةةةت المقةةةةةةة  أحةةةةةةةداا ورا  ل م ةةةةةةةي اا أن التنميةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة  ةةةةةةةي 

 مستق    من ومزد م.  وا ة الع ور الوحيدة إلن
( ألصةةةةةةةةااب 18مةةةةةةةةي ا تتةةةةةةةةام أعمةةةةةةةةا  المةةةةةةةةا مم  األمةةةةةةةةين العةةةةةةةةام السةةةةةةةةيد شةةةةةةةةارك  -8

العةةةةةالمي  ،الةةةةةدورة ال ال ةةةةةة مةةةةةن المنتةةةةةدقةةةةة ل  مةةةةةي االعمةةةةةا  والمسةةةةةت ممان العةةةةةمب و 
 نةةةةةةةا   -لةةةةةةةمواد االعمةةةةةةةا  واالسةةةةةةةت مارل  اةةةةةةةم شةةةةةةةعار "ال ةةةةةةةورة الصةةةةةةةناعية الما عةةةةةةةة 

 ألن ع قةةةةةةةدا  ممًكةةةةةةةة ًةةةةةةةاد المقمةةةةةةةي"ل الالماةةةةةةةادة واال تكةةةةةةةار مةةةةةةةي االقتصةةةةةةة -المسةةةةةةةتق   
. وقةةةةةد  ةةةةةدمم ال عاليتةةةةةان إلةةةةةن  عزاةةةةةز 13/11/2019-11الباةةةةةمان  ةةةةةج  ال تةةةةةمة 

االسةةةةت مار مةةةةي راةةةةادة األعمةةةةا  واال تكةةةةار مةةةةي ال ةةةةورة المقميةةةةة مةةةةي العةةةةالي العممةةةةيل 
 نوماةةةةد التاةةةةديات وال ةةةةمص النا جةةةةة عةةةةن ال ةةةةورة الصةةةةناعية الما عةةةةة و   يم ةةةةا عًةةةة

 ةةةةةام   ناألمةةةةةين العةةةةةام عًةةةةةالسةةةةةيد ل ةةةةةاص.  ةةةةة ال وقةةةةةد شةةةةةارك القطةةةةةاعين العةةةةةام وا
 ًةةةةة  ال عاليةةةةةات مةةةةةي مماسةةةةةي ا تيةةةةةار ال ةةةةةمج ال ةةةةةاازة  مسةةةةةا قة "رالةةةةةي العةةةةةمب لماةةةةةادة 
االعمةةةةةةةةا "ل والتةةةةةةةةي   ةةةةةةةةدع إلةةةةةةةةن  نميةةةةةةةةة رو  اال تكةةةةةةةةار والماةةةةةةةةادة لةةةةةةةةد، الشةةةةةةةةباب 
العممةةةةةةةي ورمط ةةةةةةةي  احتياجةةةةةةةات سةةةةةةةوج العمةةةةةةة  و ًةةةةةةةت مزاةةةةةةةد مةةةةةةةن مةةةةةةةمص العمةةةةةةة  

 لًمسا مة مي التنمية المستدامة  المنطقة العممية.الجاقة  م يداا 
شةةةةةارك السةةةةةةيد األمةةةةةةين العةةةةةام مةةةةةةي الجًسةةةةةةة االمتتاحيةةةةةة لًمةةةةةةا مم السةةةةةةنوي لماسسةةةةةةة  -9

"  الشةةةةةةةماكة مةةةةةةة، ممقةةةةةةةز المًةةةةةةة  ع ةةةةةةةد العزاةةةةةةةز ال قةةةةةةةامي 17ال كةةةةةةةم العممةةةةةةةي "مكةةةةةةةم 
مةةةةةةةي مدألنةةةةةةةة  5/12/2019-2العةةةةةةةالمي "إ ةةةةةةةما "ل الةةةةةةة ي عقةةةةةةةد  ةةةةةةةج  ال تةةةةةةةمة مةةةةةةةن 

ة العمميةةةةة السةةةةعوديةل حيةةةةد أكةةةةد السةةةةيد األمةةةةين العةةةةام مةةةةي قًمتةةةةه الظ ةةةةمان  الممًكةةةة
عًةةةةةةن أن ال قامةةةةةةة العمميةةةةةةة  اتةةةةةةاج إلةةةةةةن مكةةةةةةم عممةةةةةةي جدألةةةةةةد يكةةةةةةون عًميةةةةةةاا  اةةةةةةتل 
ومعاصةةةةةةماا  اةةةةةةتل وعمميةةةةةةاا  اةةةةةةت. وشةةةةةةدد عًةةةةةةن أ ميةةةةةةة أن ألنصةةةةةةمع ال كةةةةةةم إلةةةةةةن 
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ق ةةةةةةةةايا العصةةةةةةةةم وال ألبقةةةةةةةةن أسةةةةةةةةيماا ألسةةةةةةةةئًة الماضةةةةةةةةيل مشةةةةةةةةدوداا إلي ةةةةةةةةا  سجسةةةةةةةة  
 ينةةةةةةةه ومةةةةةةةين االنطةةةةةةةجج إلةةةةةةةن المسةةةةةةةتق  . ورأ، أن ألنطًةةةةةةةت ال كةةةةةةةم مًيظةةةةةةةة  اةةةةةةةو  

الجدألةةةةةد مةةةةةن واقعنةةةةةا العممةةةةةيل وأن يقةةةةةت عًةةةةةن أرضةةةةةه مةةةةةج يكةةةةةون مكةةةةةماا مسةةةةةتًباا أو 
 مستورداا. 

األمةةةةةين العةةةةةام مةةةةةي مةةةةةا مم "حةةةةةوارات المتوسةةةةةط" الةةةةة ي ع قةةةةةد  مدألنةةةةةة السةةةةةيد شةةةةةارك  -10
ل و ةةةةةةةةةو المنتةةةةةةةةةد، الةةةةةةةةة ي  ست ةةةةةةةةةي ه العاصةةةةةةةةةمة 7/12/2019-6رومةةةةةةةةةا ألةةةةةةةةةومي 

اليطاليةةةةةة سةةةةةنوااال وا عةةةةةّد من ةةةةةماا  امةةةةةاا لمناقشةةةةةة مشةةةةةكجت المنطقةةةةةة وسةةةةة   ال ةةةةةموج ا
من ةةةةةال و شةةةةةارك  يةةةةةه ن بةةةةةة مةةةةةن القةةةةةادة وو را  ال ارجيةةةةةة مةةةةةن المنطقةةةةةة و ارج ةةةةةا. 

أن المنطقةةةةةة العمميةةةةةةل وقمةةةةةا يظ ةةةةةم  عًةةةةةناألمةةةةةين العةةةةةام  ةةةةةج  قًمتةةةةةه السةةةةةيد أكةةةةةد 
تصةةةةةادية واجتماعيةةةةةة جًيةةةةةاا مةةةةةن األحةةةةةداث الجاراةةةةةةل مةةةةةي حاجةةةةةة إلةةةةةن إصةةةةةجحات اق

% مةةةةةةن 60ك يةةةةةةمة وواسةةةةةةعة لتً يةةةةةةة طموحةةةةةةات الشةةةةةةباب الةةةةةة ألن  زاةةةةةةد نسةةةةةة ت ي عةةةةةةن 
السةةةةةةكان. وأضةةةةةةاع أن مةةةةةةا  شةةةةةة د   عةةةةةةز الةةةةةةدو  العمميةةةةةةة مةةةةةةن حةةةةةةماك جمةةةةةةا يمي 
حاليةةةةةةاا يعكةةةةةةس رم ةةةةةةاا لةةةةةةد، قطاعةةةةةةات واسةةةةةةعة مةةةةةةن الجمةةةةةةا يم العمميةةةةةةة لمظةةةةةةا م 

واضةةةةةةااا  ال شةةةةةة  مةةةةةةي  ً يةةةةةةة التطًعةةةةةةات االقتصةةةةةةاديةل قمةةةةةةا يعكةةةةةةس قةةةةةة ل  رم ةةةةةةاا 
لًتةةةةد جت االقًيميةةةةة مةةةةن أطةةةةماع ميةةةةم عمميةةةةةل ولمةةةةا أمم  ةةةةه  ةةةة   التةةةةد جت مةةةةن 

األمةةةةين العةةةةام أن المنطقةةةةة  عةةةةاني السةةةةيد مشةةةةكجت معقةةةةدة مةةةةي المجتمعةةةةات. وأكةةةةد 
حالةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن ال ةةةةةةةةةما  االسةةةةةةةةةتما يجي ألسةةةةةةةةةباب متعةةةةةةةةةددةل من ةةةةةةةةةا    ةةةةةةةةة ب السياسةةةةةةةةةة 

الجماعةةةةةةات االر ا يةةةةةةة األمماكيةةةةةةة و زاألةةةةةةد حةةةةةةدة المنامسةةةةةةات الدوليةةةةةةةل وأن قةةةةةةجا مةةةةةةن 
واألطةةةةةةماع اإلقًيميةةةةةةة سةةةةةةعم إلةةةةةةن مةةةةةة    ةةةةةة ا ال ةةةةةةما ل مشةةةةةةدداا عًةةةةةةن أن المشةةةةةةموع 
الوحيةةةةةد الةةةةة ي يسةةةةةتات الةةةةةدعي والمسةةةةةاندة  ةةةةةو مشةةةةةموع الدولةةةةةة الوطنيةةةةةة التةةةةةي  ن ةةةةة  

 الطاافية و واجه االر اب و قوم عًن الاكي المشيد.
ع جدألةةةةةةةد ل مةةةةةةي امتتةةةةةةا  مةةةةةةم 11/12/2019األمةةةةةةين العةةةةةةامل  تةةةةةةةارا  السةةةةةةيد شةةةةةةارك  -11

لألكاديميةةةةةةة العمميةةةةةةة لًعًةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةا والنقةةةةةة  الباةةةةةةمي  إمةةةةةةارة الشةةةةةةارقة  دولةةةةةةة 



 
 

 
138 

اإلمةةةةارات العمميةةةةة المتاةةةةدةل وذلةةةة   ا ةةةةور قةةةة  مةةةةن صةةةةاح  السةةةةمو د. سةةةةًطان 
 ةةةةن مامةةةةد القاسةةةةمي حةةةةاكي إمةةةةارة الشةةةةارقةل والةةةةدقتور إسةةةةماعي  ع ةةةةدالغ ار راةةةةيس 

 ةةةة ا ال ةةةةمع ي عةةةةّد متةةةةه عًةةةةن أن ل حيةةةةد أكةةةةد السةةةةيد األمةةةةين العةةةةام مةةةةي قًاالكاديميةةةةة
األو  مةةةةةةن نوعةةةةةةه لألكاديميةةةةةةة  منطقةةةةةةة ال ًةةةةةةي  العممةةةةةةيل واعكةةةةةةس امتتاحةةةةةةه نجاحةةةةةةاا 
ل ةةةةةةةا مةةةةةةةي  نةةةةةةةا  ماسسةةةةةةةات  عًيميةةةةةةةة  معةةةةةةةاأليم عالميةةةةةةةةل وذلةةةةةةة   ةةةةةةةالنظم إلةةةةةةةن أن 
األكاديميةةةةةةةةة  ةةةةةةةةي إحةةةةةةةةد، المنظمةةةةةةةةات العمميةةةةةةةةة و عةةةةةةةةد الةةةةةةةة راع التعًيمةةةةةةةةي وال نةةةةةةةةي 

ة نجةةةةةا  حقيقيةةةةةةل واعكةةةةةس مةةةةةا يمكةةةةةن لًجامعةةةةةة العمميةةةةةةل وأن  وسةةةةةع ا يم ةةةةة  قصةةةةة
أن ي  ةةةةةن إليةةةةةه العمةةةةة  العممةةةةةي المشةةةةةتمك مةةةةةن  مةةةةةار إذا مةةةةةا جةةةةةم، عًةةةةةن أسةةةةةاس 

األمةةةةةين العةةةةةام مةةةةةي السةةةةةيد عًمةةةةةي ومةةةةةمو   شةةةةةارقية حقيقيةةةةةة. وقةةةةةد جةةةةةا ت مشةةةةةارقة 
ح ةةةةةة  امتتةةةةةةا  ال ةةةةةةمع الجدألةةةةةةد لت  ةةةةةةم  ا تمامةةةةةةه  ةةةةةةدعي األكاديميةةةةةةة لمواصةةةةةةًة مسةةةةةةيمة 

مةةةةةةيل قمةةةةةةا  عكةةةةةةس مةةةةةةا يكّنةةةةةةه سةةةةةةياد ه مةةةةةةن التطةةةةةةوام والتوسةةةةةة، عًةةةةةةن الصةةةةةةعيد العم 
 قةةةةةةةةدألم  ةةةةةةةةاص لًشةةةةةةةةي  سةةةةةةةةًطان القاسةةةةةةةةميل حةةةةةةةةاكي الشةةةةةةةةارقةل صةةةةةةةةاح  المؤاةةةةةةةةة 

حةةةةةةمص عًةةةةةةن  ةةةةةة   الشةةةةةةماكة مةةةةةة، األكاديميةةةةةةة  يالتنواماةةةةةةة وااللتةةةةةةزام العممةةةةةةيل الةةةةةة 
 إيماناا منه  ممقزاة ق ية التعًيي وال قامة عًن الصعيد العممي.

األم يةةةةةة  ةيةةةةةو المةةةةةدألم العةةةةةام لمنظمةةةةةشةةةةةو دون /التقةةةةةن السةةةةةيد األمةةةةةين العةةةةةام  السةةةةةيد -12
عًةةةةةةن  ةةةةةةام  أعمةةةةةةا  النسةةةةةة ة  15/12/2019والزراعةةةةةةة لألمةةةةةةي المتاةةةةةةدة  تةةةةةةارا  

ل حيةةةةةد أعةةةةةمب السةةةةةيد األمةةةةةين شةةةةةمم الشةةةةةي مدألنةةةةةة منتةةةةةد، شةةةةةباب العةةةةةالي  لال ال ةةةةةة 
الةةةةةدو  العمميةةةةةة وال ةةةةةاول  ةعةةةةةن  قةةةةةدألم  لعجقةةةةةات العمةةةةة  الممتةةةةةا ة  ةةةةةين جامعةةةةةالعةةةةةام 

أكةةةةد عًةةةةن أ ميةةةةة ل قمةةةةا ن ةةةة  ا دعمةةةةاا لةةةةدول ا األع ةةةةا واألنشةةةةطة وال ةةةةمام  التةةةةي  
 اتأن  ًعةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةاو دوراا مةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةدعيي الةةةةةةةةدو  التةةةةةةةةةي  مةةةةةةةةم  نزاعةةةةةةةةةات واضةةةةةةةةةطما 

لت فيةةةةةف اال مةةةةةات االنسةةةةةانية التةةةةةي  مةةةةةم   ةةةةةا و ً يةةةةةة احتياجةةةةةات شةةةةةعوم ال ومةةةةةدور  
دونيةةةةةو أن منظمتةةةةةه  سةةةةةعن  ال عةةةةة  لتقةةةةةديي الةةةةةدعي االنسةةةةةاني لًةةةةةدو   /أشةةةةةار السةةةةةيد
الصةةةةةةةةةةعومات التةةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةةواج  ي مةةةةةةةةةةي الوصةةةةةةةةةةو  إلةةةةةةةةةةن  رمةةةةةةةةةةيلنزاعةةةةةةةةةةات المتةةةةةةةةةة  مة  ا
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إلةةةةةةةةن المبةةةةةةةةادرة  ل ومةةةةةةةةدور  أشةةةةةةةةار السةةةةةةةةيد/ دونيةةةةةةةةوالمت ةةةةةةةةمران مةةةةةةةةي مواقةةةةةةةة، النةةةةةةةةزاع
الجدألةةةةةدة  عنةةةةةوان "ألةةةةةدا  يةةةةةد"ل التةةةةةي أعًنةةةةةم مةةةةةي سةةةةة تم م الماضةةةةةيل والتةةةةةي  سةةةةةعن 

 و مقيةةةةةةةةزاا  أك ةةةةةةةةم اسةةةةةةةةت داماا  ةإلةةةةةةةةن التوميةةةةةةةةت  ةةةةةةةةين المةةةةةةةةاناين والمسةةةةةةةةت يدألن  طماقةةةةةةةة
مةةةةي ال ًةةةةدان الناميةةةةةل وذلةةةة  مةةةةي سةةةة ي  المسةةةةا مة  ك ةةةةم النةةةةاس احتياجةةةةاا أ ةلمسةةةةاعد

عًةةةةن أ ميةةةةة أن  عمةةةة    ةةةةي الت كيةةةةد وقةةةةدأ ةةةةداع التنميةةةةة المسةةةةتدامة.  مةةةةي  اقيةةةةت
المنظمتةةةةةان  شةةةةةك   عةةةةةاوني لمعالجةةةةةة العدألةةةةةد مةةةةةن التاةةةةةديات اإلقًيميةةةةةةل م ةةةةة  نةةةةةدرة 

المسةةةةةتدامة  الميةةةةةا ل وإدارة الج ةةةةةاعل و اقيةةةةةت ال ةةةةةدع ال ةةةةةاني مةةةةةن ا ةةةةةداع التنميةةةةةة
 لألمي المتادةل المتم   مي الق ا  عًن الجوع.

أكةةةةةةد السةةةةةةيد األمةةةةةةين العةةةةةةام مةةةةةةي  يةةةةةةان لةةةةةةه  مناسةةةةةةبة اليةةةةةةوم العةةةةةةالمي لًغةةةةةةة العمميةةةةةةة  -13
المقيةةةةةةةزة األساسةةةةةةةية مةةةةةةةي  عةةةةةةةدّ أن الًغةةةةةةةة العمميةةةةةةةة     عًةةةةةةةن ل18/12/2019الموامةةةةةةةت 

الا ال واةةةةةة العمميةةةةةة وأن الا ةةةةةا  عًي ةةةةةا و طوام ةةةةةا والعمةةةةة  عًةةةةةن نشةةةةةم ا يعةةةةةد مجةةةةةا
ل قمةةةةةةا م مةةةةةةاا مةةةةةةن مجةةةةةةاالت العمةةةةةة  العممةةةةةةي المشةةةةةةتمك التةةةةةةي   ةةةةةةتي   ةةةةةةا الجامعةةةةةةة

األمةةةةةةين العةةةةةةام أن الًغةةةةةةة العمميةةةةةةة  ةةةةةةي لغةةةةةةة ح ةةةةةةارة و قامةةةةةةة وعًةةةةةةيل  أشةةةةةةار السةةةةةةيد
وأن ةةةةةا مةةةةةن أك ةةةةةم لغةةةةةات العةةةةةالي منةةةةةن و ةةةةةما ل ومةةةةةن أسةةةةةمع ا انتشةةةةةاراا مةةةةةي الوقةةةةةم 

دا  ا التارا يةةةةةةةة الاةةةةةةةالي. وأضةةةةةةةاع أن ةةةةةةةا الًغةةةةةةةة الاامًةةةةةةةة لً قامةةةةةةةة العمميةةةةةةةة  امتةةةةةةةدا
دولةةةةةةة  22لقةةةةةةمون  عيةةةةةةدةل وأن ةةةةةةا  م ةةةةةة  الجسةةةةةةم الواصةةةةةة   ةةةةةةين أ نةةةةةةا  األمةةةةةةة ع ةةةةةةم 

عمميةةةةةةل وأن ةةةةةا  م ةةةةة  قةةةةة ل  حًقةةةةةة الوصةةةةة   ةةةةةين العةةةةةمب و ةةةةةما  ي الممتةةةةةد  مشةةةةةيماا 
إلةةةةن أنةةةةه ألنةةةةدر أن نجةةةةد مةةةةي  ةةةة ا العصةةةةم لغةةةةة يسةةةةتطي، أ ناؤ ةةةةا قةةةةما ة واسةةةةتيعاب 

منةةةةاا مةةةةن الزمةةةةانل ذلةةةة  أن الًغةةةةة ق 15منتج ةةةةا ال قةةةةامي الةةةة ي يعةةةةود لمةةةةا ألزاةةةةد عةةةةن 
 العممية  عد است نااية مي قدر  ا عًن البقا  والتكيف.

ألقةةةةةةةن السةةةةةةةيد األمةةةةةةةين العةةةةةةةام مااضةةةةةةةمة  كًيةةةةةةةة الةةةةةةةدماع الةةةةةةةوطني  سةةةةةةةًطنة عمةةةةةةةان  -14
ل  اةةةةةةم عنةةةةةةوان " عزاةةةةةةز قةةةةةةوة الدولةةةةةةة الوطنيةةةةةةة مةةةةةةي العةةةةةةالي 26/12/2019 تةةةةةةارا  

ين عًةةةةةةن الةةةةةةدو  العمميةةةةةةة العممةةةةةةي"ل  نةةةةةةاو   جل ةةةةةةا المقةةةةةةااز األساسةةةةةةية التةةةةةةي ألتعةةةةةة
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جميعةةةةةةاا  مسةةةةةةي  ا لكةةةةةةي  زاةةةةةةد مةةةةةةن مناعت ةةةةةةا مةةةةةةي مواج ةةةةةةة المتغيةةةةةةمات المتسةةةةةةارعة 
عًةةةةةةن السةةةةةةاحة العالميةةةةةةة التةةةةةةي صةةةةةةارت  تسةةةةةةي  قةةةةةةدر  ميةةةةةةم مسةةةةةة وج مةةةةةةن السةةةةةةيولة 
وانعةةةةدام اليقةةةةينل وأكةةةةد السةةةةيد األمةةةةين العةةةةام عًةةةةن أن اإلصةةةةج  ي عةةةةد ضةةةةمورة  قةةةةا  

البقةةةةةا  واالسةةةةةتممار واال د ةةةةةار دون أن  لًةةةةةدو  العمميةةةةةةل إذ ال ألوجةةةةةد مجتمةةةةة،  ألنشةةةةةد
يسةةةةةةةعن إلةةةةةةةن اإلصةةةةةةةج  الةةةةةةة ي يعنةةةةةةةي ايا ةةةةةةةه "الةةةةةةةتكًس والتةةةةةةةد ور وال ةةةةةةةموج مةةةةةةةن 
التةةةةةةةةارا ". وأضةةةةةةةةاع السةةةةةةةةيد األمةةةةةةةةين العةةةةةةةةام أن المع ةةةةةةةةًة الاقيقيةةةةةةةةة  تم ةةةةةةةة  مةةةةةةةةي 
ط يعةةةةة اإلصةةةةج  المطًةةةةوب وو يم ةةةةهل م نةةةةاك نةةةةوع  مةةةةن اإلصةةةةج  قةةةةد ألةةةةادي إلةةةةن 

لتةةةةي سةةةةعن إلةةةةن إصةةةةجح ال وقةةةةد قةةةةام  ةةةةج   ةةةةماب  أشةةةةد مةةةةن األوضةةةةاع األصةةةةًية ا
مااضةةةةم ه  تسةةةةًيط ال ةةةةو  عًةةةةن  ةةةةجث رقةةةةااز أساسةةةةية ال منةةةةن عن ةةةةا لتاصةةةةين 
الدولةةةةة العمميةةةةة و اةةةةادة قةةةةدر  ا عًةةةةن التصةةةةدي لًم ةةةةاطم الم سةةةةتجدة و ةةةةي: المقيةةةةزة 
كةةةةةةةةةةي المشةةةةةةةةةةيدل والمقيةةةةةةةةةةزة االقتصةةةةةةةةةةاديةل قةةةةةةةةةة جث أضةةةةةةةةةةجع  األمنيةةةةةةةةةةةل ورقيةةةةةةةةةةزة الا 

ل و  م  ةةةةةةة  معةةةةةةةاا "م ًةةةةةةةد االسةةةةةةةتقمار واال د ةةةةةةةار" متكامًةةةةةةةةل ي عةةةةةةةز   ع ةةةةةةة ا  ع ةةةةةةةاا 
لًدولةةةةةة العمميةةةةةة المعاصةةةةةمة. وأضةةةةةاع سةةةةةياد ه أنةةةةةه ال ألنبغةةةةةي التعامةةةةة  مةةةةة، األمةةةةةنل 
مةةةةةةةةي  ةةةةةةةة ا العصةةةةةةةةمل  اعتبةةةةةةةةار  مسةةةةةةةة لة  تعًةةةةةةةةت  التصةةةةةةةةدي لًت دألةةةةةةةةدات ال ارجيةةةةةةةةة 
ماسةةةةةةةة ل إذ ألت ةةةةةةةةمن األمةةةةةةةةن الةةةةةةةةوطني  معنةةةةةةةةا  الشةةةةةةةةام  قةةةةةةةة  مةةةةةةةةا لةةةةةةةةه عجقةةةةةةةةة 

معةةةةةةةةيل قمةةةةةةةةا   عةةةةةةةةد ال قةةةةةةةةة  ةةةةةةةةين المةةةةةةةةواطن والاكومةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةتقمار والتماسةةةةةةةة  المجت
حجةةةةةم الزاواةةةةةة مةةةةةي  ماسةةةةة  أي مجتمةةةةة،ل وا م ةةةةة  الاكةةةةةي المشةةةةةيد رقنةةةةةاا أساسةةةةةياا مةةةةةي 
قةةةةوة الةةةةدو  مةةةةي العصةةةةم الاةةةةالي. وقةةةةد قةةةةدم السةةةةيد األمةةةةين العةةةةام  ةةةةج  مااضةةةةم ه 
رؤاةةةةةةة شةةةةةةامًة حةةةةةةو  الن ةةةةةةوا االقتصةةةةةةادي مةةةةةةي الةةةةةةدو  العمميةةةةةةةل  تعًةةةةةةت  تنواةةةةةة، 

قيةةةةةةز عًةةةةةةن الجوانةةةةةة  ذات القيمةةةةةةة الم ةةةةةةامة العاليةةةةةةة المتصةةةةةةًة االقتصةةةةةةاداتل والتم 
 المعممةةةةةة واال تكةةةةةارل مةةةةة، إألةةةةةج  األولواةةةةةة األولةةةةةن لًنمةةةةةو المولةةةةةد لًوظةةةةةاات  ةةةةةالنظم 
لمةةةةةةةا  م ًةةةةةةةه  طالةةةةةةةة الشةةةةةةةباب مةةةةةةةن مشةةةةةةةكًة ق ةةةةةةةم، وعامةةةةةةة  رايسةةةةةةةي مةةةةةةةن عوامةةةةةةة  

 االضطماب المجتمعي مي الك يم من الدو  العممية.
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 ةاألمانة العام           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
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 نشـــاط القطاع االقتصادي -ب
 (105( و)104)لس االقتصادي واالجتماعي فيما بني دورتي اجمل

 

 
 مي مجا  التكام  االقتصادي العممي.   .1
 مي مجا  ال يئة واإلسكان والموارد المااية. .2
 مي مجا   نمية اال صاالت و قنية المعًومات.  .3
 مي مجا  الطاقة. .4
 مي مجا  النق  والسياحة. .5
 مي مجا  اإلحصا  وقواعد المعًومات. .6
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 في مجال التكامل االقتصادي العربي: -1
 قة التجا   الحر  العربية الكبرى:مقط ❖
 :لجقة التقرا  والمتابعة •

-10(  األمانةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة: 48عقةةةةةةةةةةدت لجنةةةةةةةةةةة التن يةةةةةةةةةة  والمتا عةةةةةةةةةةة اجتماع ةةةةةةةةةةا  
مةةةةن أ م ةةةةا متا عةةةةة  ط يةةةةت منطقةةةةة  ل( لمناقشةةةةة عةةةةدة موضةةةةوعات12/12/2019

التجةةةارة الاةةةمة العمميةةةة الك ةةةم، والعقبةةةات التةةةي  واجةةةه الةةةدو  األع ةةةا  مةةةي  ط يةةةت 
حكام المتعًقة  المنطقة. قما  ي استعماا التقارام الدوراة لمتا عة  ن ي  المنطقةة األ

ل مةةةارات العمميةةةة المتاةةةدة وجم وراةةةة مصةةةم العمميةةةةلةةةة اإلالمقدمةةةة مةةةن قةةة  مةةةن دو 
اطًعةةةم الًجنةةةة عًةةةن المةةة قمة و ،   ةةة ا ال صةةةوص. جّمةةةو قماةةةم األمانةةةة العامةةةة الم  

يسةةةةمح ل ةةةةا مةةةةما  مةةةةة مةةةةن الجم وراةةةةة الً نانيةةةةة  شةةةة ن طًةةةة  منا ةةةةا اسةةةةت نا ا قدّ الم  
تةةةم  مق  ناولةةم المناقشةةةات أي ةةةاا قمةةةا جةةما ات لامايةةةة  عةةةز المنتجةةات الوطنيةةةة. إ

الًجنة ال نية الداامة لقواعةد المنشة  مارات العممية المتادة  يما ي ص  بعية دولة اإل
 م المستجدات ال اصة  وض، الج ا  العممةي آ  حيطم الًجنة عًماا وقد أ   العممية.

حةةد أعمةةدة ال نيةةة التاتيةةة لًجةةودة مةةي  ( وضةةمورة التةةموا  لةةه قARACلجعتمةةاد  
عةةم الًجنةةة عًةةن  قةةارام مةةمج العمةة  طًّ االعمميةةة. وقةةد الةةدو  العمميةةة لةةدعي التجةةارة 

 والًجان المستاد ة والتي جا ت أ ي نتااج ا عًن الناو التالي:
 فريق عمل المختصان بماافحة اإلغرا  وال)عم والت)ابار الوقائية:  

عقةةةةد مماةةةةت عمةةةة  الم تصةةةةين  مكاماةةةةة اإلمةةةةماج والةةةةدعي والتةةةةدا يم الوقاايةةةةة 
حيد  ةي االنت ةا  مةن   (17/10/2019-15لعامة: (  األمانة ا22اجتماعه  

جةةما ات ال نيةةة لمكاماةةة  ليةةة اإل وضةة، اضليةةات الةة جث التاليةةة:  ليةةة الوقايةةةل
 ناولةةةةةم و مةةةةةماجل  ليةةةةةة اإلجةةةةةما ات ال نيةةةةةة لًةةةةةدعي والتةةةةةدا يم التعوا ةةةةةية. اإل

المناقشةةةةةةةات مقتمحةةةةةةةات الةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةا   شةةةةةةة ن المةةةةةةةواد المتعًقةةةةةةةة   ةةةةةةةز 
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 ةةةي عةةةما النتةةةاا  عًةةةن . و جنةةةة المعالجةةةات التجاراةةةةمةةةي إطةةةار ل المنا عةةةات
وقةةةةد . (25/12/2019-23( ل ماةةةةت العمةةةة   األمانةةةةة العامةةةةة: 23االجتمةةةةاع  

ق ة   راا قةمّ م المادد الة ي قةان م  يوقتومت ال قامم الًجنة  االنت ا  من م ام ا
 .2019ن اية عام 

لعربيةةة الجقةةة القاةةود الرقيةةة علةةى التجةةا   فةةي  طةةا  مقطقةةة التجةةا   الحةةر   
 الكبرى:

ع قةةةد االجتمةةةاع ال الةةةد لًجنةةةة القيةةةود ال نيةةةة عًةةةن التجةةةارة مةةةي إطةةةار منطقةةةة 
(  21/10/2019-20التجةةةةةةارة الاةةةةةةمة العمميةةةةةةة الك ةةةةةةم،  األمانةةةةةةة العامةةةةةةة: 

السةةتكما  القةةةما ة األولةةةن لمسةةةودة الةةةنص القةةةانوني المقتةةةم  لًمًاةةةت ال ةةةاص 
 ةي و رة الامة العممية الك م،.  القيود ال نية عًن التجارة مي إطار منطقة التجا

(. 14( إلةةةن  9( ال اصةةةة  التعما ةةةاتل وقةةة ا المةةةواد مةةةن  1مناقشةةةة المةةةادة  
ومعةةد المةةداوالت والتعةةدألجتل  ةةي االنت ةةا  مةةن قامةة  المسةةودة األوليةةة لًةةنص 

 األمانةةةةة  لًجنةةةةةالما ةةةة، االجتمةةةةاع  قمةةةةا ع قةةةةد .( مةةةةادة12القةةةةانوني لتصةةةةبح  
لًةةةةنص  جلةةةةه إجةةةةما  المماجعةةةةة األولةةةةن (ل و ةةةةي 20/1/2020-19العامةةةةة: 

القانوني المقتم  لًمًات ال اص  القيود ال نية عًن التجارة مي إطةار منطقةة 
 التجارة الامة العممية الك م،.

لجقةةة الصةةحة والصةةحة القبا يةةة فةةي  طةةا  مقطقةةة التجةةا   الحةةر  العربيةةة  
 الكبرى:

إطةةةةار منطقةةةةة  ع قةةةةد االجتمةةةةاع ال الةةةةد لًجنةةةةة الصةةةةاة والصةةةةاة النبا يةةةةة مةةةةي
(ل 24/10/2019-22التجةةةةةةارة الاةةةةةةمة العمميةةةةةةة الك ةةةةةةم،  األمانةةةةةةة العامةةةةةةة: 

السةةتكما  القةةةما ة األولةةةن لمسةةةودة الةةةنص القةةةانوني المقتةةةم  لًمًاةةةت ال ةةةاص 
 ةي و  الصاة والصاة النبا ية مي إطار منطقة التجارة الامة العمميةة الك ةم،. 

ومعةةةةةةد المةةةةةةداوالت  .(16( إلةةةةةةن  9مناقشةةةةةةة المةةةةةةواد مةةةةةةن   االجتمةةةةةةاع  ةةةةةةج 



 
 

 
147 

والتعةةدألجتل  ةةي االنت ةةا  مةةن قامةة  المسةةودة األوليةةة لًةةنص القةةانوني لتصةةبح 
-22 األمانةةةةةةة العامةةةةةةة:  لًجنةةةةةةةالما ةةةةةة، االجتمةةةةةةاع . قمةةةةةةا ع قةةةةةةد ( مةةةةةةادة14 
اةةت ًلًةةنص القةةانوني لًمو ةةي  جلةةه إجةةما  المماجعةةة األولةةن  (ل23/1/2020

جةةةارة الاةةةمة العمميةةةة ال ةةةاص  الصةةةاة والصةةةاة النبا يةةةة مةةةي إطةةةار منطقةةةة الت
 الك م،. 

 لجقة  سرال التجا   في  طا  مقطقة التجا   الحر  العربية الكبرى: 
الاةةمة  التجةةارة سةة ي  التجةةارة مةةي إطةةار منطقةةة  ع قةةد االجتمةةاع ال الةةد لًجنةةة

(ل لمماجعة المةواد المت ةت 26/9/2019-24 األمانة العامة:  العممية الك م، 
 .(10-7  قةةد  ةةي االنت ةةا  مةةن مناقشةةة ال نةةودو  .عًي ةةا مةةي االجتمةةاع ال ةةاني

كمةةا ناقشةةم الًجنةةة مقتةةم  األمانةةة العامةةة حةةو  الدألباجةةة وال ةةدع والتعةةاراف 
والتم يبةةةات الماسسةةةا ية. وقةةةد ع قةةةد االجتمةةةاع الما ةةة، لًجنةةةة  األمانةةةة العامةةةة: 

(ل الستكما  الت اوا حو  المسودة األوليةة المقدمةة مةن 12-14/9/2019
لًماًت ال اص  تس ي  التجارة مي إطار منطقة التجارة الامة  األمانة العامة

 ل(13( إلةن  10  العممية الك ةم،. وقةد انت ةم الًجنةة مةن مناقشةة المةواد مةن
قمةا ع قةد  القسي االو  من المًاةت.مناقشة انت م من قد وم ل   كون الًجنة 

لمناقشةةةةةة  (31/1/2020-28 األمانةةةةةة العامةةةةةة:  لًجنةةةةةةال ةةةةةامس االجتمةةةةةاع 
  لمواد المتبقية.ا
 فريق الخبراء والمختصان في مجال حماية المسترلك: 

ع قد االجتماع السا ، ل مات ال  ما  والم تصةين مةي مجةا  حمايةة المسةت ً  
و ةةي  جلةةه عةةما الةةدلي  االستمشةةادي  ل(7/11/2019-6 األمانةةة العامةةة: 

مةةةا  ةةةي لامايةةةة المسةةةت ً  مةةةي إطةةةار منطقةةةة التجةةةارة الاةةةمة العمميةةةة الك ةةةم،. ق
عما  جارب الدو  األع ا  والمستجدات مي  ة ا الشة نل وقةد  ةي الموامقةة 
عًةةةةن الةةةةدلي  المجمةةةة، لقةةةةوانين والًةةةةوااح المنظمةةةةة لامايةةةةة المسةةةةت ً   الةةةةدو  

 وال ي أعد  ممات ال  ما . لالعممية
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 :الرريق العربي المتخصص لسيمة الغ اء و سرال التجا   
ي المت صةةص لسةةجمة الغةة ا  و سةة ي  ً ماةةت العممةةلقةةد االجتمةةاع السةةادس ع  

 ةةي  جلةةه مناقشةةة و (ل 9/10/2019-8التجةةارة  الممًكةةة األردنيةةة ال اشةةمية: 
م مجات المبادرات ال مس المن  قة عن ال مات. وقدمم األمانة العامةة ورقةة 
عم  حو   طورات منطقة التجارة الامة العممية الك ةم، والتطةورات مةي مًةت 

والصةةاة النبا يةةل قمةةا  ةي انت ةةاب الم نةدس/ أمجةةد المًاةت القةةانوني لًصةاة 
 وذلة  ومقةاا  لردنية ال اشمية لمااسة ال مات لعام جدألدرشاألدة مم   الممًكة األ

وقةد جةا ت أ ةي م مجةات المبةادرات ال مةس  .لشموط الممجعية لعم  ال ماةت
 الناو التالي: نعً
عًقةةة اسةتكما  إعةداد معجةي المصةطًاات ال اصةة  تقيةيي الم ةاطم المت −

  سجمة الغ ا .
ال اصةةةة  تقيةةةيي أنظمةةةة  FAO/WHOإ احةةةة النسةةة ة العمميةةةة مةةةن أداة  −

 سجمة الغ ا  مي الدو  العممية و عميم ا لجست ادة من ا.
الطً  من أع ا  ال مات العممي المت صص لسجمة الغ ا  التسةجي   −

مةةةي المنصةةةة اإللكتمونيةةةة لً ماةةةت العممةةةي لسةةةجمة الغةةة ا  ل ةةةد    عيً ةةةا 
 الست دام التجما ي لًمنصة.وا

الموامقةةةةةة عًةةةةةن دليةةةةة  عمةةةةة  نظةةةةةام اإلنةةةةة ار العممةةةةةي السةةةةةما، لألم يةةةةةة  −
 عجع.واأل

 متا عة مًت إنشا  نظام عممي سما، لألم ية واألعجع. −
اعتمةةةاد دعةةةي مسةةةودة ال طةةةوط التوجي يةةةة إلصةةةدار الشةةة ادات العمميةةةة  −

 م ية مي الدو  العممية. المشتمقة لتصدألم واستيماد األ
صًة دعي  منام   عزاز الك ا ات العممية مي مجا   قيةيي الم ةاطم موا −

 المتعًقة  سجمة الغ ا .
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   ني و عميي دلي  إعداد المواص ات العممية الموحدة لًغ ا . −
  عميي "الدلي  اإلرشادي االقًيمي مي الدستور الغ ااي". −

المتعلقة  إلجرائيةالتطوير الئحة القواع)  لمختصانالجقة الخبراء القانونان  
بآليةةة فةةم المقازعةةا  التجا يةةة فةةي  طةةا  مقطقةةة التجةةا   الحةةر  العربيةةة 

 الكبرى:
ع قةةةد االجتمةةةاع ال ةةةاني لًجنةةةة ال  ةةةةما  القةةةانونين الم تصةةةين لتطةةةوام الااةةةةة 

جماايةةة المتعًقةةة  آليةةة مةةز المنا عةةات التجاراةةة مةةي إطةةار منطقةةة القواعةةد اإل
(ل و ةي  جلةه 9/12/2019-8 العامة:التجارة الامة العممية الك م،  األمانة 

مةةن قةة   عةةدّ إقةةمار ال نةةود الممجعيةةة لعمةة  ال ماةةت. قمةةا  ةةي مناقشةةة المقتةةم  الم  
مةةةةارات العمميةةةةة المتاةةةةدةل جم وراةةةةة مصةةةةم العمميةةةةةل الممًكةةةةة مةةةةن: دولةةةةة اإل

مةةةةن المسةةةةودة األوليةةةةة المقتمحةةةةة مةةةةن األمانةةةةة العامةةةةة  اا لكونةةةةه جةةةةز   المغمميةةةةة
 نا عات الاالية.لتطوام  لية  سواة الم

 الرقية ال)ائمة لقواع) المقشأ العربية: اللجقة 
قةةةد االجتمةةةةاع األو  لًجنةةةةة ال نيةةةةة الداامةةةةة لقواعةةةةد المنشةةةة  العمميةةةةة  األمانةةةةة ع  

الشةةةةموط الممجعيةةةةة لعمةةةة  و ةةةةي التوامةةةةت حةةةةو  (ل 16/1/2020-14العامةةةةة: 
( 2234رقةةةي  لقةةةمار المجًةةةس االقتصةةةادي واالجتمةةةاعي  الًجنةةةة وذلةةة   ن يةةة اا 

 شةة ن اعتبةةار الًجنةةة المةة قورة لجنةةة داامةةة ل 5/9/2019(  تةةارا  104د.ع  
 عقةةةةد اجتماعا  ةةةةا  شةةةةك  دوري   ةةةةدع اإلشةةةةماع عًةةةةن متا عةةةةة  ن يةةةة  قامةةةةةة 
الموضةةةةوعات ذات العجقةةةةة  قواعةةةةد المنشةةةة  مةةةةي إطةةةةار منطقةةةةة التجةةةةارة الاةةةةمة 

ة  شة ن  ةج  االجتمةاع مناقشةة مقتةم  األمانةة العامة قمةا  ةيالعممية الك ةم،. 
وذلةة  استمشةةاداا  اال  اقيةةات التجاراةةة  لاألحكةةام العامةةة لقواعةةد المنشةة  العمميةةة

اإلقًيميةةةة والدوليةةةة  ال ناايةةةة ومتعةةةددة األطةةةماع( ذات الصةةةًة وقواعةةةد وا  اقيةةةة 
 منظمة التجارة العالمية. 
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 الشؤوا الجمركية: ❖
 لجقة التوفاق بان الترجما  للقظام المقسق:

 األمانةةةةةةةة اجتمةةةةةةةاعين ن التمجمةةةةةةةات لًنظةةةةةةةام المنسةةةةةةةت لجنةةةةةةةة التوميةةةةةةةت  ةةةةةةةي تعقةةةةةةةد
  ةةةةةةةةةةةةدع  ل(28/1/2020-26 األمانةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةة: ( و5/9/2019-2العامةةةةةةةةةةةةة: 

 2017اسةةةةةةتكما  التعةةةةةةدألجت وإد ةةةةةةا  و مجمةةةةةةة شةةةةةةموحات النظةةةةةةام المنسةةةةةةت لعةةةةةةام 
والتةةةةي صةةةةةدرت عةةةةن منظمةةةةةة الجمةةةةةارك العالميةةةةةل وإد ةةةةةا   ًةةةة  الشةةةةةموحات عًةةةةةن 

 الدو  عًن  نود النظام المنست. النس ة العممية ومماجعة مجحظات
  حرير التجا   في الخ)ما  بان ال)ول العربية:  ❖
ع قةةةةةدت ورشةةةةةة عمةةةةة  حةةةةةو  قطةةةةةاع  ةةةةةدمات النقةةةةة  ودور  مةةةةةي  سةةةةة ي  التجةةةةةارة  -

(  التعةةةةةةةةةةاون  ةةةةةةةةةةين األمانةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة 25/10/2019-24  الةةةةةةةةةةدار ال ي ةةةةةةةةةةا :
ااي وذلةةةةة  مةةةةةي إطةةةةةار مشةةةةةموع التعةةةةةاون القةةةةة لوممنةةةةةام  األمةةةةةي المتاةةةةةدة اإلنمةةةةةااي

ناةةةةةةةو  اقيةةةةةةةت  :والةةةةةةة ي يامةةةةةةة  اسةةةةةةةي "التكامةةةةةةة  االقتصةةةةةةةادي العممةةةةةةةي ل ين مةةةةةةةا
من ةةةةةا: ل  ناولةةةةةم ورشةةةةةة العمةةةةة  عةةةةةدة ماةةةةةاوروقةةةةةد  ةةةةةداع التنميةةةةةة المسةةةةةتدامة". أ 

التةةةةةةةموا  ال  اقيةةةةةةةة  اماةةةةةةةم التجةةةةةةةارة مةةةةةةةي ال ةةةةةةةدماتل ودور النقةةةةةةة  مةةةةةةةي  سةةةةةةة ي  
قةةةةةةةدمم األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة ورقةةةةةةةة عمةةةةةةة  حةةةةةةةو  و التجةةةةةةةارة  ةةةةةةةين الةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةة. 

لةةةةن ا  اقيةةةةة  اماةةةةم التجةةةةارة مةةةةي ال ةةةةدمات وأ م ةةةةا إحةةةة  الت ةةةةاوا لًوصةةةةو  مما
 التجارة العممية ال ينية.عًن 

لًتةةةةةةموا  ال  اقيةةةةةةة  اماةةةةةةم التجةةةةةةارة مةةةةةةي ال ةةةةةةدمات ع قةةةةةةدت  ةةةةةةجث ور  عمةةةةةة   -
 ةةةةةةةةين الةةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةةة ولتعماةةةةةةةةف القطةةةةةةةةاع ال ةةةةةةةةاص   ةةةةةةةةمص االسةةةةةةةةت ادة مةةةةةةةةن 

الغممةةةةةةة  -الماةةةةةةاااال  اقيةةةةةةة  عةةةةةةد د ول ةةةةةةا حيةةةةةةز الن ةةةةةةاذ مةةةةةةي قةةةةةة  مةةةةةةن: مممةةةةةةة 
 28/11/2019-24 ةةةةةةةةج  ال تةةةةةةةةمة ل وذلةةةةةةةة  مممةةةةةةةةة جةةةةةةةةدة -الشةةةةةةةةمقية  الةةةةةةةةدمام

عًةةةةةةن طًةةةةةة  الممًكةةةةةةة العمميةةةةةةة السةةةةةةعودية   الممًكةةةةةةة العمميةةةةةةة السةةةةةةعوديةل  نةةةةةةا ا 
 مةةةةةةي المتاةةةةةةدة االنمةةةةةةااي ومةةةةةةا ممومالتعةةةةةةاون  ةةةةةةين األمانةةةةةةة العامةةةةةةة وممنةةةةةةام  األ

 مي المتادة لًتجارة والتنمية. األ
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 لعربي: اال حاد الجمركي ا ❖
 لجقة اإلجراءا  الجمركية:

-16(  األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة: 24عقةةةةةةةدت لجنةةةةةةةة اإلجةةةةةةةما ات الجممقيةةةةةةةة اجتماع ةةةةةةةا  
(ل لمناقشةةةةة مجحظةةةةات وممايةةةةات الةةةةدو  حةةةةو  ممقةةةةز المعًومةةةةات 18/12/2019

الجممقةةي العممةةي وعمًيةةة  بةةاد  المعًومةةات الجممقيةةة إلكتمونيةةاال واالسةةت يان الم عةةّد 
  المنامةةة  الجممقيةةةة الما ًةةةةل واالسةةةت يان ال ةةةاص  قيةةةاس مةةةن األمانةةةة العامةةةة حةةةو 

ماشةةةمات األدا  مةةةي  ط يةةةت متطًبةةةات  يسةةةيم و سةةة ي  التجةةةارة  ةةةين الةةةدو  العمميةةةةل 
 والورقة االستمشادية التي أعد  ا األمانة العامة حو  المشغ  االقتصادي المعتمد. 

 التعاوا مع المقظما  ال)ولية واالقليمية  ❖
 ةةةاني لًجنةةةة المشةةةتمقة  ةةةين األمانةةةة العامةةةة والماسسةةةة الدوليةةةة قةةةد االجتمةةةاع الع   -

( لمتا عةة  ن ية  31/10/2019 الممًكة العممية السةعودية: -لتموا  التجارة  جدة
 مةة قمة الت ةةا ي الم ممةةة  ةةين الطةةممين   ةةدع  عزاةةز التعةةاون مةةي مجةةاالت التجةةارة.

 ارطةة الطماةتل  :من ةا لمناقشة العدألد من مجاالت التعةاون  االجتماع  ي  ج و 
ال انيةةة مةةن  منةةام  مبةةادرة المسةةاعدة مةةن أجةة  التجةةارة  الممحًةةةاإلعةةداد إلطةةجج 

 .لًدو  العممية  األمتياس(ل دعي  منام  جسور التجارة العممية اإلمماقية
يستمم التعاون  ين األمانة العامةة ومنظمةة األمةي المتاةدة لًتنميةة الصةناعية مةن  -

مةةةن ألةةةتي التةةةي و ل التجةةةارةيةةةة لسةةةجمة الغةةة ا  و سةةة ي   ةةةج  مشةةةموع المبةةةادرة العمم
 ال مات العممي لسجمة الغ ا  وال مج ال نية المن  قة عنه.متا عة عم   جل ا 
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 في مجال البيئة واإلسكان والموارد المائية:  -2
 في مجال البائة واست)امة الموا د الطبيلية: ❖

اولين عةةةن شةةةاون ال يئةةةة مةةةي ال نيةةةة لمجًةةةس الةةةو را  العةةةمب المسةةة شةةةارقم األمانةةةة
 األنشطة وال عاليات التالية:

  مةةةي المتاةةةدة لمكاماةةةة التصةةةام  نيةةةودل ي:( ال  اقيةةةة األ14مةةةا مم األطةةةماع   -
ما  ةام  المةا ممل ع ة نو ي  نظيي حدث جان ي عممي عًل (1-8/9/2019

 جله مً ص لًتقمام العممي الموحد لتاييد أ م  د ور األراضي وق ل  مقتةم  
 الشبكة العممية لًتصام. إنشا 

دعةةةي  ن يةةة  المسةةا مات الماةةةددة وطنيةةةاا لًتصةةةدي حةةو  "قًيميةةةة ورشةةة العمةةة  اإل -
التةةةي و  (11/9/2019-9 القةةا مة:  "لتغيةةم المنةةاخ مةةي قطةةاعي الزراعةةة والميةةا 

 منظمة األمي المتادة لألم ية والزراعة. نظمت ا
لمشةةةتمك الما ةةة، حةةةو  مماقةةةي ااالجتمةةةاع التا ةةةيمي لًمةةةا مم الةةةو اري العممةةةي األ -

 (.15/9/2019التنمية الزراعية واألمن الغ ااي  القا مة: 
المةةا مم الةةدولي لقيةةادات  كنولوجيةةا المعًومةةات واال صةةاالت لًاةةد مةةن م ةةاطم  -

األحمةةم  والصةةًي  األحمةةم لً ةةج  العمميةةة الكةةوارث الةة ي  نظمةةه المنظمةةة
 وممشةارقة عًومةاتوالم اال صةا  لتكنولوجيةات العمميةة مة، المنظمةة  التعةاون 
لقةةا  قًمةةة إ(. و ةةي 18/9/2019-17 لج صةةاالت  القةةا مة: الةةدولي اال اةةاد

 الجًسة االمتتاحية.أ نا  ًجامعة لاألمانة العامة 
ورشة عمة  جمة، ال يانةات مةن أجة   طةوام التقماةم نصةت السةنوي عةن  منةام   -

-2015لًاةةةد مةةةن م ةةةاطم الكةةةوارث   "ياسةةةند"العمةةة  مةةةن أجةةة   ن يةةة  إطةةةار 
 (.25/9/2019-23 ديس أ ا ا:أ( مي أمماقيا  2030

اجتماع ال  ةما  التا ةيمي األو  إلعةداد التقماةم العممةي ال ةاني لتوقعةات ال يئةة  -
قةةةد  تنظةةةيي مشةةةتمك  ةةةين األمانةةةة ال نيةةةة ( والةةة ي ع  30/9/2019-29  القةةةا مة:
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وممقةةةز ال يئةةةة والتنميةةةة  لمجًةةةس الةةةو را  العةةةمب المسةةةاولين عةةةن شةةةاون ال يئةةةةل
األمةي المتاةدة لً يئة/المكةةةةت  اإلقًيمةةةي لغةةةةمب  يي العممةي وأورومةال وممنةام ل قً
لمناقشة الق ايا اإلقًيمية ذات األولواة لًمنطقة العممية والتاةديات  ل وذل  سيةةا

م ةا مة، األ ةداع ؤ والاًو  المم قبةة ل ةال و اًية  السياسةات اإلقًيميةة ومةد،  وا
ج عًةةةن الماةةةور المايسةةةي لًتقماةةةم وال ةةةدع منةةةهل الدوليةةةة المت ةةةت عًي ةةةال واال  ةةةا

وإعةةةداد م طةةةط شةةةام  لةةةهل و ادألةةةد جةةةدو  اإلنتةةةاج واألطةةةم الزمنيةةةةل ومن جيةةةة 
اإلعةةةةةةدادل و و اةةةةةة، األدوار  ةةةةةةين م تًةةةةةةت الشةةةةةةمقا ل والتشةةةةةةاور حةةةةةةو  المسةةةةةةاا  
الًوجسةةتية و مواةة  إعةةداد التقماةةم و طةةة نشةةم  عًةةن أوسةة، نطةةاجل واسةةتما يجية 

 .الت  يم
 ةةيمي لًمااةةدة المسةةتدألمة العمميةةة السادسةةة حةةو  االسةةت جك واإلنتةةاج اجتمةةاع  ا -

 (.30/9/2019 المستدامين  القا مة:
(  اةةةةم 3/10/2019-2: ممةةةةاطسةةةةجمي ال ةةةةامن لةةةةو را  ال يئةةةةة  الالمةةةةا مم اإل -

 لعنةةةوان "دور العوامةةة  ال قا يةةةة والدألنيةةةة مةةةي حمايةةةة ال يئةةةة والتنميةةةة المسةةةتدامة"
 قة عم  حو  الموضوع.وقدمم األمانة العامة ور 

( لمجموعةةة العمةة  األمماقيةةة المعنيةةة  الاةةد مةةن م ةةاطم الكةةوارث 15االجتمةةاع   -
جامعةةةةةة ً(ل حيةةةةةد  ةةةةةي   صةةةةةيص جًسةةةةةة ل9/10/2019-8 نيجيماةةةةةا: - وجةةةةةاأ 

الاةد مةن م ةاطم مجةا  مماقي مي التقدم المام  مي التعاون العممي األ لعما
النظةةةام األساسةةةي لًصةةةندوج   شةةة ن ةةةي  جل ةةةا اسةةةتعماا التطةةةورات ل و الكةةةوارث

وقة ل  قةةمارات القمةي العمميةة حةةو   لمماقةي العممةي لًاةد مةةن م ةاطم الكةوارثاأل
 "سةنداي" لية التنسيت العممية لًاد من م اطم الكوارث ودور ةا مةي  ن ية  إطةار 

ستما يجية العمميةة لًاةد مةن ل ومتا عة  ن ي  اال2030لًاد من م اطم الكوارث 
الموضةةةةوعات الممكةةةةن  ناول ةةةةا مةةةةي القمةةةةة و   عمً ةةةةال م ةةةةاطم الكةةةةوارث وممنةةةةام

 مماقية ال امسة.العممية األ
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المااةةةةةدة المسةةةةةتدألمة العمميةةةةةة السادسةةةةةة حةةةةةو  االسةةةةةت جك واإلنتةةةةةاج المسةةةةةتدامين  -
األمةةةةةةي ممنةةةةةةام  التةةةةةةي عقةةةةةةدت  تنظةةةةةةيي مشةةةةةةتمك  ةةةةةةين جامعةةةةةةة الةةةةةةدو  العمميةةةةةةة و 

 االسةةةةةةكوا(ل   سةةةةةةيا يالمتاةةةةةةدة لً يئةةةةةةة والًجنةةةةةةة االقتصةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةة لغممةةةةةة
 نةةةةةةةاو  االجتمةةةةةةةاع ال ةةةةةةةمام  والمبةةةةةةةادرات وقةةةةةةةد (. 10/10/2019-9  القةةةةةةةا مة:

والتاةةةةةةةةةةديات وال ةةةةةةةةةةمص المتاحةةةةةةةةةةة لًاًةةةةةةةةةةو  الم تكةةةةةةةةةةمة لجسةةةةةةةةةةت جك واإلنتةةةةةةةةةةاج 
مةةةةة، التمقيةةةةةز عًةةةةةن نتةةةةةاا  الةةةةةدورة الما عةةةةةة  لالمسةةةةةتدامين مةةةةةي المنطقةةةةةة العمميةةةةةة

لاالةةةةةة  ن يةةةةة  و ةةةةةي التوصةةةةة  إلةةةةةن م ةةةةةي موحةةةةةد  .األمةةةةةي المتاةةةةةدة لً يئةةةةةة ل منةةةةةام 
سياسةةةةةةةةةةات ومةةةةةةةةةةمام  االسةةةةةةةةةةت جك واإلنتةةةةةةةةةةاج المسةةةةةةةةةةتدامين عًةةةةةةةةةةن المسةةةةةةةةةةتواين 
الةةةةةةةوطني والماًةةةةةةةي مةةةةةةةي المنطقةةةةةةةة العمميةةةةةةةة  وقةةةةةةة ل   قيةةةةةةةيي إمكانةةةةةةةات إشةةةةةةةماك 
القطةةةةةةاعين ال ةةةةةةاص والمةةةةةةالي إليجةةةةةةاد حًةةةةةةو  م تكةةةةةةمة ومسةةةةةةتدامة لجسةةةةةةت جك 

 واإلنتاج المستدامين والتاو  ناو االقتصاد الداامي.     
(ل 22/10/2019-20 ( لًجنةةةةة ال نيةةةةة لً يئةةةةة  األمانةةةةة العامةةةةة:21 االجتمةةةاع  -

( لًمكت  التن ي ي لمجًس الو را  العمب المساولين عن شةاون 56واالجتماع  
( لمجًةس الةو را  العةمب 31والةدورة   (ل23/10/2019  األمانةة العامةة: ال يئة

 (.24/10/2019 المساولين عن شاون ال يئة  األمانة العامة:
مماقةةةةةي المشةةةةةتمك الما ةةةةة، حةةةةةو  نةةةةةة المنظمةةةةةة لًمةةةةةا مم الةةةةةو اري العممةةةةةي األالًج -

 .(28/10/2018 القا مة:  ""التنمية الزراعية واألمن الغ ااي
االجتمةةةةاع ال الةةةةد ل ماةةةةت ال  ةةةةما  م تةةةةو  الع ةةةةةةواة المعنةةةةي  مكاماةةةةة الن ايةةةةات  -

-18 األجنةةةةد:  -  ةةةةانكوك  الباماةةةةة والجسةةةةيمات ال جسةةةةتيكية الباماةةةةة الدقيقةةةةة
22/11/2019.) 
االجتمةةةةةةاع اإلقًيمةةةةةةي لتعزاةةةةةةز األمةةةةةةن الغةةةةةة ااي والمةةةةةةااي مةةةةةةي المنطقةةةةةةة العمميةةةةةةة  -

 (.28/11/2019-27الممًكة األردنية ال اشمية:  –ان  عمّ 
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قًيمةةةةةي حةةةةةو  الصةةةةةاة وال يئةةةةةة طةةةةةار العمةةةةة  اإلإورشةةةةةة العمةةةةة   عنةةةةةوان "  عيةةةةة   -
 ةةةةةم الصةةةةةاي لتًةةةةةوث ال ةةةةةوا " جةةةةةما   ةةةةةدرا  عًةةةةةن  قيةةةةةيي األإو  2030 -2019

 (.4/12/2019 –1 الممًكة األردنية ال اشمية: -ان عمّ  
الدورة التدرا ية حو   نا  قدرات الت اوا والد ًوماسية ال يئيةة مةي مجةا  التنةوع  -

والتةةةةةي نظمت ةةةةةا المنظمةةةةةة العمميةةةةةة  ل(10/12/2019 –8  القةةةةةا مة: ال يولةةةةةوجي
 مي المتادة لً يئة.لًتنمية الزراعية  التعاون م،  منام  األ

 ل اإلسااا والتعمار:في مجا  ❖
شةةةةةارقم األمانةةةةةة ال نيةةةةةة لمجًةةةةةس و را  االسةةةةةكان والتعميةةةةةم العةةةةةمب مةةةةةي األنشةةةةةطة 

 وال عاليات التالية:
-22االجتمةةاع ال ةةامس لًجنةةة الداامةةة لكةةودات ال نةةا  العمميةةة  األمانةةة العامةةة: -

العمميةة  واال اةادات ي  جلةه مناقشةة التعةاون مة، المنظمةات ل و (24/9/2019
عةةةةداد قةةةةودات الممحًةةةةة إ  اةةةةدألد الكةةةةود العممةةةةي لألحمةةةةا  والقةةةةو،ل و المعنيةةةةةل و 
عةةةةداد وإ  قيةةةةيي عمةةةة  لجنةةةةة الكةةةةودات العمميةةةةة الموحةةةةدةل  اإلضةةةةامة إلةةةةن ال امنةةةةةل 

 2020لًعةةامين  هانت ةةاب راةةيس الًجنةةة وناابةةقةة ل  كةةودات الممحًةةة التاسةةعةل و 
 .2021و
(ل 4/10/2019-2 ( لًجنةةةة ال نيةةةة العًميةةةة االستشةةةاراة  د ةةةي:65  االجتمةةةاع -

( لًمكتةةةة  التن يةةةة ي لمجًةةةةس و را  االسةةةةكان والتعميةةةةم العةةةةمب 84واالجتمةةةةاع  
 ةةةةةي و (. 6/10/2019( لًمجًةةةةس  د ةةةةي: 36(ل والةةةةدورة  5/10/2019  د ةةةةي:
االجتماعةةات مناقشةةة التا ةةيمات لمةةا مم االسةةكان العممةةي السةةادس  ةة    ةةج  

وم االسةةكان التا ةةيمات لجحت ةةا   يةةوقةة ل  ل 2020عةةام  ةةج  المقةةمر عقةةد  
ل 2020سةكان العممةي لعةام ل وا تيار مًصةت شةعار ألةوم اإل2020العممي لعام 

التعةةةاون مةةة،  منةةةام  األمةةةي و لكتمونةةةي لًمجًةةةسل المسةةةتجدات  شةةة ن الموقةةة، اإلو 
المتوقةةة، صةةةدور ا عةةةن نتةةةاا   اإلضةةةامة إلةةةن الالمتاةةةدة لًمسةةةتوطنات البشةةةماةل 
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-7 ة الا ةةةةةةماة  د ةةةةةةي:المنتةةةةةةد، الةةةةةةو اري العممةةةةةةي ال الةةةةةةد ل سةةةةةةكان والتنميةةةةةة
التمحي   است امة الممًكة األردنية ال اشةمية لًمنتةد، . قما  ي (8/10/2019

ل والتمحيةةةةةة   است ةةةةةةامة 2021الةةةةةةو اري الما ةةةةةة، ل سةةةةةةكان والتنميةةةةةةة الا ةةةةةةماة 
جم وراة العماج لًمنتةد، الةو اري ال ةامس ل سةكان والتنميةة الا ةماة مةي عةام 

متا عةةةة  ن يةةة   طةةةة التنميةةةة ن ةةةا: عةةةدة موضةةةوعاتل ممناقشةةةة  ةةةي . قمةةةا 2023
ل  بةةاد  المعًومةةات  ةةين الةةدو  العمميةةة حةةو  المشةةارا، المااةةدة 2030المسةةتدامة 

سةةكان ( لمجًةةس و را  اإل36ماةةور أعمةةا  الةةدورة   ادألةةد مةةي مجةةا  اإلسةةكانل 
والتعميم العمبل أسالي  التموا  العقاريل التشماعات والقوانين المنظمةة لقطةاع 

مل عما الدراسات والتجارب حو  اعةادة    ية  المةدن المتة  مة سكان والتعمياإل
 النزاعةةةات واألراضةةةي الواقعةةةة  اةةةم االحةةةتج  اإلسةةةماايًي والكةةةوارث الط يعيةةةةل 
 جةةةارب الةةةدو  العمميةةةة حةةةو  السةةةكن االجتمةةةاعيل دعةةةي الجم وراةةةة اليمنيةةةة مةةةي 

كي  ع ةواة عمارل متا عة  ن ي : التاالت العالمي لً نةا  والتشةييدل  شةإعادة اإل
 .2021و 2020المكت  التن ي ي لًمجًس لًعامين 

   عزاةةةز التعةةةاون مةةةي مجةةةاالت  الجًسةةةة النقاشةةةية مةةة، شةةةمقا  التنميةةةة لباةةةد سةةة -
 (.5/11/2019التنمية الا ماة  القا مة: 

المنظمةةةة العمميةةةة لًتنميةةةة  –( لًجنةةةة االستشةةةاراة العًيةةةا لًتقيةةةيس 53االجتمةةةاع   -
(ل و ةي 29/11/2019 - 28الممًكةة المغمميةة : -الصناعية والتعدألن  الممةاط 

 قةةديي عةةما حةةو  مةةا  وصةةًم إليةةه الًجنةةة الداامةةة لكةةودات ال نةةا  العمميةةة مةةي 
 إعداد الكودات.  

 في مجال الموا د المائية: ❖
 شارقم األمانة ال نية لًمجًس الو اري العممي لًميا  مي األنشطة وال عاليات التالية:

الستمشةادية لًتعةاون حةو  الميةا  المشةتمقة  ةين الةدو  المبةادئ ا لمتا عةة اجتماع -
والممًكةةةة العمميةةةة السةةةعودية  جم وراةةةة مصةةم العمميةةةةالعمميةةة  مشةةةارقة قةةة  مةةةن 
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أسةةةةة وع (ل وذلةةةةة  عًةةةةةن  ةةةةةام  22/10/2019وجم وراةةةةةة السةةةةةودان  القةةةةةا مة: 
(. وقةةةةد  ةةةةي االنت ةةةةا  مةةةةن 24/10/2019-20 الةةةةدولي لًميةةةةا   القةةةةا مة:القةةةةا مة 

 مي المبادئ االستمشادية.د ال ج ية المشتمقة مناقشة ال نو 
 ال نية ر يعة المستو، المشتمقة  لًميا  والزراعةة  القةا مة: لًجنةاألو   االجتماع -

وذلةةةة   التعةةةةاون مةةةة، منظمةةةةة األمةةةةي المتاةةةةدة لألم يةةةةة  ل(10/2019/ 23-24
 والمنظمة العممية لًتنمية الزراعية.  ولجنة االسكواوالزراعة 

م األمانةةة ال نيةةة لًمجًةةس الةةو اري العممةةي لًميةةا   عةةما أوراج شةةارق ةة ال وقةةد  -
 : عًن الناو التالي دد من الجًساتع يميرااسة و سو 
حو  موضةوع  مواة  مشةارا، الميةا  ومشةارا، التكيةف مة، التغيةمات جًسة  .1

 شةماكة مة، اال اةاد األورمةي واال اةاد مةن أجة   لالمنا ية مي قطةاع الميةا 
 المتوسط.

 شةماكة  لع التما ط  ين الميا  والطاقة والغ ا  مي المةدنحو  موضو جًسة  .2
 م، الوقالة األلمانية لًتعاون الدولي.

 نظةةةيي جًسةةةة منيةةةة حةةةو   ةةة  يم الاةةةد مةةةن ال اقةةةد مةةةي الغةةة ا  عًةةةن األمةةةن  .3
دارة الطاقةةة والممقةةز إتعةةاون مةة، ال  لواألمةةن الغةة ااي وأمةةن الطاقةةةالمةةااي 

 .جددةاالقًيمي لك ا ة الطاقة والطاقات المت
حةةةو  م سسةةةة شةةةبكة ال  ةةةما  حةةةو  الميةةةا   اةةةم االحةةةتج / والميةةةا  جًسةةةة  .4

 تعةةةاون مةةة،  لالمشةةتمقة وعةةةما  طةةةة عمةةة  الشةةةبكة مةةةي الممحًةةةة القادمةةةة
 سًطة الميا  ال ًسطينية. 

(  7/11/2019 -6ورشةةةةةةةة عمةةةةةةة   عنةةةةةةةوان " مواةةةةةةة  المنةةةةةةةاخ"  القةةةةةةةا مة:  .5
اراةةةة لألمةةةي المتاةةةدة طاإلسةةةكوا وسةةةكم اراة اال  اقيةةةة اإللجنةةةة  التعةةاون مةةة، 

قدمم األمانة ال نية لًمجًس ورقة عم  منية حو  قد حو   غيم المناخ. و 
عمةةةةةة  المجةةةةةةالس الو اراةةةةةةة المعنيةةةةةةة  تغيةةةةةةمات المنةةةةةةاخل و ادألةةةةةةد ماتةةةةةةو، 
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االسةةتما يجية االقًيميةةة لجسةةت ادة مةةن اضليةةات الدوليةةة لتمواةة  المنةةاخ و ليةةة 
نادألت المنةةاخ ومةةن اضليةةات صةة  ن يةة  ا لتعظةةيي اسةةت ادة الةةدو  العمميةةة مةةن

ال نااية والمتعددة األطةماع مة، التمقيةز عًةن  مواة  مشةارا، التكيةف التةي 
 قًيمية.إ عت م أولواة 

االجتماع التنسيقي م، مساعد األمين العام لألمي المتادة لًمسةتوطنات البشةماة  -
-6 مة:والمدألم اإلقًيمي لًمستوطنات البشماة والشمقا  اإلقًيميين  األمانة العا

(  ا ةةةةور مم ًةةةةين عةةةةن الوقالةةةةة السةةةةوادية لًتعةةةةاون مةةةةن أجةةةة  11/2019/ 7
حيةد  ةي اسةتعماا مةمص التعةاون المتاحةة   التنميةل وو ارة ال ارجية النمواجية

وقيفيةة االسةت ادة مةن االسةتما يجية العمميةة ل سةكانل واسةتما يجية األمةن المةةااي 
مةةةةةن م ةةةةةاطم الكةةةةةوارث  ل واالسةةةةةتما يجية العمميةةةةةة لًاةةةةةد2030-2010العممةةةةةي 

ل وأ ةداع التنميةة المسةتدامة  يمةا ألتعًةت 2030ضمن ال طةة الجدألةدة ل سةكان 
 .  13و 11و 6 األ داع 

قًيميةةةة حةةةو  " اقيةةةت األمةةةن المةةةااي واألمةةةن الغةةة ااي مةةةي المنطقةةةة إورشةةةة عمةةة   -
 الممًكةة األردنيةة ال اشةمية: -العممية مةن  ةج  التعةاون ومنةا  القةدرات"  عمةان

االسةةةةكوا واألمانةةةةة ال نيةةةةة لًمجًةةةةس. لجنةةةةة (  التعةةةةاون  ةةةةين 26-28/11/2019
(  ةةة  يم التغيةةةمات المنا يةةةة 1وراج عمةةة  حةةةو : أوقةةةدمم األمانةةةة العامةةةة  ةةةجث 

عًةةةن األمةةةن المةةةااي واألمةةةن الغةةة ااي مةةةن  ةةةج  اسةةةت دام نمةةةوذج "أكةةةواكموب" 
ي (  ليةة التنسةيت اإلقًيميةة  ةين قطةاع2لعشمة مااصي  مةي عشةمة دو  عمميةةل 

( الاًو  التكيفية لًزراعة والميا  لجستجا ة لت  يمات التغيةمات 3الميا  والزراعةل 
 المنا ية.

ل ورشةةةةة عمةةةة  اقًيميةةةةة حةةةةو  الةةةةمي  اسةةةةتعما  الطاقةةةةة الشمسةةةةية وسةةةة    مواًةةةةه -
منظمةةةةةةةة  تنظةةةةةةةيي مشةةةةةةةتمك  ةةةةةةةين الوقالةةةةةةةة األلمانيةةةةةةةة لًتعةةةةةةةاون الةةةةةةةدولي و  وذلةةةةةةة 

العمميةةةةةةةةةة لًتنميةةةةةةةةةة الزراعيةةةةةةةةةة  والمنظمةةةةةةةةةة األمةةةةةةةةي المتاةةةةةةةةةدة لألم يةةةةةةةةةة والزراعةةةةةةةةةة
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(. وقةةةةةةةةةةدمم األمانةةةةةةةةةةة ال نيةةةةةةةةةةة لًمجًةةةةةةةةةةس ورقةةةةةةةةةةة 10/12/2019-8 القةةةةةةةةةا مة: 
عمةةةةةة  العمةةةةةة  حةةةةةةو  الموضةةةةةةوع . قمةةةةةةا شةةةةةةارقم مةةةةةةي  سةةةةةةييم جًسةةةةةةات ورشةةةةةةة 

ال اصةةةةةةة  تجةةةةةةارب  عةةةةةةز الةةةةةةدو  العمميةةةةةةة مةةةةةةي اسةةةةةةتعما  الطاقةةةةةةة الشمسةةةةةةية 
ل الممًكةةةةةةةة األردنيةةةةةةةة ال اشةةةةةةةميةل الجم وراةةةةةةةة التونسةةةةةةةيةلًةةةةةةةمي مةةةةةةةي قةةةةةةة  مةةةةةةةن: 

 اةةةةةديات اسةةةةةتدامة إ ةةةةةما  مةةةةة، جم وراةةةةةة مصةةةةةم العمميةةةةةةل الممًكةةةةةة المغمميةةةةةةل 
 اقيةةةةةةةةت أك ةةةةةةةةم عااةةةةةةةةد لجسةةةةةةةةت مار مةةةةةةةةي اسةةةةةةةةتعما  الطاقةةةةةةةةة و الميةةةةةةةةا  الجو يةةةةةةةةة 

الشمسةةةةةةية. قمةةةةةةا  ةةةةةةي مناقشةةةةةةة  ليةةةةةةات التمواةةةةةة  المتاحةةةةةةة لتن يةةةةةة  مشةةةةةةارا، الةةةةةةمي 
 المنطقة العممية.مي وال   

 ال يئةة والتنميةة المسةتدامة  الممةاط:شةاون  اجتماع المجموعةة ال ملمانيةة المعنيةة  -
 -2020( لمناقشةةةةة  طةةةةة عمةةةة  المجموعةةةةة  ةةةةج  العقةةةةد 16-18/12/2019

والمقتمحةةةةةات التةةةةةي ألنبغةةةةةي التمقيةةةةةز عًي ةةةةةا  المشةةةةةموعاتل و ةةةةةي عةةةةةما 2030
 التعةةةةاون  ةةةةين جامعةةةةة الةةةةدو  العمميةةةةة وقطاعةةةةات اإلسةةةةكان والتنميةةةةة الا ةةةةماة 

 . الدو  العممية اطم الكوارثالمستدامة والموارد المااية والاد من م 
ورشة عم  ا ااد ال ملمانيين المعنيين  شاون ال يئةة مةي حةوا الباةم األ ةيز  -

 (. 18/12/2019-17 المتوسط  المماط:
 في مجال الح) من مخاطر الكوا ث: ❖
( لمؤسا  أج زة الاماية المدنيةة "الةدماع المةدني"  مةماك : 17الما مم العممي   -

لةةةةةن اسةةةةةتعماا دور أنشةةةةةطة الامايةةةةةة إلمةةةةةا مم (. و ةةةةةدع ا11-12/9/2019
المدنيةةةة مةةةي مواج ةةةة الكةةةوارث الط يعيةةةة والمسةةةتجدات مةةةي  ًةةةوث ال يئةةةة وسةةة   

 ر ا ية.مكامات ا ودور أج زة الاماية المدنية مي مواج ة األعما  اإل
طةةةةار إ تن يةةةة   طةةةةة عمةةةة   يورشةةةةة العمةةةة  حةةةةو  "االنت ةةةةا  مةةةةن التقماةةةةم المعنةةةة -
-20مماقيةةةةةةةا"  أديةةةةةةةس أ ا ةةةةةةةا: أوارث مةةةةةةةي لًاةةةةةةةد مةةةةةةةن م ةةةةةةةاطم الكةةةةةةة "سةةةةةةةنداي"
مماقةةي ومكتةة  األمةةي المتاةةدة (  تنظةةيي مشةةتمك  ةةين اال اةةاد األ22/11/2019
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مناقشةةة إعةةداد التقماةةم االمماقةةي  الورشةةة  ةةي  ةةج و مةةن م ةةاطم الكةةوارث.  لًاةةدّ 
. 2030 -2015 ةةج  ال تةةمة " سةةنداي"والتقةةدم الماةةم  مةةي  ن يةة  إطةةار عمةة  

ساسةةةةي لًصةةةةندوج  ةةةةم المسةةةةتجدات حةةةةو  النظةةةةام األ وقةةةةدمم األمانةةةةة العامةةةةة 
 مماقي العممي لمواج ة الكوارث.األ
- 9االجتمةةةةاع الما ةةةة، لًشةةةةماكة العمميةةةةة لًاةةةةد مةةةةن م ةةةةاطم الكةةةةوارث  القةةةةا مة:  -

10/12/2019).  
 في مجال األ صاد الجوية والمقاخ: ❖

 شةةةارقم األمانةةةة ال نيةةةة لمجًةةةس الةةةو را  العةةةمب المعنيةةةين  شةةةاون األرصةةةاد الجواةةةة
 والمناخ مي األنشطة وال عاليات التالية:

االجتمةةةاع ال ةةةاني لًجنةةةة ال نيةةةة لجسةةةتما يجية العمميةةةة ل ةةةدمات األرصةةةاد الجواةةةة  -
 ةةةةي  جلةةةةه مناقشةةةةة مواصةةةةًة  ةةةةوميم و (ل 19/9/2019 -17 األمانةةةةة العامةةةةة: 

الدعي الج م لًدو  العممية مي  ن ية  اسةتما يجيا  ا  القطاعةات الر باط ةا الو يةت 
 ايا الايواة عًن السةاحتين اإلقًيميةة والدوليةة وأ م ةا ق ةايا التنميةة والاةد  الق

 من م اطم الكوارث المم بطة  الطقس والمناخ.
االجتمةةةةاع ال ةةةةامس لًجنةةةةة إدارة معًومةةةةات م ةةةةاطم الطقةةةةس والمنةةةةاخ  األمانةةةةة  -

(ل لمناقشةةة سةة    عزاةةز دور المماكةةز المنا يةةة  الةةدو  10/2019-16العامةةة: 
الاةةد مةةن م ةةاطم الكةةوارث المم بطةةة  ةةالطقس مةةي الةةدو  العمميةةةل  العمميةةة مةةي

والتعامةةة  مةةة، الظةةةوا م الجواةةةة المتطممةةةةل و ليةةةات   عيةةة  دور ممامةةةت األرصةةةاد 
الجواة العممية من  ج  الًجان الوطنية لًمناخ مي  صنيف الظةوا م المتطممةة 

ام و اةدألد وإعداد  مام  التكيف والت فيف والمسةا مات الماةددة وطنيةاال و طةو 
 المماكز الوطنية واإلقًيمية لًمناخ العامًة  الدو  العممية.

-3( لم اوضةةةي الةةدو  العمميةةةة  شةة ن  غيةةةم المنةةاخ  القةةةا مة: 13ورشةةة العمةة    -

األمةةةةةي  منةةةةةام   االسةةةةةكواللجنةةةةةة قةةةةة  مةةةةةن: (  تنظةةةةةيي مشةةةةةتمك مةةةةة، 5/11/2019
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مةةةةي  م لًعًةةةةو  اإلقًيمةةةةي  مكتةةةة  اليونسةةةةكول المتاةةةةدة لً يئةةةةة/ مكتةةةة  مةةةةمب  سةةةةيا
  العمميةل وذل  لمناقشة الموضوعات التط يقية التي   ةي الةدو  العمميةة الدو   

 ار  ن ي   دا يم االستجا ة و ادألد األنشطة التي  درج  م   التنوع االقتصادي و 
مةةي المسةةا مات الوطنيةةةل  اإلضةةامة إلةةن المبةةادئ التوجي يةةة التةةي أقم ةةا مةةا مم 

مةة،    ةةا المجتمةة، الةةدولي لتن يةة  ا  ةةاج  ةةاراسوالتةةي سةةيًتزم  األطةةماع مةةي  ولنةةدا
قمةةةةا  ةةةةي  اةةةةدألد الموقةةةةت العممةةةةي مةةةةي ضةةةةو  اجتماعةةةةات  .2020مطًةةةة، عةةةةام 

-17ال يئةةةات ال معيةةةة ال  اقيةةةة األمةةةي المتاةةةةدة اإلطاراةةةة لتغيةةةم المنةةةاخ   ةةةةون: 

األمةةةةةين العةةةةةام لألمةةةةةي المتاةةةةةدة  إلي ةةةةةا( وقمةةةةةة المنةةةةةاخ التةةةةةي دعةةةةةا 27/6/2019
 (.23/9/2019 نيواورك: 

ورشة عم  حو   قييي احتياجات  موا  المناخ مي الةدو  العمميةة  التعةاون  ةين  -
المتادة اإلطاراةة لتغيةم المنةاخ  القةا مة:  األمياألمانة العامة وسكم اراة ا  اقية 

 قييي وض،  موا  المناخ مي المنطقة العممية و باد   ( لمناقشة6-7/11/2019
 طةةوام اسةةتما يجية عمميةةة لتع ئةةة مةةوارد المعممةةة والمعًومةةات  ةةين ال  ةةما    ةةدع 
 .لتموا  المناخ و س ي  الوصو  إليه

-13االجتمةةةاع ال الةةةد ل ماةةةت عمةةة  التةةةدرا  ومنةةةا  القةةةدرات  األمانةةةة العامةةةة:  -

إنشةةةا  قاعةةةدة  يانةةةات لجحتياجةةةات التدرا يةةةة لممامةةةت  لمناقشةةةة ل(14/11/2019
جامةةةةةةة لتً يةةةةةةة  ةةةةةة   وضةةةةةة، ال ةةةةةةمام  التدرا يةةةةةةة المو األرصةةةةةةاد الجواةةةةةةة العمميةةةةةةةل

واسةةةةةتعماا  ةةةةةمام   طةةةةةوام و نميةةةةةة القةةةةةدرات  المنظمةةةةةة العالميةةةةةة  االحتياجةةةةةات
 لألرصاد الجواة ومنظمة الطيمان المدني الدولي مي المجاالت ما  اال تمام.

 – المنا يةةةة  جةةةدة االجتمةةةاع الما ةةة، لً ماةةةت ال نةةةي لًمنتةةةد، العممةةةي لًتوقعةةةات -
(ل لمناقشةةةةة نتةةةةاا  التوقعةةةةات 28/11/2019-26 الممًكةةةةة العمميةةةةة السةةةةعودية:

ن ممامت األرصةاد الجواةة العمميةةل   ةدع  ةوميم المعًومةات عالمنا ية الصادرة 
الج مةةة لصةةن، القةةمارات المم بطةةة  األنشةةطة اإلنسةةانية الم تً ةةة و طةةط التنميةةة 
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المسةةةتدامةل السةةةيما  عزاةةةز الج ةةةود الداعمةةةة لت فيةةةف أ ةةةم الم ةةةاطم المم بطةةةةة 
ور  ال ةةةةام مةةةةي  اًيةةةة  التوقعةةةةات  ةةةةالتغيمات المنا يةةةةة عًةةةةن  ةةةةالطقس القاسةةةةي ود

المنطقةةةةةةة العمميةةةةةةة و ً يةةةةةةة متطًبةةةةةةات المسةةةةةةت دمين مةةةةةةن المعًومةةةةةةات المنا يةةةةةةة 
 اإلقًيمية.

لمةةا مم األطةةماع مةةي ا  اقيةةة األمةةي المتاةةدة اإلطاراةةة  (25)اجتماعةةات الةةدورة  -
-2 :مدراةةةةةةد   شةةةةةة ن  غيةةةةةةم المنةةةةةةاخ واجتماعةةةةةةات ال يئةةةةةةات ال معيةةةةةةة لج  اقيةةةةةةة

لةةةن الموقةةةت إحيةةةد  قةةةوم األمانةةةة العامةةةة  التنسةةةيت لًوصةةةو    (13/12/2019
الموحةةد لًمجموعةةة الت اوضةةية العمميةةةل ومةةن  ةةي حشةةد التوامةةت اإلقًيمةةي والةةدولي 
مةةةة، التكةةةةتجت اإلقًيميةةةةة والةةةةدو  الناميةةةةة ذات المصةةةةالح المشةةةةتمقة والتوج ةةةةات 

 لح العممية.المتما ًة م، الدو  العممية من أج  الا ا  عًن المصا
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 في مجال تنمية االتصاالت وتقنية المعلومات: -3
 في مجال البري): ❖

 األمانة العامة اجتماعات ممج العم  ال مادية العممية عًن الناو التالي:  عقدت
 ل ماةةةةةةةةت العمةةةةةةةة  العممةةةةةةةةي لًتا ةةةةةةةةيم لًمةةةةةةةةا ممات  القةةةةةةةةا مة: (13)االجتمةةةةةةةةاع  -

1/12/2019.) 
لًطةةمود وال ماةةد العاجةة   األمانةةة العامةةة:  ل ماةةت العمةة  العممةةي (12)االجتمةةاع  -

1/12/2019.) 
االجتمةةةةةةةةةاع ال ةةةةةةةةةامس ل ماةةةةةةةةةت العمةةةةةةةةة  العممةةةةةةةةةي لألجةةةةةةةةةور  األمانةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة:  -

2/12/2019(. 
االجتمةةةاع ال ةةةامس ل ماةةةت العمةةة  العممةةةي لًتنظةةةيي وال دمةةةة الشةةةمولية  األمانةةةة  -

 (.2/12/2019العامة: 
ل ةةةدمات والمنتجةةةات  األمانةةةة االجتمةةةاع الما ةةة، ل ماةةةت العمةةة  العممةةةي لًتطةةةوام ا -

 (.2/12/2019العامة: 
 (.3/12/2019لًجنة العممية الداامة لً ماد  االمانة العامة:  )37  االجتماع -

 في مجال اال صاال  و ققية المعلوما : ❖
 األمانة العامة االجتماعات التالية:  عقدت
 عامةةةةةة:نةةةةةدوة   قيفيةةةةةة حةةةةةو  الشةةةةةمو  المقمةةةةةي مةةةةةي المنطقةةةةةة العمميةةةةةة  األمانةةةةةة ال -

26/7/2019 .) 
-27/7 ل ماةةةةةةت العمةةةةةة  العممةةةةةةي لًطيةةةةةةف التةةةةةةمددي  القةةةةةةا مة: )25االجتمةةةةةةاع   -

1/8/2019.) 
 (.24/9/2019-23المنتد، ال اص  األمن السي ماني  القا مة:  -
 ورشةةةةةةةةة عمةةةةةةةة  حةةةةةةةةو  الجيةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةامس "التاةةةةةةةةديات و المسةةةةةةةةتق  "  القةةةةةةةةا مة: -

30/9/2019.) 
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 ن التقيةةةةةةةةةةيس  الماةةةةةةةةةةاا:( لً ماةةةةةةةةةةت العمةةةةةةةةةة  العممةةةةةةةةةةي لشةةةةةةةةةةاو 14االجتمةةةةةةةةةةاع   -
8-10/10/2019.) 
-28/10المةةةةةةةةةةةةةا مم العةةةةةةةةةةةةةالمي لج صةةةةةةةةةةةةةاالت المادألواةةةةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةةمم الشةةةةةةةةةةةةةي :  -

22/11/2019.) 
الًجنة االستشاراة والمةا مم العةام ل يئةة االنتمنةم لألسةما  واألرقةام الم صصةة  -

 (.8/11/2019-1 كندا: 
مانةةة العامةةة: ( ل ماةةت  ًةةورة االسةةتما يجية العمميةةة لج صةةاالت  األ29االجتمةةاع   -

2-3/12/2019.) 
 ( لًجنةةةةةةةةةةةة الداامةةةةةةةةةةةة لج صةةةةةةةةةةةاالت والمعًومةةةةةةةةةةةات  الماةةةةةةةةةةةاا:45االجتمةةةةةةةةةةةاع   -

15-16/12/2019.) 
( لًمكتةة  التن يةة ي لمجًةةس الةةو را  العةةمب لج صةةاالت والمعًومةةات 46الةةدورة   -

 (.17/12/2019  المااا:
 ( لمجًةةةةةةس الةةةةةةو را  العةةةةةةمب لج صةةةةةةاالت والمعًومةةةةةةات  الماةةةةةةاا:23الةةةةةةدورة   -

18/12/2019.) 
 (.23/1/2020-22 القا مة:  "منتد، الطاقة: حوقمة االنتمنم -
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 في مجال الطاقة:   -4
قامم أمانة المجًس الو اري العممي لًك مما   مجموعة من األنشطة وال عاليةات سةوا  

و يمةةةا ألًةةةي عةةةما أل ةةةي نتةةةاا   ًةةة  االجتماعةةةات  . ةةةالتنظيي أو  الا ةةةور والمشةةةارقة
 واألنشطة: 

 لطاقة:في مجال ا ❖
است ةةةةةةةةامم مدألنةةةةةةةةة أ ةةةةةةةةوظ ي مةةةةةةةةا مم الطاقةةةةةةةةة العةةةةةةةةالمي الما ةةةةةةةة، والعشةةةةةةةةمان  .1

 WEC 24 والةةةةةةةةةةةة ي نظمتةةةةةةةةةةةةه الًجنةةةةةةةةةةةةة  12/9/2019-9(  ةةةةةةةةةةةةج  ال تةةةةةةةةةةةةمة
الوطنيةةةةةةة لدولةةةةةةة اإلمةةةةةةارات العمميةةةةةةة المتاةةةةةةدة مةةةةةةي مجًةةةةةةس الطاقةةةةةةة العةةةةةةالمي 

وقةةةةةةد قةةةةةدمم األمانةةةةةة العامةةةةةةة  .الطاقةةةةةة مةةةةةةن أجةةةةة  اال د ةةةةةار"" اةةةةةم شةةةةةعار: 
ال اصةةةةةة  التعةةةةةاون اإلقًيمةةةةةي مةةةةةي مجةةةةةا  الطاقةةةةةة ودور مدا ًةةةةةة مةةةةةي الجًسةةةةةة 

الشةةةةةةةةبكات الك مماايةةةةةةةةةل عمضةةةةةةةةم مي ةةةةةةةةا ج ةةةةةةةةود المجًةةةةةةةةس الةةةةةةةةو اري العممةةةةةةةةي 
لًك ممةةةةةةا   يمةةةةةةةا ألتعًةةةةةةةت  إنشةةةةةةا  السةةةةةةةوج العمميةةةةةةةة المشةةةةةةتمقة لًك ممةةةةةةةا  وأ ةةةةةةةي 

 مستجدا  ا. 
 القةا مة:  عقد الما مم األو  لت عي  التباد  التجاري لًطاقة مي الوطن العممةي .2

ناو  عاون إقًيمةي معةا  مةي  جةارة الك ممةا  "(ل  ام شعار 6-7/11/2019
 تنظةيي مشةتمك  ةين قة  مةن أمانةة المجًةس الةو اري " والغا   ين الةدو  العمميةة

العممةةةي لًك ممةةةا  والصةةةندوج العممةةةي ل نمةةةا  االقتصةةةادي واالجتمةةةاعي وال نةةة  
ل و را  الك ممةةةا  والطاقةةةة العةةةمبوقةةةد شةةةارك مةةةي المةةةا مم عةةةدد مةةةن  .الةةةدولي

وقبةةار المسةةةئولين الاكةةةوميين العةةةامًين مةةةي مجةةا  الطاقةةةة مةةةي الةةةدو  العمميةةةةل 
 اإلضةةةةامة إلةةةةن ومةةةةود ر يعةةةةة المسةةةةتو، مةةةةن الماسسةةةةات المنظمةةةةة إلةةةةن جانةةةة  
مم ًون عن منظمات دولية وإقًيمية وعممية. قما شارك مي المةا مم متاةد ون 

 SAPP,ACER,SOGEM    الطاقةةةةمةةةن ماسسةةةات دوليةةةة م تصةةةة مةةةي مجةةةا
PJM) وقةةد نةةاق  المةةا مم األ ميةةة االسةةتما يجية لتجةةارة الطاقةةة مةةي المنطقةةة .

https://www.youm7.com/story/2019/11/4/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8035-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/4488427
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 ةةةي:  ن يةةة   لالعمميةةةةل و  ًةةةورت نتةةةاا  المةةةا مم حةةةو  أرمعةةةة م مجةةةات رايسةةةية
التصةةةةميي األولةةةةي لًسةةةةوجل  جماةةةة   ليةةةةة التسةةةةعيم اإلقًيمةةةةي لًتبةةةةاد  التجةةةةاري 

الماسسةةةات اإلقًيميةةة لًسةةوج العمميةةة المشةةةتمقة لًك ممةةا  العةةا م لًاةةدودل  نةةا  
مي إعداد مشموعات است ماراة م عيَّنة ضموراة لتوسةي،  دماا لًك مما ل الم ي ق  

التجةةةارة اإلقًيميةةةة. وقةةةد صةةةدر عةةةن المةةةا مم إعةةةجن  تةةةامي  ةةةالًغتين العمميةةةة 
 واالنجًيزاة.

 في مجال الكررباء: ❖
الممط الك ممااي العممي الشةام   عقدت الًجنة التوجي ية المكً ة  متا عة دراسة -1

(ل  ةي  جلةه مناقشةة   ةم 17/9/2019-16(  األمانةة العامةة:23اجتماع ا  
المستجدات المتعًقة  تطورات و اات حوقمة السوج العممية المشةتمقة لًك ممةا  
 اال  اقيةةةة العامةةةة وا  اقيةةةة السةةةوج العمميةةةة المشةةةتمقة لًك ممةةةا  وقواعةةةد  شةةةغي  

الجتمةةاع عًمةةاا  ةةالتطورات الجاراةةة المتعًقةةة  دراسةةة جةةدو، الشةةبكات(. وأحةةيط ا
 ةةداا  إنشةةا  الممقةةز اإلقًيمةةي التنسةةيقيل وأوصةةن  ت جيةة  مماجعةةة المسةةتندات 
ال اصةةةة   مانةةةة السةةةوج إلةةةن حةةةين االنت ةةةا  مةةةن دراسةةةة  ةةةداا  إنشةةةا  الممقةةةز 

 اإلقًيمي التنسيقي لًسوجل و  جي  مماجعة الًوااح ال اصة  الًجان. 
( لًجنة   ما  الك ممةا  مةي الةدو  العمميةة  األمانةة العامةة: 11الجتماع  ع قد ا -2

 ةةةةي  جلةةةةه مناقشةةةةة   ةةةةم التطةةةةورات المتعًقةةةةة  السةةةةوج ل و (17-18/9/2019
العمميةةةة المشةةةتمقة لًك ممةةةا  و اصةةةة مةةةا ألتعًةةةت  اال  ةةةاقيتين  اال  اقيةةةة العامةةةة 

م الًجنةةة ل وأحيطةةوا  اقيةةة السةةوج(ل والموامقةةات ال طيةةة لًةةدو  العمميةةة عًي مةةا
عًمةةاا  التقةةدم المنجةةز مةةي ال ةةدمات االستشةةاراة ال اصةةة  إعةةداد قواعةةد  شةةغي  

اعتمدت الًجنةة التوصةيات الصةادرة عةن اجتمةاع الًجنةة . وقد الشبكات العممية
التوجي ية ال ي سبق ال قما ناقشةم المواضةي، المعموضةة عًةن جةدو  أعمال ةا 
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 جتمةاع المكتة  التن يةة ي مةي دور ةةهوا  ة ت  شة ن ا عةةدة  وصةيات  ةي رمع ةةا ال
 (.4/11/2019(  األمانة العامة: 35 

عقدت الًجنة التوجي ية المكً ة  متا عة دراسة الممط الك ممااي العممي الشةام   -3
 ةةي  جلةةه االطةةجع عًةةن ل و (23/10/2019 (  دولةةة الكواةةم:24اجتماع ةةا  

لةةةةواردة مةةةةن الةةةةدو  المجحظةةةةات األ يةةةةمة عًةةةةن المسةةةةودة الن اايةةةةة لج  ةةةةاقيتين وا
العمميةةةة و يئةةةةة الةةةممط الك ممةةةةااي ال ًيجةةةيل وأوصةةةةم  عةةةما اال  ةةةةاقيتين مةةةةي 

قةةةة ل  شةةةةكً ما الن ةةةةااي عًةةةةن االجتمةةةةاع القةةةةادم لًمكتةةةة  التن يةةةة يل وأوصةةةةم 
 عةةةما المسةةةتجدات المتعًقةةةة  ةةةاألطم الماسسةةةية  دراسةةةة جةةةدو،  ةةةداا  إنشةةةا  

ك ممةةةةا  وأمانةةةةة السةةةةوج ممقةةةةز المماقبةةةةة التنسةةةةيقي لًسةةةةوج العمميةةةةة المشةةةةتمقة لً
 جنة التوجي ية.و شكي  الًجان( عًن االجتماع القادم لًّ 

( 4/11/2019( لًمكتةةةةةة  التن يةةةةةة ي  األمانةةةةةةة العامةةةةةةة: 35ع قةةةةةةد االجتمةةةةةةاع   -4
وناق  ال نود المعموضة عًن جدو  أعمةا  المجًةس الةو اري العممةي لًك ممةا  

 وا     ش ن ا  وصيات رمع ا لًمجًس.
لًمجًةةةةةس الةةةةةو اري العممةةةةةي لًك ممةةةةةا   األمانةةةةةة العامةةةةةة: ( 13ع قةةةةةدت الةةةةةدورة   -5

السةةةوج  :التةةةي ناقشةةة ا المجًةةةس  ةةةي الموضةةةوعاتومةةةن أ ةةةي  ل(5/11/2019
العمميةةةةةة المشةةةةةتمقة لًك ممةةةةةا   اإلطةةةةةار الماسسةةةةةي لًسةةةةةوج العمميةةةةةة المشةةةةةتمقة 

وقةةةد  . طةةةورات و ةةةاات حوقمةةةة السةةةوج العمميةةةة المشةةةتمقة لًك ممةةةا ( -لًك ممةةةا 
 2020 عةةةام   عقةةةد دورة اسةةةت نااية  ةةةج  الممةةة، األو  مةةةنا  ةةة  المجًةةةس قةةةماراا 

قمةةا  اةةد  .لدراسةةة الموضةةوعات المم بطةةة  سةةوج الك ممةةا  مةةن قامةةة الجوانةة 
المجًةةةس ال طةةةة التن ي يةةةة لجسةةةتما يجية العمميةةةة لًطاقةةةة المسةةةتدامةل والمبةةةادرة 
ل اإلقًيميةةةةة لًتةةةةما ط  ةةةةين قطاعةةةةات الطاقةةةةة والميةةةةا  والغةةةة ا  مةةةةي الةةةةدو  العمميةةةةة

وا  ةةة   لوالتعةةةاون مةةة، الةةةدو  والمنظمةةةات اإلقًيميةةةة والدوليةةةة مةةةي مجةةةا  الطاقةةةة
  ش ن ا القمارات المناسبة. 
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ع قةةةدت دورة  درا يةةةة  عنةةةوان "حمايةةةة المسةةةت ً  والتعما ةةةة الك مماايةةةة وم ةةةارج  -6
-17 دراسةةةةة الةةةةممط الك ممةةةةااي العممةةةةي والسةةةةوج المشةةةةتمقة"  األمانةةةةة العامةةةةة:

تمك  ين أمانة المجًةس الةو اري العممةي لًك ممةا  (ل  تنظيي مش19/12/2019
  ةمن ال منةام  التةدرا ي عةدة . وقةد والمنتد، العممي لمنظمةي قطةاع الك ممةا 

موضةةةوعات مةةةن أ م ةةةا: أسةةةس حسةةةاب التكً ةةةة والتعما ةةةة الك مماايةةةةل العجقةةةة 
التبادليةةةة  ةةةين مقةةةدم الك ممةةةا  ومسةةةت دم الك ممةةةا ل و ةةةاات دراسةةةة الةةةممط لًسةةةوج 

  يةةةماا مةةةي مجةةةا   40وقةةةد شةةةارك مةةةي  ةةة   الةةةدورة  المشةةةتمقة لًك ممةةةا . العمميةةةة
مناقشةةةة دور أج ةةةزة . و ةةةي  ةةةج  الةةةدورة دو  عمميةةةة 8الطاقةةةة الك مماايةةةة مةةةن 

التنظةةةيي مةةةي حسةةةاب و ادألةةةد التعما ةةةة الك مماايةةةة وأسةةةس حسةةةاب  كً ةةةة  قةةةديي 
ين ال دمةةةةة الك مماايةةةةة و سةةةةعيم ال ودور أج ةةةةزة التنظةةةةيي مةةةةي حمايةةةةة المشةةةةةتمق

ومقةةدمي ال دمةةةل والعجقةةة التبادليةةة  ةةين مقةةدم الك ممةةا  والمسةةت ً ل قمةةا دارت 
حًقةةة نقاشةةية حةةو   طةةورات مشةةموعات الةةممط الك ممةةااي مةةي المنطقةةة العمميةةة 
وأي ةةةةاا  جةةةةارب التجمعةةةةات االقًيميةةةةة مةةةةي إنشةةةةا  أسةةةةواج الك ممةةةةا ل والجةةةةدو، 

ممةااي وال طةوات التاليةة ال ندسية والماليةة واالقتصةادية مةن مشةارا، الةممط الك 
 من دراسات الجدو، والتن ي .   لزاادة   عي  مشارا، الممط الاالية و موا  ق

االجتمةةةاع العاشةةةم ل ماةةةت عمةةة  دراسةةةة الةةةممط الك ممةةةااي العممةةةي الشةةةام   ع قةةةد -7
ل  ي  جلةه اال  ةاج عًةن إمةجج قامةة 3/2/2020  تارا  الجم وراة التونسية 

جحظتةةين مقةةط مةةي اال  اقيةةة العامةةةل واقةةوم ال نةة  المجحظةةاتل واإل قةةا  عًةةن م
الةةةةدولي  مماجعت مةةةةا وعةةةةما ممايا ةةةةه  شةةةة ن ما عًةةةةن االجتمةةةةاع القةةةةادم لًجنةةةةة 

ت ورشةةة العمةة  ال اصةةة  قواعةةد  شةةغي  الشةةبكات العمميةةة ع قةةدالتوجي يةةة. قمةةا 
ل  ا ةةور مماةةت عمةة  الدراسةةة ومعةةز أع ةةا  الًجنةةة 5/2/2020-4ألةةومي 

العممي ل نما  االقتصادي واالجتماعيل وممات المكتة  التوجي يةل والصندوج 
التوامةت عًةةن ردود االستشةةاري ومةن  ةةي  زواةةد ل  ةةي  جل ةةا  CESIاالستشةاري 
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المعدلةةة  م يةةداا لمماجعت ةةا  مسةةودةل االًجنةةة التوجي يةةة ومماةةت الدراسةةة  أع ةةا 
 ألع ةةةا وإصةةةدار المسةةةودة الن اايةةةة لًاصةةةو  عًةةةن الموامقةةةة المسةةةمية لًةةةدو  ا

  تةةةةةةةةارا وع قةةةةةةةةد االجتمةةةةةةةةاع ال ةةةةةةةةامس والعشةةةةةةةةمون لًجنةةةةةةةةة التوجي يةةةةةةةةة . ًي ةةةةةةةاع
 ا ور ممات ال ن  الدوليل  ي  جله اال  اج عًن  عدأل   ندألن  6/2/2020

مقةةط  اال  اقيةةة العامةةةل وعًةةن أن يقةةوم ال نةة  الةةدولي  عةةد االنت ةةا  مةةن صةةيامة 
جًيزاةةةةةل مماجعةةةةة ا  اقيةةةةة السةةةةوج(  الًغةةةةة االن – اال  اقيةةةةة العامةةةةة  ناال  ةةةةاقيتي

 التمجمة العممية  شك  دقيت. 
 في مجال الطاقة المتج)د  وكراء  الطاقة: ❖

ع قةةدت ورشةةة العمةة  ال اصةةة  ةةةةة مص  سةةما، االسةةت مار مةةي الطاقةةة المتجةةددة  .1
(  تنظةةيي مشةةتمك  ةةين أمانةةة 24/9/2019-23مةةي المنطقةةة العمميةةة   يةةموت: 

دوليةةة لًطاقةةة المتجةةددةل والممقةةز المجًةةس الةةو اري العممةةي لًك ممةةا ل والوقالةةة ال
 ةي ل و االقًيمي لًطاقة المتجةددة وق ةا ة الطاقةةل والممقةز الً نةاني لا ةظ الطاقةة

 جل ةةا التمقيةةز عًةةن استكشةةاع  مةةاج االسةةت مار مةةي مجةةا  الطاقةةة المتجةةددة 
طةميل حيد  ي  سًيط ال و  عًن األم ًة وال  مات الادأل ة عًةن المسةتو، الق  

 ةةةةتًط مةةةةي دعةةةةي الطاقةةةةة المتجةةةةددة و ع ئةةةةة الج ةةةةات ال اعًةةةةة ودور التمواةةةة  الم
 المايسية مي السوج لتوجيه مصادر  موا  إضا ية.

 ةةي  جلةةه و (ل 27/9/2019-25ع قةد منتةةد،  يةةموت الةةدولي لًطاقةة   يةةموت:  .2
 سًيط ال و  عًن اقتصاديات الطاقة والمناخ والغا  الط يعي قمقيزة أساسةية 

 يقةةةةات األنظمةةةةة الك موضةةةةواية الشمسةةةةةية مةةةةي التاةةةةو  األ  ةةةةم لًطاقةةةةةة و ط
 المتطورة و ليات التموا  الم تكمة لجست مارات ال  ما . 

( لًجنةةة   ةةما  الطاقةةة المتجةةددة وق ةةا ة الطاقةةة   يةةةموت: 13ع قةةد االجتمةةاع   .3
 ةةةةةي  جلةةةةةه مناقشةةةةةة موضةةةةةوع  اواةةةةة  الن ايةةةةةات إلةةةةةن طاقةةةةةة ل و (26/9/2019
 Waste to Energy واالحت اليةة ال اصةة  ةاليوم (ل وال يةدروجين األ  ةمل
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العممةةي لك ةةا ة الطاقةةةل والمسةةتجدات ال اصةةة  عقةةد المنتةةد، العممةةي ال ةةامس 
صةةةةةاح ل وإصةةةةةدار النسةةةةة ة لًطاقةةةةةة المتجةةةةةددة وق ةةةةةا ة الطاقةةةةةة والمعةةةةةما الم  

ال امسة لدلي  الطاقة المتجةددة وق ةا ة الطاقةة لًةدو  العمميةةل وا  ة ت الًجنةة 
 (.35الجتماع المكت  التن ي ي مي دور ه  مجموعة من التوصيات  ي رمع ا 

عقةةدت ورشةةة عمةة   اصةةة    ميةةة التةةما ط  ةةين الطاقةةة والميةةا  والغةة ا   عنةةوان  .4
"ك ةةا ة الطاقةةة والطاقةةة المتجةةددة لألمةةن الغةة ااي والمةةااي مةةي المنطقةةة العمميةةة" 

(  تنظةةيي مشةةتمك 20/10/2019  القةةا مة: عًةةن  ةةام  أسةة وع القةةا مة لًميةةا 
العامةة والممقةةز اإلقًيمةي لًطاقةةة المتجةددة وق ةةا ة الطاقةة والوقالةةة   ةين األمانةةة

عةةةد  ةةة   الورشةةةة سًسةةةة مةةةن ور  العمةةة  المزمةةة،    و األلمانيةةةة لًتعةةةاون الةةةدولي. 
عقد ا مي المستق   قنشاط مشتمكل ومن المتوق، أن  تبعه أنشةطة أ ةم،  ةين 

لعةامًين مةي الج ات الة جث وذلة    ةدع  عزاةز القةدرات لةد، ال  ةما  العةمب ا
 مجا  التما ط  ين قطاعات الطاقة والميا  والغ ا .

 عمةةةيي التةةةما ط  شةةةارقم األمانةةةة العامةةةة مةةةي ورشةةةة العمةةة  ال اصةةةة  عنةةةوان" .5
الا ةةةةةةةةةةمي مةةةةةةةةةةي منطقةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةمج األوسةةةةةةةةةةط وشةةةةةةةةةةما  إمماقيةةةةةةةةةةا  القةةةةةةةةةةا مة: 

 الاةوار  منةام  أنشةطة مةي إطةار ورشةةوجةا ت  ة   ال(. 20/10/2019
األلمانيةة  لًوقالةة التةا ، إمماقيةا وشةما  األوسةط شةمج ال مةي لًتةما ط اإلقًيمةي
 ن ة   عمةيي و ةو ال منةام  أ ةداع وذلة  ضةمن أحةدل (GIZالةدولي   لًتعةاون 
الاوار اإلقًيمةي لًتةما ط .   ا وا عد المناطت الا ماة مي والطاقة الميا   ما ط

م  مةةي منطقةةة الشةةمج األوسةةط وشةةما  إمماقيةةا  ةةو أحةةد األقةةاليي التن ي يةةة ل منةةا
الممةةّو  مةةن  Nexus Dialogue Programme (NDP)حةةوار التةةما ط 

اال اةةاد األورومةةي وو ارة التعةةاون االقتصةةادي والتنميةةة األلمانيةةةل والةة ي أل ةةدع 
إلةةةن  عزاةةةز عمًيةةةات مقا ًةةةة االحتياجةةةات المتزاألةةةدة مةةةن الميةةةا  والطاقةةةة والغةةة ا  

  طماقة مستدامة من  ج   ط يت ن   التما ط.
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  انتقةةةا  الطاقةةةة مةةةي العةةةالي العممةةةي  عنةةةوان "المةةةا مم العممةةةي عقةةةد مةةةا مم حةةةو  .6
  األلمةةةةةةةاني العاشةةةةةةةم لًطاقةةةةةةةة واجتمةةةةةةةاع القةةةةةةةادة لماسسةةةةةةةة دألزر ةةةةةةة  الصةةةةةةةناعية"

  German Energy Forum & 10th Dii Desert-Arab th10
Energy Leadership Summit:تنظةيي 26/11/2019 –25 (   ةملين  )
التجارة والصناعة العمميةة األلمانيةة وماسسةة مشتمك  ين األمانة العامة ومممة 

  ةمان  (ل ومالتعةاون مة، شةمقا Dii - Desert Energyدألزر   الصناعية  
م الاةةةةدث ممصةةةةة رااعةةةةة لتبةةةةاد  األمكةةةةار مةةةة، ألمةةةةان ودوليةةةةين. وقةةةةد قةةةةدّ عةةةةمب و 

صةةةانعي القةةةمار مةةةن القطةةةاعين العةةةام وال ةةةاصل ومناقشةةةة أحةةةدث اال جا ةةةات 
  يةةم مةةي الصةةناعة والسياسةةة  300، أك ةةم مةةن والمشةةارا، ومةةمص التعةةاون مةة

 والعًوم.
األمانةةةة العامةةةة مةةةي الةةةدورة العاشةةةمة الجتمةةةاع جمعيةةةة الوقالةةةة الدوليةةةة  مشةةةارق .7

-10 ةةج  ال تةةمة  ع قةةدتلًطاقةةة المتجةةددة واالجتماعةةات ذات الصةةًةل والتةةي 
أ ةةةةوظ ي  دولةةةةة اإلمةةةةارات العمميةةةةة المتاةةةةدةل حيةةةةد مدألنةةةةة  مةةةةي 12/1/2020

 الوقالةةل األع ةا  الدو  الاكومات وو را  وومود رؤسا  لدو  و ا قادة جمعم
 اإلضامة إلن رؤسةا  المنظمةات الدوليةة واإلقًيميةة والكيانةات العامةة وال اصةة 

. وقةةةد لًمسةةةا مة مةةةي حةةةوارات  اواةةة  الطاقةةةة ل وذلةةة ومم ًةةةي المجتمةةة، المةةةدني
وال  ةةةما  مااةةةدة مسةةةتدألمة و اراةةةة وجًسةةةتان و اراتةةةانل  مشةةةارقة الةةةو را   ع قةةةدت

ماةةةةددة م ةةةة  إ الةةةةة الكممةةةةونل ال يةةةةدروجين  موضةةةةوعاتر يعةةةةي المسةةةةتو، مةةةةي 
األ  ةةمل االسةةت مار مةةي مصةةادر الطاقةةة المتجةةددة والطاقةةة الك موماايةةةل قمةةا 

 عدد من االجتماعات المت صصة عًن مدار الدورة العاشمة لًجمعية.  ع قد
 في مجال الطاقة القووية: ❖

و   مةةاج  وليةةد الك ممةةا  و اًيةةة ميةةا  الباةةم ع قةةد المنتةةد، العممةةي ال ةةامس حةة .1
(  التنسةةةيت والتعةةةاون  ةةةين ال يئةةةة 4/12/2019-2  الطاقةةةة النوواةةةة  القةةةا مة:



 
 

 
172 

العممية لًطاقة ال راة و يئة الماطات النوواة لتوليد الك مما   جم وراةة مصةم 
 ةةي و العمميةةة وأمانةةة المجًةةس الةةو اري العممةةي لًك ممةةا   جامعةةة الةةدو  العمميةةةل 

وض، السياسات والت طيط لًطاقةةل  قنيةات : له مناقشة ق ايا عدألدة حو  ج
ماطات الطاقة النوواةل دورة الوقود النووي وسياسات اإلمةداد  ةالوقود النةوويل 
المنظةةور االقتصةةادي والمةةالي لماطةةات الطاقةةة النوواةةةل  نميةةة و   يةة  المةةوارد 

حةةةة ميةةةا  الباةةةم  اسةةةت دام البشةةةماةل  طةةةوام ال نيةةةة التاتيةةةة النوواةةةةل إ الةةةة مًو 
صةةةدر عةةةن المنتةةةد، مجموعةةةة مةةةن التوصةةةيات ألتوقةةة، أن . وقةةةد الطاقةةةة النوواةةةة

  سا ي مي االر قا   التقنيات النوواة السًمية مي المنطقة العممية.
حةةو  ماطةةات القةةو، النوواةةة: "إنتةةاج الك ممةةا  و ط يقةةات  دورة  درا يةةة ع قةةدت .2

ل و ي  جل ةا التعةمع 26/12/2019-20مي مدألنة  كين  ج  ال تمة أ م،" 
عًن  ط يقات م اعجت القو، الم تً ة من أج  سةد نقةص الةدو  العمميةة مةن 

الدورة عًن م ي التكنولوجيةا الصةينية  رقزتال  مات الما ًة    يجا عالياال قما 
مةةي مجةةا  م ةةاعجت القةةو، و ط يقا  ةةا مةةي  وليةةد الك ممةةا  و اًيةةة ميةةا  الباةةم 

ن اسةةةةتيعاب نظةةةةام القةةةةدرة النوواةةةةة و زواةةةةد الم تصةةةةين عًةةةة وسةةةةاعدتوميم ةةةةال 
 العمب  المعممة األساسية والتجارب الصينية الادأل ة المتعًقة  موضوع الدورةل
و ةةي م صصةةة لًم ندسةةين وال نيةةين والمةةوظ ين  اةةم مظًّةةة ال ةةمام  الوطنيةةة 
 إلنشا  ماطات القو، النوواة ذات العجقة  توليد الك ممةا  و اًيةة ميةا  الباةم

 والتط يقات األ م،.
 التعاوا العربي الصاقي في مجال الطاقة: ❖

طةةار التعةةاون العممةةي الصةةيني مةةي مجةةا  الطاقةةةل  ةةي التوقيةة، عًةةن ا  اقيةةة انشةةا  إمةةي 
(  ةةةين 10/7/2018  كةةةين:  مدألنةةةة ممقةةةز التةةةدرا  العممةةةي الصةةةيني لًطاقةةةة النظي ةةةة

ة الصةةةين الشةةع يةل وقةةةد  ةةةي جامعةةة وال يئةةةة الوطنيةةةة لًطاقةةة  جم وراةةةًاألمانةةة العامةةةة ل
اال  اج عًن عقد دورات  درا ية وور  العمة   التنةاوب  ةين الةدو  العمميةة وجم وراةة 
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الصةةةين الشةةةع يةل ومةةةي  ةةة ا االطةةةار ع قةةةدت أرمةةة، دورات  درا يةةةة مةةةي مجةةةا  الطاقةةةة 
مانة أل وذل   تنظيي مشتمك  ين 2019النظي ة  جم وراة الصين الشع ية  ج  عام 

ل اري العممةةي لًك ممةا  وال يئةةة الوطنيةة لًطاقةة  جم وراةةة الصةين الشةةع يةالمجًةس الةو  
 عًن الناو التالي:  و 
-20ع قةةدت دور ةةان  ةةدرا يتان مةةي مجةةا  الشةةبكات ال قيةةة األولةةن  ةةج  ال تةةمة  .1

 ةةةي  جل مةةةا  قةةةديي و  ل29/11/2019-23ل وال انيةةةة  ةةةج  ال تةةةمة 26/7/2019
تكنولوجيا الصينية مي   ا المجا ل قما مااضمات عدألدة مي الشبكات ال قية وال

شةةمًم موضةةوعات عدألةةدة من ةةا انتمنةةم األشةةيا  لصةةناعة الطاقةةةل وإدارة  كامةة  
الطاقةةة النظي ةةة عًةةن نطةةاج واسةة،ل و كنولوجيةةا ماةةص الشةةبكات  الطةةاامات  ةةدون 
طيةةارل ونظةةام مماقبةةة الشةةبكات ال قيةةة وإدارة  شةةغي  ماطةةة ممعيةةة ذقيةةة و و اةة، 

وعًةن  ةام   .كات ال قية مي  كنولوجيا اال صاالت والمعًومةاتالشبكاتل والشب
نتةةاج  كنولوجيةةا ماطةةات التو اةة، ونقةة  الك ممةةا  إمصةةان،  عةةز الةةدورة  ةةي  اةةارة 

 معا د أ ااث الشبكات ال قية. معز و 
 Clean Coalع قةدت الةدورة التدرا يةة ال ال ةة حةو   كنولوجيةا ال اةي النظيةف   .2

Technology  )13-19/10/2019 ل و ةةةةةةةي  جل ةةةةةةةا شةةةةةةةم  مماحةةةةةةة   طةةةةةةةوام)
 كنولوجيةةةا  وليةةةد الطاقةةةة  اسةةةت دام ال اةةةيل وقةةة ل   وضةةةيح ال طةةةة االسةةةتما يجية 

ل و ي الوصو  إلن نسبة اسةت جك الطاقةة مةن مةورد ال اةي 2030الصينية لعام 
جمةةالي المةةوارد المسةةت دمة مةةي  وليةةد الطاقةةةل قمةةا  ةةي إ% مةةن 50النظيةةف إلةةن 

و  ةةمنم الةةدورة  .ا ايسةةية السةةت دام ال اةةي النظيةةف ال ّعةةالتعماةةف  التقنيةةات الم 
 ماطات ومصان،  كنولوجيا ال اي النظيف.  إلن  عزالقيام  زاارات ميدانية 

ع قةةةدت الةةةدورة التدرا يةةةة الما عةةةة حةةةو  الطاقةةةة الشمسةةةية  اةةةم عنةةةوان "ماطةةةات   .3
م  جل ةا (ل قةدّ Station  13-19/10/2019) ( Large PV الك مو ال واية"

وعةةة مةةن الم ندسةةين المت صصةةين مةةي مجةةا  الماطةةات الك موضةةواية مةةن مجم
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 اا عموضة  Tbeaوشةمقة  Longiالمع د الصيني ل ندسة الطاقة المتجددة وشمقة 
دول ةةيل   تجةةاربم مم ًةةو الةةدو  العمميةةة  عةةز العةةموا ال ةةاص قمةةا قةةدّ  .ممايةةة

و  ةزان ومن أ ي العناوان التةي  ناولت ةا العةموا: ماطةة الطاقةة الك موضةواية 
الطاقةةة وإصةةج  نظةةام الطاقةةة ال ةةواية و طةةوام الطاقةةة الك موضةةواية الصةةينية 
والتةةةي   سةةةت دم مي ةةةا  قنيةةةات ال جيةةةا عاليةةةة الك ةةةا ة عًةةةن نطةةةاج واسةةة،ل و ن يةةةة  
اسةةةتما يجية التنميةةةة ال  ةةةما ل وإطةةةار السياسةةةات وان تةةةا  السةةةوج والتعةةةاون  ةةةين 

 القطاع ال اص والاكومة.
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 نقل والسياحة:في مجال ال    -5
 في مجال الققل: ❖

تنظيي أو المشةةةةةارقة مةةةةةي القامةةةةةم األمانةةةةةة ال نيةةةةةة لمجًةةةةةس و را  النقةةةةة  العةةةةةمب  ةةةةة
 االجتماعات التالية:

اجتماع نقاط اال صا  مي الدو  العممية الة ي نظمتةه األكاديميةة العمميةة لًعًةوم  -
ة الباماةة والتكنولوجيا والنق  البامي  التعاون م، اال اةاد العممةي لغةمع المجحة

وموااةةةةةةد إقامةةةةةةة التجمعةةةةةةات  لًتعماةةةةةةف  م  ةةةةةةومل )19/9/2019-18 : يةةةةةةموت(
التجمةةة، الباةةةمي العممةةةيل  إلةةةنالباماةةةة الوطنيةةةة مةةةي الةةةدو  العمميةةةةل واالن ةةةمام 

 وقان من أ ي  وصيا ه:
 شةةةةةجي، الةةةةةدو  العمميةةةةةة عًةةةةةن إنشةةةةةا   جمعةةةةةات  اماةةةةةة وطنيةةةةةة لتعزاةةةةةز  

 القطاعات واألنشطة الباماة.
لعمميةةة عًةةن إنشةةةا  شةةبكة عمميةةة مةةن التجمعةةات الباماةةةة ا شةةجي، الةةدو   

 الوطنية لتباد  ال  مات والدراسات.
ضةةمورة قيةةام الةةدو  العمميةةة  ا  ةةاذ االجةةما ات االحتياطيةةة واألمنيةةة ضةةد  

  مانية.يال جمات الس
األكاديميةةةةةة العمميةةةةةة لًعًةةةةةوم مقةةةةةم (و را  النقةةةةة  العةةةةةمب  لمجًةةةةةس( 32  الةةةةةدورة -

ل وقةةان )14/11/2019-13 :مدألنةةة اإلسةةكندراة -لباةةمي والتكنولوجيةةا والنقةة  ا
 من أ ي قمارا ه ما ألًي:

 شةة ن دعةةوة الةةدو   2018( لعةةام 461الت كيةةد عًةةي قةةمار المجًةةس رقةةي   
 .العممية  التامك السما، لتقديي الدعي الطوعي لقطاع النق  ال ًسطيني

التمحيةة  ودعةةي طًةة  جم وراةةة مصةةم العمميةةة  إنشةةا  واست ةةامة مكتةة   
يةةةة  إقًيمةةةةي لًمنظمةةةةة الباماةةةةة الدوليةةةةة لًةةةةدو  العمميةةةةة لتقةةةةديي  ةةةةدمات  م 

 وأنشطة  منام  التعاون التقني لًمنظمة.
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 شةةةةكي  لجنةةةةة م توحةةةةة الع ةةةةواة  مااسةةةةة دولةةةةة الكواةةةةم لباةةةةد وضةةةةعية  
 اال  اقيات العممية مي مجا  النق .

ال نا  عًن الج ود العممية المشتمقة  ش ن قةانون اال اةاد األورومةي حةو   
المنامسةةةة العادلةةةة مةةةي النقةةة  الجةةةوي والةةة ي ي ةةةمن عةةةدم إسةةةا ة اسةةةت دام 

من ق    عةز األطةماع لت فيةف القةوة التنامسةية  (712/2019  القانون 
 لشمقات الطيمان العممية.

الممًكةةةةة األردنيةةةةة  -ان عّمةةةة( االسةةةةكوا( لًجنةةةةة النقةةةة  مةةةةي لجنةةةةة 20  االجتمةةةةاع -
التةةي  ةةي مناقشةةت ا مةةا   ةةي الموضةةوعاتأ ومةةن  (ل10/12/2019-9 :ال اشةةمية
 ألًي:

 .2030النق  والًوجستيات و طة التنمية المستدامة لعام  
حةةو  سةةجمة المةةمور والتاةةديات المم بطةةة  عقةةد عمةة  األمةةي  قاشةةيةنحًقةةة  

 .2020-2011المتادة لًسجمة المموراة 
 حو  مبادرة الازام والطمات وماذا  ام  لًمنطقة العممية. ةيحًقة نقاش 
 قتصاد المقمي وأ م  عًن قطاع النق  والًوجستيات. التاو  إلن اال 

االجتمةاع المشةةتمك لًجةان ال نيةةة لًنقة  ال ةةمي والباةمي ومتعةةدد الوسةااط  القةةا مة  -
االسةكندراة: مدألنة  – مقم األكاديمية العممية لًعًوم والتكنولوجيا والنق  البامي 

 :(ل ومن أ ي الموضوعات التي  ي  ناول ا ما ألًي28-30/1/2020
مناقشةةة المسةةودة الما عةةة ال  اقيةةة  نظةةيي النقةة  الباةةمي لًمقةةاب والب ةةاا،  

 مي الدو  العممية.
دنيةةة ال اشةةمية عًةةةن ر دراسةةة  ا ةةظ جم وراةةة مصةةم العمميةةة والممًكةةة األ 

 ا  اقية النق   الع ور التمانزام(  ين الدو  العممية.
 اديميةةةةة حةةةةو  الةةةةدور االقتصةةةةادي لصةةةةناعةكورقةةةةة عمةةةة  مقدمةةةةة مةةةةن األ 

 إصج  ومنا  الس ن مي الدو  العممية.
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نتاا  و قمام اجتماع نقاط اال صا  مي الدو  العمميةة حةو  إنشةا   جمة،  
  امي عممي.

 في مجال السياحة: ❖
تنظيي أو المشةةارقة مةةي القامةةم األمانةةة ال نيةةة لًمجًةةس الةةو اري العممةةي لًسةةياحة  ةة

 االجتماعات التالية:
را  الدا ًيةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةمب وو ارات االجتمةةةةةةةةةةاع المشةةةةةةةةةةتمك لمسةةةةةةةةةةاولي مجًةةةةةةةةةةس و   -

و ةةةةةةي  جلةةةةةةه إقةةةةةةةمار  ل(23/9/2019السةةةةةةياحة مةةةةةةي الةةةةةةدو  العمميةةةةةةةة   ةةةةةةونس: 
 التوصيات والمقتمحات التالية:

أ ميةةة التعةةاون األمنةةي العممةةي  ةةين أج ةةزة الشةةمطة المعنيةةة  تةة مين حمقةةة  
السياحة الوامدة من  ج  التةدرا  المشةتمك و بةاد  المعًومةات وال  ةمات 

 .ما ممات والندوات وور  العم و نظيي ال
وضةةة، ال طةةةط األمنيةةةة التةةةي  ك ةةة   ةةة مين المنشةةةآت السةةةياحية وال ندقيةةةة  

 واأل ماة  اصة ضد حوادث اإلر اب التي  ست دم ا.
التنسيت م، أج زة اإلعجم العمميةة لنشةم الةوعي السةياحي  ةين المةواطنين  

ة  شةك  والتعاون م، أج ةزة الشةمطة مةي مجةا  ضةبط الم ال ةات السةياحي
 عام.

أ ميةةةة التنسةةةيت  ةةةين ال يئةةةات وشةةةمقات السةةةياحة العمميةةةة وأج ةةةزة الشةةةمطة  
 العممية لتوضيح التاديات األمنية السياحية و ليات التعام  مع ا.

 وعيةةة الةةمأي العةةام العممةةي  م تًةةت صةةور وأشةةكا  الجةةمااي التةةي  م كةة   
 ضد السيا  وإ ما     يم ا عًن حمقة السياحة الوامدة.

 ةةةةةةةزة اإلعةةةةةةةجم األمنةةةةةةةي  مجموعةةةةةةةة مةةةةةةةن األنشةةةةةةةطة اإلعجميةةةةةةةة جقيةةةةةةةام أ 
ا  السةةةةياحي لًتةةةة  يم عًةةةةن جةةةةواال صةةةةالية لنشةةةةم ال قامةةةةة األمنيةةةةة مةةةةي الم

 الجم ور العممي.
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-29االجتماع ال اني ل مات عم  متا عة  ن ي  مبادرة التكامة   األمانةة العامةة:  -
 وقان من أ ي التوصيات ما ألًي: ل(30/9/2019

قًيمي العممي لًتماث العةالمي مةي ممًكةة الباةمان  تطةوام  قيام الممقز ا  
التصةةور األولةةي لمًتقةةن االسةةت مار مةةي مواقةة، التةةماث ال قةةامي مةةي الةةدو  

 العممية.
،   طيط و ن ي   ةمام   وعواةة  ةالتماث الا ةاري ل دعوة الدو  العممية  

 عًن المستو، الوطني.
عمميةة لًتمميةة وال قامةة لدعوة المنظمة العمميةة لًسةياحة إلشةماك المنظمةة ا 

والعًوم ومالتعاون م، المنظمة العممية لًمتاحت مي  طوام و ن ي  ال مام  
 التدرا ية مي مجاالت المتاحت الم تً ة.

االجتمةةةاع المشةةةةتمك ال ةةةاني لةةةةو را  السةةةياحة وو را  ال قامةةةةة مةةةي الةةةةدو  العمميةةةةة  -
 ًي:ومن أ ي قمارا ه ما أل ل(16/10/2019 :الجم وراة التونسية 

حد الدو  العممية عًن المزاد من الت اع  والتجاوب مة، متطًبةات مماةت  
العمةةةةة  المعنةةةةةي  متا عةةةةةة  ن يةةةةة  مبةةةةةادرة التكامةةةةة   ةةةةةين السةةةةةياحة والتةةةةةماث 

 الا اري وال قامي مي الدو  العممية.
  طةةيط و ن يةة   ةةمام   وعواةةة  ةةالتماث الا ةةاري عًةةن المسةةتو، الةةوطني  

  اري العممي.وعًن أن  ت من ماتو، لًتماث الا
 كًيف المنظمة العممية لًتممية وال قامةة والعًةوم  وضة، الشةموط الممجعيةة  

لكتمونةةةةةي عممةةةةةي لًمنتجةةةةةات ال قا يةةةةةة إلدراسةةةةةة إمكانيةةةةةة  صةةةةةميي  ط يةةةةةت 
 لًامميين مي الدو  العممية.

دعةةوة المنظمةةة العمميةةة لًسةةياحة إلشةةماك المنظمةةة العمميةةة لًتمميةةة وال قامةةة  
المنظمة العممية لًمتاحت مي  طوام و ن ي  ال مام   والعًوم ومالتعاون م،

 التدرا ية مي مجاالت المتاحت الم تً ة.  
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دعةةةوة الةةةدو  العمميةةةة إلةةةن صةةةيامة مشةةةارا، مشةةةتمقة  يمةةةا  ين ةةةا لًتنميةةةة  
ال قا يةةةةة وإحيةةةةةا  التةةةةماثل مةةةةة، االسةةةةت ادة مةةةةةن مصةةةةادر التمواةةةةة  العمميةةةةةة 

 واإلقًيمية والدولية.
ارات ال قامةةةة مةةةي الةةةدو  العمميةةةة إلةةةن التعةةةاون زدعةةةوة و ارات السةةةياحة وو 

الةةةدولي  يمةةةةا  ين ةةةا مةةةةي مجةةةا  الصةةةةيانة والتةةةمميي لمواقةةةة، التةةةماث األ ةةةةمي 
 والتارا ي لًتعماف  الموروث الوطني.

 وجيةةةةةه االسةةةةةت مارات الماليةةةةةة والًوجسةةةةةةتية ناةةةةةو المشةةةةةارا، ذات العجقةةةةةةة  
تافيةة وأ م ةا مةي  االقتصاد المستدام المم بط  تنميةة و  مةين ال ةدمات الم

 التنمية السياحية. 
: الجم وراةةةةةةة التونسةةةةةةيةاالجتمةةةةةةاع ال ةةةةةةامس لًجنةةةةةةة ال نيةةةةةةة لًسةةةةةةياحة العمميةةةةةةة    -

 وقان من أ ي التوصيات:  ل(17/10/2019
لعمميةةةةةل والمعتمةةةةةدة السةةةةةياحية اعةةةةدم  عةةةةدأل  مسةةةةةمن و يقةةةةة االسةةةةتما يجية  
( 561رقةةةي  قةةةمار مجًةةةس الجامعةةةة عًةةةن مسةةةتو، القمةةةة العمميةةةة موجةةة   

 .29/3/2012 تارا  ( 23د.ع  
رمةةةةة،  وصةةةةةيات االجتمةةةةةاع المشةةةةةتمك لمسةةةةةاولي و ارات الدا ًيةةةةةة وو ارات  

( 23/9/2019 :الجم وراةة التونسةيةو يئات السياحة مي الدو  العممية  
وال اصةةة  مقتةةم   ليةةات مواج ةةة  اةةةديات األمةةن السةةياحي العممةةيل إلةةةن 

 23/12/2019را   تةةةةةاالمجًةةةةس الةةةةو اري العممةةةةي لًسةةةةةياحة مةةةةي دور ةةةةه 
 لعم   موج  ا.والًنظم مي الموامقة عًي ا 

رمة،  وصةيات منتةةد، السةياحة الميسةةمة مةي المنطقةة العمميةةة إلةن المجًةةس  
لًنظةةم مةةي ل 23/12/2019 تةةارا  الةةو اري العممةةي لًسةةياحة مةةي دور ةةه 

 لعم   موج  ا.واالموامقة عًي ا 
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 -ممةةةي لًسةةةياحة  األحسةةةا ( لًمكتةةة  التن يةةة ي لًمجًةةةس الةةةو اري الع25الةةةدورة   -
و ةةةي  جلةةةه دراسةةةة الموضةةةوعات ل (22/12/2019 الممًكةةةة العمميةةةة السةةةعودية:

( لًمجًةةةةس الةةةةو اري العممةةةةي 22  المدرجةةةةة عًةةةةن مشةةةةموع جةةةةدو  أعمةةةةا  الةةةةدورة
 لًسياحةل وإعداد التوصيات  ش ن ا.

الممًكةةةةة العمميةةةةة  -( لًمجًةةةةس الةةةةو اري العممةةةةي لًسةةةةياحة  األحسةةةةا 22الةةةةدورة   -
(. ومةةةن أ ةةةي الموضةةةوعات التةةةي  ةةةي مناقشةةةا  ا مةةةي 23/12/2019دية: السةةةعو 

 المجًس ما ألًي:
 قماةةم وقةةمارات االجتمةةاع المشةةتمك ال ةةاني لةةو را  السةةياحة وو را  ال قامةةة  

 مي الدو  العممية.
 .لًسياحة المسودة الماد ة لو يقة االستما يجية العممية 
االسةةةةةتما يجية    عيةةةةة  ماةةةةةور المعًومةةةةةات واإلحصةةةةةا ات السةةةةةياحية لةةةةةدعي 

 .لًسياحة العممية
 .دعي قطاع مًسطين مي مجا  السياحة 
 نتاا  و وصيات منتد، السياحة الميسمة مي المنطقة العممية. 
 .المًتقن العممي لألمن السياحي "السياحة واألمن رامدان لًتنمية" 
 المعاأليم الماد ة لعاصمة السياحة العممية. 

 
 
 

 



 
 

 
181 

 معلومات:في مجال اإلحصاء وقواعد ال  -6
 ةةةةةار اا ليشةةةةةم  األنشةةةةةطة عامةةةةةةل وااظةةةةةن  ا تمةةةةةام  ياتةةةةة  العمةةةةة  اإلحصةةةةةااي موقعةةةةةاا  -

 ةةةةةةةةاص مةةةةةةةةن أجةةةةةةةة  إنتةةةةةةةةاج ونشةةةةةةةةم إحصةةةةةةةةا ات عاليةةةةةةةةة الجةةةةةةةةودةل  ً ةةةةةةةةي احتياجةةةةةةةةات 
ألةةةةةةةةةتي  ن يةةةةةةةةة   وصةةةةةةةةةيات  لومةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةة ا الشةةةةةةةةة ن مسةةةةةةةةةت دمي اإلحصةةةةةةةةةا ات العمميةةةةةةةةةة.
 اجتماعات الًجان اإلحصاايةل و ن:

           الًجنة ال نية الداامة ل حصا . .1
لجنةةةةةةةةةةةةة التنسةةةةةةةةةةةةيت اإلحصةةةةةةةةةةةةااي  ةةةةةةةةةةةةين إدارة االحصةةةةةةةةةةةةا  وقواعةةةةةةةةةةةةد المعًومةةةةةةةةةةةةات  .2

 والمنظمات العممية المت صصة.
 الًجنة ال معية ل حصا ات االقتصادية.  .3
 الًجنة ال معية لًاسا ات القومية. .4
 الًجنة ال معية ل حصا ات السكانية واالجتماعية. .5
 الًجنة ال معية ل نا  القدرات اإلحصااية.   .6
كمةةةةا ألةةةةتي إصةةةةدار النشةةةةمات اإلحصةةةةاايةل و قةةةةوم األمانةةةةة العامةةةةة قةةةة ل   تن يةةةة   منةةةةام   -

 سنوي يشم  األنشطة التالية: 
 اةةةةةةةدألد ماتةةةةةةةو، قاعةةةةةةةدة ال يانةةةةةةةات ال اصةةةةةةةة  التجةةةةةةةارة ال ارجيةةةةةةةة لةةةةةةةدو  الةةةةةةةوطن  •

العممةةةةةي واسةةةةةتكما   يانا  ةةةةةا حتةةةةةن   ةةةةةم سةةةةةنة متاحةةةةةةل مةةةةة، إ احةةةةةة  ةةةةة   ال يانةةةةةات 
 والباد مي ا من  ج  موق، اإلدارة.  الت صيًية لجمي، المست دمين

لجميةةةةةةةةةة،  لإ احةةةةةةةةةةة قواعةةةةةةةةةةد  يانةةةةةةةةةةات الزراعةةةةةةةةةةةل النقةةةةةةةةةة ل اال صةةةةةةةةةةاالت والمعًومةةةةةةةةةةات •
 المست دمين والباد مي ا من  ج  موق، اإلدارة.

 اةةةةةةةةةةةدألد ماتواةةةةةةةةةةةات قواعةةةةةةةةةةةد ال يانةةةةةةةةةةةات ال اصةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةاقي مصةةةةةةةةةةةو  المجموعةةةةةةةةةةةة  •
الصةةةةةةاة  –ي التعًةةةةةةي –سةةةةةةعار األ –الطاقةةةةةةة  –قةةةةةةوة العمةةةةةة   -اإلحصةةةةةةااية  السةةةةةةكان

 الاسا ات القومية(. –
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المشةةةةةارقة مةةةةةي وضةةةةة، إطةةةةةار عممةةةةةي أّولةةةةةي  ةةةةةاص  ماشةةةةةمات التنميةةةةةة المسةةةةةتدامة  •
  يئية(. -اجتماعية -مي األ عاد ال ج ة  اقتصادية

العمةةةةة  مةةةةة، المنظمةةةةةة العمميةةةةةة لًسةةةةةياحة لتطةةةةةوام و اةةةةةدألد ماتةةةةةو، قاعةةةةةدة  يانةةةةةات  •
 السياحة لدو  الوطن العممي.

ااية الج مةةةةةةةة لمسةةةةةةةت دمي ال يانةةةةةةةات دا ةةةةةةة  و ةةةةةةةةارج  ةةةةةةةوميم االحتياجةةةةةةةات اإلحصةةةةةةة •
 األمانة العامة. 

العمةةةةة  عًةةةةةن  اةةةةةدألد ال يانةةةةةات إلصةةةةةدار العةةةةةدد ال ةةةةةامن مةةةةةن قتيةةةةة  "دو  عمميةةةةةة:  •
 أرقام وماشمات".

االعةةةةةةةداد إلصةةةةةةةدار العةةةةةةةدد ال ةةةةةةةاني مةةةةةةةن قتيةةةةةةة  " عماةةةةةةةف إدارة االحصةةةةةةةا  وقواعةةةةةةةد  •
 المعًومات ولجان ا".

-2018سةةةةةةية مةةةةةي الممقةةةةةز الةةةةةديمغمامي عةةةةةةام متا عةةةةةة الدارسةةةةةين عًةةةةةن المةةةةةنح الدرا •
 . 2020-2019واإلعداد لًعام الدراسي  2019

التعةةةةةةةةةاون مةةةةةةةةة، األج ةةةةةةةةةزة اإلحصةةةةةةةةةااية العمميةةةةةةةةةة والمنظمةةةةةةةةةات العمميةةةةةةةةةة  ي كمةةةةةةةةةا يجةةةةةةةةةم  -
 واإلقًيمية والدولية  حيد ألتي القيام  ما ألًي:

اال صةةةةةةةةا   ةةةةةةةةاألج زة اإلحصةةةةةةةةةااية العمميةةةةةةةةة لًاصةةةةةةةةو  عًةةةةةةةةةن ال يانةةةةةةةةات الج مةةةةةةةةةة  •
حصةةةةةةااية ولقواعةةةةةةد ال يانةةةةةةات والتعةةةةةةاون المسةةةةةةتمم مع ةةةةةةا  يمةةةةةةا ي ةةةةةةص لًنشةةةةةةمات اإل

 ن يةةةة   وصةةةةيات الًجنةةةةة الداامةةةةة ولجان ةةةةا ال معيةةةةةل و ن يةةةة   منةةةةام  العمةةةة  السةةةةنوي 
 لألمانة العامة.

مواصةةةةةًة التعةةةةةاون مةةةةة، المنظمةةةةةات اإلقًيميةةةةةة والدوليةةةةةة لتنظةةةةةيي دورات  درا يةةةةةة مةةةةةي  •
ل يانةةةةةةةةةات ال ةةةةةةةةة مة وورشةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةة  حةةةةةةةةةو  ا 2008مجةةةةةةةةةا  الاسةةةةةةةةةا ات القوميةةةةةةةةةة 

حصةةةةةةةااية العمميةةةةةةةة ج ةةةةةةةزة اإلودورات  درا يةةةةةةةة لتجةةةةةةةاو  التاةةةةةةةديات التةةةةةةةي  واجةةةةةةةه األ
 .2030إلنتاج ونشم ماشمات التنمية المستدامة 
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لمجةةةةةالس الو اراةةةةةة المت صصةةةةةة  امواصةةةةةًة التعةةةةةاون مةةةةة، األمانةةةةةات ال نيةةةةةة المعنيةةةةةة  •
مةةةةةن أجةةةةة   اسةةةةةين جةةةةةودة ال يانةةةةةات اإلحصةةةةةةااية مةةةةةي الةةةةةدو  العمميةةةةةة مةةةةةي  عةةةةةةز 

 القطاعات ورم، ق ا ة العامًين مي ا.
حصةةةةااية العمميةةةةة مةةةةي مجةةةةا  التعةةةةاون مةةةة، لجنةةةةة االسةةةةكوا لتعزاةةةةز  نةةةةا  القةةةةدرات اإل •

 .2030الاسا ات القومية وماشمات التنمية المستدامة 
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 في مجال المنظمات واالتحادات العربية:   -7
عةةاون االقتصةةادي  ةةين ( مةةن معا ةةدة الةةدماع العممةةي المشةةتمك والت8ومقةةاا لةةنص المةةادة   -

دو  الجامعةةة العمميةةةل يعت ةةم المجًةةس االقتصةةادي واالجتمةةاعي  ةةو الممجعيةةة القوميةةة 
ل يشمع عًن حسةن قيةام المنظمةات العمميةة  م ام ةا المشتمك لماسسات العم  العممي

الم ينةةة مةةي موا يق ةةال واقةةوم  إنشةةا  المنظمةةات و قيةةيي أداا ةةا واعتمةةاد موا نا  ةةا ودراسةةة 
 ةةةا و قةةةارام  يئةةةات المقا ةةةة ال اصةةةة   ةةةال وقةةة  ذلةةة  ألةةةتي مةةةن  ةةةج  لجنةةةة منيةةةة إنجا ا 

مت صصةةةةة من  قةةةةة عةةةةن المجًةةةةس االقتصةةةةادي واالجتمةةةةاعي  سةةةةمن لجنةةةةة المنظمةةةةات 
لًتنسيت والمتا عة   ي مي ع وات ا جمي، الدو  العممية والمنظمات العمميةة المعنيةة. 

ط وموا نةةات المنظمةةات  م يةةداا و جتمةة،  ةة   الًجنةةة مةةمة واحةةدة قةة  عةةامين إلقةةمار  طةة
العتماد ا من ق   المجًس االقتصادي واالجتماعيل قما  جتم، الًجنة ممة واحدة قة  
عةةةام لدراسةةةة إنجةةةا ات المنظمةةةات والاسةةةا ات ال تاميةةةة و قةةةارام  يئةةةات المقا ةةةة الماليةةةة 
نيةةةة واإلداراةةة ال اصةةةة   ةةةا. و عةةد إدارة المنظمةةةات واال اةةةادات العمميةةة  ةةةي األمانةةةة ال 

لًجنةةةةة المنظمةةةةات لًتنسةةةةيت والمتا عةةةةة ولجنةةةةة التنسةةةةيت العًيةةةةا لًعمةةةة  العممةةةةي المشةةةةتمك 
 مااسةةة األمةةين العةةام. وسةة ت لًمجًةةس االقتصةةادي واالجتمةةاعي أن أصةةدر قةةماراا طًةة  
 يةةةةه مةةةةن إدارة المنظمةةةةات واال اةةةةادات العمميةةةةة أن  شةةةةارك مةةةةي اجتماعةةةةات المنظمةةةةات 

لًجنةةةة المنظمةةةات لًتنسةةةيت والمتا عةةةة والمجًةةةس العمميةةةة و قةةةديي  قماةةةم دوري عةةةن ذلةةة  
 االقتصادي واالجتماعي. 

و ن يةة اا لةة ل ل شةةارقم األمانةةة العامةةة مةةي االجتماعةةات التاليةةة لتوضةةيح قةةمارات مجًةةس  -
جامعةةة الةةدو  العمميةةة والمجًةةس االقتصةةادي واالجتمةةاعي ال اصةةة  المنظمةةات العمميةةة 

ت والمتا عةة ولجنةة التنسةيت العًيةا المت صصة وشةم   وصةيات لجنةة المنظمةات لًتنسةي
 لًعم  العممي المشتمك:

الةةةةةةةدورة االسةةةةةةةت نااية لًجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةةة لًمنظمةةةةةةةة العمميةةةةةةةة لتكنولوجيةةةةةةةات اال صةةةةةةةا   •
 .)23/9/2019 :الجم وراة التونسية(والمعًومات 
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ًجامعةةة لالمًتقةةن ال الةةد لج اةةادات العمميةةة المت صصةةة  اةةم رعايةةة األمةةين العةةام  •
 اةةةادات العمميةةةة النوعيةةةة مةةةي منظومةةةة العمةةة  العممةةةي المشةةةتمك مةةةي  عنةةةوان "دور اال
 (.10/10/2019-9 :األردنية ال اشمية الممًكة –انعمّ   الممحًة القادمة

الممًكةة -مةماك  (( لًمجًس التن ي ي لًمنظمة العممية لًتنميةة اإلداراةة 110الدورة   •
 .)2019 /16/10-14 :المغممية

 القةةةةةةةةةةةةةا مة:( دارة منظمةةةةةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةةةةةة  العمميةةةةةةةةةةةةةة( لمجًةةةةةةةةةةةةةس إ91الةةةةةةةةةةةةةدورة العاديةةةةةةةةةةةةةة   •
19-20/10/2019(. 

ل مات العمة  ال الةد ال ةاص  تطةوام العمة  االقتصةادي واالجتمةاعي  12)  اجتماع •
 (. 28/10/2019-27 :األمانة العامة(العممي المشتمك 

العمميةةة العامةة:  دراسةةة األنظمةةة األساسةية الموحةةدة لًمنظمةةات  اجتمةاع الًجنةةة ال نيةةة •
 :األمانةةةةة العامةةةةة(ة والمن  قةةةةة عةةةةن لجنةةةةة المنظمةةةةات لًتنسةةةةيت والمتا عةةةةة مت صصةةةةال
4-6/11/2019(. 

( لًمجًس التن ي ي لألكاديمية العممية لًعًوم والتكنولوجيا والنق  الباةميل 38الدورة   •
( لًجمعيةةة العامةةة لألكاديميةةة العمميةةة لًعًةةوم والتكنولوجيةةا والنقةة  الباةةمي 24الةةدورة  و 
 (. 13/11/2019-10 :اةمدألنة اإلسكندر (

 ( لًمجًةةةةةةةس التن يةةةةةةة ي لمنظمةةةةةةةة المةةةةةةةمأة العمميةةةةةةةة  القةةةةةةةا مة:17االجتمةةةةةةةاع العةةةةةةةادي   •
12-22/11/2019 .) 

( لًمجًس التن ي ي لًمنظمة العممية لًتنمية الصةناعية والتعةدألن  الممًكةة 56الدورة   •
 (5/12/2019-3المغممية: 

لتنميةةةةة الزراعيةةةةة  جم وراةةةةة ( لًمجًةةةةس التن يةةةة ي لًمنظمةةةةة العمميةةةةة ا50جتمةةةةاع  اال •
 (.4/12/2019السودان: 
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-5 ( لًمجًةةةةةةةس التن يةةةةةةة ي لً يئةةةةةةةة العمميةةةةةةةة لًطاقةةةةةةةة ال راةةةةةةةة  القةةةةةةةا مة:63الةةةةةةةدورة   •
8/12/2019.) 

( 39التن يةةةةة ي ال اةةةةةاد إذاعةةةةةات الةةةةةدو  العمميةةةةةةل والةةةةةدورة   ( لًمجًةةةةةس102 الةةةةةدورة  •
 (.14/12/2019-8:  ااد  جم وراة السودانجلًجمعية العامة ل

( لًمجًةةةس التن يةةة ي لًمنظمةةةة العمميةةةة لًتمميةةةة وال قامةةةة والعًةةةوم 112دورة العاديةةةة  الةةة •
 (.12/12/2019-10:  الجم وراة التونسية

االجتمةةةةاع االسةةةةت نااي لًجنةةةةة المنظمةةةةات لًتنسةةةةيت والمتا عةةةةة المن  قةةةةة عةةةةن المجًةةةةس  •
 (.19/12/2019-17االقتصادي واالجتماعي  األمانة العامة:

-25 ي ي لًمنظمة العممية لًطيمان المةدني  الممًكةة المغمميةة: اجتماع المجًس التن •
26/12/2019.) 

الًجنةةةةةةة ال نيةةةةةةة المعنيةةةةةةة  دراسةةةةةةة األنظمةةةةةةة األساسةةةةةةية الموحةةةةةةدة لًمنظمةةةةةةات العمميةةةةةةة  •
 .(22/1/2020-20المت صصة  األمانة العامة:  
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 في مجال العالقات االقتصادية:  -8
 في مجال التعاوا العربي ال)ولي: ❖
  :ا العربي الصاقيالتعاو •

شارقم  ع ة الجامعة العممية  بكين وعةدد مةن الةدو  العمميةة والمنظمةات العمميةة 
 China –Arab Expo 2019المت صصةةة مةةي المعةةما الصةةيني العممةةي 

(ل قمةا 8/9/2019-5جم وراةة الصةين الشةع ية:  -" مقاطعة ألنتشوان/ نينغشةيا
قةةدت عًةةن  ةةام  أعمةةا  ي ع  التةة لمةةي "قمةةة األعمةةا  العمميةةة الصةةينية" شةةارقم

المعةةةةمال   ةةةةدع دعةةةةي و عزاةةةةز التعةةةةاون االقتصةةةةادي واالسةةةةت ماري  ةةةةين الةةةةدو  
. العمميةةةة والصةةةين و عزاةةةز التبةةةاد  التجةةةاري والشةةةماكة االسةةةتما يجية  ةةةين الطةةةممين

 ةةةة ا المعةةةةما ممصةةةةة  امةةةةة لتطةةةةوام  ليةةةةات التعةةةةاون  ةةةةين الجةةةةان ين مةةةةي  وا عةةةةدّ 
ن التكنولةةةةوجيل االقتصةةةةاد المقمةةةةي والتجةةةةارة نتاجيةةةةةل التعةةةةاو مجةةةةاالت الطاقةةةةة اإل

وميم ا من الموضوعات ذات اال تمام المشةتمك.  للكتمونيةل الزراعة والسياحةاإل
منظمةةة إقًيميةةة.  2900مشةةارك مةةن  12600شةةارك مةةي المعةةما حةةوالي وقةةد 

دولةةةة عمميةةةة وميةةةم  60كمةةةا شةةةارك عةةةدد مةةةن مم ًةةةي الشةةةمقات والماسسةةةات مةةةن 
 الازام والطمات.طمات لواقعة عًن طو   اصة من الدو  ا  عممية

 التعاوا العربي الياباني: •
دعةةةةةي و عزاةةةةةز التعةةةةةاون االقتصةةةةةادي العممةةةةةي اليا ةةةةةاني المشةةةةةتمكل  إطةةةةةارمةةةةي  -

مةةةةةةةةي األسةةةةةةةةواج العمميةةةةةةةةة واليا انيةةةةةةةةة وعةةةةةةةةما  االسةةةةةةةةت مار ةةةةةةةةموا   وم ةةةةةةةةدع
قةةةةةةةةد المنتةةةةةةةةد، االقتصةةةةةةةةادي والمسةةةةةةةةتق ًيةل ع   الااليةةةةةةةةةال ةةةةةةةةمص االسةةةةةةةةت ماراة 

عًةةةةةةةةن  ةةةةةةةةام  الةةةةةةةةدورة (ل وذلةةةةةةةة  9/9/2019 :القةةةةةةةةا مةي  العممةةةةةةةةي اليا ةةةةةةةةان
( لمجًةةةةةةةةةس الجامعةةةةةةةةةة عًةةةةةةةةةن المسةةةةةةةةةتو، الةةةةةةةةةو اريل  تنظةةةةةةةةةيي 152العاديةةةةةةةةةة  

: ا اةةةةةاد الغةةةةمع العمميةةةةةةل وقةةةةة  مةةةةنجامعةةةةة ًمشةةةةتمك  ةةةةةين األمانةةةةة العامةةةةةة ل
عمةةةةةةةا  العةةةةةةةمبل مجًةةةةةةةس األعمةةةةةةةا  المصةةةةةةةمي اليا ةةةةةةةانيل ا اةةةةةةةاد رجةةةةةةةا  األ
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التجةةةةةةةةةارة والصةةةةةةةةةناعة اليا انيةةةةةةةةةةل  و ارة الشةةةةةةةةةاون ال ارجيةةةةةةةةةة اليا انيةةةةةةةةةةل و ارة
الممقةةةةةةز اليا ةةةةةةاني لًتعةةةةةةاون مةةةةةة، دو  الشةةةةةةمج االوسةةةةةةطل المنظمةةةةةةة اليا انيةةةةةةة 

( 300شةةةةةةةةارك مةةةةةةةةي أعمةةةةةةةةا  المنتةةةةةةةةد، حةةةةةةةةوالي   وقةةةةةةةةد لًتعةةةةةةةةاون ال ةةةةةةةةارجي.
و را  االقتصةةةةةةةاد والتجةةةةةةةارة مةةةةةةةي مةةةةةةةن  يةةةةةةةن ي عةةةةةةةدد مةةةةةةةن السةةةةةةةادة  اا مشةةةةةةةارق

 لعمميةةةةة  القةةةةا مةعةةةةدد مةةةةن سةةةة ما  الةةةةدو  اوقةةةة ل  الةةةةدو  العمميةةةةة واليا ةةةةانل 
م ةةةةةةةجا عةةةةةةةن  عةةةةةةةز قبةةةةةةةار المسةةةةةةةاولين الاكةةةةةةةوميين العةةةةةةةمب واليا ةةةةةةةانيينل و 

مةةةةةدألمي ومم ًةةةةةي المنظمةةةةةات العمميةةةةةة و رؤسةةةةةا  الشةةةةةمقات العمميةةةةةة واليا انيةةةةةة 
 الجان ين. منعما  وقبار رجا  األ المت صصة

 ناولةةةم أعمةةةا  جًسةةةة العمةةة  األولةةةن موضةةةوعات  الطاقةةةة /ال نيةةةة التاتيةةةة(ل  -
د سةةة    عزاةةةز التعةةةاون  ةةةين الةةةدو  العمميةةةة واليا انيةةةة مةةةي وذلةةة    ةةةدع  اةةة

القطةةةاعين  اعتبةةةار ي جسةةةوراا  امةةةة لًتعةةةاون ال نةةةااي  ةةةين الجةةةان ين. و ناولةةةم 
جًسةةةةة العمةةةة  ال انيةةةةة موضةةةةوعات  التم يه/الش صةةةةيات الكم ونيةةةةة اليا انيةةةةة 

Manga والشةةةمقات الناشةةةئةStartups  وقيفيةةةة مةةةتح  مةةةاج جدألةةةدة لًتعةةةاون )
اليا ةةاني مةةي  ةة   المجةةاالت المسةةتق ًية وال اصةةة  األمكةةار التسةةواقية العممةةي 

 لًمنتجات والشمقات الناشئة.
 :التعاوا مع البقك االسيمي للتقمية ❖

شارقم األمانة العامة مي "الادث األو  لسياسة واسةتما يجية  كامة  التعةاون  -
ي والتةةةةل (5/12/2019-4 الممًكةةةةة العمميةةةةة السةةةةعودية: –قًيمةةةةي"  جةةةةدة اإل

سةةةةجمي لًتنميةةةةة   ةةةةدع عةةةةما السياسةةةةات الجدألةةةةدة لً نةةةة  نظم ةةةةا ال نةةةة  اإل
ين. يةاإلسجمي لًتنمية ناةو  طةط واسةتما يجيات التعةاون مة، الشةمقا  اإلقًيم

قًيميةةةة والمصةةةارع عةةةدد مةةةن منظمةةةات التعةةةاون اإل ةةة ا الاةةةدث  شةةةارك مةةةيو 
ع  ةةي اسةةتعماا مشةةمو و مةةي المتاةةدة. نماايةةة متعةةددة األطةةماع ومنظمةةات األاإل

 ن ية  اسةتما يجية و طةط التكامة    شة ن طة عم  ال ن   ج  ال تمة المق ًةة 
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يةةم مقًيميةةة و قًيمةةي مةةن  ةةج  عقةةد جًسةةة عصةةت مكةةمي حةةو  ال طةةط اإلاإل
سةجمي لًتنميةة مةة، قًيميةة لجستمشةاد   ةا ناةو اعتمةاد اسةتما يجية ال نة  اإلاإل

ق ولواةةةات  لةةةن  ةةةجث مجموعةةةاتإالشةةةمقا  االقًيميةةةين. و ةةةي  قسةةةيي الا ةةةور 
 ل وذلة مماقيةاأقةارة  سةيال قةارة  وسةطلالتعةاون مة، ال نة : مجموعةة الشةمج األ
 لتنسيت التعاون حو  الموضوعات التالية:

ساسةةةةةةةية  عزاةةةةةةةز التواصةةةةةةة  والتعةةةةةةةاون ع ةةةةةةةم الاةةةةةةةدود لتةةةةةةةوميم السةةةةةةةً، األ .أ
 ل قًيي.

 اسةةةةةةةةةين منةةةةةةةةةاخ االسةةةةةةةةةت مار والتنامسةةةةةةةةةية لتشةةةةةةةةةجي، التبةةةةةةةةةاد  التجةةةةةةةةةاري  .ب
 ة.واالست مارات ال يني

  عزاز التجارة والتموا  االسجمي لتعزاز التنمية ع م الادود. .ج
ضةةةةمن المناقشةةةةاتل وذلةةةة  أل ميت ةةةةا  إدراج عةةةةدد مةةةةن المشةةةةموعاتكمةةةةا  ةةةةي  -

ل و ةة   المشةةموعات  شةةم :  عزاةةز التكامةة  االقتصةةادي العممةةيمةةي قصةةو، ال
منطقةةة التجةةارة الاةةمة العمميةةة الك ةةم،ل  عزاةةز الةةموا ط  ةةين الةةدو  العمميةةة مةةي 

اال صةةاالتل التاةةو  المقمةةي والتجةةارة االليكتمونيةةةل   جةةاالت ال نيةةة التاتيةةةم
ل ا  اقيةةةةة (الةةةةممط ال ةةةةمي والسةةةةككيل دعةةةةي السةةةةوج العمميةةةةة المشةةةةتمقة لًك ممةةةةا 

مةن المقتمحةة لن عدد من المشةموعات إاالست مار العممية الجدألدةل  اإلضامة 
قة لتعزاةةةز التكامةةة  قًيميةةةة المشةةةار اإلقًيميةةةة وميةةةم ق ةةة  مم ًةةةي المنظمةةةات اإل

 االقًيمي م، ال ن   ج  ال تمة القادمة.
 :دعم جرود الجمرو ية اليمقية في  عاد  االعما  والتقمية ❖

(  تةةةةةةةةةةةةةارا  57لقةةةةةةةةةةةةةمار القمةةةةةةةةةةةةةة العمميةةةةةةةةةةةةةة التنمواةةةةةةةةةةةةةة الما عةةةةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةةةةي    ن يةةةةةةةةةةةةة اا 
عمةةةةةةةار  شةةةةةةة ن دعةةةةةةةي ج ةةةةةةةود الجم وراةةةةةةةة اليمنيةةةةةةةة مةةةةةةةي إعةةةةةةةادة اإل 20/1/2019

( 27/8/2019 لتنسةةةةةةةةةةةيقي  األمانةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةة:قةةةةةةةةةةةد االجتمةةةةةةةةةةةاع اوالتنميةةةةةةةةةةةةل ع  
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 مشةةةةةةةةارقة مم ًةةةةةةةةي الجم وراةةةةةةةةة اليمنيةةةةةةةةةل واألمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة  قطةةةةةةةةاع الشةةةةةةةةاون 
االقتصةةةةةةاديةل قطةةةةةةاع الشةةةةةةاون االجتماعيةةةةةةةل قطةةةةةةاع الشةةةةةةاون العمميةةةةةةة واألمةةةةةةن 

مكةةةةار حةةةةو  لتبةةةةاد  الةةةةمؤ، واألل وذلةةةة  مةةةةين العةةةةام(مكتةةةة  األل القةةةةومي العممةةةةي
قشةةةةةة المسةةةةةودة األوليةةةةةة ل طةةةةةة أولواةةةةةات إعةةةةةادة ليةةةةةه ومناإ ن يةةةةة  القةةةةةمار المشةةةةةار 

 االجتمةةةةةاع عمةةةةةار والتعةةةةةامي االقتصةةةةةادي  الجم وراةةةةةة اليمنيةةةةةة. وصةةةةةدر عةةةةةناإل
حيةةةةةةةد  ةةةةةةي إعةةةةةةةداد   عةةةةةةدة  وصةةةةةةةيات قامةةةةةةم األمانةةةةةةةة العامةةةةةةة  متا عةةةةةةةة  ن يةةةةةة  ا

ًجامعةةةةةة عًةةةةةن ل قماةةةةةم ألت ةةةةةمن مجحظةةةةةات ومقتمحةةةةةات إدارات األمانةةةةةة العامةةةةةة 
عمةةةةةةةةار والتعةةةةةةةةامي االقتصةةةةةةةةادي إعةةةةةةةةادة اإلوليةةةةةةةةة ل طةةةةةةةةة أولواةةةةةةةةات المسةةةةةةةةودة األ

 ةةةةةةي موامةةةةةةاة الج ةةةةةةات المعنيةةةةةةة اليمنيةةةةةةة  ةةةةةةالتقمام وقةةةةةة ل  و  الجم وراةةةةةةة اليمنيةةةةةةة. 
مجحظةةةةةةةةات ومقتمحةةةةةةةةات الةةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةةة والمنظمةةةةةةةةات العمميةةةةةةةةة المت صصةةةةةةةةة 

 عةةةةدأل   عنةةةةد عةةةةين االعتبةةةةار ل أل ةةةة  ا طماةةةةة العمميةةةةة حةةةةو  ال طةةةةةوالغةةةةمع الق  
  ةةةةةةةا مةةةةةةةي شةةةةةةةكً ا الن ةةةةةةةااي مةةةةةةةي االجتمةةةةةةةاع لمناقشةةةةةةةت ا ومًور ل  م يةةةةةةةداا ال طةةةةةةةة

 مقةةةةةةم  2020التنسةةةةةيقي ال ةةةةةاني المقتةةةةةةم  عقةةةةةد   ةةةةةةج  الممةةةةة، االو  مةةةةةةن عةةةةةام 
لتادألةةةةةةد موعةةةةةةد عقةةةةةةد المةةةةةةا مم  ل وذلةةةةةة  مةةةةةةي إطةةةةةةار التا ةةةةةةيماألمانةةةةةةة العامةةةةةةة
 عمار والتعامي االقتصادي  الجم وراة اليمنية.الدولي إلعادة اإل

 :ة على استضافة اليجئان السو يانألعباء االقتصادية واالجتماعية المتر با ❖
(  تةةةةةةةةةةةةةارا  54لقةةةةةةةةةةةةةمار القمةةةةةةةةةةةةةة العمميةةةةةةةةةةةةةة التنمواةةةةةةةةةةةةةة الما عةةةةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةةةةي    ن يةةةةةةةةةةةةة اا 
 شةةةةةةةةةة ن األعبةةةةةةةةةةا  االقتصةةةةةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةةةةة المتم بةةةةةةةةةةة عًةةةةةةةةةةن  20/1/2019

ل وقةةةةةةةةمار وا م ةةةةةةةةا عًةةةةةةةةن الةةةةةةةةدو  المست ةةةةةةةةي ة است ةةةةةةةةامة الججئةةةةةةةةين السةةةةةةةةوراين
 تةةةةةةةةةةةةارا   (104 د.ع  (2242  المجًةةةةةةةةةةةةس االقتصةةةةةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةةةةةاعي رقةةةةةةةةةةةةي

مةةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةة ا ال صةةةةةةةةةةوصل عقةةةةةةةةةةدت األمانةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة اجتماعةةةةةةةةةةةاا  5/9/2019
جم وراةةةةةةةة العةةةةةةةماج لدراسةةةةةةةة  ي ا ةةةةةةةور مم ًةةةةةةة 6/11/2019 شةةةةةةةاورااا  تةةةةةةةارا  

طًةةةةةةةة  جم وراةةةةةةةةة العةةةةةةةةةماج است ةةةةةةةةامة أعمةةةةةةةةا  اجتمةةةةةةةةةاع الججئةةةةةةةةين  مشةةةةةةةةةارقة 
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الج ةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة الماناةةةةةةةةل والمنظمةةةةةةةات العمميةةةةةةةة المت صصةةةةةةةةل والصةةةةةةةنادألت 
 ل وذلةةةةةةة والةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةة المست ةةةةةةةي ة لججئين/النةةةةةةةا حين السةةةةةةةوراين العمميةةةةةةةةل

لعةةةةةةةةما مشةةةةةةةةارا، الةةةةةةةةدو  التةةةةةةةةي  قةةةةةةةةةدمم  مشةةةةةةةةاراع ا واال  ةةةةةةةةاج عًةةةةةةةةن  ليةةةةةةةةةة 
  ي اال  اج عًن ما ألًي:. وقد واضاة لتموا   ً  المشارا،

أن  تامةةةةةةة  جم وراةةةةةةةة العةةةةةةةماج ن قةةةةةةةات سةةةةةةة م وإقامةةةةةةةة ومةةةةةةةد األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة  .أ
ينل ومشةةةةةارك واحةةةةةد مقةةةةةط مةةةةةن قةةةةة  ًجامعةةةةةة  اةةةةةد أقصةةةةةن  مسةةةةةة مشةةةةةارقل

دولةةةةةةةة مةةةةةةةن الةةةةةةةدو  التةةةةةةةي  قةةةةةةةدمم  مشةةةةةةةارا، لموضةةةةةةةوع الججئةةةةةةةين و ةةةةةةةةي 
جم وراةةةةةةةة مصةةةةةةةم الجم وراةةةةةةةة الً نانيةةةةةةةةل  الممًكةةةةةةةة األردنيةةةةةةةة ال اشةةةةةةةميةل 

ألةةةةةةةةت دوالر أمماكةةةةةةةةي قا ًةةةةةةةةة  20-15العمميةةةةةةةةة(ل ومةةةةةةةةت ميزانيةةةةةةةةة م دايةةةةةةةةة 
 لًزاادة أو النقصان.

ة  ةةةةةةةدعوة الج ةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة أن  قةةةةةةةوم جم وراةةةةةةةة العةةةةةةةماجل واألمانةةةةةةةة العامةةةةةةة .ب
الماناةةةةةةةةةل والمنظمةةةةةةةةات المت صصةةةةةةةةةل والصةةةةةةةةنادألت العمميةةةةةةةةةل لًمشةةةةةةةةارقة 

 مي أعما  االجتماع عًن ن قت ا ال اصة. 
 في مجال البحوث وال) اسا  االقتصادية: ❖

 ةةةةي األمانةةةةة ال نيةةةةة لًتقماةةةةم االقتصةةةةادي العممةةةةي الموحةةةةدل  العامةةةةة عةةةةد األمانةةةةة 
مةةةةةةة، الج ةةةةةةةات األ ةةةةةةةم، المشةةةةةةةارقة مةةةةةةةي عةةةةةةةداد التقماةةةةةةةم  التنسةةةةةةةيت إ حيةةةةةةةد ألةةةةةةةتي 
و ةةةةةةةةةةي: صةةةةةةةةةةندوج النقةةةةةةةةةةد العممةةةةةةةةةةيل الصةةةةةةةةةةندوج العممةةةةةةةةةةي ل نمةةةةةةةةةةا  ل إعةةةةةةةةةةداد 

االقتصةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةاعيل منظمةةةةةةةةة األقطةةةةةةةةةار العمميةةةةةةةةة المصةةةةةةةةدرة لً تةةةةةةةةةمو . 
و قةةةةةةةةةةوم األمانةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة  إعةةةةةةةةةةداد ومماجعةةةةةةةةةةة ال صةةةةةةةةةةو  التاليةةةةةةةةةةة: التطةةةةةةةةةةورات 

لعممةةةةةةةةةيل التجةةةةةةةةةارة االقتصةةةةةةةةةادية الدوليةةةةةةةةةةل االقتصةةةةةةةةةاد ال ًسةةةةةةةةةطينيل التعةةةةةةةةةاون ا
ة مةةةةةةةةن الج ةةةةةةةةات األ ةةةةةةةةم، عةةةةةةةةدّ ال ارجيةةةةةةةةة. قمةةةةةةةةا  قةةةةةةةةوم  مماجعةةةةةةةةة ال صةةةةةةةةو  الم  

قةةةةةد اجتمةةةةةاع مناقشةةةةةة المسةةةةةودات األوليةةةةةة المشةةةةةار قة مةةةةةي إعةةةةةداد التقماةةةةةم. وقةةةةةد ع  
 (.5/12/2019-3 األمانة العامة:  2020ل صو  التقمام لعام 
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 في مجال غرف التجا   والصقاعة والقطاع الخاص:  ❖
التنسيقي لألمنا  العامين لًغمع العممية  االجتماعالعامة مي  شارقم األمانة -

األجن ية المشتمقة وندوة المدرا  واألمنا  العامين والمؤسةا  التن ية ألين لًغةمع 
(   ةةملين: 12العمميةةة والغةةمع المشةةتمقة والمًتقةةن الصةةاي العممةةي األلمةةاني  

ة:  ناولةةةةةةةم االجتماعةةةةةةةات الموضةةةةةةةوعات التاليةةةةةةةوقةةةةةةةد (. 26/9/2019- 24
الشةةةماكة االقتصةةةادية العمميةةةةل األوروميةةةة مةةةي ضةةةو  القمةةةة العمميةةةة األوروميةةةة 

 طةوام أعمةةا  الغةمع المشةةتمقة (ل 2019 شةةباط/األولةن  شةةمم الشةي : م ماألم
لتوسةةةةي، قاعةةةةدة ال ةةةةدمات واألع ةةةةا ل العمةةةة  عًةةةةن إيجةةةةاد المعةةةةاة مةةةةن ق ةةةة  

ي عمةة  أسةةس و ليةةات لتقيةةيالشةةمقات إلقامةةة األنشةةطة مةةي الغةةمع المشةةتمقةل 
 األجن ية  –وأدا  الغمع التجاراة العممية

األمةةةةين العةةةةام المسةةةةاعد راةةةةيس قطةةةةاع السةةةة يم د. قمةةةةا  حسةةةةن عًةةةةي شةةةةارك  -
( 11الشةةةةةةاون االقتصةةةةةةادية مةةةةةةي المنتةةةةةةد، االقتصةةةةةةادي العممةةةةةةي النمسةةةةةةاوي  

( لت سةةةيس مممةةةة التجةةةارة 30والمعةةةما المصةةةاح  لةةةه واالحت ةةةا   الةةة قم،  
ز المنتةةةةد،  مشةةةةارقة  مّيةةةة وقةةةةد. (23/10/2019 ميينةةةةا:العمميةةةةة النمسةةةةاواة  

مساولين  ار ان ومم ًين عن القطةاعين االقتصةادي والسياسةي مةن الجةان ين 
مةةةةن  يةةةةن ي مةةةةدألم عةةةةام منظمةةةةة األمةةةةي المتاةةةةدة لًتنميةةةةة  لالعممةةةةي والنمسةةةةاوي 

 يالسةةة ارات العمميةةةة المعتمةةةدة مةةةي ميينةةةا ومم ًةةة يالصةةةناعية وعةةةدد مةةةن مم ًةةة
شارك مي المنتةد،  أك ةم مةن قما سوج العممي. القطاع ال اص الم تمين  ال

عةةةةةن عةةةةةدد مةةةةةن الشةةةةةمقات مةةةةةن م تًةةةةةت  م ةةةةةجا  لش صةةةةةية اقتصةةةةةادية 400
 النمسا والدو  العممية. ميالقطاعات المعنية 

األمةةةةين العةةةةام المسةةةةاعد راةةةةيس قطةةةةاع السةةةة يم د. قمةةةةا  حسةةةةن عًةةةةي شةةةةارك  -
ال ةةامن  الشةةاون االقتصةةادية مةةي أعمةةا  المنتةةد، االقتصةةادي العممةةي اليونةةاني

(  اةةم رعايةةة و ارة االسةةت مار والتنميةةة اليونانيةةة 28/11/2019-27 أ ينةةا: 
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وو ار ةةي ال ارجيةةة والسةةياحة اليونانيةةة وجامعةةة الةةدو  العمميةةة وا اةةاد الغةةمع 
( لت سةيس الغممةة العمميةة 40اتزامن عقد   ا المنتةد، مة، الة قم،  و العممية. 

شةةجعة مةةي ار  ةةاع ميةةزان التبةةاد  اليونانيةةة لًتجةةارة والتنميةةة مةةي ظةة   ةةوادر م
مةةي  األمةةين العةةام المسةةاعدالتجةةاري  ةةين اليونةةان والةةدو  العمميةةةل  قمةةا شةةارك 

اجتماع الًجنة التن ي ية واجتماع مجًس إدارة الغممة العمميةة اليونانيةة لًتجةارة 
 (. 27/11/2019والتنمية  ص ته ع و مجًس إدارة  أ ينا :

مةةةي  ةةةاراس مةةةي اجتمةةةاع مجًةةةس إدارة  ةالعمميةةةشةةةارقم  ع ةةةة جامعةةةة الةةةدو   -
 (.6/12/2019الغممة التجاراة العممية ال منسية   اراس: 

شارقم  ع ةة جامعةة الةدو  العمميةة مةي جنيةف مةي اجتماعةات  يئةات الغممةة  -
 (.10/12/2019 العممية السواسماة لًتجارة والصناعة  جنيف:
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 في مجال الملكية الفكرية والتنافسية: -9
ماشةةم اال تكةةار العةةالمي  حةةو   االجتمةةاع اإلقًيمةةي العممةةي  مانةةة العامةةة مةةيشةةارقم األ -

 األمةةين العةةام المسةةاعد(ل وذلةة   ا ةةور 17/10/2019-15 األمانةةة العامةةة:( 2019
مةةدألم المكتةة  العممةةي لًمًكيةةة و ونااةة  المةةدألم العةةام لًمنظمةةة العالميةةة لًمًكيةةة ال كماةةةل 

ل وممشةةارقة   المنظمةةةق يةةم االقتصةةادألين و  كماةةةلال كماةةة  المنظمةةة العالميةةة لًمًكيةةة ال 
مم ًةةي الةةدو  العمميةةة التاليةةة: ممًكةةة الباةةمانل الجم وراةةة التونسةةيةل جم وراةةة جي ةةو يل 
الممًكة العممية السةعوديةل جم وراةة السةودانل جم وراةة القمةم المتاةدةل سةًطنة عمةانل 

ل الممًكةةةةة المغمميةةةةة يةةةةةلجم وراةةةةة العةةةةماجل الجم وراةةةةة الً نانيةةةةةل جم وراةةةةة مصةةةةم العمم
زت رّقةةةوقةةةد عةةةدد مةةةن ال  ةةةما  الم تصةةةين مةةةي مجةةةا  المًكيةةةة ال كماةةةة.   اإلضةةةامة إلةةةن
التجارب الناجاة مي عدد من الدو  العمميةة مةي مجةا  اال تكةار   ةدع  عًنالمناقشات 

قمةةةا  ةةةي مناقشةةةة اضليةةةات التةةةي يمكةةةن ا باع ةةةا مةةةن الاكومةةةات العمميةةةة  . بةةةاد  ال  ةةةمات
  م ي  الدو  العممية مي ماشم اال تكار العالمي مي المستق  . لتعزاز  قدم

 جقيةةةةةات العًةةةةةوم أشةةةةةارقم األمانةةةةةة العامةةةةةة مةةةةةي المةةةةةا مم الصةةةةةا ي إلطةةةةةجج شةةةةةمعة  -
ل (22/11/2019جم وراةةةةةة المجةةةةةم:  -  ودا سةةةةةم العمميةةةةةةوالتكنولوجيةةةةةا مةةةةةي المنطقةةةةةة 

لمةةا مم الةةدقتور شةةارك مةةي اوقةةد قةةد ضةةمن معاليةةات المنتةةد، العةةالمي لًعًةةوم. والةة ي ع  
ميةمة سةمية ميد مماز مدألم مكت  اليونسكو اإلقًيمي لًعًوم  المنطقة العمميةل وسمو األ

شةةمعة أ جقيةةات العًةةوم  و عت ةةم  نةةم الاسةةن رايسةةة الجمعيةةة العًميةةة المًكيةةة األردنيةةة.
 نطًةت من ةا الموا يةت والتشةماعات لًميةادألن العًميةة ة والتكنولوجيا مظًة عامة واستمشةادي

 جقيةةةةة لًعًةةةوم والتكنولوجيةةةةا مةةةي المنطقةةةةة ن  ةةةج  وضةةةة، مجموعةةةة مةةةةن المبةةةادئ األمةةة
و نطًةةةت  ةةة   الشةةةمعة ومقةةةاا أل ميةةةة العًةةةوم والتكنولوجيةةةا قةةةداعي أساسةةةي لًتنميةةةة  لالعمميةةةة

 المستدامة و عزاز مسيمة اال تكار. 
دولةةةة (  44شةةةارقم األمانةةةة العامةةةة مةةةي معةةةما الكواةةةم الةةةدولي لًكتةةةاب مةةةي دور ةةةه   -
(ل حيد  ي  قديي مااضمة  عنةوان "المًكيةة ال كماةة وأ م ةا 30/11/2019-20كوام: ال
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نةةةدوة المًكيةةةة ال كماةةةة التةةةي عقةةةدت  تةةةارا   أ نةةةا  معاليةةةات مةةةي  طةةةوام صةةةناعة النشةةةم"
م  التعةةاون  ةةين المجًةةس الةةوطني لً قامةةة وال نةةون واضداب ظّمةةوالتةةي ن  ل 25/11/2019

طةةار الامًةةة العمميةةة لامايةةة حقةةوج إمةةي وذلةة  بل وا اةةاد الناشةةمان العةةم  دولةةة الكواةةم 
 التعةاون  األمانةة العامةةطجق ةا  اةم رعايةة إ  ةيالمًكية ال كماة وماارمة القمصنة التةي 

  قامةة حقةوج المًكيةة ال كماةة  يالةوعمزاةد مةن نشةم وم ةدع م، ا ااد الناشةمان العةمبل 
 والمال ين. ما  س به من  ساام مادحة لًناشمانو مي ظ  انتشار القمصنة 

عقةةدت األمانةةة العامةةة االجتمةةاع األو  لًجنةةة المًكيةةة ال كماةةة مةةي إطةةار منطقةةة التجةةارة  -
(ل وذلة   ن ية اا لقةمار المجًةس 10/12/2019-9الامة العممية الك م،  األمانةة العامةة: 

 شة ن منطقةةة  6/9/2018 تةارا  ( 102د. ع  ( 2190االقتصةادي واالجتمةاعي رقةي  
عمميةةة الك ةةم، وقةة ل  قةةمارات لجنةةة التن يةة  والمتا عةةة لمنطقةةة التجةةارة مةةي التجةةارة الاةةمة ال
 وشةةةارك مةةةي االجتمةةةاع مم ًةةةو (. 20/6/2019-17 (  األمانةةةة العامةةةة:47االجتمةةةاع  
مةةارات العمميةةة المتاةةدةل الجم وراةةة التونسةةيةل الجم وراةةة التاليةةة: دولةةة اإلالعمميةةة الةةدو  

راة العماجل دولة مًسطينل دولةة الكواةمل جم وراةة الجزااماة الديمقماطية الشع يةل جم و 
مةن أ م ةا: الشةموط الممجعيةة ل مةن الموضةوعات اا ناق  االجتماع عددو مصم العممية. 

طار منطقة التجارة الامة العممية الك م،ل مقتةم  األمانةة إلعم  لجنة المًكية ال كماة مي 
طةةار إلمًكيةةة ال كماةةة مةةي العامةةة حةةو  مسةةودة المًاةةت القةةانوني ال ةةاص  امايةةة حقةةوج ا

 2020 ذار /منطقةةةةة التجةةةةارة. ومةةةةن المقةةةةمر عقةةةةد االجتمةةةةاع ال ةةةةاني لًجنةةةةة مةةةةي مةةةةارس
 الستكما  مسودة المًات لًوصو  إلن الصيغة الن ااية له. 

قًيميةةة ال انيةةة لةةدو  شةةمج المتوسةةط/ الةةدو  العمميةةة شةةارقم األمانةةة العامةةة مةةي القمةةة اإل -
و ةةي  قةةديي ل (16/12/2019-15 :ةال يولوجيةةا  القةةا م  جقيةةات ألأل جقيةةات الوطنيةةة و 
 جقيات العًوم والتكنولوجيا  المنطقة العممية. وقد  ي  نظيي  ة   أورقة عم  عن شمعة 

 القمةةةةةة  التعةةةةةاون  ةةةةةين المكتةةةةة  اإلقًيمةةةةةي لشةةةةةمج المتوسةةةةةط لمنظمةةةةةة الصةةةةةاة العالميةةةةةة
 EMRO ) ت المناقشةةات عًةةن ومكتةة  اليونسةةكو اإلقًيمةةي لًعًةةوم  الةةدو  العمميةةةل ورقةةز
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 جقيةات ال يولوجيةا وواضةعي السياسةات أوض، استما يجيات لتعزاةز الةموا ط  ةين لجةان 
و بةةاد  ال  ةةمات  يمةةا  الةةدو  العمميةةةل مةةن و ارات الصةةاة والتعًةةيي والعًةةوم والتكنولوجيةةا 

  جقيات ال جمة.أي ص ال قا  االصطناعي و 
-21ال ةةةةةةامس  األمانةةةةةةة العامةةةةةةة:  عقةةةةةةدت الًجنةةةةةةة ال نيةةةةةةة لًمًكيةةةةةةة ال كماةةةةةةة اجتماع ةةةةةةا -

(  مشةةةارقة مم ًةةةين عةةةن  عةةةز الةةةدو  العمميةةةةل وناقشةةةم عةةةدة  نةةةود مةةةن 22/1/2020
 ين ةةا:  ليةةة التعةةاون مةة، المنظمةةات الدوليةةة واإلقًيميةةة ذات الصةةًة  مجةةا  حمايةةة حقةةوج 
المًكيةةة ال كماةةةل اعتمةةاد قاامةةة   ةةما  المًكيةةة ال كماةةة مةةن الةةدو  العمميةةةل متا عةةة  ن يةة  
 وصيات االجتماع الما ، لًجنة ال معية لًمًكية الصناعية والًجنة ال معية لاةت المالةت 

 والاقوج المجاورة.
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 في مجال التنسيق والمتابعة االقتصادية: -10
متابعةةةةةةة  قراةةةةةة  نتةةةةةةائج وقةةةةةةرا ا  القمةةةةةةة العربيةةةةةةة التقمويةةةةةةة: االقتصةةةةةةادية  ❖

 (:20/1/2019واالجتماعية في دو  را الرابعة )بارو : 

أصةةةةةةةةدرت القمةةةةةةةةة العمميةةةةةةةةة التنمواةةةةةةةةة: االقتصةةةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةةة مةةةةةةةةي دور  ةةةةةةةةا 
وقامةةةةةةم (ل عةةةةةةدداا مةةةةةةن القةةةةةةمارات االقتصةةةةةةاديةل 20/1/2019الما عةةةةةةة   يةةةةةةموت: 
 متا عةةةةةةةة  ن يةةةةةةة   ةةةةةةة   القةةةةةةةماراتل وسةةةةةةةيتي عةةةةةةةما اإلجةةةةةةةما ات  األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة

الم ت ةةةةةةةةة ة لتن يةةةةةةةةة   ةةةةةةةةة   القةةةةةةةةةمارات ضةةةةةةةةةمن المًةةةةةةةةةت االقتصةةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةةاعي 
( لمجًةةةةةةس جامعةةةةةةة الةةةةةةدو  العمميةةةةةةة 31ع إلةةةةةةن الةةةةةةدورة العاديةةةةةةة القادمةةةةةةة  المممةةةةةةو 

 (.2020عًن مستو، القمة  مارس/ ذار 

 :متابعةةةةة  قراةةةة  نتةةةةائج وقةةةةرا ا  القمةةةةة العربيةةةةة اإلفريتيةةةةة الرابعةةةةة )مةةةةاالبو ❖
الجوانةةةةةةب  –( واإلعةةةةةة)اد للقمةةةةةةة فةةةةةةي دو  رةةةةةةا الخامسةةةةةةة 2016 /23/11

 االقتصادية:

يةةةةةةةةةةة الما عةةةةةةةةةةة  غينيةةةةةةةةةةا االسةةةةةةةةةةتوااية  مةةةةةةةةةةاال و: عقةةةةةةةةةةدت القمةةةةةةةةةةة العمميةةةةةةةةةةة االمماق
( لتعزاةةةةةةةةةةةةز الشةةةةةةةةةةةةماكة العمميةةةةةةةةةةةةة االمماقيةةةةةةةةةةةةةل و عةةةةةةةةةةةةد مقمرا  ةةةةةةةةةةةةا 23/11/2016

مصةةةةةةةم:  -اسةةةةةةةتكماالا لمقةةةةةةةمرات القمةةةةةةةي مةةةةةةةي دورا  ةةةةةةةا السةةةةةةةا قة  الةةةةةةةدورة األولةةةةةةةن 
الكواةةةةةةةةةةةةم:  -ل الةةةةةةةةةةةةدورة ال ال ةةةةةةةةةةةة 2010سةةةةةةةةةةةمت:  -ل الةةةةةةةةةةةدورة ال انيةةةةةةةةةةةةة 1977
" ومجموعةةةةةةةةة مةةةةةةةةن القةةةةةةةةمارات (. وصةةةةةةةةدر عةةةةةةةةن القمةةةةةةةةة "إعةةةةةةةةجن مةةةةةةةةاال و2013

رقةةةةةةةزت  شةةةةةةةك  أساسةةةةةةةي عًةةةةةةةن  عزاةةةةةةةز التعةةةةةةةاون مةةةةةةةي العدألةةةةةةةد مةةةةةةةن المجةةةةةةةاالت 
االقتصةةةةةةةادية  التجةةةةةةةارةل االسةةةةةةةت مارل الطاقةةةةةةةةل النقةةةةةةة ل اال صةةةةةةةاالتل التمواةةةةةةة (. 
وقةةةةةةةد  ةةةةةةةي  نظةةةةةةةيي عةةةةةةةدة اجتماعةةةةةةةات  ةةةةةةةين األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة وم وضةةةةةةةية اال اةةةةةةةاد 

 اإلمماقي لمتا عة  ن ي  مقمرات القمة. 
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 -ئج القمةةةةةة الرابعةةةةةة للةةةةة)ول العربيةةةةةة ودول أمرياةةةةةا الجقوبيةةةةةة متابعةةةةةة نتةةةةةا ❖
 الجوانب االقتصادية: 

ع قةةةةةةةدت القمةةةةةةةة الما عةةةةةةةة لًةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةة ودو  أمماكةةةةةةةا الجنوميةةةةةةةة مةةةةةةةي الممًكةةةةةةةة 
(ل اسةةةةةةةتكماالا ألسةةةةةةةس ومبةةةةةةةادئ التعةةةةةةةاون 2015العمميةةةةةةةة السةةةةةةةعودية  الماةةةةةةةاا: 

( والةةةةةدورة ال انيةةةةةة 2005التةةةةةي  ةةةةةي إرسةةةةةاؤ ا مةةةةةي الةةةةةدورة األولةةةةةن لًقمةةةةةة   ما ليةةةةةا: 
(. وصةةةةةةةةدر عةةةةةةةةن القمةةةةةةةةة 2012(ل والةةةةةةةةدورة ال ال ةةةةةةةةة   يةةةةةةةةمو: 2009 الدوحةةةةةةةةة: 

"إعةةةةجن الماةةةةاا" الةةةة ي رقةةةةز  شةةةةك  أساسةةةةي عًةةةةن  عزاةةةةز التعةةةةاون مةةةةي العدألةةةةد 
مةةةةةن المجةةةةةاالت االقتصةةةةةادية  التجةةةةةارةل االسةةةةةت مارل ال يئةةةةةةل السةةةةةياحةل الطاقةةةةةةل 

 عة  ن ي  مقمرات القمة.النق ل اال صاالت(. و واص  األمانة العامة متا 
 التعاوا بان مقظومتي جامعة ال)ول العربية واألمم المتح) : ❖

( لًتعةةةةةاون العةةةةةام  ةةةةةين منظةةةةةومتي الجامعةةةةةة العمميةةةةةة واألمةةةةةي 14ع قةةةةةد االجتمةةةةةاع  
(  مشةةةةةةةةةةةةارقة عةةةةةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةةةةن المنظمةةةةةةةةةةةةات العمميةةةةةةةةةةةةة 2018المتاةةةةةةةةةةةةدة  جنيةةةةةةةةةةةةف: 

تاميةةةةةة المت صصةةةةة ونظةةةةةماا ي مةةةةةن الجانةةةةة  األممةةةةةيل وصةةةةةدر عنةةةةةه الو يقةةةةةة ال 
 ةةةةةةةةي  عميم ةةةةةةةةا عًةةةةةةةةن و ل 2020-2018ومصةةةةةةة ومة األنشةةةةةةةةطة وال ةةةةةةةةمام  لً تةةةةةةةمة 

ماسسةةةةات العمةةةةة  العممةةةةةي المشةةةةةتمك وجةةةةاري متا عت ةةةةةا  التعةةةةةاون  ةةةةةين األمانةةةةةات 
 ال نية لًمجالس الو اراة المت صصة والمنظمات العممية. 

 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي:105اإلع)اد لل)و   ) ❖
القتصةةةةةةةادية لًعةةةةةةةما عًةةةةةةةن المجًةةةةةةةس االقتصةةةةةةةادي  ةةةةةةةي إعةةةةةةةداد و ةةةةةةةاات ال نةةةةةةةود ا

-2(  األمانةةةةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةةةةة: 105واالجتمةةةةةةةةةةةةةةةةاعي مةةةةةةةةةةةةةةةةي دور ةةةةةةةةةةةةةةةةه العاديةةةةةةةةةةةةةةةةة  
(. و شةةةةةةةم  الو ةةةةةةةاات:  قماةةةةةةةم األمةةةةةةةين العةةةةةةةامل المةةةةةةة قمات الشةةةةةةةارحة 6/2/2020

لً نةةةةةةةود المدرجةةةةةةةة عًةةةةةةةن جةةةةةةةدو  أعمةةةةةةةةا  الًجنةةةةةةةة االقتصةةةةةةةاديةل و يقةةةةةةةة  قةةةةةةةةارام 
 المجالس الو اراة المت صصة والًجان.
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   مجلس الجامعة: موضوعا ❖
  ي إعداد  قارام شامًة لما ألًي:

متا عةةةةةةة  ن يةةةةةة  قةةةةةةمارات مجًةةةةةةس الجامعةةةةةةة عًةةةةةةن مسةةةةةةتو، القمةةةةةةة مةةةةةةي دور ةةةةةةه  ▪
 (.31/3/2019(  الجم وراة التونسية: 30العادية  

( 152نشةةةةةةةةةاط اإلدارات ال معيةةةةةةةةةة  يمةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةين دور ةةةةةةةةةي مجًةةةةةةةةةس الجامعةةةةةةةةةةة   ▪
المسةةةةةتو، ( لمجًةةةةةس الجامعةةةةةة عًةةةةةن 153( لًعةةةةةما عًةةةةةن الةةةةةدورة  153و 

 الو اري. 
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 األمانة العامة           
 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
 (105ال)و   العادية )

 تقريـر األميـن العـام
 

 
 
 
 
 
 
 

 ثانياً: 

 نشاط األمانة العامة بين دورتي المجلس
(104 – 105) 

 
 عياالجتماـــ نشاط القطاع  ج
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 نشـــاط القطاع االجتماعي -ج
 (105( و)104)فيما بني دورتي اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 

 
 أوالا: األنشطة المشتركة.

  ثانياا: أنشطة اإلدا ا :
 مي مجا  التنمية والسياسات االجتماعية. -1
 مي مجا  الصاة والمساعدات اإلنسانية. -2

 مي مجا  الشباب والمااضة. -3

 واألسمة والط ولة. مي مجا  الممأة  -4

 مي مجا  حقوج اإلنسان. -5

 مي مجا  منظمات المجتم، المدني. -6

 مي مجا  السياسات السكانية. -7

 مي مجا  شاون الججئين والمغتممين وال جمة. -8

 مي مجا  التممية والتعًيي والباد العًمي. -9

 مي مجا  ال قامة وحوار الا ارات. -10

 اعية.مي مجا  الدراسات والمسوحات الميدانية االجتم -11
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 :أوالً: األنشطة املشرتكة
ل  التعةةةاون مةةة، صةةةندوج األمةةةي المتاةةةدة لًسةةةكان لًةةةدو  العمميةةةةأطًقةةةم األمانةةةة العامةةةة  -

 اةةةم  لحمًةةة الما ظةةةة الورديةةةة: المبةةةادرة اإلقًيميةةةة لصةةةاة المةةةمأة مةةةي المنطقةةةة العمميةةةة
 21/10/2019 تةارا  وذل   لًجامعةل ام رعاية األمين العامو شعار "حيا   مالية" 

 مقم األمانة العامة.  
المدألم اإلقًيمةي لصةندوج األمةي المتاةدة لًسةكان لًةدو   :منق  شارك مي ال عالية  ▪

العمميةةةةل وناابةةةة المةةةدألم اإلقًيمةةةي لمنظمةةةة الصةةةاة العالميةةةةل والمشةةةمع العةةةام عًةةةن 
لصةةةاة مًيةةون صةةاة  100"ومةةدألم حمًةةة  لالممقةةز القةةومي ل ةةدمات صةةاة المةةةمأة 

م امةةةة الةةةمايس ع ةةةد ال تةةةا  السيسةةةي راةةةيس جم وراةةةة مصةةةم "  اةةةم رعايةةةة المةةةمأة 
لةد، جامعةة الةدو  لًةدو  العمميةة مم ًي المنةدوميات الداامةة  اإلضامة إلن ل العممية
 ةي  ةج  وقةد ونمةاذج مةن السةيدات الًةوا ي أصة ن  مةما سةمطان ال ةدي. ل العماةة

 .ال عالية عما ميًي  وعوي عن مكاماة اإلصا ة    ا المما
 ن يةةةة  حمًةةةةة الما ظةةةةة الورديةةةةة: المبةةةةادرة اإلقًيميةةةةة لصةةةةاة المةةةةمأة مةةةةي  ومةةةةي إطةةةةار ▪

لعامةةةةة ا ةةةةي إطةةةةجج حمًةةةةة ماةةةةص السةةةةيدات الموظ ةةةةات  األمانةةةةة  لالمنطقةةةةة العمميةةةةة
 التعةةاون مةة، و ارة الصةةاة والسةةكان  للًكشةةت المبكةةم عةةن سةةمطان ال ةةديلًجامعةةة 

-30/10  ال تةمة  ةجأيةام  . وقةد امتةدت  ة   الامًةة لعةدة جم وراة مصم العمميةة
5/11/2019. 

( لج اةاد العةام لا ةاراين العةمب  اةم 22المةا مم الةدولي  شارقم األمانة العامة مي  -
 اةةةم رعايةةةة جامعةةةة الةةةةدو  عنةةةوان "دراسةةةات مةةةي   ةةةار الةةةوطن العممةةةي"ل والةةة ي عقةةةد 

  القا مة. مقم اال ااد  10/11/2019- 9ألومي العمميةل 

اطم المادقةة  اض ةار مةي الةوطن العممةي وذلة   دع الما مم إلن التن يه عًن الم  ▪
مةةن  ةةج  إنمةةا  الةةوعي  ةةالتماث مةةي الةةوطن العممةةي و وحيةةد الج ةةود  ةةين اض ةةاراين 

 العمب إليجاد رؤاة مشتمقة حو  حماية وصيانة التماث العممي.
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 اةةد المةةا مم عةةدداا مةةن الماةةاور ال امةةة التةةي   ةةمنم: عصةةور مةةا ق ةة  التةةارا   ▪
ل ديانةةةة ولغةةةات الا ةةةارات القديمةةةةل   ةةةار و ةةةارا  وح ةةةارة والم ممشةةةات الصةةة ماة

قديمة وإسجميةل العمارة وال نون القديمة واإلسجميةل  ارا  ال ن والتصوام والمسةوم 
ةماع والصةناعات  الجداراةل النقو  والكتا ات والمسةكوقات القديمةة واإلسةجميةل الا 

 التما يةل حقوج المًكية ال كماة مي مجا  التماث.

مةةةةي دعةةةةي منظمةةةةات المجتمةةةة، المةةةةدني العمميةةةةة   ةةةةاج ودضةةةةم األمانةةةةة العامةةةةة عم  ▪
وإشةةماك ي مةةي العمةة  العممةةي المشةةتمك مةةن  ةةج  حزمةةة مةةن القةةمارات الصةةادرة عةةن 

والتةةي  ةةدعو جميع ةةا إلةةن  عزاةةز  لاالقتصةةادية واالجتماعيةةة :التنمواةةة العمميةةة القمةةي
ماعًيةةةة   ةةةدع  نميةةةة  دور المجتمةةة، المةةةدني العممةةةي و مكينةةةه مةةةن لعةةة  دور أك ةةةم

 تسةةًيط ال ةةو  عًةةن  م األمانةةة العامةةةومةةن  ةةي قامةة لمجتمعةةات العمميةةةالو طةةوام 
التةةماث العممةةي وأ ميتةةه ودور الجامعةةة العمميةةة مةةي حماألتةةه مةةن  ةةج  مجموعةةة مةةن 

مةةةةن أ ةةةةداع التنميةةةةة المسةةةةتدامةل والمعنةةةةي  11/4القةةةةمارات ال اصةةةةة  ال ةةةةدع رقةةةةي 
اية وصون التماث ال قامي والط يعي العالمي. قما  ةي  تعزاز الج ود المامية إلن حم

ل 11/3/2016(  تةارا  145( د.ع  8030االشارة إلن قمار مجًس الجامعة رقةي  
 م ماألم/شباط من ق  عام ألوماا إلحيا  التماث ال قامي العممي. 27وال ي اعتمد ألوم 

 جةهأو  كامةة رمةزصةدر عةن المةا مم عةدد مةن التوصةيات ال امةة التةي   ةمنم:  ▪

 القةدس مدألنةة مةي  غييةم أي ورمةز يالقدسة الاةمم عًةن ةاإلسةماايًي االعتةدا ات

دسل القة إلةن اإلسةماايًية رةاالسة  نقة  ورمةزالقةدس  مة، أحةادي  عامة  أي ورمةز
 التماث ح ظ ورةم ضمًسطينل  مي المقدسات يايةسوم وإسجمية عمومة عًنالت كيد 

 حتن القادمة جيا لأل ح ظه أج  ومن صيانته ج أ من و سجيًه و و يقه ال ًسطيني

 العةام اال اةاد ي صةدوالجمةاديل  المةادي  ما  ةا   ياع ال ًسطينية ال واة   ي، ال

 لتزواةم  سةعن التةي االسةماايًي لجحةتج  الممن جةة لًم ططةات العةمب لا ةاراين

 المتاةدة االمةي  مناشةدة اال اةاد قيةامل مًسةطين عمومةة عةن التارا يةة الاقةاات
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 عالظةمو  ظة  مةي اليمنةي تةماثال حمايةة مةي  ةدور ا لًقيةام ل ةا التا عةة والمنظمةات
 وقةةتاألطةةماع اليمنيةةة  لا ةةاراين العةةام اال اةةادناشةةد المشةةارقون  قمةةاة. الما نةة

وأوصةن المشةارقون قة ل   لوالاجةم البشةم وعًةن التةماث عًةن مةوراا  االعتةدا ات
ل  اإلضةامة إلةن لعةمبا شةقا األ  ةين  اةدث التةي ال ةتن وأد جة أ مةن العقة   تاكةيي
ل العةمب لا ةاراين العةام اال اةاد منسةقي  ةج  مةن المت صصةين مةن مماةت  شةكي 
ل الصةماعات مةن حالةة  عةي  التةي نال ًةدا مةي لا ةار الما نةة الاالةة عًةن علًوقةو 
 الةدو  لجامعةة و قديمةه لا ةار الما نةة الاالةة عةن متكامة  دلية   عمة  لًقيةاموذلة  

 المسةمية الج ةات م اطبةة عًةن العم ل و والتمميي الصيانة تا اإلجم   م يداا  لالعممية

 األصًية.  ًدان ا  ارج   ما  ا  ي التي اض ار استعادة أج  من الدو  العممية 

 اةةةارة ميدانيةةةة إلةةةن الممًكةةةة  28/11/2019-23نظمةةةم األمانةةةة العامةةةة  ةةةج  ال تةةةمة  -
لًتعةمع عًةن ما ةة اإلنسةانيةل  مااسة مبعوث األمين العام لشاون اإلاألردنية ال اشمية 

لججئين العمب مي الم يمةات والمجتمة، الماًةيل وأولواةات دعةي التعًيمية حتياجات الا
 .الدولة المست ي ة مي   ا الجان 

و را  التعًةةةيي العةةةالي والتمميةةةة والتعًةةةيي والتنميةةةة ات مةةة، السةةةادة شةةةمًم الزاةةةارة لقةةةا  ▪
ل  اإلضةامة إلةن كةة األردنيةة ال اشةمية الممً االجتماعية والت طةيط والتعةاون الةدولي
أحمةد سةعودي  -عقيةد الةمقنالم ةيي المةدألم م،  اارة لم يي الزعتمي  ي  جل ا لقا  

ما ةةور مم ًةةي منظمةةات األمةةي األردنيةةة و دارة األمةةن العةةام التةةا ، لةةو ارة الدا ًيةةة  ةةإ
 اإلضةامة إلةةن  اةةارة  ل(UNIECF – UNHCR – WFP) المتاةدة المعنيةةة 
ق ًة لججئةةةين مةةةي المجتمةةة، الماًةةةيل و اةةةارة جامعةةةة اليممةةةوك وممقةةةز مدرسةةةة مسةةةت

ل وقامةةةم األمانةةةة دراسةةةات الججئةةةين والنةةةا حين وال جةةةمة القسةةةماة  جامعةةةة اليممةةةوك
 .العامة  تصوام ميًي و ااقي حو  الزاارة

مةةةي إطةةةار  ن يةةة  القةةةمارات ذات الصةةةًة  التعةةةاون  ةةةين منظةةةومتي جامعةةةة الةةةدو  العمميةةةة  -
دةل نظمةةم األمانةةة العامةةة االجتمةةاع القطةةاعي الما ةة، عشةةم لًتعةةاون  ةةين واألمةةي المتاةة
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منظةةةومتي جامعةةةة الةةةدو  العمميةةةةل واألمةةةي المتاةةةدةل  اةةةم عنةةةوان" التعةةةاون مةةةي مجةةةا  
-12الق ةةةةةةا  عًةةةةةةن ال قةةةةةةم متعةةةةةةدد األ عةةةةةةاد"ل وذلةةةةةة   مقةةةةةةم األمانةةةةةةة العامةةةةةةة ألةةةةةةومي 

13/1/2020. 
ممةةي المشةةتمكل ومم ًةةون عةةن شةةارك مةةي االجتمةةاع مم ًةةون عةةن منظمةةات العمةة  الع ▪

 وقاالت األمي المتادة المت صصة.

 اةةديات التنميةةة المتعًقةةة  ةةال قم متعةةدد األ عةةاد وعةةدم المسةةاواة مةةي  نةةاو  االجتمةةاع  ▪
التعةةاون  ةةين منظةةومتي جامعةةة الةةدو  العمميةةة واألمةةي المتاةةدةل مةةي ل و الةةدو  العمميةةة

االسةتما يجي لًق ةا  عًةن  اإلطةار العممةيمةي  ن ية   مجاالت التد   ذات األولواةة
دور الممقةةةز العممةةةي لًسياسةةةات االجتماعيةةةة والق ةةةا  ل وقةةة ا ال قةةةم متعةةةدد األ عةةةاد

 .عًن ال قم متعدد األ عادل  اعتبار  اضلية المايسية لتن ي  اإلطار االستما يجي
مةةةي  تةةةام االجتمةةةاعل  وصةةة  المشةةةارقون إلةةةةن عةةةدد مةةةن التوصةةةيات ال امةةةة التةةةةي  ▪

م توحةةة الع ةةواة لمتا عةةة  ن يةة  نتةةاا  االجتمةةاعل  شةةك  مةةن   ةةمنم: إنشةةا  لجنةةة 
إدارة التنميةةةةة والسياسةةةةات  -األمانةةةةة العامةةةةة لًجامعةةةةة  قطةةةةاع الشةةةةاون االجتماعيةةةةة 

االجتماعيةة(ل ولجنةةة االسةكوال ومنظمةةة اليونيسةتل ومنظمةةة ال ةاول والمع ةةد العممةةي 
 ةةا  عًةةن ال قةةمل لًت طةةيطل والممقةةز العممةةي لدراسةةات السياسةةات االجتماعيةةة والق

 اإلضةةامة إلةةن  قةةديي الةةدعي ال نةةي والمةةالي والبشةةمي الةةج م لًممقةةز العممةةي لدراسةةات 
السياسةةةات االجتماعيةةةة والق ةةةا  عًةةةن ال قةةةمل  اعتبةةةار  أحةةةد أ ةةةي األدوات التن ي يةةةة 
ل طةةةار االسةةةتما يجي العممةةةي لًق ةةةا  عًةةةن ال قةةةم متعةةةدد األ عةةةادل  اإلضةةةامة إلةةةن 

لمتا عةةة والتقيةةيي لتن يةة  اإلطةةار االسةةتما يجي العممةةي لًق ةةا  أ ميةةة اسةةتكما  إطةةار ا
 عًن ال قم متعدد األ عاد.
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 :ثانيًا: أنشطة اإلدارات
 في مجال التنمية والسياسات االجتماعية: -1

 الرعاليا  التي نظمترا األمانة العامة في مجال التقمية والسياسا  االجتماعية:

(  تةةارا  38( د.ع  859االجتماعيةةة العةةمب رقةةي   ن يةة اا لقةةمار مجًةةس و را  الشةةاون  -
 الت ةةةةةةةامن و ارة والتعةةةةةةةاون مةةةةةةة،  التنسةةةةةةةيتنظمةةةةةةةم األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة  ل5/12/2018

 CSF Community System وماسسةة العمميةة مصةم جم وراةة مةي االجتمةاعي

Foundationالتنميةةة لج ةةود والمةةمقمن ال نةةي والتقيةةيي المتا عةةة" حةةو   درا يةةةورشةة  ل 
  القا مة. ل17/9/2019-16 ألومي ل"العممية الدو  مي ةاالجتماعي

  موضةوعات المعنيةين وال  ةما  المسةاولين قبار من عدد الورشة أعما  مي شارك ▪
 االجتماعيةةة الشةةاون  و ارات مةةي األ عةةاد متعةةدد ال قةةم مجةةا  مةةي والمصةةد المتا عةةة
 المع ةد مةن   ةما  إلةن  اإلضامة الصًةل ذات األ م،  والج ات العممية الدو  مي

 األمةي وصةندوج  لجنةة االسةكوا و اصة المتادةل األمي ومنظمات لًت طيط العممي
 . الدولي وال ن  لًسكانل المتادة

 اسةةةت دام مةةةي الوطنيةةةة نقةةةاط اال صةةةا  والتنسةةةيت قةةةدرات  نةةةا  إلةةةن الورشةةةة  ةةةدمم ▪
 لًق ةا  االسةتما يجي العممةي ل طار اإلقًيمي المصد إطار من المستمدة ال يانات
 اإلضةةا ية ال يانةةات عًةةن الاصةةو  قيفيةةة ل  ةةي األ عةةادل وذلةة  متعةةدد ال قةةم عًةةن

 و عزاةةةةةةز الت طةةةةةةيط عمًيةةةةةةات ودعةةةةةةي الةةةةةةوطنيل اإلطةةةةةةار واسةةةةةةتكما  واسةةةةةةت دام ال
 . اإلقًيمي المستو،  عًن اال صا 

  غةةما وضةة، مناقشةةت ال المشةةارقون عةةدداا مةةن المقتمحةةات التةةي  مةةم اسةةتعما ▪
 لًمتا عةةة المةةمقمن النظةةام اسةةت دام عًةةن التةةدرا  مجةةا  مةةي مسةةتق ًية عمةة   طةةة
 . األ عاد متعدد ال قم عًن لًق ا  االستما يجي العممي ل طار والتقييي

( لًمكتةةةةةةة  التن يةةةةةةة ي لمجًةةةةةةةس و را  الشةةةةةةةاون 73نظمةةةةةةةم األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة الةةةةةةةدورة   -
 ل مي دولة الكوام.16/10/2019االجتماعية العمبل  تارا  
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رؤسةةةةا  ومةةةةود الةةةةدو  األع ةةةةا  مةةةةي المكتةةةة  شةةةةارك مةةةةي الةةةةدورة السةةةةادة الةةةةو را  و  ▪
دولةةةةة الكواةةةمل جم وراةةةةة القمةةةةم المتاةةةةدةل  التن يةةة يل مةةةةن الةةةةدو  العمميةةةة التاليةةةةة:

الجم وراةةةةة الً نانيةةةةةل دولةةةةة لي يةةةةال جم وراةةةةة مصةةةةم العمميةةةةةل والممًكةةةةة المغمميةةةةةل 
 الجم وراة اإلسجمية الموراتانية.

( لمجًةةس و را  39إلةةن الةةدورة   اةةد االجتمةةاع عةةدداا مةةن القةةمارات التةةي سةةت مم،  ▪
( لمجًةةس 31الشةةاون االجتماعيةةة العةةمبل و  ةةمنم: اإلعةةداد والتا ةةيم لًةةدورة  

(ل الموضةةةوعات ذات الصةةةًة 2020جامعةةةة الةةةدو  العمميةةةة عًةةةن مسةةةتو، القمةةةة  
 اقةةوج األشةة اص ذوي اإلعاقةةةل  قةةديي الةةدعي لًمشةةموعات االجتماعيةةة. قمةةا  ةةي 

( لمجًةةةةةس و را  الشةةةةةاون االجتماعيةةةةةة 39ة  إقةةةةةمار مشةةةةةموع جةةةةةدو  أعمةةةةةا  الةةةةةدور 
 العمب.

(  تةةارا  38( د.ع  859 ن يةة اا لقةةمار مجًةةس و را  الشةةاون االجتماعيةةة العةةمب رقةةي   -
  الممًكةة االجتماعيةة التنميةة و ارة مة، األمانة العامة  التنسةيت ل نظمم5/12/2018

 الدوليةةةة اال  اقيةةةة لتن يةةة  الوطنيةةةة التقةةةارام إلعةةةداد التدرا يةةةة ال اشةةةمية "الةةةدورة األردنيةةةة
 عمةةةةةان مدألنةةةةةة مةةةةةي 29/10/2019-28 ل ألةةةةةومي"اإلعاقةةةةةة ذوي  األشةةةةة اص لاقةةةةةوج 
 االقتصةةةةةادية المتاةةةةةدة األمةةةةةي لجنةةةةةة مةةةةةن منةةةةةي ومةةةةةدعي ال اشةةةةةميةل األردنيةةةةةة  الممًكةةةةةة

 السةةةةةامية لاقةةةةةوج  المتاةةةةةدة األمةةةةةي وم وضةةةةةية  اإلسةةةةةكوا(ل  سةةةةةيا لغممةةةةةي واالجتماعيةةةةةة
  اإلنسان.

 الةةةةدو  مةةةةي والم تصةةةةين المسةةةةاولين قبةةةةار را يةةةةة عةةةةدد مةةةةنشةةةةارك مةةةةي الةةةةدورة التد ▪
 لتن يةةةة  الاكوميةةةةة وميةةةةم الاكوميةةةةة الوطنيةةةةة التقةةةةارام  إعةةةةداد المعنيةةةةين األع ةةةةا 
 اإلضةةةةامة إلةةةةن عةةةةدد مةةةةن ال  ةةةةما  مةةةةن اإلعاقةةةةةل  ذوي  األشةةةة اص حقةةةةوج  ا  اقيةةةةة

ل وصةندوج اإلسةكوا لجنةةمنظمات ووقاالت األمي المتاةدة المت صصةةل و اصةة 
 والم وضية السامية لاقوج االنسان. لمتادة لًسكانلاألمي ا
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دعةةةةةوة الةةةةةدو   :عةةةةةدد مةةةةةن التوصةةةةةيات ال امةةةةةة التةةةةةي   ةةةةةمنمدورة صةةةةدر عةةةةةن الةةةةة ▪
األع ةةةا  إلةةةن اسةةةت دام اإلجةةةما  المبسةةةط إلعةةةداد التقةةةارام المسةةةمية لتن يةةة  ا  اقيةةةة 
حقةةةةوج األشةةةة اص ذوي اإلعاقةةةةة ومقةةةةاا لتوصةةةةيات لجنةةةةة حقةةةةوج األشةةةة اص ذوي 

ألتناس  م، أوضاع الدو ل العمة  عًةن  ن ية  التةزام الةدو  األع ةا   اإلعاقة ومما
( مةةن اال  اقيةةة حةةو   شةةكي  ج ةةة  نسةةيت 33الةةوارد مةةي ال قةةمة األولةةن مةةن المةةادة  

حكوميةةة لكتا ةةة التقماةةم المسةةمي لًدولةةةل وذلةة  إلجةةما  عمًيةةة التواصةة  مةة، األطةةم 
اةةمل إجةةما  مشةةاورات والماسسةةات الاكوميةةة ذات الصةةًة  ةةج  عمًيةةة إعةةداد التقم 

وطنيةةة واسةةعة مةة، منظمةةات المجتمةة، المةةدني و اصةةة  ًةة  التةةي  م ةة  األشةة اص 
ذوي اإلعاقةةةةل إلدمةةةاج مةةةواق  ي و راا ةةةي مةةةي  قماةةةم الدولةةةة المسةةةميل والعمةةة  عًةةةن 

( مةن اال  اقيةة 33 ن ي  التزام الدو  األع ا  الوارد مةي ال قةمة ال انيةة مةن المةادة  
ات رصةةد مسةةتقًة لتن يةة  اال  اقيةةة ومقةةاا لمبةةادئ  ةةاراس  حةةو   طةةوام أو إنشةةا   ليةة

سةةةوا   إحالةةةة الموضةةةوع إلةةةن الماسسةةةة الوطنيةةةة لاقةةةوج اإلنسةةةان المصةةةن ة  أ( أو 
ع ةةةم إصةةةدار قةةةانون مةةةن ال ملمةةةان لتشةةةكي   ليةةةة مسةةةتقًة  اصةةةة   ةةة   اال  اقيةةةةل 
 ايةةةد  اةةةدد موا نةةةة م صصةةةة ل ةةةا مةةةن الدولةةةة الع ةةةول  اإلضةةةامة إلةةةن  ادألةةةد 

ا  ا وا تصاصةةةا  ا مةةةي رصةةد  ن يةةة  اال  اقيةةةة وضةةمان  م يةةة  األشةةة اص صةةجحي
ذوي اإلعاقةةة مةةي  ةة   اضليةةةل وممةةا ي ةةمن اسةةتقجليت ا  مامةةاا عةةن أج ةةزة الاكومةةة 

الطًةةة  مةةةن األمانةةةة  ومقةةةاا لمةةةا  قت ةةةيه مبةةةادئ  ةةةاراس. قمةةةا   ةةةمنم التوصةةةيات
التقةارام الوطنيةة إلعةداد مشةموع مبةادئ عامةة إلعةداد  العامة التنسيت م، الشمقا 

و قةةةةةارام الظةةةةة  لتن يةةةةة  ا  اقيةةةةةة حقةةةةةوج األشةةةةة اص ذوي اإلعاقةةةةةةل عًةةةةةن أن ألةةةةةتي 
االستعانة  ال  ما  من ذوي اإلعاقة مي   ا الش نل وقة ل   نظةيي الةدورة التدرا يةة 
المت صصةةة مةةي الكتا ةةة الموضةةوعية لًتقةةارام مةةي  ن يةة  ا  اقيةةة حقةةوج األشةة اص 

عتبةةار أ ميةةة أال  قةة  مةةدة  ةة   الةةدورة عةةن  ج ةةة ذوي االعاقةةةل مةة، األ ةة  مةةي اال
أيةةامل وذلةة  لتاقيةةت االسةةت ادة القصةةو، لًمشةةارقينل وممةةا ي مّكةةن مةةن  عزاةةز ج ةةود 
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وأدوار اال اةةةةادات الوطنيةةةةة لت  يةةةة  منظمةةةةات المجتمةةةة، المةةةةدني والمنظمةةةةات التةةةةي 
ة  م   األش اص ذوي اإلعاقة مي مجا  إعداد  قارام الظ ل والتي   مم، إلن لجنة
األمةةةي المتاةةةدة لاقةةةوج األشةةة اص ذوي اإلعاقةةةةل وذلةةة    ةةةدع  قًةةةيص ال جةةةوات 
وال وارج الواسعة  ين التقارام المسمية لًدو  األع ا  و قارام الظة  التةي  قةدم ا 

 المنظمات ميم الاكومية.

  تةةةةةةةةارا ( 859  رقةةةةةةةةي العةةةةةةةةمب االجتماعيةةةةةةةةة الشةةةةةةةةاون  و را  مجًةةةةةةةةس لقةةةةةةةةمار  ن يةةةةةةةة اا  -
 والتعةةاون  نظمةةم األمانةةة العامةةة  التنسةةيت ل(38  دورةالةة عةةن الصةةادر ل5/12/2018

التونسةية ولجنةة االسةكوا "المًتقةن العممةي  الجم وراةة مةي االجتماعية الشاون  م، و ارة
 4/12/2019- 3حو  الاماية االجتماعية: الم  ومل األ عةادل اضمةاج"ل وذلة  ألةومي 

  الجم وراة التونسية.
  موضةةةةوعات المعنيةةةةين وال  ةةةةما  ولينالمسةةةةا  قبةةةةار مةةةةن عةةةةدد المًتقةةةةن شةةةةارك مةةةةي ▪

 والج ةةات العمميةةة الةةدو  مةةي االجتماعيةةة الشةةاون  و ارات مةةي االجتماعيةةة الامايةةة
 األمةي ووقةاالت منظمات من ال  ما  من عدد إلن  اإلضامة الصًةل ذات األ م، 
 وممنةام  الدوليةة العمة  ومنظمة لجنة االسكوا مقدمت ي ومي المت صصةل المتادة
 .اإلنمااي ادةالمت األمي

صدر عن المًتقن عدد من التوصيات التي   منم: دعةوة الةدو  األع ةا  إلةن  ▪
 ج ةةود يعةةز  وممةةا الوطنيةةة األولواةةات ومةةت االجتماعيةةة الامايةةة سياسةةات مماجعةةة
 التدرا يةة الةدورات ل  نظةيي2030 المسةتدامة التنميةة  طةة  ن ية  إلةن الماميةة الةدو 
 المسةةتجدات ومةةت االجتماعيةةة الامايةةة مجةةاالت م تًةةت مةةي العةةامًين قةةدرات ل نةةا 
 لتعظةيي المجتمة، مئةات لم تًةت الةوعي  ةمام  التكنولوجيةةل إعةداد الوساا  وأحدث
االجتماعيةل  اإلضامة إلةن دعةوة الةدو  األع ةا  إلةن  الاماية نظي من االست ادة

م   عزاةةز  قامةةة الامايةةة االجتماعيةةةل  ط يةةت قياسةةات ال قةةم متعةةدد األ عةةاد مةةي  ةةما
الامايةةةة االجتماعيةةةة التةةةي  مقةةةز عًةةةن شةةةتن الجوانةةة  التنمواةةةة لألسةةةمة وأن  كةةةون 
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م نيةةة عًةةن قاعةةدة  يانةةات متكامًةةة ودقيقةةةل رمةةط قواعةةد  يانةةات الج ةةات الاكوميةةة 
مةة،  ع ةة ا الةةبعز والتةةي  عمةة  عًةةن  دمةةة المةةواطنين م ةة   الصةةاةل المةةمورل 

ي حتةةةن يكةةةون  نةةةاك سةةةج  اإلسةةةكانل التعًةةةيي....(ل وعًةةةن أن ألةةةتي ذلةةة   شةةةك   لةةة
موحةةةد لًمةةةواطنين لتسةةة ي  عمًيةةةة االسةةةت داع أو اإلقصةةةا  مةةةي حةةةا  عةةةدم  طةةةا ت 

 شموط الدعي وس ولة است ماج ماشمات دوراة.

 456 ن يةةة اا لقةةةمار المكتةةة  التن يةةة ي لمجًةةةس و را  الشةةةاون االجتماعيةةةة العةةةمب رقةةةي   -
مجًةةةةةةةس و را  ( ل39[ل نظمةةةةةةةم األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة الةةةةةةةدورة  16/10/2019(ل 73 د. 

ل مةةي الممًكةةة األردنيةةة ال اشةةميةل 17/12/2019الشةةاون االجتماعيةةة العةةمبل  تةةارا  
-15وقةةةةةد سةةةةة ت ذلةةةةة  أن اجتمةةةةة، المجًةةةةةس عًةةةةةن مسةةةةةتو، قبةةةةةار المسةةةةةاولين ألةةةةةومي 

ل وذلةة   اةةم رعايةةة دولةةة الةةدقتور عمةةم الةةم ا  راةةيس و را  الممًكةةة 16/12/2019
 األردنية ال اشمية.

و را  التنميةةة والشةةاون االجتماعيةةة مةةي الةةدو  العمميةةة  شةةارك مةةي المجًةةس السةةادة ▪
( دولةةةل  اإلضةةامة إلةةن مشةةارقة عةةدد مةةن المنظمةةات 16األع ةةا  ورؤسةةا  ومةةود  

 العممية واإلقًيمية  ص ة مماق  مي أعما  المجًس.

 قةةمارات  ن يةة  صةةدر عةةن المجًةةس عةةدد مةةن القةةمارات ال امةةة التةةي   ةةمنم متا عةةة ▪
 الجم وراةةةة الما عةةة  دور  ةةةا مةةي واالجتماعيةةةة االقتصةةادية :التنمواةةةة العمميةةة القمةةة

( 31ل اإلعةةةةداد والتا ةةةةيم لًةةةةدورة  (2019 ال ةةةةاني قةةةةانون /  ألنةةةةاألم 20: الً نانيةةةةة
ل والموضةةةوعات ذات 2020لمجًةةةس جامعةةةة الةةةدو  العمميةةةة عًةةةن مسةةةتو، القمةةةة 

مة الصًة  الق ا  عًن ال قم متعدد األ عاد وحقوج األش اص ذوي اإلعاقة واألسة
والط ولةةةل قمةةا قةةدم المجًةةس دعمةةاا لعةةدد مةةن المشةةموعات االجتماعيةةة مةةي الةةدو  

  األع ا .
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 في مجال الصحة والمساعدات اإلنسانية: -2
 أوالا: الرعاليا  التي نظمترا األمانة العامة في مجال الصحة:

 ةامن نظمم األمانة العامة  التعاون م، ال يئة العممية ل دمات نقة  الةدمل االجتمةاع ال -
لممًكةةةة عمةةةان  امةةةي  2/10/2019 عشةةةم لً يئةةةة العمميةةةة ل ةةةدمات نقةةة  الةةةدمل  تةةةارا 

عًةةن  ةةام  أعمةةا  المةةا مم العممةةي ال ةةاني عشةةم ل ةةدمات ل وذلةة  األردنيةةة ال اشةةمية
 .نق  الدم

الممًكةةة األردنيةةة شةةارك مةةي أعمةةا  االجتمةةاع مم ًةةون عةةن الةةدو  العمميةةة التاليةةة:  ▪
عمميةةةةةةة المتاةةةةةةدةل الجم وراةةةةةةة التونسةةةةةةيةل جم وراةةةةةةة دولةةةةةةة اإلمةةةةةةارات ال ال اشةةةةةةميةل

ة عمةةانل جم وراةةة نجي ةو يل الممًكةةة العمميةة السةةعوديةل جم وراةة السةةودانل سةًط
الممًكةةةةة المغمميةةةةةل  ليةةةةةالعمم الصةةةةوما  ال يدراليةةةةةل دولةةةةة قطةةةةمل جم وراةةةةة مصةةةةم

 مشارقة السادة مستشاري ال يئة.  اإلضامة إلن
حةةةةد الةةةةدو  ت ال امةةةةة التةةةةي   ةةةةمنم: صةةةةدر عةةةةن االجتمةةةةاع عةةةةدد مةةةةن التوصةةةةيا ▪

إعةةداد ل و المست ةةي ة لًمةةا ممات العمميةةة  تمجمةةة ال منةةام  العًمةةي إلةةن الًغةةة العمميةةة
مةة قمة  وضةةح أ ميةةة إعطةةا  مماكةةز  ةةدمات نقةة  الةةدم اسةةتقجلية إداراةةة وماليةةة مةةي 

 ال  ةاذالصاة و قديم ا لألمانة ال نية لممع ةا لمجًةس و را  الصةاة العةمب  اتو ار 
حةةد الةةدو  األع ةةا  عًةةن إرسةةا   مامج ةةا ل  اإلضةةامة إلةةن مار المناسةة   شةة ن االقةة

التدرا يةةةة وورقةةةة  عمافيةةةة عةةةن مماكز ةةةا المعتمةةةدة ال اصةةةة   ةةةدمات نقةةة  الةةةدم لعمةةة  
حةد الةدو  األع ةا  عًةن إنشةا  ل و دلي  موحد لً ةمام  التدرا يةة مةي الةدو  العمميةة

وذلةةة  لزاةةةادة   الصةةةاة اتو ار   منةةةام  اليقظةةةة الدمواةةةة لةةةد، قةةة  دولةةةة  اةةةم مظًةةةة
حةةد ل و م مونيةةة وسةةجمة الةةدم مةةن ج ةةة وسةةجمة المت ةةمع والمةةماز مةةن ج ةةة أ ةةم، 

مةةةةي العةةةةام القةةةادم الةةةدو  األع ةةةةا  عًةةةن المشةةةةارقة مةةةي ورشةةةةة العمةةة  التةةةةي سةةةتقام 
مةن  ةج  إرسةا  الم تصةين ل وال اصة  اليقظة الدمواةةل الممًكة العممية السعودية
حةةةد الةةةدو  األع ةةةا  عًةةةن التسةةةجي  مةةةي  ةةةمام  ضةةةبط ل و ا اليقظةةةة الدمواةةةة لةةةدأل 
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ل م ةةجا الجةةودة ال ارجيةةة مةة، ماسسةةات م تصةةة وذلةة  لتقيةةيي أدا  الم ت ةةمات لةةدأل ا
العم  عًن  شكي  ممات عم  من الةدو  األع ةا  مةي ال يئةة إلعةداد ال منةام  عن 

حتةةن ألةةتي لتسةة ي  نقةة  الةةدم  ةةين الةةدو  العمميةةة  ةالعممةةي لً صةةاا  النةةادرة ووضةة،  ليةة
 .ة وميم الدم الج م   سمع وقم عند الااج

( التةةي 51  د.ع( 17طةار متا عةة  ن ية  قةةمار مجًةس و را  الصةاة العةمب رقةي  إمةي  -
و ارة الصةةاة  التنسةةيت مةة، مانةةة العامةةة األ نظمةةم ل2019 شةةباط/م ماألم مةةي انعقةةدت

انعقةةةدت ألةةةومي  التةةةي لًتغطيةةةة الصةةةاية الشةةةامًةلالةةةدورة التدرا يةةةة  ل الممًكةةةة المغمميةةةة
  المماط. 12-13/11/2019

مم ًةةين  اإلضةةامة إلةةن ع ةةا ل الةةدو  األمم ًةةون عةةن شةةارك مةةي الةةدورة التدرا يةةة  ▪
مةةي المتاةةدة لًسةةكان عةةن منظمةةة الصةةاة العالميةةةل والمكتةة  اإلقًيمةةي لصةةندوج األ

  المنطقة العممية.
الاةت  يعد موضوع التغطية الصاية الشامًة من الموضوعات ال امة حيةد يعت ةم ▪

ساسةةةةية لًسياسةةةةات الصةةةةايةل قمةةةةا حةةةةد الماةةةةددات األأمةةةةي المسةةةةاواة مةةةةي العةةةةجج 
 ةداع التنميةة المسةتدامة الت كيةد عًةن  اقيةت أ ال ةدع ال الةد مةن  م مايات  من

التغطيةةة الصةةاية الشةةامًةل  مةةا مةةي ذلةة  الامايةةة مةةن الم ةةاطم الماليةةةل وإمكانيةةة 
دواةة والًقاحةات جيدة وعًن األساسية الالاصو  عًن  دمات المعاية الصاية األ

 .2030مت أالجيدة وال عالة والميسورة التكً ة مي 
 لالصةاية لًتشةماعات االستشةاراة ال نيةة لًجنةةال ةاني  جتمةاعالانظمم األمانة العامةة  -

وذلةةة  لدراسةةةة المجحظةةةات التةةةي  لالعامةةةة األمانةةةة  مقةةةم ل27/11/2019-26 ألةةةومي
يةة ال اشةميةل دولةة اإلمةارات العمميةة المتاةدةل وردت إلي ا من ق  مةن: الممًكةة األردن

جم وراةةةة العةةةماجل دولةةةة الكواةةةةمل جم وراةةةة مصةةةم العمميةةةةةل  اإلضةةةامة إلةةةن األمانةةةةة 
لامايةةةة  االستمشةةةادي العامةةةة لمجًةةةس و را  الدا ًيةةةة العةةةمبل  شةةة ن مشةةةموع القةةةانون 

ن حقةةوج الممضةةن الن سةةيين واألشةة اص الةة ألن أقًعةةوا ولةةدأل ي المابةةة مةةي اإلقةةجع عةة
  عاطي الم درات.
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العمميةةةةة التاليةةةةة: شةةةةارك مةةةةي االجتمةةةةاع مم ًةةةةون عةةةةن و ارات الصةةةةاة مةةةةي الةةةةدو   ▪
ل ممًكةةةةة الباةةةةمانل العمميةةةةة المتاةةةةدة ل دولةةةةة اإلمةةةةاراتال اشةةةةمية األردنيةةةةة الممًكةةةةة

دولةة الكواةمل جم وراةة مصةم العمميةةل الممًكة العممية السعوديةل سًطنة عمانل 
إلةةن األمانةةة العامةةة لمجًةةس و را  الدا ًيةةة العةةمبل  اإلضةةامة الممًكةةة المغمميةةةل 
 . الم درات والجمامة المعنن األمي المتادة  منام والمكت  اإلقًيمي ل

صةةةدر عةةةن االجتمةةةاع عةةةدد مةةةن التوصةةةيات ال امةةةة التةةةي   ةةةمنم: اقتةةةما   عةةةدأل   ▪
عنةةوان مشةةموع القةةانون االستمشةةادي ليصةةبح "المعايةةة الصةةاية لًممضةةن الن سةةيين 

ق ي"ل م، التوضيح أن م  وم المماز الن سةي الةوارد  ةالتعماف يشةم  وحماية حقو 
األشةة اص الةة ألن أقًعةةوا والةة ألن لةةدأل ي رابةةة مةةي اإلقةةجع عةةن  عةةاطي الم ةةدراتل 
 اإلضامة إلن  كًيةف األمانةة ال نيةة لمجًةس و را  الصةاة العةمب  تعمةيي مشةموع 

مضةةةه عًةةةن مجًةةةس القةةةانون مةةةي صةةةيغته الن اايةةةة عًةةةن الةةةدو  العمميةةةةل  م يةةةداا لع
و را  الصاة العمب مي دور ه القادمةل وق ل  دعةوة الًجنةة لجنعقةاد  ةج  شة م 

 الدراسةةات    جقيةات ال ةةاص القةانون  مشةةموع ل إلعةداد2020إ ماة / نيسةةان 

 والدوااية. السماماة

( لمجًةةةةس و را  الصةةةةاة 51( الصةةةةادر عةةةةن الةةةةدورة العاديةةةةة  14رقةةةةي   لًقةةةةمار اا  ن يةةةة  -
احت اليةةة  التعةةاون والتنسةةيت مةة، عامةةة نظمةةم األمانةةة ال ل28/2/2019العةةمب  تةةارا  

 27/11/2019صندوج األمي المتادة لًسكان المكت  اإلقًيمي لًدو  العممية  تةارا  
 القةةا مةل أطًقةةم مةةن  جل ةةا ال طةةة االسةةتما يجية العمميةةة متعةةددة القطاعةةات لصةةاة 

 (.2030-2019األم ات واالط ا  والمما قات  
: التاليةةةةاالحت اليةةةة مم ًةةةون عةةةن و ارات الصةةةاة مةةةي الةةةدو  األع ةةةا   يشةةةارك مةةة ▪

جم وراةةةةةة السةةةةةودانل  لالممًكةةةةةة العمميةةةةةة السةةةةةعودية لالممًكةةةةةة االردنيةةةةةة ال اشةةةةةمية
دولةةة مًسةةطينل جم وراةةة مصةةم  لجم وراةةة الصةةوما  ال يدراليةةةل جم وراةةة العةةماج
 .العمميةل الممًكة المغمميةل الجم وراة اليمنية
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ورشةة عمة  حةو   ط يةت االسةتما يجيةل ومناقشةة نظةام المتا عةة انة العامة األم نظمم -
المشةةةةةةار إلي ةةةةةةال  تةةةةةةارا  االحت اليةةةةةةة أعمةةةةةةا  عًةةةةةةن  ةةةةةةام  ذلةةةةةة  و  والتقيةةةةةةيي المقتةةةةةةم ل

27/11/2019. 
 ا صةا  ادألةد نقطةة صدر عن الورشة عدد من التوصيات ال امة التي   ةمنم:  ▪

متا عةةة  ن يةة  ال طةةة  لة عةةنمسةةاو  كةةون ع ةةا  مةةي و ارات الصةةاة مةةي الةةدو  األ
العممية متعددة القطاعات حو  صاة األم ات واالط ةا  والمما قةات  االستما يجية

عةةدد األدوات القياسةةية المصةةممة لوصةةت جانةة  معةةين  ل ا تصةةار2019-2030
 شةةةكي  لجنةةةة ل  اإلضةةةامة إلةةةن  الماشةةةمات( مةةةن الصةةةاة أو أدا  النظةةةام الصةةةاي
 اةادة ل و مي الدولة لتع ئةة الماشةمات الموجةودة وطنية من جمي، القطاعات المعنية

دعةةةي و ارة الصةةةاة ل م ةةةجا عةةةن وعةةةي القطاعةةةات األ ةةةم،  االسةةةتما يجية وأ ةةةدام ا
 عزاةز دور جامعةة ل و لتشكي  ممات وطني من أج  متا عة  ن ي   ة   االسةتما يجية

نسةيت  ل و مماجعةة دوراةة لجسةتما يجيةاالسةتما يجيةل و الدو  العمميةة مةي  ن ية   ة   
 ا تمةامإألةج   االسةتما يجيةل و و وحيد الج ود والتد جت لتاقيت األ داع المتعًقة 

الصةةاية لألم ةةات واالط ةةا  والمما قةةات مةةي أوقةةات اال مةةات   االحتياجةةات ةةاص 
 والطوارئ وماأل ص ذوي اإلعاقة من ي.

ل 14/10/2019(  تةةارا  1883/3كانةةم األمانةةة العامةةة قةةد وج ةةم المةة قمة رقةةي   ▪
نس ة ورقية مةن الطبعةة االولةن لً طةة مندوميات الدو  األع ا ل مممت   ا  إلن

متا عةة  و ارات الصاة لًعمة  عًةنإلن عج ل إلحالت ا أ لي ا إاالستما يجية المشار 
  أو االستمشاد   ا مي اعداد االستما يجيات الوطنية مي   ا الش ن.  ن ي  ا

ًجامعة والمنظمةة العمميةة لاألمانة العامة  مي إطار  عزاز التعاون والتنسيت القااي  ين -
األمانةةة العامةةة مةة قمة   ةةا ي مةة، المنظمةةة  وقعةةمحمةةم والصةةًي  األحمةةمل لً ةةج  األ

 .9/1/2020العممية لً ج  االحمم والصًي  األحمم  تارا  
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 ليةة  ي  وقيةة،  ةة   اال  اقيةةة لتعزاةةز التعةةاون مةةي المسةةاا  ذات اال تمةةام المشةةةتمك ▪
تعداد لاةةةةةاالت الطةةةةةوارئ ومواج ةةةةةة الكةةةةةوارث وعمًيةةةةةات إما ةةةةةة مةةةةةن  ين ةةةةةا: االسةةةةةو 

المت مرانل العم  عًن  عزاز قدرة المجتمعات الماًية مي رعايةة ال ئةات األك ةم 
العم  عًن   فيف وط ة الكوارث  شتن أنواع ا عًن المت  مان وذلة  مةن  لضع اا 

العمةة   لقةةدرات ةةج  التنسةةيت والتعةةاون إلعةةداد و نظةةيي ال ةةمام  واألنشةةطة ومنةةا  ال
 وممجةا  الةدعي الن سةي لججئةين والنةا حين عًن اال تمام  الشة ن اإلنسةاني عمومةاا 

نشم  قامة التطوع واالر قا    ا إلن مستو، الجودة لةد، مئةات الشةباب   صوصاال
العم  عًن  اقيةت أ ةداع التنميةة المسةتدامة ونشةم  قامةة القةانون الةدولي  ل اصة
اسةةت دامات  كنولوجيةةا المعًومةةات واال صةةاالت  مةةا  العمةة  عًةةن  عزاةةز لاإلنسةةاني

 يعز  قدرات القطاع اإلنساني.

(ل 52( الصةادر عةن دور ةه العاديةة  5 ن ي اا لقمار مجًس و را  الصةاة العةمب رقةي   -
قةدت ألةومي ي ع  تةنظمم األمانة العامة االجتماع األو  لًجنة جاازة الط ي  العممةي ال

 مة. مقم األمانة العا 15-16/1/2020

مةةةارات دولةةةة اإل :شةةارك مةةةي أعمةةةا  الًجنةةةة أع ةةةا  المكتةة  التن يةةة ي المكةةةون مةةةن ▪
العمميةةةة المتاةةةدةل ممًكةةةة الباةةةمانل الممًكةةةة العمميةةةة السةةةعوديةل جم وراةةةة مصةةةم 

 العمميةل والممًكة المغممية.

 لومعةةةد دراسةةةة التمشةةةياات الةةةواردة مةةةن قةةة  مةةةن:  دولةةةة اإلمةةةارات العمميةةةة المتاةةةدة ▪
 لجم وراةةةةة مصةةةةم العمميةةةةة لسةةةةًطنة عمةةةةان لجم وراةةةةة العةةةةماج لممًكةةةةة الباةةةةمان

 :عنالجم وراة اليمنية(ل أس مت النتاا  
  : ممشح جم وراة مصم العممية / د. مامد حساني.و ال ااز األ 
ارات العمميةةة المتاةةدة / د. عةةارع ع ةةد الةةمحيي مةةال ةةااز ال ةةاني: ممشةةح دولةةة اإل 

 النورااني.
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 مان/ د. ا تسام السيد قاظي العًوي.اال ااز ال الد: ممشاة ممًكة الب  

ن و ن يقةةوم الممشةةاأصةةدر عةةن الًجنةةة عةةدد مةةن التوصةةيات ال امةةة التةةي   ةةمنم  ▪
 االلتزام  استي ا  استمارة التمشيح طبقاا لًمعاأليم المطًومةةل الت كيةد عًةن أن  كةون 

ةة مةةا رة  الًغةةة العمميةةةل قم ال ا يةةة لًممشةةاين لنيةة  جةةاازة الط يةة  العممةةي ماةةمَّ يا السّ 
مسةةةة   ال ماةةةةد ن    أنجًيزاةةةةةل عًةةةةن  اةةةةاث المنشةةةةورة  الًغةةةةة اإل قم األن   ةةةةأيمكةةةةن 

ع ةا  مةي لجنةة جةاازة الط ية  العممةي حتةن االلكتموني لمم ًي الدو  العمميةة األ
 اةاث المقدمةة مةن عًةن األ scopusألتسنن ل ي دراست ا و قييم ةال  ط يةت معيةار 
لط ي  العممي التقةدم مةمة أ ةم، لًجةاازةل الممشحل ال يات لً اازان ال ج ة لجاازة ا

و  لًجنةةة جةةاازة الط يةة  العممةةي عًةةن اجتماعةةات عةةما  وصةةيات االجتمةةاع األ
( لمجًةةةس و را  الصةةةاة العةةةمب ومكتبةةةه التن يةةة ي المقةةةمر انعقاد مةةةا ألةةةومي 53د 

ل  قةةةةةديي الشةةةةةكم والتقةةةةةدألم لًسةةةةةادة أع ةةةةةا  الًجنةةةةةة لج ةةةةةود يل 26-27/2/2020
عةداد و را  الصةاة العةمب عًةن مج ودا  ةا الك يةمة مةي اإل ولألمانة ال نية لمجًس

 نجا  عم      الًجنة.إالجتماعات جاازة الط ي  العمميل مما سا ي مي 

مانة العامة االجتماع ال امن لًجنة ال نية االستشاراة لمجًس و را  الصةاة نظمم األ -
داد مانةةةةةة العامةةةةةةةل وذلةةةةة  ل عةةةةةة مقةةةةةةم األ 23/1/2020 - 22العةةةةةمب وذلةةةةةة  ألةةةةةومي 

لمجًةةس و را   (53 والتا ةةيم ألعمةةا  المكتةة  التن يةة ي التا ةةيمي لًةةدورة العاديةةة 
 .26/2/2020الصاة العمب المقمر انعقاد ا  تارا  

ع ةةا  مةةن قةة  مةةن: الممًكةةة شةةارك مةةي أعمةةا  االجتمةةاع مم ًةةو الةةدو  العمميةةة األ ▪
الجم وراةةةة  األردنيةةة ال اشةةميةل دولةةةة اإلمةةارات العمميةةة المتاةةةدةل ممًكةةة الباةةمانل

التونسةةيةل الممًكةةة العمميةةة السةةعوديةل جم وراةةة السةةودانل جم وراةةة العةةماجل دولةةة 
مًسةةةطينل دولةةةة قطةةةمل جم وراةةةة مصةةةم العمميةةةةل الممًكةةةة المغمميةةةةل دولةةةة لي يةةةال 

 الجم وراة اإلسجمية الموراتانية والجم وراة اليمنية.
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لمجًةس و را   (53 رة  اد االجتماع مشموع جدو  أعما  المكت  التن ي ي لًةدو  ▪
الصةةةاة العةةةمبل الةةة ي   ةةةمن التجةةةارب الناجاةةةة والمااةةةدة لًةةةدو  العمميةةةة أع ةةةا  

ال يئةة العمميةة و ل المكت  التن ية يل و وحيةد التشةماعات الصةاية مةي الةدو  العمميةة
ل ةةةةدمات نقةةةة  الةةةةدمل وجةةةةاازة الط يةةةة  العممةةةةيل والصةةةةاة وال يئةةةةةل  اإلضةةةةامة إلةةةةن 

  والمما قات مي المنطقةة العمميةةل و وحيةد معةاأليم  اسين صاة األم ات واألط ا
 طط الطوارئ والكوارث وجا زاة المنشآت الصاية ال نية واإلداراة لتكةون جةا زة 
لجستجا ة السماعة لًطوارئ والكوارثل والتعاون مي مجا  الباوث و اسين جودة 
وسةةةةةجمة ال ةةةةةدمات الصةةةةةايةل م ةةةةةجا عةةةةةن التعةةةةةمع عًةةةةةن المتةةةةةومين المج ةةةةةولين 

لم قودألن العمب دا   العماج والعماقيين الم قودألن  ةارج العةماجل وممنةام  ا تةم وا
ط يبةةةة ل والمةةةةا مم العممةةةةي ال ةةةةاني عشةةةةم ل ةةةةدمات نقةةةة  الةةةةدمل و ةةةةد يم الم ةةةةاطم 

 والكوارث الط يعية.
 ثانياا: الرعاليا  التي شا كت فارا األمانة العامة في مجال الصحة:

ألعمةةا  المةةا مم العممةةي األو  لصةةاة  متتاحيةةةمةةي الجًسةةة االالعامةةة شةةارقم األمانةةة  -
ل 2030" عزاةةةز صةةةاة المةةةمأة لتاقيةةةت أ ةةةداع التنميةةةة المسةةةتدامة  اةةةم عنةةةوان المةةةمأة 
راةةةةيس مجًةةةةس  السةةةةيد القةةةةا مةل  اةةةةم رعايةةةةة  12/9/2019- 11ألةةةةومي عقةةةةد الةةةة ي 

 المصةةمي المجًةةس القةةومي والتنسةةيت مةة،  التعةةاون ل الةةو را   جم وراةةة مصةةم العمميةةة
وصةةةندوج األمةةةي والمكتةةة  اإلقًيمةةةي لمنظمةةةة الصةةةاة العالميةةةة لشةةةمج المتوسةةةط  لًمةةةمأة 

 المكت  االقًيمي لًدو  العممية  القا مة. -المتادة لًسكان 

 وج ةات مجًةس و را  الصةاة العةمبل الة ي أكةد  مة، ماا انسةج  ا الما مم ا جا   ▪
 لمأة ل عًةن إعطةا  األولواةة لموضةوع صةاة المة2017لعةام  47مي دور ةه العاديةة 

 ةة   الةةدورة إعةةجن القةةا مة حةةو  صةةاة المةةمأة العمميةةة "صةةات   ةةي   ةةج صةةدر وأ
المةةةمأة مةةةن شةةة نه  اسةةةين سةةةجمة  صةةةاة كةةةد عًةةةن أن  اسةةةينأالةةة ي و أولواتنةةةا"ل 

لًاةةةّد و لممةةة، الةةةوعي الصةةةاي المجتمعةةةي   ةةةدمات صةةةاة المةةةمأة  المجتمةةة،   كمًةةةه
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 تطةةار و اسةةين عًةةن   نةةن سةةًوقيات صةةاية سةةًيمة مةةن شةة ن ا  قًيةة  عوامةة  اال
الغايةات التةةي  مة، منسةجماا  جةا  المةا ممصةاة المةمأة لةد، الةدو  العمميةة. وقةة ل  

 يمةةا ألتعًةةت  صةةاة  2030  ةةمن ا ال ةةدع ال الةةد مةةن أ ةةداع التنميةةة المسةةتدامة 
. وقد شارك عدد من مم ًةي و ارات قدماا ل ًو      األ داع وس   الم يالممأةل 

 مم.الصاة العمب مي أشغا    ا الما 
شةةةارقم األمانةةةة العامةةةة مةةةي المةةةا مم العممةةةي ل ةةةدمات نقةةة  الةةةدمل الةةة ي نظمتةةةه و ارة  -

  الممًكة. 5/10/2019–3الصاة  الممًكة األردنية ال اشميةل  ج  ال تمة 

ل الدو  العممية أع ا  ال يئةة العمميةة ل ةدمات نقة  الةدم واشارك مي الما مم مم ً ▪
عةةن المكتةة  ل م ةةجا عةةن مم ةة  ل يئةةةالسةةادة أع ةةا  ومستشةةاري ا اإلضةةامة إلةةن 

 اال تصاص. ي وعدد ق يم من ال  ما  ذو  لاالقًيمي لمنظمة الصاة العالمية

حد  نةوك الةدم مةي ال امة التي   منم: صدر عن الما مم عدد من التوصيات  ▪
الةةدو  االع ةةا  عًةةن اسةةت دام وسةةاا  و قنيةةات حدأل ةةة  ممةة، مةةن سةةجمة مكونةةات 

 عزاةز ل و س، لًتقنيات المانعة والاادة مةن أمةماا الةدمالدم مي ضو  االنتشار الوا
التعةةةةةاون  ةةةةةين الةةةةةدو  العمميةةةةةة مةةةةةي مجةةةةةاالت التةةةةةدرا  والتعًةةةةةيي و بةةةةةاد  التجةةةةةارب 

وحد الج ات المعنية عًن اعتماد قًيات جامعية ذات مساقات عًميةة  لوال  مات
 ةةةوميم سةةةج  عممةةةي ل و م تصةةةة مةةةي  نةةةوك الةةةدم  غيةةةة   ةةةما  م تصةةةين مةةةا ًين

مصد ال صاا  النادرة والتعةاون  ةين  نةوك الةدم العمميةة   ةدع التةزود منةه مشتمك ل
التوس، مي الكشت عن المست دات الدمواة ق   نق  الدم لممضن ل و عند الااجة

ل م ةةجا عةةن ال جسةةيميا واالنيميةةا المنجًيةةة  غيةةة الاةةد مةةن  شةةك  االضةةداد الدمواةةة
 عزاةز م  ةوم ل و ة مي  صنيف الدملن االست ادة من  قنيات الورا ة الجزائيإالدعوة 

الت ةةمع الطةةوعي المتكةةمر مةةي ال ًةةدان العمميةةة ق ةةدأل  عةةن الت ةةمع  الةةدم التعوا ةةي 
رمة، إجةما ات الجةودة مةي  نةوك الةدم التا عةة لًةدو  العمميةة ل  اإلضامة إلن العااًي

 عزاةةز م  ةةوم ل و مةةن  ةةج  الاصةةو  عًةةن شةة ادات االعتمةةادات الماًيةةة والدوليةةة
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ماةةد إمكانيةةة ل و ن  نةةوك الةةدم الاكوميةةة وال اصةةة مةةي ال ًةةدان العمميةةةالشةةماكة  ةةي
إنشا   لية عممية مشتمقة مي مجا   وميم الدم  ج  اال مةات والاةموب وحةاالت 

 الطوارئ.

( لمؤسةةةا  أج ةةةزة مكاماةةةة 33شةةةارقم األمانةةةة العامةةةة مةةةي أعمةةةا  "المةةةا مم العممةةةي   -
تونسةةةيةل و ةةة  ي  ةةة   المشةةةارقة  الجم وراةةةة ال 31/10/2019-30الم ةةةدرات"ل ألةةةومي 

مجةةا   مةةياألمانةةة العامةةة لمجًةةس و را  الدا ًيةةة العةةمب مةة، قةةااي التعةةاون مةي إطةةار ال
 .مكاماة الم درات

شةةةةةارك مةةةةةي أعمةةةةةا  المةةةةةا مم مم ًةةةةةون عةةةةةن و ارات الدا ًيةةةةةة  الةةةةةدو  األع ةةةةةا   ▪
 والمنظمات المعنية ذات الصًة.

ل ةةةةةةا عجقةةةةةةة  صةةةةةةاة  نةةةةةةاق  المةةةةةةا مم العدألةةةةةةد مةةةةةةن الموضةةةةةةوعات ال امةةةةةةة التةةةةةةي ▪
اإلنسةةةةةان ومن ةةةةةةا المسةةةةةةتجدات الدوليةةةةةة مةةةةةةي مجةةةةةةا  الم ةةةةةدرات  مماكةةةةةةز اإلنتةةةةةةاجل 
أنمةةةةةةاط االسةةةةةةت جكل أسةةةةةةالي  الت ماةةةةةة ل طةةةةةةمج المكاماةةةةةةة والتصةةةةةةدي(ل ومةةةةةةةد، 
   يم ةةةةةةةةا عًةةةةةةةةةن المنطقةةةةةةةةةة العمميةةةةةةةةةةل والم ةةةةةةةةدرات المسةةةةةةةةةتاد ة و   يما  ةةةةةةةةةا عًةةةةةةةةةن 

لم ةةةةةةدرات المسةةةةةةت ً ل وقةةةةةة ل   طةةةةةةط الةةةةةةدو  األع ةةةةةةا  مةةةةةةي مجةةةةةةا  مكاماةةةةةةة ا
والمةةةةةا مات العقًيةةةةةةةل ونتةةةةةةاا  الًقةةةةةا ات العمميةةةةةةة والدوليةةةةةةة مةةةةةي مجةةةةةةا  الم ةةةةةةدرات 

(ل ودراسةةةةةةةةة استقصةةةةةةةةااية حةةةةةةةةو  أعةةةةةةةةداد المةةةةةةةةدمنين مةةةةةةةةي الةةةةةةةةدو  2018-2019 
العمميةةةةةةةةة والمماكةةةةةةةةز ال اصةةةةةةةةة  عجج ةةةةةةةةي ورعةةةةةةةةاألت ي الجحقةةةةةةةةةل  اإلضةةةةةةةةامة إلةةةةةةةةن 
 مشةةةةةةموع  طةةةةةةة لًتعامةةةةةة  مةةةةةة، المسةةةةةةتجدات والتطةةةةةةورات حةةةةةةو  إسةةةةةةا ة اسةةةةةةتعما 

 العقاقيم الط ية والن سية وقيفية مواج ة أضمار ا.

شةةةارقم األمانةةةة العامةةةة مةةةي أعمةةةا  االجتمةةةاع الما ةةة، لًجنةةةة  سةةةييم ومتا عةةةة ال منةةةام   -
اإلقًيمي لًدو  العممية لمن، ومكاماةة الجمامةة واإلر ةاب والت دألةدات الصةاية و عزاةز 

 قةةةةةةةةوج اإلنسةةةةةةةةان نظةةةةةةةةي العدالةةةةةةةةة الجناايةةةةةةةةة  مةةةةةةةةا ألتماشةةةةةةةةن مةةةةةةةة، المعةةةةةةةةاأليم الدوليةةةةةةةةة لا
  مقم األمانة العامة. 14/11/2019-13عقد ألومي  ي(ل ال 2016-2021 
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ناق  االجتماع ال مام  ال معية لً منام  اإلقًيميل ومن ضةمن ا ال منةام  ال ةاص  ▪
 الوقايةةةة مةةةن  عةةةاطي الم ةةةدرات وعةةةجج اضةةةطما ات  عةةةاطي الم ةةةدرات والمعايةةةة 

البشةةةةةماة/ اإلألةةةةةد  والمعايةةةةةة  المتصةةةةًة  ةةةةةهل والوقايةةةةةة مةةةةةن ميةةةةةموس نقةةةةص المناعةةةةةة
 المتصًة  ه.

صةةةدر عةةةن االجتمةةةاع عةةةدد مةةةن التوصةةةيات ال امةةةة التةةةي   ةةةمنم: دعةةةي و ا يةةةز  ▪
الج ةةةود الوطنيةةةة الم  ولةةةة مةةةي  ةةةمام    ةةةز م ةةةاطم اسةةةت دام الم ةةةدرات والاةةةد 
من ال و شجي، الدو  األع ا  عًن إنشا  و طةوام المماصةد الوطنيةة والنظةم مةي 

ممةةيل وذلةة  مةةي إطةةار مةة قمة الت ةةا ي الموقعةةة  ةةين األمانةةة إمكانيةةة إنشةةا  ممصةةد ع
العامةةةة لًجامعةةةة والمكتةةة  اإلقًيمةةةي لألمةةةي المتاةةةدة المعنةةةي  الم ةةةدرات والجمامةةةةل 
 اإلضةةامة إلةةن  عزاةةز قةةدرات الةةدو  األع ةةا  عًةةن االسةةتجا ة مةةي مجةةا  الوقايةةة 

صةةةةاة مةةةةن الم ةةةةدرات ومقةةةةاا لًمعةةةةاأليم الدوليةةةةة التةةةةي وضةةةةع ا المكتةةةة  ومنظمةةةةة ال
 العالمية  صيصاا لتً ية احتياجات الن   والشباب.  

شةةارقم األمانةةة العامةةة مةةي أعمةةا  ورشةةةة العمةة  اإلقًيميةةة حةةو    عيةة  إطةةار العمةةة   -
(ل وإجةما   ةدرا  عًةن  قيةيي التة  يم الصةاي 2030-2019  اإلقًيمي لًصاة وال يئةة

ردنيةةة ال اشةةةميةل  عمةةةان مةةي الممًكةةة األ 4/12/2019-1لتًةةوث ال ةةوا ل  ةةج  ال تةةمة 
والتةةةةي نّظم ةةةةا الممقةةةةز اإلقًيمةةةةي ألنشةةةةطة صةةةةاة ال يئةةةةة  المكتةةةة  اإلقًيمةةةةي لمنظمةةةةة 

 الصاة العالمية لشمج المتوسط. 

شةةةارك مةةةي أعمةةةا  الورشةةةة   ةةةما  مةةةن و ار ةةةي الصةةةاة وال يئةةةة  الةةةدو  األع ةةةا   ▪
 والمساولين عن أنشطة الصاة وال يئة.

لتةةةةي مةةةن شةةةة ن ا أن  سةةةةا ي مةةةةي ناقشةةةم ورشةةةةة العمةةةة  العدألةةةد مةةةةن الموضةةةةوعات ا ▪
 اسةةين صةةاة المةةواطن العممةةيل والتةةي   ةةمنم: االنت ةةا  مةةن  طةةة   عيةة  عمةة  

( عًةن مسةتو، الةدو ل 2030-2019اإلطار االسةتما يجي  شة ن الصةاة وال يئةة  
و درا  قطاعي الصاة وال يئةة عًةن األدوات الم نيةة عًةن األدلةة لًعمة  والتةد   
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لصةةةًة  الوقايةةةة مةةةن األمةةةماا مةةةن  ةةةج  منةةة، مةةةن ق ةةة  قطاعةةةات التنميةةةة ذات ا
ومكاماة  ًوث ال وا ل وق ل   زواد قطاعي الصاة وال يئة  ةاألدوات االقتصةادية 
لنمةةةوذج التعةةةما البشةةةمي والعةةة   الممضةةةيل و قةةةدألم التكةةةاليف المتعًقةةةة  تًةةةوث 
ال ةةةوا ل  اإلضةةةامة إلةةةن  يسةةةيم عمًيةةةة  قةةةديي ال يانةةةات إلةةةن قواعةةةد  يانةةةات الصةةةاة 

العالمية واإلقًيمية لمنظمة الصاة العالميةل وماشمات  منام  العمة  العةام وال يئة 
 لمنظمة الصاة العالمية.

الما مم اإلقًيمي األو  لًةدو  العمميةة حةو  المعايةة أعما  مي  لعامةشارقم األمانة ا -
نظمتةةه الًجنةةة الدوليةةة لًصةةًي  األحمةةمل والةة ي الةة ي  لالصةةاية مةةي مماكةةز االحتجةةا 

 . دولة الكوام 5/12/2019-3ل تمة  ج  اع قد 
 باد  الدراسات العًمية وأم   الممارسات وال مام  مةي مجةا   الما مم إلن  دع ▪

الصةةةةةاية  األحةةةةةوا المعايةةةةةة الصةةةةةاية مةةةةةي أمةةةةةاكن االحتجةةةةةا  مةةةةةن أجةةةةة   اسةةةةةين 
 .لًماتجزان

قبةار المسةاولين مةي ال ةدمات الط يةة واإلدارات المسةاولة عةن شارك مي الما مم  ▪
دارات الصةةاة وقبةةار المسةةاولين اإلصةةجحيين و  ةةما  الصةةاة العامةةة السةةجون وإ

  .مي الدو  العممية
دعةةةةوة الًجنةةةةة التةةةةي   ةةةةمنم المةةةةا مم عةةةةدد مةةةةن التوصةةةةيات ال امةةةةة  صةةةةدر عةةةةن ▪

الدوليةةةةةةة لًصةةةةةةًي  األحمةةةةةةم لًعمةةةةةة  عًةةةةةةن مواصةةةةةةًة  سةةةةةة ي  عقةةةةةةد  ةةةةةة ا المةةةةةةا مم 
مجةةةةةةا    صةةةةةةورة دوراةةةةةةة لمتا عةةةةةةة  ن يةةةةةة  التوصةةةةةةيات ومشةةةةةةارقة المسةةةةةةتجّدات مةةةةةةي

ل المعايةةةةةة الصةةةةةاية دا ةةةةة  مماكةةةةةز اإلصةةةةةج  وإعةةةةةادة الت  يةةةةة  وأمةةةةةاكن االحتجةةةةةا 
الت كيةةةةةةةةد عًةةةةةةةةن  صوصةةةةةةةةية وسةةةةةةةةماة ال يانةةةةةةةةات الصةةةةةةةةاية الش صةةةةةةةةية لًنةةةةةةةةزال ل و 

وعًةةةةةةةةةن أ ميةةةةةةةةةة اعتمةةةةةةةةةاد الةةةةةةةةةنظي المعًوما يةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةاية ورمط ةةةةةةةةةا مةةةةةةةةة، الةةةةةةةةةنظي 
عزاةةةةةةز ل  اإلضةةةةةةامة إلةةةةةةن  المسةةةةةةت دمة مةةةةةةي الماسسةةةةةةات الصةةةةةةاية مةةةةةةي المجتمةةةةةة،

ي الط ةةةةةةةةي المسةةةةةةةةتمّم والتةةةةةةةةدرا  المناسةةةةةةةة  لًكةةةةةةةةوادر الصةةةةةةةةاية والطةةةةةةةةواقي التعًةةةةةةةةي
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المسةةةةةةةةاندة ل ةةةةةةةةال العةةةةةةةةامًين مةةةةةةةةي مماكةةةةةةةةز اإلصةةةةةةةةج  وإعةةةةةةةةادة الت  يةةةةةةةة  وأمةةةةةةةةاكن 
 االحتجا .

 صةةةةة ة مماقةةةةة  مةةةةةي االجتمةةةةةاع السةةةةةنوي لًمجًةةةةةس العًمةةةةةي  العامةةةةةةشةةةةةارقم االمانةةةةةة  -
األمانةةة  ل الةة ي نظمتةةهاالستشةةاري المشةةتمك لًمجًةةس العممةةي لج تصاصةةات الصةةاية

 الممًكة  14/12/2019-13ألومي  العامة لًمجًس العممي لج تصاصات الصايةل
 االردنية ال اشمية.

و اةةةم الصةةةاة  الممًكةةةة االردنيةةةة ال اشةةةمية النااةةة  السةةةيد المجًةةةس  أعمةةةا متةةةتح ا ▪
ل  ا ةةةور االو  لةةةمايس ال يئةةةة العًيةةةا لًمجًةةةس العممةةةي لج تصاصةةةات الصةةةاية

السةةةةةا قين وأسةةةةةا  ة وا تصاصةةةةةين مةةةةةي المجةةةةةا  عةةةةةدد مةةةةةن و را  الصةةةةةاة العةةةةةمب 
 .الصاي من م تًت الدو  العممية

اال تصاصةات الصةاية  :مةن المواضةي،  ماةورت حةو  اا االجتماعات عةدد ا م  ▪
المنةةةةا   عًةةةةن المايسةةةةية الدقيقةةةةةل وضةةةة،  ليةةةةات واضةةةةاة ومتقدمةةةةة مةةةةي التةةةةدرا  

ام و اةةدألد نظةةي والمةةدرمين ومماكةةز التةةدرا  لتطةةو  والمتةةدرمينطبةةا  كاديميةةة واألاأل
التةةةدرا  لًمجًةةةس العممةةةي لج تصاصةةةات الصةةةاية المطبقةةةة مةةةي م تًةةةت الةةةدو  

المجًةةس قةةمارات المكتةة  التن يةة ي لًمجًةةس و قةةارام المجةةالس  اةةد قمةةا . العمميةةة
العًميةةةةةة ومقتمحا  ةةةةةا والتعةةةةةدألجت التةةةةةي  مةةةةةم عًةةةةةن الجااةةةةةة الدا ًيةةةةةة لًمجةةةةةالس 

 طار  طوام عم  المجًس.إ وميم ا من المواضي، التي  ندرج مي لالعًمية
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 في مجال الشباب والرياضة: -3
 الرعاليا  التي نظمترا األمانة العامة في مجال الشباا والرياضة:

(  تةةةارا  42( د.ع  908 ن يةةة اا لقةةةمار مجًةةةس و را  الشةةةباب والمااضةةةة العةةةمب رقةةةي   -
ردنيةةةة ل نظمةةةم األمانةةةة العامةةةة  التنسةةةيت مةةة، و ارة الشةةةباب  الممًكةةةة األ23/4/2019

 – 6ال اشةةةةةةةميةل دورة عةةةةةةةن إدارة الجةةةةةةةودة مةةةةةةةي ال يئةةةةةةةات المااضةةةةةةةيةل  ةةةةةةةج  ال تةةةةةةةمة 
  الممًكة األردنية ال اشمية. 11/9/2019

 ةةدمم الةةدورة إلةةن  زواةةد المشةةارقين  الم ةةارات والعًةةوم الادأل ةةة مةةي إدارة ال يئةةات  ▪
 المااضةةيةل وإلقةةا  ال ةةو  عًةةن التاةةديات والمشةةكجت التةةي  واجةةه عمةة  ال يئةةات
المااضةةية والاًةةو  المناسةةبة لمعالجت ةةال  اإلضةةامة إلةةن التمقيةةز عًةةن أ ميةةة  اةةادة 
و نوا، المصةادر الماليةة ال ا يةة لً يئةات المااضةيةل و بةاد  ال  ةمات الناجاةة  ةين 
الةةةدو  العمميةةةة مةةةي قيفيةةةة إدارة الجةةةودة مةةةي ال يئةةةات المااضةةةيةل و مكةةةين القيةةةادات 

ب والمااضةةةةة أو مةةةةن مةةةةي حكم ةةةةا مةةةةن وضةةةة، اإلداراةةةةة العامًةةةةة مةةةةي و ارات الشةةةةبا
السياسةةةات وال طةةةط الك يًةةةة  تطةةةوام عمةةة  ال يئةةةات المااضةةةية التةةةي  عمةةة   اةةةم 

 مظًت ا.

شةةةارك مةةةي أعمةةةا  الةةةدورة عةةةدد مةةةن المت صصةةةين مةةةي إدارة الجةةةودة مةةةي ال يئةةةات  ▪
 المااضية  الدو  العممية.

سةةت مار مةةي  ا ةةم الةةدورة عةةدداا مةةن الماةةاور ال امةةة التةةي   ةةمنم: التسةةوات واال ▪
األنديةةةةل إدارة الجةةةودة الشةةةامًة وال ياكةةة  التنظيميةةةة والكةةةوادر البشةةةماة مةةةي ال يئةةةات 
المااضةةةيةل اإلدارة االسةةةتما يجية وإدارة األ مةةةاتل إدارة المنشةةةآت المااضةةةية  آليةةةات 

 اقتصاد السوج الامل قيفية إدارة ال يئات المااضية.

(  تةةةارا  42( د.ع  915لعةةةمب رقةةةي   ن يةةة اا لقةةةمار مجًةةةس و را  الشةةةباب والمااضةةةة ا -
"ل نّظمةةم األمانةةة 2019ل  شةة ن " ةةونس عاصةةمة الشةةباب العممةةي لعةةام 23/4/2019

 العامة ال عاليات التالية  التنسيت م، و ارة شاون الشباب والمااضة التونسية:
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-17المةةةا مم العممةةةي االقًيمةةةي ال ةةةاني والعشةةةمان لًممشةةةداتل وذلةةة   ةةةج  ال تةةةمة  ▪
 ألنة الامامات  الجم وراة التونسية. مد 22/9/2019

 ةةةةدع المةةةةا مم إلةةةةن رسةةةةي السياسةةةةة العامةةةةة لامقةةةةة الممشةةةةدات مةةةةي الةةةةوطن  
العممةةةةيل ووضةةةة، اسةةةةتما يجيات و طةةةةط إقًيميةةةةة   ً ةةةةي احتياجةةةةات وأولواةةةةات 
المنظمةةات األع ةةا ل وإ ةةما  الامقةةة اإلرشةةادية والعمةة  عًةةن  نميت ةةا عًةةن 

 ت القيادات النسااية الكشفية.مستو، الوطن العممي و   ي  ومنا  قدرا
شةةةاب وشةةةا ة مةةةن اال اةةةادات والجمعيةةةات  100شةةةارك مةةةي أعمةةةا  المةةةا مم  

 العممية لًممشدات.

اشةةةةتم  المةةةةا مم عًةةةةن ور  عمةةةة  حةةةةو  االسةةةةتما يجية العالميةةةةةل وال طةةةةة  
 ال ج ية لن  ة الامقة الكشفيةل ومنا  القدرات.

ا يةةة والمةةدن السةةياحية ر   ةةمن  منةةام  المةةا مم  اةةارات لةةبعز المواقةة، التا 
 التونسية.

المةةةةا مم العممةةةةي حةةةةو  "الشةةةةباب: سةةةة ما  السةةةةجمة عًةةةةن الطمقةةةةات"  اةةةةم شةةةةعار  ▪
 مدألنةةة  8/12/2019-3"الشةباب قةوة ماعًةة مةي  نةا  الةوطن"ل وذلة   ةج  ال تةمة 

 مدنين  الجم وراة التونسية.

  ةةدع المةةا مم إلةةن  طةةوام االمكانيةةات ال ا يةةة لًشةةباب وإكسةةا  ي مجموعةةة 
مةةةن ال  ةةةمات والم ةةةارات والتقنيةةةات مةةةي مجةةةا  الوقايةةةة مةةةن حةةةوادث الطةةةمجل 
و مكيةن ي مةةن  ليةةات  صةةور وإعةداد و قيةةيي المبةةادرات ذات العجقةةة  السةةجمة 
من حوادث الطمقاتل ورسةي ال طةط و  نةي االسةتما يجيات و  ةامم الج ةود 
مةةةن أجةةة  الماامظةةةة عًةةةن ال ةةةموة البشةةةماة وضةةةمان سةةةجمة المةةةواطنينل مةةةن 
 ج  العم  عًن  مسي   قامة التطوع لًوقاية من حوادث الطمقةاتل وإيجةاد 
الاًةةةو  والمقتمحةةةات ووضةةةع ا موضةةة، التن يةةة  لًاةةةد مةةةن  ةةة   الاةةةوادث أو 

 معالجة أسبا  ا والت فيف من   ار ا السً ية.
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مةةةةن ال تيةةةةان وال تيةةةةات مةةةةن الجم وراةةةةة التونسةةةةية  120شةةةةارك مةةةةي المةةةةا مم  
 والدو  العممية.

مةةا مم عًةةن ور  عمةة  مةةي مجةةاالت ال ممجةةة والت طةةيط والعمةة  لاشةةتم  ا 
 التشارقي والمتا عة والتقييي. 

(  تةةةارا  42( د.ع  908 ن يةةة اا لقةةةمار مجًةةةس و را  الشةةةباب والمااضةةةة العةةةمب رقةةةي   -
ل نظمةةم األمانةةة العامةةة  التنسةةيت مةة، ال يئةةة العامةةة لًمااضةةة  الممًكةةة 23/4/2019

ا ية حو  إدارة ال عاليات والمنشآت المااضيةل  ةج  ال تةمة العممية السعوديةل دورة  در 
  مدألنة جدة. 26/9/2019–21
 ةةدمم الةةدورة إلةةن  زواةةد المشةةارقين  المعةةارع والم ةةاهيي والقةةدرات األساسةةية ذات  ▪

العجقة  عًي ومةن   طةيط وإدارة ال عاليةات المااضةيةل والتعةمع عًةن قيفيةة  ادألةد 
معاليةةةل والتعةةمع عًةةن األسةةالي  العًميةةة والعمًيةةة حاجةةة المنظمةةة أليةةة مناسةةبة أو 

الادأل ةةةة مةةةي   طةةةيط و نظةةةيي وإدارة أعمةةةا  ال عاليةةةات الم تً ةةةةل و بةةةاد  ال  ةةةمات 
العًميةةة والم نيةةة  ةةين المةةدرمين والمتةةدرمين مةةن ج ةةة ومةةين المتةةدرمين أن سةة ي مةةن 

 ج ة أ م،.

ال عاليةةةةات  شةةةةارك مةةةةي الةةةةدورة عةةةةدد مةةةةن المت صصةةةةين والم تمةةةةين  ةةةةإدارة و نظةةةةيي ▪
 المااضية.

(  تةةةارا  42( د.ع  907 ن يةةة اا لقةةةمار مجًةةةس و را  الشةةةباب والمااضةةةة العةةةمب رقةةةي   -
ل نظمةةةم األمانةةةة العامةةةة  التعةةةاون مةةة، و ارة الشةةةباب  الممًكةةةة األردنيةةةة 23/4/2019

ال اشميةل لقا  شباب العواصي العمميةة السةادس عشةم  اةم شةعار "منتةد، المبةادرات 
 العاصةمة  12/10/2019–4عًةن المجتمعةات العمميةة"ل  ةج  ال تةمة  الشبا ية وأ م ةا
 األردنية عّمان.

 ةةةدع الًقةةةا  إلةةةن  عزاةةةز دور الشةةةباب مةةةي صةةةناعة المبةةةادراتل و شةةةجي، ال طةةةط  ▪
واإلعةةةداد لًمبةةةادرات الشةةةبا يةل واألدوات المسةةةت دمة مةةةي  اقيةةةت التنميةةةة الشةةةبا ية 
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سةةةةًوك الشةةةةبابل ودور المبةةةةادرات المجتمعيةةةةةل والمبةةةةادرات الشةةةةبا ية وأ م ةةةةا عًةةةةن 
الشةةبا ية مةةي الت قيةةف والتوعيةةةل ودور ماسسةةات المجتمةة، المةةدني  كامةةة إمكانا  ةةا 

 مي رعاية و  ني المبادرات الشبا ية.
  ةةمن الًقةةةا  جًسةةةات نقاشةةية  ةةةين المشةةةارقينل ولقةةا ات مةةة، ذوي اال تصةةةاصل  ▪

ل و نظةيي معةما وعموضاا لتجارب الةدو ل و اةارات ميدانيةة لًماسسةات الاكوميةة
  ما ي  قامي عممي.

(  تةةةارا  40( د.ع  861 ن يةةة اا لقةةةمار مجًةةةس و را  الشةةةباب والمااضةةةة العةةةمب رقةةةي   -
ل  شةةة ن دعةةةي الشةةةباب العممةةةي النةةةا   مةةةي دو  الجةةةوار  إنشةةةا  مشةةةارا، 10/4/2017

 رااضةةةةية م صصةةةةة ل دمةةةةة الشةةةةباب السةةةةوريل  سةةةةًّمم األمانةةةةة العامةةةةة  ةةةةج  ال تةةةةمة
عدة مجع  رااضية مي الجم وراة الً نانية مي  ًةديات قتممايةا  11-16/10/2019

وال يشةةةة وقي ةةةون ومةةةجويل والتةةةي  ةةةي إقامت ةةةا  اةةةم إشةةةماع و ارة الشةةةباب والمااضةةةة 
 الً نانية.

(  تةةةارا  42( د.ع  908 ن يةةة اا لقةةةمار مجًةةةس و را  الشةةةباب والمااضةةةة العةةةمب رقةةةي   -
و ارة الشةةةباب  جم وراةةةة مصةةةم  ل نظمةةةم األمانةةةة العامةةةة  التنسةةةيت مةةة،23/4/2019

العمميةةةل ال منةةام  العممةةي المتقةةدم إلعةةداد مصةةممي العةةموا المااضةةيةل  ةةج  ال تةةمة 
  الممقز األوليم ي  مدألنة القا مة. 27/10-1/11/2019
مةةةن  2مةةةن المجةةةا  و 2أشةةة اص مةةةن قةةة  دولةةةة عمميةةةة   4شةةةارك مةةةي ال منةةةام   ▪

  العةةةةةموا المااضةةةةةية السةةةةةيدات( مةةةةةن الكةةةةةوادر العمميةةةةةة المت صصةةةةةة مةةةةةي مجةةةةةا
وال يئةةةةةةات العامًةةةةةةة والعةةةةةةامًين مةةةةةةي مجةةةةةةا  إدارة و نظةةةةةةيي االحت ةةةةةةاالت والعةةةةةةموا 

 المااضية.

  ةةةمن ال منةةةام  مجموعةةةة مةةةن المااضةةةمات وور  العمةةة  حةةةو  قيفيةةةة  صةةةميي  ▪
 العموا المااضية و باد  ال  مات  ين الومود المشارقة مي   ا المجا .
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ًةةةس شةةةباب أورومةةةال منتةةةد، الشةةةباب العممةةةي نظمةةةم األمانةةةة العامةةةة  التنسةةةيت مةةة، مج -
–4األورومةةةةي السةةةةا ،  اةةةةم شةةةةعار "الشةةةةباب والسةةةةًي واألمةةةةن"ل وذلةةةة   ةةةةج  ال تةةةةمة 

 مي مدألنة  ودا سم  المجم. 8/11/2019

( شةةاب وشةةا ة مةةن الةةدو  العمميةةةل  اإلضةةامة إلةةن 44شةةارك مةةي أعمةةا  المنتةةد،   ▪
اا ممةن ل ةةي القةدرة عًةةن عامةة 30و 18الشةباب األورومةي ممةةن  تةماو  أعمةةار ي  ةين 

التواصةة   الًغةةة االنجًيزاةةة والعمميةةةل  اإلضةةامة إلةةن النشةةطا  مةةي المجتمةة، الةة ألن 
 لدأل ي مبادرات وأنشطة مي موضوع المنتد،.

صةةةدر عةةةن المنتةةةد، عةةةدد مةةةن التوصةةةيات ال امةةةة التةةةي   ةةةمنم: أ ميةةةة  كةةةا ت  ▪
  شةماكة الشباب معاا عًن رؤاة مشتمقة و ارطة طمات واضاة لًةد و  مةن  ةج

الشةةةباب العةةةالمي لمنةةة، الصةةةماعات ومكاماةةةة التطةةةمع والعنةةةت ومنةةةا  سةةةجم دااةةةيل 
 اإلضةةةامة إلةةةن  عزاةةةز مشةةةارقة الشةةةباب العممةةةي مةةةي الا ةةةا  عًةةةن األمةةةن الةةةوطني 

 والسًي العالمي.
(  تةةةارا  42( د.ع  907 ن يةةة اا لقةةةمار مجًةةةس و را  الشةةةباب والمااضةةةة العةةةمب رقةةةي   -

العامةةة  التنسةةيت مةة، ال يئةةة العامةةة لًمااضةةة  الممًكةةة ل نظمةةم األمانةةة 23/4/2019
 – 21/11العمميةةةةةةةة السةةةةةةةعوديةل  منةةةةةةةام  رحًةةةةةةةة المشةةةةةةةاعم المقدسةةةةةةةةل  ةةةةةةةج  ال تةةةةةةةمة 

  الممًكة العممية السعودية. 2/12/2019
( شةباب مةن قة  دولةة عمميةة ممةن  ةماو  أعمةار ي  ةين 4شارك مي ال منام  عةدد   ▪

لومةةةد وممةةةن لةةةي يسةةة ت ل ةةةي المشةةةارقة مةةةي عامةةةاال  اإلضةةةامة إلةةةن راةةةيس ا 30و 22
 ال منام  من ق  .

  ةمن ال منةام   اةارة إلةن الكعبةةة الم شةّممة ألدا  مناسة  العمةمة لًومةود المشةةارقةل  ▪
و اةةةارة إلةةةن الجمعيةةةة األ ًيةةةة لمطةةةّومي الةةةدو  العمميةةةةل ومعةةةما عمةةةارة الاةةةممين 

ةقيا  مةةزمل ومجمة، المًة  ع ع ةد هللاالشةما ينل ومشةموع المًة    ةد العزاةز لكسةةوة لس 
الكعبةةةة المشةةةممةل ومعةةةز الزاةةةارات لمسةةةجد قبةةةا  ومتاةةةت المدألنةةةة المنةةةورة و اةةةارة 

  المدألنة المنورة. مسجد المسو  
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(  تةةةارا  42( د.ع  907 ن يةةة اا لقةةةمار مجًةةةس و را  الشةةةباب والمااضةةةة العةةةمب رقةةةي   -
وال يئةةةل ل نظمةةم األمانةةة العامةةة  التنسةةيت مةة، اال اةةاد العممةةي لًشةةباب 23/4/2019

 .26/12/2019–20منتد، الشباب العممي األمماقيل  مدألنة أسوان  ج  ال تمة 
 ةةةدع المنتةةةد، إلةةةن المشةةةارقة مةةةي مبةةةادرة م امةةةة السةةةيد راةةةيس جم وراةةةة مصةةةم  ▪

العمميةةة "أسةةوان عاصةةمة الشةةباب اإلمماقةةي"ل ومشةةارقة الشةةباب مةةي  اقيةةت أ ةةداع 
ت الدوليةةةة  ةةةين الشةةةباب العممةةةي التنميةةةة المسةةةتدامةل  اإلضةةةامة إلةةةن  بةةةاد  ال  ةةةما

واإلمماقةةيل وسةة    اقيةةت التكامةة  االقتصةةادي  ةةين دو  حةةوا ن ةةم النيةة  والةةدو  
العممية لتاقيت التنمية المستدامةل م جا عةن التاةديات ال يئيةة والتنمواةة مةي دو  

 حوا الني ل و مكين الشباب والممأة مي ق ايا التنمية.

وار ال قامةات و مكةين الشةباب والمةمأة وق ةايا  ناو  المنتد، موضوعات التماث وح ▪
الشباب عًن سطح األحداث العالميةل م جا عن ق ةايا البطالةة وال جةمة وال جةمة 

 ميم الشمعية واإلر ابل وق ل  ق ايا الميا   المنطقة العممية واإلمماقية.

شةةةةباب مةةةةن ال تيةةةةان وال تيةةةةات مةةةةن قةةةة   4شةةةةارك مةةةةي المةةةةا مم ومةةةةد مكةةةةّون مةةةةن  ▪
 .دولة عممية

(  تةةةارا  42( د.ع  906 ن يةةة اا لقةةةمار مجًةةةس و را  الشةةةباب والمااضةةةة العةةةمب رقةةةي   -
ل نظمةةم األمانةةة العامةةة  التنسةةيت مةة، ال يئةةة العامةةة لًمااضةةة  الممًكةةة 23/4/2019

العممية السعوديةل ال منام  التطوعي إلدارة األ مةات والكةوارث الط يعيةةل  ةج  ال تةمة 
 الممًكة العممية السعودية. مدألنة جدة   26/12/2019–20
شةةةباب مةةةن ال تيةةةان وال تيةةةات مةةةن قةةة  دولةةةة عمميةةةة  4شةةةارك مةةةي ال منةةةام  عةةةدد  ▪

  اإلضامة إلن رايس الومد.
 ةةدع ال منةةام  إلةةن  ةةدرا  الشةةباب عًةةن مبةةادرات دمةة، األ طةةار وحمايةةة األروا   ▪

 والممتًكاتل و نظيي وإدارة الاشود مي حاالت الكوارث ونشم الوعي لةد، الشةباب
لتمكينةةه مةةن ا  ةةاذ قةة  التةةدا يم الممكنةةة لًتعامةة  مةة، الكةةوارث والاةةد مةةن ال سةةاام 

 المتوقعة.
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  من ال منام  ور  عم  ودورات  درا يةة  نظةمي وعمًةي( مةي مجةا  األسةالي   ▪
الادأل ةةة مةةي إدارة الكةةوارث واأل مةةات والطةةمج واألسةةالي  الم ًةةن لمواج ةةة الامااةةت 

ة السةةيو  واإلسةةعامات األوليةةة و اةةارات لةةبعز والطةةمج واألسةةالي  الم  ًةةن لمواج ةة
 المعالي  مدألنة جّدة. 

(  تةةةارا  42( د.ع  907 ن يةةة اا لقةةةمار مجًةةةس و را  الشةةةباب والمااضةةةة العةةةمب رقةةةي   -
ل نظمم األمانة العامة  التنسةيت مة، و ارة الشةباب والمااضةة  جم وراةة 23/4/2019

ات الشةةةبا ية وعجقت ةةةا  ةةةدحم مصةةةم العمميةةةةل المةةةا مم الةةةدولي  اةةةم عنةةةوان "المبةةةادر 
 7/1/2020–3اإلر اب"  ام شعار "شباب واحد .. مكةم واحةد"ل وذلة   ةج  ال تةمة 

 عًن  ام  اجتماع المكت  التن ي ي لمجًس و را  الشباب والمااضة العمب.

( من الشباب من ق  دولة عممية  اإلضامة الةن راةيس 4شارك مي الما مم عدد   ▪
السةادة الةو را   4/1/2020المةا مم الة ي أ قةيي  تةارا  الومدل وح م ح   امتتةا  
 أع ا  المكت  التن ي ي.

 نةةةةاو  المةةةةا مم عةةةةدداا مةةةةن الماةةةةاور ال امةةةةة التةةةةي  ت ةةةةمن: اإلر ةةةةاب والتطةةةةمع  ▪
 اإلعةةةةةةجم وضةةةةةةبط و وحيةةةةةةد المصةةةةةةطًاات(ل التكنولوجيةةةةةةا  ةةةةةةين  دمةةةةةةة اإلر ةةةةةةاب 

يةة القةدرات الشةبا ية ومواج تهل  ليات الجماعةات اإلر ا يةة مةي  جنيةد الشةبابل  نم
السةةةةت مار التكنولوجيةةةةا مةةةةي مواج ةةةةة اإلر ةةةةابل دور المااضةةةةة وال ةةةةن وال قامةةةةة مةةةةي 
مواج ة اإلر ابل دور ماسسات المجتم، المدني والماسسات الدألنية المسةمية مةي 
مواج ةةة اإلر ةةابل رؤاةةة الشةةباب المشةةارك مةةي قيفيةةة  و يةةت  عةةاون الةةدو  العمميةةة 

 ومات مي دحم اإلر اب.الست دام  كنولوجيا المعً
 شارقم ق  دولة  ورقة عم  حو  أحد مااور الما مم. ▪
( لًمكتةة  التن يةة ي لمجًةةس و را  الشةةباب 64نظمةةم األمانةةة العامةةة اجتمةةاع الةةدورة   -

 مقم األمانة العامةل  مااسة السيد و ام الشةباب  4/1/2020والمااضة العمب  تارا  
مكتةة  التن يةة يل وع ةةواة السةةادة و را  والمااضةةة  جم وراةةة مصةةم العمميةةة راةةيس ال

الشةةةباب والمااضةةةة األع ةةةا  مةةةي المكتةةة  التن يةةة يل ومشةةةارقة السةةة يمة د. هي ةةةا  أ ةةةو 
مزالة األمين العام المساعد راةيس قطةاع الشةاون االجتماعيةةل  اإلضةامة إلةن األمانةة 

 ال نية لًمجًس.
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مًة من الموضوعات من أ م ا:  قمام نشاط األ ▪ مانة ال نيةة  ةين ناق  االجتماع ج 
دور ةةةي المجًةةةس والمكتةةة ل  اةةةدألد السياسةةةة العمميةةةة لًشةةةباب والمااضةةةةل  شةةةكي  
لجنةةة  عةةدأل  األنظمةةة والًةةوااح ال اصةةة  مجًةةس و را  الشةةباب والمااضةةة العةةمبل 

( والةةةةدورة ال امسةةةةة عشةةةةم 2021الةةةةدورة المااضةةةةية العمميةةةةة الما عةةةةة عشةةةةم  ل نةةةةان 
أللعةةاب ميةةم األوليم يةةةل النظةةام األساسةةي (ل مشةةموع الااةةة دورة ا2025 العةةماج 

الموحةةةد لج اةةةادات المااضةةةةية العمميةةةةل مةةةة قمة   ةةةا ي  ةةةةين مجًةةةس و را  الشةةةةباب 
 والمااضة العمب وصندوج األمي المتادة لًسكان.

(  تةةةارا  42( د.ع  915 ن يةةة اا لقةةةمار مجًةةةس و را  الشةةةباب والمااضةةةة العةةةمب رقةةةي   -
األمانةةة  نظمةةم"ل 2019اب العممةةي لعةةام ل  شةة ن " ةةونس عاصةةمة الشةةب23/4/2019

"ل السياسةةات الموج ةةة لًشةةباب اةةم عنةةوان " ورومةةيمنتةةد، الشةةباب العممةةي األ العامةةة
  التنسةةةةةيت مةةةةة، و ارة شةةةةةاون الشةةةةةباب والمااضةةةةةة  الجم وراةةةةةة التونسةةةةةية  ةةةةةج  ال تةةةةةمة 

4 – 9/2/2020. 
الشةةةباب   ةةةدع المنتةةةد، إلةةةن  بةةةاد  ال  ةةةمات والتجةةةارب واالسةةةت ادة المشةةةتمقة  ةةةين ▪

العممي واألورومي مي مجا  السياسات الشبا يةل والتعماةف  السياسةات والمقارمةات 
والتاةةةةةةةديات العمميةةةةةةةة   صةةةةةةةوص االسةةةةةةةتما يجيات المندمجةةةةةةةة لًشةةةةةةةباب وصةةةةةةةيامة 
المقتمحةةات العمًيةةة الواجةة  اعتماد ةةا مةةي مجةةا  إرسةةا  االسةةتما يجيات المندمجةةة 

 لًشباب.  
شةةباب  4 ةةونس والةةدو  العمميةةة  واقةة،  شةةاب وشةةا ة مةةن 120شةةارك مةةي المنتةةد،  ▪

 من الجنسين ورايس ومد عن ق  دولة عممية.
  ةةمن المنتةةد، مااضةةمات عًميةةة عمًيةةة ونظماةةة وورشةةات عمةة  حةةو  مشةةارقة  ▪

الشةةةةةباب مةةةةةي وضةةةةة، االسةةةةةتما يجيات الشةةةةةبا ية و اةةةةةارات ميدانيةةةةةة لةةةةةبعز المواقةةةةة، 
 التارا ية والمدن السياحية التونسية.
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 ة واألسرة والطفولة:في مجال المرأ -4
 :أوالا: الرعاليا  التي نظمترا األمانة العامة في مجال المرأ 

نظمةةم األمانةةة العامةةة  التعةةاون مةة، لجنةةة اإلسةةكوا و يئةةة األمةةي المتاةةدة لًمسةةاواة  ةةين  -
ومنظمةة المةمأة العمميةةل اجتمةاع مماةت ال  ةما  لمماجعةة مسةودة  الجنسين و مكين الممأة 
 عةةةد  " يجةةةين"  التقةةةدم الماةةةم  مةةةي  ن يةةة  إعةةةجن ومن ةةةاج عمةةة  التقماةةةم اإلقًيمةةةي حةةةو 
مدألنةةةة مةةةي  االسةةةكوا مقةةةم لجنةةةةمةةةي  26/9/2019-25ألةةةومي  ل مسةةةة وعشةةةمان عامةةةاا 

 .  الجم وراة الً نانية  يموت
من جيةةة المماجعةةة و قةةارام الةة ي   ةةمن نةةاق  االجتمةةاع مسةةودة التقماةةم اإلقًيمةةي  ▪

اسية لًتقمامل و لية  طوام التقماةم اإلقًيمةي ال نية األس شّكًمن التي االدو  العشم 
 ةةي عةةما نتةةاا  االستشةةارات مةة، المجتمةة، المةةدني والشةةباب  قمةةاومماحةة  إعةةداد ل 

 لًمسا مة مي إ ما  عمًية المماجعة الدوراة.
عًةةن مسةةتو، اضليةةات  األع ةةا  الةةدو مم ًةةون عةةن  شةةارك مةةي أعمةةا  االجتمةةاع ▪

 مم ًةةينت حقةوج اإلنسةةانل  اإلضةةامة إلةةن لن وا  ةةالممأة و يئةةاالمعنيةةة  ةةاالوطنيةة 
 عن المجتم، المدني.

 لاألمي المتادة اإلنمااي واال اةاد األورومةي  منام مم األمانة العامة  التعاون م، نظّ  -
مةةا مم  عزاةةز دور المةةمأة مةةي مجتمعةةات مةةا  عةةد الصةةماع مةةي المنطقةةة العمميةةة ألةةومي 

  القا مة. 20-21/11/2019
تعزاةةةز  قيفيةةةة   عيةةة  القةةةمارات الدوليةةةة ذات الصةةةًة  ةةةدع المةةةا مم إلةةةن مناقشةةةة  ▪

مشةةارقة النسةةا  مةةي المنطقةةة العمميةةة مةةي عمًيةةات السةةجم ومماحةة  التعةةامي وإعةةادة 
ال نةةا . قمةةا  ةةدع إلةةن اسةةتقا  أ ةةي الةةدروس المسةةت ادة مةةن ممحًةةة النزاعةةات  يمةةا 
ر ألتصةة   وضةة، المةةمأة والتةةي ألنبغةةي أ ةة  ا مةةي االعتبةةار ليتسةةنن اسةةتكما  الع ةةو 
اضمةةةن والسةةةةدألد إلةةةةن ممحًةةةةة مةةةةا  عةةةةد النةةةزاع وممحًةةةةة االسةةةةتقمار. وقةةةةد صةةةةدر عةةةةن 

حةةمص  التةةي   ةةمنم:المةةا مم  يةةان  تةةامي ألاقةةد عًةةن عةةدد مةةن النقةةاط ال امةةة 
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الةةدو  عًةةن  ن يةة  مقةةمرات الع ةةود واال  اقةةات والمقةةمرات اإلقًيميةةة واألمميةةة التةةي 
لمجةاالت السةيما مةي مجةا    دع إلن حماية النسا ل و عزاز أدوار ن مةي جمية، ا

 نا  السجمل والتزام ي  تن ي  مقمرات أجندة المةمأة واألمةن والسةجم وإعةجن ومن ةاج 
 .2030وأجندة ل ل وا  اقية إلغا  قامة أشكا  التمييز ضد الممأة " يجين"عم  

 شاون الممأة مةي المنطقةة العمميةةل  اتشارك مي الما مم عدد من الو امات المعني ▪
 الدو  العممية وعدد من ال  ما  ومم ًي الس ارات. نون عومم ً

األمانة العامةة  التعةاون مة، و ارة العمة  والتنميةة االجتماعيةة  الممًكةة العمميةة  نظمم -
 20/12/2019-19السعودية "الدورة ال ال ة من منتد، الممأة العممية الصينية" ألةومي 

 8305سةةتو، الةةو اري رقةةي  الماةةاال مةةي إطةةار  ن يةة   قةةمار مجًةةس الجامعةةة عًةةن الم
 شةةةة ن العجقةةةةات العمميةةةةة مةةةة، التجمعةةةةات الدوليةةةةة  11/9/2018(  تةةةةارا  150د.ع  

 ن يةةة اا قةةة ل  را عةةةاا: العجقةةةات العمميةةةة مةةة، جم وراةةةة الصةةةين الشةةةع يةل و  -واإلقًيميةةةة
 مااسةةةةة  -2019( لًجنةةةةة المةةةةمأة العمميةةةةة  م ماألةةةةم 38لًتوصةةةةية الصةةةةادرة عةةةةن الةةةةدورة  

اماةةة الديمقماطيةةة الشةةع ية(  شةة ن است ةةامة الممًكةةة العمميةةة السةةعودية الجم وراةةة الجزا
 لًدورة ال ال ة من المنتد،. 

مةةةةن الماةةةةاور والموضةةةةوعات ال امةةةةة مةةةةي مجةةةةا  التمكةةةةين  اا نةةةةاق  المنتةةةةد، عةةةةدد ▪
سةة    نةةا  قةةدرات النسةةا  مةةي مجةةاالت رقمنةةة االقتصةةاد  :من ةةا لاالقتصةةادي لًمةةمأة 

إلن جان  العدألةد مةن الموضةوعات ذات العجقةةل ل ارالممأة واالست م لوالتكنولوجيا
وات ةةمن المنتةةد، قةة ل  مااةةدة مسةةتدألمة حةةو   مةةاج التعةةاون والشةةماكة  ةةين المةةمأة 

 والصينية. العممية

صدر عن المنتةد، "إعةجن الماةاا"ل الة ي أكةد عًةن عةدد مةن التوصةيات ال امةة  ▪
 مي مجا  التعاون العممي الصيني مي مجا  الممأة.

 :األمانة العامة في مجال المرأ شا كت فارا الرعاليا  التي : ثانياا 

شةةارقم األمانةةة العامةةة مةةي أعمةةا  "المةةا مم ر يةة، المسةةتو،  مناسةةبة الةة قم، العشةةمان  -
مةةةةةي العاصةةةةةمة الً نانيةةةةةة  8/11/2019-7" ألةةةةةومي 1325 رقةةةةةي لقةةةةةمار مجًةةةةةس األمةةةةةن
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و  جدألةةد االلتةةزام ن مةةي المشةةموع اإلقًيمةةي "ناةةي يةةموتل  صةة ت ا أحةةد الشةةمقا  المايسةةي
م، لجنة اإلسكوا و يئةة   التنسيتم، أجندة الممأة واألمن والسجم مي المنطقة العممية" 
 األمي المتادة لًمساواة  ين الجنسين و مكين الممأة.

أل دع المشموع إلن  عزاز المعممة حو  الج ةود التةي  قةوم   ةا الةدو  العمميةة مةي  ▪
وذلةة  لًوقةةوع عًةةن التقةةدم الماةةم  مةةي  ن يةة    ن يةة  أجنةةدة المةةمأة واألمةةن والسةةجمل

أل ةةدع المشةةموع أي ةةاا إلةةن قمةةا  ةة   األجنةةدة عًةةن المسةةتواين اإلقًيمةةي والةةوطني. 
مةةن أجةة  حةةد  1325 رقةةي اسةةتغج  ممصةةة الةة قم، العشةةمان لقةةمار مجًةةس األمةةن

الةةدو  عًةةن التجةةاوب مةة، أجنةةدة المةةمأة واألمةةن والسةةجم مةةن  ةةج  مناقشةةة التقةةدم 
 لن األولواات ذات العجقة عًن المستواين الوطني واإلقًيمي.إناداا المام  است

شةةارقم األمانةةة العامةةة مةةي أعمةةا  "االجتمةةاع ر يةة، المسةةتو، حةةو  التقةةدم الماةةم  مةةي  -
مةة،  لجنةةة ل  التنسةةيت  عةةد  مسةةة وعشةةمان عامةةاا" " يجةةين" ن يةة  إعةةجن ومن ةةاج عمةة  

  تةةارا  لسةةين ومنظمةةة المةةمأة العمميةةةاإلسةةكوا و يئةةة األمةةي المتاةةدة لًمسةةاواة  ةةين الجن
  ال طةةةوة األ يةةةمة مةةةي  ن يةةةالةةة ي ي عةةةّد و  ل الممًكةةةة األردنيةةةة ال اشةةةمية 28/11/2019

قًيميةةةة لمن ةةةاج ال منةةام  اإلقًيمةةةي  ةةين األمانةةةة العامةةةة والشةةمقا  ل عةةةداد لًمماجعةةة اإل
 .ق   مس سنوات " يجين"عم  
التوصةةيات حةةو  التقةةدم الماةةم   ةةدع المةةا مم إلةةن ال ةةموج  و يقةةة   ةةا عةةدد مةةن  ▪

ح مةةا  ةةي انجةةا    ةةج  ال مةةس سةةنوات يل و وضةة" يجةةين"مةةي  ن يةة  إعةةجن ومن ةةاج 
ي يجة  عًةن الةدو  العمميةة العمة  تةاألولواةات ال وقة ل ا الشة نل  الماضية مي  

 .عًي ا مي األعوام القادمة
 ون عةةنمم ًةةشةةارك مةةي المةةا مم عةةدد مةةن مم ًةةي الةةدو  العمميةةة والسةةادة ال  ةةما  و  ▪

 قًيمية المعنية.المنظمات اإل
صةةدر عةةن المةةا مم "ال يةةان العممةةي حةةو  التقةةدم الماةةم  مةةي  ن يةة  إعةةجن ومن ةةاج  ▪

 عةةد  مسةةة وعشةةمان عامةةاا" والةة ي أكةةد عًةةن عةةدد مةةن التوصةةيات  " يجةةين"عمةة  
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االسةةةةةتممار مةةةةةي مماجعةةةةةة التشةةةةةماعات الوطنيةةةةةة لتطوام ةةةةةا ال امةةةةةة التةةةةةي   ةةةةةمنم: 
ًتصةدي لأشةكا  التمييةز ضةد المةمأةل وا  ةاذ التةدا يم الج مةة و عدألً ا وإلغا  قامة 

جنت اكةةةةةات والممارسةةةةةات التمييزاةةةةةةل والتعجيةةةةة   تطةةةةةوام التشةةةةةماعات والسياسةةةةةات ل
وال مام  الج مة لمكاماة العنت ضد الممأة سوا  مةي ال  ةا  ال ةاص أو ال  ةا  

ام  قةمارات مجًةس  عزاةز االلتةز ل و العام و  مين اإلنجا ات الماققةة مةي  ة ا المجةا 
األمةن حةةو  المةةمأة والسةةجم واألمةةن  مةةا ي ةةمن الوقايةةة والامايةةة والمشةةارقة لًنسةةا  
وال تيةةةات  ةةةج  النزاعةةةات المسةةةًاة ومةةةي أعمةةةا  اإلما ةةةة وإعةةةادة اإلعمةةةار ومنةةةا  
السةةةةجمل و طةةةةوام ال طةةةةط الوطنيةةةةة ذات الصةةةةًة والمنسةةةةجمة مةةةة، االسةةةةتما يجيات 

ر مةةةةةةي معالجةةةةةةة ورمةةةةةة، الةةةةةةوعي حةةةةةةو  األنمةةةةةةاط االسةةةةةةتممال و واألولواةةةةةةات الوطنيةةةةةةة
االجتماعية السً ية والتمييزاة التةي ال  سةاوي  ةين الجنسةين والمسةا مة مةي  عةدأل  
األدوار والمسةةةاوليات مةةةي األسةةةمة ليسةةةا ي النسةةةا  والمجةةةا  عًةةةن قةةةدم المسةةةاواة مةةةي 
أعمةةةا  المعايةةةة ميةةةم مدموعةةةة األجةةةم والعمةةة  المنزلةةةي لتعزاةةةز التوامةةةت  ةةةين األسةةةمة 

 .لعم وا
األمانةةة العامةةة مةةي أعمةةا  "الةةدورة ال انيةةة لًقمةةة العالميةةة لًتمكةةين االقتصةةادي  شةةارقم -

"  اةةم شةةعار "مامقةةات التغييةةم" والتةةي ألةةتي  نظيم ةةا  التعةةاون مةة،  يئةةة 2019لًمةةمأة 
دولةةةةة اإلمةةةةارات    إمةةةةارة الشةةةةارقة -11/12/2019-10األمةةةةي المتاةةةةدة لًمةةةةمأة ألةةةةومي 

قة  عةامين و مقةز  ةد القمة العالمية لًتمكين االقتصةادي مةم عق  ا و   العممية المتادةل 
  ةةدع القمةةة إلةةن و عًةةن مناقشةةة إنجةةا ات المةةمأة مةةي م تًةةت القطاعةةات االقتصةةادية. 

دعةةي إ احةةة وصةةو  المةةمأة مةةي المنطقةةة العمميةةة إلةةن األسةةواج والقطاعةةات االقتصةةادية 
أة مةةةةةي المجةةةةةا  عةةةةةن  ةةةةةوميم الةةةةةدعي الةةةةةج م لتعزاةةةةةز الن ةةةةةوا  ةةةةةالمم  الناشةةةةةئةل م ةةةةةجا 

االقتصاديل و ومم منصة لعما أم   الممارسات والتجارب  ش ن س    وميم  يئة 
د. هي ةةةا  أ ةةةو مزالةةةة األمةةةين العةةةام   ةةة ال وقةةةد قامةةةم السةةة يمةاقتصةةةادية داعمةةةة لًمةةةمأة. 

وقةةةة ل   لال يةةةةان ال تةةةةامي لًقمةةةةةالمسةةةةاعد راةةةةيس قطةةةةاع الشةةةةئون االجتماعيةةةةة  إلقةةةةا  
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جةةوا م القاسةةمي رايسةةة  /جًسةةة مغًقةةة لسةةمو الشةةي ة المشةةارقة قمتاةةدث رايسةةي مةةي
 .أ نا  أعما  القمة لماسسة نما  لجر قا   الممأة 

 األسر :األمانة العامة في مجال  نظمتراالتي  الرعاليا : ثالثاا 

ل  تةةةةةةارا  لًجنةةةةةةة األسةةةةةةمة العمميةةةةةةة التاسةةةةةةعةاجتمةةةةةةاع الةةةةةةدورة  العامةةةةةةةاألمانةةةةةةة نظمةةةةةةم  -
 ة الموراتانية.مي الجم وراة اإلسجمي 2/10/2019

مةن   اإلضةامة إلةن عةدد لدولةة عمميةة 14مم ًون عةن  شارك مي أعما  االجتماع ▪
عةةدد ل و المنظمةةات اإلقًيميةةة العامًةةة مةةي مجةةا  ق ةةايا األسةةمة مةةي المنطقةةة العمميةةة

 الجم وراةةةةةةةة اإلسةةةةةةةجمية مةةةةةةةن الةةةةةةةو ارات والماسسةةةةةةةات المعنيةةةةةةةة  ق ةةةةةةةايا األسةةةةةةةمة 
 الموراتانية.

التوصيات ال امة التي   منم: التنسيت م، الدو   صدر عن االجتماع عدد من ▪
األع ةةةا  لًعمةةة  عًةةةن  ن يةةة  من ةةةاج العمةةة  لألسةةةمة مةةةي المنطقةةةة العمميةةةةل إعةةةداد 

"ل سةةةةةمي و عزاةةةةةز التماسةةةةة  األ ، سةةةةةم عمميةةةةةة لًاةةةةةد مةةةةةن العنةةةةةت األالسةةةةةتما يجية "اال
 اإلضةةامة إلةةن عةةما موضةةوع " اةةدألد االسةةتما يجية العمميةةة لألسةةمة" عًةةن الةةدورة 

لمجًةةةةةس و را  الشةةةةةاون االجتماعيةةةةةة العةةةةةمب إلقمار ةةةةةال م ةةةةةجا عةةةةةن إعةةةةةداد  (39 
  صور لمقتم  جاازة لًماسسات الصديقة لألسمة العممية.

 األسر :األمانة العامة في مجال شا كت فارا : الرعاليا  التي  ابعاا 

ت األسمة العممية حو  الزواج: اقتما ةا"مي امتتا  أعما  منتد، شارقم األمانة العامة  -
 3/12/2019-2ل ألةةومي ل الةة ي نظمةةه مع ةد الدوحةةة الةةدولي لألسةةمة"الباةوث والةةزواج

 العاصمة القطماة الدوحة.مي 

التاةةةديات التةةةي  واج  ةةةا ماسسةةةة الةةةزواج مةةةي الوقةةةم الاةةةالي مةةةي   اةةةد المنتةةةد، ▪
لمةا شة د ه  ة   المجتمعةات مةن  غييةمات سياسةية واقتصةادية  لالمجتمعةات العمميةة

مماد ةةال حيةةد  عةةاني األسةةمة أن  غييةةم  نيةةة األسةةمة وسةةًوك  ةةم ق يةةم عًةةأكةةان ل ةةا 
ومةةا  لالعمميةة حاليةةاا مةن أ ةةم النزاعةات والاةةموب التةي شةة د  ا  عةز دو  المنطقةةة
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أ ةةم  طةةور  كنولوجيةةا   اةةد المنتةةد، صةةاح  ذلةة  مةةن موجةةات نةةزو  ولجةةو ل قمةةا
شةكً ا المعًومات ووساا  التواص  الادألد سًباا عًن  ماس  أمةماد األسةمة و غيةم 

 النمطي المتعارع عًيه.

 قماةةم "حالةةة الةةزواج مةةي العةةالي العممةةي" الةة ي أعةةد  مع ةةد الدوحةةة  نةةاق  المنتةةد، ▪
الةةدوليل والةة ي يقةةدم عمضةةاا شةةامجا حةةو  قامةةة األ عةةاد والق ةةايا المتصةةًة  ةةالزواج 
مةةةةي العةةةةالي العممةةةةي مةةةةن حيةةةةد سةةةةياج الةةةةزواجل وأنماطةةةةهل وسةةةةن الةةةةزواجل والعمةةةة  

 جمة عًن الزواجل والزواج ا نا  النزاعات والاموب. والزواجل وأ م ال 

 الطرولة:في مجال نظمترا األمانة العامة : الرعاليا  التي خامساا 

والعشةةةمون لًجنةةةة الط ولةةةة العمميةةةةل  ال ال ةةةةاجتماعةةةات الةةةدورة العامةةةة األمانةةةة نظمةةةم  -
  الجم وراة اإلسجمية الموراتانية. 30/9/2019 تارا  

مةن  اإلضةامة إلةن عةدد  لدولةة عمميةة 14مم ًون عةن  تماعشارك مي أعما  االج ▪
عةةةةدد مةةةةن الةةةةو ارات و  لالمنظمةةةةات اإلقًيميةةةةة العامًةةةةة مةةةةي مجةةةةا  ق ةةةةايا الط ولةةةةة

 .  الجم وراة اإلسجمية الموراتانيةوالماسسات المعنية  ق ايا حقوج الط   

أجنةةةدة إعةةةداد "صةةةدر عةةةن االجتمةةةاع عةةةدد مةةةن التوصةةةيات ال امةةةة التةةةي   ةةةمنم  ▪
ل  اإلضةةامة إلةن متا عةةة "2030الط ولةة مةةي الةوطن العممةي  يةة لجسةت مار مةةيالتنم

 التعةاون ط ا  مي المنطقةة العمميةة" دراسة "عم  األ ن ي  التوصيات الصادرة عن 
م ةةةجا عةةةن عةةةما  مةةة، الةةةدو  األع ةةةا  والمنظمةةةات اإلقًيميةةةة والدوليةةةة المعنيةةةةل

ل ةي مةي الةوطن  من الشارع م و،ا "الدراسة التاًيًية لظا مة األط ا  ال ألن ألت  ون 
عًةةن مجًةةس و را  الشةةاون االجتماعيةةة العةةمب  لالعممةةي" والتوصةةيات المًاقةةة   ةةا

 ةة   ًةةدو  األع ةةا  لًاةةد مةةن لالعتماد ةةا قو يقةةة استمشةةادية  لمةةي دور ةةه القادمةةة
 الظا مة.

العامةةةةة االجتمةةةةاع ال ةةةةامس عشةةةةم لًجنةةةةة متا عةةةةة وقةةةةت العنةةةةت ضةةةةد األمانةةةةة  نظمةةةةم -
 مي الجم وراة اإلسجمية الموراتانية. 1/10/2019ارا  األط ا ل  ت
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التقماةةةم العممةةةي  ال امةةةة التةةةي   ةةةمنم: مةةةن الموضةةةوعات اا  اةةةد االجتمةةةاع عةةةدد ▪
المقةةارن لمةةد، إعمةةا   وصةةيات دراسةةة األمةةين العةةام لألمةةي المتاةةدة لوقةةت العنةةت 

 التعةةاون مةة، المم ةة قمةةا  اةةد االجتمةةاع أوجةةه ل (صةةدار ال الةةداإل  ضةةد األط ةةا 
التعةاون وأوجةه ال اص لألمين العام لألمي المتادة المعني  العنت ضد األط ةا ل 

مةةةة، المم ةةةة  ال ةةةةاص لألمةةةةين العةةةةام لألمةةةةي المتاةةةةدة المعنةةةةي  األط ةةةةا  والنزاعةةةةات 
جسةةةةتما يجية العمميةةةةة لامايةةةةة م ةةةةجا عةةةةن مماجعةةةةة الصةةةةيغة الن اايةةةةة لالمسةةةةًاةل 

 األط ا  مي وض، الًجو  مي المنطقة العممية.

مةن  اإلضةامة إلةن عةدد  لدولةة عمميةة 14مم ًون عةن  رك مي أعما  االجتماعشا ▪
عةةةةدد مةةةةن الةةةةو ارات و  لالمنظمةةةةات اإلقًيميةةةةة العامًةةةةة مةةةةي مجةةةةا  ق ةةةةايا الط ولةةةةة

 .  الجم وراة اإلسجمية الموراتانيةوالماسسات المعنية  ق ايا حقوج الط   

قتصةةادية واالجتماعيةةة   يةةموت: لًقةةمار الصةةادر عةةن القمةةة العمميةةة التنمواةةة: اال  ن يةة اا  -
ل أطًقةةةةةم مجًةةةةةس و را  الشةةةةةاون االجتماعيةةةةةة العةةةةةمب( ل38( والةةةةةدورة  2019ألنةةةةةاألم 

األمانة العامة  التنسيت م، الم وضية السامية لشةاون الججئةين "االسةتما يجية العمميةة 
لامايةةةةةةةة األط ةةةةةةةا  مةةةةةةةي وضةةةةةةة، الًجةةةةةةةو / النةةةةةةةزو  مةةةةةةةي المنطقةةةةةةةة العمميةةةةةةةة"ل  تةةةةةةةارا  

 قم األمانة العامة. ل  م25/11/2019
 ةةةةةدمم االسةةةةةتما يجية إلةةةةةن وضةةةةة، أسةةةةةس ل يئةةةةةة  منةةةةةة لألط ةةةةةا  الججئةةةةةين لتً ةةةةةي  ▪

احتياجةا  ي مةن  ةةج  إجةما ات  ادألةةد المصةًاة ال  ةًنل وإ احةةة مةمص التعًةةييل 
والعمةة  عًةةن االن ةةماط مةة، المجتمعةةات الم ةةي ة واألسةةم لتةةوميم حمايةةة األط ةةا  

ج ل وحمايةة األط ةا  الججئةين مةن الةزواج من العنت واالسا ة واإل مةا  واالسةتغ
 المبكم والعمالة واستغجل ي من ق   أطماع الصماع.

شارك مي إطجج الدراسة مم ًو مندوميات الةدو  األع ةا ل والمنظمةات اإلقًيميةة  ▪
ومنظمةات المجتمة، المةدني والدولية المعنية  ق ايا الط ولةة مةي المنطقةة العمميةةل 

  ةةةما   اإلضةةةامة إلةةةن الط ةةة  العممةةةيل حقةةةوج و عزاةةةز العامًةةةة مةةةي مجةةةا  حمايةةةة 
 .ومت صصين  ق ايا شاون الط ولة
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 في مجال حقوق اإلنسان: -5
 الرعاليا  التي شا كت فارا األمانة العامة في مجال حقو  اإلنساا:

 مقةم مكتة  األمةي المتاةدة  مدألنةة  22/10/2019-21شارقم األمانة العامةة ألةومي  -
 عنةةةوان "التم يبةةةات اإلقًيميةةةة لتعزاةةةز حقةةةوج اإلنسةةةان  جنيةةةف مةةةي أعمةةةا  ورشةةةة عمةةة 

وحماألت ةةةةا"ل قمةةةةا عقةةةةدت األمانةةةةة العامةةةةة عًةةةةن  ةةةةام  ورشةةةةة العمةةةة  جًسةةةةة إحاطةةةةة 
لًمجموعة العممية  جنيف عًن مستو، ال  ما  حو  "ج ود جامعة الةدو  العمميةة مةي 

 مجا  حقوج اإلنسان". 

جامعةةةة الةةةدو  العمميةةةة واال اةةةاد  (" القةةةااي  ةةةين2مةةةي إطةةةار  منةةةام  التعةةةاون "الاةةةوار   -
 مدألنةةة  موقسةة   30/10/2019-29 ةةج  ألةةومي  األمانةةة العامةةةاألورومةةيل عقةةدت 

سًسةةًة اجتماعةةةات مةةة، مسةةةاولي مًةةةت حقةةوج اإلنسةةةان مةةةي اال اةةةاد األورومةةةيل حيةةةد 
 صصةةم الًقةةا ات لباةةد أولواةةات الشةةماكة وسةة    عزاةةز التعةةاون  ةةين الجةةان ين مةةي 

 مقةم  29/11/2019ا ع قد اجتماع مي  ة ا اإلطةار  تةارا  مجا  حقوج اإلنسانل قم
 األمانة العامة.

شةةارقم األمانةةة العامةةة مةةي أعمةةا  الةةدورة السادسةةة عشةةمة لًجمعيةةة العموميةةة لًشةةبكة   -
 القةا مةل والتةةي  5/12/2019-4العمميةة لًماسسةات الوطنيةة لاقةوج اإلنسةانل ألةومي 
القومي لاقوج اإلنسان مي جم وراةة  ش دت نق  المااسة السنواة لًشبكة من المجًس

مصةةةم العمميةةةة إلةةةن ال يئةةةة المسةةةتقًة لاقةةةوج اإلنسةةةان مةةةي دولةةةة مًسةةةطينل قمةةةا شةةة د 
 االجتماع  اد س    عزاز التعاون  ين األمانة العامة والشبكة.

سة   شارقم األمانة العامة مي أعما  ورشة عم  عًن مستو، ال  ما   ام عنةوان " -
"ل التةةي نظم ةةا طماةةت الت قيةةف مةةي مجةةا  حقةةوج اإلنسةةان و ليةةات  مكةةين الشةةباب عةةن

األمةةي المتاةةدة لًتةةدرا  والتو يةةت مةةي مجةةا  حقةةوج اإلنسةةان لجنةةوب مةةمب  سةةيا ممقةةز 
  الجم وراة التونسية. 7/12/2019-6ألومي ل والمنطقة العممية
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 في مجال منظمات المجتمع المدني: -6
 مجال مقظما  المجتمع الم)ني: أوالا: الرعاليا  التي نظمترا األمانة العامة في

مسةا قة نظمم األمانة العامة  التنسيت مة، مجًةس الشةباب العممةي لًتنميةة المتكامًةةل  -
 مقةةةم "الشةةةاب النمةةةوذج" مةةةي نسةةة ت ا ال انيةةةة  اةةةم شةةةعار "الطماةةةت ناةةةو االنتمةةةا "ل 

ل و عةةةد  ةةة   المسةةةا قة  ةةةي أو  مسةةةا قة  ةةةالوطن 19/9/2019األمانةةةة العامةةةة  تةةةارا  
 . ما  القدوة الشا ة والممز الشبا ي ال ي يعد نموذجاا لًشبابإ عم  عًن العممي 

 ةما  الشةاب القةدوة  الةدو  العمميةةل و مسةي  االنتمةا   ال واةة إإلةن المسا قة   دمم ▪
الوطنيةةة والعمميةةةل واسةةتن ار ال مةةي ومةةمس القةةيي لةةد، الشةةبابل والتمسةة   العةةادات 

  .صيًةوالتقاليد العممية األ
ماسسةة األميةم مامةد  ةن و  لًتطةوع اال ااد العمميانة العامة  التنسيت م، عقدت األم -

ل النس ة ال انية من قجدة ماسسة األميم مامد  ن م د العالميةة م د لًتنمية االنسانية
لألعمةةةا  التطوعيةةةة مةةةي الةةةوطن العممةةةيل وذلةةة   اةةةم رعايةةةة جامعةةةة الةةةدو  العمميةةةةل 

 .5/12/2019 تارا  
 كةماي صةانعي أم ة  المشةارا، التطوعيةة مةي الةوطن ة( إلن جاازة  القجدال م دم ▪

العمميل ووضة،   ةما  ي ومشةاراع ي مةي  ةارة ال ةو  ومةي أوسةاط المتطةوعين  مةا 
يسا ي مي نشم  قامة التطوع و طوام األعمةا  التطوعيةة وإ ةما  دور ةا مةي التنميةة 

الشماكة ال اعًة الشامًة والمستدامة لًمجتمعات العمميةل  اإلضامة إلن  عزاز م دأ 
مةةة، منظمةةةات المجتمةةة، المةةةدني وال يئةةةات والماسسةةةات وال ةةةمج التطوعيةةةةل و عزاةةةز 
رو  المنامسةةةةةة الشةةةةةما ة  ةةةةةين الجمعيةةةةةات والمماكةةةةةز وال ةةةةةمج التطوعيةةةةةة مةةةةةي العةةةةةالي 

 العممي. 

نّظمةةم األمانةةة العامةةة  التنسةةيت مةة، الممقةةز العممةةي لًةةوعي  القةةانون "منتةةد،  اةةديات  -
 مقةةم األمانةةة  16/12/2019-14مةةي الةةوطن العممةةي"ل  ةةج  ال تةةمة ال قامةةة القانونيةةة 

 العامة.
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 دع المنتد، إلن مناقشة و اًي  األمكار والمؤ، والمقتمحات  جا  عةدد مةن  ًة   ▪
التاةةديات األك ةةم أ ميةةة  ةةج   ةة   ال تةةمة ال ارقةةة مةةي  ةةارا  الةةوطن العممةةيل  غيةةة 

ماع المعنيةةة   ةةال  مةةا يم ًةةه الوصةةو  لاًةةو  عمًيةةة قا ًةةة لًتط يةةت مةةن قامةةة األطةة
 الوعي  القانون من وقاية مبكمة من  ً  الجمااي المستاد ة.

 ثانياا: الرعاليا  التي شا كت فارا األمانة العامة في مجال مقظما  المجتمع الم)ني:

االسةةت مار العممةةةي االمماقةةي والتعةةاون الةةةدولي .. "مةةا مم مةةةي  شةةارقم األمانةةة العامةةة -
 اةةةم رعايةةةة  "ل الةةة ي نظمةةةه ا اةةةاد المسةةةت ممان العةةةمبلماقيةةةامصةةةم الطماةةةت إلةةةن أم

 . القا مة 2/10/2019-29/9 ج  ال تمة  جامعة الدو  العمميةل وذل 
 دع الما مم إلةن الت كيةد عًةن دور المةمأة العمميةة مةي الةدم،  التنميةة االقتصةادية  ▪

ممصةةة  مم المةةا قمةةا يعةةد  .مماقيةةةاألالقةةارة و  ةواالجتماعيةةة لصةةالح المنطقةةة العمميةة
والعمةةة  عًةةةن  لمماقيةةةة مشةةةتمقةأسةةةواج  صةةةدألماة و ًةةةت اسةةةت مارات عمميةةةة أل ةةةتح 

لًتنميةةة المسةةتدامة مةةي  2030 أجنةةدةمماقيةةا لتاقيةةت أاسةةتغج  المةةوارد المتاحةةة مةةي 
 .مماقيةلًدو  األ 2063 أجندةالدو  العممية و 

تةةه الما طةةة شةةارقم األمانةةة العامةةة مةةي المةةا مم العاشةةم لًج ةةا  ال  ةةميل الةة ي نّظم -
-5العمميةةة لًج ةةا  ال  ةةمي  اةةم رعايةةة األمةةين العةةام لًجامعةةةل وذلةة   ةةج  ال تةةمة 

  مدألنة القا مة. 8/12/2019

 والك ةةد ال  ةةمي الج ةةا  أمةةماا مةةي اال تصةةاص شةة ن رمةة، إلةةن أل ةةدع المةةا مم ▪
 المتعًقةةةة الصةةةاية المشةةةاك  حةةة  مةةةي واإلسةةة ام والعمًيةةةةل العًميةةةة النةةةاحيتين مةةةن

 والك د. ميال    الج ا 
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 في مجال السياسات السكانية: -7

  أوالا: الرعاليا  التي نظمترا األمانة العامة في مجال السياسا  الساانية:

( 8452مي إطار  ن ي  قمار مجًس جامعة الدو  العممية عًن المستو، الو اري رقةي   -
األولةةةةةن ل نّظمةةةةةم االمانةةةةةة العامةةةةةة الةةةةةدورة العاديةةةةةة 10/9/2019(  تةةةةةارا  152د.ع  

 الممًكةةةة  التعةةةاون مةةة، المجًةةةس األعًةةةن لًسةةةكان لًمجًةةةس العممةةةي لًسةةةكان والتنميةةةة 
 األردنيةةةةةةةة ال اشةةةةةةةميةل و اةةةةةةةم رعايةةةةةةةة سةةةةةةةمو األميةةةةةةةمة/  سةةةةةةةمة  نةةةةةةةم طةةةةةةةج ل ألةةةةةةةومي

 عّمان.ردنية األ مي العاصمة 28-29/10/2019

ردنيةةةةة الممًكةةةةة األدو  أع ةةةةا ل  ةةةةي:  10شةةةةارك مةةةةي االجتمةةةةاعل مم ًةةةةون عةةةةن  ▪
الجم وراةةة الجزااماةةة الديمقماطيةةة الشةةع يةل الممًكةةة العمميةةة السةةعوديةل ال اشةةميةل 

جم وراةةة السةةودانل جم وراةةة العةةماجل سةةًطنة عمةةانل دولةةة قطةةمل دولةةة الكواةةمل 
ل  اإلضةةةامة إلةةةن عةةةدد مةةةن الشةةةمقا  جم وراةةةة مصةةةم العمميةةةةل الجم وراةةةة اليمنيةةةة

ولي لتنظةةيي األسةةمةل  صةة ة مماقةة   قصةةندوج األمةةي المتاةةدة لًسةةكانل واال اةةاد الةةد
حصةةااي لةةدو  مجًةةس التعةةاون الممقةةز اإلومنظمةةة شةةمقا  مةةي السةةكان والتنميةةةل و 

 ل وعدد من ال  ما  العمب مي مجا  السكان والتنمية.ال ًيجي
صدر عن االجتماع عةدد مةن القةمارات ال امةة التةي   ةمنم: حةد الةدو  العمميةة  ▪

(  كينيةةةال 14/11/2019-12عًةةن أ ميةةة المشةةارقة مةةي قمةةةة نيمومةةي مةةي ال تةةمة  
 السةكان" عًن  ام   ة   القمةة حةو  جان ي حدث و كًيف االمانة العامة  تنظيي

لًسةةةكانل  المتاةةةدة األمةةةي مةةة، صةةةندوج   التعةةةاون " العمميةةةة  الةةةدو  الغةةة ااي واالمةةةن
-2019التمحيةةةة    منةةةةام  العمةةةة  اإلقًيمةةةةي المقتةةةةم  مةةةةن األمانةةةةة العامةةةةة لًعةةةةام و 

 كًيةةةةف األمانةةةةة العامةةةةة  اإلضةةةةامة إلةةةةن سةةةةكانية  ولواةةةةات المةةةةي ضةةةةو  األ 2020
 ةةالتعميي عًةةن الةةدو  العمميةةة لتمشةةيح أع ةةا  لًجنةةة االستشةةاراة لًمجًةةس ودعو  ةةا 

 ةةإ ج  المجةةالس والًجةةان الوطنيةةة لًسةةكان أو مةةن مةةي  ةةا أي ةةاا  كًي و لججتمةةاع  
ولةةةن لًمكتةةة  التن يةةة ي لًمجًةةةس العممةةةي  مكةةةان وموعةةةد انعقةةةاد الةةةدورة األ يحكم ةةة

 ًسكان والتنمية ق   ش م عًن األق  من  ارا  انعقاد ا.ل
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( 3نظمم األمانة العامة مةي إطةار  ن ية  قةمار المجًةس العممةي لًسةكان والتنميةة رقةي   -
مةةةةن  ةةةةج  مجًةةةةس السةةةة ما  الصةةةةادر عةةةةن دور ةةةةه األولةةةةنل و  29/10/2019 تةةةةارا  
  تةةةةارا مةةةةي مةةةة، الومةةةةود العمميةةةةة المشةةةةارقة مةةةةي قمةةةةة نيمو  اا ياجتماعةةةةاا  نسةةةةيق لالعةةةةمب

12/11/2019. 
مناقشةةةة موقةةةت الةةةدو  العمميةةةة مةةةن  يةةةان المجًةةةس العممةةةي االجتمةةةاع إلةةةن  ةةةدع  ▪

لقةةا  ال يةةان إعةةدم دور ةةه األولةةنل و ةةي اال  ةةاج عًةةن التنميةةة الصةةادر عةةن و لًسةةكان 
 ةةج  قمةةة ولةةن لًمجًةةس العممةةي لًسةةكان والتنميةةة العممةةي الصةةادر عةةن الةةدورة األ

 لع ةةا قًيميةةة التةةي وامقةةم عًي ةةا الةةدو  األجعةةات اإللةةن المماإ نيمومةةيل والمسةةتند
 .لًجامعة  ج  القمة لقا   يان األمانة العامةإوالت كيد مقط عًن 

( الصةةةادر عةةةن الةةةدورة األولةةةن 6 ن يةةة اا لقةةةمار المجًةةةس العممةةةي لًسةةةكان والتنميةةةة رقةةةي   -
بةة ل نظمم األمانة العامةة ورشةة  درا يةة حةو  الماشةمات الممق29/10/2019 تارا  
  القا مة. 17/12/2019–16ألومي 

 دمم الورشة إلةن  عماةف أع ةا  المجًةس  ماشةم السةكان والتنميةةل و ةو ماشةم  ▪
جدألةةةةد ألةةةةتي مةةةةن  جلةةةةه قيةةةةاس مسةةةةتو، أدا  الةةةةدو  مةةةةي األ عةةةةاد الم تً ةةةةة لًسةةةةكان 
والتنميةةة اعتمةةاداا عًةةن مجموعةةة مةةن الماشةةمات ال معيةةةل ومناقشةةة قيفيةةة االسةةت ادة 

 ماشم مي  قييي أدا  ال مام  السكانية والتنمواة.وطنياا من   ا ال

 شارك مي أعما  الورشة مم ًون عن عدد من الدو  األع ا . ▪
 ثانياا: الرعاليا  التي شا كت فارا األمانة العامة في مجال السياسا  الساانية:

مجموعةةة  مقيةةز حةةو  اسةةتما يجية اال اةةاد مةةن أجةة  نشةةاط " مةةيمانةةة العامةةة األشةةارقم  -
 ةةةةةموج ل   ةةةةةدع ال18/9/2019-15" والتةةةةةي ع قةةةةةدت  ةةةةةج  ال تةةةةةمة لًشةةةةةباب المتوسةةةةةط

ك ةةم أ مجموعةةة مةةن التوصةةيات مةةن واقةة، ال  ةةمات الماسسةةية لًمشةةارقين لًتعةةمع عًةةن 
 للًشةةةباب مةةةن أجةةة  المتوسةةةط الطةةةمج معاليةةةة مةةةي صةةةيامة و ن يةةة  اسةةةتما يجية اال اةةةاد

 جندة الشباب  المنطقة.أالقيمة الم امة المتوقعة ل دمة و 



 
 

 
246 

جامعةةةةةةةة الشةةةةةةةباب ارقم األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة مةةةةةةةي امتتةةةةةةةا  أعمةةةةةةةا  الةةةةةةةدورة العشةةةةةةةمان لشةةةةةةة -
جنةةةةةةوب  –ممقةةةةةةز شةةةةةةما  ل التةةةةةةي نّظم ةةةةةةا والتنميةةةةةةة  اةةةةةةم عنةةةةةةوان "الشةةةةةةباب والعدالةةةةةةة"

سةةةةةةةةةبانية ومنتةةةةةةةةةد، الشةةةةةةةةةباب الاكومةةةةةةةةةة األ التعةةةةةةةةةاون مةةةةةةةةة، التةةةةةةةةةا ، لمجًةةةةةةةةةس أورومةةةةةةةةةا 
دألنةةةةةةةة  م 22/9/2019 –15ال تةةةةةةةمة  ل  ةةةةةةةج سةةةةةةةبانياألورومةةةةةةةي ومجًةةةةةةةس الشةةةةةةةباب األ

 210  ا ةةةةةةور اا م تً ةةةةةة اا نشةةةةةةاط 13قامةةةةةةة . وقةةةةةةد   ةةةةةةمنم الةةةةةةدورة إمولينةةةةةةا   سةةةةةةبانيا
 .دولة 56من  اا مشارق

عمةةةةةةةةا  قمةةةةةةةةة نيمومةةةةةةةةي "المةةةةةةةةا مم الةةةةةةةةدولي لًسةةةةةةةةكان أ مةةةةةةةةي شةةةةةةةةارقم االمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة  -
 14/11/2019-12  ةةةةةةج  ال تةةةةةةمةوالتةةةةةةي عقةةةةةةدت  ل: اإلسةةةةةةماع  الوعةةةةةةد"25والتنميةةةةةةة 

 يةةةةةةةةاكومةةةةةةةة الدنمارقالو  الكينيةةةةةةةةاكومةةةةةةةة ال تنظةةةةةةةيي مشةةةةةةةتمك  ةةةةةةةين ل مةةةةةةةي دولةةةةةةةة قينيةةةةةةةا
 .وصندوج األمي المتادة لًسكان

مشةةةةارك مةةةةن قةةةةادة العةةةةالي والبةةةةاح ين  6000أك ةةةةم مةةةةن  شةةةةارك مةةةةي أعمةةةةا  القمةةةةة ▪
والةةةةةةةدعاة وقةةةةةةةادة األديةةةةةةةان والشةةةةةةةباب والمنظمةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة واإلقًيميةةةةةةةة ومنظمةةةةةةةات 
 األمةةةةةةةي المتاةةةةةةةدة والمجتمةةةةةةة، المةةةةةةةدني ومنظمةةةةةةةات القطةةةةةةةاع ال ةةةةةةةاص والجماعةةةةةةةات

 .النسااية وشبكات الشباب
حشةةةةةد و ع ئةةةةةة اإلرادة السياسةةةةةية وااللتزامةةةةةات الماليةةةةةة  شةةةةةك  م القمةةةةةة إلةةةةةن  ةةةةةدم ▪

عاجةةةةةةةة  لًتعجيةةةةةةةة   تن يةةةةةةةة   منةةةةةةةةام  عمةةةةةةةة  المةةةةةةةةا مم الةةةةةةةةدولي لًسةةةةةةةةكان والتنميةةةةةةةةة 
 ومشك  قام .

عًةةةةن التزام ةةةةةا  تن يةةةةة   منةةةةةام   جلةةةةةه كةةةةةدت أ  ةةةةا التةةةةةي يان ألقةةةةم األمانةةةةةة العامةةةةةة ▪
عةةةةةةةةجن القةةةةةةةةا مة إ وقةةةةةةةة ل   ل1994لًسةةةةةةةةكان والتنميةةةةةةةةة عمةةةةةةةة  المةةةةةةةةا مم الةةةةةةةةدولي 

ومتا عت مةةةةةةةا مةةةةةةة، الةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةةل حتةةةةةةةن ال ألت ًةةةةةةةت  2013لًسةةةةةةةكان والتنميةةةةةةةة 
عيشةةةةةةة قمامةةةةةة لكةةةةةة  مةةةةةةواطن عممةةةةةي  ةةةةةةالممي مةةةةةةن مولتةةةةةةوميم  لأحةةةةةد عةةةةةةن المقةةةةة 

عًنةةةةةةم عةةةةةةن وأ الظةةةةةةموع الصةةةةةةعبة التةةةةةةي  شةةةةةة د ا العدألةةةةةةد مةةةةةةن الةةةةةةدو  العمميةةةةةةة  
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الةةةةةةةةدو   ةنميةةةةةةةةة ق حةةةةةةةةد مجةةةةةةةةالس جامعةةةةةةةةإنشةةةةةةةةا  المجًةةةةةةةةس العممةةةةةةةةي لًسةةةةةةةةكان والت
وعقةةةةةد دور ةةةةةه  العمميةةةةةة العامًةةةةةة  اةةةةةم مظًةةةةةة المجًةةةةةس االقتصةةةةةادي واالجتمةةةةةاعي

 .2019األولن  ج  ش م أكتومم/  شمان األو  
ال امةةةةةة التةةةةةي   ةةةةةمنم: الت كيةةةةةد عًةةةةةن  عةةةةةن القمةةةةةة عةةةةةدد مةةةةةن االلتزامةةةةةات صةةةةةدر ▪

جنةةةةةةةوب ل سةةةةةةةماع  تاقيةةةةةةةت  منةةةةةةةام  عمةةةةةةة  المةةةةةةةا مم الةةةةةةةدولي  - عةةةةةةةاون جنةةةةةةةوب
جنةةةةةةةدة التنميةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة  ةةةةةةةدعي مةةةةةةةن المجتمةةةةةةة، الةةةةةةةدوليل أسةةةةةةةكان والتنميةةةةةةةة و لً

ل "العنةةةةةت القةةةةةااي عًةةةةةن النةةةةةوع االجتمةةةةةاعيو"صةةةةة م ل و"صةةةةة م و يةةةةةات األم ةةةةةات"
 ."الق ا  عًن ق  أنواع التمييز ضد النسا  وال تياتو"ص م 
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 في مجال شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة: -8
األمانةةةة العامةةةة فةةةي مجةةةال شةةةؤوا اليجئةةةان والمغتةةةربان  أوالا: الرعاليةةةا  التةةةي نظمترةةةا

  والرجر :

الدوليةةةةة مةةةةي المنطقةةةةة ل جمة مجموعةةةةة العمةةةة  المعنيةةةةة  ةةةةامةةةةي إطةةةةار  ن يةةةة   طةةةةة عمةةةة   -
 لولجنةةةةة اإلسةةةةكوال والمنظمةةةةة الدوليةةةةة لً جةةةةمة العامةةةةة والتةةةةي  تمأسةةةة ا األمانةةةةة لالعمميةةةةة
ألمانةةة العامةةةة نّظمةةةم ا المت صصةةةلاألمةةةي المتاةةدة وقةةاالت وقالةةة مةةةن  16  ع ةةواة

"الما مم اإلقًيمي  ش ن اال  ةاج العةالمي مةن أجة  ال جةمة اضمنةة والمنظمةة والنظاميةة: 
ل قمةا 4/12/2019-3ألةومي   ن ي  اال  ةاج وأ ةم  عًةن السياسةات مةي المنطقةة العمميةة"

" إدارة ال جمة مةي المنطقةة العمميةة"ورشة عم   نا  القدرات حو  نّظمم األمانة العامة 
 .القا مة  5/12/2019 تارا  
مم ًةةون ر يعةةو المسةةتو، عةةن حكومةةات الةةدو  العمميةةة  أعمةةا  ال عةةاليتين شةةارك مةةي ▪

عةدد  اإلضةامة إلةن  لوعن منظمات المجتم، المدني والمنظمات اإلقًيمية والدوليةة
 ال  ما  واألكاديميين. من 

 أجةةةة   ن يةةةة ًتنسةةةيت اإلقًيمةةةةي مةةةن الج ةةةود الم  ولةةةةة ل  عزاةةةةز ةةةدع المةةةةا مم إلةةةن  ▪
 ةدع إلةن  ةوميم قمةا العالمي لً جمةل و اسين إدارة ال جمة مةي المنطقةةل  اال  اج

منصةةةةة لًةةةةدو  األع ةةةةا  لتادألةةةةد األولواةةةةات الوطنيةةةةة واإلقًيميةةةةةل و بةةةةاد  أم ةةةة  
العةةةةةالمي لً جةةةةةمةل واستكشةةةةةاع  اال  ةةةةةاج الممارسةةةةةات واإلنجةةةةةا ات المايسةةةةةية لتن يةةةةة 
المناقشةات عًةن الوسةاا  واألدوات  قد رّقةزتو اإلجما ات ذات األولواة لًمستق  . 

وقةةةةةة ل   ليةةةةةةات وعمًيةةةةةةات المتا عةةةةةةة  لالعةةةةةةالمي لً جةةةةةةمة اال  ةةةةةةاجالج مةةةةةةة لت عيةةةةةة  
 .واالستعماا عًن المستواين اإلقًيمي والعالمي

ورشةةة العمةةة  ال اصةةة   نةةةا  القةةدرات حةةةو  إدارة ال جةةمة إلةةةن  عزاةةز وعةةةي   ةةدمم ▪
 و ةدرابات عمًيةة شةماك ي مةي نقاشةات  امةةإو العةالمي لً جةمة  ال  ةاجالمشةارقين  ا

 . ج  أعما  الورشة ع قدت
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 14/9/2004(  تةارا  122( د.ع  6454مي إطار  ن ي  قماري مجًس الجامعةة رقةي   -
ل  شةةةةةة ن االحت ةةةةةا   يةةةةةةوم المغتةةةةةةمب 13/9/2011(  تةةةةةةارا  136( د.ع  7411ورقةةةةةي  

  مةن موسةكو وميينةا  تةارا  العمميل نّظمم األمانة العامة احت االا      المناسبة مةي قة
ل وذلةةةة   التنسةةةةيت مةةةة، مجًسةةةةي السةةةة ما  العةةةةمب ومالتعةةةةاون مةةةة،  ع تةةةةي 4/12/2019

 الجامعة العممية لدأل ما.

شةارك مةي االحت ةاليتين مم ًةون عةن الجاليةات العمميةة المقيمةة مةي قة  مةن روسةةيا  ▪
 المشارقة.  العممية الجاليات  كماي  ي والنمسا. وقد

م  ع ةة الجامعةةة مةي  ما اًيةةا  التنسةيت مةة، مجًةس السةة ما  ومةي ن ةةس اإلطةارل قامةة ▪
 العمب إلقامة احت الية  اصة      المناسبة. 

كمةةةا أعةةةّدت األمانةةةة العامةةةة  يانةةةاا حةةةو  ألةةةوم المغتةةةمب العممةةةيل  ةةةي  عميمةةةه عًةةةن  ▪
المنةةةةةدوميات الداامةةةةةة لًةةةةةدو  األع ةةةةةا  ومع ةةةةةات الجامعةةةةةة العمميةةةةةة مةةةةةي ال ةةةةةارجل 

الجاليات العممية المقيمة  ال ارجل ووضعه عًن الموقة،  اإلضامة إلن إرساله إلن 
 اإللكتموني ال اص  الجامعة العممية.

األمةةةةةةةين العةةةةةةةام المسةةةةةةةاعد راةةةةةةةيس قطةةةةةةةةاع  -هي ةةةةةةةا  أ ةةةةةةةو مزالةةةةةةةة  السةةةةةةة يمة د.قامةةةةةةةم  -
لمنظمةةةةةةة الدوليةةةةةةة لً جةةةةةةمة امةةةةةة، ماد ةةةةةةة  توقيةةةةةة، مةةةةةة قمة   ةةةةةةا ي  الشةةةةةةاون االجتماعيةةةةةةةل

المكتةةةةةةة  اإلقًيمةةةةةةةي لمنطقةةةةةةةة الشةةةةةةةمج  مةةةةةةةدألم -مم ًةةةةةةةة مةةةةةةةي السةةةةةةةيدة/ قةةةةةةةارميج جةةةةةةةودو
 20/1/2020ل وذلةةةةةةة   تةةةةةةةارا  األوسةةةةةةةط وشةةةةةةةما  إمماقيةةةةةةةا لًمنظمةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة لً جةةةةةةةمة

 . مقم األمانة العامة
 2000عةةةةام منةةةة  مةةةة قمة الت ةةةةا ي الموقعةةةةة  ةةةةين الجةةةةان ين  يةةةة  ي  اةةةةدألد و طةةةةوام ▪

واكةةةةةةةة  م تًةةةةةةةةت التغيةةةةةةةةمات والتطةةةةةةةةورات سةةةةةةةةوا  عًةةةةةةةةن المسةةةةةةةةتو، اإلقًيمةةةةةةةةي أو يل
لتةةةةزام الطةةةةممين لتقواةةةةة و عزاةةةةز التعةةةةاون ايعكةةةةس حيةةةةد   الةةةةدولي عًةةةةن المسةةةةتو، 

المشةةةةةةتمك مةةةةةةي  نةةةةةةاو  ق ةةةةةةايا ال جةةةةةةمةل ورعايةةةةةةة مصةةةةةةالح الم ةةةةةةاجمان وحمةةةةةةاألت ي 
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ن التعةةةةةةاون القةةةةةةااي  ةةةةةةين الجامعةةةةةةة العمميةةةةةةة والمنظمةةةةةةة ي مةةةةةة  وقةةةةة ل  العمةةةةةة  عًةةةةةةن
 .الدولية لً جمة

االجتمةاع السةادس لًجنةة ي مماقةمم األمانة العامة  التعاون م، م وضية اال اةاد األنظَّ  -
 4/2/2020و  3ألةومي ل(TCCMالعمميةة األمماقيةة ال نيةة التنسةيقية المعنيةة  ةال جمة  

 . مكت  الومد الدااي لج ااد االمماقي لد، جامعة الدو  العممية  القا مة
التا ةةيمات والموضةةوعات المطًةةوب عمضةة ا عًةةن القمةةة العمميةةة   اةةد االجتمةةاع ▪

  (2020 - الممًكةةةةة العمميةةةةة السةةةةعودية العاديةةةةة ال امسةةةةة مماقيةةةةة مةةةةي دور  ةةةةا األ
مماقةةي لتبةةاد  المعًومةةات مةةام مةةي عمًيةةة إنشةةا  الممقةةز العممةةي األلةةن األإوالطماةةت 

استعمضةم و . 2023-2020حو  ال جمة. قما  ي إعداد  طة عم  الًجنةة لً تةمة 
ال  ةةاج ن مةةي االجتمةةاع ج ود مةةا مةة، الةةدو  األع ةةا  مةةي متا عةةة  ن يةة  ااالمنظمتةة

 والوطني. اإلقًيميالعالمي لً جمة اضمنة والنظامية والمنظمة عًن المستو، 

ثانياا: الرعاليا  التةي شةا كت فارةا األمانةة العامةة فةي مجةال شةؤوا اليجئةان والمغتةربان 
 والرجر :

 ال عاليةةةةةةةةةةة اإلقًيميةةةةةةةةةةة لًمنظمةةةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةةةة لً جةةةةةةةةةةمة مةةةةةةةةةةي األمانةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةارقم -
(IOM Regional briefing)  حةو  أنشةطة المنظمةة مةي مجةا  ال جةمة مةي الشةمج 

م ةةةةا نظّ  والتةةةةي  القةةةةا مةل 24/9/2019  تةةةةارا  عقةةةةدت أمماقيةةةةال التةةةةي وشةةةةما  األوسةةةةط
 .لً جمة  المنطقة الدولية لًمنظمة اإلقًيمي المكت 

شةةارك مةةي ال عاليةةة عةةدد مةةن ال يئةةات الد ًوماسةةية لةةبعز الةةدو  العمميةةة واألجن يةةة  ▪
ميةةةةةةةةةل والمنظمةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةة ووقةةةةةةةةاالت األمةةةةةةةةي المتاةةةةةةةةدة  جم وراةةةةةةةةة مصةةةةةةةةم العم 

 المت صصة.

ال جةمة مةي   ناولم ال عالية العدألد من الموضوعات ال امة التةي   ةمنم:  ةدمقات ▪
المنطقةةةة العمميةةةةل االسةةةتجا ة لً جةةةمة الم تًطةةةة عةةةن طماةةةت وسةةةط وشةةةمج ومةةةمب 
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ة حةو  البام األ يز المتوسط. قما  ةي اسةتعماا  اًية  مقةارن لً يانةات الصةادر 
ال جةةمة مةةن  ةةج  شةةمج ووسةةط الباةةم المتوسةةط   اإلضةةامة إلةةن مناقشةةة المبةةادرة 

لًمةةمأة  شةة ن "ال جةةمة  المتاةةدة األمةةي المشةةتمقة  ةةين المنظمةةة الدوليةةة لً جةةمة و يئةةة
  والنوع".

 مةةةةةي ح ةةةةة  إطةةةةةجج  منةةةةةام  األمةةةةةي المتاةةةةةدة المشةةةةةتمك حةةةةةو  األمانةةةةةة العامةةةةةةشةةةةةارقم  -
مج األوسةةةةةط وشةةةةةما  إمماقيةةةةةا:  اسةةةةةين الصةةةةةاة "ال جةةةةةمة الم تًطةةةةةة مةةةةةي منطقةةةةةة الشةةةةة

 ل  تةةةةةةةةةةةةةارا والممةةةةةةةةةةةةةا  وحمايةةةةةةةةةةةةةة األشةةةةةةةةةةةةة اص المتنقًةةةةةةةةةةةةةون والمجتمعةةةةةةةةةةةةةات الم ةةةةةةةةةةةةةي ة"
الةةةةةةة ي نظمتةةةةةةه المنظمةةةةةةةة الدوليةةةةةةة لً جةةةةةةةمة وصةةةةةةندوج األمةةةةةةةي ل  القةةةةةةا مة 30/9/2019

 التعةةةةةةاون مةةةةةة، منظمةةةةةةة األمةةةةةةي المتاةةةةةةدة لًتمميةةةةةةة والعًةةةةةةي وال قامةةةةةةةل  لالمتاةةةةةةدة لًسةةةةةةكان
 .ة المعني  الم درات والجمامة ومنظمة الصاة العالميةومكت  األمي المتاد

  ةةةةةينال جةةةةةوات والتاةةةةةديات وال ةةةةةمصل والعمةةةةة  المشةةةةةتمك  نةةةةةاق  ح ةةةةة  اإلطةةةةةجج ▪
 .الماسسات المت صصة التا عة لألمي المتادة مي  ن ي  ال منام 

شةةارقم األمانةةة العامةةة مةةي ورشةةة العمةة  التةةي  ةةي  نظيم ةةا  التعةةاون مةة، مكتةة  شةةاون  -
 األمي المتادة  ام عنوان " دا يم  نا  ال قة واألمن" والتةي ع قةدت  تةارا  نزع السج  

  مقم األمانة العامة لًجامعة. 1/10/2019

شةةةةةارك مةةةةةي ورشةةةةةة العمةةةةة  إدارات األمانةةةةةة العامةةةةةة مةةةةةن قةةةةة  مةةةةةن قطةةةةةاع الشةةةةةاون  ▪
االجتماعيةل والسياسيةل والقانونية والشاون العممية واألمن القوميل  اإلضةامة إلةن 

 ًسطين واألراضي العممية الماتًة.قطاع م

 ةةةةةةةدمم الورشةةةةةةةة إلةةةةةةةن وضةةةةةةة،  صةةةةةةةور لكيفيةةةةةةةة  نةةةةةةةا  قةةةةةةةدرات مةةةةةةةوظ ي األمانةةةةةةةة  ▪
العامةةةةةة واالسةةةةةتماع إلةةةةةن  جممةةةةةة األمةةةةةي المتاةةةةةدة مةةةةةي مجةةةةةا  " ةةةةةدا يم  نةةةةةا  ال قةةةةةة 
واألمةةةةن" لجسةةةةت ادة من ةةةةال  اإلضةةةةامة إلةةةةن التعةةةةمع عًةةةةن الةةةةدور الةةةة ي يمكةةةةن أن 

سةةةة ي   ةةةةدا يم  نةةةةا  ال قةةةةة واألمةةةةن  اعتبار ةةةةا  قةةةةوم  ةةةةه األمانةةةةة العامةةةةة لتعزاةةةةز و 
طةةةةةةمع  الةةةةةةد يمكةةةةةةن أن يم ةةةةةةد الطماةةةةةةت لعجقةةةةةةات  ناايةةةةةةة أو متعةةةةةةددة األطةةةةةةماع 
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أك ةةةةةم اسةةةةةتقماراا مةةةةةن  ةةةةةج  مماقبةةةةةة االلتةةةةةزام   ةةةةة   التةةةةةدا يم المت ةةةةةت عًي ةةةةةا  ةةةةةين 
 الدو  األع ا .

ألمانةةةة متةةةه االةةة ي نظّ  لمةةةي الًقةةةا  الةةةو اري التشةةةاوري ال ةةةامس األمانةةةة العامةةةةشةةةارقم  -
  مدألنة د ي. 17/10/2019-16 و ظ ي  ج  ألومي أالداامة لاوار 

ن ورؤسةةةةةةةةا  وأع ةةةةةةةةا  ومةةةةةةةةود الةةةةةةةةدو  و الةةةةةةةةو را  المعنيةةةةةةةة اتشةةةةةةةةارك مةةةةةةةةي الًقةةةةةةةةا  ▪
 اإلضةةةةةةامة األع ةةةةةةا  وقبةةةةةةار المسةةةةةةاولين مةةةةةةي المسةةةةةةارات التشةةةةةةاوراة اإلقًيميةةةةةةةل 

المنظمةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة لً جةةةةةةةمة ومنظمةةةةةةةة العمةةةةةةة  الدوليةةةةةةةة وم وضةةةةةةةية اال اةةةةةةةاد إلةةةةةةةن 
 .مماقياإل

  ةةين التوامةةت مجةةاالت  ادألةةد   ةةدع وذلةة  ل"اإلقًيمةةي التعةةاون " ماةةورالًقةةا   نةةاق  ▪
 الةةدولي المسةةتو،  عًةةن  ين ةةا  يمةةا التعةةاون  سةة   وماةةد اإلقًيميةةة التشةةاور عمًيةةات
المشةةةتمكل و ةةةةي  اال تمةةةام ذات المجةةةةاالت مةةةي الممجةةةوة األ ةةةةداع  اقيةةةت ل ةةةمان

حةةةةوار "دو   "ل والةةةة ، أقةةةةمت  يةةةةهيد ةةةة إعةةةةجن" الةةةةو اري  اإلعةةةةجن  جلةةةةه اعتمةةةةاد
 .سبعة مسارات لًتعاون  ين ا "أ وظ ي

 21/11/2019شةةةارقم األمانةةةة العامةةةة مةةةي أعمةةةا  ورشةةةة العمةةة  التةةةي عقةةةدت  تةةةارا   -
 مقةةم الجامعةةة األمماكيةةة  القةةا مةل ونّظم ةةا ممقةةز دراسةةات ال جةةمة والججئةةين  الجامعةةة 

ة مةةةي األردن" والتةةةي  ةةةدعم ا الوقالةةةة األمماكيةةةة  القةةةا مة حةةةو  "دراسةةةة العمالةةةة المصةةةما
السواسةةماة لًتنميةةةل   ةةدع المسةةا مة مةةي صةةن، السياسةةات الك يًةةة  تعظةةيي العااةةد مةةن 

  جمة اليد العامًة المصماة لًعم   األردن.

شةةةةارك مةةةةي ورشةةةةة العمةةةة    ةةةةما  وأكةةةةاديميون مةةةةي المجةةةةا  الةةةةديمغمامي وال جةةةةمةل  ▪
 لًتنمية. اإلضامة إلن مم ًين عن الوقالة السواسماة 

 ةةي  ةةج  الورشةةة عةةما النتةةاا  الم دايةةة لًدراسةةة ال اصةةة  ظةةموع اليةةد العامًةةة  ▪
المصةةةماة  ةةةاألردنل ومةةةد،  ةةة  يم ان ةةةمام الججئةةةين السةةةوراين إلةةةن سةةةوج العمةةة  

 األردني عًي ا.
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شةةةارقم األمانةةةة العامةةةة مةةةي ورشةةةة العمةةة  التدرا يةةةة حةةةو  الماشةةةمات الممقبةةةة التةةةي  ةةةي  -
لمجًةةس العممةةي لًسةةكان وصةةندوج األمةةي المتاةةدة لًسةةكان ألةةومي  نظيم ةةا  التعةةاون مةة، ا

  القا مة. 16-17/12/2019

مةي  ن شارك مي الورشة مم ًةو الةدو  أع ةا  المجًةس العممةي لًسةكانل والمسةاولو  ▪
 الج ات اإلحصااية الوطنية.

 دمم الورشة إلن  قديي الدعي لًدو  أع ةا  المجًةس العممةي لًسةكان لةممط البعةد  ▪
يةةةت أ ةةةداع  منةةةام  عمةةة  المةةةا مم الةةةدولي لًسةةةكان والتنميةةةة و طةةةة السةةةكاني  تاق

ل وذلةةةةة  مةةةةن  ةةةةةج  الماشةةةةمات الممقبةةةةةة التةةةةي طور ةةةةةا 2030التنميةةةةة المسةةةةتدامة 
 صندوج األمي المتادة لًسكان.

 ع قةةةةةةد ألةةةةةةومي  الةةةةةة يو  لججئةةةةةةين مةةةةةةي المنتةةةةةةد، العةةةةةةالمي األ األمانةةةةةةة العامةةةةةةةشةةةةةةارقم  -
مةي المتاةدة  جنيةف  است ةامة م األمقةالمسةتو، الةو اري مةي  عًن 17-18/12/2019

ل والاكومةة السواسةماةلألمةي المتاةدة لشةاون الججئةين  ةالسةامي يةمشتمقة  ين الم وضة
   يوميا وقوستاراكا وماكستان.ألمانيا و أوشارك مي  نظيمه ق  من  مقيا و 

حكومةةات ومنظمةةات دوليةةة وإقًيميةةة والمجتمةة، المةةدني  واشةةارك مةةي المنتةةد، مم ًةة ▪
 اإلضةةةةامة إلةةةةن أع ةةةةا  مةةةةن المجتمةةةة، الم ةةةةيف والججئةةةةين  لل ةةةةاصوالقطةةةةاع ا
ن  قةةةةةوم الج ةةةةةات المشةةةةةارقة  ةةةةةاإلعجن عةةةةةن مسةةةةةا مات أل ومةةةةةن المتوقةةةةة، أن سةةةةة ي

عبةةةا  و  فيةةةف ال ةةةغوط عًةةةن و ع ةةةدات جدألةةةدة لةةةدعي  ن يةةة  اال  ةةةاج ولتقاسةةةي األ
 ال ًدان الم ي ة والعم  عًن الوصو  إلن حًو   ش ن الق ايا المطموحة.

 م يبةةات  ةةي:  مجةةاالت أساسةةية( 6 منتةةد، العةةالمي األو  لججئةةين عًةةن رقةةز ال ▪
 قاسةةةي المسةةةاوليةل التعًةةةييل مةةةمص العمةةة  وسةةة   العةةةي ل الطاقةةةة وال نيةةةة التاتيةةةةل 

 الاًو ل القدرة عًن  وميم الاماية.

عطةا  ممصةة لًةةدو  االع ةا  مةي االمةةي المتاةدة والمنظمةةات إ إلةةن  المنتةد،  ةدع ▪
أصةةةةةةااب المصةةةةةةًاة اال ةةةةةةمان مةةةةةةن أجةةةةةة   قةةةةةةديي  ع ةةةةةةدات الدوليةةةةةةة واإلقًيميةةةةةةة و 
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ومسةةةا مات مًموسةةةة مةةةن شةةة ن ا  عزاةةةز أ ةةةداع اال  ةةةاجل و اقيةةةت موااةةةد مًموسةةةة 
لججئةةةين والمجتمعةةةات الم ةةةي ة ل ةةةيل و سةةةًيط ال ةةةو  عًةةةن االنجةةةا ات المايسةةةية 
و بةةاد  الممارسةةات الجيةةدةل سةةوا   يمةةا ألتعًةةت  وضةة،  ًةةد أو اقًةةيي معةةينل أو عًةةن 

العالمي من أج  دعةي المجتمة، الةدولي مةي  طةوام مسةا مات استشةما ية المستو، 
 ومعالة يمكن ا  غييم حياة الججئين والمجتمعات الم ي ة ل ي.

" قاسةةةةةةي األعبةةةةةةا   المعنونةةةةةةةقًمةةةةةةة مةةةةةةي الجًسةةةةةةة العامةةةةةةة  األمانةةةةةةة العامةةةةةةة ألقةةةةةةم ▪
مةي أوضام  جل ا أن المنطقة العمميةة  شة د  زاألةداا ميةم مسة وقاا  لوالمساوليات"

ن ةةةا  ست ةةةيف وحةةةد ا مةةةا يقةةةم ب مةةةن نصةةةت أل و 2011عةةةدد الججئةةةين منةةة  عةةةام أ 
إجمالي الججئين عًن مستو، العالي. قما قامم  عما الج ود الم  ولة مةن ق ة  

 قةةةوم   ةةة    جامعةةةة الةةةدو  العمميةةةة وأكةةةدت أن لمانةةةة العامةةةة مةةةي مًةةةت الًجةةةو األ
  عًةةن  قةةديي م تًةةت أقصةةن ج ةةد لةةدعي اال  ةةاج العةةالمي  شةة ن الججئةةينل وسةةتعم

  دامه.أ  طوات معالة ناو  ط يقه و اقيت  ال  اذع ا  شكا  الدعي لدول ا األأ

الة ي  (IFMS) المنتةد، الةدولي ال ةاني إلحصةا ات ال جةمة شارقم األمانة العامةة مةي -
 ل IOMالمنظمةة الدوليةة لً جةمة :مة، قة  مةن التعةاون نظمته جم وراةة مصةم العمميةة 

إدارة الشةةةةةةةةةةاون االقتصةةةةةةةةةةادية ل و OECD تصةةةةةةةةةةادي والتنميةةةةةةةةةةةومنظمةةةةةةةةةةة التعةةةةةةةةةةاون االق
  القا مة. 21/1/2020-19ل مي ال تمة UNDESAةواالجتماعية  األمي المتاد

م ًةةةةةةو مكا ةةةةةة  اإلحصةةةةةةا  الوطنيةةةةةةة والمنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة شةةةةةةارك مةةةةةةي المنتةةةةةةد، م ▪
 .والمنظمات ميم الاكومية والماسسات األكاديمية

ل   ةةةةدع سةةةةعة مةةةةن الج ةةةةات ال اعًةةةةةالمنتةةةةد، مسةةةةاحة لًاةةةةوار لمجموعةةةةة واأ ةةةةا   ▪
مةةةةةن السةةةةةًطات الوطنيةةةةةة واإلقًيميةةةةةةل الم تً ةةةةةة  ع ئةةةةةة   ةةةةةمات مةةةةةن الت صصةةةةةات 

ميةةةةةةةةةةةم الاكوميةةةةةةةةةةةةل والوقةةةةةةةةةةةاالت الدوليةةةةةةةةةةةة والقطةةةةةةةةةةةاع و الاكوميةةةةةةةةةةةة والمنظمةةةةةةةةةةةات 
مةةةةي جميةةةة،  المتعًقةةةةة  ةةةةال جمة يانةةةةات اللتاسةةةةين جمةةةة، و اًيةةةة   ل وذلةةةة ال ةةةةاص

 .أناا  العالي
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  تةارا مةا مم الة ي عقةد  مقةم الجامعةة األمماكيةة  القةا مة شارقم األمانة العامة مي ال -
ل نظمةةةه ممقةةةز دراسةةةات ال جةةةمة والججئةةةين  الجامعةةةة األمماكيةةةة  القةةةا مةل 22/1/2020

لعةةما النتةةاا  الن اايةةة لًمشةةموع البا ةةي  عنةةوان "العمالةةة المصةةماة مةةي األردن" والتةةي 
 القةةا مةل   ةةدع المسةةا مة مةةي   دعمةةه الوقالةةة السواسةةماة لًتنميةةة والسةة ارة السواسةةماة
العامًةةةة المصةةةماة لًعمةةة   األألةةةديصةةةن، السياسةةةات الك يًةةةة  تعظةةةيي العااةةةد مةةةن  جةةةمة 

  األردن.

سة يم الممًكةة األردنيةة ال اشةمية  -شارك مي الما مم سةعادة السة يم/ عًةي العاألةد ▪
 اإلقًيمةي المستشةار -الدراسي  مولم مي جم وراة مصم العمميةل والسيد/ سيمون 

والتعةةاون  الممًكةةة األردنيةةة ال اشةةميةل  لًتنميةةة السواسةةماة  الوقالةةة والتنميةةة جةةمةلً 
 السةة ارة  الةةدولي التعةةاون  مكتةة   التعةةاون  مةةدألم - جنةةاني  نشةةو  والسةةيد/ قةةوران
ن مةةةةي المجةةةةا  الةةةةديمغمامي ي القةةةةا مة.  اإلضةةةةامة إلةةةةن   ةةةةما  وأكةةةةاديمي السواسةةةةماة
 لًتنمية.مم ًين عن الوقالة السواسماة و وال جمة 

 ةةي  ةةج  المةةا مم عةةما نتةةاا  المشةةموع البا ةةي ال ةةاص  ظةةموع اليةةد العامًةةة  ▪
المصةةةماة  ةةةاألردنل ومةةةد،  ةةة  يم ان ةةةمام الججئةةةين السةةةوراين إلةةةن سةةةوج العمةةة  

 األردني عًي ا.

شةةةةارقم األمانةةةةة العامةةةةة مةةةةي الةةةةدورة التدرا يةةةةة التةةةةي  ةةةةي  نظيم ةةةةا مةةةةي إطةةةةار  منةةةةام   -
ميةةة و يئةةة العمةة  ال ةةارجي األورومةةي وقًيةةة أورومةةا حةةو   ةةين الجامعةةة العم  "2 الاةةوار"

 مقةةةم  4/2/2020-3 ألةةةومي "منظومةةةة جامعةةةة الةةةدو  العمميةةةة وماسسةةةا  ا وأولواا  ةةةا"
 األمانة العامة.

 :من قة  مةنن ياألورومي نيللمساو السةادة امجموعة من شارك مي الدورة التدرا ية  ▪
سة ارات ل  اإلضةامة إلةن مم ًةي  مةوومد اال ااد األورومةي  القةا لاال ااد األورومي

 .دو  اال ااد األورومي  القا مة
مم األمانةةة العامةةة عمضةةاا  عنةةوان "أولواةةات وج ةةود جامعةةة الةةدو  العمميةةة  يمةةا قةةدَّ  ▪
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ألتعًت  موضوعات ال جمة والًجو  مي المنطقة العمميةة"  ةج  الجًسةة الما عةة مةن 
مةةي الشةةاون االجتماعيةةةل  العمميةةةالةةدو  االجتمةةاع حةةو  أولواةةات وج ةةود جامعةةة 

و  ةةةةمن العةةةةما ن ةةةة ة عةةةةن أعةةةةداد الم ةةةةاجمان والنةةةةا حين مةةةةي المنطقةةةةة العمميةةةةةل 
واضليةةات التةةي اسةةتاد ت ا جامعةةة الةةدو  العمميةةة مةةي مجةةا  ال جةةمة   ةةدع التعةةاون 
والتنسةةيت مةة، الةةدو  العمميةةة األع ةةا  والمنظمةةات الدوليةةة واإلقًيميةةة ذات الصةةًة 

حةةدث االسةةتما يجيات ال اصةةة أستعمضةةم األمانةةة العامةةة  ةةال جمة والًجةةو . قمةةا ا
 تةةةةةوميم ال ةةةةةدمات لججئةةةةةين والنةةةةةا حين وحمةةةةةاألت ي والتةةةةةي  ةةةةةي اعتماد ةةةةةا مةةةةةن ق ةةةةة  

 .المجالس الم تً ة التا عة لجامعة الدو  العممية
ثالثةةةةاا: اللقةةةةاءا  واالجتماعةةةةا  التقسةةةةيتية التةةةةي عقةةةة) را األمانةةةةة العامةةةةة فةةةةي مجةةةةال 

 ربان والرجر :شؤوا اليجئان والمغت
عقةةةةدت األمانةةةةة العامةةةةة االجتمةةةةاع ال ةةةةامس لًجنةةةةة العمميةةةةة األمماقيةةةةة ال نيةةةةة التنسةةةةيقية  -

ل 10/9/2019  تةةةارا  Teleconference قنيةةةة ل ع ةةةم (TCCMالمعنيةةةة  ةةةال جمة  
 شة ن  عزاةز التعةاون العممةي األمماقةي مةي مجةا   )4(وذل  مي إطةار  ن ية  القةمار رقةي 

 (.2013ة العممية األمماقية ال ال ة  الكوام: نومم م ال جمة الصادر عن القم

موضةةةةةوع إنشةةةةةا  الممقةةةةةز العممةةةةةي األمماقةةةةةي لتبةةةةةاد  المعًومةةةةةات  نةةةةةاق  االجتمةةةةةاع ▪
المعةةةةةةاأليم التةةةةةةي مسةةةةةةودة قمةةةةةةا  ةةةةةةي اال  ةةةةةةاج  شةةةةةةك  ن ةةةةةةااي عًةةةةةةن  لحةةةةةةو  ال جةةةةةةمة

األع ةةةةةةا  العمميةةةةةةة واألمماقيةةةةةة أعةةةةةد  ا الًجنةةةةةةة ال تيةةةةةار دولةةةةةةة مةةةةةن  ةةةةةةين الةةةةةدو  
 يةةةةةةةة مماقةةةةةةةي لً جةةةةةةةمةل حيةةةةةةةد أمةةةةةةةادت الةةةةةةةدو  اضلممقةةةةةةةز العممةةةةةةةي األالست ةةةةةةةامة ا

ل الممًكةةةةةةة األردنيةةةةةةة ال اشةةةةةةمية  :ليةةةةةةهإ مم ت ةةةةةةا مةةةةةةي است ةةةةةةامة الممقةةةةةةز المشةةةةةةار 
ل ل جم وراةةةةةةةة مصةةةةةةةم العمميةةةةةةةةالممًكةةةةةةةة العمميةةةةةةةة السةةةةةةةعوديةل جم وراةةةةةةةة السةةةةةةةودان

عًةةةةةةن  عمةةةةةةيي مسةةةةةةودة  االجتمةةةةةةاع ةةةةةةج  (ل قمةةةةةةا  ةةةةةةي اال  ةةةةةةاج الممًكةةةةةةة المغمميةةةةةةة
لممع ةةةةةةا  عًةةةةةةن الةةةةةةدو  األع ةةةةةةا  مةةةةةةي المنظمتةةةةةةين لمماجعت ةةةةةةا  م يةةةةةةداا  المعةةةةةةاأليم

 .إلن لجنة  نسيت الشماكة العممية األمماقية
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والتةةي  تمأسةة ا  لالدوليةة مةةي المنطقةةة العمميةةةل جمة إطةةار مجموعةةة العمةة  المعنيةةة  ةةامةي  -
وقالةةةةة مةةةةن  16ل  ع ةةةةواة اإلسةةةةكوا والمنظمةةةةة الدوليةةةةة لً جةةةةمةولجنةةةةة  العامةةةةة األمانةةةةة
ت األمةةةي المتاةةةدة المت صصةةةةل عقةةةدت األمانةةةة العامةةةة عةةةدة اجتماعةةةات  تقنيةةةة وقةةةاال
 Teleconferenceل  تةةةارا ( مةةة، قةةة  مةةةن لجنةةةة اإلسةةةكوا والمنظمةةةة الدوليةةةة لً جةةةمة 

 21/10/2019و 16/10/2019و 10/10/2019و 3/10/2019و 30/9/2019
 . 19/11/2018و 24/10/2019و

المتاةةدة األع ةةا  مةةي المجموعةةة ومةةن شةةارك مةةي االجتمةةاع مم ًةةو وقةةاالت األمةةي  ▪
ل  منةةام  األم يةةة العةةالميل الم وضةةية السةةامية منظمةةة األم يةةة والزراعةةةضةةمن ا: 

ل مكتةة  األمةةي المتاةةدة الصةةاة العالميةةةلألمةةي المتاةةدة لشةةاون الججئةةينل منظمةةة 
المعنن  الم ةدرات والجمامةةل  اإلضةامة إلةن المؤسةا  المشةارقين لمجموعةة العمة  

 سكوا والمنظمة الدولية لً جمة(. لجنة اإل

 ةةي  ةةج  االجتمةةاع مناقشةةة األنشةةطة المتعًقةةة  ةةال جمة التةةي  عتةةزم وقةةاالت األمةةي  ▪
ل قمةةةةا  ةةةةي مناقشةةةةة 2019المتاةةةةدة المشةةةةارقة مةةةةي االجتمةةةةاع  ن يةةةة  ا  ةةةةج  عةةةةام 

االسةةة امات التقنيةةةة التةةةي يمكةةةن أن  قةةةدم ا وقةةةاالت األمةةةي المتاةةةدة األع ةةةا  مةةةي 
العةةةالمي لً جةةةمة اضمنةةةة  اال  ةةةاج  المةةةا مم اإلقًيمةةةي حةةةو  "مجموعةةةة العمةةة   ةةةج
"ل وأ ةةةم  عًةةةن السياسةةةات مةةةي المنطقةةةة العمميةةةة اال  ةةةاج  يةةة  ن والمنظمةةةة والنظاميةةةة:

والةةة ألن  ةةةي  إدارة ال جةةةمة مةةةي المنطقةةةة العمميةةةة"حةةةو  "ورشةةةة عمةةة   نةةةا  القةةةدرات و 
 .القا مة  5/12/2019-3عقد ما  ج  ال تمة 

المةةةةةا مم االجتماعةةةةةات مناقشةةةةة التا ةةةةيمات الجاراةةةةة لعقةةةةد كمةةةةا  ةةةةي  ةةةةج   ةةةة    ▪
  حيد قامم ق  ج ة  عةما مجحظا  ةا ومقتمحا  ةا حةو  عم الاإلقًيمي ورشة 

جةةةةدو  األعمةةةةا  المقتةةةةم  لكةةةة  مةةةةن ال عةةةةاليتينل  اإلضةةةةامة إلةةةةن قاامةةةةة المشةةةةارقين 
 والسادة المتاد ين مي ما. 
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لمكتةةةة  دة/ قةةةةارميج جةةةةودو مةةةةدألم االسةةةةي  نسةةةةيقياا مةةةة، اا عقةةةةدت األمانةةةةة العامةةةةة اجتماعةةةة -
السةةيدة/ قماسةةتينا الدوليةةة لً جةةمةل و  ة المنظمةةاإلقًيمةةي لًشةةمج األوسةةط وشةةما  أمماقيةةا 

ل وذلةة   تةةارا  ةلًمنظمةةاإلقًيمةةي   المكتةة  العامةةة والسياسةةة العجقةةات مةةاألو مسةةاو 
 . مقم األمانة العامة 10/10/2019
اال  ةةةةةةاج العةةةةةةالمي   ن يةةةةةة  متا عةةةةةةة اةةةةةةد االجتمةةةةةةاع التعةةةةةةاون  ةةةةةةين الج تةةةةةةين مةةةةةةي  ▪

عًةةةةن المسةةةةتو، اإلقًيمةةةةي. قمةةةةا  ةةةةي مناقشةةةةة  لً جةةةةمة اضمنةةةةة والمنظمةةةةة والنظاميةةةةة
  ةةةةةدع  ع ئةةةةةة منظومةةةةةة األمةةةةةي المتاةةةةةدة  إطةةةةةجج شةةةةةبكة األمةةةةةي المتاةةةةةدة لً جةةةةةمة

مةةةةةن أجةةةةة  دعةةةةةي  العمةةةةة  مةةةةة، جميةةةةة، الشةةةةةمقا  عًةةةةةن جميةةةةة، المسةةةةةتوااتو  لككةةةةة 
الممقةةةةةةزي الةةةةةة ي سةةةةةةوع  والةةةةةةدور لالةةةةةةدو  األع ةةةةةةا  مةةةةةةي التعامةةةةةة  مةةةةةة، ال جةةةةةةمة

 قةةةةوم  ةةةةه المنظمةةةةة الدوليةةةةة لً جةةةةمة مةةةةي  ةةةة ا الشةةةة ن  حيةةةةد  ةةةةي  كًي  ةةةةا مةةةةن ق ةةةة  
األمةةةةةةين العةةةةةةام لألمةةةةةةي المتاةةةةةةدة لًقيةةةةةةام  ةةةةةةدور المنسةةةةةةت ل ةةةةةة   الشةةةةةةبكةل قمةةةةةةا  ةةةةةةي 

الدوليةةةةةةة لً جةةةةةةمة  ةالت كيةةةةةةد عًةةةةةةن أ ميةةةةةةة التعةةةةةةاون  ةةةةةةين األمانةةةةةةة العامةةةةةةة والمنظمةةةةةة
 مي   ا الش ن. 

جتماعاا م، السيد/ نادر متح العًيي ال  يم السياسي  الومد الةدااي عقدت األمانة العامة ا -
لج اةةاد األمماقةةي لةةد، جامعةةة الةةدو  العمميةةة  مكتةة  اال اةةاد األمماقةةي  القةةا مة  تةةارا  

23/10/2019 . 

عمًيةةةةةة إنشةةةةةا  الممقةةةةةز العممةةةةةي األمماقةةةةةي لتبةةةةةاد   ةةةةةي  ةةةةةج  االجتمةةةةةاع مناقشةةةةةة  ▪
لقةةةةماري القمةةةةة العمميةةةةة األمماقيةةةةة ال ال ةةةةة  ل وذلةةةة   ن يةةةة اا المعًومةةةةات حةةةةو  ال جةةةةمة

( والقمةةةةةةةة العمميةةةةةةةة األمماقيةةةةةةةة الما عةةةةةةةة  مةةةةةةةةاال و: 20/11/2013-19 الكواةةةةةةةم: 
 ( مي   ا الش ن.23/11/2016

عةةةدة اجتماعةةةات  نسةةةيقية مةةة، السةةةيد/ قيةةةدار أألةةةوب مسةةةئو  أو  عقةةةدت األمانةةةة العامةةةة  -
مي المتادة لشاون الججئينل التنسيت لد، جامعة الدو  العممية  الم وضية السامية لأل

  مقم األمانة العامة. 20/11/2019و 13/11/2019و 29/10/2019 تارا  
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دولي حةةةةو  "النةةةةزو  الةةةةمةةةةا مم اللتا ةةةةيم لعقةةةةد مناقشةةةةة ا  ةةةةي  ةةةةج  االجتماعةةةةات ▪
 التعةةةاون مةةة، الم وضةةةية السةةةامية لألمةةةي المتاةةةدة  الةةةدا ًي مةةةي المنطقةةةة العمميةةةة"
ليةةة لً جةةمةل حيةةد  ةةي اال  ةةاج عًةةن عقةةد المةةا مم لشةةاون الججئةةين والمنظمةةة الدو 

التا يمات الجاراة لعقةد  . قما  ناولم االجتماعات مناقشة7/4/2020-6ألومي 
الةةة ي  عقةةةد  الم وضةةةية السةةةامية لألمةةةي المتاةةةدة المنتةةةد، العةةةالمي األو  لججئةةةين 

السةيدة/ .   ا وقةد شةارقم 18/12/2019-17ألومي  مي جنيفلشاون الججئين 
قسةةةةةي الصةةةةةمود و ةةةةةوميم الاًةةةةةو   مكتةةةةة   –مسةةةةةاو  التعًةةةةةيي  -سةةةةةتماكم جةةةةةاكًين 

م وضةةةية األمةةةي المتاةةةدة لشةةةاون الججئةةةين  جنيةةةف مةةةي أعمةةةا  االجتمةةةاع ال الةةةدل 
وجةةةةدو  أعمالةةةةه العةةةةالمي األو  لججئةةةةين وقامةةةةم  تقةةةةديي عةةةةما حةةةةو  المنتةةةةد، 

ة. قمةا والمااور التي سوع ألتناول ال حيد  ي اإلشارة إلةن الةدو  العمميةة المشةارق
 أوضام الدور ال ي يمكن أن  قوم  ه األمانة العامة مي   ا المنتد،.

مة، الم وضةةية السةامية لألمةي المتاةةدة لشةاون الججئةةين  اا عقةدت األمانةة العامةةة اجتماعة -
 . مقم األمانة العامة 10/12/2019  تارا 

مسةةاو  العجقةةات و شةةارك مةةي االجتمةةاع مسةةاو  التواصةة  مةة، الجامعةةة العمميةةةل  ▪
 .  الم وضية السامية لألمي المتادة لشاون الججئينل ارجية ا

 األمانةةةة العامةةةةمجحظةةةات  :مةةةن  ين ةةةا لمةةةن الموضةةةوعات اا نةةةاق  االجتمةةةاع عةةةدد ▪
شةةةةكا  العنةةةةت أحةةةةو  االسةةةةتما يجية العمميةةةةة لًوقايةةةةة واالسةةةةتجا ة لمنا  ةةةةة قامةةةةة 

قمةا  ةي و اصة العنت الجنسي ضد النسا  وال تيةات مةي حةاالت الًجةو  والنةزو ل 
-17مناقشةةة مشةةارقة جامعةةة الةةدو  العمميةةة مةةي المنتةةد، العةةالمي لججئةةين ألةةومي 

 جنيةةفل  اإلضةةامة إلةةن إعةةجن األمةةي المتاةةدة  شةةكي  مماةةت ر يةة،  18/12/2019
 المستو، معنن  مًت النزو  الدا ًي.

عقدت األمانة العامةة االجتمةاع التنسةيقي ال الةد مة، الم وضةية السةامية لألمةي المتاةدة  -
 مقةةم األمانةةة العامةةةل  27/1/2020  تةةارا لشةةاون الججئةةين والمنظمةةة الدوليةةة لً جةةمة 

  .ما مم "النزو  الدا ًي مي المنطقة العممية" لعقد لتا يموذل  مي إطار ا
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 اةةةةد االجتمةةةةاع سةةةة   الشةةةةماكة والتعةةةةاون  ةةةةين الج ةةةةات الةةةة جث لًتا ةةةةيم لعقةةةةد  ▪
قاامةة المةدعوانل واال  ةاج عًةن  الما ممل حيد  ي مماجعة  منام  العم  المقتم ل

األمةةةةور التنظيميةةةةة والًوجسةةةةتية. قةةةة ل   ةةةةي اال  ةةةةاج عًةةةةن موعةةةةد انعقةةةةاد مناقشةةةةة و 
ن ألتنةةةةةةاو  المةةةةةةا مم وضةةةةةة، أ القةةةةةةا مةل و  7/4/2020-6المةةةةةةا مم ليكةةةةةةون ألةةةةةةومي 

والج ةةود الوطنيةةةة الم  ولةةة مةةي  ةةة ا الشةة نل وذلةةة   لالنةةا حين دا ًيةةاا مةةةي المنطقةةة
نماط ونتاا  النةزو ل والوقةوع عًةن واقة، م سةاة أباب و   دع  ًت م ي أم   ألس

 النا حينل والتعمع عًن احتياجا  ي من أج   قديي المساعدة الج مة ل ي.

والتةةي  تمأسةة ا  لالدوليةة مةةي المنطقةةة العمميةةةل جمة إطةةار مجموعةةة العمةة  المعنيةةة  ةةامةي  -
وقالةةةةة مةةةةن  16 ل  ع ةةةةواةاإلسةةةةكوا والمنظمةةةةة الدوليةةةةة لً جةةةةمةولجنةةةةة  العامةةةةة األمانةةةةة

 تقنيةةةةةةةة  اا وقةةةةةةةاالت األمةةةةةةةي المتاةةةةةةةدة المت صصةةةةةةةةل عقةةةةةةةدت األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة اجتماعةةةةةةة
 Teleconferenceل  تةةةارا ( مةةة، قةةة  مةةةن لجنةةةة اإلسةةةكوا والمنظمةةةة الدوليةةةة لً جةةةمة 

28/1/2020. 
مجموعةة العمة   ي  ج  االجتمةاع مناقشةة األنشةطة المتعًقةة  ةال جمة التةي  عتةزم  ▪

ل قمةةا  ةةي مناقشةةة التا ةةيمات الجاراةةة لمتا عةةة 2020عةةام و طةةة عمً ةةا ل ل ن يةة  ا
  ن ي  اال  اج العالمي لً جمة اضمنة والنظامية والمنظمة عًن المستو، اإلقًيمي.
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 في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي: -9

  ي:أوالا: الرعاليا  التي نظمترا األمانة العامة في مجال التربية والتعليم والبحث العلم

نظمةةم األمانةةة العامةةة  التعةةاون والتنسةةيت مةة، حكومةةة اليا ةةان وممنةةام  األمةةي المتاةةدة  -
اإلنمةةةاايل المااةةةدة المسةةةتدألمة األولةةةن  اةةةم عنةةةوان "التعًةةةيي والتنميةةةة البشةةةماة مةةةن أجةةة  

 . مقم األمانة العامة 5/9/2019  تارا التنمية الم ستدامة مي الوطن العممي"ل 
التعةةةةةاون العممةةةةةي اليا ةةةةةاني مةةةةةي المجةةةةةاالت التعًيميةةةةةة  ةةةةةدمم المااةةةةةدة إلةةةةةن  عزاةةةةةز  ▪

االسةت ادة مةن  اإلضةامة إلةن والتنمواةة مةي إطةار منتةد، التعةاون العممةي اليا ةانيل 
ال  ةةمات اليا انيةةة مةةي مجةةاالت التعًةةيي والتنميةةة المسةةتدامة والباةةد العًمةةيل ومنةةا  

 .القدرات و نمية الموارد البشماة
دألمة عةةةدد مةةةن الةةةدو  األع ةةةا ل  اإلضةةةامة إلةةةن شةةةارك مةةةي أعمةةةا  المااةةةدة المسةةةت ▪

مم ًةةين مةةن المنظمةةات اإلقًيميةةة والدوليةةة ذات الصةةًةل م ةةجا عةةن مشةةارقة عةةدد 
 من الجامعات العممية.

دعةي الةنظ ي صدر عن الماادة المستدألمة عدد من التوصيات ال امةة التةي   ةمنم  ▪
 .التعًيمية مي الوطن العممي من أج   اقيت التنمية المستدامة

 تةارا  ( 4( د.ع  64رقي  مي إطار  ن ي  قمار القمة التنمواة االقتصادية واالجتماعية  -
نّظمةةم  لوال ةةاص  االر قةةا   ةةالتعًيي ال نةةي والم نةةي مةةي الةةوطن العممةةي 20/1/2019

االجتمةةةةاع التشةةةةاوري األو  لًمنظمةةةةات العمميةةةةة المت صصةةةةة والدوليةةةةة  األمانةةةةة العامةةةةة
 مقةةةم األمانةةةة العامةةةةل وذلةةة  لوضةةة،  طةةةة  اةةةمك  25/9/2019-24ألةةةومي  لالمعنيةةةة

 .مشتمقة لتن ي  القمار

شارك مي االجتماع عةدد مةن ماسسةات العمة  العممةي المشةتمك المعنيةة  موضةوع  ▪
 .ومنظمة اليونسكو لالتعًيي ال ني والم ني

 شةةةكي  لجنةةةة صةةةدر عةةةن االجتمةةةاع عةةةدد مةةةن التوصةةةيات ال امةةةة التةةةي   ةةةمنم:  ▪
 طةةة االر قةةا  ميةةة والمنظمةةات المعنيةةة لمتا عةةة  ن يةة   نسةةيت عًيةةا مةةن الةةدو  العم 



 
 

 
262 

 عمةةيي اسةةت يان عًةةن الةةدو  العمميةةة و   ةةالتعًيي ال نةةي والم نةةي مةةي الةةوطن العممةةيل
 اإلضةامة  للًتعمع عًن واقة، منظومةات التعًةيي ال نةي والم نةي مةي الةدو  العمميةة

مجتمعةي حةو  عقةد منتةد، لًنقةا  الل و عقد اجتماع لً  ما  من الدو  العمميةإلن 
 . عقد اجتماع و اري لمناقشة واعتماد ال طةو  لإطار ال طة وإشماك قامة المعنيين

الما مم السةنوي الاةادي نظمم األمانة العامة  التعاون م، مجموعة طج  أ و مزالةل  -
" اواةةة  التعًةةةيي مةةةي   اةةةم عنةةةوانعشةةةم لًمنظمةةةة العمميةةةة ل ةةةمان الجةةةودة مةةةي التعًةةةيي 

 10/10/2019 -9ل ألةةةومي الةةةتعًي لغةةةما اال تكةةةار" إلةةةنيي الةةةوطن العممةةةي مةةةن التعًةةة
  مقم األمانة العامة. 

شارك مي المةا مم السةيد و اةم التعًةيي العةالي والباةد العًمةي  الجم وراةة اليمنيةة  ▪
ومم ًةةون عةةن و ار ةةي التمميةةة والتعًةةيي والتعًةةيي العةةالي والباةةد العًمةةي  جم وراةةة 

لةةةةد، جم وراةةةةة مصةةةةم  اد األورومةةةةيمم ةةةة  اال اةةةةمصةةةةم العمميةةةةةل  اإلضةةةةامة إلةةةةن 
وأكةةةةاديميين  العمميةةةةةل م ةةةةجا عةةةةن مشةةةةارقة عةةةةدد مةةةةن رؤسةةةةا  الجامعةةةةات العمميةةةةة

العمميةةةة والدوليةةةة مةةةي مجةةةا  جةةةودة  واال اةةةادات ومةةةاح ين و  ةةةما  مةةةن المنظمةةةات
  .التعًيي واالعتماد

سةا  ة أ طةوام دور صدر عن الما مم عدد من التوصيات ال امة التي   ةمنم:  ▪
مةن التعًةيي  ل والتاةّو من مًقنين ت والمعًمين ليكونوا موج ين  قنيين  دالا الجامعا
عتمةةاد ل ا مكانةات الةة قا  االصةطناعيإاالسةةت ادة مةن  وظيةةف ل يالةتعًّ  إلةةنالتًقينةي 

 الت  يةةةة  الم نةةةةي المسةةةةتدام قمةةةةن   ألتبةةةة، مةةةةي    يةةةة  الطةةةةجب الجةةةةامعيين م نيةةةةاا 
دعةي ل دعةي المشةارا، المااديةةل  يمستق ً ة  عي  دور الشباب مي صيامل و ط يقياا 

 نشم الباوث التممواة مي مججت ماكمة عًمياا.

نظمم األمانة العامة اجتماع لجنة التنسيت العًيةا لجسةتما يجية العمميةة لًباةد العًمةي  -
الممًكةةةة  - مدألنةةةة عّمةةةان  16/12/2019والتكنولةةةوجي واال تكةةةار والةةة ي انعقةةةد  تةةةارا  

الصيغة الن ااية ل طار العام لًباد العًمي مي المجةاالت  األردنية ال اشميةل لمناقشة
 االجتماعية وال قا ية واالقتصادية.
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شةةةارك مةةةي االجتمةةةاع أع ةةةا  لجنةةةة التنسةةةيت العًيةةةا لجسةةةتما يجية العمميةةةة لًباةةةد  ▪
المنظمةةة العمميةةة  -العًمةةي والتكنولةةوجي واال تكةةار و ةةي: األمانةةة العامةةة لًجامعةةة 

ا اةاد الجامعةات  –ا ااد مجالس الباد العًمي العممية  –وم لًتممية وال قامة والعً
 العممية.

نةةاق  االجتمةةاع قامةةة ال نةةود والةةمؤ، والمم كةةزات واضليةةات ال اصةةة  اإلطةةار العةةام  ▪
لًباد العًمي مي المجاالت االجتماعية وال قا يةة واالقتصةادية  عةد عمضة ا عًةن 

باةد العًمةي العمميةة والمنظمةة ال  ما  ال ألن  ي  كًةي  ي مةن ق ة  ا اةاد مجةالس ال
 العممية لًتممية وال قامة والعًوم.

اعتمةةةدت لجنةةةة التنسةةةيت العًيةةةا لجسةةةتما يجية العمميةةةة لًباةةةد العًمةةةي والتكنولةةةوجي  ▪
واال تكار اإلطار العام مي صيغته الن اايةل ومن  ي  ي عما و يقة اإلطار عًةن 

-24العًمةةةةةةي ألةةةةةةومي المةةةةةةا مم السةةةةةةا ، عشةةةةةةم لةةةةةةو را  التعًةةةةةةيي العةةةةةةالي والباةةةةةةد 
 ل وال ي  دور  قام  اعتماد الو يقة. 25/12/2019

ثانيةةاا: الرعاليةةا  التةةي شةةا كت فارةةا األمانةةة العامةةة فةةي مجةةال التربيةةة والتعلةةيم والبحةةث 
  العلمي:

االجتمةةاع التشةةاوري األو  لمم ًةةي المنطقةةة العمميةةة  شةةارقم األمانةةة العامةةة مةةي أعمةةا  -
مكتة  التمميةة  ل وال ي عقد  مقةم2030 التعًيي حتن عام مي الًجنة التوجي ية المعنية 

 .3/10/2019-2 المااا ألومي   العممي لدو  ال ًي
مجموعةةة الشةةمقا  التةةي   ةةي قةةجا  قةة  مةةن: األمانةةة  مةةي أعمةةا  االجتمةةاعشةةارك  ▪

منظمة األمي المتادة لًتممية والعًي وال قامةةل مجًةس التعةاون لةدو  ال ًةي  العامةل 
ليونسةةةةكو اإلقًيمةةةةي لًجةةةةودة والتميةةةةز مةةةةي التعًةةةةييل مكتةةةة  التمميةةةةة العممةةةةيل ممقةةةةز ا

الممقةةز االقًيمةةي لًت طةةيط التممةةوي  الشةةارقة  اةةم اشةةماع  العممةةي لةةدو  ال ًةةي ل
اليونسةةةةةكول المنظمةةةةةة العمميةةةةةة لًتمميةةةةةة وال قامةةةةةة والعًةةةةةومل منظمةةةةةة األمةةةةةي المتاةةةةةدة 

إلضةةةةامة إلةةةةن و ارة لًط ولةةةةةل  منةةةةام  األم يةةةةة العةةةةالمي التةةةةا ، لألمةةةةي المتاةةةةدةل  ا
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التعًةةةةيي العةةةةام  الممًكةةةةة العمميةةةةة السةةةةعودية ومم ًةةةةي المنطقةةةةة العمميةةةةة مةةةةي الًجنةةةةة 
 التوجي ية العالمية.

لكتموني ال اص  مكتة  دم  الموق، اإلا  ت المشارقون مي ن اية االجتماع عًن  ▪
التممية العممي لدو  ال ًي  م، موق، اليونسكو ال اص  ال دع الما ة، مةن أ ةداع 

ألةةةدألم  مكتةةة  التمميةةةة  اا واحةةةدإلكتمونيةةةاا  اا تنميةةةة المسةةةتدامة "التعًةةةيي" ليصةةةبح موقعةةةال
الةدو   ودعةوةت كيةد عًةن مشةارقة المم ًةين  شةك  مسةتمم ل والالعممي لدو  ال ًي 

 ن يةةة  التزامةةةات اجتمةةةاع الباةةةم مجموعةةةة الشةةةمقا ل و  األع ةةةا  إلةةةن الاةةة و  اةةة و
ات موضةةةةوعية لًمنطقةةةةة عةةةةن طماةةةةت  ةةةةجث أولواةةةة 2020–2019الميةةةةم لعةةةةامي 

و شم : ال جمة والنةزو  والتعًةيي والجةودة و مواة  التعًةييل االسةتجا ة إلةن أولواةات 
إشماك الشباب مي إجما ات  لية ا تيةار مم ة  لًمنطقةة ل االجتماع العالمي لًتعًيي

وسةةةيتي مناقشةةةة  ةةة ا الموضةةةوع  شةةةك  م صةةة  مةةةي  لالعمميةةةة مةةةي الًجنةةةة التوجي يةةةة
 .2020جموعة الشمقا  المقمر عقد  أواا  عام االجتماع القادم لم

شارقم االمانة العامة مي الما مم الاةادي عشةم لةو را  التمميةة والتعًةيي العةمبل الة ي  -
 ممًكةةةةةة  7/11/2019-6نّظمتةةةةةه المنظمةةةةةة العمميةةةةةة لًتمميةةةةةة وال قامةةةةةة والعًةةةةةوم ألةةةةةومي 

 البامان.

لعمميةةةل  اإلضةةامة إلةةن شةةارك مةةي المةةا مم السةةادة و را  التمميةةة والتعًةةيي  الةةدو  ا ▪
 المنظمات العممية واإلقًيمية والدولية المعنية  التعًيي.

 مكةةين المنّظمةةة صةةدر عةةن المةةا مم عةةدد مةةن التوصةةيات ال امةةة التةةي   ةةمنم:  ▪
 جارم ةا الناجاةة وممارسةا  ا الجّيةدة مةي  ن ية  سياسةات  عًيميةة االست ادة من  من

 وال ةةاص  2030نميةةة المسةةتدامة  سةةاعد مةةي  اقيةةت ال ةةدع الما ةة، مةةن أ ةةداع الت
 عزاةز سياسةةا  ا و  لعمة  عًةن  عمةيي مااةد  ا عًةةن سةاام الةدو  العمميةةوال  ةالتعًيي(

الباةةةد عةةةن  ليةةةات ل م ةةةجا عةةةن مةةةي  مواةةة  التعًةةةيي والعمةةة  عًةةةن  نواةةة، مصةةةادر 
مةةن دعةةي الموا نةةات العموميةةة و اّقةةت المعةةاأليم والماشةةمات المطًومةةة مّكةةن جدألةةدة    
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دعةةي الج ةةود والمبةةادرات الم  ولةةة مةةي مسةةاعدة الةةدو  ل و 2030العةةام  اًةةو   دوليةةاا 
العمميةةةةة التةةةةي  مةةةةم  ظةةةةموع اسةةةةت نااية   ةةةةدع  طةةةةوام نظم ةةةةا التممواةةةةةل و مكةةةةين 

وضةةةة، ل و ماسسةةةةا  ا التعًيميةةةةة مةةةةن  جةةةةاو    ةةةةار  ًةةةة  الظةةةةموع واسةةةةتعادة دور ةةةةا
لًمتطًبةات عًّمين و عزاةز مةا  ةو موجةود من ةا   ةدع االسةتجا ة ممجعية م نّية لًم  

الوطنية مي  طوام التعًيي والمعاأليم الدولية مةي    ية  المعًّمةين و ةدرا  يل وإقامةة 
دعةةةةي منظومةةةةة المصةةةةد ل  اإلضةةةةامة إلةةةةن شةةةةبكات  عةةةةاون  ةةةةين ماّسسةةةةات  كةةةةوان ي

االسةت ادة ممةا ألةومم  الممقةز اإلقًيمةي لتكنولوجيةا ل  اإلضةامة إلةن والمتا عة والتقيةيي
ة الباةةمان والةة ي يعمةة   اةةم إشةةماع اليونسةةكو مةةي المعًومةةات واال صةةا   ممًكةة

ل مجةةةةا   ةةةةدرا  األطةةةةم العمميةةةةة الم تصةةةةة مةةةةي  كنولوجيةةةةا المعًومةةةةات واال صةةةةا 
قةّمر عقةدة مةي د ةي المشارقة مي معاليات الما مم الدولي التاس، لًغةة العمميةة الم  و 

ة وعقد ندوة حواراة  ام عنوان  واقة، الًغةة العممية ل14/2/2020-8 ج  ال تمة 
االسةةتعانة  ا اةةاد الجامعةةات العمميةةة واّ اةةاد مجةةالس الباةةد ل و مةةي التعًةةيي العممةةي(

 العًمي مي مجا  إعداد الدراسات واأل ااث التي  اتاج ا و ارات التممية والتعًيي.

( ال اةةةاد مجةةةالس الباةةةد العًمةةةي 41شةةةارقم االمانةةةة العامةةةة مةةةي اجتماعةةةات الةةةدورة   -
-15لممًكةةةةةةةةة االردنيةةةةةةةةة ال اشةةةةةةةةمية ألةةةةةةةةومي العمميةةةةةةةةة التةةةةةةةةي انعقةةةةةةةةدت مةةةةةةةةي عّمةةةةةةةةان  ا

16/12/2019. 
دولةةةةة عمميةةةةةل  اإلضةةةةامة الةةةةن عةةةةدد مةةةةن  17شةةةةارك مةةةةي االجتمةةةةاع مم ًةةةةون عةةةةن  ▪

 منظمات العم  العممي المشتمك.

ناقشةةةةم اجتماعةةةةات الةةةةدورة عةةةةدداا مةةةةن الموضةةةةوعات ال اصةةةةة  اسةةةةتما يجية عمةةةة   ▪
يل والةةةةموا ط ل والمجةةةةجت العًميةةةةة والنشةةةةم العًمةةةة2024-2020اال اةةةةاد لجعةةةةوام 

ل قمةةا  ةةي  و اةة، جةةوااز 2020العًميةةة المت صصةةةل و طةةة العمةة  المقتمحةةة لعةةام 
عًةن البةاح ين أصةااب األ اةاث العًميةة المتميةزة والتةي مةا    ةا  ةاح ون مةن قة  

 –دولةةةة الكواةةةم  –الممًكةةةة العمميةةةة السةةةعودية  – جم وراةةةة مصةةةم العمميةةةة  مةةةن:
  . الممًكة المغممية(
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مةةةةي أعمةةةةا  الةةةةدورة السةةةةا عة لًمنتةةةةد، العممةةةةي لًباةةةةد العًمةةةةي عامةةةةة شةةةةارقم األمانةةةةة ال -
 مدألنةةةةة عمةةةةان  12/2019/ 19-17 ةةةةج  ال تةةةةمة  تي انعقةةةةدتةةةةال لوالتنميةةةة المسةةةةتدامة

ميةةةمة سةةةمية  نةةةم دنيةةةة ال اشةةةميةل  اةةةم رعايةةةة صةةةاحبة السةةةمو المًكةةةي األر  الممًكةةةة األ
 .الاسن
لجمعيةةةةة العًميةةةةة المًكيةةةةة ا اةةةةاد الجامعةةةةات العمميةةةةةل واشةةةةارك مةةةةي أعمةةةةا  الةةةةدورة  ▪

وا ااد مجالس الباد العًمي العمميةل ولجنة اإلسكوال والمجًس األعًةن  األردنيةل
لًعًوم والتكنولوجيال وجامعة األميمة سمية لًتكنولوجيةال ومدألنةة أمماقيةا التكنولوجيةة 
 السةةةةةودانل واال اةةةةةاد العممةةةةةةي لًصةةةةةناعات الغ اايةةةةةةل والمنظمةةةةةةة العمميةةةةةة لًتنميةةةةةةة 

ةل وممقز الدراسات المسكونيةل وا ااد قيادات الممأة العمميةل ومجم، الًغةة الزراعي
دولةة  15من  مشارقاا  150ش دت الدورة ح ور أك م من ل وقد العممية  السودان

: الممًكة األردنية ال اشةميةل الجم وراةة التونسةيةل جم وراةة السةودانل ل  يعممية
ل سةةةًطنة عمةةةانل دولةةةة قطةةةمل دولةةةة الممًكةةةة العمميةةةة السةةةعوديةل جم وراةةةة العةةةماج

الكوامل الجم وراة اليمنيةل الجم وراة الجزااماة الديمقماطية الشةع يةل دولةة لي يةال 
ل دولة مًسطينل جم وراة مصم العمميةل الجم وراة اإلسةجمية الً نانيةجم وراة ال

عةةدد مةةن الماسسةةات والمنظمةةات واال اةةادات العمميةةة  ل  اإلضةةامة إلةةنالموراتانيةةة
 اإلقًيمية والدولية.و 

مةن الماةاور العًميةة شةمًم الباةد العًمةي وار باطةه  ةاألمن   ناو  المنتةد، عةدداا  ▪
القةةةةومي العممةةةةيل ونقةةةة  التكنولوجيةةةةا واال تكةةةةار وراةةةةادة األعمةةةةا  لًشةةةةباب والمةةةةمأةل 

الباد العًمي واالقتصةاد المعممةيل والتعةاي  مة، نةدرة -و اديات المجتم، المقمي
عممةةيل والباةةد العًمةةي ودور  مةةي الا ةةا  عًةةن ال يئةةة وعةةجج الميةةا  مةةي الةةوطن ال

مشاك  التًوثل واستقطاب العقةو  العمميةة والاةد مةن  جم  ةال والتصةني، الزراعةي 
والغ ااي وأ م  عًن األمن الغ ااي العممةيل والباةد والتطةوام مةي الةوطن العممةي: 

جث ور  عقةدت عًةن  ةام   ة ا المنتةد،  ةةقةد الماضةي والااضةم والمسةتق  ل و 
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 ةةةةداع التنميةةةةة المسةةةةتدامةل أ جةةةة   اقيةةةةت أعمةةةة  حةةةةو   سةةةة يم التكنولوجيةةةةا مةةةةن 
ر ةةاب ال يئةةي والتعًةةيي والصةةناعةل والًسةةانيات التط يقيةةة الماوسةةبة ناةةو  مةةاج واإل

 لًغة العممية مي ال  ا  المقمي.اجدألدة مي 

الي والباةد شارقم األمانة العامة مي معاليات الما مم السا ، عشم لو را  التعًيي العة -
ل والةةةةة ي است ةةةةةامته جم وراةةةةةة مصةةةةةم العمميةةةةةةل 25/12/2019-24العًمةةةةةيل ألةةةةةومي 

 وقامم  تنظيمه المنظمة العممية لًتممية وال قامة والعًوم.

 شارك مي أعما  الما مم عدد من السادة الو را  من الدو  العممية. ▪

قمةةا  نةةاق  المةةا مم عةةدداا مةةن الموضةةوعات ال امةةة ال اصةةة  الةة قا  االصةةطناعي ▪
 ي اعتماد التصنيف العممي لًجامعات واإلطةار العةام لجسةتما يجية العمميةة لًباةد 
العًمةةي مةةي المجةةاالت االجتماعيةةة وال قا يةةة واالقتصةةاديةل عًمةةاا  ةة ن الةةو يقتين  ةةي 
إعداد ما  التنسيت و ام إشماع األمانة العامة لًجامعة وممشةارقة لجنةة التنسةيت 

ة لًباةةةةةد العًمةةةةةيل و ةةةةةي مةةةةةتح  ةةةةةاب النقةةةةةا  حول مةةةةةا العًيةةةةةا لجسةةةةةتما يجية العمميةةةةة
 واعتماد ما  صيغت ما الن ااية.
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 في مجال الثقافة وحوار الحضارات: -10

 أوالا: الرعاليا  التي نظمترا األمانة العامة في المجال الثقافي:

نظمةةةم األمانةةةة العامةةةة االجتمةةةاع ال ةةةاني ل ماةةةت العمةةة  المعنةةةي  متا عةةةة  ن يةةة  مبةةةادرة  -
-29 ةةةةين السةةةةياحة والتةةةةماث الا ةةةةاري وال قةةةةامي مةةةةي الةةةةدو  العمميةةةةةل ألةةةةومي التكامةةةة  

 ل  مقم األمانة العامة.30/9/2019

شارك مي االجتماع مم ًون عن الدو  العممية التالية: ممًكة البامانل الجم وراةة  ▪
التونسةةةيةل الممًكةةةة العمميةةةة السةةةعوديةل جم وراةةةة السةةةودانل دولةةةة مًسةةةطينل دولةةةة 

مل جم وراةةة مصةةم العمميةةةل الممًكةةة المغمميةةةل  اإلضةةامة إلةةن قطةةمل دولةةة الكواةة
 مشارقة عدد من المنظمات واال اادات العممية  ص ة مماق .

صةةةدر عةةةن االجتمةةةاع عةةةدد مةةةن التوصةةةيات ال امةةةة التةةةي   ةةةمنم:  نظةةةيي مًتقةةةن  ▪
( مةةي مواقةة، التةةماث ال قةةاميل  دشةةين حمًةةة لممةة، الةةوعي B2Bعممةةي لجسةةت مار  
العممي  ام مظًة جامعة الدو  العمميةل إعداد  منةام   ةدرا ي  التماث الا اري 

م نةةةي مةةةي مجةةةاالت المتةةةاحت الم تً ةةةةل اال  ةةةاج عًةةةن ر نامةةةة عمميةةةة   عاليةةةات 
السةةياحة ال قا يةةة عًةةن المسةةتو، العممةةيل  صةةميي ال ةةمام  التسةةواقية المناسةةبة ل ةةال 

 يةةةة  الةةةدو  العمميةةةةل إطةةةجج و يقةةةة   عيةةة  م  ةةةوم االسةةةتدامة لًمواقةةة، التما يةةةة وال قا
م ةةةجا عةةةن دراسةةةة إنشةةةا  صةةةندوج إلنقةةةاذ مواقةةة، التةةةماث ال قةةةامي المسةةةجًة ضةةةمن 

 قاامة التماث العالمي المعما لً طم.

نظمم األمانة العامة االجتماع الو اري المشةتمك ال ةاني لةو را  السةياحة وو را  ال قامةة  -
 سية. الجم وراة التون 16/10/2019مي الدو  العمميةل  تارا  

شةةةارك مةةةي االجتمةةةاع مم ًةةةون عةةةن الةةةدو  العمميةةةة التاليةةةة: دولةةةة اإلمةةةارات العمميةةةة  ▪
المتاةةدةل ممًكةةة الباةةمانل الجم وراةةة التونسةةيةل الجم وراةةة الجزااماةةة الديمقماطيةةة 
الشةةةةع يةل الممًكةةةةة العمميةةةةة السةةةةعوديةل جم وراةةةةةة العةةةةماجل سةةةةًطنة عمةةةةانل دولةةةةةة 

 وراةةةة الً نانيةةةةل دولةةةة لي يةةةال جم وراةةةة مًسةةةطينل دولةةةة قطةةةمل دولةةةة الكواةةةمل الجم
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مصةةم العمميةةةل الممًكةةة المغمميةةةل الجم وراةةةة اإلسةةجمية الموراتانيةةةل قمةةا شةةةارك 
 عدد من المنظمات العممية العامًة مي مجالي ال قامة والسياحة.

صدر عن االجتماع عةدد مةن القةمارات ال امةة التةي   ةمنم: حةد الةدو  العمميةة  ▪
ع  والتجاوب م، متطًبات ممات العم  المعني  متا عةة  ن ية  عًن المزاد من الت ا

مبادرة التكام   ين السةياحة والتةماث الا ةاري وال قةامي مةي الةدو  العمميةةل وذلة  
حتن  تاقت األ ةداع الممجةوة مةن  ًة  المبةادرةل و كًيةف األمانةة العامةة لًجامعةة 

نظةةةيي عقةةةد المًتقةةةن العممةةةي والمنظمةةةة العمميةةةة لًتمميةةةة وال قامةةةة والعًةةةوم  التم يةةة  لت
( مةةةي دولةةةة 2020لجسةةةت مار مةةةي مواقةةة، التةةةماث ال قةةةامي ضةةةمن معاليةةةات  إكسةةة و 

اإلمةةارات العمميةةة المتاةةدةل عًةةن  ةةام  اجتمةةاع الةةو را  المسةةاولين عةةن الشةةاون 
ال قا يةةةةة مةةةةي الةةةةوطن العممةةةةي المزمةةةة، عقةةةةد   ةةةةج  شةةةة م ديسةةةةم م/ قةةةةانون األو  

ًسةياحة إلشةماك المنظمةة العمميةة لًتمميةة وال قامةة ل ودعوة المنظمة العمميةة ل2020
والعًةةةةوم ومالتعةةةةاون مةةةة، المنظمةةةةة العمميةةةةة لًمتةةةةاحتل مةةةةي  طةةةةوام و ن يةةةة  ال ةةةةمام  

 التدرا ية مي مجاالت المتاحت الم تً ة.

مةةه ل الةة ي نظّ "المةةا مم ال ةةامس لً قامةةة واإل ةةداع"عقةةدت األمانةةة العامةةة  اةةم رعاألت ةةا  -
ل  مقم األمانة العامةل واة  ي عقةد 29/1/2020  تارا اإلعجم الممقز العممي لً قامة و 

 ةةين الجامعةةة العمميةةة والممقةةز   ممةةمأمةةي إطةةار  ن يةة  مةة قمة الت ةةا ي التةةي  ةة ا المةةا مم 
 .2006العممي لً قامة واإلعجم عام 

األمةةةةين العةةةةام األسةةةة ت لجامعةةةةة الةةةةدو   -ح ةةةةم المةةةةا مم السةةةةيد/ عمةةةةمو موسةةةةن ▪
األمةةةةين العةةةةام المسةةةةاعد راةةةةيس قطةةةةاع  -مزالةةةةة   ةةةةا  أ ةةةةوهي العمميةةةةةل والسةةةة يمة د.

  ية الاماميل وعدد من قبةار الش صةيات  /الً نانية الشاون االجتماعيةل والناابة
  الدو  العممية.

جةةةوااز البةةةار ةل ومةةةنا ي  ةةةج  المةةةا مم  كةةةماي عةةةدد مةةةن الش صةةةيات ال امةةةة   ةةةي ▪
  ةةةداع الشةةةعمي لةةةدعي اإل التميةةةز العممةةةي عًةةةن الناةةةو التةةةالي: جةةةاازة التميةةةز العممةةةي
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لسةةمو الشةةي  الةةدقتور/ سةةًطان القاسةةمي حةةاكي الشةةارقةل جةةاازة التميةةز العممةةي مةةي 
ال قامةةةةةة مةةةةةي  ةو اةةةةةم  الةةةةةو امة مًيكةةةةةة  نةةةةةم دود  األدا  الن  ةةةةةوي ال قةةةةةامي لمعةةةةةالي

جمعةةةة  /الجم وراةةةة الجزااماةةةةل وجةةةاازة التميةةةز العممةةةي لةةةدعي التةةةماث العممةةةي لًسةةةيد
وجةاازة التميةز  قامة والتماث  دولة اإلمارات العممية المتاةدةلالماجد رايس ممقز ال 
مةارات العمميةة و ارة الصةاة  دولةة اإل ةًدقتورة/ مةماي مطةم لالعممي لًباد العًمي 

  يةةة الاماةةمي  /ًناابةةةلالمتاةةدةل وجةةاازة التميةةز العممةةي لًعمةة  اإلنسةةاني وال يةةمي 
 .الجم وراة الً نانية 

قة "التاةةةةةةةدث  الًغةةةةةةةةة العمميةةةةةةةةة ال صةةةةةةةةان وال طا ةةةةةةةةة مةةةةةةةم األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة مسةةةةةةةةا نظّ  -
و عميةةةةةةت دراسةةةةةةة الناةةةةةةو"ل  التعةةةةةةاون والتنسةةةةةةيت مةةةةةة، و ارة التمميةةةةةةة والتعًةةةةةةيي  جم وراةةةةةةة 

ال الةةةةةةد اإلعةةةةةةدادي وال الةةةةةةد ال ةةةةةةانوي مةةةةةةن جميةةةةةة،  الصةةةةةة ينلطةةةةةةجب  لمصةةةةةةم العمميةةةةةةة
قامةةةةةةةةم األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة أل و 9/2/2020-4الةةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةةةل وذلةةةةةةةة   ةةةةةةةةج  ال تةةةةةةةةمة 

 مقةةةةةم األمانةةةةةة  9/2/2020  تةةةةةارا لتكةةةةةماي الطًبةةةةةة ال ةةةةةاازان مةةةةةي المسةةةةةا قة  احت اليةةةةةة
ممًكةةةةةة وطالبةةةةةات مةةةةةن الةةةةةدو  العمميةةةةةة التاليةةةةةة:  ةشةةةةةارك مةةةةةي المسةةةةةا قة طًبةةةةةو العامةةةةةةل 
دولةةةةةةةة العةةةةةةةماجل سةةةةةةةًطنة عمةةةةةةةانل جم وراةةةةةةةة السةةةةةةةعوديةل الممًكةةةةةةةة العمميةةةةةةةة الباةةةةةةةمانل 
 .ةييمنجم وراة الالل جم وراة مصم العمميةل يةً نانالجم وراة الالكوامل 

 ثانياا: الرعاليا  التي شا كت فارا األمانة العامة في المجال الثقافي:

شةةارقم األمانةةة العامةةة مةةي الةةدورة التدرا يةةة التةةي نظم ةةا ممقةةز الدراسةةات الصةةيني العممةةي 
 ل  جم وراة الصين الشع ية.25/9/2019-16ل صج  والتنميةل  ج  ال تمة 

 :الحضا ا  حوا  مجال في العامة األمانة نظمترا التي الرعاليا ثالثاا: 
المجًةةةةةةةس العةةةةةةةالمي لًتسةةةةةةةامح والسةةةةةةةجمل وقعةةةةةةةم األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة مةةةةةةة قمة   ةةةةةةةا ي مةةةةةةة،  -

 . مقم األمانة العامة 3/9/2019 تارا   وذل 

إلةةةةةةن  مسةةةةةةي  سةةةةةة   التعةةةةةةاون المشةةةةةةتمك  ةةةةةةين الجةةةةةةان ين ودعةةةةةةي  ةةةةةةدمم المةةةةةة قمة  ▪
و عزاةةةةز  يوالتعةةةةاي  السةةةةًم ل ونشةةةةم قةةةةيي التسةةةةامحي الاةةةةوار والتواصةةةة  الا ةةةةار 
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لظةةةةةةةوا م اإلر ةةةةةةةاب والتطةةةةةةةمع والتعصةةةةةةة   ي قامةةةةةةةة السةةةةةةةجم المسةةةةةةةتدامل والتصةةةةةةةد
ل ع ةةةةةةةةةم إعةةةةةةةةةداد و نظةةةةةةةةةيي المةةةةةةةةةا ممات والمنتةةةةةةةةةديات وور  ي والتمييةةةةةةةةةز العنصةةةةةةةةةم 

العمةةةةة  والًقةةةةةا ات الاواراةةةةةة المشةةةةةتمقةل و نسةةةةةيت الزاةةةةةارات المتبادلةةةةةة والمنتظمةةةةةة 
 . ين المساولين لد، المنظمتين

مانةةةةةة العامةةةةةة مةةةةة قمة   ةةةةةا ي مةةةةة، ماسسةةةةةة أّنالينةةةةةدا األورومتوسةةةةةطية لًاةةةةةوار وّقعةةةةةم األ -
 ل  مقم األمانة العامة.16/9/2019 ين ال قاماتل  تارا  

 ةةةةةةةدمم مةةةةةةة قمة الت ةةةةةةةا ي إلةةةةةةةن  مسةةةةةةةي  سةةةةةةة   التعةةةةةةةاون المشةةةةةةةتمك  ةةةةةةةين ماسسةةةةةةةة  ▪
واألمانةةةةةة العامةةةةةةة مةةةةةي جميةةةةةة، المجةةةةةاالت ذات اال تمةةةةةةام المشةةةةةتمكل  مةةةةةةا  اأّنالينةةةةةد

م و ن يةةةةة  االسةةةةةةتما يجيات المشةةةةةتمقة و ك يةةةةةةف ج ود ةةةةةا الماميةةةةةةة مةةةةةي ذلةةةةة   طةةةةةةوا
إلةةةةةةةن  عزاةةةةةةةز م  ةةةةةةةوم المواطنةةةةةةةة العالميةةةةةةةةل ودعةةةةةةةي الاةةةةةةةوار ال قةةةةةةةامي والتواصةةةةةةة  
الا ةةةةةةاريل ونشةةةةةةم قةةةةةةيي التسةةةةةةامح والتعةةةةةةاي  السةةةةةةًميل و عزاةةةةةةز  قامةةةةةةة السةةةةةةجمل 

 والتصدي لظوا م اإلر اب والتطمع والتعص  والتمييز العنصمي.

امةةةة الةةةدورة ال امنةةةة لنةةةدوة العجقةةةات العمميةةةة الصةةةينية والاةةةوار  ةةةين نّظمةةةم األمانةةةة الع -
ل  الممًكةةة المغمميةةةل  اةةم 12/12/2019-11الا ةةار ين العمميةةة والصةةينيةل ألةةومي 
 الصينية مي  مسي   قامة السجم". -عنوان "الشماكة الا اراة العممية

 صةةةةةةةيني لعةةةةةةةامي مةةةةةةةي إطةةةةةةةار  ن يةةةةةةة  ال منةةةةةةةام  التن يةةةةةةة ي لمنتةةةةةةةد، التعةةةةةةةاون العممةةةةةةةي ال -
الةةةةةدورة ال امنةةةةةة لنةةةةةدوة العجقةةةةةات العمميةةةةةة األمانةةةةةة العامةةةةةة  نظمةةةةةم(ل 2018-2020 

ل 18/12/2019-17الصةةةةينية والاةةةةةوار  ةةةةين الا ةةةةةار ين العمميةةةةة الصةةةةةينيةل ألةةةةةومي 
 - است ةةةامة قمامةةةة مةةةن الممًكةةةة المغمميةةةةل  اةةةم عنةةةوان "الشةةةماكة الا ةةةاراة العمميةةةة

  ."الصينية مي  مسي   قامة السجم
و  ةةةةما  ومةةةةاح ون مةةةةي مجةةةةا  الاةةةةوار  ةةةةين ال قامةةةةات  مسةةةةئولون شةةةةارك مةةةةي النةةةةدوة  ▪

والا ارات من الدو  العممية والصين  اإلضامة إلن البع ات الد ًوماسةية العمميةة 
 المعتمدة  المغمبل 
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مقومةةةةات المأسةةةةمالية عةةةةدداا مةةةةن الماةةةةاور ال امةةةةة التةةةةي   ةةةةمنم:  النةةةةدوةناقشةةةةم  ▪
دور التنميةةةةةةة المسةةةةةةتدامة ل الصةةةةةةيني -عممةةةةةةيالمةةةةةةادي والجمةةةةةةادي مةةةةةةي ال  ةةةةةةا  ال

اسةةةةةةةتً ام نظماةةةةةةةات التعدديةةةةةةةة ال قا يةةةةةةةة لتةةةةةةةد يم واقةةةةةةة، ل مةةةةةةةي  نةةةةةةةا   قامةةةةةةةة السةةةةةةةجم
دور وسةةةةةةاا  اال صةةةةةةا  التقًيديةةةةةةة وال ةةةةةةورة المعًوما يةةةةةةة الادأل ةةةةةةة ل التنةةةةةةوع ال قةةةةةةامي

األدوار الجدألةةةةةةةةدة ل مةةةةةةةةي نشةةةةةةةةم المعممةةةةةةةةة الدألنيةةةةةةةةة ومكاماةةةةةةةةة التطةةةةةةةةمع والكماهيةةةةةةةةة
ة واإل داعيةةةةةةةة النموذجيةةةةةةةة مةةةةةةةي ميةةةةةةةدان نشةةةةةةةم  قامةةةةةةةة السةةةةةةةجم لًصةةةةةةةناعات ال قا يةةةةةةة
 .والاوار والت ا ي

 حوا  الحضا ا : مجال في العامة األمانةشا كت فارا  التي الرعاليا :  ابعاا 
شةةةةةارقم األمانةةةةةة العامةةةةةة مةةةةةي مةةةةةا مم "الاةةةةةوار  ةةةةةين الا ةةةةةار ين العمميةةةةةة والصةةةةةينية"  -

المتاةةةةةةةةدةل  التعةةةةةةةةاون مةةةةةةةة،  الةةةةةةةة ي نظمتةةةةةةةةه و ارة التسةةةةةةةةامح  دولةةةةةةةةة اإلمةةةةةةةةارات العمميةةةةةةةةة
 ل    و ظ ي.17/10/2019-16الما طة الكون وشية العالميةل ألومي 

ح ةةةةةةةم المةةةةةةةا مم السةةةةةةةيد و اةةةةةةةم التسةةةةةةةامح  دولةةةةةةةة اإلمةةةةةةةارات العمميةةةةةةةة المتاةةةةةةةدةل  ▪
حيةةةةةةةةد قةةةةةةةةام  امتتةةةةةةةةا  معةةةةةةةةما صةةةةةةةةور  وضةةةةةةةةح  قةةةةةةةةارب الا ةةةةةةةةار ين العمميةةةةةةةةة 
والصةةةةةةةةةةينيةل وورشةةةةةةةةةةة لً ةةةةةةةةةةط العممةةةةةةةةةةي والصةةةةةةةةةةيني ومعةةةةةةةةةةز الًوحةةةةةةةةةةات ال نيةةةةةةةةةةة 

مشةةةةةتمقة لتجميةةةةة  مةةةةةن المةةةةةدارس اال تداايةةةةةة مةةةةةن الصةةةةةينيين والعةةةةةمب المقيمةةةةةين ال
 مي أ و ظ ي.

  ةةةةةةمن المةةةةةةا مم  مةةةةةةس جًسةةةةةةات رايسةةةةةةية رقةةةةةةزت عًةةةةةةن موضةةةةةةوعات األ ةةةةةةوة  ▪
اإلنسةةةةةةةةانية والقةةةةةةةةيي المشةةةةةةةةتمقة ل  ةةةةةةةةا  العةةةةةةةةالمي والتعةةةةةةةةاي  والنزا ةةةةةةةةة والسةةةةةةةةجمل 
ين وأ ميةةةةةةةةةةة استا ةةةةةةةةةةار  ةةةةةةةةةةارا  التواصةةةةةةةةةة  ال قةةةةةةةةةةامي والتعًيمةةةةةةةةةةي المتبةةةةةةةةةةاد   ةةةةةةةةةة

الا ةةةةةةار ين العمميةةةةةةة والصةةةةةةينيةل قمةةةةةةا  طةةةةةةمج المشةةةةةةارقون إلةةةةةةن مبةةةةةةادرة الاةةةةةةزام 
 والطمات ودور ا مي  نا  مستق   المجتمعات البشماة.

 ةةةةي اال  ةةةةاج عًةةةةن أن ألتماةةةةور ال يةةةةان  شةةةةك  عةةةةام حةةةةو  وضةةةة،  ليةةةةات لًتعةةةةاون  ▪
المشةةةةةتمك  اصةةةةةة  يمةةةةةا ألتعًةةةةةت  التعةةةةةاون البا ةةةةةي والعًمةةةةةي والا ةةةةةاري والتما ةةةةةي 



 
 

 
273 

عًةةةةةةةةن أسةةةةةةةةاس مةةةةةةةةن التسةةةةةةةةامح والاةةةةةةةةوار  ةةةةةةةةين الا ةةةةةةةةار ين العمميةةةةةةةةة وال قةةةةةةةةاميل 
 والصينية لصالح األجيا  القادمة.

شةةةةةةارقم األمانةةةةةةة العامةةةةةةة مةةةةةةي اجتمةةةةةةاع مجًةةةةةةس ماةةةةةةامظي ماسسةةةةةةة أّنالينةةةةةةدا لًاةةةةةةوار  -
ل  مكتبةةةةةةةة اإلسةةةةةةةكندراةل وذلةةةةةةة  24/11/2019قةةةةةةةد  تةةةةةةةارا   ةةةةةةةين ال قامةةةةةةةاتل الةةةةةةة ي ع  

عةةةةةةةة الةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةة وماسسةةةةةةةة  ممةةةةةةةم  ةةةةةةةين جاممةةةةةةةي إطةةةةةةةار مةةةةةةة قمة الت ةةةةةةةا ي التةةةةةةةي أ  
 .16/9/2019 تارا   أّناليندا
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 في مجال الدراسات والمسوحات الميدانية االجتماعية: -11

ال) اسةةةةا  والمسةةةةوحا  الما)انيةةةةة  مجةةةةال فةةةةي العامةةةةة األمانةةةةة نظمترةةةةا التةةةةي الرعاليةةةةا 
 االجتماعية:

لًمسةةح الةةوطني  انت ةةم األمانةةة العامةةة مةةن إعةةداد النسةة ة العمميةةة مةةن التقماةةم المايسةةي -
حو  السكان وصاة األسمة مي الممًكة المغممية. وقةد شةم  التقماةم موضةوعات حةو  
األسةةةةمة المعيشةةةةية والظةةةةموع ال يئيةةةةة والعمةةةة  والتعًةةةةيي والتةةةةد ين و صةةةةااص المسةةةةكنل 
وانتشةةةار اإلصةةةا ة  ةةةاألمماا المزمنةةةةل والصةةةاة اإلنجا يةةةة ورعايةةةة األمومةةةةل والاالةةةة 

مةل و   ةةيجت اإلنجةةاب و نظةةيي األسةةمةل وصةةاة و غ يةةة الزواجيةةة وا جا ةةات ال صةةو 
األط ةةةةا ل والمضةةةةاعة الط يعيةةةةة و طعةةةةيي و اصةةةةين األط ةةةةا ل وو يةةةةات األط ةةةةا  دون 

ال صةةااص ل و العنةةت ضةةد النسةةا  وقبةةار السةةنمواج ةةة و  لحمايةةة الط ولةةةال امسةةةل و 
الصةةةاية الاالةةةة مل و سةةةنة مةةة ك  60االجتماعيةةةة والديمغما يةةةة واالقتصةةةادية لكبةةةار السةةةن 

 .  سنة م ك م 60كبار السن ل

-4 ن يةةةةة اا لتوصةةةةةيات االجتمةةةةةاع ال نةةةةةي الةةةةة ي نظمتةةةةةه األمانةةةةةة العامةةةةةة  ةةةةةج  ال تةةةةةمة  -
مشموع التاًي  المتعمت لً يانات السةكانية والصةاية ورمة، القةدرات ل حو  6/8/2019

ل والك ا ات األساسية و قديي الدعي ال ني مةي المجةا  السةكاني والصةاي مةي دولةة لي يةا
والةةةة ي  ةةةةي  جلةةةةه إعةةةةداد مةةةة قمة   ةةةةا ي حةةةةو  المشةةةةموع  ةةةةين الوحةةةةدة والممقةةةةز الةةةةوطني 
لمكاماة األمماا ومصةًاة التعةداد واإلحصةا   دولةة لي يةا والتةي يجةمي التشةاور حةو  
إجما ا  ا التن ي ية والباد عن الج ات الممولة استعداداا لتوقيع ا واالنطجج مةي  ن ية  

مكونةةةات  شةةةم   3ل حيةةةد ألت ةةةمن المشةةةموع 2020ام مكونةةةات المشةةةموع مةةة،  دايةةةة عةةة
إجةةما  دراسةةات  اًيةة  معمةةت ل يانةةات وماشةةمات المسةةح الًي ةةي لصةةاة األسةةمةل و عزاةةز 
القةةةدرات ورمةةة، الك ةةةا ات مةةةن  ةةةج   منةةةام   ةةةدرا ي موجةةةه لًعةةةامًين مةةةي مجةةةا  جمةةة، 

   عةز و ج يز و اًي  ال يانات  دولة لي يال وقة ل   قةديي الةدعي ال نةي مةي مجةا   ن ية
المسةةةةوحات حةةةةو   عةةةةز الق ةةةةايا التةةةةي   ةةةةي الجانةةةة  الًي ةةةةي   جةةةةمي المشةةةةاورات مةةةة، 



 
 

 
275 

الج ةةةةات الماناةةةةة الدوليةةةةة واإلقًيميةةةةة لتقةةةةديي الةةةةدعي المةةةةالي لجنطةةةةجج مةةةةي  ن يةةةة   ةةةة ا 
 المشموع.

 وحةةةةةةدة الدراسةةةةةةات   طةوام أدوات ومن جيةة العمة نظمم األمانة العامة اجتماعةاا حةو   -
ل 2030الميدانيةةةة واالجتماعيةةةة وموا مت ةةةا أل ةةةةةةةةداع التنميةةةة المسةةةتدامة والمسوحةةةةةةةات 

 .11/12/2019-10ألومي 
شةةارك مةةي االجتمةةاع مم ًةةو عةةدد مةةن الةةدو  األع ةةا ل م ةةجا عةةن مشةةارقة عةةدد  ▪

مةةةةن المنظمةةةةات الدوليةةةةة ذات الصةةةةًةل وقةةةة ل   عةةةةز ال  ةةةةما  العةةةةامًين مةةةةي  ةةةة ا 
 المجا .

التنميةةةة المسةةةتدامة مةةةي  عةةةد ا االجتمةةةاعي  نةةةاق  االجتمةةةاع سةةة   إدمةةةاج ماشةةةمات ▪
والصةةةاي والتنمةةةوي مةةةي اسةةةت يانات الوحةةةدة والتةةةي ستسةةةمح  الاصةةةو  عًةةةن  ليةةةة 
لمتا عة ورصد و قييي التقدم المام  ناو  اقيت أ ةداع التنميةة المسةتدامة وأجنةدة 

 .2030التنمية 
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 األمانة العامة           
 ماعيأمانة المجلس االقتصادي واالجت

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
 (105ال)و   العادية )

 تقريـر األميـن العـام
 

 
 
 
 
 
 
 

 ثانياً: 

 نشاط األمانة العامة بين دورتي المجلس
(104 – 105) 

 
 إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدوليـــ نشاط  د
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 :الرعاليا  التي نظمترا األمانة العامة: أوالا 
جةةةة  التنميةةةةة أحةةةةو  الشةةةةبكة العمميةةةةة لًعًةةةةوم والتكنولوجيةةةةا مةةةةن  لةةةةنأ و  ورشةةةةة عمةةةة  •

وذلةةةةةةةةةة  لعةةةةةةةةةةما ل  مقةةةةةةةةةم األمانةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة 31/7/2019المسةةةةةةةةةتدامة  تةةةةةةةةةةارا  
ومناقشةةةةةةةةةةةة التصةةةةةةةةةةةور التقنةةةةةةةةةةةي لمواصةةةةةةةةةةة ات ومكونةةةةةةةةةةةات و صةةةةةةةةةةةااص الشةةةةةةةةةةةبكة 

عمةةةةةةةة  إلنشةةةةةةةةا  و شةةةةةةةةغي  وصةةةةةةةةيانة  والشةةةةةةةةموط الممجعيةةةةةةةةة ل ةةةةةةةةا ووضةةةةةةةة،  طةةةةةةةةة
  ممية لًعًوم والتكنولوجيا والنق  البامي.الشبكة  التنسيت م، األكاديمية الع

السةةةةةةةتكما   مقةةةةةةم األمانةةةةةةة العامةةةةةةةل  29/8/2019ورشةةةةةةة عمةةةةةة   انيةةةةةةة  تةةةةةةةارا   •
اسةةةةةةةةةتعماا ومناقشةةةةةةةةةة التصةةةةةةةةةور التقنةةةةةةةةةي لمواصةةةةةةةةة ات ومكونةةةةةةةةةات و صةةةةةةةةةااص 

والشةةةةةةموط  المسةةةةةةتدامة التنميةةةةةةة أجةةةةةة  مةةةةةةن والتكنولوجيةةةةةةا العمميةةةةةةة لًعًةةةةةةومالشةةةةةةبكة 
ل  ةةةةةةي   و شةةةةةةغي  وصةةةةةةيانة الشةةةةةةبكةالممجعيةةةةةةة ل ةةةةةةا ووضةةةةةة،  طةةةةةةة عمةةةةةة  إلنشةةةةةةا

 جل ةةةةةةةا اال  ةةةةةةةاج عًةةةةةةةن أن  قةةةةةةةوم األكاديميةةةةةةةة  تقةةةةةةةديي نمةةةةةةةوذج م ةةةةةةةداي لً وا ةةةةةةةةة 
 .2020اإللكتمونية  ج  ش م م ماألم/شباط 

عنةةةةةةوان "التعًةةةةةةيي والتنميةةةةةةة البشةةةةةةماة  اةةةةةةم المااةةةةةةدة المسةةةةةةتدألمة العمميةةةةةةة اليا انيةةةةةةة  •
  تةةةةةةةارا قةةةةةةةدت التةةةةةةةي ع  ل جةةةةةةة  التنميةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة مةةةةةةةي المنطقةةةةةةةة العمميةةةةةةةة"أمةةةةةةةن 
 التعةةةةةاون مةةةةة، الاكومةةةةةة اليا انيةةةةةة وممنةةةةةام  ل  مقةةةةةم األمانةةةةةة العامةةةةةة 5/9/2019

 .المتادة اإلنمااي األمي
جتمةةةةةاع مجموعةةةةةة العمةةةةة  المن  قةةةةةة عةةةةةن الًجنةةةةةة ال معيةةةةةة لًق ةةةةةا  عًةةةةةن الجةةةةةوع ا  •

 الممًكةةةةةةةةة  12/10/2019-11ع قةةةةةةةةد ألةةةةةةةةومي  يمةةةةةةةةي المنطقةةةةةةةةة العمميةةةةةةةةةل والةةةةةةةة 
اا لمةةةةةةةا جةةةةةةةا  مةةةةةةةي االجتمةةةةةةةاع ال ةةةةةةةاني لًجنةةةةةةةة األردنيةةةةةةةة ال اشةةةةةةةميةل وذلةةةةةةة   ن يةةةةةةة 

ال معيةةةةةة لًق ةةةةةا  عًةةةةةن الجةةةةةوع. و ةةةةةي اال  ةةةةةاج عًةةةةةن  طةةةةةة التاةةةةةمك والمت ةةةةةمنة 
إعةةةةةةةداد مجمةةةةةةةح ل طةةةةةةةة العمةةةةةةة  واإلطةةةةةةةار االسةةةةةةةتما يجي  مبةةةةةةةادرة الق ةةةةةةةا  عًةةةةةةةن 

 الجوع مي المنطقة العممية(. 
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 التعةةةةةةةاون  ال ال ةةةةةةةةاألسةةةةةةة وع العممةةةةةةةي لًتنميةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة مةةةةةةةي نسةةةةةةة ته معاليةةةةةةةات  •
 جم وراةةةةةةة مصةةةةةةم  والشةةةةةةماكة مةةةةةة، و ارة الت طةةةةةةيط والمتا عةةةةةةة واإلصةةةةةةج  اإلداري 

العمميةةةةةةةة وال نةةةةةةة  الةةةةةةةدولي واألمةةةةةةةي المتاةةةةةةةةدة  اإلضةةةةةةةامة إلةةةةةةةن مشةةةةةةةارقة اال اةةةةةةةةاد 
 ةةةةةةج  ال تةةةةةةمة األورومةةةةةةي قشةةةةةةما  رايسةةةةةةي ألو  مةةةةةةمة. وقةةةةةةد انعقةةةةةةدت ال عاليةةةةةةات 

ل  اةةةةةم رعايةةةةةة م امةةةةةة الةةةةةمايس ع ةةةةةد ال تةةةةةا  السيسةةةةةي راةةةةةيس 3-6/11/2019
شةةةةماكة " ليةةةةات  ةةةة  األسةةةة وع  اةةةةم شةةةةعاراقةةةةدت مع وراةةةةة مصةةةةم العمميةةةةة. وع  جم

وشةةةةةة دت مشةةةةةةارقة واسةةةةةةعة مةةةةةةن مم ًةةةةةةي  ل"متكامًةةةةةةة مةةةةةةن أجةةةةةة  مسةةةةةةتق   مسةةةةةةتدام
وعةةةةةةدد ق يةةةةةةم مةةةةةةن رؤسةةةةةةا  ومةةةةةةدألمي  عًةةةةةةن المسةةةةةةتو، الةةةةةةو اريل الةةةةةةدو  العمميةةةةةةة

ين وأصةةةةةةةااب يةةةةةةةالمنظمةةةةةةةات العمميةةةةةةةة المت صصةةةةةةةة والشةةةةةةةمقا  الةةةةةةةدوليين واإلقًيم
 .ضةةةةامة لمشةةةةارقة واسةةةةعة مةةةةن الشةةةةباب مةةةةن قامةةةةة الةةةةدو  العمميةةةةة اإل لالمصةةةةًاة

ل اا جان يةةةةةةةة اا جًسةةةةةةةةة رايسةةةةةةةةية وحةةةةةةةةد  35ك ةةةةةةةةم مةةةةةةةن أعقةةةةةةةةد  األسةةةةةةةة وع و ةةةةةةةي  ةةةةةةةةج 
وشةةةةة دت معاليةةةةةات األسةةةةة وع مةةةةةي  ةةةةة   النسةةةةة ة مشةةةةةارقة قمةةةةةة "صةةةةةوت مصةةةةةم". 

ج ةةةةةةةةة  23كمةةةةةةةةا  ةةةةةةةةي امتتةةةةةةةةا  معةةةةةةةةما  عنةةةةةةةةوان "إعةةةةةةةةادة  ًةةةةةةةةت"ل وشةةةةةةةةارك  يةةةةةةةةه 
التةةةةةةي   ةةةةةةدم أ ةةةةةةداع التنميةةةةةةة المسةةةةةةتدامة عمضةةةةةةم أ ةةةةةةي المبةةةةةةادرات والمنتجةةةةةةات 

 مي المنطقة العممية.
العمميةةةةةة  المنطقةةةةةةاالجتمةةةةةاع ال الةةةةةد لًجنةةةةةة ال معيةةةةةة لًق ةةةةةا  عًةةةةةن الجةةةةةوع مةةةةةي  •

 مقةةةةةةةم األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةةل  مااسةةةةةةةة جم وراةةةةةةةة السةةةةةةةودان  27/11/2019 تةةةةةةةارا  
وممشةةةةةةارقة مم ًةةةةةةين عةةةةةةن الةةةةةةدو  العمميةةةةةةةل والمًاةةةةةةت الزراعةةةةةةي  سةةةةةة ارة ال ما اةةةةةة ل 

األمةةةةةةةةةي المتاةةةةةةةةةدة لألم يةةةةةةةةةة والزراعةةةةةةةةةةل وممنةةةةةةةةةام  الغةةةةةةةةة ا  العةةةةةةةةةالميل ومنظمةةةةةةةةةة 
ومنظمةةةةةةة الصةةةةةةاة العالميةةةةةةةل والمنظمةةةةةةة العمميةةةةةةة لًتنميةةةةةةة الزراعيةةةةةةةل واألكاديميةةةةةةة 

الممقةةةةةةةةز العممةةةةةةةةي لدراسةةةةةةةةات العمميةةةةةةةةة لًعًةةةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةةةا والنقةةةةةةةة  الباةةةةةةةةميل و 
ة  أكسةةةةةةةةاد(ل والمنظمةةةةةةةةة العمميةةةةةةةةة لًتنميةةةةةةةة المنةةةةةةةةاطت الجامةةةةةةةةة واألراضةةةةةةةةي القاحًةةةةةةةةة

الصةةةةةةةةةةةناعية والتعةةةةةةةةةةةدألنل وال يئةةةةةةةةةةةة العمميةةةةةةةةةةةة لجسةةةةةةةةةةةت مار واإلنمةةةةةةةةةةةا  الزراعةةةةةةةةةةةيل 
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والمجًةةةةةةس العممةةةةةةي لًميةةةةةةا ل وشةةةةةةمقة  نميةةةةةةة الماةةةةةةف المصةةةةةةمي الجدألةةةةةةد. ونةةةةةةاق  
االجتمةةةةاع دور قامةةةةة أصةةةةااب المصةةةةًاة مةةةةي دعةةةةي الةةةةدو  العمميةةةةة مةةةةي  اقيةةةةت 
ال ةةةةةدع ال ةةةةةاني مةةةةةن أ ةةةةةداع التنميةةةةةة المسةةةةةتدامة المعنةةةةةي  الق ةةةةةا  التةةةةةام عًةةةةةن 

 ت ةةةةةةمن ال طةةةةةةوات التةةةةةةي سةةةةةةيتي ا  اذ ةةةةةةا  ارطةةةةةةة طماةةةةةةت  هنةةةةةةت  عنةةةةةةجةةةةةةوعل و ال
 قةةةةمر  مةةةةي المنطقةةةةة العمميةةةةةل حيةةةةدلاةةةةين إطةةةةجج مبةةةةادرة الق ةةةةا  عًةةةةن الجةةةةوع 

 أمانةةةةةةة ع ةةةةةةا أ المنظمةةةةةةات العمميةةةةةةة والدوليةةةةةةة أن ألةةةةةةتي عقةةةةةةد اجتمةةةةةةاع  ع ةةةةةةواة 
وليةةةةةةة لمبةةةةةةادرة الق ةةةةةةا  عًةةةةةةن الجةةةةةةوع مةةةةةةي المنطقةةةةةةة المسةةةةةةودة األ لدراسةةةةةةةالًجنةةةةةةة 
 .2019ش م ديسم م/ قانون األو  صت تنم مية العممي

اجتمةةةةةةاع أمانةةةةةةة الًجنةةةةةةة ال معيةةةةةةة لًق ةةةةةةا  عًةةةةةةن الجةةةةةةوع مةةةةةةي المنطقةةةةةةة العمميةةةةةةة  •
اال  ةةةةةةةةاج   جلةةةةةةةةه  مقةةةةةةةةم األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةل حيةةةةةةةةد  ةةةةةةةةي 17/12/2019 تةةةةةةةةارا  

منظمةةةةةة ع ةةةةةو  األمانةةةةةة  تمشةةةةةيح     قةةةةةوم قةةةةة عًةةةةةن  شةةةةةكي  مماةةةةةت عمةةةةة  منةةةةةي
ًشةةةةةةموط الممجعيةةةةةةةل ل  ا ال ماةةةةةةت ومقةةةةةةالجن ةةةةةةمام ل ةةةةةة مةةةةةةن  ةةةةةةما  مناسةةةةةةباا ق  يةةةةةةم
طةةةةةةار االسةةةةةةتما يجي وال طةةةةةةة دعةةةةةةي المسةةةةةةودة ال اصةةةةةةة  اإلوذلةةةةةة  لًعمةةةةةة  عًةةةةةةن 

المعدلةةةةةةةة عًةةةةةةةن الةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةة  ةةةةةةةج   م يةةةةةةةداا لعمضةةةةةةة ا  صةةةةةةةيغت ا ل ةالتن ي يةةةةةةة
 .2020من عام  األو المم، 

لًجنةةةةةةةة العمميةةةةةةةة لمتا عةةةةةةةة  ن يةةةةةةة  أ ةةةةةةةداع التنميةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة  السةةةةةةةا ،االجتمةةةةةةةاع  •
 مشةةةةةةةةةةارقة عشةةةةةةةةةةمة  مقةةةةةةةةةةم األمانةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةل  18/12/2019 تةةةةةةةةةةارا   ل2030

دو  عمميةةةةةةة وعةةةةةةدد مةةةةةةن المنظمةةةةةةات الدوليةةةةةةة والمنظمةةةةةةات العمميةةةةةةة المت صصةةةةةةة 
ونةةةةةةةةاق  االجتمةةةةةةةةاع و م يةةةةةةةة  لةةةةةةةةبعز منظمةةةةةةةةات المجتمةةةةةةةة، المةةةةةةةةدني والشةةةةةةةةباب. 

جنةةةةةةل إلةةةةةن جانةةةةة  مناقشةةةةةة عةةةةةدة لًّ  السةةةةةادسمتا عةةةةةة  ن يةةةةة   وصةةةةةيات االجتمةةةةةاع 
ماعًةةةةةةة مةةةةةةن أجةةةةةة   ن يةةةةةة  أ ةةةةةةداع  شةةةةةةماكات كةةةةةةوان  :موضةةةةةةوعات مةةةةةةن ضةةةةةةمن ا

أعمةةةةةةةةا  النسةةةةةةةة ة ال ال ةةةةةةةةة مةةةةةةةةن معاليةةةةةةةةات  ونتةةةةةةةةاا ل 2030التنميةةةةةةةةة المسةةةةةةةةتدامة 
حةةةةةةو  العةةةةةةموا  عةةةةةةز ل  اإلضةةةةةةامة إلةةةةةةن األسةةةةةة وع العممةةةةةةي لًتنميةةةةةةة المسةةةةةةتدامة
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ل م ةةةةةةةجا عةةةةةةةن 2030التقةةةةةةةدم الم اةةةةةةةم  مةةةةةةةي  ن يةةةةةةة  أ ةةةةةةةداع التنميةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة 
إلقًيمةةةةةةةي  ةةةةةةةين الةةةةةةةدو  األع ةةةةةةةا   جامعةةةةةةةة مقتةةةةةةةم  التعةةةةةةةاون ال نةةةةةةةي امناقشةةةةةةةت ا ل

مةةةةةةةةن و ارة االقتصةةةةةةةةاد والت طةةةةةةةةيط  الممًكةةةةةةةةة العمميةةةةةةةةة ل والم قةةةةةةةةّدم الةةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةةة
 .السعودية

 :الرعاليا  التي شا كت فارا األمانة العامة في مجال التقمية المست)امة: ثانياا 
معاليةةةةةةات النسةةةةةة ة ال انيةةةةةةة مةةةةةةن منتةةةةةةد، الشةةةةةةباب مةةةةةةي المنطقةةةةةةة العمميةةةةةةة  اةةةةةةم  •

قةةةةةد  ةةةةةج  ع   ي"المعممةةةةةة مةةةةةي  دمةةةةةة الشةةةةةباب مةةةةةي الةةةةةدو  العمميةةةةةة" والةةةةة عنةةةةةوان 
 وقةةةةةةةةةد نّظةةةةةةةةةي المنتةةةةةةةةةد، .مةةةةةةةةةي الجم وراةةةةةةةةةة التونسةةةةةةةةةية 22/8/2019-20ال تةةةةةةةةةمة 

صةةةةةندوج األمةةةةةي المتاةةةةةدة لًسةةةةةكان  الشةةةةةماكة لالمكتةةةةة  اإلقًيمةةةةةي لًةةةةةدو  العمميةةةةةة 
لجنةةةةةةةةةةة األمةةةةةةةةةةي المتاةةةةةةةةةةدة االقتصةةةةةةةةةةادية مةةةةةةةةةة، الاكومةةةةةةةةةةة التونسةةةةةةةةةةية وقةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةن 

منظمةةةةةةة األمةةةةةةي المتاةةةةةةدة لًتمميةةةةةةة والعًةةةةةةي و  ممةةةةةةي  سةةةةةةيا  اإلسةةةةةةكوا(واالجتماعيةةةةةةة لغ
المتاةةةةةةةدة اإلنمةةةةةةةااي وممنةةةةةةةام  األم يةةةةةةةة  األمةةةةةةةيوممنةةةةةةةام   (اليونيسةةةةةةةكووال قامةةةةةةةة  
 .العالمي

ورشةةةةةةة العمةةةةةة  المت صصةةةةةةة  شةةةةةة ن مماكةةةةةةز ال كةةةةةةم العمميةةةةةةة والتنميةةةةةةة المسةةةةةةتدامة  •
 مقةةةةةةةةم األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةل حيةةةةةةةةد  ةةةةةةةةي  29/8/2019-28التةةةةةةةةي ع قةةةةةةةةدت ألةةةةةةةةومي 

طةةةةةةةةمج إلةةةةةةةةن دور مماكةةةةةةةةز الباةةةةةةةةوث والدراسةةةةةةةةات االسةةةةةةةةتما يجية مةةةةةةةةي صةةةةةةةةيامة الت
 الوعي العمميل وق ل  دعي و عزاز ق ايا التنمية المستدامة. 

األمماكيةةةةةةةة  القةةةةةةةا مةل  الجامعةةةةةةةةوالةةةةةةة ي ع قةةةةةةةد  المنتةةةةةةةد، العممةةةةةةةي الةةةةةةةدولي لًمةةةةةةةمأة  •
 اةةةةةةةةةةم عنةةةةةةةةةةوان "النسةةةةةةةةةةا  قمامقةةةةةةةةةةات لًنمةةةةةةةةةةو االقتصةةةةةةةةةةادي:  مكةةةةةةةةةةين النسةةةةةةةةةةا  

األعمةةةةةةا  والمةةةةةةدألمات التن يةةةةةة يات والمعًمةةةةةةات ناةةةةةةو  اقيةةةةةةت الم تكةةةةةةمات وسةةةةةةيدات 
أ ةةةةةةةداع التنميةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة مةةةةةةةي منطقةةةةةةةة الشةةةةةةةمج األوسةةةةةةةط وشةةةةةةةما  إمماقيةةةةةةةا"ل 

إلةةةةةةةةةن المةةةةةةةةةا مم و ةةةةةةةةةدع ل  القةةةةةةةةةا مة 18/9/2019-16وذلةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةج  ال تةةةةةةةةةمة 
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مناقشةةةةةةة ق ةةةةةةةايا عدألةةةةةةدة م ةةةةةةة : القيةةةةةةةادة النسةةةةةةاايةل  مكةةةةةةةين و م يةةةةةة  المةةةةةةةمأة مةةةةةةةي 
ا  إمماقيةةةةال إشةةةةماك النسةةةةا  مةةةةي صةةةةن، السياسةةةةات اقتصةةةةاد الشةةةةمج األوسةةةةط وشةةةةم

والقيةةةةةةةةادة و اسةةةةةةةةين مسةةةةةةةةتق   العمةةةةةةةة  لًنسةةةةةةةةا  والشةةةةةةةةباب مةةةةةةةةي منطقةةةةةةةةة الشةةةةةةةةمج 
 األوسط وشما  إمماقيا.

المةةةةةةةةةةةةةا مم الةةةةةةةةةةةةةدولي ال الةةةةةةةةةةةةةد لقيةةةةةةةةةةةةةادات  كنولوجيةةةةةةةةةةةةةا المعًومةةةةةةةةةةةةةات "معاليةةةةةةةةةةةةةات  •
واسةةةةةةةةةت مارا  ا مةةةةةةةةةي قطةةةةةةةةةاع  GISظةةةةةةةةةي المعًومةةةةةةةةةات الجغما يةةةةةةةةةة واال صةةةةةةةةةاالتل ن  
–17 "ل الةةةةةةةة ي ع قةةةةةةةةد ألةةةةةةةةوميي  جةةةةةةةةارب واستشةةةةةةةةماج المسةةةةةةةةتق  العمةةةةةةةة  اإلنسةةةةةةةةان

 األحمةةةةةةمالمنظمةةةةةةة العمميةةةةةةة لً ةةةةةةج   وقامةةةةةةم  تنظيمةةةةةةه ل القةةةةةةا مة 18/9/2019
 األحمم.والصًي  

:  عزاةةةةةةز الت طةةةةةةيط 2030أعمةةةةةةا  االجتمةةةةةةاع اإلقًيمةةةةةةي "حةةةةةةو  األمةةةةةةت العممةةةةةةي  •
-19ع قةةةةةةةد ألةةةةةةةومي  يالةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةة" والةةةةةةة  مةةةةةةةياإلنمةةةةةةةااي الةةةةةةةوطني المتكامةةةةةةة  

وشةةةةةةةةة د   مقةةةةةةةةةم لجنةةةةةةةةةة اإلسةةةةةةةةةكوا  العاصةةةةةةةةةمة الً نانيةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةموت. 20/9/2019
مةةةةةةةةن مم ًةةةةةةةةي الةةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةةة  عةةةةةةةةموا و جةةةةةةةةارب ناجاةةةةةةةةةاالجتمةةةةةةةةاع  قةةةةةةةةديي 

لتن يةةةةةةةة  أ ةةةةةةةةداع التنميةةةةةةةةة  الةةةةةةةةوطنيطةةةةةةةةار الت طةةةةةةةةيط التكةةةةةةةةامًي إمةةةةةةةةي  الم شةةةةةةةةارقة
 .2030المستدامة 

المًتقةةةةةن الةةةةةدوري ال الةةةةةد لج اةةةةةادات العمميةةةةةة النوعيةةةةةة المت صصةةةةةة الةةةةة ي عقةةةةةد  •
 الممًكةةةةةةةةة  10/10/2019-9م رعايةةةةةةةةة األمةةةةةةةةين العةةةةةةةةام لًجامعةةةةةةةةة ألةةةةةةةةومي  اةةةةةةةة

ماةةةةةةور  2030األردنيةةةةةةة ال اشةةةةةةميةل حيةةةةةةد قانةةةةةةم أ ةةةةةةداع التنميةةةةةةة المسةةةةةةتدامة 
دور أعمةةةةةةةا   ةةةةةةة ا المًتقةةةةةةةن. قمةةةةةةةا  ةةةةةةةي إدراج  نةةةةةةةد عًةةةةةةةن جةةةةةةةدو  أعمالةةةةةةةه حةةةةةةةو  "

 ن يةةةة  مةةةةا ". ونةةةةت  عةةةةن  ةةةة ا المًتقةةةةن مةةةةي  اقيةةةةت التنميةةةةة المسةةةةتدامة  اةةةةاداتاال
طةةةةةار العممةةةةةي االستمشةةةةةادي لةةةةةدعي  ن يةةةةة   طةةةةةة التنميةةةةةة المسةةةةةتدامة جةةةةةا  مةةةةةي اإل

لج اةةةةةادات العمميةةةةةة النوعيةةةةةة وذلةةةةة  عةةةةةن طماةةةةةت  طةةةةةة عمةةةةة  مشةةةةةتمقة  2030
 .المًتقن الدوري لج ااداتألتي متا عت ا عن طمات المت صصةل وأن 
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ورشةةةةةةة عمةةةةةة  حةةةةةةةو  االستعماضةةةةةةات الوطنيةةةةةةةة الطوعيةةةةةةة مةةةةةةةي المنطقةةةةةةة العمميةةةةةةةة  •
مقةةةةةةةةم لجنةةةةةةةةة االسةةةةةةةةكوا  مدألنةةةةةةةةة  يةةةةةةةةموتل والتةةةةةةةةي   11/10/2019-10ألةةةةةةةةومي 

جةةةةةةةا ت قممحًةةةةةةةة أولةةةةةةةن لورشةةةةةةةة عمةةةةةةة  الحقةةةةةةةة سةةةةةةةت عقد  مقةةةةةةةم األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة 
 غةةةةةةةما رمةةةةةةة، ق ةةةةةةةا ة مم ًةةةةةةةي حكومةةةةةةةات الةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةة مةةةةةةةي إعةةةةةةةداد التقةةةةةةةارام 
الطوعيةةةةةةةة الوطنيةةةةةةةة حةةةةةةةو   ن يةةةةةةة  أ ةةةةةةةداع التنميةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة. وقامةةةةةةةم لجنةةةةةةةة 

حةةةةةةةةو  شةةةةةةةةبكة الممارسةةةةةةةةين  االسةةةةةةةةكوا  ةةةةةةةةج  الورشةةةةةةةةة  طةةةةةةةةم  مسةةةةةةةةودة لًنقةةةةةةةةا 
المعنيةةةةةةة  االستعماضةةةةةةات الوطنيةةةةةةة الطوعيةةةةةةة مةةةةةةي الةةةةةةدو  العمميةةةةةةةل   مّقةةةةةةز عًةةةةةةن 
الب عةةةةةةةةد اإلقًيمةةةةةةةةي لتبةةةةةةةةاد  المعةةةةةةةةارع ومنةةةةةةةةا  القةةةةةةةةدراتل ولتكةةةةةةةةون  م ا ةةةةةةةةة من ةةةةةةةةماا 
لًاكةةةةةوميين مةةةةةن الةةةةةدو  العمميةةةةةة لمناقشةةةةةة الق ةةةةةايا الم يةةةةةمة لًقًةةةةةت  شةةةةةك  أك ةةةةةم 

  مقيزاا وأق  عًنّية.
وذلةةةةة   تةةةةةارا  اإلسةةةةةمنمل الةةةةةدولي الما ةةةةة، والعشةةةةةمون لصةةةةةناعة المةةةةةا مم العممةةةةةي  •

عةةةةةةدد مةةةةةةن منظمةةةةةةات المجتمةةةةةة،  هشةةةةةةارك مةةةةةةي أعمالةةةةةةو   القةةةةةةا مةل 24/11/2019
د. مجةةةةةةا  ال نةةةةةةا  والتشةةةةةةةيي ن و ن م تصةةةةةةو المةةةةةةدني والقطةةةةةةاع ال ةةةةةةاصل وأكةةةةةةةاديمي

كات مةةةةةةي إطةةةةةةار ا ةةةةةةي الشةةةةةةم وقةةةةةةد نّو ةةةةةةم األمانةةةةةةة العامةةةةةةة  ةةةةةةج  المةةةةةةا مم إلةةةةةةن أ 
جامعةةةةةةة العمميةةةةةةة وجميةةةةةة، أج ز  ةةةةةةا الن وأكةةةةةةدت عًةةةةةةن أ جامعةةةةةةة الةةةةةةدو  العمميةةةةةةةل

ر أ ميةةةةةةةةةةة الج ةةةةةةةةةةود الماميةةةةةةةةةةة إلقامةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةماكة ماعًةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةين الاكومةةةةةةةةةةات قةةةةةةةةةةدّ    
 .واال اادات العممية النوعية المت صصة

ل 9/12/2019-8عقةةةةةةد ألةةةةةةومي  يالمةةةةةةا مم ال تةةةةةةامي لاةةةةةةوار اإلسةةةةةةكندراة والةةةةةة  •
"ل 2050 مقةةةةةم مكتبةةةةةة اإلسةةةةةكندراة  اةةةةةم عنةةةةةوان "صةةةةةورة مصةةةةةم المزد ةةةةةمة مةةةةةي 

شةةةةةة د مشةةةةةةارقة ق يةةةةةةمة مةةةةةةن المسةةةةةةاولين وال  ةةةةةةما  الةةةةةةدوليينل و ةةةةةةي  جلةةةةةةه  يوالةةةةةة 
 اةةةةةةد ال ةةةةةةمص والتاةةةةةةديات االسةةةةةةتما يجية لًتنميةةةةةةة الجدألةةةةةةدة الناشةةةةةةئة مةةةةةةي مصةةةةةةم 

  ج  ال ج ين عاماا المق ًة و باد  ال  مات وأم   الممارسات. 
 يالةةةةةةة مةةةةةةةا مم "ق ةةةةةةةايا المسةةةةةةةتق   والتنميةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة مةةةةةةةي الةةةةةةةوطن العممةةةةةةةي" و  •
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 القةةةةةا مةل و ةةةةةدع إلةةةةةن  بةةةةةاد  ال  ةةةةةمات  ةةةةةين الةةةةةدو   12/1/2020ع قةةةةةد  تةةةةةارا  
العمميةةةةةةةةةة ومنظمةةةةةةةةةات المجتمةةةةةةةةة، المةةةةةةةةةدني مةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةاالت استشةةةةةةةةةماع المسةةةةةةةةةتق   
 ةةةةةةةةةالوطن العممةةةةةةةةةيل و ةةةةةةةةةي  جلةةةةةةةةةه اسةةةةةةةةةتعماا رؤاةةةةةةةةةة جامعةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةدو  العمميةةةةةةةةةة 
لمسةةةةةةةةتق   المنطقةةةةةةةةة العمميةةةةةةةةةة مةةةةةةةةي إطةةةةةةةةار  ن يةةةةةةةةة  أ ةةةةةةةةداع التنميةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةتدامة 

2030. 
عقةةةةةد  يجتمةةةةةاع التا ةةةةةيمي لمشةةةةةموع "طماةةةةةت الشةةةةةجم الم مةةةةةم العممةةةةةي"ل الةةةةة اال •

 الممًكةةةةةةةةة األردنيةةةةةةةةة ال اشةةةةةةةةميةل و طةةةةةةةةّمج إلةةةةةةةةن مناقشةةةةةةةةة  14/1/2020 تةةةةةةةةارا  
مكونةةةةةةةات المشةةةةةةةموع  م يةةةةةةةداا لعةةةةةةةما نتااجةةةةةةةه عًةةةةةةةن أعمةةةةةةةا  االجتمةةةةةةةاع الما ةةةةةةة، 

 لًجنة ال معية لًق ا  عًن الجوع.  
 ةةةةةما ط المنةةةةةاخ وعجقت ةةةةةا    ةةةةةداع  اجتمةةةةةاع الشةةةةةمقا  اإلقًيميةةةةةين لمشةةةةةموع "مممةةةةةت •

 الممًكةةةةةةةةةةةةة  16/1/2020-15ع قةةةةةةةةةةةةد ألةةةةةةةةةةةةومي  يالتنميةةةةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةةةةتدامة"ل والةةةةةةةةةةةة 
األردنيةةةةةةةة ال اشةةةةةةةميةل و ةةةةةةةي  جلةةةةةةةه  اةةةةةةةد ال طةةةةةةةوات التن ي يةةةةةةةة لًمشةةةةةةةموع مةةةةةةةي 

 . 2019الممحًة المق ًة. قما  ي استعماا ما قام  ه الشمقا   ج  عام 
 

 
 


