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 البند الثاني
النظر فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة

أوالأوال : عرض عام لقرارات وتوصيات مجلس اإلدارة

ثانيًاثانيًا : تقرير عن نتائج أعمال دورات مجلس إدارة منظمة العمل العربية ما بين
         الدورة )46( والدورة )47( لمؤتمر العمل العربي : 

 ثالثًا ثالثًا : ملحق البند الثانى : 
          تقارير عن نتائج أعمال الدورات العادية للمجلس االقتصادي واالجتماعي العربي :

الدورة )الدورة )9191( ) أكتوبر/ تشرين االول ( ) أكتوبر/ تشرين االول 20192019 ( . ( .	 	 

الـدورة )الـدورة )9292( ) فبراير / شباط ( ) فبراير / شباط 20202020 ( . ( .	 	 

الدورة )الدورة )9393( ) أكتوبر / تشرين األول ( ) أكتوبر / تشرين األول 20202020 ( . ( .	 	 

الدورة )الدورة )9494( ) مارس / آذار ( ) مارس / آذار 20212021 ( . ( .	 	 

الدورة ) الدورة ) 104104 ، سبتمبر/ أيلول  ، سبتمبر/ أيلول 20192019 ( . ( .	 	 

الدورة ) الدورة ) 105105 ، فبراير/ شباط  ، فبراير/ شباط 20202020 ( . ( .	 	 

الدورة ) الدورة ) 106106 ، سبتمبر/ أيلول  ، سبتمبر/ أيلول 20202020 ( . ( .	 	 

الدورة ) الدورة ) 107107 ، فبراير/ شباط  ، فبراير/ شباط 20212021 ( . ( .	 	 
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 تـقـديــــم

 

:  استناداً ألحكام المـــــادة الرابعــة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية  أوال

المدير العام لمكتب العمل العربي  اليدةوة  سعادة، وجه " اجتماعات المجلس "بشأن 

حتي  ميارس آ ارار دورتيين عياديتين النعقاد مجلس إدارة منظمة العميل العربيية  ي  

0202 . 

 ( . 0212) القاهرة ، أكتوبرآ تشرين األول العادية الحادية والتسعون الدورة  -1

 ( . 0202) القاهرة ،  براير آ شباط  ، العادية الثانية والتسعون الدورة  -0

، بسيبب  0202( لمؤتمر العمل العربي  لعيام 74نظرا لتأجيل انعقاد الدورة العادية ) : ثانيا

 إلي ( وو قا 12 - الظروف والتطورات الت  اجتاحت العالم ، وتفش  جائحة )كو يد

من نظام العمل بمجليس إدارة منظمية العميل العربيية الفقرة السابعة من المادة الثانية 

إذا تعذر لسبب ميا اجيراا االنتبابيات البتييار أعاياا المجليس " والت  تنص ةل  

إثيير انتهيياا مييدة واليييتهم فيي نو المجلييس يواصييل مهامييا إلييى حييين إجييراا انتبابييات 

الميدير العيام لمكتيب  سيعادةوجه ،  " ال تتجاوز هذه الفترة سنة واحدةاجديدة على 

دورتيييين نظمييية العميييل العربيييية  ييي  النعقييياد مجليييس إدارة مالعميييل العربييي  اليييدةوة 

 ةبر الفيديو كونفراس :عاديتين 

 ( . 0202) أكتوبرآ تشرين األول العادية الثالثة والتسعون الدورة  -1

 ( . 0201) مارس آ ارار العادية الرابعة والتسعون الدورة  -0

( مين الميادة المامسية مين نظيام العميل بمجليس اشدارة بشيأن 1:  ةمالً بأحكيام الفقيرة ) ثالثا

هيئييية  الحادييية والتسييعينانتمييب مجلييس اشدارة  ييي  الييدورة  "رئاسيية المجلييس "

 رئاسته ةل  النحو التال  :
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 وزييير الدوليية وزييير المالييية و معالي السيدة / مريم عقيل السيد هاشم العقيل

/ بالوكالييييية للـشيييييـؤون االقتصيييييادية 

 رئيساً  -دولة الكويت 

  ق جمهورييية العييراأصييحاب أعمييال /  المهندس / على صبيح على

 نائبا للرئيس

 عمييييال / دوليييية اإلمييييارات العربييييية  الدكتور / محمد بطى ثانى الشامسى

 نائبا للرئيس -ة المتحد

عة من نظام العمل بمجلس اشدارة قيام مكتيب العميل ( من المادة الساب4:  طبقاً للفقرة ) رابعا

العربيي  بموا يياة الييدول األةسييان بنسييت ميين قييرارات وتوريييات مجلييس اشدارة بعييد 

 انتهان أةمال كل دورة من دوراته المركورة أةاله .

ةميالً بينص الميادة الثامنية مين نظيام العميل بمجليس إدارة منظمية العميل العربيية ،  : بامسا

 يقوم المجلس بر ع تقرير سنوى إل  المؤتمر العام يتسمن ما يل  :

 )أ( المسائل الت  تتطلب اتمار قرار من المؤتمر بشأنها .

 )ب( المسائل الت  تتطلب توجيهات من المؤتمر .

   المؤتمر للعلم واشحاطة .)ج( المسائل المعروسة ةل

 تتامن هذه الوثيقة مايلى : : سادسا

 عرض عام لقرارات وتوصيات مجلس اإلدارة . .2

مجلييس إدارة منظميية العمييل العربييية مييا بييين  دوراتتقرييير عيين نتييائج أعمييال  .2

 ( لمؤتمر العمل العربي .64( والدورة )64الدورة )

 . ( 9191/ تشرين االول أكتوبر ( )19الدورة ) •

 ( . 9191) فبراير / شباط ( 19دورة )ـال •

 ( . 9191( ) أكتوبر / تشرين األول 19الدورة ) •

 ( . 9199( ) مارس / آذار 19الدورة ) •
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 البند الثانى : ملحق .3

للمجلس االقتصادي واالجتماعي الدورات العادية عن نتائج أعمال  تقارير
 : العربي

 . ( 9191سبتمبر/ أيلول ،  919الدورة )  •

 . ( 9191 شباط/ ، فبراير 911)  الدورة •

 . ( 9191سبتمبر/ أيلول ،  911الدورة )  •

 . ( 9199 شباط/ ، فبراير 911الدورة )  •

 :  األمر معروض على المؤتمر الموقر للتفال بالنظر والتوجيا .  سابعا

 

 طيريمال يفايز عل

 المدير العام
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 البند الثاني
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أوالأوال : عرض عام لقرارات وتوصيات مجلس اإلدارة



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



9 
 

 

 

استناداً لنص المادة الثامنة من نظام العمل بمجلس اإلدارة یقــوم المجلــس برفــع تقریــر 
 یتضمن :سنوي إلى المؤتمر 

 المسائل التي تتطلب اتخاذ قرار من المؤتمر بشأنھا . -أ

 المسائل التي تتطلب توجیھات من المؤتمر . -ب

 المسائل المعروضة على المؤتمر للعلم واإلحاطة . -ج

 

 التي تتطلب اتخاذ قرار من المؤتمر بشأنھا وتتضمن .المسائل   -أ

 . الموقف المالى من حیث المساھمات والمتأخرات على الدول األعضاء -1

وتقاریر مراقبى الحسابات عن الحســابات   واإلداریة  ھیئة الرقابة المالیة  يتقریر -2
ــة  ــ للســنة الختامی ــة فــى المالی ) 31/12/2020و () 31/12/2019(ة المنتھی

 لمنظمة العمل العربیة ( المكتب والمعاھد والمراكز التابعة لھا ) :

 ) . 2022 – 2021مشروع خطة منظمة العمل العربیة ( -3

 ) . 2022 – 2021مشروع موازنة منظمة العمل العربیة ( -4

 . ) للجنة الخبراء القانونیین  41 – 40 ( دورتىتقـــریر عن نتائج أعمال  -5

 . 2022) لمؤتمر العمل العربى 48تحدید مشروع جدول أعمال الدورة ( -6

 

الموقف المالي لمنظمة العمل العربیة من حیث المساھمات والمتأخرات على الدول  -1
 األعضاء :

یعرض الموقف المالي لمنظمة العمل العربیة بشكل دائم على جدول أعمال مجلــس  ) أ(
بشأنھ عدة  مجلس اإلدارة، وقد اتخذ  ھ األربعةدوراتاإلدارة حیث تمت مناقشتھ في 

 :من بینھا قرارات 

 . بالموقف المالىأخذ العلم  -1
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تقديم الشكر والتقدير إل  الدول الت  سددت مساهماتها    موازنة المنظمة  -0

 ، وكرلك الدول الت  سددت ةل  حساب المتأمرات.0212لعام 

 ي  موازنية المنظمية  مناشدة الدول األةسان الت  لم تسيدد بعيد مسياهماتها -1

وكرلك المتأمرات، بتسديد مسياهماتها والمبيالا المتيأمرة ةين  0212لعام 

 سنوات سابقة أن وجدت.

مناشدة الدول األةسان التي  ليم تسيدد بعيد مسياهمتها  ي  موازنية المنظمية  -7

والييدول التيي  ةليهييا متييأمرات ةيين سيينوات سييابقة  0201 ، 0202لعييام 

 .بتسديد مساهماتها.

لييي  قيييرارات المجليييس االقتريييادى واالجتمييياة  بشيييأن جدولييية التأكييييد ة -5

 المتأمرات ةل  الدول األةسان .

الموقف المالي معروض عليى الميؤتمر العيام الميوقر ايمن " البنيد الرابي  " مين  (ب)

" التبيياذ القييرار  والبطيية والموازنيية واإلدارييية جييدول األعمييال "المسييائل المالييية

في اوا التوصييات التيى سيترفعها اللجنية الماليية المنبثقية عين  ابشأنهالمناسب 

 المؤتمر.

● ● ● 

وتقيارير مراقبيى الحسيابات عين الحسيابات  واإلداريية هيئة الرقابية الماليية يتقرير -2

( 32/22/2222و )( 32/22/2222)ة المنتهييييية فييييى الماليييييللسيييينة البتامييييية 

 التابعة لها ( : لمنظمة العمل العربية ) المكتب والمعاهد والمراكز

 هيئية الرقابية الماليية تقريير التسيعينالثانيية ومجليس اشدارة  ي  دورتيه ةل   رضة -

ة المنتهيية المالييللسينة وتقارير مراقب  الحسيابات ةين الحسيابات المتاميية  واشدارية

 بشأنه القرار التال  :، وقد اتمر المجلس ( 0212آ10آ11)   

  رير مراقبيياوتقيي واشدارييية تقرييير هيئيية الرقابيية الماليييةإحاليية و، أميير العلييم بييالتقرير -

لمكتيب  0212آ10آ11المنتهيية  ي  المتامية للسنة الماليية  اتالحسابات ةن الحساب

يسييياحات اشو العميييل العربييي  والمعاهيييد والمراكيييز التابعييية للمنظمييية ميييع اليييردود

مع  ابعة واألربعين   دورته الس إل  المؤتمر العام القادمواشجابات المعدة من قبلهم 

 التورية بالمرادقة ةليها .

هيئيية الرقابيية  تقرييير التسييعينالرابعيية ومجلييس اشدارة  يي  دورتييه ةليي   ةييرضكمييا  -
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ة الماليييللسيينة وتقييارير مراقبيي  الحسييابات ةيين الحسييابات المتامييية  واشدارييية المالييية

 بشأنه القرار التال  :، وقد اتمر المجلس ( 0202آ10آ11)المنتهية    

  رير مراقبياوتقي واالداريية إحالية تقريير هيئية الرقابية المالييةو، أمر العليم بيالتقرير  -

لمكتيب  0202آ10آ11المنتهيية  ي  المتامية للسنة الماليية  اتالحسابات ةن الحساب

يسييياحات اشو العميييل العربييي  والمعاهيييد والمراكيييز التابعييية للمنظمييية ميييع اليييردود

مع     دورته السابعة واألربعين المؤتمر العام القادمإل  واشجابات المعدة من قبلهم 

 التورية بالمرادقة ةليها .

اييمن البنييد الرابيي  ميين جييدول األعمييال التقييارير معروسيية ةليي  المييؤتمر المييوقر  -

، التميار القيرار المناسيب بشيأنها  " والبطية والموازنية واإلداريية "المسائل المالية

 ة المالية المنبثقة ةن المؤتمر .   سون التوريات الت  ستر عها اللجن

● ● ● 

 (. 2222 – 2222)  لعامىمشروع بطة منظمة العمل العربية  -3

مشااروخ ة اال  الثان اال والتيااع ن  ورتاا نااا م مسلااا ة ارة م اماال العمااة العرب اال فاا   -

 -( واتخذ بشأن  القرار التالي : 0200 – 0201)  لعام الم امل 

 ( .  0200 – 0201اةتماد مشروع مطة ةمل منظمة العمل العربية للعامين ) -

توجييه الشييكر للميدير العييام لمكتييب العميل العربيي  ةلي  الجهييود التيي  بيرلت  يي  إةييداد  -

( والتي  جيانت  0200 – 0201مشروع مطة ةمل منظمة العمل العربية للعيامين )

وتحقق أهيداف المنظمية واحتياجيات مواكبة للمستجدات والمتغيرات اشقليمية والدولية 

 أطراف االنتاج الثالثة.

( لليدورة  0200 – 0201إحالة مشروع مطة ةمل منظمة العميل العربيية للعيامين ) -

 مع التورية بالمرادقة ةليها. العرب  ، ( لمؤتمر العمل 74)

 ما يراه مناسباً . التباذواالمر معروض على المؤتمر العام الموقر  -

● ● ● 

 (. 2222 – 2222)  لعامى العربيةمشروع موازنة منظمة العمل  -6

مشااروخ مواةناال  الثان اال والتيااع ن  ورتاا نااا م مسلااا ة ارة م اماال العمااة العرب اال فاا   -

 -( واتخذ بشأن  القرار التالي : 0200 – 0201)  لعام الم امل 
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بالقياهرة( الموا قة ةل  مشروع موازنة منظمية العميل العربيية )مكتيب العميل العربي   -

(  دوالر أمريكييي  للعيييام 7022222، وبمبليييا ) 0201( للعيييام 7022222بمبليييا )

( لميييؤتمر العميييل العربييي  ميييع التوريييية 74، وإحالتـــيييـها إلـــيييـ  الــيييـدورة ) 0200

 بإقرارها .

الموا قيية ةليي  مشييروع موازنييات المعاهييد والمراكييز التابعيية لمنظميية العمييل العربييية  -

( لميؤتمر العميل العربي ، ميع 74( وإحالتها إل  الدورة ) 0200 – 0201للعامين ) 

 .التورية بإقرارها 

● ● ● 

 2222) ( للجنية الببيراا القيانونيين  62 – 62 ) دورتيىتقرير عن نتائج أعمال  -5

– 2222 . ) 

ةيين تقرييير  والرابعاال والتيااع ن،  الثان اال والتيااع نيييه نيياقم مجلييس اشدارة  يي  دورت -

( للجنيية المبييران القييانونيين ، وقييد اتميير المجلييس  71 – 72 ) دورتيي نتييائج أةمييال 

( لمييؤتمر العمييل العربيي  ،  74اللجنيية إليي  الييدورة )  تقريييرينإحاليية قييراراً بشييأنه ب

 تمهيداً الحالته إل  لجنة تطبيق االتفاقيات والتوريات لمناقشته و قا للنظام .

من جدول االعمال التقرير معروض على المؤتمر العام الموقر امن البند البامس  -

ب فى شأنا فى ايوا تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية التباذ القرار المناس

 . لمنبثقة عن المؤتمر فى هذا الشأنبيق االتفاقيات والتوصيات اتوصيات لجنة تط

● ● ● 

  (. 2222 ( لمؤتمر العمل العربى )64تحديد مشروع جدول أعمال الدورة ) -4

بنيد تحدييد مشيروع  التسيعينالثانية وناقم مجلس إدارة منظمة العمل العربية    الدورة  -

وقييد أرييدر المجلييس ، ( 0201)( لمييؤتمر العمييل العربيي  74جييدول أةمييال الييدورة )

( لميؤتمر 74ونظيرا لتأجييل أةميال اليدورة )تورية بالمريادقة ةلي  جيدول األةميال ، 

،  قد قام مكتب العمل العربي  بعيرض بنيد ةلي  مجليس اشدارة  (0202)العمل العرب  

لميؤتمر  (74)مشيروع جيدول أةميال اليدورة تعيديل    دورته الرابعية والتسيعين بشيأن 

 . 0200   ةام  للجان الممتلفة مع المواةيد النظامية ليتوا ق (0200العمل العرب  )

 : وقد اتبذ المجلس قراراً بشأنا -
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 (74)الموا قة ةل  إدراج الموسوةات التالية سمن بنود مشروع جدول أةمال الدورة  .1

 (.  0200لمؤتمر العمل العرب  )

 (.0207 – 0201والمطة والموازنة ) واشدارية المسائل المالية 

  ( 0205 – 0200تشكيل لجنة المبران القانونيين . ) 

 .تكريم رواد العمل العرب 

بعد التعديل  ، (0200لمؤتمر العمل العرب  ) (74)الدورة التورية بإحالة جدول أةمال  .0

مع التورية بالمرادقة  0201 (74)ةل  مؤتمر العمل العرب     دورته القادمة العادية 

 ةليه. 

مين جيدول االعميال  العاشيرالبنيد  مين بي لمعروض على المؤتمر العام الموقر  واألمر -

 .التباذ القرار المناسب فى شأنا 

 

 المسائل التي تتطلب توجيهات من المؤتمر . -ب

 - 0202)  النقابييةللجنية الحرييات (  72 – 12 ) دورتي ةين نتيائج أةميال  تقرير -1

0201 . ) 

للجنيية شييئون ةمييل المييرأة العربييية  ( 12 – 14دورتيي  ) ةيين نتييائج أةمييال  تقرييير -0

(0202 – 0201 . ) 

 

 - 2222)  النقابيييةللجنيية الحريييات (  62 – 32 ) دورتييىعيين نتييائج أعمييال  تقرييير -2

2222 . ) 

للجنيية الحريييات ( 12الييدورة ) تقرييير التسييعينالثانييية ونيياقم مجلييس اشدارة  يي  دورتييه  -

 القرار التالي : بشأنا( ، وقد اتمر المجلس  0202 براير آ شباط ، القاهرة ( النقابية

 أمر العلم بالتقرير  .1

تشييكيل و ييد يقييوم بزيييارة جمهورييية السييودان لبييرل المسيياة  نحييو تسييوية الشييكوى  .0

 المقدمة من االتحاد العام لنقابات ةمال السودان ، ةل  النحو التال  :

 رئيس لجنة الحريات النقابية   ستار آ جبال  محمد المراغ األ -

 اشدارةنائب رئيس مجلس   السيد آ ةل  ربيح ةل  -

 نائب رئيس لجنة الحريات النقابيةو
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 ةسو لجنة الحريات النقابية   الدكتور آ ةبد الستار ةشرة -

لنقابيييات العميييال   األميييين العيييام لالتحييياد اليييدول السيد آ غسان غرن  -

 العرب

 ةسو مجلس إدارة المنظمة  أسامة سلمان حسنالسيد آ  -

 ورلييك العييام لمنظميية العمييل العربيييةباشسييا ة إليي  السيييد آ  ييايز ةليي  المطيييري المييدير 

 ومماطبة الحكومة السودانية بهرا الشأن.،  0202مارس  2اجل ال يتجاوز مالل 

( لميييؤتمر العميييل العربييي  ، ميييع التوريييية 74إحالييية تقريييير اللجنييية إلييي  اليييدورة ) .1

 بالمرادقة ةليه.

للجنييية  (72تقريييير اليييدورة ) التسيييعينالرابعييية ونييياقم مجليييس اشدارة  ييي  دورتيييه كميييا  -

 القرار التالي : بشأنا( ، وقد اتمر المجلس  0201 (الحريات النقابية 

 أمر العلم بالتقرير  .1

مييع  ( ،  0201) ( لمييؤتمر العمييل العربيي   74إحاليية تقرييير اللجنيية إليي  الييدورة )  .0

 التورية بالمرادقة ةليه.

 واالمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتوجيا بما يراه مناسباً . -

 ●● ● 

للجنيية شييئون عمييل المييرأة العربييية  ( 22 – 24دورتييى ) عيين نتييائج أعمييال  تقرييير -2

(2222 – 2222 . ) 

تقريير ةين نتيائج  والرابعية والتسيعين،  يه الثانية والتسعينناقم مجلس اشدارة    دورت -

العليم المجليس  أمير( وقيد  12 - 14لجنية شيؤون ةميل الميرأة العربيية )  أةمال دورت 

، مييع (  0201)( لمييؤتمر العمييل العربيي   74إليي  الييدورة ) تهمييا إحالبييالتقريرين وتييم 

 . التورية بالمرادقة ةليه

 واالمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتوجيا بما يراه مناسباً . -
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 على المؤتمر للعلم واإلحاطة . المطروحةالمسائل  -ج

:  العاديية األربعية هدوراتي  ي يتسمن هرا القسـيـم قيرارات وتورييات مجليس اشدارة 

،  القاهرة)  التسعينالثانية و( ،  0212، أكتوبر آ تشرين األول  القاهرة)  الحادية والتسعين

( ، الرابعة والتسعين )مارسآ  0202أكتوبر آ تشرين األول ، الثالثة والتسعين ) (  0202

 .(  0201ارار 

 وهي  غيير الموسيوةات التي  تحتياج واشحاطية،وه  معروسة ةل  المؤتمر للعيالم 

، أو الت  تتطلب توجيهات من المؤتمر والمشــار إليها  الفقرة )أ(إل  قرار والمشار إليها    

 . الفقرة )ب(   

مجليس إدارة منظمية العميل  دوراتفيما يلي عرض تقارير شاملة عن نتائج أعمال و

 22 -26السادسية واألربعيين ) القياهرة ، ربيي بيين دورتيي ميؤتمر العميل العالعربية فيميا 

 . ( 2222( ، والسابعة واألربعين )  2222/ نيسان  ابريل
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القاھرة - جمھورية مصر العربية، 5 - 12 سبتمبر / أيلول 2021القاھرة - جمھورية مصر العربية، 5 - 12 سبتمبر / أيلول 2021

و.م.ع.ع.د.47 / 2
ثانيًا

 البند الثاني
النظر فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة

ثانيًاثانيًا : تقرير عن نتائج أعمال دورات مجلس إدارة منظمة العمل العربية ما بين
         الدورة )46( والدورة )47( لمؤتمر العمل العربي : 

الدورة )الدورة )9191( ) أكتوبر/ تشرين االول ( ) أكتوبر/ تشرين االول 20192019 ( . ( .	 	 

الـدورة )الـدورة )9292( ) فبراير / شباط ( ) فبراير / شباط 20202020 ( . ( .	 	 

الدورة )الدورة )9393( ) أكتوبر / تشرين األول ( ) أكتوبر / تشرين األول 20202020 ( . ( .	 	 

الدورة )الدورة )9494( ) مارس / آذار ( ) مارس / آذار 20212021 ( . ( .	 	 
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 التقرير الختامى

 والتسعون  الثالثةعن نتائج أعمال الدورة 

 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية 

 ( 2020 أكتوبر / 24 )

 ZOOMمن خالل المنصة االلكترونية 

 

 

 

 

 

 

 

 منظمة العمل العربية 



 1 

ال اظ م ا مال  اجلس  إارة ااظان ا مال ا فقرة ا ستتت  من ال ا ا إة ا ي ا ن   استتتدا إا     (1)

إذا تعذر لسبب ما اجراء االنتخابات الختيار أعضاء المجلس " وا دي داص عل   ا مر  ن  

إثر انتهااء مادة واليتهف نا نل المجلس يواصااااال مهااماإ إلى اين إجراء انتخااباات جاديادة 

 "  واادةال تتجاوز هذه الفترة سنة اعلى 

ال ا ات إة ا را متن ال اظت م ا ماتل  اجلس  إارة   وا يت  يتنا فقرد ل األو   واستتتتتدات إا      (2)

ااظاتن ا ماتل ا مر  تن ج وجتس ا ستتتتت تإ ا اتإ ر ا مت م  اعدتى ا ماتل ا مر   ا تإعوة  امقت إ 

اا التسو  ا ي  ينا إورة ا م إ ن  تت  اجعين اا ال خالل ا ااصن لس  إارة ااظان ا مال ا مر  ن  تت

 ج. 2020األول دشر ل  /أعدو ر  24وذ ك  وم   ZOOMا  عدروا ن 

 ش رك ف  اجدا ع ت ا اجلس عل ال : (3)

 أوال : نريق الاكومات 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) عضوا أصيال ( :   (1)

األا ل ا مت م  ت  ا ت  تن  وزارة ا ماتل وا دشتتتتت  تل  را ح اخ زاي  /ا س إ  -

 وا ضا ل ا جدا عي

 ا مالاإ ر  اإ ر ن عالق ت  ارش شي أحاإ  /ا س إ  -

 اعلفن    إراس ت وا دلخ ص  ح جن ق إوس  /ا س إة  -

  ط ر  إ وال ا س إ ا وز ر إحاري احاإ  سالم  /ا س إ  -

 رئ سن اعدى  اإ ر ن عالق ت ا مال ف طان ا زهراء  وجاول  /ا س إة  -

  ط ر   ألا ان ا م ان أحسل ااعحلن  /ا س إ  -

  ط ر  إ وال ا س إ ا وز ر  قط ش زعر  ء  /ا س إ  -

 جمهورية السودان ) عضوا أصيال (  : (2)

 ا مال وا داا ن ا جدا ع ن وز رة   ا  ا ش خ احجوى ا س إة / ام     -

 ا مال وا داا ن ا جدا ع نوع ل وزارة    ا ش  ك اإا  احاإ  /ا س إ  -

 نا اإ ر ا م م  لمالق ت ا خ رج    وسف ا ط ى ع سي  / ا س إ  -
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 دولة الكويت ) عضوا أصيال (  : (3)

إو ن ا   ا شتتتتاول ا جدا ع ن ووز ر  وز ر  ام    ا ستتتت إة / ار م عق ل ا ستتتت إ ه شتتتتم ا مق ل -

  لتشتاول ا قدص إ ن

 اإ ر ع م ا ه ئن ا م ان  لقوى ا م الن   إلا  ن  ا إعدور / ا  رك فه إ ا م زا  -

 اإ ر  إارة اعدى ا وز ر  س إ احاإ ا ا صرا س إ /  -

  إارة ا مالق ت ا إو  ناإ ر  ا س إ / ج  ر علي ا ملي -

 اراقى  إارة ا مالق ت ا إو  ن ا س إة / ساإس أحاإ ا ذ ى  -

 جمهورية مصر العربية ) عضوا أصيال (  :  (4)

 وز ر ا قوى ا م الن ام    ا س إ / احاإ احاوإ سمف ل -

رئ س اإلإارة ا ارعز تتن  لمالقتت ت ا ختت رج تتن /  األسد ذة / آا ل ع إ ا اوجوإ ع إ ا حعم -

 ا قوى ا م النوزارة 

 ا اسدش ر ا ق اواي  لوز ر األسد ذ /   ه ى ع إ ا م ط  -

 اإ ر ع م اإلإارة ا م ان  لاادارات وا دف ق  ت  هالل اأاول ع إ هللا /األسد ذ  -

 (  :  ااتياط) عضوا  التونسيةجمهورية ال (5)

رئ ستتتتن ا ه ئن ا م ان  لشتتتت ل وا مالق ت ا اها ن  ا س إة / ح  ه  ل  سا ع ل -

 ا شئول ا جدا ع ن  وزارة

 
 

 ثانيا : نريق أصااب األعمال

 ) االعن ا  حر ل / عضوا أص ال ( ا س إ / عيا ل شر ف ا ر س -

رئ س ادحت إ ا صتتتتتات عت ت ا مراق  ) جاهور تن  ا اهاإس / عل  ص  ح عل  -

 ا مراق / عضواً احد  ط (
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 : نريق العمال  ثالثا

رئ س ا دحتت إ ا متت م  اقتت  ت ت ا ماتت ل ) ا االعتن  ا س إ / ا زل ا ام  طن  -

 األرإا ن ا ه شا ن / عضوا أص الً (

رئ س اجلس  إارة جام ن ا داست     ل ا جام  ت  ا إعدور / احاإ  ط  ي ا  ا ش اس  -

ا اها ن ) إو ن اإلا رات ا مر  ن ا ادحإة / عضتوا 

 أص الً (

أا ل ا ستتتتتر  الدحت إ ا حر  اقت  ت ت عات ل ا  حر ل  ا س إ / أس ان سلا ل حسل -

 )االعن ا  حر ل / عضواً احد  ط (

 : المراقبون  رابعا

 ** األمانة العامة لجامعة الدول العربية : 

 اإ ر  إارة ا ااظا ت وا دح إات ا مر  ن ا وز ر ا افوض / احاإ خ ر ع إ ا ق إر -

استتتتاو ن األاشتتتتطن وا  رااا  لااظا ت ا مر  ن  ا س إة / سار ف ئ  أحاإ             -

 ا ادخصصن

 ** اتااد الغرف العربية 

اإ رة شتتاول ا  رف ا مر  ن وا  رف ا اشتتدرعن  هإى عشد ل /ا س إة  -

 في ا دح إ 

 اساول اإلعالاي في ا دح إ ا  احاإ ازهر /ا س إ  -

 لنقابات العمال العرب التااد الدولى ** ا

 األا ل ا م م  الدح إ  ا س إ / غس ل غصل -

وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون االجتماعية بدول مجلس   ** المكتب التنفيذي لمجلس

 التعاون لدول الخليج العربية 

 اإ ر  إارة ا شئول ا ما   ن ا س إ / خل ل  مقوى  وهزاع -
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 منظمة العمل الدولية :  ** 

 وا دق  م و إارة ا امرفن ا اراق ناساول   ا د  ي   ف دشاألسد ذة /  -

   روت  - ا اعدى اإلقل اي  لإول ا مر  ن

ستعرد ر ن ا اجلس  رئ ستن ستم إة ا ست إ / ف  ز علي ا اط ري ا اإ ر ا م م  ااظان دشتعلت   (4)

 وعضو ن عل ال : ا مال ا مر  ن ج

 / هإى ا  ا ا  ا اسدش رة -

 / عا إ شر ف ا اسدش ر -

 ا س إ /  سالم سا ء -

 ا س إة / أا ا  حس ل -

 ا س إ / شر ف جامس -

 ا س إة / ش ر ل ص  ح -

 ا س إ / أحاإ شوق  -

 ا س إ / سمإ احاإ شر ف -

 ا س إ / امدز رشإى -

 ا س إ / اروال عيا ل -

   شأل :  2010آذار ( ا اا ان ج ا رس / 37وداف ذا  قرار اادار ا مال ا مر   في إوردس )

إعوة إو ن فلسط ل  لاش رعن في اجدا ع ت اجلس  إارة ااظان ا مال ا مر  ن  شعل اسدار  "

 . "   دقإ م دقر ر إورى عل أوض ع عا ل وشمى فلسط ل في األراض  ا احدلن 

 نقد تشكل وند دولة نلسطين من : 

 وز ر ا مال ام    ا إعدور / اصرى أ و ج ش   -

    وزارة  ا وع ل ا اس عإ  س  س ت قط ع ا مال   ا س إ / ع إ ا عر م ضراغان -

 ح ث ق م ام    ا وز ر  دقإ م وي قن ا دقر ر ا اش ر    س 
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 الجلسة االنتتااية : (5)

وا دسم ل  اجلس  إارة ااظان ا مال ا مر  ن ج وأ ق ت   ا ي  ينعقإت ا جلسن ا فدد ح ن  لإورة 

 ف ه  علا ت  عل ال : 

 المطيري  ي سعادة السيد / نايز عل -

 المدير العاف لمنظمة العمل العربية  

أا ر   ا شت خ صت تتتتتت ح األحاإ ا ج  ر ا صت  حخ  ص ا مزاء في وف ة    أعرى ف ه  علأ ق  علان  

ا مر  ن   األانا ذى أرستت  ق ا  شتت اخن في ا مط ء وا إف ع عل اصتت  ح وطاس وقضتت       اإلاستت ا ن

 وإعم ا مال ا مر   ا اشدرك .واإلسالا ن ودمز ز ا دض ال ا مر   في ع فن اج  دس 

 ا ااصتنعا  رحى    ست إة ا حضتور في اجدا ع إورة اجلس اإلإارة وا دي دمقإ ألول ارة ع ر  

دإاع  ت ج ئحن عوروا  ودأي راده  ا ستتتل  ن اقدصتتت إ   واجدا ع   واردف ع اشتتت را         نا  عدروا

      اشتتتتت راً امإ ت ا فقر وا  ط  ن وغ ره  ال ا دحإ  ت ا دي أفرزده  ا ج ئحن عل  ع فن ا إول ج  

ام ا ة ا قدصت إ ا فلستط اي  ست ى هذه ا ج ئحن وأها ن إعم أطراف اإلاد ل ا يالين ودمز ز قإراده  

 ا م هذه ا ج ئحن . لصاوإ أ

آ  ت ت عاتل جتإ تإة  اواجهتن آيت ر هتذه ا جت ئحتن ج وداعات دستتتتتم        جت إ ا ااظاتن   أل  أعتإ عات  

ج امن األا ان ا م ان  ا ااظان ال عقإ ا مإ إ ال األاشطن ا دف عل ن فضال عل عإإ ال األاشطن اع  

فضتال عل و مض ا ااظا ت ا مر  ن وا إو  ن ج  ج   يوا جدا ع  يا مر  ن  قط ع ه  ا قدصت إ ا إول 

وا دق ر ر ا دي درصتإ ا واقع ا ذى فرضتدس ا ج ئحن ودقدرح دوصت  ت  ا إراست ت صتإاره  ا مإ إ ال  ا

   ا ااظان :ا ل أعإدهد اواجهن أي ره  ج وأعلل عل  طالق إراس

 تأثيرات أزمة كورونا على قضايا التشغيل وأسواق العمل العربية .األولى : 

ر المنظف ني يعلى أوضااااااا العاامالت ني القطااا   19 –تاأثيرات جاائااة كونياد الثاانياة : 

 المنطقة العربية .

 وداا   لاجلس ا دوف   وا اج ح في أعا  س .

  معالي السيدة / مريف عقيل السيد هاشف العقيل  -

 دولة للاشاؤون االقتصادية ال للشئون االجتماعية ووزير وزير

 رئيس مجلس اإلدارة  

ا شتت خ صتت تتتتتتت ح األحاإ ا ج  ر ذل هللا  إا ا فور  س  ه   قت ام    ا وز رة علان امت ف  عا  أ

عرس ح  دس  خإان قضتتت    أادس ا مر  ن واإلستتتالا ن وحق   اج زات حضتتت ر ن  ا ذىج    ا صتتت  ح
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  يدحق   ا دضتت ال ا مراشتتهوإة   ا ء اهضتتن ا عو ت ا     ن وحرص إوا ً  حعادس ا امهوإة عل   

 ت  دح تن وا درحت ى     ا ستتتتت إة  ودوجهتت ودمز ز ا ماتل ا مر ي ا اشتتتتتدرك في عت فتن ا اجت  تج 

هم عل  دل  دهم ا إعوة  لاشتتت رعن في هذا دج وشتتتعر  أعضتتت ء اجلس اإلإارة ا اوقر لا حضتتتور  

ا اط ريج اإ ر ع م ف  ز علي    /    شتتتتعر وا دقإ ر  ستتتتم إة ا ستتتت إ عا  دوجهت  ج   ا جدا ع ا ه م

ج وده ئن األجواء ا اا س ن  مقإ   ج عل  ا جهوإ ا ا ذو ن وا اقإرة في حسل اإلعإاإ وا داظ م  ا ااظان

 . هذا ا جدا ع

في ظتل ظروف صتتتتتم تن وأزاتن عت  ا تن طت حاتنج وأوضتتتتت ع   مقتإ ا جدات ع  وأشتتتتت رت     أل  

ج وذ ك اد جن دفشتتي   إول ا م  مج شتتالت اخدلف اا حي ا ح  ة في عل    اقدصتت إ ن واجدا ع ن خ اقن

( ا دي أفرزت ا مإ إ ال  األضتترار وا دإاع  ت وا دأي رات ا ستتل  ن 19إ تتتتتتت ج ئحن عوروا  )عوف 

ج وأصتت  ت ا ح  ة    شتتلل   في عالس وفي وظ فدس واصتت إر إخلس ورزقس  ا استت ل ج وهإإت   ا  ل  ن

ج وأفرزت ا مإ إ ال ا دحإ  ت   ال ق لج وأفرزت أاا ط  جإ إة  لح  ة  م  عل  مهإه  ا استت ل    ا د م

 .  ا دي عل س اج  هده  ودج وزه   عي دسدار ا ح  ة

اات   حدم عل ات  ج فرضتتتتتت ا ظروف ا راهاتن ا دي  ار  هت  عت  اات  ا  وم  مض األوضتتتتت ع  عات  

 . ج حد  دموإ ا ح  ة     ط  مده  ا دع ف اع هذه األوض ع ا جإ إة وا دم  ش وا دم ال امه 

    ا  اوإ ا اطروحتن عل  جتإول أعات ل ا جدات ع ودااتت ا دوف   وا اجت ح ألعات ل وأشتتتتت رت  

 إورة اجلس اإلإارة .

  الوزير المفوض  /  مامد خير  -

 مدير إدارة المنظمات واالتاادات العربية 

 جامعة الدول العربية 

ا ش خ  ص ت ح األحاإ  عل خ  ص ا مزاء في وف ة ا ا فور  س  إذل هللا  في  إا ن علادس أعرى 

ح ث فقإ ا م  م ا مر ي  رح لس ق ئإاً  لمال اإلاس اي ورازاً  لسالم وا حعان وا دس اح    ا ج  ر ا ص  ح 

سم إدس  لاش رعن في اجدا ع هذه ا إورة وداا  أل دخرل  اد ئا في س  ل دحق   أهإاف  ج عا  أعرى  

أش إ س  إدس    فم    ت ا دي عقإده   عا  ج ي ا قوا ن وا داا ن ا اسدإاان في ا وطل ا مر  ا ااظان

ا ااظان  اواجهن دحإ  ت عوروا  وعذ ك دم واه  في األاشطن ا دي عقإده  األا ان ا م ان  ج امن  

ان في ظل  ا إول ا مر  ن ج عا  أش إ  جهوإ ا اإ ر ا م م  ااظان ا مال ا مر  ن في دفم ل إور ا ااظ

ا دحإ  ت ا راهان وإوره في ا فم    ت ا دي دم عقإه   إعم ا جاهور ن ا ل ا ا ن ال جراء ا دفج رات  

 عا ل ا اجلس عل ا اج ح . أ وجاهور ن ا سوإال ال جراء ا ف ض ا ت ج وداا   لجا ع ا دوف   و
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ام    ا س إ / احاإ احاوإ سمف ل وز ر ا قوى ا م الن  جاهور ن اصر ا مر  ن   أ ق عا  

اإاخلن دقإم ال خال ه    سم ا إو ن ا اصر ن  خ  ص ا مزاء في وف ة ا ش خ ج  ر األحاإ ا ص  ح  

رحاس هللا وا ذى ع ل إوا  حر ص  عل  دمز ز وإعم ا مالق ت ا مر  نج عا  أعإ ام   س عل  حرص  

ا وط إة اع إو ن ا عو ت ا شق قن وا مال     ت اصر ن ووزارة ا قوى ا م الن عل  داد ل ا مالقا إو ن ا 

 عل  دوي قه  وداا ده  إوا  واسدارار إعم هذه ا مالقن عل  ع فن األصمإة وا اسدو  ت.

وال خالل ا اإاخالت ا دي أعرى ف ه  أعض ء اجلس اإلإارة عل خ  ص دم ز هم  لشمى  

رحاس   -ا ش خ  ص ت ح األحاإ ا ج  ر ا ص  ح مر  ن في وف ة ا ا فور  س  إذل هللا ا عو دي واألان ا 

وا  قإاس خالل اس ردس ال إعم  لمال ا مر ي ا اشدرك وحرصس إوا ً عل  دحق   ا دض ال   هللا

ا  ع ل  حالس ال اش عر  اس ا ن ا  لنج فع ل  ح     ا  أعس س  حدرام ا جا ع ودقإ رهم اا مر ي 

حضرة  رفع  رق ن عزاء   اجلس اإلإارة  وجس  جاإلسالا ن وا مر  ن  س حع ا ً  شم س وألادزع ا ً و

دام  فق إ   أا ر إو ن ا عو ت  ص حى ا ساو ا ش خ / اواف األحاإ ا ج  ر ا ص  ح حفظس هللا ورع ه

  –  رحاس هللا  -"أا ر اإلاس ا ن" ا ش خ  ص ت ح األحاإ ا ج  ر ا ص  ح األاد ل ا مر  ن واإلسالا ن 

   سم رئ س اجلس اإلإارة وأعض ء ا اجلس ا اوقر ل . 

 المصادقة على جدول األعمال : (6)

 مإ ا طالع عل  اشروع جإول األعا ل ا ذى أعإه ا اإ ر ا م م  اعدى ا مال ا متتتر   ط ق   

 ( ال ا ا إة ا را من ال اظ م ا مال  اجلس اإلإارةج5 لفقرة )

إو ن ا عو ت  ض فن  اإ ا   سدجإ ال أعا ل  دمل     جهوإ ا دي ق ات  ه    و ا ء عل  طلى 

 ا إول ا مر  ن  اواجهن آي ر ودإاع  ت ج ئحن ف روس عوروا  . 

( ال ا ا إة ا س  من ال ا اظ م ا د  داص عل  اص إقن ا اجلس ف   1واسدا إا     اص ا فقرة ) 

  إا ن عل إورة عل  جإول أعا  سج 
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 لس اإلدارة المصادقة على جدول األعمال التالى :نقد قرر مج

 المحتلة.وشعب فلسطين في األراضي العربية تقرير عن أوضاع عمال   البند االول 

 البند الثاني

 ( لمجلس إدارة منظمة العمل العربية. 92تنفيذ قرارات الدورة )

 ( 2020مارس / آذار  1فبراير  / شباط ،  29) القاهرة ، 

 

 الثالثالبند 

  :  واإلدارية المالية المسائل

 الدول على والمتأخرات  المساهمات  حيث  من للمنظمة المالي الموقف ▪

 «   2020/   10/   1 » حتى األعضاء

( للجنة المنظمات للتنسيق  29متابعة تنفيذ تقرير وتوصيات االجتماع ) ▪

 (  2020والمتابعة )يوليو / تموز  

 . الداخلي المراجع تقرير ▪

 

 البند الرابع

 : الدورتين  بين  العربية العمل منظمة وانجازات  نشاطات  عن تقرير 

 «  2020 آذار / مارس » اإلدارة لمجلس « 92 » ▪

 «  2020 األول تشرين / أكتوبر » اإلدارة لمجلس « 93 » ▪

 ( لمؤتمر العمل العربي  47النظر في إنعقاد  الدورة العادية ) البند الخامس

 البند السادس

  العام المدير للسيد  التكميلية التقارير

( للجناة التنساااايق العلياا للعمال 49تقرير حول نتاائ  أعماال الادورة ) ▪

 العربي المشترك. 

( للمجلس االقتصاااااااد  106تقرير عن نتااائ  أعمااال الاادورة ) ▪

 واالجتماعي.

 البند السابع
الجهود التي قامت بها الدول العربية لمواجهة آثار وتداعيات جائحة فيروس  

 كورونا . 
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 قرارات وتوصيات المجلس :  (7)

  ج  2020دشر ل األول  /أعدو ر  24 وم  ج ساع ر دقا ن ا ف إ و عوافراعقإ اجلس اإلإارة 

ا قش خال ه  ا  اوإ ا اإرجن عل  جإول أعا  س وادخذ  شأاه  ا قرارات وا دوص  ت  جلسن عال 

 ا د   ن : 

 

 

  العربية ضاااياتقرير عن أوضااااا عمال وشاااعب نلساااطين ني األر : األولالبند 

 الماتلة

 

تت لس  إارة ااظتتتت  ل اج ل ال ا ي  ين وا دسم  إ ن  تتتس ا متتإورد  تتيإ فتر  ن ا اامقتتتال ا متت ان ا متتتت

 ج 2020دشر ل األول  / أعدو ر 24وذ ك  وم   ZOOMخالل ا ااصن ا  عدروا ن 

عل أوضتتت ع عا ل دقر ر    شتتتأل    ( 1  /  93) و . م .   . إ . ع   مإ ا طالع عل  ا وي قن رقم  

 .ا احدلن ا مر  ن وشمى فلسط ل في األراضي

 إو ن فلستط ل حول   ا مالو مإ ا ستدا ع     اإاخلن ام  ي ا إعدور / اصتري أ و ج ش وز ر  

 ج ا دقر ر ا اقإم

 اجلس جو مإ ا سدا ع     اإاخالت أعض ء ا 

 ج و اد جن ا اا قش ت وا اإاو ت 

  يقااااااارر:

 أخذ ا ملم    دقر ر. .1

إعوة أطراف اإلاد ل في ا إول ا مر  ن     إعم  شتتأل  ا دأع إ عل  قرارات اجلس اإلإارة   .2

فضتتح ا إول ا مر  ن     ع فن األشتتع ل ا ا إ ن وا م ا ن ج وا طلى ال  ا صتتاإوق ا فلستتط اي

 في ع فن ا اح فل ا إو  ن ج وإعوة اايل ا اده ع ت اإلستتترائ ل ن ضتتتإ ا ما  ن ا فلستتتط ا ن  

ا إول ا مر  تن أعضتتتتت ء اجلس اإلإارة في اعدتى ا ماتل ا إو ي      ضتتتتت فن الح  دقر ر 

ا اتإ ر ا مت م  ااظاتن ا ماتل ا تإو  تن وا ادمل   دقر ر  جاتن دقصتتتتتي ا حقت ئ  عل فلستتتتتط ل 
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ا احدلن األخرى ضتتتتال جإول ا عا ل ا إائم  اادار ا مال ا إو ي   واألراضتتتتي ا مر  ن

ج وادخ ذ    هإف اا قشتتدس ووضتتع آ  ن زاا ن  داف ذ ع فن ا دوصتت  ت ا وارإة في هذا ا دقر ر

اإلجراءات ا الزان  لإف ع عل حقوق ا ما  ن ا فلستتتط ا ن إاخل ا خط األخضتتتر ج وا مال 

إلإارة واادار ا ماتل ا مر   دهتإف     إعم عل  وضتتتتتع آ  ت ت داف تذ تن  قرارات اجلس ا

  مقإ اع ااظان ا مال ا إو  ن    صتاإوق ا دشت  ل وا حا  ن ا جدا ع ن ا فلستط اي وا دواصتل

  لدش  ل في فلسط ل  إعم اسدراد ج ن ا دش  ل . لا اح ل  إو   اادار

    ( لمجلس إدارة منظمة العمل 92: متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) الثانيالبند 

  آذار مارس /  1ا  / شباط نبراير 29،  القاهرة العربية )

2020 ) 

 

ال  وا دسم ل ا ي  ين   إ ن تتتس ا متتإورد تتي إ فتر  ن ا اامقتتتال ا متان ا متتتلس  إارة ااظتت ل اج

 ج 2020دشر ل األول   /أعدو ر   24وذ ك  وم    ZOOMخالل ا ااصن ا  عدروا ن 

اد  من داف ذ قرارات ا إورة  شتتأل  (   2/    93 مإ ا طالع عل  ا وي قن رقم ) و . م .   . إ . ع  

  ( 2020 آذار مارس / 1ا شباط  /نبراير  29،  القاهرة )(  اجلس  إارة ااظان ا مال ا مر  ن 92)

 ج و اد جن ا اا قش ت وا اإاو ت 

 يقااااااارر :

(  اجلس  إارة ااظاتن ا ماتل ا مر  تن 92داف تذ قرارات ا تإورة )أختذ ا ملم  دقر ر ادت  متن  -1

 .  ( 2020 آذار مارس / 1ا شباط  /نبراير  29، القاهرة)

لاإ ر ا م م  اعدى ا مال ا مر   وام وا س ف  ا اعدى وا ام هإ وا اراعز عل   دوج س ا شتتعر  -2

 .إوردس ا س  قن يات ودوص  ت اجلس اإلإارة فجهوإهم ف  داف ذ قرار

 *  *  * 
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 : المسائل المالية واإلدارية الثالثالبند 

 

ال  وا دسم ل ا ي  ين   إ ن تتتس ا متتإورد تتي إ فتر  ن ا اامقتتتال ا متان ا متتتلس  إارة ااظتت ل اج

 ج 2020دشر ل األول   /  أعدو ر 24وذ ك  وم    ZOOMخالل ا ااصن ا  عدروا ن 

 واإلإار نج  ا اس ئل ا ا   ن  شأل (   3/    93 مإ ا طالع عل  ا وي قن رقم ) و . م .   . إ . ع 

 ج هذا ا شأل  يف ي قإاه  ا اإ ر ا م م  اعدى ا مال ا مر  يو مإ ا سدا ع  إل ض ح ت ا د

 و مإ أخذ ا ملم    اوقف ا ا  ي  لااظانج

 جو اد جن ا اا قش ت وا اإاو ت 

الموقف الماالي من اياث المسااااااهماات والمتاأخرات على الدول األعضااااااء كماا ني أوالً : 

1/10/2020 

 يقااااااارر:

تتت دق -1 تتت  2020اس ها ده  في اوازان ا ااظان  م م  سإإت   يإ م ا شعر وا دقإ ر     ا إول ا دتتتتتت

 :وهم 

 إو ن ا ا رات ا مر  ن ا ادحإة -

 ا جاهور ن ا دواس ن -

 ا سموإ نا االعن ا مر  ن  -

 سلطان عا ل -

 إو ن قطر -

 إو ن ا عو ت  -

 جاهور ن اصر ا مر  ن -

 ا االعن ا ا ر  ن -

 تن روعتذ تك ا تإول ا دي ستتتتتإإت عل  حستتتتت ى ا ادتأخرات وه  ا جاهور تن ا جزائ -

 .ا إ اقراط ن ا شم  ن 

ج وا إول 2020اوازان ا ااظان  م م   ي م دستإإ  مإ است هاده  ف  ياا شتإة ا إول األعضت ء ا د -2

 عل ه  ادأخرات عل ساوات س  قن  دسإ إ اس ها ده .ا دي 

 شتتتتأل جإو ن ا ادأخرات عل  ا إول   يوا جدا ع  يا دأع إ عل  قرارات ا اجلس ا قدصتتتت إ  -3

 .عض ءاأل

 *  *  * 
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( للجنة المنظمات للتنساايق والمتابعة 29متابعة تنفيذ تقرير وتوصاايات االجتماا )ثانياً : 

 ( 2020)يوليو / تموز 

 يقااااااارر:

تتتتتت  لجان ا ااظا ت  لداست   وا اد  (29)  أخذ ا ملم    دقر ر ا خد اي عل اد ئا ا جدا ع -1   من تتتتتت

( وقرار ا اجلس ا قدص إى   2020 و  و /  )   لس ا قدص إي وا جدا عيتتتتت ل ا اجعا اا يقن  

 (. 3/9/2020 – 106إ.ع  2285وا جدا ع  رقم ) ق 

جدات ع ا دعل ف ا اتإ ر ا مت م  اعدتى ا ماتل ا مر ي  ادت  متن داف تذ ا دوصتتتتت ت ت ا صتتتتت إرة عل    -2

 .قإر دمل  األار  ااظان ا مال ا مر  ن(  لجان ا ااظا ت  لداس   وا اد  من 29)

 

 * * * 

 

 .يلمكتب العمل العرب يتقرير المراجع الداخل  :ثالثاً 

 يقااااااارر:

 أخذ ا ملم    دقر ر. .1

 ا دقر ر. يدعل ف اعدى ا مال ا مر ي   دخ ذ ا   لزم  شأل ا دوص  ت ا وارإة ف .2

 

 * * * 
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 تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين : : الرابعالبند 

 ( 2020) ا رس / آذار  ا ي ا ن وا دسمول -1

   ( 2020) أعدو ر / دشر ل األول  ا ي  ين وا دسمول -2

 

ال  وا دسم ل ا ي  ين   إ ن تتتس ا متتإورد تتي إ فتر  ن ا اامقتتتال ا متان ا متتتلس  إارة ااظتت ل اج

 ج 2020دشر ل األول   /  أعدو ر 24وذ ك  وم    ZOOMخالل ا ااصن ا  عدروا ن 

دقر ر عل اش ط ت و اج زات     شأل   (  4  /   93) و . م .   . إ . ع   مإ ا طالع عل  ا وي قن رقم  

 . (  93ج  92ف ا    ل إوردي اجلس اإلإارة )  ااظان ا مال ا مر  ن 

 وا اإاو ت جو اد جن ا اا قش ت 

 يقااااااارر :

اجلس اإلإارة  يف ات    ل إورد دقر ر اشتتتتت طت ت و اجت زات ااظاتن ا ماتل ا مر  تنأختذ ا ملم   .1

  .(  93ج  92)

واس عإ س وع فن ا م ال ل    اعدى وا ااسس ت   يدوج س ا شعر  لاإ ر ا م م  اعدى ا مال ا مر  .2

ج اع اإلشتتتتت إة  ت  فمت   ت ت ا ااظاتن أاشتتتتتطتن و راااداف تذ  ف ا دت  متن  لااظاتن عل  جهوإهم 

ال خالل ا ااصتت ت ا  عدروا ن وا دي   افذده  ا ااظان خالل دلك ا فدرة  يواألاشتتطن ا ه ان ا د

  لإااا  ا مر  ن.  عل  19دواعى ا دحإ  ت ا دي فرضده  ج ئحن عوف إ ت 

 *  *  * 
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 لمؤتمر العمل العربي (47)نعقاد الدورة العادية االنظر ني :  البند الخامس

 

ال  وا دسم ل ا ي  ين   إ ن تتتس ا متتإورد تتي إ فتر  ن ا اامقتتتال ا متان ا متتتلس  إارة ااظتت ل اج

 ج 2020دشر ل األول   /أعدو ر   24وذ ك  وم    ZOOMخالل ا ااصن ا  عدروا ن 

امق إ  ا إورة  اا اظر في   شأل ( 5 / 93) و . م .   . إ . ع  مإ ا طالع عل  ا وي قن رقم 

  اادار ا مال ا مر ي  ( 47)ا م إ ن 

 هذا ا شألج   يف ي قإاه  ا اإ ر ا م م  اعدى ا مال ا مر  يو مإ ا سدا ع  إل ض ح ت ا د

 و اد جن ا اا قش ت وا اإاو تج

 يقااااااارر :

اتت ل رقم اإلحتت طتتن علاتت   تت  اتتذعرة ا صتتتتتت إرة عل وز ر ا قوى ا متت التتن في ستتتتتلطاتتن ع   .1

ا دي دضتتتاات رغ ن ا ستتتلطان  دأج ل اامق إ   5/3/2020ا اارخن في    201900077848

ج  ج اظرا  لظروف وا دطورات ا دي اجدت حتت ا مت  م  (  اادار ا ماتل ا مر ي47ا مت إ تن )ا تإورة  

( 2020( ا دي ح  ت إول عقإ ا اادار في اوعإه ا احإإ في )ا ر ل  19ودفشتي ج ئحن )عوف إ 

    سلطان.

اع ا جه ت ا اخدصتتن في وا داستت    ا اإ ر ا م م  ااظان ا مال ا مر  ن  اد  من األار    دفو ض   .2

ج اع   في وقت اا ستتتتى (  47)لطانج وادخ ذ ا   لزم ال  جراءات ودرد   ت  مقإ ا إورة  ا ستتتت 

  ا    دخذ في هذا ا شأل.   خط ر أطراف ا اد ل ا يالين في ا وطل ا مر يأ

 : ا ه ئ ت ا اشعلن  لج ل ا اظ ا ن ا د   نعال عل  داإ إ اإة ا اجلس   وافَ    .3

 ه ئن ا رق  ن ا ا   ن. -

 ا حر  ت ا اق   ن. جان  -

  جان شئول عال ا ارأة. -

   ستتدارار في استتدئا ف أعا  ه  واد  من أاشتتطده  ا احإإة  ه  في ا اظم وا لوائح   مو  اذل  ه

 (  اادار ا مال ا مر ي.47ذات ا صلنج وذ ك     ح ل اامق إ ا إورة ا م إ ن )

  علف اعدتى ا ماتل ا مر ي  تإحت طتن ا ه ئت ت ا اتذعورة  هتذا ا قرارج وادخت ذ ات   لزم  وضتتتتتمتس  .4

 . اوضع ا داف ذ 
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 :المدير العاف / رير التكميلية للسيداالتقادس : السالبند 

 جنة التنسيق العليا للعمل العربي المشتركلل (49الدورة )تقرير اول نتائج أعمال  ▪

 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.106تقرير عن نتائج أعمال الدورة ) ▪

 

 

ال  وا دسم ل ا ي  ين   إ ن تتتا مس تتإورد تتي إ فتر  ن ا اامقتتتال ا متان ا متتتلس  إارة ااظتت ل اج

 ج 2020دشر ل األول   /أعدو ر   24وذ ك  وم    ZOOMخالل ا ااصن ا  عدروا ن 

  /  ر ر ا دعا ل ن  لس إ  ا دق   شأل  ( 6 /  93) و . م .   . إ . ع  مإ ا طالع عل  ا وي قن رقم 

 .  ا اإ ر ا م م 

 هذا ا شألج   يف ي قإاه  ا اإ ر ا م م  اعدى ا مال ا مر  يو مإ ا سدا ع  إل ض ح ت ا د

 و اد جن ا اا قش ت وا اإاو تج

 جنة التنسيق العليا للعمل العربي المشتركلل ( 49الدورة )تقرير اول نتائج أعمال أوال : 

 

 يقااااااارر :

ا مل ت   لماتل ا مر ي (  لجاتن ا داستتتتت   49) ا تإورة  أختذ ا ملم  دقر ر اعدتى ا ماتل ا مر ي حول -1

 ا اشدرك.

قإر دمل   ا إورة ا اذعورةعل   اد  من داف ذ ا دوصتتت  ت ا صتتت إرة   يدعل ف اعدى ا مال ا مر  -2

 . األار  ااظان ا مال ا مر  ن

 *  *  *   
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 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.106تقرير عن نتائج أعمال الدورة )ثانيا : 

 يقااااااارر :

(  لاجلس ا قدصتتتتت إي وا جدات عي 106أختذ ا ملم  دقر ر اعدتى ا ماتل ا مر ي حول ا تإورة ) .1

 (.  2020ا مر ي ) ف را ر/ ش  ط 

قإر دمل   ا إورة ا اذعورةعل   اد  من داف ذ ا دوصتتت  ت ا صتتت إرة   يدعل ف اعدى ا مال ا مر  .2

 . األار  ااظان ا مال ا مر  ن

 *  *  *   
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و.م.ع.ع.د.47 / 2
ثالثًا

 البند الثاني
النظر فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة

 ثالثًا ثالثًا : ملحق البند الثانى : 
          تقارير عن نتائج أعمال الدورات العادية للمجلس االقتصادي واالجتماعي العربي :

الدورة ) الدورة ) 104104 ، سبتمبر/ أيلول  ، سبتمبر/ أيلول 20192019 ( . ( .	 	 

الدورة ) الدورة ) 105105 ، فبراير/ شباط  ، فبراير/ شباط 20202020 ( . ( .	 	 

الدورة ) الدورة ) 106106 ، سبتمبر/ أيلول  ، سبتمبر/ أيلول 20202020 ( . ( .	 	 

الدورة ) الدورة ) 107107 ، فبراير/ شباط  ، فبراير/ شباط 20212021 ( . ( .	 	 
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 تقـــديــــــم

 

(  عقدت األمانة العامة لجامعة الدول العربية ) أمانة المجلس االقتصاااااادج واالجتماع 

( 64أربعة دورات للمجلس االقتصااادو واالجتماعف ميما بيد دورتف ممتمر العمل العربف )

وبمشاااارعة عدد مد مم ل  المنتمات والمجالس الويارية العربية المتةصاااصاااة، ( ، 64و)

جميع الدول األعضااااااا  م  واالتحادات العربية النوعية ، والممسااااااسااااااات المالية العربية و

/ مايي عل  المطيرج الساايد  سااعاد  ترأساا ، وقد شااارعت منتمة العمل العربية بومد الجامعة

 .م  عامة الدورات المدير العام 

األمانة ( للمجلس االقتصدددددددادي واالجتمداعي ، التي عقدت بمقر 101)العداديدة الددورة  -1

 : 9012سبتمبر / أيلول  1 – 1، خالل الفتـرة مـن  العامة لجامعة الدول العربية

: شااارعت منتمة العمل العربية بومد ترأساا  سااعاد  الساايد / مايي علف المطيرج ، مدير أوال  

 . عام المنتمة

 اشتملت الدور  علف اجتماعات اللجاد الفنية التالية ::  ثانيا

 . 1/9/9119 ، وقد عقدت يوم األحد الموامق اللجنة االجتماعية -1

يد   ددداااددت ياااوم  اال نااايد وال ددااادا ا  الموامقدداااد، وقاااد عق اللجناااة االقتصدااادادية  -9

 . 3/9/9119 و 2

 . 6/9/9119 لجنة عبار المسموليد وقد عقدت يوم األربعا  الموامق -3

عقد يوم اجتماع المجلس االقتصاااادج واالجتماع  علف المساااتوو الويارج، وقد  -6

 . 5/9/9119 الموامق الةميس

تضاااامد جدول أعمال الد الدور  العديد مد الموضااااوعات والمسااااا ل االقتصااااادية   : ثالثا

 واالجتماعية المهمة ، مد أامها:

متابعة تنفيل قرارات القمة العربية التنموية االقتصااااااادية واالجتماعية م  دورتها  -1

 ( . 91/1/9119 –الرابعة ) بيروت ، الجمهورية اللبنانية 

 منطقة التجار  الحر  العربية العبرو، وتطورات االتحاد الجمرع  العرب . -9
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 دعم االقتصاد الفلسطين . -3

 . 9119التقرير االقتصادج العرب  الموحد  -6

 دعم الدول المستضيفة لاج يد والنايحيد السورييد. -5

 االست مار م  الدول العربية. -4

 د والتنمية.النتام األساس  للمجلس العرب  للسعا -4

 امتتاح البرلماد العرب  للطفل م  إمار  الشارقة. -8

 مشروع حماية المرأ  م  القطاع غير المنتم " با عات الشاج واألطعمة ". -9

 مبادر  تمعيد الشباب العاطليد عد العمل م  تل الحماية االجتماعية. -11

 التعاود العرب  الدول  م  المجاالت االجتماعية والتنموية. -11

تراتيجية العربية للتمعيد االقتصااادج واالجتماع  للمرأ  بالدول مشااروع ا ساا -19

 العربية.

( للجنااة التنسااااااايق العليااا للعماال العرب  68تقرير وقرارات الاادور  العاااديااة ) -13

 ". 9119المشترك بر اسة معالف األميد العام " بيروت ، يونيو / حييراد 

ترأساااات أعمال الد الدور ، دولة ملسااااطيد ، وقد تمييت بحضااااور مع   مد ومود  : رابعا

الدول العربية، ونقاشااات مطولة، ةاصااة م  المسااا ل لات الصاالة بمراجعة أوضاااع 

التجار  الحر  العربية، وتطورات االتحاد الجمرع  العرب ، واالسااااات مار م  الدول 

 العربية ، حيث نوقشت عد  قضايا م  الا الصدد.

شااهدت الدور  صاادور العديد مد القرارات لات الصاالة بالموضااوعات المطروحة :  خامسددا

 ."علف جدول أعمالها 

( ، وقد اتةل التوصية 91الموضوع علف مجلس ا دار  م  دورت  العادية ) عرض:  سادسا

 التالية: 

( للمجلس االقتصاااااااااادج 116أةااال العلم بتقرير عد نتاااا ل أعماااال الااادور  ) -1

 واالجتماع .
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بتنفيل القرارات الصاااااااادر  عد الدور  الملعور  قد  العرب تعلي  معتاب العمل  -9

 تعلق األمر بمنتمة العمل العربية .

***** 

( للمجلس االقتصادي واالجتماعي، التي ُعقـدددت بمقـددر األمـددانـددة 101الدورة العادية ) -9

فبراير/ شباط    1 - 9العـدامـدة لجامعـدة الدول العربية بالقـداهـرة ، خــالل الفتـرة مــن  

9090  : 

شارعت منتمة العمل العربية بومد ترأس  سعاد  السيد / مايي علف المطيرج ، مدير  أوال  :

عام المنتمة، وقد تمييت الدور  بحضور مع   مد عامة الدول العربية األعضا  

م  المجلس، وبمشارعة عدد مد مم ل  المنتمات والمجالس الويارية العربية 

ممسسات المالية العربية وعدد مد المتةصصة، واالتحادات العربية النوعية، وال

 ممسسات المجتمع المدن .

 اشتملت الدور  علف اجتماعات اللجاد الفنية التالية :ثانيا  : 

 9191/ 9/9اللجنة االجتماعية وقد عقدت أعمالها يوم األحد، الموامق:  .1

، اللجندة االقتصادية، وقد عدقدددددت أعمدالدها يددومد  : اال نيد وال دا دددددا  .9

 .  9191مبراير   6و  3المدوامقدددديد: 

/ 5/9لجنة  عبددار المس وليد وقد عقددت أعمدالدها يدوم األربعدددددا  المددوامق:  .3

9191 . 

مبراير  4اجتماع المجلس علف المستوو الويارج، وقد عقد يوم الةميس، الموامق:  .6

9191 

للمجلس )علف المستوو الويارج (  (115شهدت الجلسة االمتتاحية للدور  العادية )  ثالثا  :

إلقا  العديد مد العلمات ،لعدد مد الشةصيات المشارعة ، مد بينها علمة معال  األميد 

العام لجامعة الدول العربية ، ور يس  الدور  السابقة  والحالية للمجلس )دولة ملسطيد 

رتيب الهجا   ، ودولة قطر( وقد ترأست أعمال الد الدور  / دولة قطر ،وللك ومق الت

المتبع لدول المجلس ، وقد تناولت العلمات م  مجملها العديد مد المسا ل والقضايا 

الهامة مد بينها دعم وتفعيل العمل العرب  المشترك وا عداد للمل  االقتصادج 
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واالجتماع  لمجلس جامعة الدول العربية علف مستوو القمة م  دورتها العادية )دع 

، عما تضمنت ا شار  إلف متابعة تنفيل قرارات القمة  9191( مارس / آلار 31

التنموية : االقتصادية واالجتماعية ،م  دورتها العادية )الرابعة( الت  عقدت ممةرا 

 ( .  9119م  بيروت بالجمهورية اللبنانية  ) يناير 

جدول أعمال الدور  ، العديد مد الموضوعات والمسا ل االقتصادية  تضمد رابعا :

 الجتماعية الهامة، لات الصلة بالعمل العرب  المشترك، مد أبرياا:وا

( للمجلس، ونشاط األمانة  116تقرير األميد العام حول تنفيل قرارات الدور  )  (1

 ( . 115( و )  116العامة بيد دورت  المجلس  ) 

المل  االقتصادج واالجتماع  لمجلس جامعة الدول العربية علف مستوو القمدددة  (9

 ( .  9191آلار )  -) مارس  –(  31) د.ع 

متابعة تنفيل قرارات القمة العربية التنموية : االقتصادية واالجتماعية م  دورتها  (3

  91/1/9119الجمهورية اللبنانية  –الرابعة ،بيروت 

ينيا غ –األمريقية ،م  دورتها الرابعة ،ماالبو  –متابعة قرارات القمة العربية  (6

، وا عداد للقمة م  دورتها الةامسة الميمع عقداا  93/11/9114االستوا ية  

 (. 9191مارس  14بالمملعة العربية السعودية ) 

 منطقة التجار  الحر  العربية العبرو وتطورات ا تحاد الجمرع  العرب  . (5

االست مار م  الدول العربية )إعداد مسود  اتفاقية است مار عربية جديد ( وتطوير  (4

 ت مار م  الدول العربية .مناخ االس

 دور الغر  التجارية العربية األجنبية المشترعة . (4

 االستراتيجية العربية للسياحة. (8

 التنمية المستدامة . (9

 التعاود العرب  الدول  م  المجاالت االجتماعية والتنموية .  (11

إضامة إلف المواضيع الهامة األةرو لات الصلة بعمل منتمات العمل العرب  

ومتابعة نتا ل أعمال المجالس الويارية واللجاد الدا مة ، ومنها  المشترك،
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-14االجتماع االست نا   للجنة المنتمات للتنسيق والمتابعة ) األمانة العامة : 

19 /19/9119. ) 

تةلل أعمال الدور  مناقشات مستفيضة ومطولة تناولت بالتحليل عامة القضايا  خامسا :

ومد مةتل  الجوانب القانونية والمالية وا جرا ية ، المدرجة علف جدول األعمال، 

 -وعلف األةص :

الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة  .1

 ( 9191مارس / آلار  –(  31ع )د.

اإلعداد والتحضير للقمة العربية اإلفريقية في دورتها الخامسة المزمع عقدها  .9

 . 9090 / مارس11السعودية في كة العربية بالممل

 . تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .3

 .اإلستراتيجية العربية للسياحة  .6

وقد تمةض عد الد المناقشات العديد مد األمعار والرمو والمقترحات ساامت 

م  التوصل إلف إصدار العديد مد القرارات حيال تلك الموضوعات ، نلعر ما 

 -ما يل  :منتمة يتصل منها بعمل ال

االستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار الموامقة علف إدراج 

تضمينها م   ةضمد الموضوعات المقترح 9030أهداف التنمية المستدامة 

المل  االقتصادج واالجتماع  لمجلس جامعة الدول العربية علف مستوو القمة م  

حيث سبق لمجلس إدار  ،  لمنظمةوذلك بناء على طلب ا( 31دورت  العادية )

لا امنتمة العمل العربية الموامقة علف إقرار الد االستراتيجية م  دور  سابقة ، 

إضامة إلف بعض القرارات األةرو لات الصلة والت  وردت ضمد تقرير لجنة 

 19/9119/ 14المنتمات والتنسيق والمتابعة م  اجتماعها االست نا   بتاريخ 

متعدد  لها صلة بعمل المنتمة وبأنشطتها المةتلفة ،ومد مةتل   المتعلقة بجوانب

 الجوانب القانونية والمالية وا دارية.

شااهدت الدور  صاادور العديد مد القرارات لات الصاالة بالموضااوعات المطروحة سددادسددا  : 

 علف جدول أعمالها.



112 
 

( ، وقد اتةل التوصية 99رض الموضوع علف مجلس ا دار  م  دورت  العادية )عسابعا : 

 التالية: 

( للمجلس االقتصاااااااااادج 115أةااال العلم بتقرير عد نتاااا ل أعماااال الااادور  ) -1

 واالجتماع .

تعلي  معتاب العمال العربف بتنفيل القرارات الصاااااااادر  عد الدور  الملعور  قد  -9

 تعلق األمر بمنتمة العمل العربية .

***** 

( للمجلس االقتصدددددادي واالجتماعي، والتي عقـددددددددددددت اجتماعها 101الدورة العادية ) -3

 3إلى   30/8المرئي، بواسطة تقنية التواصل االجتماعي ، خـددددـددددالل الفتـددددرة مـددددـددددن  

 :  9090سبتمبر/ أيلول  

شارعت منتمة العمل العربية بومد ترأس  معال  السيد / مايي عل  المطيرج ، مدير   أوال:

 . عام منتمة العمل العربية 

وقد تمييت الدور  بمشارعة مع فة مد عامة الدول العربية األعضا  م  المجلس 

االقتصادج واالجتماع ، وعللك مم ل  المنتمات والمجالس الويارية العربية 

حادات العربية النوعية، عما شهدت مشارعة المدير التنفيلج/ لبرنامل المتةصصة واالت

 الغلا  العالم ، التابع لألمم المتحد .   

تةللت أعمال الدور  اجتماعات تحضيرية لعدد مد اللجاد المنب قة عد المجلس وعما  : ثانيا

 يل : 

 .31/8/9191اللجنة االجتماعية وقد عقدت أعمالها يوم األحد، الموامق:  -1

اللجناااااادة االقتصااااااادية، وقااااااد عدقااااااددت أعمالهااااااا ياااااادوم : اال ناااااايد وال ا ااااااا ،  -9

 . 11/9/9191حتف  31/8/9191 : الموامقيد

  9/9/9191 : لجنددِدة عبددار المس وليد وقد عقددت أعمدالدها يدوم األربعدا  المددوامق -3

 : الموامق اجتماع المجلس علف المستوو الويارج، وقد عقد يوم الةميس، -6

3/9/9191 . 

( للمجلس )علف المستوو الويارج ( 114شهدت الجلسة االمتتاحية للدور  العادية ) ثالثا :

إلقا  العديد مد العلمات، لعدد مد الشةصيات المشارعة، مد بينها األميد العام للجامعة 
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قد و العربية  ور يس  الدور  السابقة والحالية  للمجلس )دولة قطر ودولة العويت(

ترأست أعمال الد الدور  / دولة العويت ،وللك ومق الترتيب الهجا   المتبع لدول 

المجلس، وقد تناولت العلمات م  مجملها العديد مد المسا ل والقضايا الهامة مد بينها 

تداعيات جا حة عورونا علف االقتصادات العربية، دعم لبناد للتةفي  مد آ ار االنفجار 

بيروت، الفجو  الغلا ية العربية وضرور  التصدج لها، ممشرات  اللج وقع م  مرمأ

الفقر متعدد األبعاد، دعم االقتصاد الفلسطين ، عما تضمنت ا شار  إلف قرارات القمة 

التنموية : االقتصادية واالجتماعية، م  دورتها العادية )الرابعة( الت  عقدت م  بيروت 

ا شاد  بالمبادر  الت  أطلقتها دولة العويت بشأد د و 9119بالجمهورية اللبنانية  يناير 

المعرمة الرقمية، وا شار  عللك إلف بعض القضايا الهامة األةرو لات الصلة بتفعيل 

 وتطوير أدا  العمل العرب  المشترك.

جدول أعمال الدور ، العديد مد الموضوعات والمسا ل االقتصادية واالجتماعية  تضمد رابعا:

 لصلة بالعمل العرب  المشترك، مد أبرياا :الهامة، لات ا

( للمجلس، ونشاط األمانة 115تقرير األميد العام حول تنفيل قرارات الدور  ) -1

 (.114( و )115العامة بيد دورت  المجلس )

لعربية علف مستوو القمة د.ع المل  االقتصادج واالجتماع  لمجلس جامعة الدول ا -9

(31). 

 "19 –د التعامل مع تبعات جا حة عومي -3

تقديم الدعم للجمهورية اللبنانية اقتصاديا واجتماعيا لتمعينها مد التغلب علف  -6

 تداعيات عار ة انفجار مرمأ بيروت.

 دعم االقتصاد الفلسطين . -5

 .9191التقرير االقتصادج العرب  الموحد  -4

الةطاب العرب  الموحد، لاجتماع السنوج المشترك لصندوق النقد والبنك الدولييد  -4

 .9191 لعام

 تقارير وقرارات المجالس الويارية واللجاد. -8

إضامة إلف المواضيع الهامة األةرو لات الصلة بعمل منتمات العمل العرب        

المشترك، ومتابعة نتا ل أعمال المجالس الويارية واللجاد الدا مة، ومنها، لجنة 
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تنسيق العليا للعمل ( ولجنة ال99المنتمات للتنسيق والمتابعة، م  دورتها العادية )

 ( وغيراا .69العرب  المشترك م  دورتها العادية )

تةلل أعمال الدور  مناقشات مستفيضة ومطولة تناولت بالتحليل عامة الجوانب  : خامسا

القانونية والمالية وا جرا ية لمةتل  المسا ل والمواضيع المدرجة علف جدول 

األعمال، تمةض عنها العديد مد األمعار والرمو والمقترحات ساعدت م  التوصل 

ضوعات، نلعر ما يتصل منها بعمل إلف إصدار العديد مد القرارات حيال تلك المو

المنتمة وأنشطتها المةتلفة، ةاصة ما ورد م  تقرير لجنة المنتمات للتنسيق والمتابعة 

( مد قرارات وتوصيات تتعلق بجوانب متعدد  لات صلة بعمل 99م  دورتها العادية )

ة نلعر يروالمالية وا دا ومد مةتل  الجوانب القانونية المنتمة وبأنشطتها المةتلفة ،

 :منها

 9091إرجاء الموافقة على اعتماد موازنات المنظمات العربية المتخصصة للعام  -1

مع تفويض لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة في اجتماعها االستثنائي المقرر 

بمراجعة واعتماد موازنات المنظمات العربية  9090عقده في ديسمبر 

تغط  احتياجاتها  9199. ووضع مواينة تقديرية للعام 9191للعام  المتخصصة

األساسية، وتراع  الترو  الت  تمر بها المنطقة العربية نتيجة جا حة عورونا، 

ووضع ةطط بديلة لتنفيل مشاريعها وأنشطتها وبرامجها المعتمد ، علف أد تعرض 

للجنة المنتمات للمنتمات م  االجتماع العادج القادم  9199مواينات عام 

 .9191للتنسيق والمتابعة والمقرر عقدد م  يوليو 

 9012الطلب من المنظمات العربية المتخصصة إرسال حساباتها الختامية لعام  -9

بعد تدقيقها إلى األمانة العامة للجامعة )إدارة المنظمات واالتحادات العربية( على 

إلدارية للمنظمات العربية أن يتم مراجعتها من قبل هيئات الرقابة المالية وا

 مستقبال.

عقد دور  است نا ية للجنة المنتمات للتنسيق والمتابعة، المنب قة عد المجلس  -3

لمراجعة الةطط البديلة الت  ستضعها  9191االقتصادج واالجتماع  م  ديسمبر 

( 19-المنتمات العربية المتةصصة م  حال استمرار جا حة عورونا )عوميد

ويسبق للك  9191ة أوضاع المنتمات وأدا ها ةال عام با ضامة لمراجع

اجتماع اللجنة الفنية المعنية بدراسة األنتمة األساسية الموحد  للمنتمات العربية 
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المتةصصة لمناقشة ما أحيل إليها مد موضوعات تمهيدا لمناقشة ما تتوصل إلي  

 م  اجتماع لجنة المنتمات المشار إلي . 

( ، وقد اتةل التوصية 93علف مجلس ا دار  م  دورت  العادية )رض الموضوع عسادسا : 

 :  التالية

( للمجلس االقتصاااااادج 114أةل العلم بتقرير معتب العمل العرب  حول الدور  ) -1

 (.  9191واالجتماع  العرب  ) مبراير/ شباط 

تعلي  معتاب العمال العرب  بمتااابعاة تنفيال التوصااااااايااات الصاااااااادر  عد الاادور   -9

 ر تعلق األمر بمنتمة العمل العربية. الملعور  قد

***** 

( للمجلس االقتصدددددددادي واالجتماعي، التي عقـددددددددددددددت اجتماعها 101الدورة العادية ) -1

 1إلى  9091يناير  31االفتراضي ، عبر تقنية فيديو كونفرانس ، خــالل الفتـرة مــن 

 : 9091فبراير 

( للمجلس االقتصادج 114شارعت منتمة العمل العربية م  أعمال الدور  العادية ) أوال :

واالجتماع ، الت  عقددت اجتماعها االمتراض ، عبر تقنية ميديو عونفرانس، ةددال 

بومد ترأس  سعاد  السيد / مايي   9191مبراير  6إلف  9191يناير  31الفتدر  مددد 

 . علف المطيرج، مدير عام المنتمة

وقد تمييت الدور  بمشارعة مع فة مد عامة الدول العربية األعضا  م  المجلس 

 االقتصادج واالجتماع ، وعللك مشارعة مم ل  عامة منتمات العمل العرب  المشترك.

تةللت أعمال الدور  اجتماعات تحضيرية لعدد مد اللجاد المنب قة عد المجلس، بيانها  : ثانيا

 عما يل : 

 .31/11/9191: وقد عقدت أعمالها يوم األحد، الموامق: ةـــــاالجتماعياللجنة  -1

: وقد عدقددت أعمدالدها يددومد : اال نيد وال دا دددددا ، ةــــاللجنـة االقتصادي -9

 . 9191مبراير/شباط  9 - 1د: ددالمدوامقي

 : المددوامق: وقد عقددت أعمدالدها يدوم األربعدددددا  لجنــِـة كبــار المسئولين -3

3/9/9191. 
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 ، الموامق : وقد عقد صباح يوم الةميساجتماع المجلس على المستوى الوزاري -6

 . 9191مبراير/ شباط  6

( للمجلس )علف المستوو الويارج( 114: شهدت الجلسة االمتتاحية للدور  العادية ) ثالثا

إلقا  العديد مد العلمات، لعدد مد الشةصيات المشارعة، مد بينها األميد العام للجامعة، 

ور يسا الدورتيد: السابقة، والحالية  للمجلس )دولت  العويت ولبناد( وقد ترأست أعمال 

ة لبناد، وللك ومق الترتيب الهجا   المتبع لدول المجلس، وقد تناولت / دول الد الدور 

العلمات م  مجملها العديد مد المسا ل والقضايا الهامة مد بينها تداعيات جا حة عورونا 

علف االقتصاديات العربية، وأامية تعييي القدرات للتصدج لها، عما تمت االشار  إلف 

تصاد الرقم ، وعدد مد القضايا األةرو لات الصلة الجهود المبلولة للتحول إلف االق

بالفقر متعدد األبعاد، ودعم االقتصاد الفلسطين ، وا شار  عللك إلف بعض القضايا 

الهامة األةرو لات الصلة بتفعيل وتطوير أدا  العمل العرب  المشترك، وةاصة م  

 عهربا ، مضا عدمجال  األمد الغلا   العرب  وإنشا  السوق العربية المشترعة لل

 متابعة متطلبات استعمال منطقة التجار  الحر  العربية العبرو.

: تضمد جدول أعمال الدور ، ايضاً العديد مد الموضوعات والمسا ل االقتصادية رابعا

 واالجتماعية الهامة، لات الصلة بالعمل العرب  المشترك، أبرياا:

( للمجلس، ونشاط األمانة العامة 114)تقرير األميد العام حول تنفيل قرارات الدور   -1

 (.114( و )114بيد دورت  المجلس )

المل  االقتصادج واالجتماع  لمجلس جامعة الدول العربية علف مستوو القمة د.ع  -9

(31.) 

 محور الدور ، منطقة التجار  الحر  العربية العبرو، وتطورات االتحاد الجمرع . -3

 ربية المشترعة للعهربا .االتفاقية العامة، واتفاقية السوق الع -6

 إنشا  شبعة ةبرا  المياد العرب عممسسة تعمل تحت متلة جامعة الدول العربية. -5

 دعم الف ات الهشة والضعيفة أ نا  األوب ة واأليمات. -4

 حماية المرأ  م  القطاع غير المنتم. -4

 تمويل أنشطة مدر  للدةل لصالح بعض األرامل.  -8

 واللجاد.تقارير وقرارات المجالس الويارية  -9
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إضامة إلف المواضيع الهامة األةرو لات الصلة بعمل منتمات العمل العرب  

المشترك، ومتابعة نتا ل أعمال المجالس الويارية واللجاد الدا مة، ومنها، لجنة 

 . 9191/ 3/19المنتمات للتنسيق والمتابعة، م  دورتها االست نا ية المنعقد  بتاريخ 

مناقشات مستفيضة ومطولة تناولت بالتحليل عامة الجوانب تةلل أعمال الدور   خامسا:

القانونية والمالية وا دارية لمةتل  المسا ل والمواضيع المطروحة علف جدول 

األعمال، تمةض عنها العديد مد األمعار والرمو والمقترحات، ساعدت م  التوصل 

لجوانب إلف صياغة العديد مد القرارات حيال تلك الموضوعات، ومد مةتل  ا

القانونية والمالية وا دارية، وعلف األةص اعتماد ما ورد م  تقرير لجنة المنتمات 

اللج تضمد   9191للتنسيق والمتابعة، م  اجتماعها االست نا   المنعقد م  ديسمبر 

بما م  للك مواينة  9191اعتماد مواينات المنتمات العربية المتةصصة للعام 

 منتمة العمل العربية.   

: شهدت الدور  صدور العديد مد القرارات لات الصلة بالموضوعات المطروحة  ادسا  س

( للمجلس االقتصادج 114علف جدول أعمالها " مرمق قرارات الدور  )

 ".واالجتماع 

( ، وقد اتةل التوصية 94رض الموضوع علف مجلس ا دار  م  دورت  العادية )عسابعا : 

 :  التالية

( للمجلس االقتصااااادج 114أةل العلم بتقرير معتب العمل العرب  حول الدور  ) -1

 (.  9191واالجتماع  العرب  ) مبراير/ شباط 

تعلي  معتاب العمال العرب  بمتاابعاة تنفيال التوصاااااااياات الصاااااااادر  عد الدور   -9

 الملعور  قدر تعلق األمر بمنتمة العمل العربية. 

 ت الصادرة عن الدورات األربعة لالطالع . وقد أرفقنا مع هذه الوثيقة القرارا

 للنظر وأخذ العلم .واألمر معروض المؤتمر الموقر 

 

 فايز علي المطيري

 المدير العام 
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 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 ــــــــــــــــــ

 (0292مج ق ) – 25(/19/09)03/104ج 

 المجلـس االقتصــادي واالجتماعــي

 على المستوى الوزاري
 

 2019 أيلول/ سبتمبر 5األمانة العامة: 



5 

 تقـــرير
 المجلس االقتصادي واالجتماعي  حول اجتماع
 وزاريـــــــالوى ـــــــمستالى ـــــــعل

 (104الدورة العادية )
 م 5/9/2019هـــ الموافق  1441محرم  6

 ـــــــــــ
 أواًل: االفتتاح:

 (7/2/2019 – 103د.   -2227) تيذيــــذار لقــــرار المجلــــس االقتصــــادا واالجتمــــالي رقــــم  .1
لقـــد  الـــدور   ( للمجلـــس االقتصـــادا واالجتمـــالي 104بقـــأن مولـــد وم ـــان ايعقـــاد الـــدور  )

  وللــس مىــتوة  بــار المىــ ولين 5/9/2019( للمجلــس للــس المىــتوة الــوزارا بتــاري  104)
  واجتمــــــا  اللجيــــــب 2/9/2019  واجتمــــــا  اللجيــــــب االقتصــــــاديب بتــــــاري  4/9/2019بتــــــاري  

 بمقر األمايب العامب. 1/9/2019االجتماليب بتاري  
  والم ىىــا  ثلــون لــن الــدو  العربيــبالــوزارا ممقــارق فــي اجتمــا  المجلــس للــس المىــتوة  .2

 الماليب العربيب والميظما  العربيب المتخصصب واالتحادا  العربيب  واألمايب العامب. 

ـــس  –ىـــعاد  طـــص  بـــن ىـــليمان الرحبـــي افتـــتال االجتمـــا   .3 يا:ـــب األمـــين العـــام للمجلـــس األلل
ـــــدور  ) ـــــ  دولتـــــ  ر:اىـــــب ال ـــــذا تول قتصـــــادا ( للمجلـــــس اال103للتخطـــــيط بىـــــلطيب لمـــــان ال

واالجتمالي. وألقس ىعادت   لمب رحب خصل ا بوفود الدو  العربيب وقدم الق ر لألمايب العامب 
للس الج ود التي بـذلت ا مـن أجـ  االلـداد الجيـد أللمـا  اجتمالـا  المجلـس. وأقـار ىـعادت  

حـر  يلس لدد من االيجازا  التي تحققـ  خـص  الذتـر  الىـابقب ومي ـا تطـورا  ميطقـب التجـار  ال
العربيب ال برة  وخاصب فيما يتعل  ببدء التذاوض حو  المصح  الخاصب بموضـولا  القيـود 
الذييــــب للــــس التجــــار  و ــــذلق الصــــحب والصــــحب اليباتيــــب  وتىــــ ي  التجــــار   والمل يــــب الذ ريــــب  
واالتذا  للس الداد اتذاقيب اىتثمار لربيب جديد   باةضـافب يلـس الـدلي  االىترقـادا الخـا  

فحــب التبــن وميتجاتــ .  مــا تقــدم ىــيادت  بالت ي:ــب للجم وريــب اللبياييــب والجم وريــب التويىــيب بم ا
للــس يجــاح القمتــين التيمويــب والعاديــب والتــي صــدر لي مــا قــرارا  هامــب. وفــي الي ايــب  تميــس 

 ىيادت  التوفي  واليجاح لدولب فلىطين في ر:اىب هذه الدور . 

وألقـــس معـــالي  ( للمجلـــس االقتصـــادا واالجتمـــالي.104الـــدور  ) دولـــب فلىـــطين ر:اىـــبتولـــ   .4
وزيـــر االقتصـــاد الـــوطيي بدولـــب فلىـــطين  لمـــب رحـــب خصل ـــا بالىـــاد   –الىـــيد خالـــد العىـــيلي 

( للمجلــس  ولألمايــب 103الوفــود  وتقــدم بالقــ ر لىــلطيب لمــان للــس تر ىــ ا ألمــا  الــدور  )
ـــب العامـــب للـــس الج ـــود التـــي بـــذلت ا فـــي اةلـــداد ل ـــذه الـــدور  ـــع دول  . وأقـــار ىـــيادت  يلـــس تطل

فلىطين الىتمرار دلم الدو  العربيب من أج  تعزيز صمود القعب الذلىطييي ويي  حقـ  فـي 
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الحريــب واالىــتقص  وتطبيــ  مبــادر  الىــصم العربيــب بالتبارهــا مبــادر  االجمــا  العربــي الــدولي. 
تصاديب ال تىتيد للس وأ د للس ضرور  رفض الدو  العربيب ألا خطب أو صذقب بمىميا  اق

المرجعيا  الدوليب القايوييب. وأقار معالي  يلس أيـ  صـدر لـن القمـب التيمويـب التـي لقـد  فـي 
لد  قرارا  هامـب  األمـر  2019بيرو   والقمتين العربيتين في تويس وم ب الم رمب من لام 

صـــاديا  الـــذا يتطلـــب التحـــرق التخـــاذ خطـــوا  لمليـــب وفعالـــب مـــن أجـــ  تيذيـــذها وتطـــوير اقت
الميطقب العربيب في ظ  العولمب. وأقار معالي  يلس م تمر القطـا  الخـا  ومـا يـتج ليـ  مـن 
مبادر  االتحاد العربي للتجار  االل تروييب وااليتريـ  واالتصـاال  والتمـور والصـيالا  الجلديـب 

في هذه لتوقيع مذ را  تذاهم تد  للس التزام م ومى وليت م تجاه تطوير االقتصاد الذلىطييي 
 القطالا .  

األمين العام لجامعب الدو  العربيب  لمب اىت ل ا بالت ي:ـب  –لقس معالي الىيد أحمد أبو الغيط أ .5
ل ـا  ( للمجلـس االقتصـادا واالجتمـالي  متمييـار 104للـس تـولي ر:اىـب الـدور  ) لدولـب فلىـطين

الــدور  الىــابقب للــس ر:اىــب  ىــلطيب لمــانتوجــ  بالتقــدير يلــس خــال  التوفيــ  واليجــاح.  مــا 
وأقـــار معاليـــ  يلـــس أن جـــدو  ألمـــا  االجتمـــا  للمجلـــس واةدار  الح يمـــب لمداوالتـــ  وألمالـــ . 

يتضمن لددار من الموضولا  ال امب في المجـاال  االقتصـاديب واالجتماليـب والتيمويـب  وفـي 
ب وأوضــال أن االقتصــاد الذلىــطييي يواجــ  تحــديا  ضــخم .مقــدمت ا دلــم االقتصــاد الذلىــطييي

وصـــعوبا   بيـــر   األمـــر الـــذا يتطلـــب متابعـــب دقيقـــب ألوضـــا  االقتصـــاد الذلىـــطييي واتخـــاذ 
اجــــراءا  مص:مــــب لتقــــديم  افــــب أوجــــ  الــــدلم والمىــــايد  الصزمــــب لــــ .  مــــا أقــــار معاليــــ  يلــــس 
الموضولا  ال امب المعروضـب للـس المجلـس ومي ـا التطـورا  المتعلقـب بميطقـب التجـار  الحـر  

واالتحـــاد الجمر ـــي العربـــي. وأ ـــد معاليـــ  للـــس ضـــرور  تيذيـــذ القـــرارا  ال امـــب  العربيـــب ال بـــرة
 الصادر  لن القمم العربيب العاديب والتيمويب ومجالس الجامعب بمىتويات ا المختلذب.

وزيـر االقتصـاد والتجـار  بالجم وريـب اللبياييـب  لمـب توجـ   –ألقس معالي الىيد ميصـور بطـي   .6
فلىــطين للــس تولي ــا ر:اىــب هــذه الــدور  متمييــار ل ــا التوفيــ  واليجــاح  في ــا بالت ي:ــب يلــس دولــب 

وألــرب في ــا لــن قــ ره لىــلطيب لمــان للــس تولي ــا ر:اىــب الــدور  الىــابقب للمجلــس  ولألمايــب 
العامب للس الج ود التي بذلت ا في اةلداد والتحضير للمجلس. وأقـار معاليـ  يلـس أيـ  صـدر 

قتصــاديب واالجتماليــب التــي لقــد  فــي بيــرو  فــي مطلــع هــذا لــن القمــب العربيــب التيمويــبص اال
العام قرارا  هامب وبيان ختامي بقأن أزمب اليازحين والصج:ين.  ما أقار معالي  يلس المبادر  
التي أطلق ـا صـاحب الىـمو القـي  صـباح األحمـد الجـابر الصـباح أميـر دولـب ال ويـ  ةيقـاء 

واالقتصـــاد الرقمـــي بـــرأس مـــا  قـــدره مـــا:تي مليـــون صـــيدو  لصىـــتثمار فـــي مجـــا  الت يولوجيـــا 
دوالر أمري ــي بمقــار ب القطــا  الخــا   وىــاهم  دولــب ال ويــ  بخمىــين مليــون دوالر مــن 
رأس مــا  هــذا الصــيدو  و ــذلق دولــب قطــر بخمىــين مليــون دوالر. وأقــار معاليــ  يلــس مبــادر  

تمــــاد اىــــتراتيجيب يلــــاد  فخامــــب الــــر:يس العمــــاد ميقــــا  لــــون ر:ــــيس الجم وريــــب اللبياييــــب الل
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االلمــار فــي ىــبي  التيميــب داليــار يلــس وضــع آليــا  فعالــب تتماقــس مــع هــذه التحــديا   ومــع 
متطلبا  يلاد  اةلمار وفي مقـدمت ا تأىـيس مصـر  لربـي ةلـاد  االلمـار والتيميـب يتـولس 

أقـار مىالد  جميع الدو  والقعوب العربيب المتضرر  للس تجاوز محي ـا. وفـي هـذا الصـدد  
معالي  يلس الخطوا  التي قامـ  ب ـا الجم وريـب اللبياييـب مـن أجـ  متابعـب تيذيـذ مقـررا  القمـب 
العربيب التيمويب الرابعب والتي تتمث  فـي تقـ ي  لجيـب وطييـب لليـا لمتابعـب ألمـا  ر:اىـب لبيـان 

م  ألمـا  للقمب  والطلب من األمايـب العامـب دلـو  اللجيـب المعييـب بالمتابعـب لصيعقـاد للـس هـا
ي ألدها لبيان بقأن مبـادر  ت( للمجلس.  ما أقار معالي  يلس الورقب المذاهيميب ال104الدور  )

بـداء الـرأا بقـأي ا   مـا  فخامب الر:يس العماد ميقا  لـون  آمـصر مـن الـدو  العربيـب دراىـت ا وا 
المعييــب أوضــال أن لبيــان ىــو  يــدلو الــدو  العربيــب وجميــع الم ىىــا  والصــيادي  التمويليــب 

 لصجتما  في بيرو  في تاري  يحدد الحقار لمياققب هذه االليا  وبلورت ا. 

المىتقـــار االقليمـــي للقـــرا ا  والعصقـــا  الخارجيـــب  –ألقـــ  ىـــعاد  الىـــذير  قـــيرين ىـــعد ا   .7
وأقــار  أن هــذا العــام  . لمــب رحبــ  خصل ــا بالىــاد  الوفــودلصــيدو  األمــم المتحــد  للىــ ان 

وتبيـس لـددار  1994( للمـ تمر الـدولي للىـ ان والتيميـب والـذا ايعقـد لـام 25ـ )يق د الذ رة الــ
مـــن اتراء المتيولـــب حـــو  حقـــو  اةيىـــان والىـــ ان والتيميـــب وصـــحب األم والصـــحب االيجابيـــب 

ـــ ) ( ةيقــاء صــيدو  االمــم 50والمىــاوا  بــين الجيىــين والتيميــب المىــتدامب  و ــذلق الــذ رة الــ
يعد هي:ب االمم المتحد  التي تقود الج ود العالميب لضمان توفر الصحب المتحد  للى ان  وهو 

االيجابيــب للجميــع. وأ ــد  للــس أهميــب التعجيــ  بج ــود تحقيــ  العدالــب بــين الجيىــين وحمايــب 
المــرأ  والذتــا  مــن  افــب أقــ ا  العيــ  ومىــالد  القــباب للــس تحقيــ  يم ايــات م بال امــ .  مــا 

لمتحد  للى ان يرحب بالقرا ب مع الح وما  العربيب مـن أجـ  أقار  يلس أن صيدو  األمم ا
  ولت ي:ـب لـالم تتـوفر 2030التيذيذ المت ام  ةلصن القاهر   وةيجاز أجيد  التيميب المىتدامب 

 في  الحقو  واالختيارا .

رحــب فــي األمــين العــام للبرلمــان العربــي للطذــ   لمــب  –ىــعاد  المىتقــار أيمــن البــارو  ألقــس  .8
حيـ  تـم يختيـار   ييجازا  البرلمان العربي للطذ وأقار ىيادت  يلس    ا بالىاد  الحضوربدايت

يمــار  القــارقب بدولــب اةمــارا  العربيــب المتحــد  لت ــون مقــرار ألمايــب البرلمــان  وتــم تأىــيس مبيــس 
لضـو  –المقر الدا:م لألمايب. وأقار أن صاحب الىمو القي  د. ىلطان بـن محمـد القاىـمي 

األللس لصتحاد  حا م يمار  القارقب   ان يتابع بقـ   قخصـي هـذه االيجـازا  للـس المجلس 
أرض الواقــع  حيــ  تــم افتتــاح مبيــس المقــر فــي قــ ر أبريــ  الماضــي وتذضــ  ىــموه برفــع للــم 

وللــس رأىــ ا معــالي الىــيد مقــيرار بــالج ود ال بيــر  التــي تبــذل ا جامعــب الــدو  العربيــب   البرلمــان
 أي  خـص  ما أقار يلس  .العرباالهتمام باألطذا  في المين العام للجامعب أحمد أبو الغيط  ا

وأن البرلمـــان يـــاق    ايتخـــاب ر:ـــيس البرلمـــان ويا:بيـــ  األو  والثـــايي تـــمقـــ ر يوليـــو الماضـــي 
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توصـيا  غايـب فـي األهميـب تـم رفع ـا للجامعـب  قـدمو  موضولار بعيوان "التقييب خياريا للمىتقب "
ـــب.  يلـــس أن البرلمـــان يقـــوم بالعديـــد مـــن اةجـــراءا  والتـــدابير ضـــمن الخطـــب أقـــار  مـــا العربي

التأىيىيب  وىو  ي ون هياق زيارا  للبرلمـان للتواصـ  مـع الـدو  األلضـاء ب ـد  التعريـ  
 بالبرلمان  ايطصقار من خطب طموحب تىت د  رفع لدد لضويب البرلمان.

ب الذضـاء بدولــب اةمـارا  العربيــب مـدير لـام و الــ –الم يـدس محمــد ياصـر االحبــابي  د. ألقـس .9
وتوجـــــ  بالقـــــ ر لألمايـــــب العامـــــب  والمجلـــــس   لمـــــب رحـــــب في ـــــا بالىـــــاد  الحضـــــور  المتحـــــد 

االقتصـادا واالجتمـالي ةتاحـب هـذه الذرصـب للتعريــ  بمبـادر  دولـب االمـارا  العربيـب المتحــد  
   ب ـا دولـب اةمـارا مبادر  قامـال في مجا  التعاون العربي الذضا:ي. وأوضال ىيادت  أن تلق

بقـــ ون  بالتعـــاون مـــع بعـــض الـــدو  العربيـــب فـــي تأىـــيس ت تـــ  لربـــي ي عيـــسالعربيـــب المتحـــد  
وفـي هـذا الصـدد  قـدم ىـيادت  لرضـار يقـم  تجربـب دولـب االمـارا   الذضاء والبرامج الذضا:يب.

 ب لــدي اوأوضــال ىــيادت  أن الميطقــب العربيــ العربيــب المتحــد  فــي هــذا المجــا  لصىــتذاد  مي ــا.
( دولـب تتىـاب  70أ ثـر مـن ) حي  أن هياق يا   ول ن الذضاء م مار للمىتقب أولويا  وتحد

وللـس الـدو  العربيـب أن  عربيـب ال تـزا  متـأخر  ال ول ـن الميطقـبللس موطئ قدم فـي الذضـاء  
حـاو  اللحـا  ب ـذا الر ـب  فالذضـاء يـوفر للـدو  مميـزا  لمليـب واقتصـاديب وصـياليب  تبدأ وت

ميصب لإلبدا  واالبت ار  وهو يموذج للتعاون  ألن الدو  تختل  للس األرض ول ن  و يعدف 
وبــا باةضـافب يلــس دو  أور وروىــيا   االمري يـب الواليــا  المتحــد  مقــيرار يلـستتحـد فــي الذضـاء  

ــدي ا  الحاجــب يلــس  العربيــب فــي أمــس   الميطقــب أنأضــا  ىــيادت  و و الــب فضــاء واحــد   التــي ل
بتعـاون لربـي متـدرج يلبـي طموحـا  المىـتقب   يـتم البـدءومـن األولـس أن   ذضـا:يبالخدما  ال

  للقباب العربي و ذلق يح  بعض التحديا .

 :ثانيًا: إقرار جدول أعمال المجلس
 صألمال   وأقره للس اليحو التالي اىتعرض المجلس بيود مقرو  جدو 

 تقرير األمين العام:: البند األول
 ( للمجلس االقتصادا واالجتمالي.103  الدور  )متابعب تيذيذ قرارا -1

 (.104( و)103يقاط األمايب العامب فيما بين دورتي المجلس ) -2

 :الثانيالبند 
 ( 31الملــــ  االقتصــــادا واالجتمــــالي لمجلــــس جامعــــب الــــدو  العربيــــب للــــس مىــــتوة القمــــب د.  )

 (2020)مارس / آذار 
 :الثالثالبند 

 فــــــي دورت ــــــا الرابعــــــب  بيــــــب التيمويــــــبص االقتصــــــاديب واالجتماليــــــبقمــــــب العر متابعــــــب تيذيــــــذ قــــــرارا  ال
 .(20/1/2019الجم وريب اللبياييبص بيرو  )
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 :الرابعالبند 
جراءا  لرض الموضولا  للس المجلس االقتصادا واالجتمالي تحىين  .أىاليب وا 
 :الخامسالبند 

غيييـــــا االىـــــتوا:يبص  -مـــــاالبو) بيـــــب اةفريقيـــــب فـــــي دورت ـــــا الرابعـــــبمتابعـــــب تيذيـــــذ قـــــرارا  القمـــــب العر 
 .)الجوايب االقتصاديب( اةلداد للقمب في دورت ا الخامىب( و 3/11/2016

 :السادسالبند 
و  العربيــــب ودو  أمري ــــا الجيوبيــــب متابعــــب تيذيــــذ يلــــصن الريــــاض الصــــادر لــــن القمــــب الرابعــــب للــــد

 )الجوايب االقتصاديب(( 11/11/2015-10)الرياضص 
 :السابعالبند 

 لما  الدور ص ميطقب التجار  الحر  العربيب ال برة وتطورا  االتحاد الجمر ي العربي.محور أ
 :الثامنالبند 

 .االىتثمار في الدو  العربيب
 :الموضوعات االقتصادية الدورية البند التاسع:

 دلم االقتصاد الذلىطييي. -1

 .2019التقرير االقتصادا العربي الموحد لعام  -2
 جتمــا  الىــيوا المقــترق لصــيدو  اليقــد والبيــق الــدوليين لعــامالخطــاب العربــي الموحــد لص -3

2019. 

 .2018تقرير األمن الغذا:ي العربي لعام  -4
 :العاشرالبند 

 .ييقاء المجلس الوزارا العربي المعيي بق:ون ال ي:ا  المحليب في البلدان العربيب
 :الحادي عشرالبند 

 .األموييوم دراىب أوليب لذ ر  مقرو  ييتاج ىماد فوىذا  ثيا:ي
 :الثاني عشرالبند 

 .دلم الدو  المىتضيذب لصج:ين واليازحين الىوريين
 : موضوعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية:الثالث عشرالبند 
 (.2037–2017تقرير متابعب تيذيذ االىتراتيجيب العربيب لتربيب األحياء الما:يب ) -1

 التيميـــــب الزراليـــــب العربيـــــب المىـــــتدامب  تقريـــــر متابعـــــب ىـــــير العمـــــ  فـــــي تيذيـــــذ اىـــــتراتيجيب -2
 .2030( ومواءمت ا مع أهدا  التيميب المىتدامب 2025 – 2005)

 -تقريــر متابعــب تيذيــذ الخطــب التيذيذيــب اةطاريــب للبريــامج الطــارئ لألمــن الغــذا:ي العربــي  -3
 (.2021 – 2017المرحلب الثاييب )
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 يب.مقرو  رصد ومتابعب األمن الغذا:ي في الميطقب العرب -4

 دلم وتطوير قطا  الزيتون في الدو  العربيب. -5
 البند الرابع عشر:
 لتمديد لألمين العام لمجلس الوحد  االقتصاديب العربيب.الوضعيب القايوييب ل

 عشر: الخامسالبند 
 اليظام األىاىي للمجلس العربي للى ان والتيميب.

 عشر: السادسالبند 
 القارقب بدولب اةمارا  العربيب المتحد .افتتاح البرلمان العربي للطذ  في يمار  

 البند السابع عشر:

 ."مقرو  لحمايب المرأ  في القطا  غير الميظم "با:عا  القاا واألطعمب
 البند الثامن عشر:

 مبادر  لتم ين القباب العاطلين لن العم  في ظ  الحمايب االجتماليب.
 البند التاسع عشر:

   االجتماليب والتيمويب.التعاون العربي الدولي في المجاال
 البند العشرون:

 مقرو  االىتراتيجيب العربيب للتم ين االقتصادا واالجتمالي للمرأ  بالمياط  الريذيب.
 البند الحادي والعشرون:

لــــــرض أيقــــــطب ومقـــــــرولا  اتليــــــب المقـــــــتر ب لجم وريــــــب الىــــــودان وجامعـــــــب الــــــدو  العربيـــــــب 
 ودان.الىالجم وريب لدلم األوضا  اةيىاييب في 

 البند الثاني والعشرون:

الموضـــــــولا  الـــــــوارد  مـــــــن الـــــــدو  األلضـــــــاء المدرجـــــــب تحـــــــ  بيـــــــد مـــــــا يىـــــــتجد مـــــــن ألمـــــــا  
 )الجوايب االجتماليب(.
 البند الثالث والعشرون:

 التيميب المىتدامب.
 البند الرابع والعشرون: تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان:

 المجالس الوزارية: :أوالً 

 (.29/2/2019-28)القاهر ص  مجلس وزراء الصحب العرب( ل51  الدور  )قرارا -

( لمجلــــــــــــــس وزراء القــــــــــــــباب والرياضــــــــــــــب العــــــــــــــرب )القــــــــــــــاهر ص 42قــــــــــــــرارا  الــــــــــــــدور  ) -
23/4/2019.) 

 (.20/5/2019-19)جيي ص جلس وزراء الصحب العرب ( لم52قرارا  الدور  ) -
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ــــــــب ) - ــــــــدور  العادي ــــــــرارا  ال ــــــــر وق ــــــــوزارا العر 11تقري ــــــــس ال ــــــــب ( للمجل ــــــــاه )األماي ــــــــي للمي ب
 (.27/6/2019العامبص 

 ثانيًا: اللجان:
ـــــــب العامـــــــبص - ـــــــب الذ ريـــــــب )األماي ـــــــب الذييـــــــب للمل ي ـــــــع للجي  تقريـــــــر وتوصـــــــيا  االجتمـــــــا  الراب

13-14/2/2019 .) 

( للجيـــــــب التيىـــــــي  العليـــــــا للعمـــــــ  العربـــــــي المقـــــــترق 48تقريــــــر وقـــــــرارا  الـــــــدور  العاديـــــــب ) -
 (.20/6/2019-19 بر:اىب معالي األمين العام )بيرو ص

( للجيــــــــب الميظمــــــــا  للتيىــــــــي  والمتابعــــــــب الميبثقــــــــب لــــــــن 28تقريــــــــر وتوصــــــــيا  الــــــــدور  ) -
 (.11/7/2019-7 المجلس االقتصادا واالجتمالي )األمايب العامبص

تقريــــــر وقــــــرارا  االجتمــــــا  الثــــــايي تليــــــب التيىــــــي  العربيــــــب للحــــــد مــــــن مخــــــاطر ال ــــــوار   -
 (.8/8/2019-7)األمايب العامبص 

ـــــب العامـــــبص 27وتوصـــــيا  االجتمـــــا  )تقريـــــر  - ـــــب م ىىـــــا  المجتمـــــع المـــــديي )األماي ( للجي
29/8/2019.) 

 البند الخامس والعشرون:

( للمجلس االقتصادا واالجتمالي وتحديد مولد وم ان لقد 105تأ يد مولد وم ان لقد الدور  )
 ( للمجلس.106الدور  )

ـــــــب  ـــــــس طل ـــــــب االمـــــــارا  العربيـــــــب المتحـــــــد مـــــــن وبيـــــــاءر لل ـــــــم يضـــــــافب بيـــــــد   دول ـــــــوان ت  تحـــــــ  لي
 .مبادر  دولب اةمارا  العربيب المتحد  بتأىيس المجمولب العربيب للتعاون الذضا:ي""

 .اعتمد المجلس القرارات المرفقة ،: بعد المناقشاترابعاً 
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 رارــــــق

 بشأن
 (104( و)103تقريـر األميـن العـام بين دورتي المجلس ) 

 ـــــ
 

 ( على المستوى الوزاري،104جلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )إن الم

 بعد اطالعه على: -
   مذ ر  األمايب العامب 
 (  103تقرير األمين العام حو  متابعب تيذيذ قرارا  الدور )للمجلس االقتصادا واالجتمالي  
 ( 104( و)103تقرير األمين العام حو  يقاط األمايب العامب بين دورتي المجلس ) 
  يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيتين االقتصاديب واالجتماليب و بار المى ولين 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
  

 ـررـــيقـــ

( للمجلــــــس  103اةحاطــــــب للمــــــار  مــــــع التقــــــدير  بتقريــــــر األمــــــين العــــــام حــــــو  تيذيــــــذ قــــــرارا  الــــــدور  )
 (.104( و)103لعامب بين دورتي المجلس )ويقاط األمايب ا

 
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2228)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية
 (2020( )مارس / آذار 31على مستوى القمة د.ع )

 ـــــ

 

 زاري،( على المستوى الو 104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

  مذ ر  األمايب العامب 

 23/5/2004بتاري   (16) د.  (280) قرار مجلس جامعب الدو  العربيب للس مىتوة القمب رقم  

 26/3/2014بتاري   (25)د.   (605) قرار مجلس جامعب الدو  العربيب للس مىتوة القمب رقم  
 ( د.1406قرار المجلس االقتصادا واالجتمالي رقم )(  بتاري  67 )14/2/2001  

  يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيتين االقتصاديب واالجتماليب و بار المى ولين 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -

 يقـــــــرر
 

دلــو  الــدو  األلضــاء والمجــالس الوزاريــب المتخصصــب والميظمــا  العربيــب المتخصصــب يلــس موافــا   -1
مايب العامب بالموضولا  االقتصاديب واالجتماليب التيمويب التـي ترغـب فـي يدراج ـا ضـمن الملـ  األ

( لمجلـس جامعــب الـدو  العربيــب للـس مىــتوة القمـب  فــي 31االقتصـادا واالجتمــالي للـدور  العاديــب )
   وذلق وفقار تليا  لـرض الموضـولا  االقتصـاديب2019مولد أقصاه آخر ديىمبر/  ايون األو  

 واالجتماليب للس القمب العربيب.

( لمجلـــس جامعـــب الـــدو  العربيـــب للـــس مىـــتوة 31يتضـــمن الملـــ  االقتصـــادا واالجتمـــالي للـــدور  ) -2
 القمب الموضولا  التاليبص

 .تقرير األمين العام لن العم  االقتصادا واالجتمالي التيموا العربي المقترق 

 (  لمج30تقرير حو  متابعب تيذيذ قرارا  الدور ).لس جامعب الدو  العربيب للس مىتوة القمب 

   الموضولا  التي تقترح ا الدو  األلضـاء والمجـالس الوزاريـب والميظمـا  العربيـب المتخصصـب
 وف  معايير لرض الموضولا  االقتصاديب واالجتماليب للس القمب.

 
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2229)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 عربية التنموية: االقتصادية واالجتماعيةقمة المتابعة تنفيذ قرارات ال
 (20/1/2019الجمهورية اللبنانية:  -بيروت في دورتها الرابعة )

 ـــــ

 
 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

  مذ ر  األمايب العامب 

 24/6/2019( بتاري  848ياييب رقم )مذ ر  الميدوبيب الدا:مب للجم وريب اللب   

  ا  القمــب العربيــب التيمويــبص االقتصــاديب واالجتماليــب فــي دورت ــا قــرار تقريــر األمــين العــام حــو  متابعــب تيذيــذ
 ( 20/1/2019الجم وريب اللبياييبص  –الرابعب )بيرو  

 س الجم وريـــب اللبياييـــب العمـــاد الورقـــب المذاهيميـــب الم قد مـــب مـــن الجم وريـــب اللبياييـــب حـــو  اقتـــراح فخامـــب ر:ـــي
 ميقا  لون بقأن "ييقاء مصر  لربي ةلاد  اةلمار والتيميب" 

  الجم وريــب  –ا  القمــب العربيــب التيمويــبص االقتصــاديب واالجتماليــب فــي دورت ــا الرابعــب )بيــرو  قــرار يتــا:ج و
 ( 20/1/2019اللبياييبص 

 ( د.  2213قرار المجلس االقتصادا واالجتمالي رقم )(بتاري  103 )7/2/2019  

   يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب المعييـب بالمتابعـب واةلـداد للقمـم العربيـب التيمويـبص االقتصـاديب واالجتماليـب
 للس المىتويين  بار المى ولين والوزارا 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -

 يقـــــــرر

التـــــي اتخـــــذت ا األمايـــــب العامـــــب والـــــدو  األلضـــــاء والمجـــــالس الوزاريـــــب المتخصصـــــب  الترحيـــــب بـــــاةجراءا  -1
ا  القمـب العربيـب التيمويـبص االقتصـاديب واالجتماليـب فــي قــرار وم ىىـا  العمـ  العربـي المقـترق لتيذيـذ يتـا:ج و 

 .20/1/2019دورت ا الرابعب التي ل قد  في مدييب بيرو  بالجم وريب اللبياييب بتاري  

األمايــــب العامــــب بمتابعــــب تيذيــــذ مقــــررا  القمــــب بالتيىــــي  مــــع الــــدو  األلضــــاء والمجــــالس الوزاريــــب  ت ليــــ  -2
لــداد تقريــر فــي هــذا القــأن يــتم رفعــ  يلــس الــدور  العاديــب القادمــب ) ( 31والميظمــا  العربيــب المتخصصــب  وا 

 (.2020لمجلس جامعب الدو  العربيب للس مىتوة القمب )مارس/آذار 

معييـب بالمتابعـب واةلـداد للقمـم العربيـب التيمويـبص االقتصـاديب واالجتماليـب يلـس لقـد اجتمالات ـا دلو  اللجيب ال -3
 لمـــا دلــــ  الحاجــــب لـــذلق  وت ليــــ  األمايــــب العامـــب بتقــــديم تقــــارير بالمىـــتجدا  يلــــس المجلــــس االقتصــــادا 

 واالجتمالي.
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والم ىىـــا  والصـــيادي  التمويليـــب  الترحيـــب باىتضـــافب الجم وريـــب اللبياييـــب الجتمـــا  يضـــم الـــدو  العربيـــب  -4
لمياققب وبلور  آليا  تذعي  مبادر  فخامب ر:يس الجم وريب اللبياييب العماد ميقا  لون بقـأن "ييقـاء مصـر  

 لربي ةلاد  اةلمار والتيميب". 

دلــو  الــدو  العربيــب لمزيــد مــن التعــاون فــي مجــا  االقتصــاد الرقمــي وتبــاد  الخبــرا   ال ىــيما فــي موضــو   -5
ألمــن الىــيبرايي والبيايــا  القخصــيب والتقــريعا  ذا  الصــلب ىــعيار للوصــو  يلــس ميصــا  مقــتر ب لتحذيــز ا

 التباد  التجارا واليمو االقتصادا.

أهميب تذعي  مبادر  صاحب الىمو القي  صـباح األحمـد الجـابر الصـباح أميـر دولـب ال ويـ  ةيقـاء صـيدو   -6
القتصاد الرقمي تحـ  يدار  الصـيدو  العربـي لإليمـاء االقتصـادا لربي لصىتثمار في مجاال  الت يولوجيا وا

واالجتمــالي  وت ثيــ  التيىــي  بــين  ــ  مــن دولــب ال ويــ  ودولــب قطــر والجم وريــب اللبياييــب والــدو  العربيــب 
الراغبــــب واألمايــــب العامــــب للجامعــــب والصــــيدو  العربــــي لإليمــــاء االقتصــــادا واالجتمــــالي والميظمــــب العربيــــب 

ا  االتصـا  والمعلومـا  فـي ىـبي  وضـع أىـس لمـ  الصـيدو  وتيذيـذ المبـادر  لمـا ل ـا مـن أهميــب لت يولوجيـ
 لدلم القر ا  الياق:ب وقطا  الت يولوجيا في الميطقب العربيب.

 
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2230)ق
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 رارــــــق
 بشأن

جراءات عرض الموضوعات على المجلس االقتصادي واالجتماعي  تحسين أساليب وا 
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

  مذ ر  األمايب العامب 

   اليظام الداخلي للمجلس االقتصادا واالجتمالي 

  واالجتماليب و بار المى ولين  االقتصاديبيتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيتين 

 احات األمانة العامة،وبعد االستماع إلى إيض -

 وفي ضوء المناقشات، -

 يقـــــــرر
 التماد األىاليب واةجراءا  التاليب لعرض الموضولا  للس المجلس االقتصادا واالجتماليص

ــالذقر  )   -1 ( مــن المــاد  الىــابعب مــن اليظــام الــداخلي للمجلــس االقتصــادا واالجتمــالي  2ييذــاذار لمــا جــاء ب
ـــــب المجلـــــس مقتر  ـــــس أماي ـــــدو  األلضـــــاء والمجـــــالس الوزاريـــــب تتلق ـــــي تطلـــــب ال حـــــا  الموضـــــولا  الت

المتخصصــب والميظمــا  العربيــب المتخصصــب يدراج ــا للــس جــدو  ألمــا  المجلــس  وذلــق فــي مولــد 
غايتــ  خمىــب وأربعــين يومــار مــن التــاري  المحـــدد لبــدء دور  االيعقــاد العــادا للمجلــس ويجــب أن ت ـــون 

 ىيريب الصزمب.الموضولا  مقذولب بالمذ را  التذ
دلـــو  الـــدو  األلضـــاء يلـــس يرىـــا  الموضـــولا  التـــي تيـــدرج ضـــمن اختصاصـــا  المجـــالس الوزاريـــب    -2

والميظما  العربيب المتخصصب يلي ا لدراىت ا والتوصيب بقأي ا قب  لرض ا للـس المجلـس االقتصـادا 
فـي حـا  لــدم  واالجتمـالي. ويم ـن للـدو  األلضـاء لــرض الموضـولا  للـس المجلـس بقــ   مباقـر

وجــود اختصـــا  ألا مجلـــس وزارا لربـــي أو ميظمـــب مختصــين للموضـــو  الـــذا ترغـــب فـــي لرضـــ  
 للس المجلس.

تأخــد الــدو  األلضــاء فــي االلتبــار ليــد التقــدم بالمــذ را  القــارحب للموضــولا  المقترحــب أن تتضــمن    -3
ىــبب للمقترحــا  التــي تقــتم  للــس هــذه المــذ را  الجوايــب المتعلقــب بتليــا  التمويــ  وأىــاليب التيذيــذ بالي

 مقاريع تيمويب واقتصاديب واجتماليب.
 

 (5/9/2019 – 104د.ع  -2231)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية اإلفريقية في دورتها الرابعة
 ( واإلعداد للقمة في دورتها الخامسة23/11/2016غينيا االستوائية:  -)ماالبو 

 قتصادية()الجوانب اال
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

  العامب  األمايب مذ ر 
 واالجتمالي  االقتصادا للمجلس( 103) الدور  قرارا  تيذيذ متابعب حو  العام األمين تقرير 
 (104)و( 103) المجلس دورتي بين العامب األمايب يقاط حو  العام األمين تقرير  
  االقتصاديب  الجوايب – 23/11/2016 بتاري  الرابعب دورت ا في األفريقيب العربيب القمب قرارا 
  ( 2167) ورقــم  24/8/2017 بتــاري ( 100)  .د( 2139) رقــم واالجتمــالي االقتصــادا المجلــس قــرارا

  .د( 2214) ورقـــــم  6/9/2018 بتـــــاري ( 102)  .د( 2188) ورقـــــم  8/2/2018 بتـــــاري ( 101)  .د
    7/2/2019 بتاري ( 103)
  و بار المى ولين  االقتصاديبيتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب 

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

 (1)يقـــــــرر
 مقـرو  لوضـع المقـتر ب ج ودهمـا لبلمواصـ األفريقـي االتحـاد مذوضيب مع بالتيىي  العامب األمايب ت لي    -1

ا  القمــب قــرار  لليــ   يصــ لمــا وفقــار  اللتمادهــا  تم يــدار  الي ــا:ي قــ ل ا فــي االفريقيــب العربيــب العمــ  خطــب
 هـام  للـس الخارجيـب لـوزراء مقـترق اجتمـا  خـص  من وذلق  2016 ماالبو في الرابعب األفريقيبالعربيب 
 خـص  أو ييويـورق  في 2019 أيلو /ىبتمبر في المتحد  لألمم عامبال للجمعيب( 74) العاديب الدور  ألما 

 العربيــــب الممل ـــب فــــي الخامىـــب االفريقيــــب العربيـــب للقمـــب التحضــــيرا الخارجيـــب لــــوزراء المقـــترق االجتمـــا 
 .(2)الىعوديب

                                                 

تذ ر    منص الممل ب المغربيب  الممل ب األردييب ال اقميب  دولب اةمارا  العربيب المتحد   ممل ب البحرين  الممل ب العربيب (  1)
 الىعوديب  دولب قطر  الجم وريب اليمييب ايىحاب ا من أقغا  الدور  الرابعب للقمب. 

 كة المغربية:مالحظة الممل    (2)

  2016 ىيب بماالبو الرابعب االفريقيب العربيب القمب لن الصادر( 10) رقم القرار يلس اةقار  ضرور  المغربيب الممل ب ت  د*  
 م لزمب مقبولب ومعايير مبادئ ي حد د( 10) رقم القرار أن يلس باليظر القمب  يذس لن الصادر( 7) رقم القرار جايب يلس
 لربيب لم  خطب يقرار الميطقي من ي ون لن يذ االفريقيب  العربيب للقرا ب المقتر ب االجتمالا  بقأن متباد  يحو للس

 اليقاطا  لتلق ضوابط هياق ت ون أن دون مقتر ب واجتمالا  يقاطا  لد  للس تقتم  مقتر ب  يفريقيب
 العربيب والقرا ب لصجتمالا  تر بالمق الضوابط وضع قب  مقتر ب لم  خطب يجاز  ي م ن ال وللي  . واالجتمالا 

 .االفريقيب
 واالجتمالي  االقتصادا المجلسالمعتمد من طر   االفريقيب  العربيب الخطب مقرو  بقأن الحالي  القرار فص  يم ن ال * 

 .الخطب يذس بقأن( 8364) رقم الوزارا المىتوة للس الجامعب مجلس لن الصادر القرار لن
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 حــو  رابــعال المقــترق األفريقــي العربــي الــوزارا للمــ تمر العربيــب مصــر جم وريــب باىتضــافب الترحيــب  -أ   -2

 .الغذا:ي واألمن الزراليب التيميب

 االفريقـــي االتحـــاد ومذوضـــيب الزراليـــب للتيميـــب العربيـــب الميظمـــب مـــع بالتيىـــي  العامـــب األمايـــب ت ليـــ  -ب
 خـــص  الـــوزارا االجتمـــا  لعقـــد الصزمـــب الترتيبـــا  وأخـــذ ج ـــودهم لمواصـــلب العربيـــب مصـــر وجم وريـــب
 .2019 و أ تقرين/ أ توبر ق ر من األو  اليص 

 .االجتمالا  هذه بيتا:ج واالجتمالي االقتصادا المجلس اتصا  يقاط بموافا  العامب األمايب ت لي  – ج
 

 
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2232)ق



20 

 رارــــــق
 بشأن

 متابعة تنفيذ إعالن الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية
 (11/11/2015-10)الرياض: 

 )الجوانب االقتصادية(
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

  مذ ر  األمايب العامب 
 (  للمجلس االقتصادا واالجتمالي 103تقرير األمين العام حو  متابعب تيذيذ قرارا  الدور ) 
 ( 104( و)103بين دورتي المجلس ) األمايب العامب تقرير األمين العام حو  يقاط 
  10يلـــصن الريـــاض الصـــادر لـــن القمـــب الرابعـــب للـــدو  العربيـــب ودو  أمري ـــا الجيوبيـــب )الريـــاضص-

11/11/2015 ) 
 ( بتـــاري  100( د.  )2140قـــرارا  المجلـــس االقتصـــادا واالجتمـــالي رقـــم )ورقـــم 24/8/2017  

   6/9/2018( بتاري  102( د.  )2189ورقم )  8/2/2018( بتاري  101( د.  )2168)
 ( بتاري  31( د.  )460قرار مجلس وزراء اليق  العرب رقم )23/10/2018  
 ( بتاري  98مذ ر  اتحاد الغر  العربيب رقم )12/2/2019  
  و بار المى ولين  االقتصاديبيتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب 

ذ ُأحــيط علمــًا بمــذكرة وزارة الســياحة بجم -  21/8/2019بتــاري   1357هوريــة مصــر العربيــة رقــم وا 
 بشأن تأجيل عقد االجتماع المشترك لوزراء السياحة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية،

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

 يقـــــــرر
قامـب خـط بحـرا بـين الـدو  العربيـب مبار ب ودلم ج ود القطـا  الخـا  )اتحـاد الغـر  العربيـب( فـي ي -1

والبرازيــ   مــع التأ يــد للــس التيىــي  بــين الجــايبين  ودلــو  القطــا  الخــا  يلــس تذعيــ  يتــا:ج الزيــار  
 التي قام ب ا أمين لام اتحاد الغر  العربيب يلس جم وريب البرازي .

للعلـــوم والت يولوجيـــا دلـــو  القطـــا  الخـــا  )اتحـــاد الغـــر  العربيـــب( للتيىـــي  مـــع األ اديميـــب العربيـــب  -2
واليقــــ  البحــــرا واألمايــــب العامــــب للجامعــــب وجم وريــــب البرازيــــ  )بصــــذت ا ميىــــ  الجايــــب األمري ــــي 
الجيوبي( واألطرا  ذا  الصلب  لوضع خطب لمـ  تقـم  يلـداد دراىـب جـدوة قـاملب وآليـا  التيذيـذ 

قامـب مـوايئ محوريـب لمقرو  ييقاء خط مصحي بحرا يربط بين الـدو  العربيـب وجم وريـب البرازيـ    وا 
وميــاط  لوجيىــتيب لربيــب برازيليــب مقــتر ب  مــع االىترقــاد بدراىــا  الجــدوة المبد:يــب التــي ألــدت ا 

 األ اديميب في هذا الخصو .
لرض الموضو  مت امصر للس الج ا  المعييب  ومن ثم رفع  يلـس المجلـس االقتصـادا واالجتمـالي  -3

 التخاذ ما يراه مياىبار.
 (5/9/2019 – 104ع د. -2233)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 محور أعمال الدورة: 

 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات االتحاد الجمركي العربي

 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 على: اطالعهبعد  -

   مذ ر  األمايب العامب 
 ( للمجلس االقتصادا واالجتمالي 103لعام حو  متابعب تيذيذ قرارا  الدور  )تقرير األمين ا 
  ( 104( و)103بين دورتي المجلس ) األمايب العامبتقرير األمين العام حو  يقاط 
  تقرير وتوصيا  االجتما  الت ميلي لصجتما  الىادس للىاد   بار المىـ ولين للمجلـس االقتصـادا

 ( 3/2/2018ء اللجيب الذييب لقوالد الميقأ العربيب )األمايب العامبص واالجتمالي وبمقار ب ألضا
 (  25( للجيـــــب الذييـــــب لقوالـــــد الميقـــــأ العربيـــــب )األمايـــــب العامـــــبص 29تقريـــــر وتوصـــــيا  االجتمـــــا-

27/12/2018 ) 
  تقرير موجز بقأن تيذيذ آليب اللتزام الدو  األلضاء بقـرارا  المجلـس االقتصـادا واالجتمـالي فيمـا

 ميطقب التجار  الحر  العربيب ال برة يخ  

  تقريــر توصــيا  اجتمــا  لجيــب مذاوضــا  تحريــر التجــار  فــي الخــدما  بــين الــدو  العربيــب )األمايــب
 ( 4/3/2019-3العامبص 

  تقريـــر توصـــيا  االجتمـــا  الىـــابع ل بـــار المىـــ ولين للمجلـــس االقتصـــادا واالجتمـــالي وبمقـــار ب
 ( 25/4/2019-23أ العربيب )األمايب العامبص ألضاء اللجيب الذييب لقوالد الميق

 (  للجيب التيذيذ والمتابعب47تقرير وتوصيا  االجتما )  (20/6/2019-17)األمايب العامبص   
 (  1( للجيــــــب االتحــــــاد الجمر ــــــي العربــــــي )الجم وريــــــب التويىــــــيبص34تقريــــــر توصــــــيا  االجتمــــــا-

4/7/2019 ) 
 (  لمــدراء لــامي 39تقريــر وتوصــيا  االجتمــا ) 24الجمــارق فــي الــدو  العربيــب )األمايــب العامــبص- 

25/7/2019 ) 
  و بار المى ولين  االقتصاديبيتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب 

وبعــد أن اطلعــت اللجنــة علــى المبــررات المقدمــة مــن كــل مــن: جمهوريــة العــراق والمملكــة الم ربيــة  -
منطقـة التجـارة  إطـارجتمـاعي فـي بشأن مبررات عدم االلتزام ببعض قـرارات المجلـس االقتصـادي واال

 الحرة العربية الكبرى،

 يضاحات األمانة العامة، إلي إ االستماعوبعد  -

 وفي ضوء المناقشات،  -
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 ـررـــيقـــ

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

-17)األمايــب العامــبص  ابعــب( للجيــب التيذيــذ والمت47وتوصــيا  االجتمــا  ) تقريــرالموافقــب للــس  .أ 
20/6/2019)(1). 

حــــ  الــــدو  األلضــــاء للــــس اةصــــدار االل ترويــــي لقــــ ادا  الميقــــأ دلمــــار لتىــــ ي  وتبىــــيط  .ب 
 يجراءا  التباد  التجارا بين الدو  األلضاء. 

ــب لجيــب  .ج  الموافقــب للــس اىــتمرار لمــ  الذريــ  العربــي لىــصمب الغــذاء وتىــ ي  التجــار  تحــ  مظل
 عب.التيذيذ والمتاب

 قواعد المنشأ التفصيلية العربية:  .2
الموافقــب للــس تقريــر وتوصــيا  االجتمــا  الىــابع ل بــار المىــ ولين للمجلــس االقتصــادا واالجتمــالي 

(  مـــع 25/4/2019-23وبمقـــار ب ألضـــاء اللجيـــب الذييـــب لقوالـــد الميقـــأ العربيـــب )األمايـــب العامـــبص 
 التأ يد للسص

( 3( و)2لتذصـــيليب للىـــلع العربيـــب المدرجـــب فـــي القـــا:متين )قا:مـــب قوالـــد الميقـــأ االموافقـــب للـــس  .أ 
والتـي وافـ  للي ـا االجتمـا  الىـابع ل بـار المىـ ولين بمقـار ب ألضـاء )وف  الصيغب المرفقب(  

مــع األخــذ  للــس الــدو  األلضــاء   ــات ليــ  األمايــب العامــب بتعميمو اللجيــب الذييــب لقوالــد الميقــأ 
للــس أن تقــوم الــدو  العربيــب بترتيــب أوضــال ا لــدخول ا حيــز  بااللتبــار مواقــ  الــدو  العربيــب 

   .1/6/2020التطبي  التبارار من 
مراجعـب قوالـد الميقـأ التذصـيليب بعـد لـام مـن دخـو  بت لي  اللجيب الذييب لقوالد الميقـأ العربيـب  .ب 

ذصـيليب للس أن ت ون المراجعب بعد ذلق لقوالـد الميقـأ الت  ( معار حيز التيذيذ3( و)2القا:متين )
 .   خمس ىيوا 

 اىتمرار اللجيب الذييب لقوالد الميقأ العربيب  لجيب دا:مب تعقد بق   دورا من أج ص .ج 
 العم  للس ح  المقا   التي تواج  لمليب تطبي  قوالد الميقأ التذصيليب. -
مراجعــب األح ــام العامــب لقوالــد الميقــأ العربيــب ل ــي تتوا ــب مــع التطــورا  الدوليــب  واقتــراح  -

 ديص  الصزمب بقأي ا.التع
 وضع يظام لتطبي  مبدأ ترا م الميقأ بين الدو  العربيب. -

 تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: .3
الموافقـــب للـــس تقريـــر وتوصـــيا  االجتمـــا  االو  للجيـــب الخبـــراء القـــايوييين المختصـــين لتطـــوير  -أ 

طــار ميطقــب التجــار  الحــر  العربيــب ال:حــب القوالــد االجرا:يــب المتعلقــب بتليــب فــض الميازلــا  فــي ي
 (.22/7/2019-21ال برة )األمايب العامبص 

                                                 
ربيب للس قيام لجيب التيذيذ والمتابعب بإلاد  اليظر في موضو  تباد  يماذج التواقيع بين الدو  ت  د الممل ب المغ ( 1)

( للمجلس االقتصادا واالجتمالي ب ذا القأن  والقاضي بإلغاء تباد  75األلضاء  أخذار في االلتبار قرار الدور  )
   يماذج التواقيع.
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ــــب توافــــ  اتراء فــــي اتخــــاذ القــــرارا  ل افــــب اللجــــان وفــــر  العمــــ  الميبثقــــب لــــن  -ب  التمــــاد آلي
ـــــامج  ـــــب للبري ـــــب الم مل ـــــاوض حـــــو  المصحـــــ  القايويي ـــــب بالتذ ـــــذ والمتابعـــــب المعيي لجيـــــب التيذي

 التيذيذا للميطقب.

اللجــــــان التــــــي أيقــــــ:  بغــــــرض يلــــــداد مصحــــــ  م ملــــــب للبريــــــامج التيذيــــــذا الطلــــــب مــــــن  -ج 
 للميطقب  ىرلب االيت اء من لمل ا الىت ما  أر ان الميطقب.

ـــــــي اللجـــــــان الخاصـــــــب  -د  ـــــــدو  األلضـــــــاء مقـــــــار ب المختصـــــــين والذييـــــــين ف ـــــــب مـــــــن ال الطل
بالتذــــــــاوض حـــــــــو  المصحـــــــــ  القايوييـــــــــب الم ملـــــــــب للبريـــــــــامج التيذيـــــــــذا للميطقـــــــــب  يظـــــــــرا 

 ت ا الذييب ولضمان جود  مخرجا  تلق اللجان.لطبيع

 :(1)آلية التزام الدول األعضاء بقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي .4
ــــــب اليمييــــــب بقــــــأن لــــــدم يم اييــــــب االلتــــــزام  -أ  قبــــــو  المبــــــررا  المقدمــــــب مــــــن ممثــــــ  الجم وري

بـــــــــبعض قـــــــــرارا  المجلـــــــــس االقتصـــــــــادا واالجتمـــــــــالي فيمـــــــــا يتعلـــــــــ  بـــــــــالتطبي  ال امـــــــــ  
  ميطقــــب التجــــار  الحــــر  العربيــــب ال بــــرة  يظــــرار للظــــرو  غيــــر المواتيــــب التــــي تمــــر لمتطلبــــا

ب ـــــــا الجم وريـــــــب اليمييـــــــب فـــــــي الوقـــــــ  الـــــــراهن  مـــــــع االلتـــــــزام بـــــــالتطبي  ال امـــــــ  لقـــــــرارا  
 المجلس حا  تحىن تلق الظرو .

يحــــــ  للـــــــدو  العربيــــــب األلضـــــــاء بميطقــــــب التجـــــــار  الحــــــر  العربيـــــــب ال بــــــرة تطبيـــــــ  مبـــــــدأ  -ب 
ب بالمثـــــ  بمـــــا يتياىـــــب مـــــع حجـــــم الضـــــرر  للـــــس  ـــــ  مـــــنص الجم وريـــــب الجزا:ريـــــب المعاملـــــ

ـــــب العـــــرا  والممل ـــــب المغربيـــــب فـــــي مجـــــا  التبـــــاد  التجـــــارا  ـــــب القـــــعبيب وجم وري الديمقراطي
فــــي يطــــار الميطقــــب  للــــس أن تحــــاط األمايــــب العامــــب للمــــار بــــاةجراءا  المتخــــذ  فــــي هــــذا 

 تصادا واالجتمالي.القأن وأن تقوم بعرض ا للس المجلس االق
حـــــ  الـــــدو  التـــــي لـــــم ت يذـــــذ بعـــــض قـــــرارا  المجلـــــس االقتصـــــادا واالجتمـــــالي فـــــي يطـــــار  -ج 

ميطقــــب التجــــار  الحــــر  العربيــــب ال بــــرة للــــس الىــــعي يحــــو االلتــــزام ال  ل ــــي بقــــرارا  المجلــــس 
ـــــــــس  ـــــــــس المجل ـــــــــق لعرضـــــــــ ا لل بـــــــــصا األمايـــــــــب العامـــــــــب بأيـــــــــب مىـــــــــتجدا  بقـــــــــأي ا وذل وا 

 ي دورت  القادمب. االقتصادا واالجتمالي ف
 مدراء عامي الجمارك في الدول العربية: .5

ــــب 39الموافقــــب للــــس تقريــــر وتوصــــيا  االجتمــــا  ) ــــدو  العربي ( لمــــدراء لــــامي الجمــــارق فــــي ال
 ( مع التأ يد للسص25/7/2019-24)األمايب العامبص 

                                                 

 لألىباب التاليبص(  تتحذظ الممل ب المغربيب للس هذا القرار 1)
ي  د المغرب للس التزام  بتليب تطبي  قرارا  المجلس االقتصادا واالجتمالي  حي  قدم  تقريرار مذصصر حو   -

  افب المبررا  المعقولب لتطبيق ا يجراء طلب اةلذاء الجمر ي.
 عربيب ال برة.تذ ر الممل ب المغربيب أي ا تطب   افب اةلذاءا  الوارد  في ميطقب التجار  الحر  ال -

لم يىب  للممل ب المغربيب أن رفض  طلبار لإللذاء الجمر ي حي  تميح  بق   آلي بمجرد تقديم الطلب  وأن هذا  -
اةجراء ال ي ثر للس ايىيابيب الواردا  من الدو  العربيب  حي  لرف  يموار مضطردار ميذ بدايب تطبي  اتذاقيب 

 المغربيب يلس هذه الميطقب التي ظل  دون التطلعا . التباد  الحر العربيب  للس ل س الصادرا 
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و  ( مـــــن اتذاقيـــــب تيظــــــيم اليقـــــ  بـــــالعبور "ترايزيـــــ " بـــــين الــــــد1( الذقـــــر  )5يحالـــــب المـــــاد  ) .أ 
يلـــــــس مجلـــــــس وزراء اليقـــــــ  العـــــــرب ةلـــــــداد مقتـــــــرح لصـــــــياغب تلـــــــق  (1)العربيـــــــب )المعدلـــــــب(

 الماد .
ح  الدو  العربيب للـس االيت ـاء مـن يجـراءا  التوقيـع والتصـدي  للـس اتذاقيـب التعـاون الجمر ـي  .ب 

 بين الدو  العربيب  لتىريع دخول ا حيز اليذاذ.
الموحـــد للقـــ ون القايوييـــب للجامعـــب للمراجعـــب  يحالـــب مقـــرو  دليـــ  اةجـــراءا  الجمر يـــب العربـــي .ج 

 تم يدار اللتماده من المجلس االقتصادا واالجتمالي في دورت  القادمب.  (2)القايوييب
يحالــب مقــرو  القــايون الجمر ــي العربــي الموحــد وال:حتــ  التيذيذيــب ومذ رتــ  اةيضــاحيب للمراجعــب  .د 

 قتصادا واالجتمالي في دورت  القادمب.  تم يدار اللتماده من المجلس اال(4) (3)القايوييب
                                                 

( من مقرو  اتذاقيب تيظيم 43( وللس الماد  )25أ( وللس الماد  )-4( فقر  )6(  تتحذظ الممل ب المغربيب للس الماد  )1)
 اليق  بالعبور "الترايزي " بين الدو  العربيب المعدلب وذلق لصلتبارا  التاليبص

تتعارض مع توج  المغرب الرامي يلس تى ي  لمليا  اليق  بالعبور لبر االيخراط في  افب  أص-4فقر   -6 الماد 
 االتذاقيا  الدوليب ذا  الصلب  و ذا لبر اتذاقيا  ثيا:يب في مجا  اليق  الطرقي الدولي.

ءم ومصالح ا  ما أن اقتراط تقديم مبررا  تتعارض وىياد  الدو  في تيظيم لصقات ا مع مختل  قر ا: ا بما يتص
 دون المىاس بمصالال باقي األلضاء.

ص يتوجب اال تذاء فقط بتباد  صور األختام الجمر يب واألختام الرىميب التي تىتعمل ا األطرا  المتعاقد  25الماد  
دون الحاجب لتباد  يماذج التوقيعا  لما قد ييتج لن ذلق من لرقلب لعمليا  العبور بىبب الحاجب المىتمر  لتحيين 

 بيايا  الموظذين الموقعين  لما طالت م لمليا  تدوير أو حر يب.
ص تعبير "بما ال يتعارض مع االتذاقيا  المعمو  ب ا داخ  جامعب الدو  العربيب" يبقس جد فضذاض ويذتال 43الماد  

صيغب التاليب واال تذاء بال 43المجا  للتأويص  والقراءا  المختلذب وبالتالي  ضرور  حذ  هذا الجزء من الماد  
 "تطب  التقريعا  الداخليب ل   طر  متعاقد للس    المىا:  التي لم تقمل ا هذه االتذاقيب".

 وت  د للس يدراج هذه التحذظا  ضمن ي  مقرو  اتذاقيب تيظيم اليق  بالعبور "الترايزي " بين الدو  العربيب.
مقرو  دلي  اةجراءا  الجمر يب العربي الموحد  المتعل   (   ت  د الممل ب المغربيب للس تحذظ ا الىاب  المىج  للس2)

الخا  باةيدا  في المياط  واألىوا  الحر   تماقيار مع تحذظ المغرب للس الماد   0304من البيد  4بالضابط 
 من البيد 4( من مقرو  القايون الجمر ي العربي الموحد  وت  د للس يدراج تحذظ الجايب المغربي للس الضابط 87)

من دلي  اةجراءا  الجمر يب والخا  باةدخا  الم ق  للىيارا  الىياحيب األجيبيب  وذلق تماقيار مع  030101
( من الص:حب التيذيذيب لمقرو  القايون. وت  د للس يدراج هذا التحذظ 11تحذظ الجايب المغربي المىج  للس الماد  )

 ي الموحد.  ذلق ضمن ي  مقرو  دلي  االجراءا  الجمر يب العرب
 ما ت  د الممل ب المغربيب للس يرجا  مقرو  الدلي  للجيب القايون الجمر ي العربي الموحد ةلاد  مراجعت  للس 

 ( للجيب المختصب.33( و)32ضوء التعديص  التي أدرج  للس مقرو  القايون وال:حت  التيذيذيب خص  االجتمالين )
 ا الىابقب المىجلب للس مقرو  القايون الجمر ي العربي الموحد وال:حت  التيذيذيب (   ت  د الممل ب المغربيب للس تحذظات3)

وما يلي ا( من مقرو   143والباب الثال  لقر المتعل  بالقضايا الجمر يب )الماد   87)التحذظا  تخ  الماد  
 ( من مقرو  الص:حب التيذيذيب(.11القايون والماد  )

( من مقرو  القايون ضمن الباب الثامن الخا  باةلذاءا  وت  د للس 100اد  )وتتحذظ للس يضافب فقر  )ب( للم
( للجيب القايون الجمر ي العربي الموحد 33موقذ ا المىج  ىابقار بخصو  الموضو   ضمن محضر االجتما  )

للب  في . وت  د  ( والقاضي بإحالب الموضو  للجيب التعريذب الجمر يب العربيب الموحد 2019أبري   17-16)القاهر ص 
 للس يدراج هذا التحذظ  ذلق ضمن ي  مقرو  القايون الجمر ي العربي الموحد وال:حت  التيذيذيب. 

( من مقرو  القايون الجمر ي العربي الموحد  حي  ترة بأن 143الجم وريب التويىيب للس تحذظ ا للس الماد  ) ت  د ( 4)
 ب ل   دولب. ت ترق المخالذا  الجمر يب للتقريعا  الوطيي
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التمــاد المبــادر  االىترقــاديب حــو  أمــن وتىــ ي  ىلىــلب تزويــد التجــار   ــدلي  اىترقــادا للــدو   .ه 
 العربيب في يطار ميطقب التجار  الحر  العربيب ال برة.

 تحرير التجارة في الخدمات:ثانيًا: 
ريــر التجـار  فــي الخـدما  بــين الــدو  الموافقـب للــس تقريـر وتوصــيا  اجتمـا  لجيــب مذاوضـا  تح -1

 (.4/3/2019-3العربيب )األمايب العامبص 
الترحيــب بــدخو  اتذاقيــب تحريــر التجــار  فــي الخــدما  بــين الــدو  العربيــب حيــز اليذــاذ التبــار مــن  -2

14/10/2019. 
التمـــاد جـــدو  التزامـــا  دولـــب ال ويـــ  لصيضـــمام يلـــس اتذاقيـــب تحريـــر التجـــار  فـــي الخـــدما  بـــين  -3

   العربيب.الدو 
ييقاء لجيـب دا:مـب لمتابعـب تيذيـذ اتذاقيـب تحريـر التجـار  فـي الخـدما  بـين الـدو  العربيـب  وت ليـ   -4

األمايــب العامــب بــدلو  اللجيــب لصيعقــاد ووضــع القــروط المرجعيــب لعمل ــا ولرضــ ا للــس المجلــس 
 االقتصادا واالجتمالي في دورت  القادمب.

ـــم التمـــاد جـــ -5 ـــب التـــي ت ـــدو  العربي ـــس االقتصـــادا حـــ  ال ـــ  المجل ـــب مـــن قب داو  التزامات ـــا الي ا:ي
واالجتمالي ىرلب اىت ما  يجراءا  التوقيع والتصدي  للس اتذاقيب تحرير التجـار  فـي الخـدما  

 بين الدو  العربيب.
حــ  الــدو  العربيــب غيــر الميضــمب يلــس اتذاقيــب تحريــر التجــار  فــي الخــدما  بــين الــدو  العربيــب  -6

 الي ا:يب ل ي تصبال طرفار في االتذاقيب. للس اىت ما  لروض ا

 ثالثًا: االتحاد الجمركي العربي:
ـــر وتوصـــيا  االجتمـــا  ) -1 الجم وريـــب (( للجيـــب االتحـــاد الجمر ـــي العربـــي 34الموافقـــب للـــس تقري

 .)4/7/2019 -1 :التويىيب
يت ـاء الطلب من األمايب العامب اىت ما  الدراىا  الخاصب باالتحاد الجمر ـي العربـي وىـرلب اال -2

 مي ا لصىتذاد  مي ا في مراح  العم  القادمب.
 

 (5/9/2019 – 104د.ع  -2234)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 االستثمار في الدول العربية
 ـــــ

 
 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
  مذ ر  األمايب العامب 
 (  للمجلس االقتصادا 103تقرير األمين العام حو  متابعب تيذيذ قرارا  الدور )االجتمالي  
  ( 104( و)103بين دورتي المجلس ) األمايب العامبتقرير األمين العام حو  يقاط 
 د االجتمــا  الثــايي للجيــب الخبــراء المعييــين باالىــتثمار والخبــراء القــايوييين فــي الــدو  العربيــب ةلــدا تقريــر

 (  15/5/2019-13مقرو  مىود  اتذاقيب اىتثمار لربيب )األمايب العامبص 
  و بار المى ولين  االقتصاديبيتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب 

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

 ـررـــيقـــ
 

 أواًل: إعداد مسودة اتفاقية استثمار عربية جديدة:
 المقرر للخبراء المىتوة لالي الدو  العربيب واألمايب العامب المقار ب بذالليب في االجتما الطلب من  -1

بتيظيم مقترق من األمايب العامب وم تمر األمم  المغربيب بالممل ب 11/12/2019-10 يومي لقده
 المتحد  للتجار  والتيميب )األوي تاد( والبيق اةىصمي للتيميب.

ياغب اليصـــــو  التـــــي ترغـــــب فـــــي تضـــــميي ا ضـــــمن بيـــــود اتذاقيـــــب االىـــــتثمار دلـــــو  الـــــدو  العربيـــــب لصـــــ -2
ــــــاري  مخاطبــــــب  ــــــب العامــــــب خــــــص  أجــــــ  أقصــــــاه قــــــ رين مــــــن ت ــــــس األماي رىــــــال ا يل ــــــد  وا  ــــــب الجدي العربي

ــــي هــــذا القــــأناألمايــــب العامــــب ل ــــم  ــــ ف ــــدلو  العامــــب األمايــــب   وت لي ــــب ب ــــراء لجي ــــ  لصجتمــــا  الخب  الثال
تذاقيــــــب االىــــــتثمار العربيـــــــب الجديــــــد  بعــــــد اىــــــتصم اليصــــــو  المقترحـــــــب الجديــــــد  ال المىــــــود  لمياققــــــب

 .التي ىتقوم الدو  العربيب بإرىال ا يلس األمايب العامب
ةلداد مقترح بقأن المزايا والضمايا  المقترح ت لي  األمايب العامب بالتيىي  مع اتحاد الغر  العربيب  -3

  والتي من قأي ا تقجيع وجذب القطا  الخا  تضميي ا في اتذاقيب االىتثمار العربيب الجديد 
 والمىتثمرين العرب لصىتثمار في الدو  العربيب.

 :ثانيًا: تطوير مناخ االستثمار في الدول العربية
الطلب من األمايب العامب تعميم الذر  االىتثماريب الوارد  يلي ا للس الدو  العربيب لصىتذاد  مي ا   -1

 مايب العامب بالذر  االىتثماريب لدي ا.وتثمين دورها في موافا  األ
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الطلــــب مــــن الــــدو  العربيــــب التــــي لــــم تــــوا  األمايــــب العامــــب بــــالذر  االىــــتثماريب لــــدي ا ىــــرلب موافات ــــا  -2
 بذلق التخاذ الصزم.

 :ثالثًا: مؤتمر أصحاب األعمال والمستثمرين العرب
( لم تمر أصحاب 18  الدور  )ح  الدو  العربيب والج ا  المعييب للس المقار ب الذعالب في ألما

باىتضافب  ريمب من ممل ب  13/11/2019-11األلما  والمىتثمرين العرب المزمع لقده خص  الذتر  
البحرين  وذلق تح  الرلايب الىاميب لصاحب الجصلب الملق حمد بن ليىس آ  خليذب ملق ممل ب 

 البحرين. 
 رابعًا:
-2جا  األلما  العرب والصيييين )الجم وريب التويىيبص الترحيب بيتا:ج الدور  الثاميب لم تمر ر  -

3/4/2019.) 
الترحيب بيتا:ج الدور  الثاييب لميتدة التعاون العربي الصييي في مجا  المصحب باألقمار الصياليب  -

 (.2/4/2019-1)الجم وريب التويىيبص 
 :محكمة االستثمار العربية ياختيار مفوضخامسًا: 

 ىيوا   وذلق اىتيادا  مح مب االىتثمار العربيب لمد  ثصثب ين في أىما هم مذوض التماد الىاد  التاليب
 ص ( من اليظام األىاىي المعد  لمح مب االىتثمار العربيب8يلس الماد  )

 .ردييب ال اقميبالممل ب األ –الىيد المىتقار/ فياض ملذس القضا   -1

 .ب ال اقميبردييالممل ب األ –الىيد المىتقار/ لمر حىن ىلمان -2

   .جم وريب العرا  –الىيد المىتقار/ لصام فاض  حلوا   -3

 .جم وريب العرا  –زين العابدين يلل يالىيد المىتقار/ يبي  ول -4
 .جم وريب مصر العربيب  -الىيد المىتقار/ ماجد صبحس ىويح   -5

 .عربيبجم وريب مصر ال – يالبقللبد الغيي الىيد المىتقار/ هيثم لبد الرحمن  -6
 .ىصميب الموريتاييبالجم وريب اة –آدو ولد بباي    الىيد المىتقار/ -7

 .ىصميب الموريتاييبالجم وريب اة –حمد محمدن أ االىيد المىتقار/ موال -8
 ىلطيب لمان. -أىماء بي  لبد المجيد بن يبراهيم البلوقيب  / المىتقار   الىيد -9

 .ىلطيب لمان - ين وليد ال يا:ب يخالد بن لل الىيد المىتقار/ -10
 الممل ب العربيب الىعوديب. –الىيد الد تور/ لايض بن هادا العتيبي  -11
 الممل ب العربيب الىعوديب. –الىيد المىتقار/ ظافر بن لبد ا  آ  ياصر  -12

  ييتم تعيين المذوض من قب  ال ي:ب القضا:يب للمح مب طبقار ليظام ا األىاى. 
 من تاري  صدوره.التبارار ا القرار يىرة العم  ب ذ 
 

 (5/9/2019 – 104د.ع  -2235)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 دعم االقتصاد الفلسطيني
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

  مذ ر  األمايب العامب 
  ( 104( و)103بين دورتي المجلس ) ب العامباألمايتقرير األمين العام حو  يقاط 
  تقريـــــر حـــــو  "االيع اىـــــا  االقتصـــــاديب واالجتماليـــــب لصحـــــتص  اةىـــــرا:يلي للـــــس األحـــــوا  المعيقـــــيب

 للقعب الذلىطييي في األراضي الذلىطيييب المحتلب" 
  و بار المى ولين  االقتصاديبيتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب 

ذ ي - العـدوان  آثـار لمواجهـة والمسـاعدة الـدعم أشـكال كافـة تقـدم التـي لعربيـةا الـدول إلـى الشـكر وجـهوا 
 ،فلسطين والمساعدة في التخفيف من حدة األزمة المالية ودعم صموده دولة على اإلسرائيلي

يضاحات األمانة العامة،و  فلسطين دولة وفد رئيس معالي مداخلة إلى االستماع وبعد -  ا 
 وفي ضوء المناقشات، -

 ـررـــيقـــ
 القـعب تعزيز صمود أج  من الذلىطييي لصقتصاد الصزم الدلم تقديم اىتمرار يلس األلضاء لو  الدو د -1

 .اةىرا:يلي االحتص  مواج ب في الذلىطييي
 دولـب فلىـطين يلـس المقـدم الـدلم زيـاد  يلـس تخصصـ  مجـا ي فـ  ـ    المتخصصـب الوزاريـب المجـالس دلو  -2

 دمـره مـا العـدوان وتأهيـ  آثـار تخذيـ  قـأي ا مـن وتيمويـب يغاثيـب مقـاريع لتيذيـذ برامج ـا مـن جزء وتوجي 
 .االحتص  ومىالد  دولب فلىطين للتغلب للس أزمت ا الماليب

  افـب تقـديم يلـس تخصصـ  مجـا  فـي وم ىىا  التموي  العربيب  ـ  المتخصصب العربيب الميظما  دلو  -3
لـدوان االحـتص  اةىـرا:يلي  يـدمره مـا لتأهيـ  تيمويـب ومقـاريع بـرامج خـص  تيذيـذ مـن المم يـب الـدلم أيوا 

 .من    لام أيلو ىبتمبر/ وتقديم تقرير ىيوا يعرض للس دور  المجلس في ق ر
 التخـاذ المقـترق العربـي العمـ  أج ـز   افـب مـع للتيىـي  العاجلـب اةجـراءا  التخـاذ العامـب األمايـب دلـو  -4

  15/4/2018بتــاري   (29د.  ) (709رقــم )العربيــب القمـب مــن قــرار  (20) رقــم الذقـر الـصزم بقــأن تيذيــذ 
الـذا يـي  للـس   و 31/3/2019بتـاري   (30د.  ) (747القمـب العربيـب رقـم )من قرار  (18)رقم  ذقر وال
التأ يد للس المى وليب العربيب واةىصميب الجماليب تجـاه القـدس  ودلـو  جميـع الــدو  والميظمـا  العربيـب "

الـــصزم لتيذيـــذ المقـــرولا   الـــدلملعربيـــب وميظمـــا  المجتمـــع المـــديي  يلـــس تـــوفير واةىـــصميب والصـــيادي  ا
التــي قــدمت ا دولــب  ( 2022-2018الــوارد  فــي الخطــب االىــتراتيجيب للتيميــب القطاليــب فـــي القــدس القــرقيب )

فلىـــطين  ب ـــد  ييقـــاذ المدييـــب المقدىـــب وحمايـــب مقدىـــات ا وتعزيـــز صـــمود أهل ـــا  فـــي مواج ـــب الخطـــط 
مارىـا  اةىـرا:يليب لت ويد مدييب القـدس القـرقيب  وت جيـر أهل ـا  والعمـ  للـس متابعـب تيذيـذ قـرار دلـم والم

  والــذا 20/1/2019االقتصــاد الذلىــطييي الــذا اتخذتــ  الــدور  الرابعــب للقمــب العربيــب التيمويــب فــي بيــرو  
 ."تبيس آليب تدخ  لربي يىصمي لتيذيذ الخطب بالتيىي  مع دولب فلىطين
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 تيـدرج دولـب فلىـطين والتي  يموار  األق  للدو  المقدمب الذيي الدلم برامج يلس اىت:يا  العامب األمايب دلو  -5
 .من ضمي ا

دلـــو  األمايـــب العامـــب للعمـــ  الوثيـــ  مـــع ميظمـــب العمـــ  العربيـــب والميظمـــا  العربيـــب والدوليـــب وم ىىـــا   -6
ـــ  ـــق ل  التموي ـــد مـــ تمر دولـــي للمـــايحين فـــي اليوذل  ـــد  دلـــم ب 2020 لـــام صـــ  األو  مـــنلترتيـــب لعق

  فلىــطيندولــب تخذيــ  حــد  الذقــر ومعــدال  البطالــب فــي  مــن أجــ صــيدو  التقــغي  والحمايــب االجتماليــب 
 مىتويا  غير مىبوقب.  يلسالتي وصل  و 

فلىطين من خـص  ييجـاد آليـا /برامج  لدولب اىتثمارات  من جايب توجي  للس العربي الخا  القطا  ح  -7
الج ـــــا  ذا  العصقـــــب والميظمـــــا  واالتحـــــادا   مـــــعاألمايـــــب العامـــــب بتصـــــميم ا بالتعـــــاون خاصـــــب تقـــــوم 
 المتخصصب. 

قــ ر فــي  هليــب فــي مــ تمر االىــتثمار الذلىــطييي المزمــع لقــدلدلــو  القطــا  الخــا  العربــي للمقــار ب بذا -8
ار والتطــوير بالتعــاون مــع االتحــاد العربــي لصىــتثم  جم وريــب مصــر العربيــبب 2019تقــرين ثــايي/يوفمبر 

 العقارا وتح  رلايب مجلس الوحد  االقتصاديب العربيب.
 (708)القمـب العربيـب رقـم مـن قـرار  (17)رقـم  الذقـر دلو  األمايب العامـب التخـاذ اةجـراءا  الصزمـب لتيذيـذ  -9

بتـاري   (30د.  ) (746)القمـب العربيـب رقـم من قـرار  (19)رقم  ذقر   وال15/4/2018بتاري   (29د.  )
التأ يد للس أن مقاطعب االحتص  اةىرا:يلي ويظام  االىـتعمارا  هـي "  والذا يي  للس 31/3/2019

يقاذ حـ  الـدولتين ولمليـب الىـصم  ودلـو  جميــع الـدو   ي ا:  وا  أحـد الوىـا:  الياجعب والمقرولب لمقاومت  وا 
ـر المباقـــر مـــع ميظومـــب والم ىىـــا  والقـــر ا  واألفـــراد يلـــس وقـــ  جميـــع أقـــ ا  التعامـــ  المباقـــر وغيـــ

االحتص  االىتعمارا اةىرا:يلي ومىتوطيات  المخالذـب للقـايون الدولي  ومتابعب العم  مـع الج ـا  الدوليـب 
ةصــدار قالــد  البيايــا  للقــر ا  التــي تتعامــ  مــع المىــتوطيا  اةىــرا:يليب وفقــار لقــرارا  مجلــس حقــو  

بإيجاد اتليا  المياىـبب لرصـد أيـب خروقـا  فـي هـذا اةطـار   وت لي  األمايب العامب "اةيىان ذا  الصلب
 ولرض تقرير ىيوا أمام المجلس التخاذ القرار المياىب بقأي ا.  تقوم ب ا القر ا  الدوليب

ــب االحــتص  باالىــتيصء للــس المصــادر والثــروا  الطبيعيــب الذلىــطيييب واىــتيزاف ا  -10 اةدايــب القــديد  لقيــام دول
وفـي هـذا اةطـار  يـدلو المجلـس األمايـب العامـب  .للقـعب الذلىـطييي ار موروثـ ار قـ   حقـل ذه الموارد التـي ت

والج ــــا  لــــس اتخــــاذ اةجــــراءا  الصزمــــب بالتعــــاون مــــع الم ىىــــا  العربيــــب والدوليــــب ذا  االختصــــا  ي
 لمىا:لب دولب االحتص  لن ىرقت ا واىتغصل ا ل ذه الثروا .الذلىطيييب المعييب 

مقدمــب مــن وزار  اليقــ  والمواصــص  بدولــب فلىــطين حــو  تضــرر قطــا  اليقــ  الذلىــطييي تعمــيم الدراىــب ال -11
جــراء ممارىــا  االحــتص  اةىــرا:يلي واتليــا  المقترحــب لتيذيــذ قــرارا  مجلــس وزراء اليقــ  العــرب بقــأي ا  

تقــديم الــدلم ودلــو  الــدو  العربيــب والميظمــا  واالتحــادا  العربيــب والدوليــب ذا  العصقــب للتحــرق الىــريع ل
الـــصزم للمىـــاهمب فـــي يزالــــب األضـــرار التـــي أصــــاب  قطـــا  اليقـــ  الذلىــــطييي جـــراء ممارىـــا  االحــــتص  

   اةىرا:يلي.
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2236)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 2019التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

 مذ ر  األمايب العامب  
  ( 104( و)103بين دورتي المجلس ) األمايب العامبتقرير األمين العام حو  يقاط 
  2019األوليب للتقرير االقتصادا العربي الموحد لعام  المىود  

 و بار المى ولين االقتصاديب يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب  
ذ  - ــة وا  ــالل تين العربي ــذلها المؤسســات الُمعــدوة للتقريــر، وكــذا إصــدار ملخــة لــه ب ــالجهود التــي تب يشــيد ب

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

 ـررـــيقـــ
 

 دلـــــو  الـــــدو  العربيـــــب يلـــــس تقـــــديم مصحظات ـــــا حـــــو  مىـــــود  التقريـــــر االقتصـــــادا العربـــــي الموحـــــد -1
ــــــــي مولــــــــد أقصــــــــاه 2019 لعــــــــام ــــــــ  يلــــــــس صــــــــيدو  اليقــــــــد العربــــــــي ف ــــــــوارد  في  واةحصــــــــاءا  ال

 وذلق ةلداد التقرير في صورت  الي ا:يب.   2019 / تقرين أو أ توبر 1

دلــــــو  الم ىىــــــا  الم عــــــد   للتقريــــــر يلــــــس االىــــــتمرار فــــــي يصــــــدار ملخــــــ  لــــــ  بــــــاللغتين العربيــــــب  -2
 واةيجليزيب.

 
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2237)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 الخطاب العربي الموحد 
 2019لالجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 

 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 :علىبعد اطالعه  -

  مذ ر  األمايب العامب 
  ( 104( و)103بين دورتي المجلس ) ب العامباألمايتقرير األمين العام حو  يقاط 
 و بار المى ولين االقتصاديب يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب  

ذ ي - عــرب عــن تقــديره للجهــات التــي تســاهم فــي إعــداد الخطــاب العربــي الموحــد لالجتمــاع الســنوي وا 
 ،2019المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 

 مانة العامة،وبعد االستماع إلى إيضاحات األ -
 وفي ضوء المناقشات، -

 ـررـــيقـــ
 اليقـــــد لصـــــيدو  المقـــــترق لصجتمـــــا  الموحـــــد العربـــــي الخطـــــابت ليـــــ  األمايـــــب العامـــــب بتعمـــــيم مىـــــود  

ـــــــدوليين والبيـــــــق ـــــــب العامـــــــب  و  2019 ملعـــــــا ال ـــــــس األماي ـــــــدو  ليـــــــد وروده يل ـــــــديم األلضـــــــاء دلـــــــو  ال لتق
 هذا الخطاب. مصحظات ا ةدراج ا في

  
 (5/9/2019 – 104.ع د -2238)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 2018تقرير األمن ال ذائي العربي لعام 
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 اطالعه على: بعد -

  مذ ر  األمايب العامب 
  ( 104( و)103بين دورتي المجلس ) األمايب العامبتقرير األمين العام حو  يقاط 
 ( بتاري  3261مذ ر  الميظمب العربيب للتيميب الزراليب رقم )18/6/2019  
 و بار المى ولين االقتصاديب يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب  

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

 ـررـــيقـــ
 

ــــب للتيميــــب الزراليــــب االىــــتم -1 رار فــــي تطــــوير يصــــدارا  تقريــــر أوضــــا  الطلــــب مــــن الميظمــــب العربي
ــــب المىــــتدامب   األمــــن الغــــذا:ي العربــــي وبمــــا يخــــدم تحقيــــ  األمــــن الغــــذا:ي العربــــي وأهــــدا  التيمي

2030. 
ــــب  -2 ــــدو  العربي ــــب لدلــــو  ال ــــا  والمعلومــــا  المطلوب ــــب بالبياي ــــب الزرالي ــــب للتيمي ــــا  الميظمــــب العربي مواف

 مواقيت ا المحدد . في  ةلداد تقرير أوضا  األمن الغذا:ي العربي
 

 

 (5/9/2019 – 104د.ع  -2239)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 إنشاء المجلس الوزاري العربي المعني بشئون الهيئات المحلية في البلدان العربية

 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 :على اطالعهبعد  -

  25/7/2019بتاري   (2161)الدا:مب لدولب فلىطين رقم مذ ر  الميدوبيب  

 و بار المى ولين االقتصاديب يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب  

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

 ـررـــيقـــ

العربــــــي ييقــــــاء المجلــــــس الــــــوزارا الطلــــــب يلــــــس األمايــــــب العامــــــب يحالــــــب مقتــــــرح دولــــــب فلىــــــطين بقــــــأن 
ـــــــدو  األلضـــــــاء ةبـــــــداء مر:يات ـــــــا  ـــــــدان العربيـــــــب  يلـــــــس ال المعيـــــــي بقـــــــ:ون ال ي:ـــــــا  المحليـــــــب فـــــــي البل

 ومصحظات ا حول   تم يدار لعرض  للس المجلس االقتصادا واالجتمالي في دورت  القادمب.
 

 (5/9/2019 – 104د.ع  -2240)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 ات ثنائي األمونيومدراسة أولية لفكرة مشروع إنتاج سماد فوسف
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 :بعد اطالعه على -

  4/8/2019بتاري   (4983)مذ ر  الميدوبيب الدا:مب لجم وريب العرا  رقم  

 و بار المى ولين االقتصاديب يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب  
 ى إيضاحات األمانة العامة،وبعد االستماع إل -
   وفي ضوء المناقشات، -

 ـررـــيقـــ

ــــب العــــرا  بقــــأن " ــــاج الطلــــب يلــــس األمايــــب العامــــب يحالــــب مقتــــرح جم وري دراىــــب أوليــــب لذ ــــر  مقــــرو  ييت
ـــــــس  ـــــــ   مـــــــن الميظمـــــــب العربيـــــــب للتيميـــــــب الصـــــــياليب والتعـــــــدين  ىـــــــماد فوىـــــــذا  ثيـــــــا:ي األموييـــــــوم" يل

ـــــب للطاقـــــب الذريـــــب  زراليـــــبوالميظمـــــب العربيـــــب للتيميـــــب ال ةبـــــداء المر:يـــــا  والمصحظـــــا   وال ي:ـــــب العربي
 قادمب.  بقأي   تم يدار لعرض  للس المجلس االقتصادا واالجتمالي في دور 

 
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2241)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 دعم الدول المستضيفة لالجئين والنازحين السوريين

 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104جتماعي في دورته العادية )إن المجلس االقتصادي واال
 بعد اطالعه على: -

  ــــــب فــــــي دورت ــــــا الرابعــــــب بالجم وريــــــب ــــــب التيمويــــــبص االقتصــــــاديب واالجتمالي قــــــرار القمــــــب العربي
  20/1/2019بتاري   (54)اللبياييب رقم 

  29/8/2019بتاري   (2570)مذ ر  الميدوبيب الدا:مب للممل ب األردييب ال اقميب رقم  
  29/8/2019بتاري   (5468)مذ ر  الميدوبيب الدا:مب لجم وريب العرا  رقم  

  و بار المى ولين االقتصاديب يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب -
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
   وفي ضوء المناقشات، -

 ـررـــيقـــ

ــــــدو  المىتضــــــيذب  الترحيــــــب باىتضــــــافب جم وريــــــب العــــــرا  لصجتمــــــا  المخصــــــ  لعــــــرض مقــــــاريع ال
لصج:ــــين واليـــــازحين الىـــــوريين  واالتذــــا  للـــــس آليـــــب واضــــحب لتمويـــــ  تلـــــق المقــــاريع  وذلـــــق بمقـــــار ب 

 الج ا  الدوليب المايحب والميظما  المتخصصب والصيادي  العربيب.
 

 (5/9/2019 – 104د.ع  -2242)ق
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 قــــــرار
 بشأن

 دة مبادرة دولة اإلمارات العربية المتح
 بتأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي

 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

  31/3/2019بتاري   (30( د.  )769)قرار مجلس الجامعب للس مىتوة القمب رقم  

   25/7/2019بتاري   (185-40)دولب اةمارا  العربيب المتحد  رقم مذ ر  

ــدكتور المهنــدس محمــد ناصــر األحبــابي وبعــد االســتماع إلــى  - مــدير عــام وكالــة الفضــاء بدولــة  –عــرض ال
 اإلمارات العربية المتحدة،

  (3) (2) (1) يقـــــــرر
ر اةقــاد  بمىــتوة التقــدم الــذا توصــل  يليــ  دولــب اةمــارا  العربيــب المتحــد  فــي مجــا  الذضــاء  وتوجيــ  القــ  -1

للــس ج ودهــا فــي دلــم وتعزيــز القــرا ب بــين الــدو  العربيــب فــي مجــا  الذضــاء وىــعي ا    ــذلق لدولــب اةمــارا
 لتأىيس مجمولب لربيب للذضاء.

اةقـــاد  بــــالخطوا  اةيجابيـــب التــــي تـــم ييجازهــــا فــــي ىـــبي  تيذيــــذ مبـــادر  تأىــــيس المجمولـــب العربيــــب للتعــــاون  -2
مع و الب اةمارا  للذضاء ةيجاز تأىيس هذه المجمولب والتمـاد  الذضا:ي  وح  الدو  العربيب للس التعاون

 يظام ا األىاىي.

دلو  الدو  العربيب للمىاهمب بق   فال  من خص  و االت ا المتخصصب في مبادر  دولب اةمارا  العربيب  -3
 المتحد  بتخصي  مقرو  قمر صيالي لربي.

 (5/9/2019 – 104د.ع  -2243)ق

                                                 

 تحذظ الممل ب المغربيبص(  1)
( دون أن تــتم الموافقــب 104لــرض مقــرو  هــذا القــرار للــس المجلــس االقتصــادا واالجتمــالي للــس المىــتوة الــوزارا فــي دورتــ  )

التحضــيرا  المــوظذينلليــ  تحــ  أا بيــد مــن بيــود جــدو  األلمــا  ومــن دون أن تــتم مياققــت  ودراىــت  مــن طــر  اجتمــا   بــار 
جرا:يـار وتـذ ر لل مجلـس  وذلـق فـي خـر  تـام لقوالـد اةجـراءا  المعمـو  ب ـا فـي جامعـب الـدو  العربيـب  وبالتـالي ف ـو الا  قايوييـار وا 

 ( بتويس.30بتحذظ ا للس القرار ذا الصلب الذا صدر لن القمب العربيب في دورت ا )
 (  تحذظ دولب قطرص2)

  اليظــام المعمــو  بــ  ليــد يدراج بيــود جــدو  ألمــا  المجلــس االقتصــادا واالجتمــالي  يظــرار لطــرح األمايــب العامــب بأىــلوب يخــال     
مخالذبر صارخب ةلداد مقرو  قرار بياءر للس المداخلب المقار يلي ـا. ولليـ  تـتحذظ دولـب قطـر للـس هـذا القـرار غيـر القـايويي  مـا 

 .2019 – 3ج – 30  .د 769ت  د تحذظ ا للس قرار القمب العربيب بتويس رقم 
ــد العىــيلي وزيــر االقتصــاد الــوطيي الذلىــطييي ر:ــيس المجلــس االقتصــادا واالجتمــالي للــدور  )3) ( أن 104(  ي  ــد معــالي الىــيد خال

م مـن دولـب اةمـارا  العربيـب المتحـد  مباقـر  لىـعاد  ر:ـيس د  األمايب العامب لم تقدم مقرو  القرار ولم تتدخ  في يقاق  وأن القرار ق ـ
 الدور .
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 رارــــــق
 بشأن

 (2037 – 2017رير متابعة تنفيذ االستراتيجية العربية لتربية األحياء المائية )تق
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

  مذ ر  األمايب العامب 
  ( 104( و)103بين دورتي المجلس ) األمايب العامبتقرير األمين العام حو  يقاط 
  4/7/2019بتاري   (4732)مذ ر  الميظمب العربيب للتيميب الزراليب رقم  
 و بار المى ولين االقتصاديب يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب  

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

 ـررـــيقـــ
 

ـــــــــس ىـــــــــرلب موافـــــــــا  الميظمـــــــــب -1 ـــــــــدو  العربيـــــــــب لل ـــــــــ حـــــــــ  ال ـــــــــبالعربي  بمر:يات ـــــــــا ب للتيميـــــــــب الزرالي
ـــــــب  العربيـــــــب لتربيـــــــب األحيـــــــاء  لصىـــــــتراتيجيبومصحظات ـــــــا بقـــــــأن المىـــــــود  الثاييـــــــب للخطـــــــب التيذيذي

 لتمادها.ال(  ل ي يتىيس للميظمب يخراج ا في ق ل ا الي ا:ي 2037– 2017الما:يب )
 هذا القأن. باةيجازا  المتحققب فييلس المجلس الطلب من الميظمب رفع تقارير دوريب  -2
 
 

 (5/9/2019 – 104د.ع  -2244)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 تقرير متابعة سير العمل 

 ( 2025 – 2005في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة )

 2030ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة 
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 اطالعه على: بعد -

  مذ ر  األمايب العامب 
  ( 104( و)103بين دورتي المجلس ) األمايب العامبتقرير األمين العام حو  يقاط 
 ( بتاري  4732مذ ر  الميظمب العربيب للتيميب الزراليب رقم )4/7/2019  
 و بار المى ولين االقتصاديب يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب  

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

 ـررـــيقـــ
 

اةحاطـــــــب للمـــــــار بج ـــــــود الميظمـــــــب العربيـــــــب للتيميـــــــب الزراليـــــــب المتعلقـــــــب بمواءمـــــــب اىـــــــتراتيجيب التيميـــــــب 
  ودلوت ــــــــا 2030( مــــــــع أهــــــــدا  التيميــــــــب المىــــــــتدامب 2025–2005الزراليــــــــب العربيــــــــب المىــــــــتدامب )

  ودها الىت ما  لمليب المواءمب والتمادها.يلس ت ثي  ج

 
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2245)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 تقرير متابعة 

 تنفيذ الخطة التنفيذية اإلطارية للبرنامج الطارئ لألمن ال ذائي العربي 

 (2021 – 2017المرحلة الثانية )
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104دية )إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العا
 بعد اطالعه على: -

  مذ ر  األمايب العامب 
  ( 104( و)103بين دورتي المجلس ) األمايب العامبتقرير األمين العام حو  يقاط 
 ( بتاري  4732مذ ر  الميظمب العربيب للتيميب الزراليب رقم )4/7/2019  
 لمى ولينو بار ا االقتصاديب يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب  

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

 ـررـــيقـــ
 

بالبيايــــا  والمعلومـــــا  العربيــــب للتيميــــب الزراليــــب التــــي لــــم تـــــوا  الميظمــــب األلضــــاء  دلــــو  الــــدو  -1
 حــــــــــــو  تيذيــــــــــــذ م ويــــــــــــا  المرحلــــــــــــب الثاييــــــــــــب للبريــــــــــــامج الطــــــــــــارئ لألمــــــــــــن الغــــــــــــذا:ي العربــــــــــــي 

ــــــ2021–2017) ــــــا  الميظمــــــب ب ــــــا  حتــــــس يتىــــــيس (  يل ــــــر الذيــــــي  ل ــــــاس ىــــــرلب مواف يلــــــداد التقري
 الخا  بتيذيذ م ويا  البريامج.

 باةيجازا  المتحققب في هذا القأن.يلس المجلس الطلب من الميظمب رفع تقارير دوريب  -2
 

 
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2246)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 ي في المنطقة العربيةمشروع رصد ومتابعة األمن ال ذائ
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

  مذ ر  األمايب العامب 
  ( 104( و)103بين دورتي المجلس ) األمايب العامبتقرير األمين العام حو  يقاط 
  17/9/1992( بتاري  51( د.  )1147) واالجتمالي رقم االقتصاداقرار المجلس  
 ( بتاري  4732مذ ر  الميظمب العربيب للتيميب الزراليب رقم )4/7/2019  
 و بار المى ولين االقتصاديب يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب  

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

 ـررـــيقـــ
 

 تقريـــــر تذصـــــيلي   متابعـــــب األمـــــن الغـــــذا:ي فـــــي الميطقـــــب العربيـــــبالموافقـــــب للـــــس التمـــــاد يطـــــار رصـــــد و 
ـــــم   ـــــوم الميظمـــــب  م  ـــــذا تق ـــــب الزراليـــــب   لتقريـــــر األمـــــن الغـــــذا:ي العربـــــي ال ـــــذ العربيـــــب للتيمي بإصـــــداره مي

 .1992لام 
 

 
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2247)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 دعم وتطوير قطاع الزيتون في الدول العربية
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 على: اطالعهبعد  -

  مذ ر  األمايب العامب 
 ( بتاري  4967مذ ر  الميظمب العربيب للتيميب الزراليب رقم )22/7/2019  
  28/3/2019( بتاري  49في دورت  ) لميظمب العربيب للتيميب الزراليبلقرار المجلس التيذيذا  
 و بار المى ولين االقتصاديب يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب  

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

  (2) (1) يقـــــــرر

ل ا يلس التيظيمي إيقاء الم تب العربي للزيتون ضمن ال ي   بالميظمب العربيب للتيميب الزراليب يحالب مقترح  -1
وذلــق لدراىــت    2019االجتمــا  االىــتثيا:ي للجيــب الميظمــا  للتيىــي  والمتابعــب فــي ديىــمبر/  ــايون أو  

 .تم يدار لعرض  للس المجلس االقتصادا واالجتمالي في دورت  القادمب

يضــمام لعضــويب دلــو  الميظمــب العربيــب للتيميــب الزراليــب لتعزيــز التعــاون مــع المجلــس الــدولي للزيتــون  واال -2
 المجلس بصذب مراقب وتوقيع مذ ر  تذاهم بيي ما.

الطلب من الميظمـب العربيـب للتيميـب الزراليـب والميظمـب العربيـب للتيميـب الصـياليب والتعـدين اليظـر فـي تذعيـ   -3
ع المواصــذب العربيــب الموحــد  لزيــ  الزيتــون لتىــ ي  التجــار  البيييــب بــين الــدو  العربيــب  وذلــق بمــا يــتصءم مــ

ىوا  التصديريب لضمان زياد  التيافىيب لبـر ىلىـلب ييتـاج معايير ومقاييس الجود  العالميب المطلوبب في األ
 ىوا  العالميب.الزيتون في الدو  العربيب وبما ي هل ا لصيدماج في األ

 

 (5/9/2019 – 104د.ع  -2248)ق

 

                                                 

خطابـــار مـــن الجم وريـــب التويىـــيب تذيـــد فيـــ  برغبت ـــا فـــي  4/8/2019األخـــذ للمـــار أن الميظمـــب العربيـــب للتيميـــب الزراليـــب تلقـــ  بتـــاري  ( 1)
بتـــــاري   2019/م  10/49اىتضــــافب الم تـــــب العربـــــي للزيتــــون  وذلـــــق تذعـــــيصر لمــــا ورد بقـــــرار المجلـــــس التيذيــــذا للميظمـــــب رقـــــم 

28/3/2019. 
 ار برغبب جم وريب مصر العربيب باىتضافب الم تب العربي للزيتون.أخذ المجلس للم( 2)
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 رارــــــق
 بشأن
 لمجلس الوحدة االقتصادية العربيةالوضعية القانونية للتمديد لألمين العام 
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 :على بعد اطالعه -

  17/6/2019بتاري   2367خطاب وزار  التجار  بجم وريب العرا  رقم  
 و بار المى ولين االقتصاديب ألما  اجتمالا  اللجيب يتا:ج  

 تماع إلى إيضاحات األمانة العامة،وبعد االس -
   وفي ضوء المناقشات، -

 ـررـــيقـــ

األيظمــــــب يحالـــــب الموضــــــو  يلــــــس قطــــــا  القـــــ:ون القايوييــــــب باألمايــــــب العامــــــب ةبـــــداء الــــــرأا فــــــي ضــــــوء 
تم يــــدار وذلــــق خــــص  ثصثــــب قــــ ور مــــن تاريخــــ     واةجــــراءا  والقــــرارا  المعمــــو  ب ــــا فــــي هــــذا القــــأن

 قتصادا واالجتمالي في دورت  القادمب.لعرض  للس المجلس اال

 
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2249)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 النظام األساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية

 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 على: اطالعهبعد  -

   األمايب العامبمذ ر  

  للمجلس االقتصادا واالجتمالي( 103األمين العام حو  متابعب تيذيذ قرارا  الدور  )تقرير  

  ورقــــــم 8/2/2018بتـــــاري   (101  )د. (2179)قـــــرارا  المجلـــــس االقتصـــــادا واالجتمـــــالي رقـــــم  
  7/2/2019( بتاري  103( د.  )2222  ورقم )6/9/2018( بتاري  102( د.  )2205)

 (  لر ىــــا18قــــرارا  االجتمــــا ) ء المجــــالس واللجــــان الوطييــــب للىــــ ان فــــي الــــدو  العربيــــب )لمــــان– 
 ( 28/11/2017-27الممل ب األردييب ال اقميب يومي 

  /  بقــأن 4/1/2018( بتــاري  10/35مــذ ر  الميدوبيــب الدا:مــب للممل ــب األردييــب ال اقــميب رقــم )ج  
 ب الدو  العربيب  ييقاء مجلس أللس للى ان والتيميب في الدو  العربيب تح  مظلب جامع

  يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب االجتماليب و بار المى ولين 

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

 يقـــــــرر

حالتـ  يلـس مجلـس جامعـب  الموافقب للس اليظام األىاىي للمجلس العربي للى ان والتيميـب  بالصـيغب المرفقـب  وا 
 بيب في دورت  القادمب لصلتماد.الدو  العر 

 

 (5/9/2019 – 104د.ع  -2250)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 افتتاح البرلمان العربي للطفل في إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 ـــــــــ

 
 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -

 28/3/2010( بتاري  22( د.  )535ب رقم )قرار مجلس جامعب الدو  العربيب للس مىتوة القم   

 ( بتـــاري  146( د.  )8089قـــرارا  مجلـــس الجامعــــب للـــس المىـــتوة الــــوزارا رقـــم )ورقــــم 8/9/2016  
  7/3/2018( بتاري  149( د.  )8259)

 ( بتاري  101( د.  )2180قرار المجلس االقتصادا واالجتمالي رقم )8/2/2018  

  االجتماليب و بار المى ولين يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيب 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 يقـــــــرر

 

تثمين ج ـود دولـب اةمـارا  العربيـب المتحـد  فـي االهتمـام بالطذولـب  واةقـاد  بالمىـير  الرا:ـد  لصـاحب الىـمو  -1
لــس لصتحــاد حــا م يمــار  القــارقب  فــي دلــم القــي  الــد تور/ ىــلطان بــن محمــد القاىــمي  لضــو المجلــس األل

 الطذ  العربي وبياء أجيا  لربيب واليب وقادر  للس قياد  مجتمعا  المىتقب .

الترحيــب بافتتـــاح المقـــر الـــدا:م لــــ"البرلمان العربـــي للطذـــ " فــي يمـــار  القـــارقب بدولـــب اةمـــارا  العربيـــب المتحـــد   -2
الـد تور/ ىـلطان بـن محمـد القاىـمي  لضـو المجلـس بحضور صـاحب الىـمو القـي   2019يبري   7بتاري  

األللــس لصتحــاد حــا م يمــار  القــارقب  ومعــالي/ أحمــد أبــو الغــيط األمــين العــام لجامعــب الــدو  العربيــب  ولقــد 
   وايتخاب ممث  جم وريب الىودان ر:يىار ل ا.24/7/2019دورت  األولس بتاري  

للـــس ييقـــاء واىتضـــافب المقـــر الـــدا:م للبرلمـــان العربـــي للطذـــ  توجيـــ  القـــ ر لدولـــب اةمـــارا  العربيـــب المتحـــد   -3
 وتوفير متطلبا  لم  أمايت  الذييب.

الطلب من البرلمان العربي للطذ  رفع تقرير دورا حـو  أيقـطت  يلـس األمايـب العامـب للجامعـب )قطـا  القـ:ون  -4
تصــادا واالجتمــالي  وذلــق يدار  المــرأ  واألىــر  والطذولــب( ومــن ثــم لرضــ  للــس المجلــس االق –االجتماليــب 
 األىاىي.  وفقار ليظام

 

 (5/9/2019 – 104د.ع  -2251)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 مشروع لحماية المرأة في القطاع غير المنظم
 "بائعات الشاي واألطعمة"

 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 اطالعه على: بعد -

  ر  األمايب العامب  مذ 

 ( بتاري  25/37مذ ر  الميدوبيب الدا:مب لجم وريب الىودان رقم )14/7/2019  

 ( 14( ورقم )6قرارا مجلس وزراء الصحب العرب رقم ) .29/2/2019-28يومي  (51) د  

 اللجيب االجتماليب و بار المى ولين  ا يتا:ج ألما  اجتمال 

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

 ـررـــيقـــ

 حمايــــب المــــرأ  فــــي القطــــا  غيــــر المــــيظم "با:عــــا  القــــاال"مقــــرو  بقــــأن يحالــــب مقتــــرح جم وريــــب الىــــودان 
أن تقـوم اللجيــب باالىــت:ياس بالقـايون االىترقــادا العربــي  للــسلدراىـت   و واألطعمـب"  يلــس لجيـب المــرأ  العربيــب 

عتمــدين مــن مجلــس تراتيجيب العربيــب لصــحب األم ــا  واألطذــا  والمراهقــا   الم  حــو  التــأمين الصــحي  واالىــ
 .  تم يدار لعرض الموضو  للس المجلس االقتصادا واالجتمالي في دور  قادمبوزراء الصحب العرب

 
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2252)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 مبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل
 االجتماعيةفي ظل الحماية 
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 على: اطالعهبعد  -

   مذ ر  األمايب العامب 

 ( بتاري  25/37مذ ر  الميدوبيب الدا:مب لجم وريب الىودان رقم )14/7/2019  

 اللجيب االجتماليب و بار المى ولين ا يتا:ج ألما  اجتمال  

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

 ـررـــيقـــ 

يحالــــــب مقتــــــرح جم وريــــــب الىــــــودان حــــــو  "مبــــــادر  لتم ــــــين القــــــباب العــــــاطلين لــــــن العمــــــ  فــــــي ظــــــ  
الحمايــــــــــب االجتماليــــــــــب"  لمجلــــــــــس وزراء القــــــــــباب والرياضــــــــــب العــــــــــرب  وميظمــــــــــب العمــــــــــ  العربيــــــــــب  

والثقافـــــــب والعلـــــــوم )األل ىـــــــو(  لدراىـــــــت  تم يـــــــدار لعـــــــرض الموضـــــــو  للـــــــس  للتربيـــــــبوالميظمـــــــب العربيـــــــب 
 المجلس االقتصادا واالجتمالي في دور  قادمب.

 
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2253)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية 

 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104عادية )إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته ال
 على: اطالعهبعد  -

  مذ ر  األمايب العامب 

 (  103تقرير األمين العام حو  متابعب تيذيذ قرارا  الدور )للمجلس االقتصادا واالجتمالي  

 ( 104( و)103تقرير األمين العام حو  يقاط األمايب العامب بين دورتي المجلس ) 

 االجتماليب و بار المى ولين  بيتا:ج ألما  اجتمالا  اللجي 

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

 ـررـــيقـــ

ا ص اةحاطبأوالً   .االجتماليب والتيمويب المجاال  في الدولي العربي التعاون العامب حو  األمايب بتقرير للمر

 الصيني: –ثانيًا: منتدى التعاون العربي 

 صحة:في مجال ال  -1

الترحيب بيتا:ج ألما  الدور  الثاييب لميتدة التعاون العربي الصييي فـي مجـا  الصـحب  الـذا لقـد خـص  
بالمر ز الوطيي للم تمرا  في ب ين بجم وريب الصين القعبيب  وت لي  األمايب  18/8/2019-16الذتر  

 العامب بمتابعب تيذيذ يتا:ج .

 في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا:  -2

مواصــلب اةجــراءا  الصزمــب لإللــداد والتحضــير الجيــد لعقــد الــدور  الثالثــب لميتــدة بت ليــ  األمايــب العامــب 
فـــي جم وريـــب   2019الصـــييي ليقـــ  الت يولوجيـــا واةبـــدا   المقـــرر لقـــده خـــص  لـــام  –التعـــاون العربـــي 

 .القعبيب الصين

 في مجال حوار الحضارات:  -3

لعقــد الــدور  الثاميــب ليــدو    جــراءا  الصزمــب لإللــداد والتحضــير الجيــدمواصــلب اةبت ليــ  األمايــب العامــب 
العصقــا  العربيــب الصــيييب والحــوار بـــين الحضــارتين العربيــب والصــيييب فـــي الممل ــب المغربيــب خــص  لـــام 

2019. 
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 في مجال المرأة:  -4
  خص  في دورت  الثالثب   الصيييب –ميتدة المرأ  العربيب ل الممل ب العربيب الىعوديب باىتضافبالترحيب

 .2019 الربع األخير من لام

  لعقــد ألمــا  الميتــدة الصزمــب لإللــداد والتحضــير الجيــد   مواصــلب اةجــراءا بت ليــ  األمايــب العامــب
 .2019خص  الربع األخير من لام 

 الهندي: -ثالثًا: منتدى التعاون العربي 

 في مجال التعليم والبحث العلمي:

مواصــلب اةجــراءا  الصزمــب لإللــداد والتحضــير الجيــد لعقــد مــ تمر ر ىــاء الجامعــا  بلعامــب ت ليــ  األمايــب ا
 في دولب اةمارا  العربيب المتحد .  2019العربيب وال يديب  المقرر لقده خص  الربع األخير من لام 

 الياباني: -التعاون العربي  :رابعاً 

باييــب حــو  "التعلــيم والتيميــب المىــتدامب فــي العــالم العربــي" خــص  اليا -الترحيــب بعقــد الما:ــد  المىــتدير  العربيــب 
ـــر  الجايـــب اليابـــايي فـــي تيذيـــذ أهـــدا  التيميـــب 2019قـــ ر ىـــبتمبر/ أيلـــو   ـــس االىـــتذاد  مـــن خب   والتطلـــع يل

 المىتدامب في الميطقب العربيب.

 
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2254)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 للتمكين االقتصادي واالجتماعي مشروع االستراتيجية العربية
 للمرأة بالمناطق الريفية

 ـــــ

 

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

   مذ ر  األمايب العامب 

 ( بتاري  828مذ ر  الميدوبيب الدا:مب للجم وريب التويىيب رقم )5/8/2019  

   راتيجيب العربيب للتم ين االقتصادا واالجتمالي للمرأ  في المياط  الريذيباالىتمقرو  

 اللجيب االجتماليب و بار المى ولين  ا يتا:ج ألما  اجتمال 

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

 
 ـررـــيقـــ

الىـــــتراتيجيب العربيـــــب للتم ـــــين توجيـــــ  القـــــ ر يلـــــس الجم وريـــــب التويىـــــيب للـــــس ج ودهـــــا ةلـــــداد ا -1
 االقتصادا واالجتمالي للمرأ  في المياط  الريذيب وخطت ا التيذيذيب.

الىـتراتيجيب العربيـب للتم ـين االقتصـادا واالجتمـالي للمـرأ  ت لي  األمايـب العامـب بتعمـيم مقـرو  "ا -2
رين مـن تاريخـ   " للس الدو  األلضاء ةبـداء مصحظات ـا فـي مولـد غايتـ  قـ في المياط  الريذيب

 .(105تم يدار اللتمادها من المجلس االقتصادا واالجتمالي في دورت  القادمب )

 

 
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2255)ق
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 رارــــــق

 بشأن
 عرض أنشطة ومشروعات اآللية المشتركة لجمهورية السودان وجامعة الدول العربية 

 لدعم األوضاع اإلنسانية في جمهورية السودان
 ـــــ

 
 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 كبار المسؤولين،المجلس على مستوى نتائج أعمال اجتماعات  بعد اطالعه على -

يضاحاتو  السودان جمهورية وفد من الُمقدومة اإلحاطة إلى االستماع وبعد -  العامة، األمانة ا 
 المناقشات، ضوء وفي -

 

 ـررـــيقـــ
 

اةحاطــــــب للمــــــار بــــــالعرض الــــــذا قد مــــــ  وفــــــد جم وريــــــب الىــــــودان بقــــــأن أيقــــــطب ومقــــــرولا  اتليــــــب 
ـــــدلم األوضـــــا  اةيىـــــاييب فـــــي جم وريـــــب  المقـــــتر ب بـــــين جم وريـــــب الىـــــودان وجامعـــــب الـــــدو  العربيـــــب ل

ــــب القــــقيقب الدالمــــب أللمــــا  ات ــــدو  العربي ــــب الىــــودان  واةلــــراب لــــن القــــ ر والتقــــدير لمىــــاهما  ال لي
ـــــــز  ـــــــب لتعزي ـــــــب ل لي ـــــــدلم األيقـــــــطب والمقـــــــرولا  المقبل المقـــــــتر ب  ومياقـــــــدت ا مواصـــــــلب مىـــــــاهمات ا ل

 الىصم والتيميب في جم وريب الىودان.
 

 

 (5/9/2019 – 104د.ع  -2256)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 الموضوعات الواردة من الدول األعضاء المدرجة تحت بند ما يستجد من أعمال
 ية()الجوانب االجتماع

 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -

   مذ ر  األمايب العامب 

  6/8/2019بتاري   (2019/ م   /2272)مذ ر  الميدوبيب الدا:مب لدولب فلىطين رقم  

  6/8/2019ري  بتا (832)مذ ر  الميدوبيب الدا:مب للجم وريب التويىيب رقم  

  18/8/2019بتاري   ( 847)مذ ر  الميدوبيب الدا:مب للجم وريب التويىيب رقم  

  29/8/2019بتاري   (2570)مذ ر  الميدوبيب الدا:مب للممل ب األردييب ال اقميب رقم  

 االجتماليب و بار المى ولين ب يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجي 

 لعامة،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة ا -
   وفي ضوء المناقشات، -

 ـررـــيقـــ
الطلب من الدو  األلضاء التي واف  األمايب العامب بموضولا  تح  بيد ما يىتجد من ألما   يحالت ا من 

التخـاذ مـا يلـزم بقـأي ا  وهـي للـس خص  األمايب العامـب يلـس المجـالس الوزاريـب واللجـان والميظمـا  المختصـب 
 اليحو التاليص

 .المر ز العربي لدراىا  التم ين االقتصاداييقاء  -1
 تم ين األقخا  ذوا اةلاقب وضمان القمو  والمىاوا . -2
 الىن.  بار ورفاه والتضامن االجتمالي االقتصاد -3

يقامب معرض ىيوا للس مىتوة الدو  العربيب للمقاريع االقتصاديب األىريب للتعريـ  بقصـ  يجـاح  -4
 في تحىين أوضال ا االجتماليب. مت امىاهما  األىر وتثمين مىاه

تحذيـــز الـــدو  العربيـــب لـــدلم م ـــون المجتمعـــا  المىتضـــيذب ضـــمن خطـــب االىـــتجابب األردييـــب لألزمـــب  -5
 الىوريب وحىب األولويا  الوارد  في الخطب.

 (5/9/2019 – 104د.ع  -2257)ق

 



68 

 رارــــــق
 بشأن

 التنمية المستدامة 
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104جتماعي في دورته العادية )إن المجلس االقتصادي واال
 اطالعه على: بعد -

  مذ ر  األمايب العامب 

 (  103تقرير األمين العام حو  متابعب تيذيذ قرارا  الدور )للمجلس االقتصادا واالجتمالي  

 ( 104( و)103تقرير األمين العام حو  يقاط األمايب العامب بين دورتي المجلس ) 

  2030للجيــــب العربيــــب لمتابعــــب تيذيــــذ أهــــدا  التيميــــب المىــــتدامب  الىــــادستوصــــيا  االجتمــــا  تقريــــر و 
   13/6/2019-12يومي  بالميطقب العربيب

 ( للجيــب التيىــي  العليــا للعمــ  العربــي المقــترق بر:اىــب معــالي األمــين 48تقريــر وقــرارا  الــدور  العاديــب )
 ( 20/6/2019 -19العام )بيرو ص 

  للس مىتوة  بار المى ولين  جتما  المجلسألما  ايتا:ج 

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

 ـررـــيقـــ

االجتمـــا  الىــــادس للجيـــب العربيـــب لمتابعــــب تيذيـــذ أهـــدا  التيميــــب تقريــــر وتوصـــيا  اةحاطـــب للمـــار ب -1
 .بالميطقب العربيب 2030المىتدامب 

 ليىــخب الثالثــب مــن األىــبو  العربــي للتيميــب المىــتدامبمصــر العربيــب ل الترحيــب باىتضــافب جم وريــب -2
بالقاهر   ودلو  الدو  العربيب والميظما  العربيب المتخصصب للمقار ب  6/11/2019-3خص  الذتر  
 في فعاليات .

ب الترحيب بعقد اليىخب الثاييب من ملتقس الميظما  العربيب المتخصصب ودورها في تيذيذ خطب التيميـ -3
بمقــر األمايــب العامــب  ودلــو  جميــع  2019/تقــرين أو  وذلــق خــص  قــ ر أ توبر 2030المىــتدامب 

 .ألمال  بذالليبم ىىا  العم  العربي المقترق للمقار ب في 

 
 (5/9/2019 – 104د.ع  -2258)ق
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 رارــــــق
 بشأن

 تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،104واالجتماعي في دورته العادية ) إن المجلس االقتصادي
 على: اطالعهبعد  -

 (  29/2/2019-28( لمجلس وزراء الصحب العرب )القاهر ص 51قرارا  الدور ) 

 (  23/4/2019( لمجلس وزراء القباب والرياضب العرب )القاهر ص 42قرارا  الدور ) 

 (  لمجلس وزراء الصحب العر 52قرارا  الدور ) ( 20/5/2019-19ب )جيي ص 

  (  27/6/2019العربي للمياه )األمايب العامبص  الوزارا( للمجلس 11الدور   العاديب ) وقرارا تقرير 
  (  14/2/2019-13الرابع للجيب الذييب للمل يب الذ ريب )األمايب العامبص  االجتما   اوتوصيتقرير 
  العليـا للعمـ  العربـي المقـترق بر:اىـب معـالي األمـين العـام ( للجيـب التيىـي48الدور  العاديب ) وقرارا تقرير  

 ( 20/6/2019 -19ص )بيرو 
  ــــب لــــن المجلــــس االقتصــــادا 28) الــــدور  وتوصــــيا تقريــــر ــــب الميظمــــا  للتيىــــي  والمتابعــــب الميبثق ( للجي

 ( 11/7/2019 –7واالجتمالي )األمايب العامبص 
 7لعربيـــب للحـــد مـــن مخـــاطر ال ـــوار  )األمايـــب العامــــبص تقريـــر وقـــرارا  االجتمـــا  الثـــايي تليـــب التيىـــي  ا-

8/8/2019 ) 
  ( 29/8/2019( للجيب م ىىا  المجتمع المديي )األمايب العامبص 27االجتما  ) وتوصيا تقرير 
  يتا:ج ألما  اجتمالا  اللجيتين االقتصاديب واالجتماليب و بار المى ولين 

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

 ـررـــيقـــ
 :المجالس الوزارية: أوالً 

 :اإلحاطة علمًا بـ
 (  29/2/2019-28( لمجلس وزراء الصحب العرب )القاهر ص 51قرارا  الدور.) 

 (  23/4/2019( لمجلس وزراء القباب والرياضب العرب )القاهر ص 42قرارا  الدور.) 

 (  لمجلس وزراء الصحب ال52قرارا  الدور ) (. 20/5/2019-19عرب )جيي ص 
 ( 27/6/2019( للمجلس الوزارا العربي للمياه )األمايب العامبص 11تقرير وقرارا  الدور  العاديب.) 
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 :اللجان: ثانياً 
 :الموافقة على

 (. 14/2/2019-13تقرير وتوصيا  االجتما  الرابع للجيب الذييب للمل يب الذ ريب )األمايب العامبص  -
( للجيب التيىي  العليا للعم  العربي المقترق بر:اىب معالي األمـين العـام 48الدور  العاديب )تقرير وقرارا   -

( من خامىار من توصيا  اللجيـب بقـأن الطلبـا  2( و)1(  باىتثياء الذقرتين )20/6/2019-19)بيرو ص 
ن االيت ـاء المقدمب من االتحـادا  العربيـب المتخصصـب للحصـو  للـس صـذب مراقـب فـي اللجيـب  وذلـق لحـي

مـــن يلـــداد مقـــرو  قوالـــد وضـــوابط ايضـــمام أيـــب م ىىـــب لربيـــب جديـــد  تحظـــس بصـــذب مراقـــب لـــدة لجيـــب 
 التيىي  العليا للعم  العربي المقترق.

ـــب للحـــد مـــن مخـــاطر ال ـــوار  )األمايـــب العامـــبص - ـــب التيىـــي  العربي ـــايي تلي -7تقريـــر وقـــرارا  االجتمـــا  الث

8/8/2019.) 
 (.29/8/2019 ( للجيب م ىىا  المجتمع المديي )األمايب العامبص27)تقرير وتوصيا  االجتما   -
االقتصــــادا ( للجيــــب الميظمــــا  للتيىــــي  والمتابعــــب الميبثقــــب لــــن المجلــــس 28تقريــــر وتوصــــيا  الــــدور  ) -

 :مع التأ يد للس ما يلي  (11/7/2019–7 واالجتمالي )األمايب العامبص
 صب بال ي:ب العربيب للطاقب الذريب. الخا المعدلب الموافقب للس اتذاقيب اةيقاء .1

ح ــام لامــب موحــد  تىــالد الميظمــا  أجامعــب وضــع مقــرو  معــايير و لمايــب العامــب لألا يلــسالطلــب  .2
ن تعـرض للـس لجيـب الميظمـا  للتيىـي  أللـس   العربيب المتخصصب للىير قدمار يحو التموي  الـذاتي

 الجتمالي.  تم يدار اللتمادها من المجلس االقتصادا وا  والمتابعب

ميظمب المرأ  العربيب في اجتمالا  لجيب الميظما  للتيىي  والمتابعـب  ولـرض مقار ب التأ يد للس  .3
 –تقـارير الحىـابا  الختاميــب  –داريـب ةتقـارير هي:ـا  الرقابــب الماليـب وا – يجـازا ة)تقـارير ا تقاريرهـا

 يقاء الميظمب.يب من اتذاقي 16و 15الخطط والموازيا (  وذلق تيذيذار للمادتين 

  ىاىــيب الموحــدأليظمــب األبمــا يتماقــس مــع ا : ايقــايميظمــب المــرأ  العربيــب تعــدي  اتذاقيــب  يلــسالطلــب  .4
 .  في هذا القأنالمعتمد  من المجلس االقتصادا واالجتمالي وقرارات

تمال ـا عقـد اجلدلو  اللجيب الذييـب المعييـب بدراىـب األيظمـب األىاىـيب للميظمـا  العربيـب المتخصصـب  .5
الىــت ما  دراىــب المواضــيع الم لذــب ب ــا مــن قبــ  لجيــب   2019يــوفمبر و   تــوبرأ خــص  قــ راالقــادم 

 الميظما  للتيىي  والمتابعب الميبثقب لن المجلس االقتصادا واالجتمالي. 

الطلـــب يلـــس األمايــــب العامـــب الترتيــــب لعقـــد جلىــــب خاصـــب أثيــــاء االجتمـــا  االىــــتثيا:ي القـــادم للجيــــب  .6
  للتيىي  والمتابعب  لمياققب مقترحا  الدو  العربيب والميظما  العربيب المتخصصب ةيجاد الميظما

 حلو  للمتأخرا  المترا مب للس الدو  في موازيا  الميظما  العربيب المتخصصب.
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 رارــــــق
 بشأن

  واالجتماعي ياالقتصاد للمجلس( 105) الدورة عقد ومكان موعد تأكيد
 للمجلس (106) الدورة عقد ومكان موعد وتحديد

 ـــــ

 الوزاري، المستوى على( 104) العادية دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس إن
 :على اطالعه بعد -

 7/2/2019 بتاري  103  .د( 2227) رقم واالجتمالي االقتصادا المجلس قرار  
  المى ولين   بار وةمىت للس المجلس اجتما  ألما  يتا:ج 

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

 ـررـــيقـــ
 2019ديىمبر/ ايون أو   12-10 الذتر  خص  العامب األمايب بمقر والمتابعب التيذيذ لجيب اجتما  لقـد  :أوالً 

     هـــ.1441ربيع االخر  15 – 13 مواف ال

 على العامة األمانة بمقر للمجلس االقتصادي واالجتماعي (105) العادية الدورة عقد موعد تأكيد: ثانيًا  
   :التالي النحو

ــــــــــــب اجتمــــــــــــا  -1 ــــــــــــامن المــــــــــــديي المجتمــــــــــــع م ىىــــــــــــا  لجي ــــــــــــوم والعقــــــــــــرون الث   الخمــــــــــــيس ي
 هــ.1441 اتخر جمادة 5 المواف   2020 ثان  ايون/ يياير 30

 الموافــــــــــــــ    2020 قــــــــــــــباط/ فبرايــــــــــــــر 2 األحــــــــــــــد يــــــــــــــوم االجتماليــــــــــــــب اللجيــــــــــــــب اجتمــــــــــــــا  -2
 .هــ1441 اتخر جمادة 8

  2020 قــــــــــباط/ فبرايــــــــــر 4-3 والثصثــــــــــاء االثيــــــــــين يــــــــــومي االقتصــــــــــاديب اللجيــــــــــب اجتمــــــــــا  -3
 هــ.1441 اتخر جمادة 10-9 الموافقين

 األربعـــــاء يــــــوم المى:وليــــــن  بـــــار مىـــــتوة للـــــس واالجتمـــــالي االقتصـــــادا المجلـــــس اجتمـــــا  -4
 هــ.1441 اتخر جمادة 11 المواف   2020 قباط/ فبراير 5

ـــــــــس اجتمـــــــــا  -5 ـــــــــوزارا المىـــــــــتوة للـــــــــس واالجتمـــــــــالي االقتصـــــــــادا المجل ـــــــــوم ال   الخمـــــــــيس ي
 هــ.1441 اتخر جمادة 12 المواف   2020 قباط/ فبراير 6

ــاً   2020يوييــو/ حزيــران  18-16 الذتــر  خــص  العامــب يــباألما بمقــر والمتابعــب التيذيــذ لجيــب اجتمــا  لقـــد :ثالث
 هـــ.1441قوا   26 – 24 المواف 
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 على العامة األمانة بمقر للمجلس االقتصادي واالجتماعي( 106) العادية الدورة عقد موعد تحديد ::رابعاً 
 :التالي النحو

  2020 آب/ ىطسأغ 27 الخميس يوم والعقرون التاىع المديي المجتمع م ىىا  لجيب اجتما  -1
 هــــ. 1442محرم  8 المواف 

 هــــــ. 1442محرم  11 المواف   2020 آب/ اغىطس 30 األحد يوم االجتماليب اللجيب اجتما  -2

  (2020/ أيلو  ىبتمبر 1اغىطس/آب( و ) 31) والثصثاء االثيين يومي االقتصاديب اللجيب اجتما  -3
 هـــــ. 1442محرم  13 - 12 الموافقين

  األربعــــــــاء يـــــــــوم المى:وليـــــــــن  بــــــــار مىــــــــتوة للــــــــس واالجتمــــــــالي االقتصــــــــادا المجلــــــــس اجتمــــــــا  -4
 هـــــ. 1442محرم  14 المواف   2020 ىبتمبر/ أيلو   2

ــــــــــــس اجتمــــــــــــا  -5   الخمــــــــــــيس يــــــــــــوم الــــــــــــوزارا المىــــــــــــتوة للــــــــــــس واالجتمــــــــــــالي االقتصــــــــــــادا المجل
 هــــ. 1442محرم  15 المواف   2020 ىبتمبر/ أيلو  3
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 2020ش>ا;  /ف8'ای' 6األمانة العامة: 



4 

 
 تق'*'

 واالج,Hاعي االق,@ادW الVHلU اج,HاعحFل 
 FزارW ـــــال F\ ـــــالH], ىـــــعل
 )105( ةـالعادی &ورةلا

 2020 ش>ا; /ف8'ای' 6 - ه1441 اآلخ' جHاد\ 12
 ــــــــــ

 :االف,,اح: أوالً 
 انعقــاد ومkــان م9عــ@ F`ــأن) 5/9/2019 – 104 ع.د -2260ق( رقــu واالج:$ــاعي االق:CــادB ال$#لــ! لقــ0ار تLف*ــMاً  -1

ــــ@ورة ــــ!) 105( ال ــــ@تعُ  واالج:$ــــاعي، االق:CــــادB لل$#ل ــــ@ورة ق ــــ!) 105( ال ــــى لل$#ل ــــ9زارB  ال$;ــــ:89  عل ــــار1خ ال  ب:
 ،4/2/2020-3 ب:ـار1خ االق:CـادJة الل#Lـة واج:$ـاع ،5/2/2020 ب:ار1خ xول*)ال$; wXار م;:89  وعلى ،6/2/2020

 .العامة األمانة F$ق0 2/2/2020 ب:ار1خ االج:$اI<ة الل#Lة واج:$اع

 وال$gL$ـات الع0?<ـة ال$ال<ـة وال$xس;ـات الع0?<ـة، الـ@ول عـ) م$_لـ9ن  الـ9زارB  ال$;ـ:89  علـى ال$#ل! اج:$اع في شارك -2
 . العامة واألمانة الع0?<ة، Yاداتواالت ال$:CCVة الع0?<ة

 الـ@ورة رئاسـة دول:ـه ت9لـz الـBM فل;ـZ*)، ب@ولـة الـL]9ي االق:Cـاد وز1ـ0 – ع;ـ*لي خالـ@ /ال;ـ*@ معالي االج:$اع اف::ح -3
 لألمانـة ال`ـ0k موقـ@ّ  ،الع0?<ـة الـ@ول ب9فـ9د خاللهـا رحـX Wل$ـة معال<ه وألقى. واالج:$اعي االق:CادB لل$#ل!) 104(

 حفـــاوة علـــى الع0?<ـــة مCـــ0 ل#$ه9ر1ـــة Fال`ـــ0k تقـــ@م X$ـــا. الـــ@ورة هـــMه أع$ـــال إلن#ـــاح ال$MPولـــة #هـــ9دال علـــى العامـــة
 جاللـــة -تعـــالى هللا Fـــإذن – لـــه ال$غفـــ9ر وفـــاة فـــي ع$ـــان ل;ـــلLZة ال:عـــازVF  Bـــال� وتقـــ@م. ال~ـــ<افة وXـــ0م االســـ:wQال
 صــفقة" ت#ــاه ال$9حــ@ مــ9قفهu علــى األع~ــاء للــ@ول والع0فــان Fال:قــ@ی0 معال<ــه ت9جــهX$ــا . ســع*@ بــ) قــاب9س ال;ــلZان

. ال0اهLـة ال$0حلـة فـي الفل;L*Zي االق:Cاد ل@عu ال@ع9ة ج@د X$ا لها، ال0اف� فل;Z*) دولة م9قف على وال:أك*@ "الق0ن 
) 105( الــ@ورة رئاســة ل:;ــلu قZــ0، ب@ولــة ال$ال<ــة وز1ــ0 – الع$ــادB شــq10 علــي /ال;ــ*@ معــالي دعــا ،Xل$:ــه خ:ــام وفــي

 .وال;@اد ال:9ف*j ;<ادتهل م:$L<اً  واالج:$اعي، االق:CادB لل$#ل!

4- zـ0 دولـة ت9لZلل$#لـ!) 105( الـ@ورة رئاسـة ق BـادC:علـي /ال;ـ*@ معـالي وألقـى واالج:$ـاعي، االق q10شـ Bالع$ـاد- 
 ال$MPولـــة ال#هـــ9د علـــى فل;ـــZ*) ل@ولـــة Fال`ـــ0k وتقـــ@م ال9فــ9د، Fال;ـــادة خاللهـــا رحـــX Wل$ـــة قZـــ0، ب@ولـــة ال$ال<ـــة وز1ــ0

 أه$<ـة إلـى معال<ـه وأشـار). 105( الـ@ورة ألع$ـال ال#*ـ@ اإلعـ@اد علـى العامـة ولألمانـة لل$#ل!،) 104( ورةال@ إلن#اح
 فــي وال:L;ــ*j ال:عــاون  مــ) م1iــ@ إلــى وتZلعــه ال$`ــ:0ك، الع0?ــي الع$ــل م;ــ*0ة وتع1iــi دعــu فــي ال$#لــ! اج:$اعــات

 ع0ضـه ال$قـ0ر واالج:$ـاعي االق:CـادB لـفال$ رأسـها وعلى ،الYال<ة ال@ورة أع$ال ج@ول في ال$ع0وضة ال$9ض9عات
 – ب*ــ0وت( ال0اFعــة دورتهــا فــي ال:L$19ــة الع0?<ــة الق$ــة عـ) الCــادرة القــ0ارات تLف*ــM وم:اFعــة القادمــة، الع0?<ــة الق$ــة علـى

 مــ) 10X$ــة w$Fــادرة جــاء والــBM دوالر؛ مل*ــ9ن  QF 200<$ــة ال0ق$ــي لالق:Cــاد صــL@وق  إن`ــاء Fالــ0XM وخــ�َّ  ،)2019
Wاح /ال`ــ<خ ال;ــ$9 صــاحwاح ال#ــاب0 األح$ــ@ صــwــCدولــة أم*ــ0 -ال ،zال]19ــ z$دولــة وســاه zال]19ــ uوق  بــ@ع@LــCال 

 إلـى معال<ـه أشـار X$ـا. أمk10ي دوالر مل*9ن  P$F 50لغ ب@ع$ه ق0Z دولة ساه$X z$ا أمk10ي، دوالر مل*9ن  P$F 50لغ
 األمــ0 إقام:هــا؛ تYــ9ل دون  ال:ــي ل$ع9قــاتا Xافــة Fإزالــة اإلســ0اع وضــ0ورة ال]Pــ80  الع0?<ــة الYــ0ة ال:#ــارة مZLقــة م9ضــ9ع

BMاع@ ال;J اد إ[الق فيYي االتX0$#في الع0?ي ال zـاً  وأشـار. لـه ال$ق0ر ال9ق~Jضـ0ورة إلـى أ uإل<ـه ت9صـل مـا دعـ 
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 اتفا�<ـة م`ـ0وع إعـ@اد F`ـأن) X 2020ان9ن ثـان /یLای0( ال$غ0?<ة ال$$ل]ة في ُعق@ الBM ال$;:89  عالي ال0PVاء اج:$اع
 .وال$:;ارعة الY@ی_ة ال:9Zرات ل$9اكwة ال#@ی@ة، الع0?<ة االس:_$ار

 فل;ـZ*) ل@ولـة وال:قـ@یF 0ال`ـ0k اسـ:هلها Xل$ـة الع0?<ـة الـ@ول ل#امعة العام األم*) – الs>t أب9 أح$@ ال;*@ معالي ألقى -5
 رئاســة *هــات9ل علــى قZــ0 دولــة إلــى Fال:ه�Lــة ت9جــه X$ــا واالج:$ــاعي، االق:CــادB لل$#لــ!) 104( للــ@ورة رئاســ:ها علــى

 االج:$ــاع أع$ــال جــ@ول أن إلــى معال<ــه وأشــار. والL#ــاح ال:9ف*ــj خــال� لهــا م:$L<ــاً  لل$#لــ!،) 105( العادJــة الــ@ورة
 والـBM القادمـة، الع0?<ـة للق$ـة ال$0فـ9ع واالج:$ـاعي االق:CـادB ال$لـف مقـ@م:ها وفي الهامة، ال$لفات م) ع@داً  ی:~$)

W#J ادرات ی:~$) أنwاد وم`0وعات مC:ةاقJ ة>I19ة واج:$ا$Lاألث0 تع9د وتF فعLاشـ0 والw$الع0?ـي ال$ـ9ا[) علـى ال 
BMــاء أثقل:ــه الــwIــاة أ>Yــا. ال$X ــ019 ضــ0ورة إلــى معال<ــه أشــارZ:19ــة م`ــ0وعات واب:]ــار الع$ــل آلل<ــات ال$;ــ:$0 ال$Lت 
 إلـى معال<ـه وأشـار. ثارهـاآ مـ) والYـ@ ل$9اجه:ها و?0امج خsZ ووضع ال$9gLرة ال:J@Yات إلى االن:wاه مع Fال:9ازB  رائ@ة

 واتفا�<ـة ال]Pـ80، الع0?<ـة الYـ0ة ال:#ـارة مZLقـة ومLهـا) 105( الـ@ورة أع$ـال ج@ول على ال$ع0وضة الهامة ال$9ض9عات
 الالج�ـ*) م#:$عـات تقاسـ*ها ال:ـي الCـwbة اإلن;ـان<ة األوضاع إلى أشار ،Xل$:ه خ:ام وقPل. ال#@ی@ة الع0?<ة االس:_$ار
 .لهu الالزمة ال0عاJة ل:ق@uJ سP*ل kFل الع$ل إلى داI<اً  الع0?<ة، ال$ZLقة م) @انبل ع@ة في والLازح*)

 العامـة ولألمانـة ال9فـ9د، لل;ـادة Fال`ـ0k ف*هـا ت9جـه Xل$ة ،الع0?<ة الغ0ف التYاد العام األم*) – حLفي خال@ /ال;*@ ألقى -6
 Fـال:عq10 وقـام. الع0?<ـة االق:Cـادات فـي ال$Yـ9رB  اهلـ@ور نgـ0ًا  ال:#ار1ـة الغـ0ف دور ب:فع*ل م:iای@اً  اه:$اماً  ت9لي ال:ي

 األع$ــال رواد م_ــل االتYــاد بهــا Jقــ9م ال:ــي ال$wــادرات Fعــ� عــ) تYــ@ث X$ــا الع0?<ــة، الغــ0ف اتYــاد عــ) مــ9جF i`ــkل
 الــBM الــ@ور إلــى أشــار X$ــا. وال$;ــ:_$10) األع$ــال أصــYاب مــع لل:9اصــل الع0?ــي لل`ــwاب ف0صــة J`ــkل الــBM العــ0ب
 ن:ائ#هــا مــ) Xــانال:ــي و  وأجانــW، عــ0ب قــادة YF~ــ9ر اق:CــادJة اج:$اعــات عقــ@ فــي الع0?<ــة الغــ0ف اتYــاد Fــه Jقــ9م

j*قYة الهامة االس:_$ارات م) ال]_*0 تX0:`$ا. وال$X ـادرات مـ) عـ@د إلـى أشـارw$ـ9ل: م_ـل القائ$ـة الY:ال BـادC:االق 
 .الVاص القZاع مL:@8 األع$ال، حاضLات ال0ق$ي،

 Fال`ــ0k ف*هــا ت9جــه Xل$ــة ال:#ــارة، ل:$19ــل اإلســالم<ة ال@ول<ــة لل$xس;ــة ال:Lف*ــBM الــ0ئ<! – ســPLل هــاني /ال$هLــ@س ألقــى -7
: ال:L$19ــة الع0?<ــة الق$ــة قــ0ار ب:Lف*ــM الVاصــة ال$;ــ:#@ات آخــ0 لعــ0ض لل$xس;ــة الف0صــة إتاحــة علــى العامــة لألمانــة

 مwـادرة مـ) ال_ان<ـة ال$0حلـة و�[ـالق ب:Cـ$<u والVـاص ،)2019 – ب*ـ0وت( ال0اFعـة دورتها في واالج:$اI<ة االق:CادJة
 .ال`أن هMا في الفL<ة ال:فاص*ل Fع� Fع0ض وقام. الع0?<ة لل@ول ال:#ارة أجل م) ال$;اع@ة

8- zة /ال;*@ة ألقL*أح$@ أم @$Yل$ة لالع:$اد، الع0?ي ال#هاز رئ<! – مX z0 ف*ها ت9جهkال`ـF ـ9ر، لل;ـادة~Yال zوقامـ 
q10ال:عF (ة ال#هـاز عـZقـ9  ال:ـي واألن`ـJبهـا، م BMإلـى یهـ@ف والـ s>ـZV:ال j*ـ;L:ـ019 والZ:ـا� وال`Lجهـات اع:$ـاد ل 

u>*قة تقFاZ$ال@ول الF ،ا في الع0?<ة الق@رات رفع إلى إضافة الع0?<ةMا ال$#ال، ه$F uاه;J في uـة ال:#ـارة دع>L*Pبـ*) ال 
 ومــا واالج:$ــاعي :CــادBاالق ال$#لــ! جهــ9د إلــى أشــارت X$ــا. أخــ80  جهــة مــ) العــالu ودول جهــة، مــ) الع0?<ــة الــ@ول
 العادJــة الــ@ورة عــ) الCــادر القــ0ار Fالــ0XM وخCــz الع0?<ــة، الــ@ول اق:CــادJات دعــu فــي هامــة قــ0ارات مــ) عLــه صــ@ر

 لل:L$<ــة الع0?<ـة وال$gL$ـة العامـة األمانـة م;ـ:89  علـى ال$MPولـة ال#هـ9د Xافـة دعـu علـى @أكَّـالـBM و  ،2015 عـام) 95(
 ال$9حــ@ة، الع0?<ــة الQ<اســ<ة ال$9اصــفات نgــام تZــ019 بهــ@ف ال$عL<ــة، وال@ول<ــة ع0?<ــةال وال$gL$ــات وال:عــ@ی) الCــLاI<ة

 ال:ـي ال$k:;ـwات علـى الYفـا� ضـ0ورة إلـى أشـارت X$ـا. الع0?<ـة الـ@ول فـي الغـMاء وسالمة ال#9دة و?L<ة الفL<ة والق9اع@
zققYقة في االع:$اد م#ال في تZL$الع0?<ة ال. 
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 لU:إق'ار ج&ول أعHال الVH ثانBًا:
 اس:ع0ض ال$#ل! ب9Lد م`0وع ج@ول أع$اله، وأق0ه على ال9YL ال:الي:

v &a8تق'*': األول ال MNالعام األم: 

 .واالج:$اعي االق:CادB لل$#ل!) 104( ال@ورة ق0ارات تLف*M م:اFعة -1

 ).105(و) 104( ال$#ل! دورتي ب*) �<$ا العامة األمانة ن`ا� -2

v &a8اني الKال: 

 ).2020 آذار /مارس) (31( ع.د الق$ة م;:89  على الع0?<ة ال@ول جامعة ل$#ل! :$اعيواالج االق:CادB ال$لف

v &a8ال bالKال: 
: اللLPان<ــة ال#$ه9ر1ـة – ب*ـ0وت( ال0اFعـة دورتهــا فـي واالج:$اI<ـة االق:CـادJة: ال:L$19ـة الع0?<ــة الق$ـة قـ0ارات تLف*ـM م:اFعـة

20/1/2019.( 
v &a8ع الLال'ا: 

 واإلعــ@اد) 23/11/2016: االســ:9ائ<ة غ*L<ــا – مــاالب9( ال0اFعــة، دورتهــا فــي اإلفQ10<ــة الع0?<ــة لق$ــةا قــ0ارات تLف*ــM م:اFعــة
 .االق:CادJة ال#9انW – الVام;ة دورتها في للق$ة

v &a8ال Uامdال: 

 .الع0?ي الX0$#ي االتYاد وت9Zرات ال]80P  الع0?<ة ال0Yة ال:#ارة مZLقة: ال@ورة أع$ال م9Yر

v &a8ال]ادس ال: 

 .ال]80P  الع0?<ة ال0Yة ال:#ارة مZLقة إ[ار في لل#9دة ال:Y:<ة الLP<ة أع$@ة أح@ -)ARAC( لالع:$اد الع0?ي ل#هازا

v &a8ع الLال]ا: 

 .الع0?<ة ال@ول في االس:_$ار

v &a8ال MامKال: 
 .ال$`:X0ة األجPL<ة الع0?<ة ال:#ار1ة الغ0ف دور

v &a8ال,اسع ال: 
 .لل;<احة الع0?<ة االس:0ات<#<ة

v &a8العاش' ال: 
 .الع0?<ة االق:CادJة ال9ح@ة ل$#ل! العام لألم*) لل:$@ی@ القان9ن<ة ال9ضb<ة

v &a8ال Wال<اد 'Pع: 
 .الع0?<ة ال$0أة  مgL$ة وضع

v &a8اني الKال 'Pع: 
 .القاحلة واألراضي ال#افة ال$Lا[j ل@راسات الع0?ي للiX0$ العام ال$@ی0 مWCL شغ9ر

v &a8ال bالKال 'Pع: 
 .وال:L$19ة االج:$اI<ة ال$#االت في ال@ولي الع0?ي :عاون ال

v &a8ع الLال'ا 'Pع: 
 .ال$;:@امة ال:L$<ة
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v &a8ال Uامdال 'Pوق'ارات تقار*': ع UالVHزار*ة الFان الVوالل: 

 :الFزار*ة الVHالU :أوالً 
: ال$:Y@ة الع0?<ة ماراتاإل دولة – دبي( الع0ب وال:ع$*0 اإلسkان وزراء ل$#ل!) 36( ال@ورة وق0ارات تق010 -

6/10/2019.( 
: العامـــــــة األمانـــــــة( الP*�ـــــــة شـــــــxون  عـــــــ) ال$;ـــــــxول*) العـــــــ0ب الـــــــ9زراء ل$#لـــــــ!) 31( الـــــــ@ورة وقـــــــ0ارات تق10ـــــــ0 -

24/10/2019.( 

 :الهاشــــــ$<ة األردن<ــــــة ال$$ل]ــــــة – ع$ــــــان( وال:L$<ــــــة لل;ــــــkان الع0?ــــــي لل$#لــــــ! األولــــــى الــــــ@ورة وقــــــ0ارات تق10ــــــ0 -
28-29/10/2019.( 

 ).5/11/2019: العامة األمانة( لل]ه0?اء الع0?ي ال9زارB  لل$#ل!) 13( ال@ورة راتوق0ا تق010 -
 والLقل وال:]9Lل9ج<ا للعل9م الع0?<ة األكادJ$<ة مق0( الع0ب الLقل وزراء ل$#ل!) 32( العادJة ال@ورة وق0ارات تق010 -

 B0Ywة - الLر1ة م@ی@Lk14/11/2019-13: اإلس.( 

 :الهاش$<ة األردن<ة ال$$ل]ة – ع$ان( الع0ب االج:$اI<ة ال`�9ن  وزراء #ل!ل$) 39( ال@ورة وق0ارات تق010 -
17/12/2019.( 

 الع0?<ة ال$$ل]ة -ال10اض( وال$عل9مات لالتCاالت الع0ب ال9زراء ل$#ل!) 23( العادJة ال@ورة وق0ارات تق010 -
 ).18/12/2019: ال;ع9دJة

 الع0?<ة ال$$ل]ة - األح;اء مYافgة( لل;<احة ع0?يال ال9زارB  لل$#ل!) 22( العادJة ال@ورة وق0ارات تق010 -
 ).23/12/2019: ال;ع9دJة

 :اللVان: ثانBاً 
 ).24/9/2019-22: العامة األمانة( الع0?<ة الLPاء ل]9دات ال@ائ$ة لل#Lة الVام! االج:$اع وق0ارات تق010 -

 ).14/11/2019-13: مةالعا األمانة( لإلحCاء ال@ائ$ة الفL<ة لل#Lة) 40( االج:$اع وت9ص<ات تق010 -

 االق:CادB ال$#ل! ع) ال$PL_قة وال$:اFعة لل:j*;L ال$gL$ات لل#Lة االس:_Lائي االج:$اع وت9ص<ات تق010 -
 ).19/12/2019-17: العامة األمانة( واالج:$اعي

 :CCVةال$ الع0?<ة Fال$gL$ات ال$9ح@ة األساس<ة األنg$ة ب@راسة ال$عL<ة الفL<ة الل#Lة اج:$اع وت9ص<ات تق010 -
 ).22/1/2020-20: العامة األمانة(

 ).22/1/2020-21: العامة األمانة( الف]10ة لل$ل]<ة الفL<ة لل#Lة الVام! االج:$اع وت9ص<ات تق010 -
v &a8ال]ادس ال 'Pع: 

ـــ@ورة عقـــ@ ومkـــان م9عـــ@ تأك*ـــ@ ـــ@ واالج:$ـــاعي االق:CـــادB لل$#لـــ!) 106( ال ـــ@ ومkـــان م9عـــ@ وتY@ی ـــ@ورة عق ) 107( ال
 .لل$#ل!

 

 .اع,H& الVHلU الق'ارات الH'فقة ،: Lع& الaHاقPاتراLعاً 
�� 
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 ثانيًا: القرارات
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 'ارـــــق
 PLأن

) UلVHدورتي ال MNالعـام ب MـN105) و(104تق'*ـ' األم( 
 ـــــ

 
 ) على الF,[H\ الFزارW،105إن الVHلU االق,@ادW واالج,Hاعي في دورته العاد"ة (

 Lع& اjالعه على: -

 م0XMة األمانة العامة،  §

 ،لل$#ل! االق:CادB واالج:$اعي) 104تق010 األم*) العام ح9ل م:اFعة تLف*M ق0ارات ال@ورة ( §

 )،105) و(104تق010 األم*) العام ح9ل ن`ا� األمانة العامة ب*) دورتي ال$#ل! ( §

 ن:ائج أع$ال اج:$اعات الل#L:*) االق:CادJة واالج:$اI<ة وwXار ال$;xول*)، §

 ألمانة العامة،وlع& االس,Hاع إلى إ"kاحات ا -

 وفي ضFء الaHاقPات، -
  

 ُ"قــــ'ر
) لل$#لــــــ!، ون`ــــــا� األمانــــــة 104اإلحا[ـــــة عل$ــــــًا، مــــــع ال:قــــــ@ی0، ب:ق10ــــــ0 األمــــــ*) العــــــام حـــــ9ل تLف*ــــــM قــــــ0ارات الــــــ@ورة (

 ).105) و(104العامة ب*) دورتي ال$#ل! (
 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2261(ق
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 'ارـــــق
 PLأن

  جامعة ال&ول الع'BlةلVHلU  الHلف االق,@ادW واالج,Hاعي
 ) 2020(مارس/آذار  -) 31( د.ععلى م],F\ القHة 

 ـــــ

 ) على الF,[H\ الFزارW،105إن الVHلU االق,@ادW واالج,Hاعي في دورته العاد"ة (
 Lع& اjالعه على: -

 م0XMة األمانة العامة، §

 الق:CادB واالج:$اعي،) لل$#ل! ا104تق010 األم*) العام ح9ل م:اFعة تLف*M ق0ارات ال@ورة ( §

 )،105) و (104تق010 األم*) العام ح9ل ن`ا� األمانة العامة ب*) دورتي ال$#ل! ( §

§ u23/5/2004ب:ار1خ  )16( د.ع )280( ق0ار م#ل! جامعة ال@ول الع0?<ة على م;:89 الق$ة رق، 

§ u26/3/2014ب:ار1خ  )25(د.ع  )605( ق0ار م#ل! جامعة ال@ول الع0?<ة على م;:89 الق$ة رق، 
§ ) uواالج:$ــــاعي رقــــ BــــادC:ال$#لــــ! االق B(14/2/2001) ب:ــــار1خ 67) د.ع (1406قــــ0ار uد.ع 2229، ورقــــ (

 ،5/9/2019) ب:ار1خ 104(

§ ) uة الع0ب رق>Iون االج:$اx`م#ل! وزراء ال B880ق0ار) u17/12/2019) ب:ار1خ 887) ورق، 

§ ) uة الع$ل الع0?<ة رق$gL0ة مXM12/12/2019) ب:ار1خ 756م، 

 ئج أع$ال اج:$اعات الل#L:*) االق:CادJة واالج:$اI<ة وwXار ال$;xول*)،ن:ا §

 وlع& االس,Hاع إلى إ"kاحات األمانة العامة، -

 وفي ضFء الaHاقPات، -
 ُ"قــــ'ر

ـــــي  .1 ـــــ0ح ت~ـــــ$*Lها ف ـــــة الُ$ق: ـــــ! جامعـــــة اإلحا[ـــــة عل$ـــــًا Fال$9ضـــــ9عات ال:ال< ـــــف االق:CـــــادB واالج:$ـــــاعي ل$#ل ال$ل
 ):31ق$ة في دورته العادJة (ال@ول الع0?<ة على م;:89 ال

 تق010 األم*) العام ع) الع$ل االق:CادB واالج:$اعي ال:B9$L الع0?ي ال$`:0ك. §

 ) ل$#ل! ال#امعة على م;:89 الق$ة.30تق010 ح9ل م:اFعة تLف*M ق0ارات ال@ورة ( §

ـــــي دور  § ـــــة ف >Iة واالج:$اJـــــادC:ـــــة: االق 19$L:ـــــة ال ـــــ0ارات الق$ـــــة الع0?< ـــــM ق ـــــ0 حـــــ9ل م:اFعـــــة تLف* تهـــــا ال0اFعـــــة تق10
)20/1/2019.( 

 االس:0ات<#<ة الع0?<ة لل;<احة. §

دعـــــu الـــــ@ول الع0?<ـــــة ال$;:~ـــــ<فة لالج�ـــــ*) ال;ـــــ9ر1*) للYـــــّ@ مـــــ) األwIـــــاء االق:CـــــادJة واالج:$اI<ـــــة ال$:0تwـــــة  §
 على هMه االس:~افة.

Yــــــاد تق10ـــــ0 حـــــ9ل ال:قـــــ@م الُ$Yــــــ0ز الســـــ:]$ال م:Zلwـــــات مZLقــــــة ال:#ـــــارة الYـــــ0ة الع0?<ــــــة ال]Pـــــ80 و�قامـــــة االت §
 الX0$#ي الع0?ي.

 معال#ة ال:J@Yات ال~P10<ة الLاش�ة ع) االق:Cاد ال0ق$ي. §

 اإل[ار االس:0ات<#ي الع0?ي ل$هLLة الع$ل االج:$اعي. §
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§ .(*Z;واالج:$اعي ب@ولة فل BادC:االق (*k$:الع0?ي ل@راسات ال iX0$إن`اء ال 

 .2030ال$;:@امة االس:0ات<#<ة الع0?<ة للLه9ض Fع$ل ال$0أة في إ[ار أه@اف ال:L$<ة  §

ـــــ@ول تق:0حهـــــا ال:ـــــي ال$9ضـــــ9عات § ـــــة وال$#ـــــال! األع~ـــــاء ال  وفـــــj ال$:CCVـــــة، الع0?<ـــــة وال$gL$ـــــات ال9زار1
 .الق$ة على ال$9ض9عات ع0ض معای*0

2.  BـــــادC:ـــــف االق ـــــة العامـــــة Fال$9ضـــــ9عات ال:ـــــي تق:ـــــ0ح إدراجهـــــا ضـــــ$) ال$ل ـــــ@ول األع~ـــــاء ل$9افـــــاة األمان دعـــــ9ة ال
 � في أجل أقCاه أس9Pع*) م) تارV1ه.واالج:$اعي ال$0ف9ع للق$ة، وذل

الZلـــــW مـــــ) األمانـــــة العامـــــة إرســـــال ال9ثـــــائj الVاصـــــة Fـــــال$لف االق:CـــــادB واالج:$ـــــاعي ل$#لـــــ! ال#امعـــــة علـــــى  .3
 )، إلى ال@ول األع~اء، في أجل أقCاه أس9Pع*) قPل تار1خ انعقاد الق$ة.31م;:89 الق$ة د.ع (

 
 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2262(ق
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 'ارـــــق

PLأن 
 م,اLعة تaفpN ق'ارات القHة الع'Blة ال,FHa*ة: االق,@اد"ة واالج,HاBoة 

 ) 20/1/2019: الHVهFر*ة اللa8انBة –في دورتها ال'اLعة (بN'وت 
 ـــــ

 

 ) على الF,[H\ الFزارW،105إن الVHلU االق,@ادW واالج,Hاعي في دورته العاد"ة (
 Lع& اjالعه على: -

 م0XMة األمانة العامة، §

 ، 26/1/2020) ب:ار1خ 139ال$L@و?<ة ال@ائ$ة لل#$ه9ر1ة اللLPان<ة رقu ( م0XMة §

تق10ــ0 األمــ*) العــام حــ9ل م:اFعــة تLف*ــM قــ0ارات الق$ــة الع0?<ــة ال:L$19ــة: االق:CــادJة واالج:$اI<ــة فــي دورتهــا ال0اFعــة  §
 )،20/1/2019ال#$ه9ر1ة اللLPان<ة:  –(ب*0وت 

ال#$ه9ر1ــة اللLPان<ــة:  –االق:CــادJة واالج:$اI<ــة فــي دورتهــا ال0اFعــة (ب*ــ0وت ن:ــائج وقــ0ارات الق$ــة الع0?<ــة ال:L$19ــة:  §
20/1/2019،( 

§ ) uواالج:$اعي رق BادC:5/9/2019) ب:ار1خ 104) د.ع (2230ق0ار ال$#ل! االق، 

علــى  ن:ــائج أع$ــال اج:$اعــات الل#Lــة ال$عL<ــة Fال$:اFعــة واإلعــ@اد للق$ــu الع0?<ــة ال:L$19ــة: االق:CــادJة واالج:$اI<ــة، §
،Bول*) وال9زارx;$ار الwX (*19:;$ال 

 وlع& االس,Hاع إلى إ"kاحات األمانة العامة، -

 وفي ضFء الaHاقPات، -
 ُ"قــــ'ر

ــــــــة ال$:CCVــــــــة  -1 ــــــــ@ول األع~ــــــــاء وال$#ــــــــال! ال9زار1 ــــــــة العامــــــــة وال ــــــــي اتVــــــــMتها األمان ــــــــاإلج0اءات ال: F Wــــــــ ال:0ح*
الع0?<ــــــة ال:L$19ــــــة: االق:CــــــادJة واالج:$اI<ــــــة ومxس;ــــــات الع$ــــــل الع0?ــــــي ال$`ــــــ:0ك ل:Lف*ــــــM ن:ــــــائج وقــــــ0ارات الق$ــــــة 

 .20/1/2019في دورتها ال0اFعة ال:ي ُعق@ت في م@یLة ب*0وت Fال#$ه9ر1ة اللLPان<ة ب:ار1خ 

ت]ل<ـــــq األمانـــــة العامـــــة F$:اFعـــــة تLف*ـــــM ن:ـــــائج وقـــــ0ارات الق$ـــــة Fال:L;ـــــ*j مـــــع الـــــ@ول األع~ـــــاء وال$#ـــــال! ال9زار1ـــــة  -2
ـــــة ال$:CCVـــــة، و�عـــــ@ا ـــــة القادمـــــة (وال$gL$ـــــات الع0?< Jـــــ@ورة العاد ـــــى ال ـــــ:u رفعـــــه إل ـــــ0 فـــــي هـــــMا ال`ـــــأن ی ) 31د تق10

 ).2020ل$#ل! جامعة ال@ول الع0?<ة على م;:89 الق$ة (
 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2263(ق
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 'ارـــــق
 PLأن

 م,اLعة تaفpN ق'ارات القHة الع'Blة اإلف'*Brة في دورتها ال'اLعة
 Fة:  -(ماالبBائF,ا االسBaN23/11/2016غ ( 

 واإلع&اد للقHة في دورتها الdام]ة
 (الFVانu االق,@اد"ة)

 ـــــ

 ) على الF,[H\ الFزارW،105إن الVHلU االق,@ادW واالج,Hاعي في دورته العاد"ة (
 Lع& اjالعه على: -

 م0XMة األمانة العامة، §

 ج:$اعي،) لل$#ل! االق:CادB واال104تق010 األم*) العام ح9ل م:اFعة تLف*M ق0ارات ال@ورة ( §

 )،105) و(104ب*) دورتي ال$#ل! ( األمانة العامةتق010 األم*) العام ح9ل ن`ا�  §

 (ال#9انW االق:CادJة)،  23/11/2016األفQ10<ة في دورتها ال0اFعة ب:ار1خ  -ق0ارات الق$ة الع0?<ة §

§ ) uواالج:$ـــاعي رقـــ BـــادC:ال$#لـــ! االق B(24/8/2017) ب:ـــار1خ 100) د.ع (2139قـــ0ار uد.ع. 2232، ورقـــ (
 ،5/9/2019) ب:ار1خ 104(

 ن:ائج أع$ال اج:$اعات الل#Lة االق:CادJة وwXار ال$;xول*)، §

- ) Dـــــ ـــــ'ار رق ـــــى الق ـــــ&ورة (8420وwذ یOvـــــ& عل ـــــى 152) ال@ـــــادر عـــــM ال ـــــة عل Bl'ـــــ&ول الع ـــــU جامعـــــة ال ) لVHل
 ، 10/9/2019الF,[H\ الFزارW ب,ار*خ 

 وlع& االس,Hاع إلى إ"kاحات األمانة العامة، -

 الaHاقPات،وفي ضFء  -
  )*(ُ"قــــ'ر 

اإلحا[ــة عل$ــًا Fال$9ضــ9عات ال$ق:ــ0ح إدراجهــا فــي م`ــ0وع ال$لــف االق:CــادB ال$0فــ9ع للق$ــة الع0?<ــة اإلفQ10<ــة فــي دورتهــا 
، 15/2/2020الVام;ة، ودع9ة ال@ول األع~ـاء ل$9افـاة األمانـة العامـة F$الحgاتهـا حـ9ل م`ـ0وع ال$لـف فـي أجـل أقCـاه 

 لل$#لـــ! االق:CـــادB واالج:$ـــاعي علـــى م;ـــ:wX 89ـــار ال$;ـــ�9ل*)، تعقـــ@ یـــ9مي  غ*ـــ0 عادJـــةدورة ت$ه*ـــ@ًا لع0ضـــها علـــى 
ـــ9زارB، للgLـــ0 فـــي ال$9ضـــ9عات 19-20/2/2020 ، ب:فـــ19� مـــ) ال$#لـــ! االق:CـــادB واالج:$ـــاعي علـــى ال$;ـــ:89 ال

ووضـعها فـي شـkلها الLهـائي، ال$@رجة في م`0وع ال$لف االق:CادB ال$0فـ9ع للق$ـة الع0?<ـة اإلفQ10<ـة فـي دورتهـا الVام;ـة، 
 ح:ى ت:$k) األمانة العامة م) ال:j*;L مع مف9ض<ة االتYاد اإلف10قي في هMا ال`أن.

 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2264(ق
 

                                                 

 X 0XMل م): م$ل]ة ال10Yw)، ال$$ل]ة الع0?<ة ال;ع9دJة، دولة ق0Z، ال$$ل]ة ال$غ0?<ة ان;Yابهu م) أشغال ال@ورة ال0اFعة للق$ة.ت  )*(
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 'ارـــــق
 PLأن

 م<Fر أعHال ال&ورة: 
 مa}قة ال,Vارة ال<'ة الع'Blة ال8J'\ وت}Fرات االت<اد الO'HVي الع'lي

 ـــــ

 ) على الF,[H\ الFزارW،105ادW واالج,Hاعي في دورته العاد"ة (إن الVHلU االق,@
 Lع& اjالعه على: -

 م0XMة األمانة العامة،  §

 ) لل$#ل! االق:CادB واالج:$اعي،104تق010 األم*) العام ح9ل م:اFعة تLف*M ق0ارات ال@ورة ( §

 )،105) و(104ب*) دورتي ال$#ل! ( األمانة العامةتق010 األم*) العام ح9ل ن`ا�  §

تق10ــ0 وت9صــ<ات االج:$ــاع ال_ــاني للPVــ0اء القــان9ن*) ال$C:Vــ*) ب:Zــ019 آل<ــة فــ� ال$Lازعــات بــ*) الــ@ول الع0?<ــة  §
 )،9/12/2019-8(األمانة العامة: 

 ، )12/12/2019-10(األمانة العامة:  ) لل#Lة ال:Lف*M وال$:اFعة48تق010 وت9ص<ات االج:$اع ( §

 )،L14-16/1/2020<ة ال@ائ$ة لق9اع@ ال$L`أ الع0?<ة (األمانة العامة: تق010 وت9ص<ات االج:$اع األول لل#Lة الف §

§ ) uواالج:$اعي رق BادC:5/9/2019) ب:ار1خ 104) د.ع (2234ق0ار ال$#ل! االق ، 

 ن:ائج أع$ال اج:$اعات الل#Lة االق:CادJة وwXار ال$;xول*)، §

 وlع& االس,Hاع إلى إ"kاحات األمانة العامة، -

 وفي ضFء الaHاقPات، -
 قــــ'ر"ُ 

 مa}قة ال,Vارة ال<'ة الع'Blة ال8J'\:أوًال: 
 لaVة ال,aفpN والH,اLعة:  .1

  ).12/12/2019-10(األمانة العامة:  ) لل#Lة ال:Lف*M وال$:اFعة48تق010 وت9ص<ات االج:$اع (ال$9افقة على  .أ

ل$عاملة Fال$_ل ح<ال الZلW م) ال@ول األع~اء إخZار األمانة العامة Fاإلج0اءات ال$:MVة F`أن تj*PZ مP@أ ا .ب
 5/9/2019) ب:ار1خ 104) د.ع (2234(رقu ال@ول ال:ي ص@ر F`أنها ق0ار ال$#ل! االق:CادB واالج:$اعي 

في إ[ار تj*PZ آل<ة ال:iام ال@ول Fق0ارات ال$#ل! االق:CادB واالج:$اعي ذات العالقة ZL$Fقة ال:#ارة ال0Yة 
.80P[الع0?<ة ال 

في م#ال ال$Lاف;ة Fال@ول الع0?<ة إلى قZاع ال`xون القان9ن<ة Fاألمانة العامة  إحالة م`0وع ب0ت9X9ل ال:عاون  .ج
 لل$0اجعة، وع0ضه على ال$#ل! االق:CادB واالج:$اعي في دورته القادمة لالع:$اد.

 قFاع& الPaHأ ال,ف@NلBة الع'Blة:  .2

ـــــة الفL<ـــــة ال@ائ$ـــــة لق9اعـــــ@ ال$ال$9افقـــــة علـــــى  L#ـــــة تق10ـــــ0 وت9صـــــ<ات االج:$ـــــاع األول لل (األمانـــــة العامـــــة: L`ـــــأ الع0?<
14-16/1/2020(. 

3. :\'8Jة الBl'ارة ال<'ة العV,قة ال{aار مjازعات في إaHة ف| الBآلL علقة,Hة الBاع& اإلج'ائFالئ<ة الق '*F{ت 
االج:$اع ال_اني لل0PVاء القان9ن*) ال$C:V*) ب:019Z آل<ة ف� ال$Lازعات ب*) وت9ص<ات تق010 ال$9افقة على  -أ

 .)9/12/2019- 8(األمانة العامة: <ة ال@ول الع0?

ال:#ارة ال0Yة  ج0ائ<ة ال$:علقة Fف� ال$Lازعات في إ[ار مZLقة"الئYة الق9اع@ اإل م;$ى ال$9افقة على تع@یل -ب
."80P[0ة الع0?<ة الYقة ال:#ارة الZLار م]ازعات في إL$9ن "آل<ة ت;19ة الk>80" لP[الع0?<ة ال 
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 ال,عاون الO'HVي: .4

ة على اإلس0اع في االن:هاء م) إج0اءات ال:�9<ع وال:C@یj على اتفا�<ة ال:عاون الX0$#ي ح� ال@ول الع0?< .أ
 الع0?ي، ل:;10ع دخ9لها ح*i الLفاذ.

 ال:0ح*W ب:�9<ع دولة ق0Z على اتفا�<ة ال:عاون الX0$#ي الع0?ي. .ب
 ت<'*' ال,Vارة في الd&مات:ثانBًا: 

 لى اتفا�<ة ت010Y ال:#ارة في الV@مات ب*) ال@ول الع0?<ة.ال:0ح*W ب:C@یj دولة اإلمارات الع0?<ة ال$:Y@ة ع .أ

ح� ال@ول الع0?<ة ال:ي تu اع:$اد ج@اول ال:iاماتها الLهائ<ة م) ال$#ل! االق:CادB واالج:$اعي، س0عة .ب
 اس:]$ال إج0اءات ال:�9<ع وال:C@یj على االتفا�<ة.

 ضها الLهائ<ة، ل]ي تwCح [0فًا في االتفا�<ة.ح� ال@ول الع0?<ة غ*0 ال$L~$ة إلى االتفا�<ة على اس:]$ال ع0و  .ج

 ثالKًا: االت<اد الO'HVي الع'lي:
الZلW م) األمانة العامة اس:]$ال ال@راسات الVاصة FاالتYاد الX0$#ي الع0?ي وس0عة االن:هاء مLها، ح:ى  .أ

 ی:;Lى االس:فادة بها في م0احل الع$ل القادمة.

ـــــي ال$9  .ب ـــــى القـــــان9ن الX0$#ـــــي الع0? ـــــه اإلJ~ـــــاح<ة FالCـــــ<غة ال$0فقـــــةال$9افقـــــة عل ـــــة وم0XMت JM*فL:ـــــه ال :Yحـــــ@ والئ  
j2( )1( )1(م0ف(  . 

 .)3( )2(م0فj اع:$اد دل*ل اإلج0اءات الX0$#ي الع0?ي ال$9ح@ FالC<غة ال$0فقة .ج

)6/2/2020 - 105د.ع  - 2265(ق

                                                 

 ال;ــابj تYفgهــا علــى ال$غ0?<ــة ال$$ل]ــة اإلJ~ــاح<ة، تXxــ@ وم0XMتــه ال:Lف*JMــة والئY:ــه ال$9حــ@ ع0?ــيال الX0$#ــي القــان9ن  م`ــ0وع )  CVFــ9ص1(
 إدراج علــى ال$غ0?<ــة ال$$ل]ــة تXxــ@ ، X$ــاF 87ال$ــادة وال$:علــj ال:Lف*JMــة والئY:ــه ال$9حــ@ الع0?ــي الX0$#ــي القــان9ن  م`ــ0وع علــى ال$;ــ#ل
 لل#Lـة 33 االج:$ـاع تق10ـ0 فـي ال$@ونـة الCـ<غة وفـj الX0$#<ة Fالق~اJا وال$:علj 9ن القان م`0وع م) ع`0 ال_ال� Fالwاب الVاص تYفgها
 :ال:الي ال`kل على وذل�) 2019 أب10ل 17-16: القاه0ة( ال$9ح@ الع0?ي الX0$#ي القان9ن 

·  "@Xxها على ال$غ0?<ة ال$$ل]ة تgفYاب على تwع`0 ال_ال� ال jا ال$:علJالق~اF ة>X0$#ا ض0ورة وعلى الL_:ال$:علقـة ال$ق:~ـ<ات ءاس 
 الـBM الـL]9ي القـان9ني الLPـاء مـ) جـiء الX0$#ي) العق9?ات( الiجB0  القان9ن  9Xن  مLها ع@ة الع:wارات ال:9ح*@، قاع@ة م) Fال$Lازعات

uع@ ی9ح@ لF ا و الع0?<ة ال@ول م;:89  على~Jارا أw:ـای) اعw:ـات ل>Zة ال:9جهـات و ال$عJـادC:ف;ـ م$ـا بلـ@ ل]ـل ال$ال<ـة و االقJ0  ـ9نX 
ugادات معYة االت>X0$#في ال u0 العالC:ة ت`10عاتها في تق>X0$#على ال$9ح@ة ال Wائ<ـة ال#9انـw#10ة الZأن دون ) اإلج0ائ<ـة( وال$;ـ 
 ." الiجB0  ال$#ال ت`$ل

 .ال:Lف*JMة الالئYة م`0وع م)) 11( ال$ادة F`أن تYفgها على ال$غ0?<ة ال$$ل]ة تXx@ ك$ا ·

 م9قفهــا علــى وتXxــ@ Fاإلعفــاءات الVــاص ال_ــام) الwــاب ضــ$) القــان9ن  م`ــ0وع مــ)) 100( لل$ــادة) ب( فقــ0ة إضــافة علــى تــ:Yف  ك$ــا ·
 أب10ــل 17-16: القــاه0ة( ال$9حــ@ الع0?ـي الX0$#ــي القــان9ن  لل#Lـة) 33( االج:$ــاع تق10ــ0 ضــ$) ال$9ضـ9ع، CVFــ9ص ســاFقاً  ال$;ـ#ل
 ضـ$) XـMل� الـ:Yف  هـMا إدراج علـى وتXxـ@. �<ـه للPـz ال$9حـ@ة الع0?<ـة الX0$#<ـة ال:ع10فـة لل#Lـة ال$9ضـ9ع Fإحالـة والقاضي) 2019

 .ال:Lف*JMة والئY:ه ال$9ح@ الع0?ي الX0$#ي القان9ن  م`0وع ن�
) فـي م`ـ0وع القـان9ن الX0$#ـي الع0?ـي ال$9حـ@ والئY:ـه ال:Lف*JMـة F`ـأن 87)   تXx@ دولة اإلمارات الع0?<ة ال$:Y@ة على تYفgها علـى ال$ـادة (2(

 ال$Lا[j ال0Yة.معاملة مL:#ات 
 دل*ــل م`ــ0وع علــى ال$;ــ#ل ال;ــابj تYفgهــا علــى ال$غ0?<ــة ال$$ل]ــة ال$9حــ@، تXxــ@ الع0?ــي الX0$#<ــة اإلجــ0اءات دل*ــل م`ــ0وع CVFــ9ص)  3(

 تYفـ  مـع ت$اش<اً  ال0Yة، واألس9اق ال$Lا[j في Fاإلی@اع الVاص 0304 الLP@ م) F 4ال~اsF ال$:علj ال$9ح@، الع0?ي الX0$#<ة اإلج0اءات
 مــ) 4 ال~ــاsF علــى ال$غ0?ــي ال#انــW تYفــ  إدراج علــى وتXxــ@ ال$9حــ@، الع0?ــي الX0$#ــي القــان9ن  م`ــ0وع مــ)) 87( ال$ــادة علــى ال$غــ0ب

 ال#انــW تYفــ  مــع ت$اشــ<اً  وذلــ� األجPL<ــة، ال;ــ<اح<ة لل;ــ<ارات ال$xقــF zاإلدخــال والVــاص الX0$#<ــة اإلجــ0اءات دل*ــل مــ) 030101 الLPــ@
 دل*ـل م`ـ0وع نـ� ضـ$) XـMل� الـ:Yف  هـMا إدراج علـى وتXxـ@. القـان9ن  ل$`ـ0وع ال:Lف*JMـة الالئYـة م)) 11( $ادةال على ال$;#ل ال$غ0?ي

 إلعـادة ال$9حـ@ الع0?ـي الX0$#ـي القـان9ن  لل#Lـة الـ@ل*ل م`ـ0وع إرجاع على ال$غ0?<ة ال$$ل]ة تX @Xx$ا .ال$9ح@ الع0?ي الX0$#<ة اإلج0اءات
 .ال$C:Vة لل#Lة) 33(و) 32( االج:$اع*) خالل ال:Lف*JMة والئY:ه القان9ن  م`0وع على رجzأد ال:ي ال:ع@یالت ض9ء على م0اجع:ه
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 'ارـــــق
 PLأن

  (ARAC)الVهاز الع'lي لالع,Hاد 
 \'8Jة الBl'ارة ال<'ة العV,قة ال{aار مjدة في إFVة للB,>,ة الBa8ة ال&Hأح& أع 

 ـــــ

 
 ) على الF,[H\ الFزارW،105عاد"ة (إن الVHلU االق,@ادW واالج,Hاعي في دورته ال

 Lع& اjالعه على: -

 م0XMة األمانة العامة، §

 ) لل$#ل! االق:CادB واالج:$اعي،104تق010 األم*) العام ح9ل م:اFعة تLف*M ق0ارات ال@ورة ( §

 )،105) و(104ب*) دورتي ال$#ل! ( األمانة العامةتق010 األم*) العام ح9ل ن`ا�  §

 )،13/9/2019-8#هاز الع0?ي لالع:$اد (ال#$ه9ر1ة ال:9ن;<ة: ق0ارات ال#$b<ة الع$9م<ة لل §

 ن:ائج أع$ال اج:$اعات الل#Lة االق:CادJة وwXار ال$;xول*)، §

 وlع& االس,Hاع إلى إ"kاحات األمانة العامة، -

 وفي ضFء الaHاقPات، -
  

 ُ"قــــ'ر
 

1.  Wــــه ال#هــــاز الع0?ــــي لالع:$ــــاد (ال:0ح*ــــF قــــ9مJ BMالــــ@ور الــــFARACأحــــ@ أع$ــــ@ة اX ( ــــة لل#ــــ9دة فــــي>:Y:ــــة ال>LPل
.80P[0ة الع0?<ة الYقة ال:#ارة الZLار م]إ 

ــــــى ع~ــــــاء ZL$Fقــــــة ال:#ــــــارة الYــــــ0ة الع0?<ــــــة ال]Pــــــ80 الــــــ@ول األ دعــــــ9ة .2 ل#هــــــاز الع0?ــــــي ا دعــــــu االســــــ:$0ار فــــــيإل
 ح:ى ی:$k) م) م9اصلة ع$له.، م) خالل أجهiة االع:$اد Fال@ول األع~اء، )ARACلالع:$اد (
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 'ارـــــق
 PLأن

 االس,HKار في ال&ول الع'Blة
 ـــــ

 ) على الF,[H\ الFزارW،105إن الVHلU االق,@ادW واالج,Hاعي في دورته العاد"ة (
 Lع& اjالعه على: -

 م0XMة األمانة العامة، §

 ي،) لل$#ل! االق:CادB واالج:$اع104تق010 األم*) العام ح9ل م:اFعة تLف*M ق0ارات ال@ورة ( §

 )،105) و(104ب*) دورتي ال$#ل! ( األمانة العامةتق010 األم*) العام ح9ل ن`ا�  §

 )،15/1/2020-14(ال$$ل]ة ال$غ0?<ة:  لل0PVاء ال$;:89  عالي تق010 االج:$اع §

 ن:ائج أع$ال اج:$اعات الل#Lة االق:CادJة وwXار ال$;xول*)، §

 وlع& االس,Hاع إلى إ"kاحات األمانة العامة، -

- Hء الFات،وفي ضPاقa 
 ُ"قــــ'ر

 أوًال: إع&اد م]Fدة اتفا�Bة اس,HKار ع'Blة ج&ی&ة:
ال$Lعق@ ب:u>gL م`:0ك  )15/1/2020-14(ال$$ل]ة ال$غ0?<ة:  لل0PVاء ال$;:89  عالي اإلحا[ة عل$ًا ب:ق010 االج:$اع -1

لل:L$<ة، وذل� لالس:0شاد F$ا ب*) األمانة العامة ومxت$0 األمu ال$:Y@ة لل:#ارة وال:L$<ة (األون]:اد) وال�LP اإلسالمي 
 خُل� إل<ه االج:$اع في إع@اد اتفا�<ة االس:_$ار الع0?<ة ال#@ی@ة.

دع9ة ال@ول الع0?<ة ل$9افاة األمانة العامة Fال9CLص ال:ي ت0غW في ت~$*Lها في ب9Lد اتفا�<ة االس:_$ار الع0?<ة  -2
 u في هMا ال`أن.ال#@ی@ة في أجل أقCاه شه10) م) تار1خ مVا[wة األمانة العامة له

3- q>ة ب@ع9ة العامة األمانة ت]لL#0اء لPVاق`ة لعق@ اج:$اعها ال_ال� الL$ال#@ی@ة التفا�<ة االس:_$ار الع0?<ة  ال$;9دة ل
لل0PVاء، وال9CLص ال$ق:0حة ال:ي  ال$;:89  عالي ال#@ی@ة، والBM س*:u تY@ی@ م9ع@ه الحقًا، في ض9ء تق010 االج:$اع

 .رسالها إلى األمانة العامةس:ق9م ال@ول الع0?<ة Fإ

ح� ل#Lة ال0PVاء ال$عL<ة Fاالس:_$ار في ال@ول الع0?<ة على س0عة االن:هاء م) إع@اد اتفا�<ة االس:_$ار الع0?<ة  -4
 .2020ال#@ی@ة قPل نهاJة عام 

ه*@ًا ع0ض م`0وع اتفا�<ة االس:_$ار الع0?<ة ال#@ی@ة ف9ر االن:هاء مLها على ال$#ل! االق:CادB واالج:$اعي ت$ -5
 ل0فعها إلى الق$ة الع0?<ة لالع:$اد.

 'Hتvًا: مBالع'ب أص<ابثان M*'HK,[Hال والHاألع: 
1. (10Yw0 ل$$ل]ة الk`أل ت9ج<ه ال u>gL:اب األع$ال وال$;:_$10) الع0ب 18ع$ال ال@ورة (على ُح;) الYت$0 أصx$ل (

اللة ال$ل� ح$@ ب) I<;ى آل خل<فة تzY ال0عاJة ال;ام<ة لCاحW ال# 13/11/2019-11ال:ي ُعق@ت خالل الف:0ة 
 مل� م$ل]ة الF (10Ywال:j*;L مع ال#هات ال$عL<ة. 

ت]ل<q األمانة العامة Fال:j*;L مع اتYاد الغ0ف الع0?<ة وال$xس;ة الع0?<ة ل~$ان االس:_$ار وائ:$ان الCادرات  .2
?@ء ال:Y~*0 له، وح� ال@ول ) ل$xت$0 أصYاب األع$ال وال$;:_$10) الع0ب و 19ل:Y@ی@ م9ع@ ومkان عق@ ال@ورة (

 الع0?<ة على ال$`ارXة في هMه ال@ورة. 

 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2267(ق
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 'ارـــــق

 PLأن
  الغ'ف ال,Vار*ة الع'Blة األجB8aة الO',PHةدور 

 ـــــ

 ) على الF,[H\ الFزارW،105إن الVHلU االق,@ادW واالج,Hاعي في دورته العاد"ة (
 Lع& اjالعه على: -

§ M0ة األمانة العامة،مX 

 )،105) و(104ب*) دورتي ال$#ل! ( األمانة العامةتق010 األم*) العام ح9ل ن`ا�  §

§ ) uواالج:$ــاعي رقــ BــادC:ال$#لــ! االق Bد.ع (1640قـ0ار ((4/9/2006) ب:ــار1خ 78 u1813، ورقــ) 85) د.ع (
 ،11/2/2010ب:ار1خ 

 *)،ن:ائج أع$ال اج:$اعات الل#Lة االق:CادJة وwXار ال$;xول §

 وlع& االس,Hاع إلى إ"kاحات األمانة العامة، -

 وفي ضFء الaHاقPات، -
  

 ُ"قــــ'ر
 

اإلحا[ة عل$ًا ب:ق010 اتYاد الغ0ف الع0?<ة ح9ل األن`Zة ال:ي قامz بها الغ0ف ال:#ار1ة الع0?<ة األجPL<ة ال$`:X0ة  .1
 .2019و 2018خالل العام*) 

 لى تعi1i عالقاتها Fال@ول الع0?<ة.ح� الغ0ف ال:#ار1ة الع0?<ة األجPL<ة ال$`:X0ة ع .2

 
 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2268(ق
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 'ارـــــق
 PLأن

 االس,'اتBVBة الع'Blة لل]Bاحة

 ـــــ

 
 ) على الF,[H\ الFزارW،105إن الVHلU االق,@ادW واالج,Hاعي في دورته العاد"ة (

 Lع& اjالعه على: -

 ،م0XMة األمانة العامة §

 )،105) و(104ب*) دورتي ال$#ل! ( األمانة العامةن`ا� تق010 األم*) العام ح9ل  §

 االس:0ات<#<ة الع0?<ة لل;<احة، §

العادJـــــة ) فـــــي دورتـــــه 274ال$#لـــــ! الـــــ9زارB الع0?ـــــي لل;ـــــ<احة ال$#لـــــ! الـــــ9زارB الع0?ـــــي لل;ـــــ<احة رقـــــu (قـــــ0ار  §
  )، 23/12/2019 :ال$$ل]ة الع0?<ة ال;ع9دJة-ح;اء مYافgة األ) (22(

 الل#Lة االق:CادJة وwXار ال$;xول*)، ن:ائج أع$ال اج:$اعات §

 وlع& االس,Hاع إلى إ"kاحات األمانة العامة، -

 وفي ضFء الaHاقPات، -
  

 ُ"قــــ'ر
 

) CF31<غ:ها الُ$عّ@لة، ورفعها إلى الق$ة الع0?<ة في دورتها العادJة ( ال$9افقة على االس:0ات<#<ة الع0?<ة لل;<احة -1
 .لالع:$اد

2- q>الع0?ي ت]ل Bل  ال$#ل! ال9زارk`F ادرات االس:0ات<#<ة الع0?<ة لل;<احةw$ة لJM*فL:ة الع$ل الZلل;<احة ب9ضع خ
 ی0اعي خ9Cص<ة Xل دولة واألنg$ة ال$ع$9ل بها.
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 'ارـــــق
 PLأن

      الFض�Bة القانFنBة لل,H&ی& لألمMN العام لVHلU الFح&ة االق,@اد"ة الع'Blة
 ـــــ

 ) على الF,[H\ الFزارU105،W االق,@ادW واالج,Hاعي في دورته العاد"ة (إن الVHل
 Lع& اjالعه على: -

ـــــ!  § ـــــة لل:$@یـــــ@ لألمـــــ*) العـــــام ل$#ل ـــــ0أB القـــــان9ني F`ـــــأن ال9ضـــــb<ة القان9ن< مـــــ0XMة األمانـــــة العامـــــة ال$:~ـــــ$Lة ال
 ال9ح@ة االق:CادJة الع0?<ة، 

 ) لل$#ل! االق:CادB واالج:$اعي،104(تق010 األم*) العام ح9ل م:اFعة تLف*M ق0ارات ال@ورة  §

 ن:ائج أع$ال اج:$اعات الل#Lة االق:CادJة وwXار ال$;xول*)، §

 وlع& االس,Hاع إلى إ"kاحات األمانة العامة، -

 وفي ضFء الaHاقPات، -
 )3) (2)  (1(ُ"قــــ'ر 

<ة ل$@ة سL:*)، ل$Vالف:ه للgLام إلغاء الق0ار الVاص Fال:$@ی@ CFفة اس:_Lائ<ة ألم*) عام م#ل! ال9ح@ة االق:CادJة الع0? .1
األساسي ال$9ح@ لل$gL$ات الع0?<ة ال$:CCVة ولق0ارات ال$#ل! االق:CادB واالج:$اعي الCادرة في هMا ال9CVص 

 وللgLام ال@اخلي ل$#ل! ال9ح@ة االق:CادJة الع0?<ة.

الج:$اعي وتj*PZ الgLام األساسي ض0ورة ال:iام م#ل! ال9ح@ة االق:CادJة Fالق0ارات الCادرة ع) ال$#ل! االق:CادB وا .2
ال$9ح@ لل$gL$ات الع0?<ة ال$:CCVة، أس9ة kFافة ال$gL$ات الع0?<ة، وال:أك*@ على خ~9ع م#ل! ال9ح@ة االق:CادJة 
الع0?<ة ل9الJة Xٍل م): ل#Lة ال:j*;L العل<ا للع$ل الع0?ي ال$`:0ك ول#Lة ال$gL$ات لل:j*;L وال$:اFعة ال$PL_قة ع) 

 CادB واالج:$اعي.ال$#ل! االق:

 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2270(ق

                                                 

العامـة، وتـJ  ( u;#ل وف@ ال#$ه9ر1ة ال<$L<ة اح:#اجه واع:0اضـه علـى هـMا القـ0ار ُج$لـًة وتفCـ*ًال والـX BMـان مقـ@مًا مـ) اإلدارة القان9ن<ـة Fاألمانـة 1(
 رف� تق@uJ أB ص<غة أخ80 ت9افQ<ة.

 :ال,الBة لألس>اب ال,FصBة مM والKانBة األولى الفق'ة على الBaHBة HVهFر*ةOل مM: جHهFر*ة ال@Fمال الفN&رالBة، ال ت,<ف�  )2(
 الع0?<ـة لل$gL$ـات ال$9حـ@ األساسـي للgLـام الع0?<ـة االق:CـادJة ال9حـ@ة ل$#لـ! العـام لألم*) ال:$@ی@ ق0ار مVالفة إلى األولى الفق0ة اس:L@ت -1

 االق:CـادJة ال9حـ@ة م#لـ! ض$Lهu م) ل<! والBM ال$:CCVة الع0?<ة ال$gL$ات على فقs أحkامه ت;B0  الBM الgLام ه9و  ال$:CCVة،
 .م`:0ك ع0?ي ع$ل مxس;ة ال$#ل! Jع@ و�ن$ا الع0?<ة،

 االج:$ـــاع <اتوت9صـــ تق10ـــ0 علـــى Fال$9افقـــة )83( رقـــu العادJـــة دورتـــه فـــي واالج:$ـــاعي االق:CـــادB ال$#لـــ! لقـــ0ار األولـــى الفقـــ0ة مVالفـــة -2
 األنg$ــة تPZ*ــj" علــى ال;ــاFعة فق0تهــا فــي نCــz وال:ــي ال#@یــ@ة والL$ــاذج واللــ9ائح األنg$ــة اع:$ــاد شــأن فــي ال$gL$ــات لل#Lــة االســ:_Lائي
 9Xنـه ال$9حـ@ FالY;ـاب معLـي غ*ـ0 الع0?<ـة االق:CـادJة ال9ح@ة وم#ل!". ال$9ح@ FالY;اب ال$عL<ة الع0?<ة ال$gL$ات في ال$9ح@ة األساس<ة

 .تjPZ ال و?هMا ال$:CCVة الع0?<ة ال$gL$ات م) ل<!

3- zقw:وال_ان<ة األولى الفق0ة اس ukة ح$kY$ة ال9حـ@ة م#لـ! عـام أمـ*) م) أمامها ال$_ارة ال@ع89  في اإلدار1ة الJـادC:وال$ق*ـ@ة االق zـYت uرقـ 
 Fال$9ضــ9ع وال$:علقــة. واالتYــادات ال$gL$ــات رةإدا ومــ@ی0 القان9ن<ــة، ال`ــxون  إدارة مــ@ی0 القان9ن<ــة، ال`ــxون  قZــاع رئــ<! ضــ@ 55 ل;ــLة 1

 .ال0gL مYل
 :الع'اق وجHهFر*ة الهاشBHة األردنBة الHHلJة مالح�ة) 3(

 األمــ*) ع$ــل ان:هــاء وقــ0ب ال9قــz ول~ــ*j ،20/6/2019 ب:ــار1خ 108 د /1815 ال$ــ0قu الع0?<ــة االق:CــادJة ال9حــ@ة م#لــ! قــ0ار إللغــاء نgــ0اً 
 عــ) اإلعــالن العــ0اق وج$ه9ر1ــة الهاشــ$<ة األردن<ــة ال$$ل]ــة مــ) Xــل تZلــW ،)ال0?<ــع مY$ــ@ /ال;ــف*0( الYــالي Jةاالق:Cــاد ال9حــ@ة ل$#لــ! العــام
 ).105( ع.د واالج:$اعي االق:CادB ال$#ل! ق0ار ص@ور تار1خ م) ال:0ش<ح األع~اء لل@ول ل*:;Lى ال$WCL شغ9ر
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 'ارـــــق
 PLأن

 وضع مH�aة الH'أة الع'Blة
 ـــــ

 ) على الF,[H\ الFزارW،105إن الVHلU االق,@ادW واالج,Hاعي في دورته العاد"ة (
 Lع& اjالعه على: -

 العامة، األمانة م0XMة §

 ،الع0?<ة ال$0أة  مgL$ة ن`اءإ اتفا�<ة §

 :$اعات الل#Lة االق:CادJة وwXار ال$;xول*)،ن:ائج أع$ال اج §

 وlع& االس,Hاع إلى إ"kاحات األمانة العامة، -

 وفي ضFء الaHاقPات، -
  

  )*(ُ"قــــ'ر 
 ال$0جb<ة Fاع:wاره واالج:$اعي االق:CادB ال$#ل! ق0ارات #$<عF الع0?<ة ال$0أة  مgL$ة ض0ورة ال:iام على ال:أك*@ -1

 .ال$`:0ك الع0?ي الع$ل ومxس;ات ل$gL$ات العل<ا وال;لZة
 واالج:$اعي االق:CادB ال$#ل! ق0ارات مع ی:9افF j$ائها ن`اإ اتفا�<ة تع@یلالZلW م) مgL$ة ال$0أة الع0?<ة  -2

، وع0ضها على ل#Lة ال$gL$ات لل:j*;L ال$:CCVة الع0?<ة لل$gL$ات ال$9ح@ة األساس<ة والل9ائح واألنg$ة
 . الق:CادB واالج:$اعيوال$:اFعة، ت$ه*@ًا لع0ضها على ال$#ل! ا

 –(إدارة ال$gL$ات واالتYادات الع0?<ة  ل#امعةل العامة األمانةت`k*ل ل#Lة م) ال@ول األع~اء مف:9حة الع~19ة، و  -3
، وال:i*X0 على ال#9انW اإلدار1ة ال$gL$ة أوضاع وتق*<u @راسةإدارة ال`xون القان9ن<ة)، ورئ<! اله*�ة العل<ا لل0قاFة، ل

>gL:ة،وال$ال<ة وال>$ uJ@ة م:]امل تق010 وتقL#ات لل$gL$ال j*;L:عة للFقة وال$:ا_PL$ال$#ل! ع) ال BادC:االق 
 .القادمة دورتها في واالج:$اعي

 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2271(ق

                                                 

 اإلج0ائ<ة والقان9ن<ة ال:ال<ة:  ت;#ل ال#$ه9ر1ة اللLPان<ة تYفgها على هMه ال:9ص<ة لألسwاب  )*(
ل القان9ن<ة وض0?ها ل$P@أ س<ادة ال@ول األع~اء وذلـ� عPـ0 االسـ:$0ار واإلصـ0ار علـى اإلشـارة هَ مVالفة األمانة العامة لإلج0اءات وال$ُ  -1

ًال عـ) إعZـاء األمانـة إلى م0XMة األردن االس:ف;ـار1ة Fـال0غu مـ) سـPYها مـ) قPـل ال$L@و?<ـة األردن<ـة قPـل ت9ز1ـع ال$ـ0XMة ال`ـارحة، ف~ـ
 jY0ة.بالعامة نف;ها الXM$ة الwة ال@ولة صاح>Lالف لV9 مY0ات ال`فه<ة لل@ول على نXM$ف;*0 ال: 

ت~$*) ال$ـ0XMة ال`ـارحة ل$عل9مـات مغل9[ـة وغ*ـ0 د�<قـة عـ) األوضـاع ال$ال<ـة واإلدار1ـة، و?ال:ـالي دفـع ال$#لـ! التVـاذ قـ0ار F$عـiل  -2
 ع) ال9قائع ال@�<قة.

مانــة العامــة علــى أن هــMه األوضــاع ال$;ــ:#@ة فــي ال$gL$ــة فــي حــ*) أنهــا وأســ9ة kF_*ــ0 مــ) ال$gL$ــات الع0?<ــة هــي ول*ــ@ة تX0*ــi األ -3
 ت0اك$ات ع0P س9Lات.

خاصـة  ،إن [اFع الع#لة الق89C الBM أسwغ علـى ال$9ضـ9ع غ*ـ0 مPـ0ر ولـJُ uعـs ال$Lـ@و?<ات ال9قـz ال]ـافي لل:9اصـل مـع ع9اصـ$ها -4
L$ة ی:ألف م) ال;*@ات اُألول في ال@ول األع~اء.وأن ال$#ل! األعلى لل$g 
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 'ارـــــق
 PLأن

 شغFر مu@a الH&ی' العام لل�O'H الع'lي ل&راسات الaHاj~ الVافة واألراضي القاحلة
 ـــــ

 UلVHاعي في دورته العاد"ة (إن الH,واالج W105االق,@اد،WزارFال \F,[Hعلى ال ( 
 Lع& اjالعه على: -

 العامة، األمانة م0XMة §
 ،القاحلة واألراضي ال#افة ال$Lا[j ل@راسات الع0?ي الiX0$ ن`اءإ اتفا�<ة §

§  uواالج:$اعي رق BادC:1/9/2016ب:ار1خ  )98(ال@ورة  )2115(ق0ار ال$#ل! االق، 

 اج:$اعات الل#Lة االق:CادJة وwXار ال$;xول*)، ن:ائج أع$ال §

 وlع& االس,Hاع إلى إ"kاحات األمانة العامة، -

 وفي ضFء الaHاقPات، -
  

 ُ"قــــ'ر
 

ـــــه -1 ـــــي للX0$ـــــi العـــــام ال$ـــــ@ی0 - صـــــالح رف*ـــــj /للـــــ@X:9ر ال`ـــــ0k ت9ج<  واألراضـــــي ال#افـــــة ال$Lـــــا[j ل@راســـــات الع0?
ــــــة ــــــى ،القاحل ــــــ0ة ال#هــــــ9د عل *P[ــــــي ال ــــــMلها ال: ــــــي ب ــــــل 01تZــــــ9  ف ــــــى وال$Yافgــــــة الX0$ــــــi ع$ــــــل وتفع*  مk:;ــــــwاته عل
 . الع0?<ة ال$ZLقة بها ت$0 ال:ي ال$0حلة ¢ل في ومق@راته

 ب:ــــــــار1خ) 100( العادJــــــــة دورتــــــــه فــــــــي) 2162( رقــــــــu واالج:$ــــــــاعي االق:CــــــــادB ال$#لــــــــ! قــــــــ0ار علــــــــى ال:أك*ــــــــ@ -2
 ال$gL$ــــــات مــــــ) WتZلــــــ وال:ــــــي لل$gL$ــــــة العــــــام ال$ــــــ@ی0 مCLــــــF W`ــــــغ9ر والVاصــــــة) 18 الفقــــــ0ة( ،24/8/2017

 ع$ــــالأ  ب:;ــــ**0 للQ<ــــام دارةإ مــــ@ی0 أقــــ@م ت]ل<ــــq یــــ:u لل$gL$ــــة العــــام ال$ــــ@ی0 تغ*ــــW حالــــة فــــي ال$:CCVــــة الع0?<ــــة
 .ال$gL$ة

3- Wــــــ ــــــة مــــــ) الZل >b$#ــــــة ال ــــــي للX0$ــــــi الع$9م< ــــــا[j ل@راســــــات الع0? L$ــــــة ال ــــــة واألراضــــــي ال#اف ــــــي القاحل  دورتهــــــا ف
 .القادمة ل$0حلةل العام ال$@ی0 مهام ل:9لي الiX0$ في إدارة م@ی0 ق@مأ اخ:<ار القادمة

 

 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2272(ق
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 'ارـــــق
 PLأن

 ال,عاون الع'lي ال&ولي في الVHاالت االج,HاBoة وال,FHa*ة 
 ـــــ

 ) على الF,[H\ الFزارW،105إن الVHلU االق,@ادW واالج,Hاعي في دورته العاد"ة (
 Lع& اjالعه على: -

 ة،م0XMة األمانة العام §

 ،لل$#ل! االق:CادB واالج:$اعي) 104تق010 األم*) العام ح9ل م:اFعة تLف*M ق0ارات ال@ورة ( §

 )،105) و(104تق010 األم*) العام ح9ل ن`ا� األمانة العامة ب*) دورتي ال$#ل! ( §

 ن:ائج أع$ال اج:$اعات الل#Lة االج:$اI<ة وwXار ال$;xول*)، §

 مة،وlع& االس,Hاع إلى إ"kاحات األمانة العا -

 وفي ضFء الaHاقPات، -

 ُ"قــــ'ر
 .االج:$اI<ة وال:L$19ة ال$#االت في ال@ولي الع0?ي ال:عاون  العامة ح9ل األمانة ب:ق010 عل$اً  : اإلحا[ةأوالً 
 :ال@aNي –مa,&\ ال,عاون الع'lي : ثانBاً 

 في مVال ال><b العلHي وال,FaJلFجBا: -1

 الCـــ*Lي لLقــــل ال:]9Lل9ج<ـــا واإلبــــ@اع، الـــBM عقــــ@ یــــ9مي –عـــاون الع0?ــــي ال:0ح*ـــW بL:ــــائج أع$ـــال الــــ@ورة ال_ال_ـــة ل$L:ــــ@8 ال:
 في مقا[عة ن*Lغ`<ا F#$ه9ر1ة الC*) ال`عP<ة، وت]ل<q األمانة العامة F$:اFعة تLف*M ن:ائ#ه. 6/9/2019- 5

 في مVال حFار ال<kارات: -2

 تي عقـ@:ـر ب*) الY~ارت*) الع0?<ـة والCـ*L<ة، الال:0ح*W بL:ائج أع$ال ال@ورة ال_امLة لL@وة العالقات الع0?<ة الL*C<ة وال9Yا
 Fال$$ل]ة ال$غ0?<ة، وت]ل<q األمانة العامة F$:اFعة تLف*M ن:ائ#ه. 18/12/2019- 17ی9مي 

 في مVال الH'أة: -3

Fال$$ل]ـة الع0?<ـة  20/12/2019-19یـ9مي  تي عق@:ال:0ح*W بL:ائج أع$ال ال@ورة ال_ال_ة ل$L:@8 ال$0أة الع0?<ة الL*C<ة، ال
 ال;ع9دJة، و?الP<ان الV:امي الCادر ع) هMه ال@ورة، وت]ل<q األمانة العامة F$:اFعة تLف*M ن:ائ#ه.

 الهW&a: –مa,&\ ال,عاون الع'lي : ثالKاً 
 في مVال ال,علDB وال><b العلHي:

ات الع0?<ـة والهJ@Lـة، اإلحا[ة عل$ًا Fاإلج0اءات ال:ي اتVـMتها األمانـة العامـة لإلعـ@اد وال:Y~ـ*0 لعقـ@ مـxت$0 رؤسـاء ال#امعـ
 في دولة اإلمارات الع0?<ة ال$:Y@ة.

 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2273(ق
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 'ارـــــق
 PLأن

 ال,BHaة الH],&امة 
 ـــــ

 ) على الF,[H\ الFزارW،105إن الVHلU االق,@ادW واالج,Hاعي في دورته العاد"ة (
 Lع& اjالعه على: -

 م0XMة األمانة العامة، §

 ،لل$#ل! االق:CادB واالج:$اعي) 104ام ح9ل م:اFعة تLف*M ق0ارات ال@ورة (تق010 األم*) الع §

 )،105) و(104تق010 األم*) العام ح9ل ن`ا� األمانة العامة ب*) دورتي ال$#ل! ( §

فـي الـ@ول الع0?<ـة  2030تق010 وت9ص<ات االج:$اع ال;اFع لل#Lـة الع0?<ـة ل$:اFعـة تLف*ـM أهـ@اف ال:L$<ـة ال$;ـ:@امة  §
 ،18/12/2019ب:ار1خ 

 ق0اراته ال;اFقة في هMا ال`أن، §

 ن:ائج أع$ال اج:$اع ال$#ل! على م;:wX 89ار ال$;xول*)، §

 وlع& االس,Hاع إلى إ"kاحات األمانة العامة، -

 وفي ضFء الaHاقPات، -

 ُ"قــــ'ر
 

واإلصـــالح اإلدارB علـــى اس:~ـــاف:ها لفعال<ـــات  ت9ج<ـــه ال`ـــ0k ل#$ه9ر1ـــة مCـــ0 الع0?<ـــة م$_لـــة فـــي وزارة ال:ZVـــ<s وال$:اFعـــة .1
تYـz رعاJـة 10X$ـة مـ) فVامـة  6/11/2019-3األس9Pع الع0?ي لل:L$<ة ال$;:@امة في ن;V:ه ال_ال_ة والـBM عقـ@ خـالل الف:ـ0ة 

 ال0ئ<! عP@ الف:اح ال;<;ي رئ<! ج$ه9ر1ة م0C الع0?<ة.

فـــي الـــ@ول  2030ة ل$:اFعـــة تLف*ـــM أهـــ@اف ال:L$<ـــة ال$;ـــ:@امة األخـــM عل$ـــًا ب:ق10ـــ0 وت9صـــ<ات االج:$ـــاع ال;ـــاFع لل#Lـــة الع0?<ـــ .2
) م) الLP@ "سادسًا" مـ) ت9صـ<ات الل#Lـة ال$:علقـة CL$Fـة ال`ـwاب 4، 3، 2، مع إحالة ال9LPد (18/12/2019الع0?<ة، ب:ار1خ 

 الع0?ي لل:L$<ة ال$;:@امة، إلى م#ل! وزراء ال`wاب وال10اضة الع0ب لالخ:Cاص.

االق:Cــاد وال:ZVــ<s عــاون الفLــي اإلقل<$ــي بــ*) الــ@ول األع~ــاء F#امعــة الــ@ول الع0?<ــة والُ$قــّ@م مــ) وزارة ال:0ح*ــF W$ق:ــ0ح ال: .3
األع~ـاء  الـ@ول فـي ال$;:@امة ال:L$<ة أه@اف ب:Lف*M ال#هات ال$عL<ة ق@رات Fال$$ل]ة الع0?<ة ال;ع9دJة، والBM یه@ف إلى بLاء

 �<$ا ب*Lهu، ودع9ة ال@ول الع0?<ة لل$`ارXة �<ه Fفاعل<ة. ل$$ارساتا وأف~ل ال$;:فادة وال@روس ال$ع0فة و�لى تwادل
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 'ارـــــق
 PLأن

 تقار*' وق'ارات الVHالU الFزار*ة واللVان
 ـــــ

 
 ) على الF,[H\ الFزارW،105إن الVHلU االق,@ادW واالج,Hاعي في دورته العاد"ة (

 Lع& اjالعه على: -

مـــارات الع0?<ـــة ال$:Yـــ@ة: دولـــة اإل –) ل$#لـــ! وزراء اإلســـkان وال:ع$*ـــ0 العـــ0ب (دبـــي 36قـــ0ارات الـــ@ورة (تق10ـــ0 و  §
6/10/2019(، 

 ،)24/10/2019 9زراء الع0ب ال$;xول*) ع) شxون الP*�ة (األمانة العامة:ال) ل$#ل! 31تق010 وق0ارات ال@ورة ( §
ــــــ! الع0?ــــــي لل;ــــــkان وا § ــــــى لل$#ل ــــــ@ورة األول ــــــ0ارات ال ــــــ0 وق ــــــة (تق10 >$L:ــــــل ــــــة الهاشــــــ$<ة: -انعّ$  ال$$ل]ــــــة األردن<

 28- 29/10/2019،( 

 ،)5/11/2019) لل$#ل! ال9زارB الع0?ي لل]ه0?اء (األمانة العامة: 13تق010 وق0ارات ال@ورة ( §
) ل$#ل! وزراء الLقـل العـ0ب (مقـ0 األكادJ$<ـة الع0?<ـة للعلـ9م وال:]9Lل9ج<ـا والLقـل 32تق010 وق0ارات ال@ورة العادJة ( §

 ، )14/11/2019-13 م@یLة اإلسLk@ر1ة: -لB0Yw ا
ـــ0 وقـــ0ارات الـــ@ورة ( § ـــان 39تق10 ال$$ل]ـــة األردن<ـــة الهاشـــ$<ة:  –) ل$#لـــ! وزراء ال`ـــxون االج:$اI<ـــة العـــ0ب (عّ$

17/12/2019،( 

ال$$ل]ــة الع0?<ـــة -) ل$#لــ! الــ9زراء العــ0ب لالتCــاالت وال$عل9مــات (ال10ــاض23تق10ــ0 وقــ0ارات الــ@ورة العادJــة ( §
 ،)18/12/2019ع9دJة: ال;

ال$$ل]ــــة الع0?<ــــة  -(مYافgــــة األح;ــــاء) لل$#لــــ! الــــ9زارB الع0?ــــي لل;ــــ<احة 22تق10ــــ0 وقــــ0ارات الــــ@ورة العادJــــة ( §
 )،12/2019/ 23ال;ع9دJة: 

 ،)24/9/2019-22تق010 وق0ارات االج:$اع الVام! لل#Lة ال@ائ$ة ل]9دات الLPاء الع0?<ة (األمانة العامة:  §
 ،)14/11/2019-13) لل#Lة الفL<ة ال@ائ$ة لإلحCاء (األمانة العامة :40ج:$اع (تق010 وت9ص<ات اال §
ال$gL$ـــات لل:L;ـــ*j وال$:اFعـــة ال$PL_قـــة عـــ) ال$#لـــ! االق:CـــادB  االســـ:_Lائي لل#Lـــةتق10ـــ0 وت9صـــ<ات االج:$ـــاع  §

 ،)19/12/2019-17واالج:$اعي (األمانة العامة: 

األنg$ــــة األساســــ<ة ال$9حــــ@ة Fال$gL$ــــات الع0?<ــــة ال$:CCVــــة الل#Lــــة الفL<ــــة ال$عL<ــــة ب@راســــة تق10ــــ0 وت9صــــ<ات  §
 )،22/1/2020-20لالج:$اع (األمانة العامة: 

 )،22/1/2020-21تق010 وت9ص<ات االج:$اع الVام! لل#Lة الفL<ة لل$ل]<ة الف]10ة (األمانة العامة:  §

 ن:ائج أع$ال اج:$اعات الل#L:*) االق:CادJة واالج:$اI<ة وwXار ال$;xول*)، §

- lاحات األمانة العامة،وk"اع إلى إH,ع& االس 

 وفي ضFء الaHاقPات، -
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 ُ"قــــ'ر
 :الVHالU الFزار*ة: أوالً 

 :اإلحاjة علHًا ب
مــــارات الع0?<ــــة ال$:Yــــ@ة: دولــــة اإل –) ل$#لــــ! وزراء اإلســــkان وال:ع$*ــــ0 العــــ0ب (دبــــي 36تق10ــــ0 وقــــ0ارات الــــ@ورة ( -

6/10/2019(. 
 ).24/10/2019 9زراء الع0ب ال$;xول*) ع) شxون الP*�ة (األمانة العامة:لا) ل$#ل! 31تق010 وق0ارات ال@ورة ( -

 ال$$ل]ــــــــة األردن<ــــــــة الهاشــــــــ$<ة:  -انعّ$ــــــــتق10ــــــــ0 وقــــــــ0ارات الــــــــ@ورة األولــــــــى لل$#لــــــــ! الع0?ــــــــي لل;ــــــــkان وال:L$<ــــــــة ( -
28- 29/10/2019.( 

 ).5/11/2019) لل$#ل! ال9زارB الع0?ي لل]ه0?اء (األمانة العامة: 13تق010 وق0ارات ال@ورة ( -
) ل$#لــ! وزراء الLقـــل العــ0ب (مقـــ0 األكادJ$<ــة الع0?<ــة للعلـــ9م وال:]9Lل9ج<ــا والLقـــل 32تق10ــ0 وقــ0ارات الـــ@ورة العادJــة ( -

 B0Ywر1ة: -ال@Lkة اإلسL14/11/2019-13 م@ی.( 

ـــــ@ورة ( - ـــــان 39تق10ـــــ0 وقـــــ0ارات ال ـــــة العـــــ0ب (عّ$ >Iون االج:$اxة: ال$$ل]ـــــة األردن<ـــــة الهاشـــــ$< –) ل$#لـــــ! وزراء ال`ـــــ
17/12/2019،( 

ال$$ل]ــــة الع0?<ــــة -) ل$#لــــ! الــــ9زراء العــــ0ب لالتCــــاالت وال$عل9مــــات (ال10ــــاض23تق10ــــ0 وقــــ0ارات الــــ@ورة العادJــــة ( -
 ).18/12/2019ال;ع9دJة: 

ال$$ل]ـة الع0?<ــة ال;ــع9دJة:  -(مYافgـة األح;ــاء) لل$#لـ! الــ9زارB الع0?ـي لل;ــ<احة 22تق10ـ0 وقــ0ارات الـ@ورة العادJــة ( -
23/12/2019(. 

 :اللVان: ثانBاً 
 :الFHافقة على

 ).24/9/2019-22تق010 وق0ارات االج:$اع الVام! لل#Lة ال@ائ$ة ل]9دات الLPاء الع0?<ة (األمانة العامة:  -
 ).14/11/2019-13) لل#Lة الفL<ة ال@ائ$ة لإلحCاء (األمانة العامة :40تق010 وت9ص<ات االج:$اع ( -
ال$gL$ـــــات لل:L;ـــــ*j وال$:اFعـــــة ال$PL_قـــــة عـــــ) ال$#لـــــ! االق:CـــــادL#  Bـــــةاالســـــ:_Lائي للتق10ـــــ0 وت9صـــــ<ات االج:$ـــــاع  -

 :یلي ما على ال:أك*@ مع ،)19/12/2019-17واالج:$اعي (األمانة العامة: 

 .)1(م0فj ال$0فقة الC<غة وفj ،وال$عل9مات االتCال ل:]9Lل9ج<ات الع0?<ة لل$gL$ة ال:gL<$ي اله<kل على ال$9افقة ·
 وفـــj ،األخـــ80  الb>PZ<ـــة وال]ـــ9ارث الـــiالزل خZـــارأ مـــ) لل9قاJـــة الع0?ـــي للX0$ـــg i<$ـــيال:L اله<kـــل علـــى ال$9افقـــة ·

 .)2(م0فj ال$0فقة الC<غة
 . الiراI<ة لل:L$<ة الع0?<ة لل$gL$ة ال:gL<$ي اله<kل ض$) لل9:1iن  الع0?ي ال$W:k ن`اءإ على ال$9افقة ·

· Wاس:~ـافة ال:0ح*ـF ال:9ن;ـ<ة ال#$ه9ر1ـة Wـ:k$1:ــ9ن  الع0?ـي للiـل نأ علـى ،لل$Y:ت q>ـة ال:]ـالwت`ــغ*ل علـى ال$:0ت 
W:k$ل دون  ال$Yأ األع~اء ال@ول تJاء ةwIن`اءإ ن:<#ة مال<ة أ W:k$ال. 

 الع0?<ـــة لل$gL$ــات ال@اخل<ــة ال0قاFــة وحــ@ات ورؤســاء واإلدار1ـــة ال$ال<ــة ال0قاFــة ه*�ــات ل0ؤســاء ت@رP1<ــة دورة عقــ@  ·
 خـالل وذلـ� ال$:CCVـة الع0?<ـة لل$gL$ات ال$9ح@ة 9ائحوالل األنg$ة في ال#@ی@ة Fال:ع@یالت خاصة ال$:CCVة

 .2020 عام م) ال_اني الCLف

 CـةCال$:V الع0?<ـة لل$gL$ـات ال$9حـ@ة األساسـ<ة األنg$ـة ب@راسة ال$عL<ة الفL<ة الل#Lة وت9ص<ات تق010 على ال$9افقة -
 .22/1/2020-20 الف:0ة خالل لل#امعة العامة األمانة F$ق0 عق@ت وال:ي

 ).22/1/2020-21ص<ات االج:$اع الVام! لل#Lة الفL<ة لل$ل]<ة الف]10ة (األمانة العامة: تق010 وت9  -

)6/2/2020 - 105د.ع  - 2275(ق
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 'ارـــــق

 PLأن
  ) للVHلU االق,@ادW واالج,Hاعي106تأكN& مFع& وم�ان عق& ال&ورة (

 ) للVHل107Uوت<&ی& مFع& وم�ان عق& ال&ورة (
 ـــــ

 
 ) على الF,[H\ الFزارW،105ق,@ادW واالج,Hاعي في دورته العاد"ة (إن الVHلU اال

 Lع& اjالعه على: -

§ ) uواالج:$اعي رق BادC:5/9/2019ب:ار1خ  )104() د.ع 2260ق0ار ال$#ل! االق، 

 ن:ائج أع$ال اج:$اع ال$#ل! على م;:wX 89ار ال$;xول*)، §

 عي،وعHًال Lأح�ام ال�aام ال&اخلي للVHلU االق,@ادW واالج,Hا -

 وlع& االس,Hاع إلى إ"kاحات األمانة العامة، -

 وفي ضFء الaHاقPات، -

 
 ـ'رـــــ"ق

 26 – 24ال$9افj  2020ی9ن*9/ ح01iان  18-16عقـ@ اج:$اع ل#Lة ال:Lف*M وال$:اFعة F$ق0 األمانة العامة خالل الف:0ة  أوًال:
 هـ.1441ش9ال 

 االق,@ادW واالج,Hاعي HLق' األمانة العامة على الF>a ال,الي:  ) للVHلU 106: تأكN& مFع& عق& ال&ورة العاد"ة (ثانBاً 

 ، 2020أغ;ــــــZ!/ آب  27) یــــــ9م الV$ــــــ<! 1والع`ــــــ0  ال_ــــــام)اج:$ــــــاع ل#Lــــــة مxس;ــــــات ال$#:$ــــــع ال$ــــــ@ني  -1
 j0م  8ال$9افYهـ. 1442م 

 هــ. 1442م0Yم  11، ال$9افj 2020اغ;Z!/ آب  30اج:$اع الل#Lة االج:$اI<ة ی9م األح@  -2
)، 2020ســ0P$:P/ أیلــ9ل  1) و (2020 غ;ـZ!/آبأ  L#31ــة االق:CـادJة یــ9مي االثLـ*) وال_الثــاء (اج:$ـاع الل -3

 هـ. 1442م0Yم  13 - 12ال$9افق*) 

ســـ0P$:P/ أیلـــ9ل  2اج:$ـــاع ال$#لـــ! االق:CـــادB واالج:$ـــاعي علـــى م;ـــ:wX 89ـــار ال$;�9ل*ــــ) یــــ9م األر?عـــاء  -4
2020 j0م  14، ال$9افYهـ. 1442م 

ـــ9ل  C3ـــادB واالج:$ـــاعي علـــى ال$;ـــ:89 الـــ9زارB یـــ9م الV$ـــ<! اج:$ـــاع ال$#لـــ! االق: -5  ، 2020ســـ0P$:P/ أیل
 j0م  15ال$9افYهـ. 1442م 

  2020دX /0P$;Jان9ن أول  10-8عقـ@ اج:$اع ل#Lة ال:Lف*M وال$:اFعة F$ق0 األمانة العامة خالل الف:0ة  ثالKًا:
 jهـ. 1442ر?<ع ثان  25-23ال$9اف 
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 ) للVHلU االق,@ادW واالج,Hاعي HLق' األمانة العامة على الF>a ال,الي:107&ورة العاد"ة (ت<&ی& مFع& عق& ال :راLعاً 

 ، X2021ان9ن ثان  /یLای0 28ی9م الV$<! والع`10) اج:$اع ل#Lة مxس;ات ال$#:$ع ال$@ني ال:اسع  -1
 jهـ. 1442 ج$اد ثان 15ال$9اف 

 هـ. 1442 ج$اد ثان 18، ال$9افX 2021 jان9ن ثان /یLای0 31اج:$اع الل#Lة االج:$اI<ة ی9م األح@  -2
  20-19 *)، ال$ـــــــ9افق2021شـــــــwا�  ف0Pایـــــــ0/ 2-1اج:$ـــــــاع الل#Lـــــــة االق:CـــــــادJة یـــــــ9مي االثLـــــــ*) وال_الثـــــــاء  -3

 هـ. 1442 ج$اد ثان

 اج:$ـــــــــــاع ال$#لـــــــــــ! االق:CـــــــــــادB واالج:$ـــــــــــاعي علـــــــــــى م;ـــــــــــ:wX 89ـــــــــــار ال$;�9ل*ــــــــــــ) یــــــــــــ9م األر?عـــــــــــاء -4
 هـ. 1442 نج$اد ثا 21، ال$9افj 2021شwا�  ف0Pای0/ 3

 ، 2021شــــwا�  ف0Pایــــ0/ 4اج:$ـــاع ال$#لــــ! االق:CــــادB واالج:$ــــاعي علــــى ال$;ــــ:89 الــــ9زارB یــــ9م الV$ــــ<!  -5
 jهـ. 1442 ج$اد ثان 22ال$9اف 

  

 )6/2/2020 - 105د.ع  - 2276(ق
  

 

 
 

 



  

 
 

 

 

 

 المجلـس االقتصــادي واالجتماعــي

 على المستوى الوزاري

  

  

 (106الدورة العادية )
 
 

 القـــــراراتالتقـــــرير و 
 

 

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ــــــــــــــــــ

 (0214) ق – 25(/20/09)03/106ج 

 2020سبتمبر/ أيلول  3 :فيديو كونفرانس" ية "عبر تقن
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 تقرير

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

 عبر تقنية "فيديو كونفرانس"
 2020 أيلول /سبتمبر 3 - ه1442 محرم 15

 ــــــــــ
 :االفتتاح: أوالً 

 ومكـــان موعـــد بشـــأن (6/2/2020 - 105د.ع  - 2276ق) رقـــم واالجتمـــاعي االقتصـــادي المجلـــس لقـــرار تن يــ اً  -1
 الـــوزاري  المســـتوى  علـــى للمجلـــس( 106) الـــدور  قـــدتع   واالجتمـــاعي  االقتصـــادي للمجلـــس( 106) الـــدور  انعقـــاد
ـــاري  ـــى  3/9/2020 بت ـــار مســـتوى  وعل ـــاري  المســـيولين ةب ـــة واجتمـــاع  2/9/2020 بت  بتـــاري  االقتصـــادية اللجن

عبـــر تقنيــة "فيــددو ةــون رانس" نوــرًا للوـــرو    30/8/2020 بتــاري  االجتماعيــة ةاللجنــ واجتمــاع  31/8/2020
( ومــا فرهــتج اءجــراءات االحترازيــة مــن قيــود علــى حرةــة 19-االســتانائية الناجمــة عــن تــداعيات جائحــة )كوفيــد

 .الطيران الدولي
 المتخصصــة العربيــة مــاتوالمنو العربيــة  الــدول عــن ممالــون  الــوزاري  المســتوى  علــى المجلــس اجتمــاع فــي شــارك -2

 . العامة واألمانة العربية  واالتحادات

 الــدور  رئاســة دولتــج تولــت الــ ي  وزيــر الماليــة بدولــة قطــر -علــي شــريف العمــادي /الســيد معــالي االجتمــاع افتــت  -3
 الشــكر موقــد    العربيــة الــدول بوفــود خاللهــا رحــع ةلمــة معاليــج وألقــى. واالجتمــاعي االقتصــادي للمجلــس( 105)
( 106وأشـــار  لـــى أهميـــة اجتماعـــات الـــدور  ). الـــدور  هـــ   أعمـــال ءنجـــا  المب ولـــة الجهـــود علـــى العامـــة ألمانـــةل

( ومـا دترتــع عليهـا مــن 19-للمجلـس نوـرًا النعقادهــا فـي تـل التــداعيات االقتصـادية واالجتماعيـة لجائحــة )كوفيـد
ن الونيــل لمواجهــة  نــار هــ   األزمــة التــي تحــديات ةبيــر  تواجــج ميسســات العمــل العربــي المشــترك وتتطلــع التعــاو 

ـــى خســـائر ةبيـــر  فـــي قطاعـــات  أنـــرت علـــى ةافـــة الـــدول العربيـــة  وأشـــار  لـــى أن  جـــراءات اءرـــالق قـــد أدت  ل
اقتصــادية عددــد  ماــل الســياحة والصــناعة والطيــران والنقــل. ةمــا عبــر ســيادتج عــن الــدعم المســتمر مــن دولــة قطــر 

بيـروت  وأشـار  لـى ةلمـة  ـاحع السـمو  فـي معالجـة تـداعيات ةارنـة ان جـار مرفـأللجمهورية اللبنانية لمسـاعدتها 
أمير دولة قطر  أمام الميتمر الدولي لدعم لبنان الـ ي دعـت  ليـج فرنسـا  وتعهـد  –الشي / تميم بن حمد  ل ناني 

موا ــلة دولــة  مليــون دوالر للمســاعد  فــي عمليــات اءرانــة ورعــاد   عمــار بيــروت. ةمــا أشــار  لــى 50فيــج بتقــديم 
-قطر لدعمها المالي واالقتصادي واءنساني لصمود الشعع ال لسـطيني خا ـة فـي تـل تـداعيات جائحـة )كوفيـد

وزيـر الماليـة بدولـة  -براك علي الشيتان  /السيد معالي دعا  ةلمتج ختام وفي( واستمرار الحصار اءسرائيلي. 19
 .والسداد التوفيل سيادتجل متمنياً  واالجتماعي  دياالقتصا للمجلس( 106) الدور  رئاسة لتسلم  الكويت

ـــة تولـــت -4 ـــس( 106) الـــدور  رئاســـة الكويـــت دول ـــراك علـــي  /الســـيد معـــالي وألقـــى واالجتمـــاعي  االقتصـــادي للمجل ب
 الجهـود علـى قطـر لدولـة بالشـكر وتقـدم الوفـود  بالسـاد  خاللها رحع ةلمة  وزير المالية بدولة الكويت -الشيتان 
 شـــاروأ(. 106) الـــدور  ألعمـــال الجيـــد اءعـــداد علـــى العامـــة ولألمانـــة للمجلـــس ( 105) الـــدور  جـــا ءن المب ولـــة

سيادتج  لى الموقف العربي المتضامن مع الجمهورية اللبنانية في مصابها الجلل  نر حـاد  ان جـار مرفـأ بيـروت  
الشــعع اللبنــاني علــى تجــاوز  والــ ي را  هــحيتج عشــرات القتلــى ومحــات الجرحــى   مــاًل أن يســاعد هــ ا التضــامن

ه   المحنة  ودعـا الـدول العربيـة والمنومـات العربيـة المتخصصـة  لـى االسـتمرار فـي موا ـلة دعمهـم للجمهوريـة 
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اللبنانية. ةما أكد على الموقف الاابت في استمرار دعم القضية ال لسطينية وتعزيز  مود الشـعع ال لسـطيني فـي 
( للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي يـأتي 106ار  لـى أن توقيـت انعقـاد الـدور  )مواجهة االحـتالل اءسـرائيلي. وأشـ

( والتـي ةـان مـن تبعاتهـا بـع الـ عر وحـدو  19-في تل ترو  استانائية  عبة نتيجة لتداعيات جائحة )كوفيـد
حـة ةـان أزمة اقتصادية عالميـة وتنـامي القلـل مـن مخـانر االنتشـار السـريع لهـ ا الوبـاء  وأوهـ  سـيادتج أن الجائ

لها أنر سلبي واه  على اقتصادات ةاير من الدول العربية. وأكد على أهمية التكنولوجيـا الرقميـة فـي رفـع ة ـاء  
القطاعـات االقتصــادية وجعلهـا أكاــر مرونـة وددناميكيــة  وأشـار  لــى مبـادر  حضــر   ـاحع الســمو الشـي /  ــبا  

العربيـة التنمويـةا االقتصـادية واالجتماعيـة التـي ع قـدت أمير دولة الكويت  خالل القمـة  –األحمد الجابر الصبا  
  بإنشـاء  ــندوق لالسـتامار فـي مجـال التكنولوجيــا واالقتصـاد الرقمـي ب يمــة 2019فـي مددنـة بيـروت خــالل عـام 

مليــون دوالر   50مليــون دوالر  ودولــة قطــر بمبلــ   50مليــون دوالر أمريكــي  وتك لــت دولــة الكويــت بمبلــ   200
عن أملج أن دتم االنتهاء من ةافة األمور التنويمية واءجرائية التي ت مك ِّـن هـ ا الصـندوق مـن العمـل  وعبر سيادتج

 تحت  دار  الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بالسرعة الممكنة.

 علـى الكويـت لـةدو  بتهنحـة اسـتهلها ةلمـة العربيـة الـدول لجامعـة العـام األمـين – الغـيط أبو أحمد السيد معالي ألقى -5
االقتصـادي واالجتمـاعي  والتـي تنعقـد ألول مـر  عبـر تقنيـة االتصـال للمجلـس ( 106) العاديـة الدور  رئاسة توليها

المرئــي  فــي تــل الوــرو  االســتانائية التــي ال تــزال تمــر بهــا المنطقــة العربيــة والعــالم أجمــع  وهــو األمــر الــ ي 
 للــدور  رئاســتها علــى قطــر لدولــة والتقــددر بالشــكرقــدم ســيادتج اســتدعى اختصــار بنــود مشــروع جــدول األعمــال. وت

( للمجلــس تبحــع عــددًا 106أن اجتماعــات الــدور  )  لــى معاليــج وأشــار واالجتمــاعي  االقتصــادي للمجلــس( 105)
الصحية والتنموية المباشر  المترتبـة علـى جائحـة ةورونـا من الموهوعات الهامة والحيوية  في مقدمتها التداعيات 

وأكـد سـيادتج علـى  ا درتبط بها من تداعيات اجتماعية واقتصادية شـددد  الونـأ  علـى المجتمعـات العربيـة ةافـة.وم
أهميــة تعزيــز العمــل العربــي الجمــاعي مــن أجــل التخهيــف مــن ونــأ  هــ   األزمــة خا ــة علــى المجتمعــات األكاــر 

ة من تأنيراتهـا. ةمـا أشـار  لـى أن هشاشة والتي ةانت تعاني بال عل من أزمات خطير  وهارطة هاع ت الجائح
أزمــة وبــاء ةورونــا قــد ةشــ ت عــن نقــا  هــعف خطيــر  فــي منوومــة االقتصــاد العــالمي الحاليــة  األمــر الــ ي دعــا 
عدد ةبير من الدول  لى مراجعة سياساتها وتوجهاتها االقتصادية بهـد  تعزيـز األمـن اللـ ائي والصـحي لمواجهـة 

ج  لـى أن الـدول العربيـة بحاجــة  لـى هـ ا النـوع مــن المراجعـات فـي  نـار العمــل األزمـات المسـتقبلية  وأشـار ســيادت
العربي المشترك وتبادل الخبـرات والممارسـات. وأشـار سـيادتج  لـى أن جـدول أعمـال هـ   الـدور  دتضـمن موهـوعًا 

  وعبَّـر عـن بيـروت التي حل ت بالعا مة اللبنانية  نر ان جار مرفأعاجاًل وفي راية األهمية وهو تداعيات الكارنة 
مدى فداحـة الخسـائر التـي عادنهـا شخصـيًا فـي زيارتـج التضـامنية لبيـروت بعـد أيـام قليلـة مـن االن جـار. ةمـا أشـاد 
ســـيادتج بالمســـاعدات اءنســـانية والطبيـــة العاجلـــة التـــي بـــادرت عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة بتقـــديمها لنجـــد  الشـــعع 

ل لسطيني يول في مقدمة األولويات العربية  خا ـة فـي تـل اسـتمرار اللبناني. ةما أشار  لى أن دعم االقتصاد ا
األزمــة الماليــة التــي تمــر بهــا دولــة فلســطين نتيجــة للحصــار اللاشــم الــ ي ت رهــج ســلطات االحــتالل اءســرائيلي  

 ( التي تضاعف من المعانا  التي دتكبدها الشعع ال لسطيني.19- هافة  لى تداعيات جائحة )كوفيد

فـي  بالمشـارةةأعـرب فيهـا عـن سـرور   المـددر التن يـ ي لبرنـامأل األر يـة العـالمي ةلمـة –دي يـد بيزلـي  /ألقـى السـيد -6
( للمجلس االقتصادي واالجتماعي  وأوه  أن هناك أهدافًا مشترةة تجمـع بـين جامعـة الـدول 106أعمال الدور  )

  المـواننين  وعليـج فـإن الشـراكة والتقـارب العربية وبرنـامأل األر يـة العـالمي تتماـل فـي  نقـاا األروا  وتحسـين حيـا
هو أمر نبيعي فـي  نـار دعـم ومسـاعد  ال حـات األشـد فقـرًا. وأوهـ  أن جهـودًا مشـترةة قـد ب ـ لت خـالل األعـوام 
الماهية لمكافحة الجوع في العـالم العربـي وخارجـج  وةـ لك فهنـاك تحـديات مشـترةة علـى  ـعيد األمـن اللـ ائي. 
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% مـــن الجيـــاع فـــي العـــالم 60ونيـــل بـــين األمـــن اللـــ ائي واألمـــن القـــومي  وأن أكاـــر مـــن وأشـــار  لـــى االرتبـــا  ال
متواجدون في منانل الحروب  وأشار  لـى أن أكبـر عمليـات برنـامأل األر يـة العالميـة وأكارهـا أهميـة تترةـز حاليـًا 

الســبع الرئيســي لمشــكالت  فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية والجمهوريــة اليمنيــة  نوــرًا ألن النزاعــات المســلحة ت عــد
الجـــوع والنـــزو  وعـــدم التنميـــة. وأوهـــ  أن الـــدول العربيـــة تعـــد حاليـــًا مـــن أهـــم الجهـــات المانحـــة لبرنـــامأل األر يـــة 

( تهــدد بــإنالق جائحــة جــوع عالميــة  األمــر الــ ي دــدعو لمزيــد مــن 19-العــالمي. وأشــار  لــى أن جائحــة )كوفيــد
 135أشـار  لـى تضـاعف أعـداد الم عر هـين للمجاعـة فـي العـالم مـن التعاون والشراكة أكار من أي وقٍت مضى  و 

مليـون شـخق حاليـًا  األمـر الـ ي ةاَّـف مـن جهـود برنـامأل األر يـة  270مليـون شـخق قبـل جائحـة ةورونـا  لـى 
 138العــالمي وتــم  نــالق أكبــر اســتجابة  نســانية فــي تــاري  البرنــامأل مــيخرًا وتوســيع نطــاق عملياتــج لتصــل  لــى 

% مــنهم فــي العــالم العربــي. وأوهــ  أن البرنــامأل لــن دــتمكن مــن  يصــال المســاعدات 30يعــي   مليــون شــخق
الل ائيــة لألشــخاك األكاــر احتياجــًا  ال  اا تــوافرت األمــوال الالزمــة مــن الجهــات المانحــة  ولــ لك دناشــد البرنــامأل 

  2020وقة حتـى نهايـة عـام مليار دوالر أمريكي لتمويل عملياتـج ريـر المسـب 4.9المجتمع الدولي للحصول على 
مليــار دوالر أمريكـي فــي الـدول العربيــة لوقــف تصـاعد موجــة الجـوع. وأشــار  لــى أن  1.8وأوهـ  أنــج سـيتم  ن ــاق 

( قــد أفــادت بتوقــع زيــاد  معــدالت ال قــر فــي العــالم العربــي ليصــل 19-التحلــيالت األخيــر  لتــداعيات جائحــة )كوفيــد
بـع عـدد السـكان فـي الـدول  115 قـر  لـى عدد األشخاك ال دن يعيشون تحـت خطـر ال مليونـًا وهـو مـا دزيـد عـن ر 

العربية  واسـتجابًة لـ لك فـإن البرنـامأل يعمـل علـى تكايـف عملياتـج فـي البلـدان األكاـر احتياجـًا فـي الوقـت الحـالي  
. وأكَّـد فــي وأشـار  لـى جهـود البرنـامأل فـي عـدد مـن الــدول العربيـة وخا ـة الجمهوريـة اليمنيـة والجمهوريـة اللبنانيـة

نهايـة ةلمتــج علـى هــرور  تعميـل التعــاون والشـراكة بــين الــدول العربيـة وبرنــامأل األر يـة العــالمي خا ـًة فــي تــل 
 (  لى جائحة جوع.19-الورو  الراهنة  أماًل في وقف تحول جائحة )كوفيد

 
 إقرار جدول أعمال المجلس: ثانيًا:

 لى النحو التاليااستعرض المجلس بنود مشروع جدول أعمالج  وأقر  ع
 البند األول: تقرير األمين العام: ❖

 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.105متابعة تن ي  قرارات الدور  )  -1

 (.106( و )105نشا  األمانة العامة فيما بين دورتي المجلس )  -2

 :الثانيالبند  ❖

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

  :الثالثالبند  ❖

 ".19 -التعامل مع تبعات جائحة "كوفيد

 البند الرابع: ❖
ـــــة ان جـــــار  ـــــداعيات ةارن ـــــع علـــــى ت ـــــًا لتمكينهـــــا مـــــن التلل ـــــة اللبنانيـــــة اقتصـــــاديًا واجتماعي ـــــدعم للجمهوري تقـــــديم ال

 .مرفأ بيروت
 البند الخامس: الموضوعات االقتصادية الدورية: ❖

 دعم االقتصاد ال لسطيني. -1

 .2020ر االقتصادي العربي الموحد لعام التقري -2
 .2020الخطاب العربي الموحد لالجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام  -3
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 البند السادس: تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان: ❖
 المجالس الوزارية: :أوالً 
 (.27/2/2020األمانة العامةا ( لمجلس وزراء الصحة العرب )مقر 53قرارات وبيان الدور  ) -
 (.10/6/2020قرار وبيان مجلس وزراء الصحة العرب )عبر تقنية "فيددو ةون رانس"ا  -
البيــــان الختــــامي الصــــادر عــــن الجلســــة الطارئــــة للمجلــــس الــــوزاري العربــــي للســــياحة حــــول جائحــــة فيــــرو  ةورونــــا  -

 .17/6/2020( بتاري  19-المستجد )كوفيد
انائية لمجلــــــس وزراء الشــــــيون االجتماعيــــــة العــــــرب )عبــــــر تقنيــــــة "فيــــــددو ةــــــون رانس"ا قــــــرار وبيــــــان الــــــدور  االســــــت -

28/6/2020.) 
 (.5/7/2020( لمجلس وزراء الشباب والرياهة العرب )عبر تقنية "فيددو ةون رانس"ا 43قرارات الدور  ) -
 .27/7/2020ي للكهرباء بتاري  تقــــريـــــــر وقــــــــــرارات الـــــدور  االستانائية للمجلس الوزاري العرب -

 ثانيًا: اللجان:
تقرير وتو يات االجتماع األول للجنة الدائمة لمتابعة تن ي  ات اقية تحرير التجار  في الخـدمات بـين الـدول العربيـة   -

 .20/2/2020-19دومي 
 .25/2/2020-23تقرير وتو يات االجتماع الاالع للجنة تسوية المنازعات  خالل ال تر   -
 .3/3/2020-2( لمدراء عامي الجمارك في الدول العربية  دومي 40ر وتو يات االجتماع )تقري -
 .11/5/2020تقرير وتو يات االجتماع االستانائي للجنة ال نية الدائمة لقواعد المنشأ  بتاري   -
ــــاع ) - ــــرارات االجتمـــــــــ ــــر وقـــــــ ـــا للعمـــل العربـــي المل( 49تقريـــــ ـــة التنســـيل العلي شـــترك برئاســـة معـــالي األمـــين العـــام لجن

 .13/7/2020بتاري  
االقتصــــــادي  ( للجنـــــــة المنومــــــات للتنسيــــــــل والمتابعـــــــة المنباقــــــة عــــــن المجلـــــــس29تقريـــــــر وتو ــــــيات االجتمــــــاع ) -

 .23/7/2020واالجتمـاعـــــــي بتاري  
 .23/8/2020( للجنة التن ي  والمتابعة بتاري  49تقرير وتو يات االجتماع ) -
 .24/8/2020( للجنة ال نية للملكية ال كرية بتاري  6االجتماع )ر وتو يات تقري -
 .27/8/2020( للجنة ميسسات المجتمع المدني بتاري  28تقرير وتو يات االجتماع ) -
 البند السابع: ❖

( 108( للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي وتحددـد موعـد ومكـان عقـد الـدور  )107تأكيد موعد ومكان عقد الدور  )
 لمجلس.ل

 .اعتمد المجلس القرارات المرفقة ،: بعد المناقشاتثالثاً 
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 رارـــــق

 بشأن
 (106( و)105تقريـر األميـن العـام بين دورتي المجلس )

 ـــــ

 
 ( على المستوى الوزاري،105إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على:
 العامة م ةر  األمانة  ▪
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي 105تقرير األمين العام حول متابعة تن ي  قرارات الدور  ) ▪
 ( 106( و)105بين دورتي المجلس ) األمانة العامةنشا  تقرير األمين العام حول  ▪
ـــــس الوحـــــد  ▪ ـــــدول األعضـــــاء بمجل ـــــدائمين لل ـــــين ال ـــــواب الممال ـــــة الســـــاد  ن  تو ـــــيات االجتمـــــاع االســـــتانائي للجن

  19/7/2020االقتصادية العربية  وال ي عقد بتاري  
 نتائأل أعمال اجتماعات اللجنتين االقتصادية واالجتماعية والمجلس على مستوى ةبار المسيولين  ▪
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر

 ا أوالً 

األمانـــة   ونشـــا  س( للمجلـــ105العـــام حـــول تن يـــ  قـــرارات الـــدور  )بتقريـــر األمـــين   مـــع التقـــددر  اءحانــة علمـــاً  .1
 (.106( و)105بين دورتي المجلس ) العامة

ـــة التعـــاون الجمرةـــي العربـــي  .2 ـــى ات اقي ـــة ومملكـــة البحـــرين عل ـــة مصـــر العربي ـــع ةـــل مـــن جمهوري  الترحيـــع بتوقي
يهـا   لـى سـرعة التوقيـع عل االت اقيـةوقـع ودعو  الدول العربية التي لم تالمملكة العربية السعودية عليها   وتصددل

 تن ي ًا لقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في ه ا الشأن.

البوابـــة مشـــروع مســـتجدات موافـــا  الـــدول األعضـــاء بمـــ ةر  شـــارحة ت صـــيلية بشـــأن الطلـــع مـــن األمانـــة العامـــة  .3
ـــزام بقـــرا االلكترونيـــة ـــى االلت ـــة لتســـهيل نقـــل التجـــار  مـــع التأكيـــد عل ـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي العربي رات المجل

 .الصادر  في ه ا الشأن
فـي  ــورتج النهائيــة ونباعتـج علــى شــكل األمـين العــام بـين دورتــي المجلــس تكليــف األمانــة العامـة بإعــداد تقريــر ا ثانيـاً 

الـدور  ك تيع ي عرض على الساد  الوزراء في اجتماعات ةل دور  عادية للمجلس  على أن ي لطي ال تر  منـ  انعقـاد 
 السابقة وحتى قبل بدء عقد االجتماعات التحضيرية للمجلس بأسبوع على األقل. 
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 ثالثا:ً 
  6/2/2020( بتــاري  105( د.ع )2270التأكيــد علــى مــا تضــمنج قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم ) .1

صـادية العربيـة  وهـرور  التـزام بشأن  للاء القرار الخاك بالتمددد بص ة استانائية ألمين عام مجلـس الوحـد  االقت
ــــالقرارات الصــــادر  عــــن المجلــــس االقتصــــادي واالجتمــــاعي وتطبيــــل النوــــام األساســــي الموحــــد  مجلــــس الوحــــد  ب
للمنومـــات العربيـــة المتخصصـــة  وخضـــوع مجلـــس الوحـــد  لواليـــة ةـــل مـــن لجنـــة التنســـيل العليـــا للعمـــل العربـــي 

 اقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي. المشترك ولجنة المنومات للتنسيل والمتابعة المنب
  ودعـو  الـدول الراةبـة مـن األعضـاء مجلس الوحـد  االقتصـادية العربيـةلاءعالن عن شلور منصع األمين العام  .2

 .18/10/2020دومًا تنتهي بتاري   45في المجلس تقديم مرشحيها لشلل المنصع  في أجل أقصا  
لوحد  االقتصادية العربية اختيار أمينج العام الجددـد مـن بـين ترشـيحات لمجلس ا (110) الطلع من الدور  العادية .3

 الدول األعضاء.
 تكليـف األمـين العــام المسـاعد لمجلـس الوحــد  االقتصـادية العربيـة بتســيير أعمـال أمانـة المجلــس اعتبـارًا مـن تــاري  .4

 ورلى حين اختيار أمين عام جددد لج.  دور ه ا القرار
  بـــداء الـــرأي القـــانوني حـــول ال تـــر  التـــي قضـــاها  للجامعـــة لقانونيـــة باألمانـــة العامـــةالطلـــع مـــن قطـــاع الشـــحون ا .5

بعــد انتهــاء فتــر  عملــج فــي    والــكالســيد/ محمــد محمــد الربيــع األمــين العــام الســابل لمجلــس الوحــد  االقتصــادية
 .ت عنجر التي  داءدارية والمالية وةافة القرارات  والتي تتعلل بمستحقاتج المالية 10/6/2020

لمجلــس الوحــد  االقتصــادية  األمانــة العامــةالســيد األمــين العــام للجامعــة اءشــرا  علــى تســليم وتســلم الطلــع مــن  .6
 العربية.

                                                 
) )اتحفظ الجمهورية اليمنية 

ي المشترك ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي والتي أدرج بها ألول مر  في تاري  العمل العرب106بناًء على التو يات المقدمة بجدول أعمال الدور  ) .1
(  فقر  بخصوك  حدى ميسسات العمل العربي المشترك والتي 106( و)105تحت بند مشروع تو ية بشأن تقرير األمين العام بين دورتي المجلس )

( د.ع 2270رقم )  ( ونصت تحدددًا على تكليف مجلس الوحد  االقتصادية العربية بااللتزام بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي3حملت رقم )
والمعنون "الوهعية القانونية للتمددد لألمين العام لمجلس الوحد  االقتصادية العربية واءعالن عن شلور منصع األمين  6/2/2020( بتاري  105)

 العام للمجلس بشكل فوري" تو ية في رير محلها.
الشلور هو حل أ يل للدول األعضاء في مجلس الوحد  االقتصادية  كافة المسائل المتعلقة بتن ي  القرار أو ما دترتع عليج من اءعالن عن فت  باب .2

 يتضمن أدون سواهم وباعتبار أن ميااق الجامعة العربية أو معاهد  العمل العربي المشترك أو النوام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي لم د
أي ميسسة من ميسسات العمل العربي المشترك.. خا ة وأن مجلس  منها نصًا يخول المجلس االقتصادي واالجتماعي باءعالن عن شلور منصع

ت اقية  نشائج ونوامج الداخلي حتى تقرر الدول العربية األعضاء فيج  حاللها بأي نوام ترا  يحقل االوحد  االقتصادية العربية مازال يعمل بموجع أحكام 
نوام  خر يخالف أحكامج.. فسياد  مجلس الوحد  االقتصادية العربية شأن  درد في أي مصالحها  ورلى حين  دور الك ال يجوز ال يا  على ما

 خاك بالدول األعضاء فيج دون ريرهم.. وأمانتج العامة ال تخضع وال تن    ال ما دوجج  ليها من قرارات  ادر  عن دورات انعقاد .
وقد انتهت من عملها بتاري   19/7/2020لنواب الممالين الدائمين بتاري  تم تشكيل لجان قانونية تن ي ًا للتو يات الصادر  عن االجتماع االستانائي  .3

 وتم اتخاا تو يات بشأن الوهعية القانونية لألمين العام لمجلس الوحد  االقتصادية. 30/8/2020
ا دتض  بصور  جلية في تلاهي دالحظ أن هناك تبادن في المعاملة بين ميسسة وأخرى في العمل العربي المشترك من قبل  دار  المنومات.. وهو م .4

دابت ويدل   دار  المنومات عن وهع أي تو ية بشأن قرارات  درت في ن س الدور  ةما تم بالنسبة فيما يخق مجلس الوحد  االقتصادية العربية مما
 تلك اءدار . داللة واهحة على التبادن واالنتقائية في المعاملة بين ميسسات العمل العربي المشترك بعضها البعض من قبل

ت  باب يمال وجود  هافات على التو ية الخا ة بتقرير األمين العام وفي مجملها مخال ة ألنومة المنومات العربية المتخصصة.. بدءًا من  عالن ف .5
األمين العام بعد  حقاتشلور منصع أمين عام..  لى تكليف األمين العام المساعد.  لى تسمية أمين عام جددد.. الى تشكيل لجنة قانونية لبحع مست

 .األنومة المتبعة في مجلس الوحد  االقتصادية واألجهز  المرتبطة بهاو . وتعمد على  يجاد خلل في أدبيات االت اقية 10/6/2020
نتقائية وتبادن تم فرهها على مجلس الوحد  ونلع االلتزام بها وه ا دوه  مدى اال يأن هناك في ن س البند.. منومات تم تجاوز تطبيل األنومة الت .6

على  المعاملة من قبل ادار  المنومات في األمانة العامة للمجلس.. ويوهر المجلس االقتصادي واالجتماعي وةأنج موافل على عدم تطبيل االنومة
 .شكل سواء بين جميع ميسسات العمل العربي المشترك

يس الدور  الحالية ومن الدول لما ورد في ه ا البند بشأن مجلس الوحد  تشكيل لجنة مع األمانة العامة لمجلس الوحد  االقتصادية ومشارةة رئ .7
 .االقتصادية العربية لألهمية وبشكل عاجل
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 ا رابعاً 
  والخـــاك 6/2/2020بتـــاري   (105)د.ع  (2271) قـــرار المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي رقـــم علـــىالتأكيـــد  .1

المشــكلة بموجــع هــ ا القــرار لدراســة وتقيــيم أوهــاع المنومــة   لــى ودعــو  اللجنــة   منومــة المــرأ  العربيــة يةبوهــع
متكامــل فــي هــ ا الشــأن يعــرض علــى لجنــة المنومــات للتنســيل والمتابعــة  تقريــرمــن أجــل تقــديم االنعقــاد ســرعة 

 .واالجتماعي في دورتها القادمة يلمجلس االقتصاداالمنباقة عن 
ـــة حانـــة  .2 االقتصـــادي واالجتمـــاعي بشـــأن وهـــعية منومـــة المـــرأ   بقـــرارات المجلـــس مجلـــس جامعـــة الـــدول العربي

( بتــــاري  131( د.ع )7050رقــــم )تصــــويع وهــــعية المنومــــة مــــن خــــالل تعــــددل قــــرار   والطلــــع منــــجالعربيــــة  
منومــة المــرأ  العربيـة هــي منومــة عربيـة متخصصــة منباقــة عـن جامعــة الــدول   وبمـا ديةــد علـى أن 3/3/2009

ــــس اال ــــة وتخضــــع ءشــــرا  المجل ــــوائ  العربي ــــج ولألنومــــة والل الموحــــد  األساســــية قتصــــادي واالجتمــــاعي ولقرارات
 للمنومات العربية المتخصصة.

 اخامساً 
رفيل علي  ـال  المـددر العـام السـابل للمرةـز العربـي لدراسـات المنـانل الجافـة واألراهـي  /تقديم الشكر للدةتور .1

ل المرةــز والمحافوـة علـى مكتســباتج ومقدراتـج فــي القاحلـة علـى الجهــود الكبيـر  التـي بــ لها فـي تطــوير وت عيـل عمـ
 تل المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية.

العربــي لدراســات للمرةــز  موميــةجمعيــة الع( لل35دور  )لــالصــادر عــن ا (6رقــم )قــرار ال( مــن 2 للــاء ال قــر  رقــم ) .2
 ـــال  رفيـــل  /ة الـــدةتورالخا ـــة بتســـمي 23/6/2020التـــي عقـــدت بتـــاري  المنـــانل الجافـــة واألراهـــي القاحلـــة 

  الـك ألن هـ   و لشحون المشاريع القومية والبحايـة والمجـالت العلميـة التـي يصـدرها المرةـز لدى المرةز كمستشار
 .خالف األنومة واللوائ  المعمول بهاتالقرار ال قر  من 

 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2278)ق
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 رارـــــق

 بشأن
  جامعة الدول العربية الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس

 ( 31) د.ععلى مستوى القمة 
 ـــــ

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -
 م ةر  األمانة العامة  ▪
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي 105تقرير األمين العام حول متابعة تن ي  قرارات الدور  ) ▪
 ( 106( و)105بين دورتي المجلس ) األمانة العامةر األمين العام حول نشا  تقري ▪
  23/5/2004( بتاري  16( د.ع )280جامعة على مستوى القمة رقم )القرار مجلس  ▪
  26/3/2014( بتاري  25( د.ع )605على مستوى القمة رقم )مجلس الجامعة قرار  ▪
ـــــــــــس االقتصـــــــــــادي واالجتمـــــــــــاعي رقـــــــــــم ) ▪ ـــــــــــاري  67( د.ع )1406قـــــــــــرارات المجل   ورقـــــــــــم 14/2/2001( بت

  6/2/2020( بتاري  105( د.ع )2262  ورقم )5/9/2019( بتاري  104( د.ع )2229)
  27/2/2020( بتاري  53( في دورتج )21( ورقم )20قراري مجلس وزراء الصحة العرب رقم ) ▪
 ى ةبار المسيولين نتائأل أعمال اجتماعات اللجنتين االقتصادية واالجتماعية والمجلس على مستو  ▪
 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -
 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر

المقتــر  تضــمينها فــي مشــروع الملــف االقتصــادي واالجتمــاعي لمجلــس  االقتصــاديةالموهــوعات باءحانــة علمــًا  .1
انــــة العامــــة دراســــة هــــ   والطلــــع مــــن األم  (31جامعـــة الــــدول العربيــــة علــــى مســــتوى القمــــة فــــي دورتـــج العاديــــة )

لعرهـها علـى المجلـس تمهيدًا  وتوهي  مدى توافقها مع المعادير المعتمد  للعرض على القمة  والك الموهوعات
 وه   الموهوعات هيا  لقمةاالقتصادي واالجتماعي التحضيري ل

 االستراتيجية العربية للسياحة. •
ن األعباء االقتصادية واالجتماعية المترتبـة علـى هـ   دعم الدول العربية المستضي ة لالجحين السوريين للحد م •

 االستضافة.
تقريــر حــول التقــدم المحــرز الســتكمال متطلبــات منطقــة التجــار  الحــر  العربيــة الكبــرى ورقامــة االتحــاد الجمرةــي  •

 العربي.
 معالجة التحديات الضريبية الناشحة عن االقتصاد الرقمي. •
زمة المالية العالمية الكبرىا أولويات العمل في تل هـيل هـام  القـدر  قد على األاالقتصادات العربية بعد عِّ  •

 على االحتواء. 
  نشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشحون الهيحات المحلية )البلديات والمجالس القروية( في البلدان العربية. •
 الوهع االقتصادي في الدول العربية ما بعد جائحة فيرو  ةورونا المستجد. •
 (. 2030-2021ة العربية لالستخدامات السلمية للطاقة ال رية )االستراتيجي •
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المقتــر  تضــمينها فــي مشــروع الملــف  االجتماعيــةعلمــًا بإهــافة الموهــوعين التــاليين  لــى الموهــوعات  اءحانــة .2
(  بموجـع قــرار 31االقتصـادي واالجتمـاعي لمجلــس جامعـة الـدول العربيــة علـى مسـتوى القمــة فـي دورتـج العاديــة )

 ا  وهما6/2/2020( بتاري  105( د.ع )2262س االقتصادي واالجتماعي رقم )المجل
 التحديات الصحية واءنسانية.دعم الجمهورية اليمنية لمواجهة  •
 (.COVID-19)فيرو  ةورونا المستجد  بيان مجلس وزراء الصحة العرب حول وباء •

موهـــوعات  هـــافية تقتـــر   ةالعامـــة بأيـــ لموافـــا  األمانـــة والمنومـــات العربيـــة المتخصصـــة األعضـــاء الـــدولدعـــو   .3
 دراجهــا هــمن الملــف االقتصــادي واالجتمــاعي المرفــوع للقمــة  وفــل المعــادير الم قــر   لهــ ا اللــرض  والــك فــي أجــل 

 شهر من تاريخج.أقصا  

الطلع من األمانـة العامـة  رسـال الونـائل الخا ـة بـالملف االقتصـادي واالجتمـاعي لمجلـس الجامعـة علـى مسـتوى  .4
 تاري  انعقاد القمة.على األقل من شهر  والك قبل(   لى الدول األعضاء  31د.ع ) ةالقم

 
 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2279)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 "19-مع تبعات جائحة "كوفيد  لالتعام

 ــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 على: بعد اطالعه -
 م ةر  األمانة العامة   ▪
( بتـــــــاري  1709ورقـــــــم ) 17/8/2020( بتـــــــاري  1672مـــــــ ةرتي المندوبيـــــــة الدائمـــــــة لدولـــــــة فلســـــــطين رقـــــــم ) ▪

24/8/2020  
 ( 106( و)105تقرير األمين العام حول نشا  األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
ا COVID-19ماعيــة التنمويــة ل يــرو  ةورونــا تقريــر األمانــة العامــة حــول "اتنــار والتــداعيات الصــحية واالجت ▪

 الوهع الحالي والتصور لما بعد الكورونا"  
تقريـر األمانـة العامــة حـول جهودهــا بالتعـاون مــع الشـرةاء فـي مواجهــة التـداعيات الصــحية واالجتماعيـة التنمويــة  ▪

 "  19 –الناجمة عن جائحة فيرو  ةورونا "كوفيد 
بالتعاون مع الشـرةاء فـي مواجهـة التـداعيات االقتصـادية الناجمـة عـن جائحـة  تقرير األمانة العامة حول جهودها ▪

 ( 19 –فيرو  ةورونا )كوفيد 
  6/5/2020" بتاري  19-بيان المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن "التعامل مع تبعات جائحة ةوفيد  ▪
فـي تـل التحـديات المانلـة  المسـتدام يمبادر  المنومـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة بشـأن تحقيـل األمـن اللـ ائي العربـ ▪

  رونا استنادا  لى البرنامأل الطارئ لألمن الل ائي العربيو والتي ت اقمت بجائحة ة
 نتائأل أعمال اجتماعات اللجنتين االقتصادية واالجتماعية والمجلس على مستوى ةبار المسيولين  ▪

 وبعد االستماع الي ايضاحات األمانة العامة،  -

 ات، وفي ضوء المناقش -
 ُيقــــرر

 :االجتماعية الجوانب: أوالً 
: الوضـــــع الحـــــالي، COVID)-(19اآلثـــــار والتـــــداعيات الصـــــحية واالجتماعيـــــة التنمويـــــة لفيـــــروس كورونـــــا  -1

 والتصور لما بعد كورونا:
اءحانــــــة علمــــــًا بتقريــــــر األمانــــــة العامــــــة حــــــول "اتنــــــار والتــــــداعيات الصــــــحية واالجتماعيــــــة التنمويــــــة ل يــــــرو   •

جهـــــــود األمانـــــــة العامـــــــة ا الوهـــــــع الحـــــــالي  والتصـــــــور لمـــــــا بعـــــــد ةورونـــــــا"  وتقريـــــــر (COVID-19)كورونـــــــا 
بالتعــــاون مــــع الشــــرةاء فــــي مواجهــــة التــــداعيات الصــــحية واالجتماعيــــة التنمويــــة الناجمــــة عــــن جائحــــة فيــــرو  

 ".19 –كورونا "كوفيد 
ــــــة والم • ــــــة العامــــــة بموا ــــــلة جهودهــــــا بالتنســــــيل مــــــع المجــــــالس الوزاري ــــــف األمان ــــــة واللجــــــان تكلي نومــــــات العربي

ــــــــى احتــــــــواء جائحــــــــة  ــــــــدول األعضــــــــاء الراميــــــــة  ل المتخصصــــــــة  وبالتعــــــــاون مــــــــع الشــــــــرةاء لتعزيــــــــز جهــــــــود ال
(COVID-19).والتخهيف من  نارها الصحية واالجتماعية واءنسانية   
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دعــــم جهــــود دولــــة فلســــثين فــــي مواجهــــة اآلثــــار االجتماعيــــة الناجمــــة عــــن جائحــــة كورونــــا علــــى الف ــــات  -2
 ة والُمهّمشة:الفقير 

الالزمـــــة  للمســـــاهمة  اءجـــــراءاتتخـــــاا ال والصـــــحة العـــــرب وزراء الشـــــيون االجتماعيـــــة العـــــرب يمجلســـــدعـــــو   •
 في دولة فلسطين. (COVID–19)في مواجهة اتنار االجتماعية الناجمة عن جائحة 

ـــــي المشـــــترك اات الصـــــلة   • ـــــة ومنومـــــات العمـــــل العرب ـــــل والصـــــناددل العربي ـــــىدعـــــو  ميسســـــات التموي ـــــد   ل تحدد
نقـــــا  اتصـــــال للتوا ـــــل بشـــــكل عاجـــــل مـــــع وزار  التنميـــــة االجتماعيـــــة فـــــي دولـــــة فلســـــطين  التخـــــاا اءجـــــراءات 

ـــــــة الناجمـــــــة عـــــــن جائحـــــــة ـــــــار االجتماعي ـــــــي مواجهـــــــة اتن ـــــــي دولـــــــة  (COVID–19) الالزمـــــــة للمســـــــاهمة ف ف
 .على ال حات ال قير  والم هم شة فلسطين

 :الجوانب االقتصادية: ثانياً 
بالتعاون مع الشرةاء في مواجهة التداعيات االقتصادية  بتقرير األمانة العامة حول جهودها اءحانة علما .1

 (. 19 –الناجمة عن جائحة فيرو  ةورونا )كوفيد 
 حالة التقرير  لى المجالس الوزارية المتخصصة وميسسات العمل العربي المشترك واالتحادات العربية التخاا  .2

 لج.اءجراءات الالزمة ةل في مجا
بشأن استمرار  6/5/2020التأكيد على ما ورد بالبيان الصادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي بتاري   .3

 تدفل التجار  العربية في  نار المنطقة  وباألخق تسهيل حرةة النقل البري.
في تل التحديات  دامالمست اءحانة علمًا بمبادر  المنومة العربية للتنمية الزراعية لتحقيل االمن الل ائي العربي .4

المانلة والتي ت اقمت بجائحة ةورونا  والك باالستناد  لى البرنامأل الطارئ لألمن الل ائي العربي  والطلع 
باستكمال عرهها على االجهز  التشريعية للمنومة تمهيدًا لعرهها على المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 التخاا ما درا  مناسبًا. 
 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2280)ق
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 رارـــــق
 بشأن

 تقديم الدعم للجمهورية اللبنانية اقتصاديًا واجتماعيًا 
 لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت

 ــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -
 امة م ةر  األمانة الع ▪
   6/8/2020( بتاري  4ج//631م ةر  المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية رقم ) ▪
بشـــــــأن قائمـــــــة  8/8/2020ن رئاســـــــة مجلــــــس الـــــــوزراء بالجمهوريــــــة اللبنانيـــــــة بتــــــاري  عــــــالخطــــــاب الصـــــــادر  ▪

مــــــة االحتياجــــــات العاجلــــــة للجمهوريــــــة اللبنانيــــــة جــــــر اء ان جــــــار مرفــــــأ بيــــــروت  وةــــــ لك مــــــ ةر  المندوبيــــــة الدائ
 في ه ا الشأن   17/8/2020( بتاري  924للجمهورية اللبنانية رقم )

ــــر  ▪ ــــة اللبنانيــــة بتــــاري   معــــاليتقري األمــــين العــــام عــــن الزيــــار  التضــــامنية التــــي قــــام بهــــا ســــيادتج  لــــى الجمهوري
   على  نر ةارنة ان جار مرفأ بيروت 8/8/2020

ي المشـــــــترك واالتحـــــــادات العربيـــــــة محضـــــــر االجتمـــــــاع الـــــــ ي عقدتـــــــج منومـــــــات وميسســـــــات العمـــــــل العربـــــــ ▪
 عبر تقنية "فيددو ةون رانس"   13/8/2020النوعية المتخصصة لدعم الجمهورية اللبنانية  بتاري  

 نتائأل أعمال اجتماعات اللجنتين االقتصادية واالجتماعية والمجلس على مستوى ةبار المسيولين  ▪
وفــد الجمهوريــة اللبنانيــة، واتيضــاحات التــي قــّدمتها وبعــد االســتماع إلــى المداخلــة التــي قــام بهــا ســعادة رئــيس  -

 األمانة العامة،
 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر
ةارنة أعقاب للجمهورية اللبنانية والتضامن التام معها في المجلس االقتصادي واالجتماعي التأكيد على دعم  -1

الممكنة ةافة أشكال الدعم والمساند  تقديم الدعو   لى   و 4/8/2020ان جار مرفأ بيروت التي وقعت بتاري  
 عاد  تأهيل المدار  المتضرر  جراء مجال للتللع على تداعيات الكارنة  وخا ة في للجمهورية اللبنانية 

 .والك بصور  عاجلة االن جار
انية اءشاد  بالمساعدات اءنسانية والطبية العاجلة التي بادرت الدول العربية بتقديمها  لى الجمهورية اللبن -2

الش يقة  في أعقاب الكارنة التي حل ت بمددنة بيروت جر اء ان جار المرفأ  ودعو  الدول العربية  لى موا لة 
جهودها في ه ا اءنار من خالل تقديم المساعدات اءهافية الممكنة للجمهورية اللبنانية وفقًا لالحتياجات 

 المطلوبة.
  وة لك بالنداء 2020  ب/أرسطس 8 بتاري ألمين العام  لى لبنان معالي االترحيع بنتائأل الزيار  التضامنية ل -3

 اءنساني ال ي أنلقج للتضافر والتكاتف العربي مع لبنان لتجاوز تداعيات ةارنة ان جار مرفأ بيروت.
دعو  المجالس الوزارية العربية والمنومات العربية المتخصصة واالتحادات العربية وميسسات التمويل العربية   -4

من أجل تقديم الدعم  خطة استجابة عاجلةنحو وهع في مجال اختصا ج   لى اتخاا اءجراءات الالزمة  كل
 . المطلوب من ه   الهيحات  لى األشقاء اللبنانيين

التنسيل مع الشرةاء الدوليين ومنومات األمم المتحد  اات الصلة من أجل تعزيز الطلع من السيد األمين العام  -5
 لهادفة  لى دعم ومساند  الجمهورية اللبنانية لتمكينها من التلل ع على تداعيات الكارنة. الجهود الدولية ا

 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2281)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 دعم االقتصاد الفلسثيني

 ــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 على: بعد اطالعه -
 م ةر  األمانة العامة  ▪
 ( 106( و)105تقرير األمين العام حول نشا  األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
وجائحـــــــة  اءســـــــرائيليل االحـــــــتالاالقتصـــــــاد ال لســـــــطيني فـــــــي مواجهـــــــة تقريـــــــر االقتصـــــــاد ال لســـــــطيني حـــــــول " ▪

  كورونا"
 سيولين نتائأل أعمال اجتماعات اللجنة االقتصادية والمجلس على مستوى ةبار الم ▪
 العدوان اتسرائيلي آثار لمواجهة والمساعدة الدعم أشكال كافة تقدم التي العربية الدول إلى الشكر وجهيذ إو  -

 ،فلسثين والمساعدة في التخفيف من حدة األزمة المالية ودعم صموده دولة على
ا األمانــة واتيضــاحات التــي قــّدمته فلســثين، دولــة وفــد رئــيس معــالي مداخلــة إلــى االســتماع وبعــد -

 العامة، 
 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر
 الشعع تعزيز  مود أجل من ال لسطيني لالقتصاد الالزم الدعم تقديم استمرار  لى األعضاء الدول دعو  .1

اءسرائيلي ومساعد  دولة فلسطين للتللع على أزمتها المالية التي تسببت بها  االحتالل مواجهة في ال لسطيني
  .ع االحتالل االسرائيليأزمة المقا ة م

 وتوجيج دولة فلسطين  لى المقدم الدعم زياد   لى اختصا ج مجال في كل المتخصصة الوزارية المجالس دعو  .2
االحتالل  ددمر  ما العدوان وتأهيل  نار تخهيف شأنها من وتنموية  رانية مشاريع لتن ي  برامجها من جزء

 ةورونا التي هربت االقتصاد ال لسطيني بشكل ةبير.  ومواجهة اتنار االقتصادية من جراء جائحة
 أنواع كافة تقديم  لى اختصا ج مجال في وميسسات التمويل العربية ةل المتخصصة العربية المنومات دعو  .3

وتقديم تقرير   عدوان االحتالل اءسرائيلي ددمر  ما لتأهيل تنموية ومشاريع برامأل خالل تن ي  من الممكنة الدعم
 رض على دور  المجلس في شهر سبتمبر/ أدلول من ةل عام.سنوي يع

 التخاا المشترك العربي العمل أجهز  كافة مع للتنسيل العاجلة اءجراءات الستمرار اتخاا العامة األمانة دعو  .4
( الصادر عن 15/4/2018 -3ج -( 29د.ع ) 709( من القرار رقم )ق.قا 20الالزم بشأن تن ي  ال قر  رقم )

( من قرار قمة تونس 18المملكة العربية السعودية  وال قر  رقم ) –  التي عقدت في مددنة الوهران قمة القد
-3ج -( 30د.ع ) 747)التطورات واالنتهاكات اءسرائيلية في مددنة القد  المحتلة( رقم )ق.قا 

  القد   ودعو  ( التي تنق علىا "التأكيد على المسيولية العربية واءسالمية الجماعية تجا31/3/2019
جميع الـدول والمنومات العربية واءسالمية والصناددل العربية ومنومات المجتمع المدني   لى توفير التمويل 

 ( 2022-2018الالزم لتن ي  المشروعات الوارد  في الخطة االستراتيجية للتنمية القطاعية فـي القد  الشرقية )
مددنة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز  مود أهلها في مواجهة التي قدمتها دولة فلسطين  بهد   نقاا ال
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الخطط والممارسـات اءسـرائيلية لتهويد مددنة القد  الشرقية  وتهجير أهلها  والعمل على متابعة تن ي  قرار دعم 
  وال ي 20/1/2019االقتصاد ال لسطيني ال ي اتخ تج الدور  الرابعة للقمة العربية التنموية في بيروت بتاري  

 ."تبنى  لية تدخل عربي ورسالمي لتن ي  الخطة بالتنسيل مع دولة فلسطين
من  تندرج دولة فلسطين والتي نمواً  األقل للدول المقدمة ال ني الدعم برامأل  لى استحنا  العامة األمانة دعو   .5

 .همنها
خالل  يجاد  ليات/برامأل خا ة فلسطين من  لدولة استاماراتج من جانع توجيج نحو العربي الخاك القطاع حع .6

 تقوم األمانة العامة بتصميمها بالتعاون من الجهات اات العالقة والمنومات واالتحادات المتخصصة. 
د.ع  708( من القرار رقم )ق. قا 17دعو  األمانة العامة الستمرار اتخاا اءجراءات الالزمة لتن ي  ال قر  رقم ) .7

المملكة العربية  –عن قمة القد  التي عقدت في مددنة الوهران ( الصادر 15/4/2018 – 3ج  –( 29)
( الصادر عن قمة 31/3/2019-3ج-(30د.ع ) 746( من القرار رقم )ق.قا 19السعودية  وال قر  رقم )

تونس  والتي تنق علىا " التأكيد على أن مقانعة االحتالل اءسرائيلي ونوامج االستعماري  هي أحـد الوسـائل 
اا حل الدولتين وعملية السالم ومجابهة المخططات اءسرائيلية الساعية  المشروعة لمقاومتج ورنهائج ورنالناجعة و 

لى هم األراهي ال لسطينية  ودعو  جميـع الدول والميسسات والشرةات واألفراد  لى وقف جميع أشكال  
لي ومستونناتج المخال ـة للقـانون التعامل المباشر وريـر المباشر مع منوومة االحتالل االستعماري اءسرائي

الدولي  ومتابعة العمل مع الجهات الدولية ء دار قاعد  البيانات للشرةات التي تتعامل مع المستوننات 
اءسرائيلية وفقًا لقرارات مجلس حقوق اءنسان اات الصلة"  وتكليف األمانة العامة بإيجاد اتليات المناسبة 

نار تقوم بها الشرةات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس التخاا القرار لر د أية خروقات في ه ا اء
 المناسع بشأنها.

اءدانة الشددد  ل يام دولة االحتالل باالستيالء على المصادر والاروات الطبيعية ال لسطينية واستنزافها له     .8
لى اتخاا  و المجلس األمانة العامة وفي ه ا اءنار  ددع .الموارد التي تشكل حل مورو  للشعع ال لسطيني

دولة االحتالل عن سرقتها  لمساءلةاءجراءات الالزمة بالتعاون مع الميسسات العربية والدولية اات االختصاك 
 عاون مع الجهات اات العالقة في دولة فلسطين.واستلاللها له   الاروات بالت

 
 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2282)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 2020التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 

 ـــــــــــــــــــــــ   

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
 م ةر  األمانة العامة  ▪
 ( 106( و)105تقرير األمين العام حول نشا  األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
  2020المسود  األولية للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  ▪
 نتائأل أعمال اجتماعات اللجنة االقتصادية والمجلس على مستوى ةبار المسيولين  ▪

ـــة يوإذ  - ـــه باللغ ـــي إعـــداده، وكـــتا إصـــدار ملخـــ  ل ـــر ف ـــتلها الم سســـات المعـــدة للتقري ـــي تب ـــالجهود الت شـــيد ب
 ،والعربية اتنجليزية

 إلى إيضاحات األمانة العامة، وبعد االستماع -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

 
 2020 لعام دعو  الدول العربية  لى تقديم مالحواتها حول مسود  التقرير االقتصادي العربي الموحد .1

والك   2020أكتوبر/ تشرين أول  1واءحصاءات الوارد  فيج  لى  ندوق النقد العربي في موعد أقصا  
 في  ورتج النهائية. ءعداد التقرير 

 ألهميتج.   والكاءنجليزيةالعربية و تين باللللج   للتقرير االستمرار في   دار ملخق عد  دعو  الميسسات الم   .2

 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2283)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 الخثاب العربي الموحد 

 2020لالجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 
 ــــــــــ

 

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )

 بعد اطالعه على: -
 م ةر  األمانة العامة  ▪
 ( 106( و)105تقرير األمين العام حول نشا  األمانة العامة بين دورتي المجلس ) ▪
 بار المسيولين نتائأل أعمال اجتماعات اللجنة االقتصادية والمجلس على مستوى ة ▪

عـــــن تقـــــديره للجهـــــات التـــــي تســـــا م فـــــي إعـــــداد الخثـــــاب العربـــــي الموحـــــد لالجتمـــــاع الســـــنوي  عـــــربيوإذ  -
 ،2020المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

 الدوليين والبنك النقد لصندوق  المشترك لالجتماع الموحد العربي بتكليف األمانة العامة بتعميم مسود  الخطا
  2020أكتوبر/ تشرين أول  1في موعد أقصا  لتقديم مالحواتها ودعوتها   على الدول األعضاء 2020لعام 

 الموحد. الخطاب العربي ءدراجها في
 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2284)ق
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 رارـــــق

 بشأن
 لس الوزارية واللجانتقارير وقرارات المجا

 ــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -
 ( 27/2/2020( لمجلس وزراء الصحة العرب )مقر األمانة العامةا 53قرارات وبيان الدور  ) ▪
 ( 10/6/2020ةون رانس"ا قرار وبيان مجلس وزراء الصحة العرب )عبر تقنية "فيددو  ▪
ـــــرو   ▪ ـــــي للســـــياحة حـــــول جائحـــــة في ـــــوزاري العرب ـــــس ال ـــــة للمجل ـــــامي الصـــــادر عـــــن الجلســـــة الطارئ ـــــان الخت البي

  17/6/2020( بتاري  19-المستجد )كوفيدكورونا 
قــــرار وبيـــــان الـــــدور  االســـــتانائية لمجلــــس وزراء الشـــــيون االجتماعيـــــة العـــــرب )عبــــر تقنيـــــة "فيـــــددو ةـــــون رانس"ا  ▪

28/6/2020 ) 
( لمجلــــــــــس وزراء الشــــــــــباب والرياهــــــــــة العــــــــــرب )عبــــــــــر تقنيــــــــــة "فيــــــــــددو ةــــــــــون رانس"ا 43قــــــــــرارات الــــــــــدور  ) ▪

5/7/2020 ) 
  27/7/2020تقــــريـــــــر وقــــــــــرارات الـــــدور  االستانائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بتاري   ▪
تن يـــــ  ات اقيـــــة تحريـــــر التجـــــار  فـــــي الخـــــدمات بـــــين تقريـــــر وتو ـــــيات االجتمـــــاع األول للجنـــــة الدائمـــــة لمتابعـــــة  ▪

  20/2/2020-19الدول العربية  دومي 
  25/2/2020-23تقرير وتو يات االجتماع الاالع للجنة تسوية المنازعات  خالل ال تر   ▪
  3/3/2020-2دومي   مدراء عامي الجمارك في الدول العربية( ل40)جتماع التقرير وتو يات ا ▪
  11/5/2020جتماع االستانائي للجنة ال نية الدائمة لقواعد المنشأ  بتاري  تقرير وتو يات اال ▪
ــــــــاع ) ▪ ــــــــرارات االجتمـــــــــ ــــــــر وقـــــــ ـــــــي المشـــــــترك برئاســـــــة معـــــــالي 49تقريـــــ ـــــــة التنســـــــيل العليـــــــا للعمـــــــل العرب ( للجن

  13/7/2020األمين العام بتاري  
ــــــــاع ▪ ــــــــيات االجتمـــــــــــ ــــــــر وتو ــــــ ــــــــة عـــــــن29) تقريـــــ ــــــــة المنباقـــــــــ ــــــــل والمتابعـــــــــ ــــــــات للتنسيــــــــــ ــــــــة المنومــــــــ  ( للجنـــــــ

  23/7/2020المجلـــــــــس االقتصـــــــــادي واالجتمــــــــاعـــــــي بتاري  
  23/8/2020( للجنة التن ي  والمتابعة بتاري  49تقرير وتو يات االجتماع ) ▪
  24/8/2020( للجنة ال نية للملكية ال كرية بتاري  6االجتماع ) و ياتتقرير وت ▪
   27/8/2020( للجنة ميسسات المجتمع المدني بتاري  28تقرير وتو يات االجتماع ) ▪
 نتائأل أعمال اجتماعات اللجنتين االقتصادية واالجتماعية والمجلس على مستوى ةبار المسيولين  ▪
 مانة العامة،وبعد االستماع إلى إيضاحات األ -
 وفي ضوء المناقشات، -
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 ُيقــــرر
 :المجالس الوزارية: أوالً 

 :اتحاطة علمًا بـ
 (.27/2/2020( لمجلس وزراء الصحة العرب )مقر األمانة العامةا 53قرارات وبيان الدور  ) -
 (.10/6/2020قرار وبيان مجلس وزراء الصحة العرب )عبر تقنية "فيددو ةون رانس"ا  -
ـــا - ـــان الخت ـــي للســـياحة حـــول جائحـــة فيـــرو  ةورونـــا البي ـــوزاري العرب ـــة للمجلـــس ال مي الصـــادر عـــن الجلســـة الطارئ

 . 17/6/2020( بتاري  19-المستجد )كوفيد
ـــــرار وبيـــــان الـــــدور  االســـــتانائية لمجلـــــس وزراء الشـــــيون االجتماعيـــــة العـــــرب )عبـــــر تقنيـــــة "فيـــــددو ةـــــون رانس"ا  - ق

28/6/2020 .) 
 (.5/7/2020ء الشباب والرياهة العرب )عبر تقنية "فيددو ةون رانس"ا ( لمجلس وزرا43قرارات الدور  ) -
 .27/7/2020تقــــريـــــــر وقــــــــــرارات الـــــدور  االستانائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بتاري   -

 :اللجان: ثانياً 
 :الموافقة على

جنة التنسيل العليا للعمل العربي المشترك برئاسة معالي األمين العام ( لل49تقريــــــر وقــــــــرارات االجتمــــــــــاع ) -
 .13/7/2020بتاري  

للتنسيـــــــــــل والمتابعــــــــــة المنباقــــــــــة عن المجلـــــــــس  ( للجنــــــــة المنومـــــــــات29وتو ـــــــيات االجتمــــــــــــاع ) تقريــــــر -
 ا مع التأكيد على التالي  23/7/2020ـــــادي واالجتمــــــــاعـــــــي بتاري  االقتصــــ

لجنة  ت ويض  مع 2021 رجاء الموافقة على اعتماد موازنات المنومات العربية المتخصصة للعام  .1
عة بمراج 2020في ديسمبر/ ةانون أول عقد  المقرر االستانائي  هااجتماع فيالمنومات للتنسيل والمتابعة 

تلطي  2022. ووهع ميزانية تقددرية للعام 2021واعتماد موازنات المنومات العربية المتخصصة للعام 
احتياجاتها األساسية وتراعي الورو  التي تمر بها المنطقة العربية نتيجة جائحة ةورونا  ووهع خطط 

للمنومات في  2022عام على أن تعرض موازنات  بددلة لتن ي  مشاريعها وأنشطتها وبرامجها المعتمد  
 .2021 تموز /القادم للجنة المنومات للتنسيل والمتابعة والمقرر عقد  في دوليوالعادي االجتماع 

بعد تدقيقها  لى األمانة  2019لعام  حساباتها الختاميةالطلع من المنومات العربية المتخصصة  رسال  .2
على أن دتم مراجعتها من قبل هيحات الرقابة المالية  (  دار  المنومات واالتحادات العربية) العامة للجامعة

 واءدارية للمنومات العربية مستقباًل.
ورواتبهم ومستحقاتهم  أو  جراء  المنومات العربية المتخصصةبالتأكيد على عدم المسا  بحقوق الموت ين  .3

 أية تعددالت عليها دون  دور قرارات ب لك من المجلس االقتصادي واالجتماعي.
بشأن نلع تمويل موازنتها  11/8/2020بتاري   (435) ة م ةر  المنومة العربية للتنمية اءدارية رقم حال .4

المقرر عقد  في ديسمبر/ ةانون   للتنسيل والمتابعةللجنة المنومات  لى االجتماع االستانائي  2021لعام 
 .2020أول 

  في اجتماعها القادم في لوجيا والنقل البحري الطلع من الجمعية العامة لألكاديمية العربية للعلوم والتكنو  .5
  المعادير والشرو  الخا ة لشلل منصع رئيس االكاديمية االنتهاء من وهع  2020أكتوبر/ تشرين أول 

 . األعضاء بالمجلس االقتصادي واالجتماعيبها الدول  تتقدمفي هوء المالحوات والمقترحات التي 
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اءعالن في اجتماعها القادم ة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لجمعية العامة لألكاديمياالطلع من  .6
عن شلور منصع رئيس األكاديمية  وفقًا للماد  التاسعة من النوام األساسي لألكاديمية والمعتمد من 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي.
المجلس االقتصادي واالجتماعي في شهر  عقد دور  استانائية للجنة المنومات للتنسيل والمتابعـة المنباقة عن .7

لمراجعة الخطط البددلة التي ستضعها المنومات العربية المتخصصة في حال  2020 ةانون أول /ديسمبر
(  باءهافة لمراجعة أوهاع المنومات وادائها خالل عام 19- استمرار جائحة فيرو  ةورونا )كوفيد

ية بدراسة االنومة االساسية الموحد  للمنومات العربية يسبل الك اجتماع للجنة ال نية المعنو   2020
لمناقشة ما تتو ل اليج في اجتماع لجنة  ليها من موهوعات تمهيداً  حيل أ  المتخصصة لمناقشة ما 
 المنومات المشار  ليج.

 .24/8/2020( للجنة ال نية للملكية ال كرية بتاري  6االجتماع ) وتو يات تقرير -
 . 27/8/2020( للجنة ميسسات المجتمع المدني بتاري  28اع )تقرير وتو يات االجتم -
 اللجان الخا ة بمنطقة التجار  الحر  العربية الكبرى وتطورات االتحاد الجمرةي العربياوتو يات تقارير  -

االجتمـــــاع األول للجنـــــة الدائمـــــة لمتابعـــــة تن يـــــ  ات اقيـــــة تحريـــــر التجـــــار  فـــــي الخـــــدمات بـــــين الـــــدول العربيـــــة   .1
   والتأكيد على ما دليا20/2/2020-19دومي 

o  الموافقـــــة علـــــى تعـــــددل مســـــمي اللجنـــــة الدائمـــــة لمتابعـــــة تن يـــــ  ات اقيـــــة تحريـــــر التجـــــار  فـــــي الخـــــدمات بـــــين
 ."لجنة تحرير التجار  في الخدمات بين الدول العربية"الدول العربية ليكون 

o   لـــــى اللجنـــــة   ول العربيـــــةالشـــــرو  المرجعيـــــة لعمـــــل لجنـــــة تحريـــــر التجـــــار  فـــــي الخـــــدمات بـــــين الـــــد عـــــاد 
 .المعنية من أجل العمل على تحسينها  والك في هوء مالحوات الدول األعضاء

 .25/2/2020-23االجتماع الاالع للجنة تسوية المنازعات  خالل ال تر   .2
ــــــومي 40االجتمــــــاع ) .3 ــــــة د ــــــدول العربي ــــــى 3/3/2020-2( لمــــــدراء عــــــامي الجمــــــارك فــــــي ال ــــــد عل   مــــــع التأكي

لـــــى اللجنـــــة المعنيـــــة  قيـــــة تنوـــــيم النقـــــل بـــــالعبور "ترانزيـــــت" بـــــين الـــــدول العربيـــــة المعدلـــــة  عـــــاد  مشـــــروع ات ا
 ءعاد  مناقشة تح وات الدول التي سبل  رسالها لألمانة العامة تمهيدًا للنور في رفع التح وات.

 .11/5/2020االجتماع االستانائي للجنة ال نية الدائمة لقواعد المنشأ  بتاري   .4
 .23/8/2020للجنة التن ي  والمتابعة بتاري   (49االجتماع ) .5

 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2285)ق
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 رارـــــق

 بشأن
  ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي107تأكيد موعد ومكان عقد الدورة )

 ( للمجلس108وتحديد موعد ومكان عقد الدورة )
 ـــــــــــ

 ( على المستوى الوزاري،106إن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية )
 بعد اطالعه على: -
  6/2/2020( بتاري  105( د.ع )2276قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪
 نتائأل أعمال اجتماع المجلس على مستوى ةبار المسيولين  ▪
 وعماًل بأحكام النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي، -
 العامة،وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة  -
 وفي ضوء المناقشات، -

 ُيقــــرر

الموافل  2020ديسمبر/ ةانون أول  10-8عقـد اجتماع لجنة التن ي  والمتابعة بمقر األمانة العامة خالل ال تر   أواًل:
 ه. 1442ربيع نان  23-25

 لعامة على النحو التالي:  ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي بمقر األمانة ا107: تأكيد موعد عقد الدورة العادية )ثانياً 
 15  الموافل 2021دنادر/ ةانون نان  28اجتماع لجنة ميسسات المجتمع المدني التاسع والعشرين دوم الخميس  -1

 هــــ. 1442جماد نان 
 هــــ. 1442جماد نان  18  الموافل 2021دنادر/ ةانون نان  31اجتماع اللجنة االجتماعية دوم األحد  -2
ــــة االق -3 ــــاء اجتمــــاع اللجن ــــين والاالن ــــان  20-19المــــوافقين   2021فبرادر/شــــبا   2-1تصــــادية دــــومي االنن جمــــاد ن

 هــــ.1442
ــــوم األربعـــاء  -4 ــــن د ـــار المسحولي ـــى مســـتوى ةب ـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي عل   2021فبرادر/شـــبا   3اجتمـــاع المجل

 هــــ. 1442جماد نان  21الموافل 
 22  الموافـل 2021فبرادر/شـبا   4مسـتوى الـوزاري دـوم الخمـيس اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي علـى ال -5

 هــــ. 1442جماد نان 

 5-3الموافل  2021دونيو/ حزيران  15-13عقـد اجتماع لجنة التن ي  والمتابعة بمقر األمانة العامة خالل ال تر   ثالثًا:
 ه. 1442او القعد  
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 لس االقتصادي واالجتماعي بمقر األمانة العامة على النحو التالي:( للمج108: تحديد موعد عقد الدورة العادية )رابعاً 
محرم  18  الموافل 2021أرسطس/  ب  26اجتماع لجنة ميسسات المجتمع المدني الاالنين دوم الخميس  .1

 هــــ. 1443
 هــــ. 1443محرم  21  الموافل 2021أرسطس/  ب  29اجتماع اللجنة االجتماعية دوم األحد  .2
محرم  23-22  الموافقين 2021أرسطس/  ب  31-30نة االقتصادية دومي االننين والاالناء اجتماع اللج .3

 هــــ.  1443
  2021سبتمبر/أدلول  1اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي على مستوى ةبار المسحوليـن دـوم األربعاء  .4

 هــــ. 1443محرم  24الموافل 
  الموافل 2021سبتمبر/أدلول  2المستوى الوزاري دوم الخميس اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي على  .5

 هــــ. 1443محرم  25
 (3/9/2020 - 106د.ع  - 2286)ق

 
 



  

 
 

 

 

 

 المجلـس االقتصــادي واالجتماعــي

 على المستوى الوزاري

  

  

 (107الدورة العادية )
 
 

 القـــــراراتالتقـــــرير و 
 

 

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ــــــــــــــــــ

 (0349) مج ق – 24(/21/02)03/107ج 

 2021فبراير/ شباط   4 عبر تقنية "فيديو كونفرانس":
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 أوالً: التقرير
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 رتقري

 حول اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي
 علـــــى المستـــــوى الـــــوزاري 

 (107الدورة العاديـة )
 عبر تقنية "فيديو كونفرانس"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 فيا والسداد.التو  لمعاليا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 العربية ال امل للجمهورية الل لانية لتجاوز أية أزما .

 

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

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

 البند الثاني: ❖

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

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

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

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

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

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

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

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

 استحداث المكتب العربي لريادر األعمال ال را ية. .2

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

 البند العاشر: ❖

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

 

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

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

 البند الرابع عشر: تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان: ❖

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

 (.22/10/2020-21االسكلدريةة 

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

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

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

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

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

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

 البند الخامس عشر: ❖

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

 البند السادس عشر: ما يستجد من أعمال. ❖
 
 

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

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

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

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

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بشأن
 الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية

 (31على مستوى القمة د.ع )
 ـــــ

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

 بعد اطالعه على: -

 م كرر األمانة العامة  ▪

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

 على الممل ة األردنية الهاشمية   

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

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

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

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

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

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

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

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

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 ُيقــــرر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 أجل أقصاه شهر من تاريخا.

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

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

 بشأن
 عمال الدورة:االقتصادي ألمحور ال

 حاد الجمركي العربيمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات االت
 ــــــــــــــــــــــ

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

 م كرر األمانة العامة  ▪

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نتائج أعمال اجتماعا  اللجلة االقتصادية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين  ▪

 يضاحات األمانة العامة، إلى إوبعد االستماع  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 وسرعة االنتهاء ملها.  ربية ال  رى الحرر الع

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

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

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

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

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

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

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

 
 اد الجمركي العربي:االتح :ثالثا

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

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

 
 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2289)ق
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 رارـــــق
 بشأن

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

 ـــــ

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

 بعد اطالعه على: -

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

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

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

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

 وفي ضوء المناقشات، -

 
 ُيقــــرر

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

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

 القادمة.

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

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

 ــــــــــ
 

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

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

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

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 المناقشات،وفي ضوء  -
 ُيقــــرر

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

 .2021اللصف األول من عام 

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

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

 بشأن
 العربيةكمؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول شبكة خبراء المياه اعتماد 

 ــــــــــ   

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

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

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

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

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

 وفي ضوء المناقشات، -
 

 ُيقــــرر
 

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

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

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

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

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

 ــــــــــ
 

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

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

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

 اللجلة االقتصادية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين  اجتماعا نتائج أعمال  ▪

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

 
 ُيقــــرر

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

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

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

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

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

 المعروفة.
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 رارـــــق

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

 ــــــــــ

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

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

 
 ُيقــــرر

 

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

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

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

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

 بشأن
 العربي لريادة األعمال الزراعيةالمكتب  استحداث

 ــــــــــ

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

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

 
 ُيقــــرر

 

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

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

 بشأن
 إنشاء مركز تدريب عربي متكامل يشتمل على 

 محاكيات لمفاعالت بحوث وقوى ومختبرات افتراضية
 ــــــــــ
 

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

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

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

 ،الهيئة العربية للطاقة الذريةماع الي إيضاحات وبعد االست -

 وفي ضوء المناقشات، -
 

 ُيقــــرر
 

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

 بشأن
 مشروع لحماية المرأة في القطاع اير المنظم

 "با عات الشاي واألطعمة"
 ـــــ

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

 بعد اطالعه على: -

 م كرر األمانة العامة  ▪

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

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

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

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

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -
 

 ُيقــــرر

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

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

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

 بشأن
 تمويل أنشطة ُمّدرة للدخل لصالح بعض النساء األرامل والمعوزات

 من أجل مساعدتهن على إعالة أسرهن
 ـــــ

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

 بعد اطالعه على: -

 م كرر األمانة العامة  ▪

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

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

 إيضاحات األمانة العامة، وبعد االستماع إلى -

 وفي ضوء المناقشات، -
 

 ُيقــــرر

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

 بشأن
 التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية 

 ـــــ

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

 بعد اطالعه على: -

 م كرر األمانة العامة  ▪

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

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

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

 وبعد االستماع إلى إيضاحات األمانة العامة، -

 وفي ضوء المناقشات، -

 
 قــــرريُ 

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

 الصيني: –ثانيًا: منتدى التعاون العربي 

 في مجال الصحة: -1

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

 مصر العربية.

 في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا: -2

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

 جمهورية الصين الشع ية.

 في مجال حوار الحضارات: -3

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

 في مجال التعليم والبحث العلمي:

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

 رابعًا: التعاون العربي مع جمهورية البرازيل االتحادية:

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

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

 خامسًا: التعاون العربي مع الحكومة اليابانية:

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

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

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

 
 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2299)ق

 

 

 



30 

 

 
 رارـــــق

 بشأن
 التنمية المستدامة 

 ــــــــــ

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

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

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

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

 ُيقــــرر

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

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

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

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

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

 تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان
 ــــــــــ

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

 بعد اطالعه على: -

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

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

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

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

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

 ُيقــــرر

 :ةأواًل: المجالس الوزاري
 :اإلحاطة علمًا بــ

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

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

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

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

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

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

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

الميزانية المعتمدة لعام  مصادر التمويل اسم المنظمة
2020 

 وصت به اللجنةأما 

2021 

 الملظمة العربية للتلمية ال را ية
 

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

 7.510.500 7,510,500 ــــــــــــــياالجمال

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

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

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

 500.000 500.000 االحتياطي العام
 11.100.000 11,100,000 ــــــــياالجمالـــــــــــــ

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

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

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

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

 وصت به اللجنةأما 

2021 
جيــــــــــا  االتصــــــــــال الملظمــــــــــة العربيــــــــــة لت لولو 

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

المركـــــــ  العربـــــــي لدراســـــــا  الملـــــــاطا الجافـــــــة 
 واألراضي القاحلة

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

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

 2.638.430 2.638.430 مساهما  الدول الع يعية األخرى 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الموظف السابا دالملظمة.  ولد لحضانة

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

 بشأن
  ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي108تأكيد موعد ومكان عقد الدورة )

 ( للمجلس109وتحديد موعد ومكان عقد الدورة )
 ـــــــــــ

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

 ُيقــــرر

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

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

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

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

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

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

 هــــ. 1443محرم  25  الموافا 2021

ـــــد اجتمــــاع لجلــــة التلفيــــ  والمتا ثالثــــًا: ــــة العامــــة خــــالل الفتــــرر عق  كــــانو  أول /ديســــم ر 16-14دعــــة دمقــــر األمان
 ه. 1443 جماد أول 12-10الموافا  2021



37 

 

 

( للمجلس االقتصادي واالجتماعي بمقر األمانة العامة على النحو 109: تحديد موعد عقد الدورة العادية )رابعاً 
 التالي:

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

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

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

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

 هــــ. 1443 رجب 9  الموافا 2022

 (4/2/2021 - 107د.ع  - 2302)ق
 

 
 




