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 الفهرس
 

 البنـد األول: تقرير األمين العام:

 ( 3 صفحة ) ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.100متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -1
الجاناااا   – (101و 100فيمااااا باااايا دورتااااي المجلااااس ) األمانااااة العامااااةنشااااا   -2

 .االجتماعي
 البند الثانـي:
الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس الجامعاة علام مواتول ال ماة فاي دورتا   

الجوانااا   - (2018: ماااارس ذ رذار المملكاااة العربياااة الواااعودية)( 29العادياااة )
 .االجتماعية

 ( 5 صفحة )

 البند الثالـث:
غينيااا  -تنفيااذ قاارارات ال مااة العربيااة األفري ياة فااي دورت)ااا الرابعااة )ماااالبو متابعاة 

 .الجوان  االجتماعية –( 2016ذ11ذ23االوتوائية: 
 ( 8 صفحة )

 البند الرابـع:

متابعااة تنفيااذ  عاايا الريااا  الصااادر عااا ال مااة الرابعااة للاادو  العربيااة ودو   
(، واإلعاااداد لل ماااة فاااي دورت)اااا 2015ذ11ذ11-10الجنوبياااة )الرياااا : أمريكااا 

 .الجوان  االجتماعية –( 2018الخاموة )جم)ورية فنزويي: 

 ( 11 صفحة )

 البند الخامس:

الجواناااا   –التعاااااوا باااايا منمااااومتي جامعااااة الاااادو  العربيااااة واألماااا  المت اااادة  
 االجتماعية.

 ( 13 ة )صفح

 البند السادس:
 ( 55 صفحة ) التعاوا العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية. 

 :تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان البند السابع:
كويااات: ( لمجلاااس وزرال الشاااجوا االجتماعياااة العااار  )دولاااة ال37قااارارات الااادورة )ت ريااار و  

 (.2017ذ11ذ13-14
 ( 61 صفحة )

 :ما يستجد من أعمال :الثامنالبند 
 .م ترح  نشال المجلس األعلم للوكاا والتنمية في الدو  العربية -1 

اإلعاااداد والت  اااير لل ماااة العربياااة التنموياااة: االقتصاااادية واالجتماعياااة فاااي دورت)اااا  -2
 الرابعة.

 ( 62صفحة ) 
 ( 67صفحة ) 
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 تقرير األمين العام
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي100رارات الدورة )عن متابعة تنفيذ ق

 (101( و)100فيما بين دورتي المجلس ) األمانة العامةونشاط 
 )الجانب االجتماعي(

 ــــــــــ
 

 عرض الموضوع:
عماااااايا با كااااااا  النمااااااا  الااااااداخلي للمجلااااااس االقتصااااااادي واالجتماااااااعي، ت ااااااو  األمانااااااة العامااااااة ب عااااااداد 

 .ارات المجلس ونشا  األمانة العامة فيما بيا دورتي انع ادهمتابعة تنفيذ قر  و  ت رير 
 
 )التقرير بمجلد مستقل(

 
 المقترح المطلوب:

 .األمر معرو  علم اللجنة الموقرة التخاذ ما تراه مناوباا 
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 :الثاني البنـد

ــــ  مســــتو  ــــس الجامعــــة عل ــــق االقتصــــادي واالجتمــــاعي لمجل ــــ   ىالمل القمــــة فــــي دورت
الجوانــــــــب  - (2018/ آذار : مــــــــارسالعربيــــــــة الســــــــعوديةالمملكــــــــة )( 29العاديــــــــة )

 .االجتماعية
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 (29)في دورت  العادية القمة  ىستو الملق االقتصادي واالجتماعي لمجلس الجامعة عل  م
 (2018/ آذار : مارسالمملكة العربية السعودية)

 (الجوانب االجتماعية)
  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 عرض الموضوع:

كلّاااااف مجلاااااس جامعاااااة الااااادو  العربياااااة علااااام مواااااتول ال ماااااة المجلاااااس االقتصاااااادي واالجتمااااااعي  -
 عاااااااداد الملاااااااف االقتصاااااااادي واالجتمااااااااعي الاااااااذي ي عااااااار  عليااااااا  بموجااااااا  ال ااااااارار رقااااااا   بم)ماااااااة

 .2004ذ5ذ23( بتاريخ 280)

ة والواااااااااتيا للمجلاااااااااس ( الصاااااااااادر عاااااااااا الااااااااادورة العادياااااااااة الواااااااااابع1406ت اااااااااما ال ااااااااارار رقااااااااا  ) -
القتصااااااااادية االقتصااااااااادي واالجتماااااااااعي المعااااااااايير التااااااااي ياااااااات  بموجب)ااااااااا عاااااااار  المو ااااااااوعات ا

، بااااااااا تكااااااااوا ذات أولوياااااااة نواااااااابية فاااااااي ت  ياااااااا  التكامااااااا  التنمااااااااوي واالجتماعياااااااة علااااااام ال مااااااااة
االقتصااااااادي واالجتماااااااعي، وتراعااااااي الاااااادور ال كااااااومي المباشاااااار وغياااااار المباشاااااار في)ااااااا، وت ااااااار  

ا بااااايا مختلاااااف الااااادو  العربياااااة ب ياااااش ي  ااااا  عر ااااا)ا النتاااااائ  المنشاااااودة، وج)اااااات النمااااار  ول)ااااا
وأا يكاااااوا قاااااد تااااا  ب ي)اااااا فاااااي   اااااار اشلياااااات ال ائماااااة للعمااااا  العرباااااي المشاااااتر ، وت  اااااد  لل ماااااة 

 مدعومة بالدراوات واألب اش اليزمة التي تواعد في اتخاذ ال رارات المناوبة بشان)ا.

ه، ووف اااااا لمعااااايير عاااار  المو ااااوعات االجتماعيااااة تنفيااااذ ال اااارار المشااااار  لياااا  أعااااي   ااااارفااااي  -
مجلاااااااس وزرال الشاااااااجوا االجتماعياااااااة العااااااار  ال ااااااارار رقااااااا  أصااااااادر واالقتصاااااااادية علااااااام ال ماااااااة، 

الااااااااااااااااذي ت ااااااااااااااااما المواف ااااااااااااااااة علاااااااااااااااام عاااااااااااااااار  ، 2017ذ11ذ14( بتاااااااااااااااااريخ 37د.ع )( 835)
 :( لمجلس جامعة الدو  العربية علم موتول ال مة29المو وعات التالية علم الدورة )

 .ت رير عا العم  االجتماعي والتنموي العربي المشتر  بيا دورتي المجلس 

 ( علم موتول ال مة.28متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) 

  متابعاااااااة تنفياااااااذ قااااااارارات ال ماااااااة العربياااااااة التنموياااااااة: االقتصاااااااادية واالجتماعياااااااة فاااااااي دورت)اااااااا
 (.2013ذ1ذ22-21اليالية )الريا : 
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 س وزرال الشاااااااجوا االجتماعياااااااة العااااااار ، واألماناااااااة ت ريااااااار رئااااااايس المكتااااااا  التنفياااااااذي لمجلااااااا
فنيااااااة للمجلااااااس،  ااااااو  اإلجااااااارالات التااااااي تاااااا  اتخاذ ااااااا لتنفياااااااذ قاااااارار ال مااااااة العربيااااااة رقااااااا  لا
 ( بشاا اإلر ا  والتنمية االجتماعية.699)

  خ ااااااة عماااااا  تنفيااااااذ اإلعاااااايا العربااااااي ت اااااات عنااااااواا  دعاااااا  العماااااا  العربااااااي لل  ااااااال علاااااام
 اإلر ا  .

 دراوات الوياوات االجتماعية وال  ال علم الف ر. نشال المركز العربي ل 

 .م)ننة العم  االجتماعي العربي 

   نتاااااااائ  وتوصااااااايات الماااااااجتمر الااااااادولي عاااااااا معانااااااااة ال فااااااا  الفلوااااااا يني فاااااااي مااااااا  انت)اااااااا
 اورائي  ال وة ال ائمة باال تي  التفاقية   و  ال ف .

اتيجية العربياااااة للصااااا ة بشااااااا االواااااتر  اا كماااااا أصااااادر مجلواااااي وزرال الصااااا ة والبيئاااااة العااااار  قااااارار  -
(، العتماد مااااااا 2030 – 2017والبيئااااااة ودلياااااا  العماااااا  العربااااااي االوااااااتراتيجي للصاااااا ة والبيئااااااة )

 ما ال مة العربية.

 

 المقترح المطلوب:

 األمر معرو  علم اللجنة الموقرة التخاذ ما تراه مناوباا.
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 البنـد الثالث:

ـــة األف ـــرارات القمـــة العربي ـــذ ق ـــة تنفي ـــة متابع ـــي دورتهـــا ريقي ـــةف ـــاالبو الرابع ـــا  -)م غيني
 .الجوانب االجتماعية - (23/11/2016االستوائية: 
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 مذكرة شارحة
 بشأن 

 الرابعةفي دورتها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية األفريقية 
 (23/11/2016 :غينيا االستوائية -)ماالبو

 (الجوانب االجتماعية)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عرض الموضوع:

، الذي 2017ذ8ذ24( بتاريخ 2139( ال رار رق  )100أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي )د.ع  -
 دعااوة األمانااة العامااة لمواصاالة التنوااي  مااح مفو ااية االت اااد األفري ااي، علاام  7فااي ف رتاا  يانيااااذناا  

الم تاارح عر اا)ا علاام ال مااة العربيااة  ليتفااا  بشااك  ن)ااائي علاام المو ااوعات االجتماعيااة والتنمويااة
 (، وف اا لإلجرالات المتبعة في  ذا الشاا .2019)الريا : ال ادمة األفري ية 

ع ااد االجتمااااع العااا  الواااابح للتعاااوا العرباااي االفري ااي بااايا جامعااة الااادو  العربيااة ومفو اااية االت ااااد  -
المشاتركة لمعاالي األمايا العاا ،  ، بم ار االماناة العاماة، ت ات الرئاواة2017ذ12ذ10 بتاريخاالفري ي 

رئاايس مفو ااية االت اااد االفري ااي، وبمشاااركة كبااار الموااجوليا مااا  ومعااالي الواايد موواام فكااي م مااد
 المنممتيا.

فاااي ال ماااة العربياااة  علي)اااااواااتعر  الجانبااااا الت اااد  الم ااارز فاااي تنفياااذ اإلعيناااات وال ااارارات المتفااا   -
جامعااة واالت اااد االفري ااي البااالج)ود المبذولااة مااا قباا  ور بااا (، 2016نااوفمبر )االفري يااة فااي ماااالبو 

لزياااادة ت اااوير الخ اااة العربياااة االفري ياااة المشاااتركة، والتاااي ت ااامنت مجااااالت عديااادة فاااي التعااااوا فاااي 
، 2030نفيااذ خ ااة التنميااة الموااتدامة ، بمااا فااي ذلاا  المو ااوعات ذات الصاالة بتالمجااا  االجتماااعي

الف ااااار متعااااادد األبعااااااد ومو اااااوعات الصااااا ة والتعلاااااي   بال  اااااال علااااام تلااااا  المتعل اااااةوفاااااي م ااااادمت)ا 
 .واألشخا  ذوي اإلعاقة والمرأة واألورة وال فولة وغير ا ما المو وعات ذات الصلة

والتاي أقر ااا المجلااس االقتصااادي  األمانااة العامااةجاناا  األفري ااي بااا خ ااة العماا  الم تر ااة ماا الأفااد  -
وواوف يات  موافااة األماناة العاماة  ،عنياة فاي االت اادم   دراوة ماا الج)اات الم ال تزا واالجتماعي، 

بشك  تم)يداا لع د اجتماع فري  العم  االجتماعي المشتر  ليتفا  علي)ا  ،م تر ات في  ذا الشااالب
 والبدل في تنفيذ ا. ن)ائي

)ميباااااااو: ( الصاااااااادر عاااااااا ال ماااااااة العربياااااااة األفري ياااااااة الرابعاااااااة 1)ل ااااااارار رقااااااا  ماااااااا ا 3تنفياااااااذاا للف ااااااارة  -
ن  علام  اإلواراع فاي عملياة  نشاال مركاز عرباي أفري اي لتبااد  المعلوماات والتي تا( 2016ذ11ذ23

 - Olawale I. Maiyegun، ع اادت األمانااة العامااة اجتماعاااا مااح الواايد الواافيرذ  ااو  ال)جاارة 
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بم ااار األماناااة  2017ذ11ذ20رئااايس ق ااااع الشاااجوا االجتماعياااة بمفو اااية االت ااااد األفري اااي بتااااريخ 
 العامة. 

   االتفااا   علاام ع ااد االجتماااع اليالااش للجنااة العربيااة األفري يااة الفنيااة التنوااي ية المعنيااة بااال)جرة تاا
.  ياااش تااا  تنماااي  2018بم ااار مفو اااية االت ااااد األفري اااي خاااي  شااا)ر ينااااير ذ كاااانوا اليااااني 
بم اااار  2018ذ1ذ18-17االجتماااااع بالتعاااااوا والتنوااااي  مااااح مفو ااااية االت اااااد األفري ااااي يااااومي 

  اد األفري ي باديس أبابا.مفو ية االت

   دارة الشاراكة بمفو اية االت ااد األفري اي شار  في االجتمااع ماا الجانا  األفري اي  دارة ال)جارة وا 
 .باإل افة  لم األمانة العامةالوفد الدائ  ليت اد األفري ي لدل جامعة الدو  العربية بال ا رة، و 

 التنفيذياة إلنشاال المركاز  ت اإلجارالاتب اش االجتمااع عادد ماا المو اوعات ال)اماة التاي ت امن
العربي األفري ي في   دل الدو  العربية األفري ية؛ وتعدي  خ ة العم  للشاراكة العربياة األفري ياة 

عااداد2019-2016فااي مجااا  ال)جاارة للفتاارة  ورقااة معلومااات  ااو   الااة ال)جاارة الدوليااة فااي  ، وا 
العرباااي اإلقليمااايا مرجعياااة للماااجتمر بااايا  ي واااوف تكاااوا ورقاااةتاااالمن  تااايا العربياااة واألفري ياااة وال

تدريبياة للمواجوليا المعنيايا  ةع اد دور ؛ و 2019المزماح ع اده خاي  عاا  و األفري ي  و  ال)جارة و 
  بشجوا ال)جرة في الدو  العربية والدو  األفري ية.

 معنياااة تااا  االتفاااا  علااام رفاااح ت ريااار االجتمااااع اليالاااش للجناااة العربياااة األفري ياااة الفنياااة التنواااي ية ال
علام االجتمااع  األفري ياة  او  ال)جارةو مرجعية للمجتمر بيا المن  تيا العربياة الورقة بال)جرة، وال

ال اااد  للجناااة تنواااي  الشاااراكة العربيااة األفري ياااة علااام مواااتول كبااار المواااجوليا المزماااح ع اااده فاااي 
يااة علاام ع ااد بم اار األماناة العامااة العتماد مااا. كماا تاا  االتفااا  بصافة مبدئ 2018فبرايارذ شاابا  

االجتماع الرابح للجنة العربية األفري ية الفنية التنواي ية المعنياة باال)جرة خاي  النصاف األو  ماا 
 بم ر األمانة العامة. 2018ش)ر يونيو ذ  زيراا 

 

 

 :المطلوب المقترح
 .مناوباا  راهت ما التخاذ ةالموقر  اللجنة علم معرو  األمر     
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 :الرابع البنـد

متابعـــة تنفيـــذ لعـــ ن الريـــاض الصـــادر عـــن القمـــة الرابعـــة للـــدول العربيـــة ودول 
ــــاض:  ــــة )الري ــــي دورتهــــا (11/11/2015-10أمريكــــا الجنوبي ، واإلعــــداد للقمــــة ف
 .الجوانب االجتماعية – (2018الخامسة )جمهورية فنزوي : 
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 مذكرة شارحة
 بشأن

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

 ( 2018واإلعداد للقمة في دورتها الخامسة )جمهورية فنزوي : 
 )الجوانب االجتماعية(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عرض الموضوع:

 –ربيــة ودول أمريكــا الجنوبيــة أوال: متابعــة تنفيــذ لعــ ن الريــاض الصــادر عــن القمــة الرابعــة للــدول الع
 الجوانب االجتماعية:

فااي   ااار تنفيااذ  عاايا الريااا  الصااادر عااا ال مااة الرابعااة للاادو  العربيااة ودو  أمريكااا الجنوبيااة، اتخااذت  -
األماناااة العاماااة، بالتنواااي  ماااح الااادو  األع اااال والمجاااالس الوزارياااة المتخصصاااة، ومنوااا  دو  أمريكااااا 

 ، وذل  علم الن و التالي:المتف  علي)اا اإلجرالات لمتابعة تنفيذ األنش ة الجنوبية )البرازي (، عدداا م
 :في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي  

بتااااااااريخ  (148)د.ع  (8192)جامعاااااااة علااااااام المواااااااتول الاااااااوزاري رقااااااا  التنفياااااااذاا ل ااااااارار مجلاااااااس  
ي ت اما البناد رقا  ذلاوا ،، بشاا  العيقات العربية مح التجمعات الدولية واالقليمياة 2017ذ9ذ12

 التر ي  بع د االجتمااع اليالاش لاوزرال التربياة والتعلاي  للادو  العربياة ودو  أمريكاا الجنوبياة  (30)
األمانة العامة  وج)تاالجتماع ،   ذا والدعوة للمشاركة الفاعلة في 2017في الكويت خي  العا  

الكوياات، ت لاا  في)ااا مخا بااة   لاام مندوبيااة دولااة 2017ذ10ذ2بتاااريخ  (5/5410)مااذكرة رقاا  ال
 الج)ات المعنية التخاذ اليز  في  ذا الشاا.

الدائماااة مندوبياااة الماااا  2017ذ10ذ17بتااااريخ  (2017/439)ماااذكرة رقااا  التل ااات األماناااة العاماااة  
مكانيااة ت ديااد موعااد لع ااد االجتماااع المشااار الياا  أعاايه فااي الوقاات  الكوياات، تفيااد في)ااا بعااد  لدولااة 

 فر الميزانية اليزمة لوزارة التربية والتعلي  لع ده.الرا ا، ل يا توا
 الجوانب االجتماعية: –( 2018ثانيًا: اإلعداد للقمة في دورتها الخامسة )جمهورية فنزوي : 

ت او  األمانااة العامااة بالتنوااي  مااح المجااالس الوزاريااة المتخصصااة )الشااجوا االجتماعيااة والصاا ة والشاابا   -
واي ترح  ر )اا علام ال ماة،  التاي المو اوعاتلمتخصصة، ب عداد عدد ماا والريا ة العر (، واللجاا ا

وذل   ما المو وعات ذات اال تما  المشتر  وبما يدع  العم  االجتماعي العربي التنماوي المشاتر . 
فاي أبعاد اا  2030التعااوا فاي   اار تنفياذ خ اة التنمياة المواتدامة  :وتاتي في م دمة تلا  المو اوعات

 ويما المو وعات ذات الصلة بالف ر متعدد األبعاد والص ة والتعلاي  والمو اوعات ذات االجتماعية، وال
 الصلة بالمرأة واألشخا  ذوي اإلعاقة، وغير ا ما المو وعات في ذات اإل ار.

  :المطلوبالمقترح 
 .مناوباا  راهت ما التخاذ ةالموقر  اللجنة علم معرو  األمر
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 :الخامسالبنـد 

ـــــدول العربيـــــة واألمـــــم المتحـــــدة التعـــــا الجوانـــــب  –ون بـــــين من ـــــومتي جامعـــــة ال
 االجتماعية.
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 التعاون بين من ومتي جامعة الدول العربية واألمم المتحدة
 (الجوانب االجتماعية)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عرض الموضوع:

وع التعااوا بايا منمااومتي جامعاة الادو  العربياة واألماا  ب اش المجلاس االقتصاادي واالجتماااعي مو ا -
نا  فاي الاذي ، 2017ذ8ذ24بتااريخ  (100) ت  العادية( في دور 2141المت دة، وأصدر ال رار رق  )

 اإل ا ااة علماااا بج)ااود األمانااة العامااة فااي تنفيااذ األنشاا ة واأل ااداف االجتماعيااة علاام:  6ف رتاا  يانيااااذ
الباارام  واألنشاا ة الصااادرة عااا االجتماااعي اليالااش عشاار للتعاااوا باايا والتنمويااة الااواردة فااي مصاافوفة 

 ( .2016منمومتي جامعة الدو  العربية واألم  المت دة )جنيف: 

التااي تاا  االتفااا  علاام تنفيااذ ا  تاام عااا   )مرفاا ( األمانااة العامااة مصاافوفة الباارام  واألنشاا ة أعاادت -
، مااح تبيااا  الااة االجتماعيااة والي افياة ، ماح وكااالت األماا  المت ادة المتخصصااة فاي المجااالت2018

 .التنفيذ لألنش ة والمدل الزمني المتف  علي  لتنفيذ األنش ة والبرام 

 
 :المطلوب المقترح
 .مناوباا  راهت ما التخاذ ةالموقر  اللجنة علم معرو  األمر
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 مصفوفة 
 األنشطة في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة

 2016مايو/أيار  19-17جنيف، 
 

 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

 التعاون بشأن القضايا االجتماعية والثقافية  

بناء موقف عربي مشترك 
 2030بشأن خطة عام 

تنفيذ أهداف التنمية  حول اإلعالن العربيتنفيذ 
"الجوانب في الدول العربية  2030المستدامة 
 االجتماعية". 

إدارة التنمية والسياسات 
إدارات االجتماعية  و

القطاع االجتماعي 
المنظمات العربية و

 المتخصصة

مجموعة األمم المتحدة 
 اإلنمائية 

مايو/أيار 
2016 ،2017 

ع اااد معاااالي األمااايا العاااا  علااام  -
( 72 اااااااااامل أعماااااااااا  الااااااااادورة )

عامااااة لألماااا  المت اااادة للجمعيااااة ال
(، 2017)وااااااااااااابتمبر ذ أيلااااااااااااااو  

اجتمااع ماح كا  ماا: الوايد أكاي  
مااااادير برناااااام  األمااااا   –شاااااتاينر 

المت ااااااادة اإلنماااااااائي، كماااااااا ع اااااااد 
اجتمااااع مااااح الوااايد م مااااد علااااي 

وكيااااا  األمااااايا العاااااا   –ال كاااااي  
لألماا  المت ااادة واألماايا التنفياااذي 
لإلوااااكوا،  يااااش تناااااو  الل اااااليا 

يااااااااز المشااااااااار  لي)مااااااااا و ااااااااب  تعز 
التعاااوا باايا الجااانبيا بمااا يخااد  
المن  اااااة العربياااااة بصااااافة عاماااااة 
وفاااااااي ت  يااااااا  أ اااااااداف التنمياااااااة 
المواااتدامة بصااافة خاصاااة، وبماااا 
يمكاااا ماااا تعزياااز موااايرة التنمياااة 
واالرت اااال لألو ااااع االقتصاااادية 
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

 واالجتماعية بابعاد ا المختلفة.
ع ااادت الوااايدة غاااادة والاااي وزيااار  -

الت اااااااما االجتماااااااعي بصاااااافت)ا 
مكتااا  التنفيااذي لمجلاااس رئاايس ال

وزرال الشااااااااااااااااجوا االجتماعيااااااااااااااااة 
العر  والوايد مادير  دارة التنمياة 
والوياوااااات االجتماعيااااة بصاااافت  
مواااجو  االمانااااة الفنياااة للمجلااااس 

  ، في نيوياور 2017ذ7ذ17يو  
 –اجتماااع مااح الواايد مااراد و بااة 

مااااادير المكتااااا  العرباااااي لبرناااااام  
األماااا  المت اااادة اإلنمااااائي،  يااااش 

فعيااا  التعااااوا تااا  االتفاااا  علااام ت
ماااااااح مجموعاااااااة األمااااااا  المت ااااااادة 

، وفاااااااي ذات RUNDGللتنمياااااااة 
اال ااااااار تاااااا  ع ااااااد اجتماااااااع مااااااح 
الوااااااايد الوااااااافير م ماااااااد ال كاااااااي  
األماااايا التنفيااااذي لإلوااااكوا  يااااش 
تااااا  االتفاااااا  علااااام و اااااح خ اااااة 
عمااااااا  للتعااااااااوا المشاااااااتركة ماااااااح 
مجلاااااااااااااااااااااااااس وزرال الشاااااااااااااااااااااااااجوا 

 االجتماعية العر .
ع ااد الواايد الواافير الاادكتور باادر  -
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

األمااااايا العاااااا   –يلاااااي الاااااديا ع
المواااااعد رئاااايس ق اااااع الشااااجوا 
االجتماعيااة، اجتماعاااا مااح الواايد 

وكياااااا   –م مااااااد علااااااي ال كااااااي  
األمااااااايا العاااااااا  لألمااااااا  المت ااااااادة 
واألمايا التنفيااذي لإلواكوا،  يااش 
تاا  التشاااور علاام تفعياا  التعاااوا 
مح ال  اع االجتماعي في   ار 
تنفياااااذ خ اااااة التنمياااااة المواااااتدامة 

  و ااح ، وذلاا  مااا خااي2030
خ ة عم  للتعاوا مح المجالس 
الااااااااوزاري المتخصصااااااااة التابعااااااااة 
لل  اااع االجتماااعي و ااي مجلااس 
وزرال الشااااااااااااااااجوا االجتماعيااااااااااااااااة 
والشاااااااابا  والريا ااااااااة والصاااااااا ة 
العااار ، باإل اااافة  لااام التعااااوا 
مااااااح اللجاااااااا المتخصصااااااة ذات 
الصااااالة بماااااا في)اااااا لجااااااا المااااارأة 

 واألورة وال فولة.
قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  -

 ال فولة ب عداد الويائ  التالية:و 
  اال ار العاا  لاا أجندة التنمياة

 ااو  االوااتيمار فااي ال فولااة 
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

  2030في المن  ة العربية 

  من)ااااااال العماااااا  لألواااااارة فااااااي
المن  ااااة العربيااااة فااااي   ااااار 
تنفيااااااااااااااذ أ ااااااااااااااداف التنميااااااااااااااة 

 2030الموتدامة 

 العربياةرأة  عيا ال ا رة للم :
خ اااااااة العمااااااا  االواااااااترتيجية 

 للمرأةأجندة التنمية   التنفيذية
  2030في المن  ة العربية 

تجميع البيانات، وتحديثها 
ومعالجتها إلنتاج مؤشرات 
أهداف التنمية المستدامة لعام 

 المتفق عليها. 2030

تنفيذذذ المشذذروع العربذذي لصذذحة األسذذرة والمسذذوحات 
 األخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ذات الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلة الميدانيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

جذال منظمذات الوطنية وتطويرهذا فذي م القدراتترقية 
 المجتمع المدني والوكاالت المعنية

وحدة الدراسات 
والمسوحات الميدانية 
االجتماعية )المشروع 

 العربي لصحة األسرة(، 
برنامج الخليج العربي 

 للتنمية

المكاتب اإلقليمية 
لصندوق األمم المتحدة 

للسكان، ومنظمة 
الصحة العالمية، 

ومنظمة األمم المتحدة 
للطفولة واللجنة 

االقتصادية واالجتماعية 
 لغربي آسيا.

جار العمل في 
 هذا الخصوص

المسذذذذذ  المشذذذذذاركة فذذذذذي تنفيذذذذذذ  -
المغربذذي حذذول السذذكان وصذذحة 

، حيذذت تذذم االنتهذذاء مذذن األسذذرة
المرحلذذذذة األولذذذذس مذذذذن المسذذذذ  
والخذذذذذذاص بوفيذذذذذذات األمهذذذذذذات 
وإعالن النتائج، وقذد تذم عذر  
النتذذذذائج ومناقشذذذذتها فذذذذي لجنذذذذة 

بذذي الصذذحة فذذي البرلمذذان المغر
مذذن قبذذل وايذذر الصذذحة، حيذذت 
أظهذذرت نتذذائج المسذذ  باسذذتخدام 

أسذذرة  121.725عينذة حجمهذا 
مواعذذذة علذذذس جميذذذع  معيشذذذية 

جهذذة( بمذذا  12جهذذات المملكذذة )
 ريذذذذذف والح ذذذذذرفذذذذذي ذلذذذذذك ال

انخفا ا كبيرا فذي نسذبة وفيذات 
لت  ذذذج   72.6األمهذذات، حيذذذت س 

ألذف والدة  100حالة وفاة لكذل 
حيذذذة علذذذس المسذذذتو  الذذذوطني، 

وفذذذذذاة ل مهذذذذذذات  112 مقابذذذذذل
ذي تذذذم المسذذذ  الذذذنتذذذائج حسذذذب 
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، أي بنسذذذبة 2010سذذذنة  تنفيذذذذ 
 %.35انخفذذذذذذذذذا  تقذذذذذذذذذدر ب 

بالتعذذذذاون مذذذذع صذذذذندوق األمذذذذم 
المتحدة للسكان ومنظمة الصحة 

 العالمية.

المشذذذاركة فذذذذي تنفيذذذذ المرحلذذذذة  -
الثانيذذذذة مذذذذن المسذذذذ  المغربذذذذي 
لصذذذذحة األسذذذذرة حيذذذذت جذذذذاري 
متابعذذذذة تنفيذذذذذ العمذذذذل الميذذذذداني 

بيانات ومعالجتها تمهيدا وجمع ال
إلعذذداد التقريذذر األولذذي ملخذذص 
النتذذذذائج ثذذذذم التقريذذذذر الرئيسذذذذي 
المفصل عن نتائج المسذ  وعقذد 
 ندوة وطنية لعر  أهم النتائج.

جذذاري التح ذذير لتنفيذذذ المسذذ   -
التونسذذذذي حذذذذول الشذذذذباب تلبيذذذذة 
لطلب واارة الشباب والريا ذة 
بالجمهوريذذة التونسذذية، حيذذت تذذم 

ليذذة لتذذون  تذذم القيذذام بايذذارة أو
خاللهذذذذا االجتمذذذذاع مذذذذع ممثلذذذذي 
واارة الشذذذذذذذذذباب والريا ذذذذذذذذذة 
ومناقشة اإلجراءات التح يرية 
تمهيذذذذدا لتوقيذذذذع اتفاقيذذذذة المسذذذذ  
والبدء فذي العمذل الميذداني، وقذد 

 تم مناقشة ما يلي:

حجذذذذذم عينذذذذذة المسذذذذذ  بحذذذذذوالي  -
شاب وشابة في الفئذة  10.000
سذذذذنة حسذذذذب  34-15العمريذذذذة 

، لجن اعدد من المتغيرات مثل 
المسذذذذذتو  اواجيذذذذذة، الحالذذذذذة ال
حالذذة العمليذذة، مكذذان ال، التعليمذي

 والية(. 24)اإلقامة، وسيشمل 
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الجهذذذذذذات الوطنيذذذذذذة والدوليذذذذذذة  -
المشذذذذذاركة والداعمذذذذذة للمسذذذذذ  
وتشذذذذذذذكيل اللجذذذذذذذان المشذذذذذذذرفة 
والمنفذذذذذذذة والمتابعذذذذذذة للمسذذذذذذ . 

(UNDP ،UNESCO ،
UNFPA.) 

جاري التح ير للمشاركة في 
مس  تنفيذ دورة جديدة من ال

اللبناني لصحة األسرة الذي يعتام 
صندوق األمم المتحدة للطفولة 

تنفيذ  بالتعاون مع صندوق األمم 
المتحدة للسكان وإدارة اإلحصاء 

 المركاي في لبنان.

تنظيم ورش عمل بناء القدرات حول مؤشرات الفقر  بيانات عن قيا  الفقر
 متعددة األبعاد 

إدارة التنمية والسياسات 
عية وإدارة المرأة االجتما

 واألسرة والطفولة

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

  آسيا

نظمذذذت األمانذذذة العامذذذة ورشذذذة  - 
عمذذل حذذول الفقذذر متعذذدد االبعذذاد 
فذذي المنطقذذة العربيذذة" فذذي شذذرم 

 20 - 18الشذذذيال خذذذالل الفتذذذرة 
 2017ديسذذمبر/ كذذانون األول  

وتعد هذذ  الورشذة الخامسذة مذن 
مع وكذاالت نوعها التي تنظيمها 

 األمم المتحدة ذات الصلة.

كمذذذذذذذا سذذذذذذذتنظم إدارة التنميذذذذذذذة  -
والسياسذذات االجتماعيذذة الورشذذة 
السادسذذذذة حذذذذول الفقذذذذر متعذذذذدد 
األبعذذذذاد خذذذذالل شذذذذهر إبريذذذذل / 

فذذذذذي المملكذذذذذذة  2018نيسذذذذذان 
األردنية الهاشمية، بالتعذاون مذع 
وكذذذذذاالت األمذذذذذم المتحذذذذذدة ذات 

 الصلة.



21 

 

 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

فرق عمل عربية فنية لمؤشرات أهداف التنمية إنشاء  بيانات حول الق ايا السكانية
المستدامة حول ق ايا السكان، التي كانت إحد  
توصيات ورشة العمل اإلقليمية حول المؤشرات ذات 

 2015األولوية ألهداف التنمية المستدامة لما بعد 
القائمة علس المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 

 واستعرا ها في المنطقة العربية

لدراسات إدارة ا
 والبحوت السكانية

صندوق األمم المتحدة 
للسكان واللجنة 

االقتصادية واالجتماعية 
 لغربي آسيا

2016 – 2018 
 

 

  ذم اقليمذي فريذقتذم تشذكيل  -
 الذدول مذن وخبذراء مسذئولين
 المنظمذذات وممثلذذي العربيذذة
 ؛الشريك

 األولاالجتمذاع  قدوتم تنظيم وع   -
للفريق في القذاهرة خذالل الفتذرة 

مذذذذذايو/ أيذذذذذار  12 – 11مذذذذذن )
2016 .) 

صذذدر عذذن االجتمذذاع عذذدد مذذن  -
تسذمية التوصيات التي ت منت: 

د/ لميذذذاء عبذذذدالغفار أمذذذين عذذذام 
المجلذذذ  القذذذومس للسذذذكان مذذذن 
جمهوريذذذذذة السذذذذذودان كذذذذذرئي  
للفريذذذذذذق اإلقليمذذذذذذي، وتكليفهذذذذذذا 
بعذذذر  نتذذذائج أعمذذذال الفريذذذق 
علذذذس المنتذذذد  اإلقليمذذذي حذذذول 
التنميذذة المسذذتدامة الذذذي سذذيعقد 

مذذذايو/  30-29الفتذذذرة مذذذن فذذذي 
اإلتفذذذاق وبعمذذذان؛  2016أيذذذار 

علس خطة عمل الفريق اإلقليمي 
وحتذس  2016للفترة مذن يونيذو 

علذذذس مسذذذودة ، و2017يونيذذذو 
قائمذذذذذذة المؤشذذذذذذرات اإلقليميذذذذذذة 
للمنطقذذذذذذذذة العربيذذذذذذذذة لرصذذذذذذذذد 
مراجعذذذذذذات مذذذذذذؤتمر السذذذذذذكان 
والتنمية في إطذار اجنذدة التنميذة 

علذذذذذذذس ، و203 0المسذذذذذذذتدامة 
جعية لفريق العمذل الشروط المر

 اإلقليمي.

تم تنظذيم وعقذد االجتمذاع الثذاني  -
للفريق في القذاهرة خذالل الفتذرة 

اكتذذذذذذذذذذذوبر  11 – 10مذذذذذذذذذذذن )
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2016 .) 

 مذذذذدارنذذذذاقش االجتمذذذذاع علذذذذس  -
التذذي  39اليذذومين المؤشذذرات ال

 طرحذذذذت مذذذذن جانذذذذب صذذذذندوق
وكيفيذذذة  األمذذذم المتحذذذدة للسذذذكان

التعامذذل معهذذا وانتاجهذذا مذذن قبذذل 
 الدول.

ر تنائج المراجعة االقليمية  لخطة  عمل و ع اطا
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  واعالن القاهرة 

 من النطاق االوسع  2013للسكان والتنمية 
 الستعرا  اهداف التنمية المستدامة 

إدارة الدراسات 
 والبحوت السكانية

صندوق األمم المتحدة 
  للسكان

واللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

 سياآ

2016-2018 
 

قامذذذذذذت االدارة بالتعذذذذذذاون مذذذذذذع  -
الصذذذذذذندوق بو ذذذذذذع اسذذذذذذتمارة 
اقليميذذذة  لمراجعذذذة تنفيذذذذ خطذذذة  
عمذذذل اعذذذالن القذذذاهرة للسذذذكان 

والمذذذذذذذذؤتمر  2013والتنميذذذذذذذذة 
الذذذذذذذذدولي للسذذذذذذذذكان والتنميذذذذذذذذة 
وو ذذذذعها  ذذذذمن المراجعذذذذات 
 الوطنية لخطة التنمية المستدامة

لمؤشرات األساسية و ع قاعدة بيانات إقليمية ل بيانات حول الصحة
للصحة اإلنجابية وصحة األم والر يع والطفل 

 بطريقة متكاملة مع أهداف التنمية المستدامة

المشروع العربي لصحة 
 األسرة

صندوق األمم المتحدة 
ومنظمة األمم للسكان، 

  ،المتحدة للطفولة
ومنظمة الصحة 

العالمية وبرنامج األمم 
المتحدة المشترك بين 

لمتحدة منظمات األمم ا
 لمكافحة اإليدا

الصااااااااااااااااا ة   دارة شذذذذذذذذذذذذذذذذذاركت - 
ورشاة  يالمواعدات اإلنوانية فاو 

تعااادي  و لمناقشاااة ال لخبااار ل العمااا 
صااا ة ب الخاصاااة دراواااةال  اااار 

األم)ات واأل فا   دييي الاوالدة 
 ع ااااااااااادتان يالتاااااااااااو والمااااااااااارا  يا، 
 24-23 ياااااااااااااااااااااااومم اعمل)اااااااااااااااااااااااا

جم)ورية  –بال ا رة  2016ذ11ذ
 مصر العربية.

التعاون الفني حول مؤشرات مراقبة اتفاقية األمم  قةبيانات حول اإلعا
المتحدة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأهداف 

 التنمية المستدامة.

إدارة التنمية والسياسات 
االجتماعية والمشروع 
 العربي لصحة األسرة

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

 ،آسيا
ومنظمة العمل الدولية 

 و

جار العمل في 
 هذا الخصوص

نظمذذت إدارة التنميذذة السياسذذات  -
االجتماعيذذذة نذذذدوة حذذذول حقذذذوق 
األشذذذذخاص ذوي اإلعاقذذذذة فذذذذي 

 2030خطذذة التنميذذة المسذذتدامة 
ينذذاير /  24و  23خذذالل يذذومي 
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حدة منظمة األمم المت
 للتربية والعلم والثقافة 

فذذذذذذذذي  2018كذذذذذذذذانون ثذذذذذذذذاني 
جمهوريذذذة السذذذودان، بمشذذذاركة 

 اإلسكوا والــــ .
 

إدارة التنمية والسياسات  . الفقرإصدار التقرير العربي حول  الفقر والجوع الق اء علس
وإدارة المرأة  االجتماعية

 واألسرة والطفولة
وحدة الدراسات  

والمسوحات الميدانية 
 االجتماعية

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

 ،آسيا
ومنظمة األمم المتحدة 

 للطفولة 
وبرنامج األمم المتحدة 

 نمائياإل

من  الثانيالربع 
 2017عام 

قامااااات  دارة التنمياااااة والوياواااااات  -
االجتماعية بالتعاوا ماح االواكوا 
واليونيواااف وعااادد ماااا منمماااات 
األمااااا  المت ااااادة ب عاااااداد الت ريااااار 
العرباااااااااي  اااااااااو  الف ااااااااار متعااااااااادد 
األبعاااااد، والااااذي اعتمااااده مجلااااس 
وزرال الشااااااااااااااااجوا االجتماعيااااااااااااااااة 

العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  بموجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا               
( 5دغ ع )15قاااااااااااااراره رقاااااااااااااا  ) 

، وتاااااااااااا  ا يقاااااااااااا  2017ذ9ذ21
ت اات رعايااة فخامااة الاارئيس عبااد 

رئاااااااااااااايس  –الفتااااااااااااااح الويوااااااااااااااي 
جم)وريااااة مصاااار العربيااااة، علاااام 
 ااااامل أعمااااا  الجمعيااااة العامااااة 
فااااااااااي نيويااااااااااور  فااااااااااي واااااااااابتمبر 

2017. 
 

تطوير المشروعات الوطنية ل سر المنتجة كمدخل 
 رئي  في الصناعات الكبر .

إدارة التنمية والسياسات 
 الجتماعية ا

برنامج األمم المتحدة 
والبنك  اإلنمائي،

ومنظمة العمل  ي،الدول
 الدولية 

2016-2018  
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الدراسات وورش العمل المعنية بالحماية االجتماعية 
وتوفير القطاعين العام/الخاص ومنظمات المجتمع 

 المدني للخدمات االجتماعية.

إدارة التنمية والسياسات 
 االجتماعية 

قتصادية اللجنة اال
واالجتماعية لغربي 

، ومنظمة األغذية آسيا
والاراعة ل مم 

 المتحدة،
وبرنامج األغذية 

العالمي، ومنظمة األمم 
المتحدة للطفولة 

 ومنظمة العمل الدولية 

2016-2017  

األمن الغذائي والق اء علس 
 سوء التغذية

دعم الق اء علس كافة أشكال سوء التغذية، بما في 
 مو بين كل الفئات العمرية.ذلك توقف الن

إدارة التنمية والسياسات 
 االجتماعية

منظمة األغذية 
والاراعة ل مم 

، وبرنامج المتحدة
 األغذية العالمي، 

ومنظمة األمم المتحدة 
 للطفولة

 2016 - 
2017 

 

دعم الدول األع اء بجامعة الدول العربية لتحقيق 
متحدة حول مبادرة األمم ال -األمن الغذائي والتغذية 

 المرونة لتحقيق األمن الغذائي.

إدارة التنمية والسياسات 
 االجتماعية

منظمة األغذية 
والاراعة ل مم 

، وبرنامج المتحدة
 األغذية العالمي، 

ومنظمة األمم المتحدة 
 للطفولة

 2016-2018  

المنتد  الوااري العربي حول أهداف التنمية  الصحة 
 قة بالصحة"."المتعل 2030المستدامة لعام 

وإدارة  إدارة الصحة
 المرأة واألسرة والطفولة

، منظمة الصحة العالمية
وبرنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي،
ومنظمة األمم المتحدة 
للطفولة وصندوق األمم 

 المتحدة للسكان

خاطبذذذذذذذذذذذذذت إدارة الصذذذذذذذذذذذذذحة  - 
والمسذذذاعدات اإلنسذذذذانية الذذذذدول 
العربية األع ذاء لتقذديم رؤيتهذا 

وااري عربذي حول عقد منتد  
ل هذذذذذداف التنميذذذذذة المسذذذذذتدامة 

، الخاصذذة بالصذذحة وقذذد 2030
تلقت ردود من كذل مذن المملكذة 
األردنيذذذة الهاشذذذمية وجمهوريذذذة 
السذذذذذذذودان و دولذذذذذذذة الكويذذذذذذذت 
وجمهوريذذذذذذة مصذذذذذذر العربيذذذذذذة 
والمملكذذذذذذذة المغربيذذذذذذذة ، كمذذذذذذذا 
خاطبذذذذذذذذذذذذذت إدارة الصذذذذذذذذذذذذذحة 
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والمسذذاعدات اإلنسذذانية المكتذذب 
اإلقليمذذذذذذذي لمنظمذذذذذذذة الصذذذذذذذحة 

يذذذذذذذة لشذذذذذذذرق المتوسذذذذذذذط العالم
السذذذذذتبيان رأي بشذذذذذأن جذذذذذدول 
أعمذذال ومكذذان انعقذذاد المنتذذد ، 
ولكذذذذن لذذذذم يصذذذذل أي رد حتذذذذس 

 اآلن.

و ع خطة إستراتيجية عربية متعددة القطاعات 
لصحة البالغين القادرين علس اإلنجاب واألطفال 

 والمراهقين.

صندوق األمم المتحدة  إدارة الصحة
للسكان، ومنظمة األمم 

لطفولة، المتحدة ل
ومنظمة الصحة 

 العالمية 
وبرنامج األمم المتحدة 
المشترك بين منظمات 
األمم المتحدة لمكافحة 

 اإليدا

 اااااااااارار مجلااااااااااس وزرال ل اا تنفيااااااااااذ  - 
( الصاادر 3) رقا  الص ة العر 

( 45عاااااااااااااا الااااااااااااادورة العادياااااااااااااة )
مااااارس  3 - 2المنع اااادة بتاااااريخ 

ت واااااايا صاااااا ة بشاااااااا ، 2016
 المرا  اااااات واأل فاااااا و  )ااااااتاألم
  دارةالعااااال  العربااااي نمماااات  مفاااا

الصاااا ة والمواااااعدات اإلنوااااانية 
 االجتمااااااع اليالاااااش للجناااااة الفنياااااة

  وتراتيجية بو ح خ ة الخاصة
 اااو  عربياااة متعاااددة ال  اعاااات 
  اااااتصاااا ة األ  وال فاااا  والمرا 

 مالتااااااااااو م اااااااااددة،  أ اااااااااداف ذات
 5 - 4 يااااااااااااااااااااااااوممع اااااااااااااااااااااااادت ان

م ااااار األماناااااة  مفااااا ،2016ماااااايو
 .ةلجامعة الدو  العربي -العامة 

في  ذا االجتماع المكت   شارك -
لمنممااااااااااااة الصاااااااااااا ة  اإلقليمااااااااااااي
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العالمية وصاندو  األما  المت ادة 
واعتمااااااااد المشاااااااااركوا  للوااااااااكاا،

عاااددا ماااا التوصااايات فاااي ختاااا  
االجتماااع، بمااا فااي ذلاا : اعتماااد 
األ ااااااداف والمجشاااااارات الم ااااااددة 

عالميااااااة الخ ااااااة فاااااام الالمااااااذكورة 
لصاااااااااااااا ة النوااااااااااااااال واأل فااااااااااااااا  

علااااااااااام  والمااااااااااارا  يا، والتركياااااااااااز
دراوااااة الو اااااح و ت ليااااا   متابعااااة
ت وايا وكيفية الت د  فام  ال الي

صاااااااااااا ة األم)ااااااااااااات واأل فااااااااااااا  
، والمرا  ااات فااي البلااداا العربياااة

مماااااات ن .2015بعااااااد عااااااا   لماااااا
الصااااااااااااااا ة والموااااااااااااااااعدات   دارة

-11 يااااومي اجتماعاااااا اإلنوااااانية 
و اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح ل 2016ذ10ذ 12

اللموااااات األخياااارة علاااام الخ ااااة 
  ألصاا ة الالعربيااة  اإلواتراتيجية

ذات أ ااداف  اتوال فاا  والمرا  اا
وقاااااااد (، 2030-2017م اااااااددة )

األمااااا  المت ااااادة  شاااااار  صاااااندو 
للواااااااااااكاا فااااااااااام أعماااااااااااا   اااااااااااذا 

 .االجتماع
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منظومة جامعة 
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الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

تحديت تحليل و ع األمومة في الدول العربية في 
)مجل  واراء الصحة  2030 وء خطة عام 

 العرب بجامعة الدول العربية(

المشروع العربي لصحة 
 األسرة

م المتحدة صندوق األم
 للسكان،

ومنظمة األمم المتحدة  
للطفولة ومنظمة 
 الصحة العالمية

 2016-2018  

اإلستراتيجية اإلقليمية حول صحة الالجئين في ظل 
 اللجوء

مفو ية األمم المتحدة  إدارة الصحة
السامية لشؤون 

  الالجئين
منظمة الصحة و

 العالمية 

الصاااااااااااااااااا ة   دارة خاطبذذذذذذذذذذذذذذذذذذت - 
الااااااادو   والموااااااااعدات اإلنواااااااانية

العربياااة األع اااال لت ااادي  رجيت)اااا 
 عربااايمنتااادل وزاري  ع اااد  اااو 

 لأل اااااااااداف التنمياااااااااة المواااااااااتدامة
 وقاااادبالصاااا ة  الخاصااااة، 2030

المملكاة  كا  ماا ماا اا تل ت ردود
جم)ورياااااااة و  ياااااااة ال)اشاااااااميةاألردن

الكويااااااااااااات دولاااااااااااااة  الواااااااااااااوداا و
 العربياااااااااااااة مصااااااااااااارجم)ورياااااااااااااة و 
خا بات ، كما  يةالمغربالمملكة و 

موااااااااااااااااعدات  دارة الصااااااااااااااا ة وال
 المكتاااااااااا  اإلقليمااااااااااي اإلنوااااااااااانية

لمنمماااة الصااا ة العالمياااة لشااار  
 بشااااااا الواااااتبياا رأيااااا  المتووااااا 
ومكااااااااا انع ااااااااد  أعماااااااا جاااااادو  

المنتاادل، ولكااا لاا  يصاا  أي رد 
  تم اشا.
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إيجاد أدلة علمية علس الصلة بين ختان اإلنات/اواج  
 األطفال والناسور ومرا ة األمهات

المشروع العربي لصحة 
إدارة المرأة  ةاألسر

 واألسرة والطفولة

صندوق األمم المتحدة 
ومنظمة الصحة للسكان 
 العالمية

قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  - 2016-2018
وال فولاااة بالتنواااي  ماااح صاااندو  
األم  المت دة للوكاا بشاا ع اد 
 االجتمااااااع اإلقليماااااي  اااااو  دور 
ال   في منا  ة ختاا اإلناش 
 في المن  ة العربية  خاي  شا)ر

 2017وبتمبر 
تعليم المهارات الحياتية والمواطنة العالمية، والتثقيف  جودة التعليم الشامل والعادل

 والتدريب في مجال حقوق اإلنسان
المنظمة العربية للتربية 

 والعلوم والثقافة،
 وإدارة التربية والتعليم  

بجامعة والبحت العلمي 
 الدول العربية 

منظمة األمم المتحدة 
والعلم والثقافة،  للتربية

ومنظمة األمم المتحدة 
وصندوق  ،للطفولة

األمم المتحدة للسكان، 
ومفو ية األمم المتحدة 
 السامية لحقوق اإلنسان

صاندو  ت دمت األماناة العاماة  ل - 
والبنااااا   األمااااا  المت ااااادة للواااااكاا

الاااادولي واالوااااكوا باااااقتراح تنمااااي  
مجتمر مشتر   و  أ مية تعلاي  

بااااد  وت بااا  مباااادال اال تااارا  المت
اشخااااااار و  اااااااو  االنوااااااااا فاااااااي 
الماااااااادارس، ذلاااااااا  خااااااااي  عااااااااا  

2019. 
 التعليم في ظل األامة: 

تعليم الشباب واألطفال المت ررين من الصراعات 
 المسلحة 

المنظمة العربية للتربية 
 والثقافة والعلوم، 

إدارة التربية والتعليم 
وإدارة والبحت العلمي 

المرأة واألسرة والطفولة 
ة الدول العربية بجامع

 ومنظمة المرأة العربية
 

منظمة األمم المتحدة 
ومنظمة األمم للطفولة، 

المتحدة للتربية والعلم 
 والثقافة

مفو ية األمم المتحدة و
السامية لشؤون 

 الالجئين

نمماااات االمانااااة العامااااة لجامعااااة  - 
الاااااااادو  العربيااااااااة بالتعاااااااااوا مااااااااح 
المنممااة العربياااة للتربيااة والي افاااة 

مفو اااااااااية الواااااااااامية والعلاااااااااو  وال
لألمااااااااااااااااا  المت ااااااااااااااااادة لشاااااااااااااااااجوا 
اليجئيا االجتماع االقليمي رفيح 
الموااااتول  ااااو  تعلااااي  اليجئاااايا 
فاااي المن  اااة العربياااة: الت اااديات 
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 18واالفااااا  المواااات بلية ، يااااومي 
 بتونس،  2017مايو  19و 

اعااادت المنممااااة العربيااااة للتربيااااة  -
والي افاااااااااااااة والعلاااااااااااااو  بالتعااااااااااااااوا 
 والتنواااااااي  ماااااااح األماناااااااة العاماااااااة
لجامعااااة الاااادو  العربيااااة مشااااروع 
اتفاقّيااااااااة عربّيااااااااة ل ااااااااماا  اااااااا  
الّتعلاااااي  ل ااااا ايا الّنزاعاااااات فاااااي 
المن  اااااااااااااة العربياااااااااااااة لعر ااااااااااااا)ا 
ودراوت)ا والمواف ة علي)ا ما قب  
الدو  العربية واعتماد ا ما قبا  

 المجالس المختصة.
وقاماااااااااات ادارة الماااااااااارأة واالواااااااااارة  -

وال فولة بالتعااوا ماح المفو اية 
اليجئايا ب عاداد الواامية لشاجوا 

 االواااااااتراتيجية العربياااااااة ل ماياااااااة 
اال فاااا  فاااي و اااح اللجاااول فاااي 
المن  ااة العربيااة ، والتااي ت رقاات 
الاااااااااام ق ااااااااااايا  مايااااااااااة   ااااااااااو  

 اال فا  في التعلي .
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المنظمة العربية للتربية  تعايا التعليم لمنع التطرف العنيف
، جامعة والثقافة والعلوم

الدول العربية )سيحدد 
 الحقاً(

منظمة األمم المتحدة 
  للتربية والعلم والثقافة

برنامج األمم المتحدة و
 اإلنمائي، 

صاندو  ت دمت األماناة العاماة  ل - 2016-2018 
والبنااااا   األمااااا  المت ااااادة للواااااكاا

الاااادولي واالوااااكوا باااااقتراح تنمااااي  
مجتمر مشتر   و  أ مية تعلاي  
مباااادال اال تااارا  المتبااااد  وت بااا  
 اشخااااااار و  اااااااو  االنوااااااااا فاااااااي
الماااااااادارس، ذلاااااااا  خااااااااي  عااااااااا  

2019. 
 
 
 

تنفيذ أجندة التنمية الموتدامة 
لألورة في المن  ة  2030
 العربية

تنفيذ من)ال العم  لألورة في المن  ة العربية في 
 2030  ار أ داف التنمية الموتدامة 

إدارة المرأة واألسرة 
 والطفولة 

صندوق األمم المتحدة 
 للسكان،

ومفو ية األمم المتحدة 
 السامية لشؤون

منظمة األمم المتحدة 
 للتربية والعلم والثقافة

قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  - 
االجتماااااااااااع وال فولااااااااااة بتنمااااااااااي   

التشاااااااوري بشاااااااا و ااااااح خ ااااااة 
العمااااا  التنفيذياااااة لويي اااااة من)اااااال 
العماااااااا  لألواااااااارة فااااااااي المن  ااااااااة 

التنمياة  العربية فاي   اار أ اداف
 18و  17  يااااااااااومي الموااااااااااتدامة

 .2017ريار  /مايو
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تنفيذ أجندة التنمية الموتدامة 
للمرأة في المن  ة  2030
 العربية

تنفيذ اعيا ال ا رة للمرأة العربية واإل ار االوتراتيجي 
أجندة التنمية  –لتمكيا المرأة في المن  ة العربية 

 تت ما: 2030

إدارة المرأة واألسرة 
ومنظمة العمل والطفولة، 
لجنة شؤون  -العربية 

 العربية عمل المرأة

هيئة األمم المتحدة 
 ،للمرأة

واللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 
آسيا، وصندوق األمم 

 المتحدة للسكان،
ومفو ية األمم المتحدة 

السامية لشؤون 
الالجئين، وبرنامج 

 ،األمم المتحدة اإلنمائي
ومكتب الممثل الخاص 
ل مين العام المعني 
بالعنف الجنسي في 
منظمة حاالت النااع و

األمم المتحدة للتربية 
 والعلم والثقافة

 

 
 
 

باااااااااااادأت  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  -
وال فولاااااة فاااااي ت اااااوير مجشااااارات 
أواوااااااااية وا صااااااااالات كااااااااادوات 
 يوية لمراقبة وت يي  تنفيذ اعيا 

 ال ا رة وا  اره االوتراتيجي.
قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  -

بالتعاااااوا مااااح  يئااااة  –وال فولااااة 
بتنمااااي   –ة االماااا  المت اااادة للماااارأ

ورشة عم   قليمية  و  المجشر 
األواوااي العاايا ال ااا رة وا  اااره 
االواااااااتراتيجي، وذلااااااا  بمشااااااااركة 
األج)زة اال صائية ورليات المرأة 

 16و 15فاااااااي المن  اااااااة ياااااااومي 
 –فاااااااي عماااااااااا  2016أكتاااااااوبر 
 األردا.

قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  -
بالتعاااااوا مااااح  يئااااة  –وال فولااااة 

 4بتنماي   –االم  المت دة للمرأة 
اجتماعات عم  لشابكة  خديجاة  
للتمكاااايا االقتصااااادي للماااارأة فااااي 
المن  اة العربيااة، وقاد تاا  االتفااا  
خاااااي   اااااذه االجتماعاااااات علااااام 
الرجيااااااة والم)مااااااات، كمااااااا اتفاااااا  

تفعي  شبكة  خديجة  للتمكيا االقتصادي  -
 للمرأة في المن  ة العربية

تعايا شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة  -
 "رائدات" 

ت رير لمراجعة التشريعات العربية  عداد  -
 الخاصة بالمرأة

ت وير قاعدة بيانات  و  و ح المرأة في  -
 المن  ة العربية

م  التمكيا رادلي  عربي اوترشادي لت وير ب -
 فم المن  ة العربيةرأة االقتصادي للم
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المشاااااااركوا علاااااام خ ااااااة عماااااا  
لتنفياااااااااذ النشاااااااااا ات الموااااااااات بلية 

 2017خي  
قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  -

وال فولااااااة بتعمااااااي  خ ااااااة عماااااا  
أبرياااا   12شاااابكة خديجااااة بتاااااريخ

علااااااااام الااااااااادو   2017نيوااااااااااا /
 األع ال لو ح مرئيات)  علي)ا 

قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  -
وال فولااااة بتعمااااي  من)جيااااة عماااا  
شااااااااابكة رائااااااااادات علااااااااام الااااااااادو  

 /أبريااااااا  26األع اااااااال بتااااااااريخ 
 2017نيواا 

قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  -
وال فولاااااااة بالتنواااااااي  ماااااااح  يئاااااااة 

موااااااااواة بااااااايا األمااااااا  المت ااااااادة لل
الجنوااااايا وتمكااااايا المااااارأة بشااااااا 

دليااااااااااا  عرباااااااااااي  - عداد 
اوترشااااااااااااادي لت ااااااااااااوير باااااااااااارام  
التمكاااايا االقتصااااادي للماااارأة فاااام 

 المن  ة العربية
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

مجموعة عم   قليمية بشاا أ داف التنمية الموتدامة 
عي ليدعما وويا ت بي  الدو  األع ال والنوع االجتما

لل)دف الخامس ما أ داف التنمية الموتدامة 
 واأل داف األخرل ذات الصلة

، منظمة المرأة العربية
وإدارة المرأة واألسرة 

والطفولة، ومنظمة العمل 
 العربية 

والمنظمة العربية للتنمية 
 اإلدارية

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي, و

هيئة األمم المتحدة 
 للمرأة،

واللجنة االقتصادية  
واالجتماعية لغربي 

 آسيا و
صندوق األمم المتحدة 

 للسكان

قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  - 
 يئاة   بالتعااوا ماح –وال فولاة 

 –األماا  المت اادة للماارأة واالوااكوا 
بتاوااايس مجموعاااة عمااا   قليمياااة 
بشاااا أ ااداف التنميااة الموااتدامة 
والناااوع االجتمااااعي، وذلااا  لااادع  
الااااااادو  األع اااااااال فاااااااي ت بيااااااا  
ال)اااااادف الخااااااامس مااااااا أ ااااااداف 
التنميااااااااة الموااااااااتدامة واأل ااااااااداف 

بااااااااااالنوع  األخاااااااااارل ذات الصاااااااااالة
، وقااد ع ااد االجتماااع االجتماااعي

األو  لمجموعااااااة العماااااا  ياااااااومي 
فاااي  2016أغوااا س  18و 17
وت، كماااااااا شااااااار  أع اااااااال بياااااار 

 او  المجموعة في ورشة العم  
المجشر األواوي العيا ال ا رة 
وا  اااااااااااره االوااااااااااتراتيجي، والتااااااااااي 

أكتااااوبر  16و 15ع اااادت يااااومي 
 األردا –في عماا  2016

ع اااااااااادت  دارة المااااااااااارأة واألوااااااااااارة  -
وال فولة بالتعاوا مح  يئة األم  
المت ااااادة للمااااارأة و يئاااااة األواااااكوا 

اللجنااة ورشااة عماا  لبنااال قاادرات 
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

علم مدل ييية أيا  فاي الفرعية 
-2017-أيارذمااااااايو 8-9-10

 بيروت.

المرأة والسلم واألمن في 
المنطقة العربية )قرار 

 (1325مجل  األمن رقم 

ت بي  االوتراتيجية االقليمية والخ ة التنفيذية بشاا 
   ماية المرأة العربية: األما والوي   ما خي :

ئات ال كومية لو ح خ    جرال دورات تدريبية لل)ي -1
 عم  و نية ل ماية المرأة أينال النزاعات المول ة.

بنال ال درات بشاا  دمال النوع االجتماعي في  فم  -2
 وبنال الوي .

 جرال المشاورات االقليمية والو نية  و  قرار مجلس  -3
 مح اشليات الو نية للمرأة 1325األما رق  

إدارة المرأة واألسرة 
 والطفولة،

مة المرأة العربية ومنظ
 ومنظمة العمل العربية

هيئة األمم المتحدة 
واللجنة  للمرأة،

االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا، ومفو ية 
األمم المتحدة السامية 
 لشؤون الالجئين، 

وصندوق األمم المتحدة 
 للسكان

وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي ومكتب الممثل 
الخاص ل مين العام 

لعنف الجنسي المعني با
 في حاالت النااع 

قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  - 
بالتعاااااوا مااااح  يئااااة  –وال فولااااة 

بتنمااااي   –االماااا  المت اااادة للماااارأة 
الماااااااجتمر الاااااااوزاري األو   اااااااو  
 الماااارأة وت  ياااا  األمااااا والوااااي  
 4فااااي المن  ااااة العربيااااة  يااااومي 

بال اااااااااا رة،  2016وااااااااابتمبر  5و
وقااد و ااح  ااذا المااجتمر الااوزاري 

ريااااا   قليمياااااة ل ماياااااة خار اااااة  
الماارأة العربيااة فااي النزاعااات كمااا 

 في الول .
قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  -

وال فولاااااااة بتنماااااااي  ولوااااااالة ماااااااا 
الااااااااااااااادورات التدريبياااااااااااااااة  اااااااااااااااو  

 المو وعات اشتية:
  دماااال ق اااايا المااارأة فاااي  فااام  -

 22وبناال الواي   فااي الفتارة مااا 
، وذلااااااااااااا  2016ماااااااااااااايو  26 –

 ادة بالتعاوا ماح  يئاة األما  المت
 للمرأة في مصر.
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

 ال اااانوا الااادولي االنوااااني ومناااح  -
الجنواي  اد المارأة أيناال  العنف

النزاعااااات ، وذلاااا  بالتعاااااوا مااااح 
اللجنااة الدوليااة للصاالي  األ مااار 

 2016ديوامبر  22و 21يومي 
 في مصر.

فااااااي   ااااااار تنفيااااااذ االوااااااتراتيجية  -
االقليميااة والخ ااة التنفيذيااة بشاااا 
  ماياااااة المااااارأة العربياااااة: األماااااا 

الوااااااااااي   قاماااااااااات  دارة الماااااااااارأة و 
 واألواااارة وال فولااااة بالتنوااااي  مااااح

بشااا  هيئة األمم المتحذدة للمذرأة
 تشااااااااااااااكي  لجنااااااااااااااة ال ااااااااااااااوارال   

 باعتبار ا ألية
والرصاااااااد لينت)اكاااااااات  للمتابعاااااااة -

الموج)اااة  اااد النواااال واال فاااا  
  المول ة النزاعات المول ةفي 

قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  -
شاااكي  وال فولاااة بتعماااي   م تااارح ت

لجناااااااة ال اااااااواريل علااااااام الااااااادو  
 األع ال لإل يع.
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

تنفيذ المشروعات التنموية دعماً لالجئات العربيات 
 داخل مخيمات الالجئين

 منظمة المرأة العربية،
وإدارة القطاع 

االجتماعي ومنظمة 
 العمل العربية

مفو ية األمم المتحدة 
السامية لشؤون 

الالجئين، وبرنامج 
ائي، األمم المتحدة اإلنم
واالتحاد الدولي 

لالتصاالت، وبرنامج 
األمم المتحدة للبيئة، 
ومنظمة األغذية 

والاراعة ل مم المتحدة 
وصندوق األمم المتحدة 

 للسكان 
 
 
 

 2016-2018  

تنمي  مجتمر دولي نصف ونوي  و   المرأة واالما 
 والوي  

إدارة المرأة واألسرة 
  والطفولة

 ومنظمة العمل العربية

األمم المتحدة  هيئة
واللجنة  للمرأة،

االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا، ومفو ية 
األمم المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين، 

وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، ومكتب 

الممثل الخاص ل مين 
العام المعني بالعنف 
الجنسي في حاالت 

النااع، ومكتب األمم 
المتحدة المعني 

 يمةبالمخدرات والجر
وصندوق األمم المتحدة 

 للسكان
 

قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  - 
بالتعاااااوا مااااح  يئااااة  –وال فولااااة 

بتنمااااي   –االماااا  المت اااادة للماااارأة 
الماااااااجتمر الاااااااوزاري األو   اااااااو  
 الماااارأة وت  ياااا  األمااااا والوااااي  
 4فااااي المن  ااااة العربيااااة  يااااومي 

بال اااااااااا رة،  2016وااااااااابتمبر  5و
وقااد و ااح  ااذا المااجتمر الااوزاري 

 اااااة  ريااااا   قليمياااااة ل ماياااااة خار 
الماارأة العربيااة فااي النزاعااات كمااا 

 في الول 
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 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

اوتراتيجية  قليمية  و  قرار مجلس األما رق   
 :  ماية المرأة واألما والوي .1325

 1325مشاورات و نية  و  قرار مجلس األما رق  
 مح اشليات الو نية للمرأة

إدارة المرأة واألسرة 
 والطفولة  

صادية اللجنة االقت
واالجتماعية لغربي 

 و آسيا،
هيئة األمم المتحدة 

 للمرأة 
وصندوق األمم المتحدة 

 للسكان 

2016-2018  

ع د مجتمر دولي  و  منا  ة اوتخدا  المفا ي   العنف  د المرأة مناه ة
الدينية كمبرر للعنف الجنوي  د النوال، وذل  

 لبمشاركة ال ادة الوياوييا والدينييا رفيعي الموتو 

إدارة المرأة واألسرة 
   والطفولة

مكتب الممثل الخاص 
ل مين العام المعني 
بالعنف الجنسي في 

 ،حاالت النااع
وهيئة األمم المتحدة 

للمرأة، وصندوق األمم 
المتحدة للسكان ومنظمة 
 األمم المتحدة للطفولة

2016 - 
2018 

 

ب ش  جوان  العنف الجنوي الناج  عا الصراعات، 
ا تما  خا  ل االت الزوال ال وري والر  مح توجي  

 واالوتغي  الجنوي

إدارة المذذذذذرأة واألسذذذذذرة  قامااااات -

مكتذذذب  والطفولذذذة بالتنسذذذيق مذذذع
الممثذذذل الخذذذاص ل مذذذين العذذذام 
المعنذذذذي بذذذذالعنف الجنسذذذذي فذذذذي 

وهيئذذذة األمذذذم  حذذذاالت النذذذااع،
 وثيقذذذةإلعذذذداد  المتحذذذدة للمذذذرأة

توجيهيذذذة لذذذدعم إدراج األحكذذذام 
الجنسذذذذذذذي  المتصذذذذذذذلة بذذذذذذذالعنف

المتصذذذذذذذذل بالنااعذذذذذذذذات فذذذذذذذذي 
التشذذذذذذريعات علذذذذذذس المسذذذذذذتو  

ل ذذمان المسذذاءلة عذذن  الذذوطني
جذذرائم العنذذف الجنسذذي المتصذذلة 

 بالنااعات

 عداد اوتراتيجية  قليمية بشاا ال  ال علم العنف 
الجنوي والعنف المبني علم النوع االجتماعي في و ح 

 اللجول

إدارة المرأة واألسرة 
 والطفولة  

ألمم المتحدة مفو ية ا
 لشؤون الالجئين،
هيئة األمم المتحدة 

للمرأة )سيحدد الحقاً( 
وصندوق األمم المتحدة 

 للسكان

سبتمبر/أيلول 
إلس 

أكتوبر/تشرين 
 2016األول 

نمماااااااااات  دارة الماااااااااارأة واألواااااااااارة  -
وال فولة بالتعااوا ماح المفو اية 
الوااااامية لألماااا  المت اااادة لشااااجوا 

اجتمااااع الخبااارال  اااو  اليجئااايا 
ة موااااااااودة االوااااااااتراتيجية مراجعاااااااا

العربية  و   الوقاياة واالواتجابة 
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منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

لمنا  اااااة كافاااااة اشاااااكا  العناااااف 
وخاصاااااة العناااااف الجنواااااي  اااااد 
النواااااااال والفتياااااااات فاااااااي  ااااااااالت 
اللجول والنازوح  والاذل انع اد ياو  

 ،2017ذ3ذ8
 2017 زياااراا /يونياااو 4بتااااريخ  -

قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة 
وال فولاااااااااااااااة بتعماااااااااااااااي  مواااااااااااااااودة 

لعربياااااااااااة  اااااااااااو  ا االواااااااااااتراتيجية
 الوقايااااااة واالوااااااتجابة لمنا  ااااااة 
كافااااااة اشااااااكا  العنااااااف وخاصااااااة 
العناااااااف الجنواااااااي  اااااااد النواااااااال 
والفتياااااااات فاااااااي  ااااااااالت اللجاااااااول 

  لو اااااح مي ماااااات)  و والنااااازوح
 مرئيات)  علي)ا

ع د ورشة عم  لبنال ال درات  و   ماية النوال 
واأل فا  ما العنف الجنوي والعنف المبني علم النوع 

 االجتماعي

إدارة المرأة واألسرة 
 والطفولة  

ألمم المتحدة امفو ية 
السامية لشؤون 

 الالجئين

2016  

ة من خالل أتنفيذ نموذج تقدير تكاليف العنف  د المر
 ترابرنامج بناء القد

إدارة المرأة واألسرة 
 والطفولة  

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

وهيئة األمم  آسيا
 المتحدة للمرأة 

 2016-2018  
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منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

 عداد الموازنة التي تراعي  
 النوع االجتماعي

بنال قدرات الموئوليا ال كومييا بشاا كيفية  دمال 
النوع االجتماعي في أ داف التنمية الموتدامة ذ 

 الوياوات المالية الموج)  واالنفا  العا 

 منظمة المرأة العربية
وإدارة المرأة واألسرة 

 والطفولة

حدة برنامج األمم المت
وهيئة األمم  اإلنمائي،

المتحدة للمرأة واللجنة 
االقتصادية واالجتماعية 

 لغربي آسيا

الربع األخير من 
 2016عام 

 

النمو االقتصادي الشامل 
والمستدام، والتوظيف 

 والعمل الالئق للجميع

مشروع بشأن تح ير المؤهالت العربية والمعايير 
 2016المهنية لعام 

منظمة العمل العربية 
المنظمة العربية للتنمية و

 اإلدارية

 ،منظمة العمل الدولية
واللجنة االقتصادية  

واالجتماعية لغربي 
 آسيا، 

 والبنك الدولي
وبرنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي )سيحدد الحقاً(

2016-2018  

المنتد  العربي الثالت حول "التنمية والتوظيف" لعام 
2018 

منظمة العمل العربية، 
التنمية وإدارة 

والسياسات االجتماعية 
والمنظمة العربية للتنمية 

 اإلدارية

منظمة العمل الدولية 
 ،)سيحدد الحقاً(

واللجنة االقتصادية  
واالجتماعية لغربي 
آسيا وبرنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي 

2018  

تعايا التعاون في الق ايا 
 السكانية

ة تنظيم اجتماع سنوي للمجال  واللجان السكاني
 الوطنية في الدول العربية، 

 
 ( 2014بناء القدرات لتنفيذ إعالن القاهرة ) 

البحوت إدارة 
 السكانية  والدراسات

صندوق األمم المتحدة 
  للسكان

واللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

 آسيا

الربع األخير من 
 2016عام 

 

دمج الديناميات السكانية واالستثمارات الشبابية في 
ول األعمال السياسية للبلدان في المنطقة لتسريع جدا

 غرافي. مالعائد الدي

البحوت إدارة 
 السكانية  والدراسات

صندوق األمم المتحدة 
واللجنة  للسكان

االقتصادية واالجتماعية 
 لغربي آسيا

2016-2017  
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

دمج البعد السكاني في 
 التشريعات الوطنية. 

لمنتد  البرلماني تنظيم اجتماع الجمعية العامة األول ل
العربي، وعقد ورشتي عمل للتوعية وورشتي عمل 

-2016للتدريب في مجال الدعوة للمنتد  خالل 
2017 . 

البحوت إدارة 
 السكانية  والدراسات

صندوق األمم المتحدة 
للسكان، وبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي، 
ومفو ية األمم المتحدة 

السامية لشؤون 
الالجئين، ومفو ية 

مم المتحدة السامية األ
لحقوق اإلنسان )سيحدد 
الحقاً(، وهيئة األمم 

المتحدة للمرأة )سيحدد 
الحقاً( ومنظمة األمم 

 المتحدة للطفولة

2015-2017  

تنسيق الجهود التكاملية 
للجهات الفاعلة في المنطقة 
العربية وتعايا البحت 
المشترك واإلجراءات 

 المعنية بالهجرة

تنظيم ورش عمل حول بناء القدرات لمسؤولي الدول 
األع اء بجامعة الدول العربية في مجاالت الهجرة 

 الدولية، 

 شؤون الالجئينإدارة 
 والمغتربين والهجرة

مجموعة العمل المعنية 
بالهجرة الدولية في 

 المنطقة العربية

النصف األول 
 218من عام 

في  اتنمي  ورشة عم  للموجولي -
ع ااال  ااو  األ ااداف الاادو  األ

المتعل ااااااااة بااااااااال)جرة فااااااااي خ ااااااااة 
 2030التنمية الموتدامة 

 16تحديد جميع الوكاالت األع اء البالغ عددها 
ع واً في فريق العمل إلعطاء لمحة عامة عن تداخل 

 المصال  ومجاالت التعاون المحتملة في المستقبل.

 شؤون الالجئينإدارة 
 والمغتربين والهجرة

معنية مجموعة العمل ال
بالهجرة الدولية في 

 المنطقة العربية

تقريذذر رصذذد جهذذود  إصذذدارتذذم  - 2016-2017
المنظمذذذذات أع ذذذذاء مجموعذذذذة 

. ويعد 2016العمل في سبتمبر 
هذذذذا هذذذو التقريذذذر الثذذذاني الذذذذي 
يحذذذذذذذدد مسذذذذذذذاعي المنظمذذذذذذذات 

 األع اء في مجال الهجرة

اإلنتاج المشترك لوثائق وملخصات السياسات المعنية 
 لمتعلقة بالهجرة الدوليةبالمو وعات ا

 شؤون الالجئينإدارة 
 والمغتربين والهجرة

مجموعة العمل المعنية 
بالهجرة الدولية في 

 المنطقة العربية

  

المتابعة بصورة دورية علم الموتول اإلقليمي  
عملية التشاور العربية اإلقليمية ما خي  العربي 

نيويور  ما أج  إلعيا  واللجول  و  ال)جرة

 شؤون الالجئينإدارة 
 والمغتربين والهجرة

مفو ية األمم المتحدة 
السامية لشؤون 

 ،الالجئين
والمنظمة الدولية 

 للهجرة

يوليو  25-26
2017 

ع ااد اجتماااع اوااتينائي لعمليااة  -
 التشاور العربية اإلقليمية  و 
ال)جااااارة واللجاااااول الاااااذي تع اااااده 
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

الصادر عا االجتماع العا   جئيا والم)اجرياالي
رفيح الموتول بشاا التعام  مح الت ركات الكبيرة 
ليجئيا والم)اجريا، وكذل  متابعة اإلجرالات 
المتخذة والمشاورات الجارية لو ح االتفا  العالمي 
لل)جرة اشمنة والنمامية والمنممة واالتفا  العالمي 

تابعات  لم الفعاليات ليجئيا، ورفح نتائ   ذه الم
التي ت دد ا الجمعية العامة لألم  المت دة ل)ذا 

 الغر .

 

األمانااة العاماااة لجامعااة الااادو  
ماااااااااااااااح  عااااااااااااااااوابالتالعربياااااااااااااااة 
لألمااااااااا  الواااااااااامية  المفو اااااااااية
 لشاااااااااجوا اليجئاااااااااياالمت اااااااادة 

 الجاريااااااة لمتابعااااااة المشاااااااورات
 لل)جااارة العاااالمي االتفاااا   ااو 

 والمنمماااااة، والنمامياااااة اشمناااااة
 ليجئيا العالمي واالتفا 

مشتركة من أجل أ( و ع مذكرة مفاهيمية للمشاريع  
تعايا القدرات المؤسسية لدعم المنظور الخاص 
بالهجرة والتنمية، وب( تحسين إدارة الهجرة ويت من 
ذلك االحتواء والتوعية لمنع االتجار في المهاجرين 

 وتهريبهم.
و ع "مذكرة السياسات بشأن المالحظات التوجيهية 

ات لتجميع البيانات ونشرها المعنية بالسكان في الشت
 في المنطقة العربية"

 شؤون الالجئينإدارة 
 والمغتربين والهجرة

صندوق األمم المتحدة 
 ،للسكان

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

 آسيا

2016-2018  
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

الشباب العربي في خطة عام 
2030 

 -منتد  الشباب العربي "تمكين الشباب اجتماعياً 
دامة في أولوية عربية لتنفيذ خطة التنمية المست

2030." 

إدارة تنمية الشباب 
، والسياسات االجتماعية

وإدارة  الصحة وإدارة
المرأة واألسرة 

والطفولة، وإدارة التربية 
والتعليم والبحت العلمي، 
ومنظمة المرأة العربية، 
ومنظمة العمل العربية 

والمنظمة العربية للتنمية 
 اإلدارية 

 
 
 

مبعوت األمين العام 
 ،لشبابل مم المتحدة ل

وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، واللجنة 

االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا، وصندوق 
األمم المتحدة للسكان، 
وبرنامج متطوعي 

األمم المتحدة، ومنظمة 
العمل الدولية، وهيئة 
األمم المتحدة للمرأة، 

ومنظمة الصحة 
العالمية، ومنظمة األمم 

المتحدة للطفولة 
لي واالتحاد الدو
 لالتصاالت 

 
 

 2016-2018  

 عداد  أجندة التنمية  و  االوتيمار في ال فولة في  2030ال فولة في أجندة 
  2030المن  ة العربية 

إدارة المرأة واألسرة 
 والطفولة 

منظمة األمم المتحدة 
، ومفو ية للطفولة

األمم المتحدة السامية 
 لشؤون الالجئين، 
ومنظمة الصحة 

 العالمية
ثل الخاص ل مين والمم

العام ل مم المتحدة 
 للعنف  د األطفال، 

ومكتب الممثل الخاص 
ل مين العام المعني 
باألطفال والنااع 

ومنظمة العمل  المسل 
 الدولية

 

 ت   عداد   ار الويي ة - 
قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  -

وال فولاااة بتكلياااف خبيااار إلعاااداد 
الويي اااة بماااا يتماشااام ماااح أ اااداف 

واااااااتدامة ومجشااااااارات)ا التنمياااااااة الم
 ذات الصلة ب  و  ال ف 
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

االوتراتيجية العربية ل ماية اال فا   في و ح اللجول  ال فولة وق ايا   و  ال ف 
 في المن  ة العربية

إدارة المرأة واألسرة 
 والطفولة

مفو ية األمم المتحدة 
السامية لشؤون 

ومنظمة األمم الالجئين 
 المتحدة للطفولة

األولااااااااام  تااااااااا   عاااااااااداد المواااااااااودة - 
 ليوتراتيجية

قاماااااااااااات  دارة الماااااااااااارأة واألواااااااااااارة  -
وال فولة بتنمي  اجتماع تشااوري 

بالتعااااااااااااوا ماااااااااااح المفو اااااااااااية  -
الوااااامية لألماااا  المت اااادة لشااااجوا 

وااااااابتمبر  21فاااااااي  -اليجئااااااايا 
، وذلاااا  لمناقشااااة موااااودة 2016

الويي ااااة الخاصااااة باالوااااتراتيجية، 
وقاااااد تاااااا  تعميم)ااااااا علاااااام الاااااادو  
األع ااااااااااااااااال وتاااااااااااااااا  ت ااااااااااااااااميا 

ت) ، واااوف يااات  عااار  مي ماااا
االوااااااااااااتراتيجية فااااااااااااي صاااااااااااايغت)ا 
الن)ائيااااة خااااي  الجلوااااة ال ادمااااة 
 للجنة ال فولة العربية العتماد ا

ع د مجتمر  قليمي  و  و ح ال ف  اليجئ في 
 المن  ة العربية  االنتمال وال)وية ال انونية 

إدارة المرأة واألسرة 
 والطفولة

مفو ية األمم المتحدة 
السامية لشؤون 

 الجئينال
ومنظمة األمم المتحدة  

 للطفولة 

االجتماع اإلقليمي  او   أ فالناا  - 
مواااات بلنا: االنتمااااال وال)ويااااة  تاااا  

أكتااااااوبر  18و 17ع ااااااده يااااااومي 
بم ااااااااار جامعاااااااااة الااااااااادو   2016
 العربية

قا  المشاركوا باعتماد  االعيا  -
العربااااي  ااااو  أ فالنااااا مواااات بلنا: 
االنتماااال وال)وياااة ، كماااا اعتمااادوا 
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

توصاااااايات ال)اماااااااة عااااااددا مااااااا ال
 بشاا  ماية األ فا  اليجئيا

يااااااااات  االعاااااااااداد لع اااااااااد الماااااااااجتمر  -
الااوزاري  ااو   ا فالنااا مواات بلنا: 
االنتمااااال وال)ويااااة  بالتعاااااوا مااااح 
المفو اااااااااااية الواااااااااااامية لشاااااااااااجوا 

 2017اليجئيا خي  العا  
 

دع   ملة  أ فا  ال جنود  وتنفيذ خ   العم  
وتخدام)  في الخاصة ب ن)ال ومنح عمالة األ فا  وا

 النزاعات المول ة 
 
 

إدارة المرأة واألسرة 
 والطفولة

الممثل الخاص ل مين 
العام المعني باألطفال 

 و والنااع المسل 
منظمة األمم المتحدة 

 للطفولة

2016  

 عداد اإلصدار اليالش ما  الت رير العربي الم ارا 
بشاا تنفيذ توصيات الدراوة الخاصة باألميا العا  

   المت دة  و  العنف  د األ فا  لألم

إدارة المرأة واألسرة 
 والطفولة

الممثل الخاص ل مين 
العام ل مم المتحدة 
 ،للعنف  د األطفال

ومنظمة األمم المتحدة 
للطفولة، ومفو ية 
األمم المتحدة السامية 

 لشؤون الالجئين

ت   عداد الموودة األولام للت ريار  - 
وتعميم)ااا علاام الاادو  األع ااال 

 ت ميا مي مات) ل
وااوف يااات  نشاار الت ريااار الن)اااائي  -

 2017خي  
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

زيادة الوعي والدع  بشاا مبادرة  جي  لا ي يح  بيا 
 أع ال جامعة الدو  العربية والمجتمح المدني العربي

إدارة المرأة واألسرة 
ومنظمة المرأة  والطفولة
 العربية

منظمة األمم المتحدة  
ومنظمة األمم  ،للطفولة
للتربية والعلم  المتحدة
 والثقافة،

ومفو ية األمم المتحدة 
السامية لشؤون 

الالجئين، ومكتب 
تنسيق الشؤون 

اإلنسانية، وهيئة األمم 
المتحدة للمرأة ووكالة 
األمم المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين في الشرق 
 األدنس

2016 - 
2017 

وااااااااااات و  ادارة المااااااااااارأة واالوااااااااااارة  -
 ملاة  أناا  ناا  وال فولة باا ي  

بالتعاااوا مااح المفو ااية الوااامية 
والتااااااي تجكااااااد  الشااااااجوا اليجئااااااي

علام  ا  كا   فا  فاي المن  ااة 
العربيااة ال صااو  علاام الجنوااية 
عند والدت  واالورا  اليبوتية التي 
ت اااادد  ويتااااا ، فاااااي ا اااااار تنفياااااذ 
االعااااااااااااايا العرباااااااااااااي  ا فالناااااااااااااا 
مواااااااااات بلنا: االنتمااااااااااال وال)ويااااااااااة  

قليمااي االجتماااع اإلالصااادر عااا 
 ااو   أ فالنااا مواات بلنا: االنتمااال 

بالتعااااااوا  ع ااااادالاااااذي  وال)وياااااة ،
والتنوي  بيا  دارة المرأة واألوارة 
وال فولاااااااة والمفو اااااااية الواااااااامية 
لألمااااااااااااااااا  المت ااااااااااااااااادة لشاااااااااااااااااجوا 

أكتاااااااااااوبر  18و 17)اليجئااااااااااايا،
2016) 

وووف يت  ا ي  ال ملاة خاي   -
اعماااااا  الماااااجتمر الاااااوزاري الاااااذي 

 . 2017ويع د خي  العا  
اماااااااااااات ادارة الماااااااااااارأة واالواااااااااااارة ق -

وال فولااااااة باعااااااداد االوااااااتراتيجية 
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

العربياااااااة ل ماياااااااة اال فاااااااا  فاااااااي 
و ااااااااح اللجااااااااول فااااااااي المن  اااااااااة 
العربيااااة بالتعااااااوا ماااااح مفو اااااية 
االمااا  المت ااادة لشاااجوا اليجئااايا 
والتي ت)دف الم  ماياة اال فاا  
نفاذ   وق) .  في و ح اللجول وا 

تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق 
 وي اإلعاقة األشخاص ذ

شراكة  -ندوة حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
 األمم المتحدة لتعايا حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

إدارة التنمية والسياسات 
وإدارة االجتماعية، 

الصحة، وإدارة 
االتصاالت، ومنظمة 
المرأة العربية )سيحدد 
الحقاً(، ومنظمة العمل 

العربية والمنظمة العربية 
دارية ومجل  للتنمية اإل

 واراء الداخلية العرب 
 
 

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

 آسيا، 
ومفو ية األمم المتحدة 

السامية لحقوق 
اإلنسان، ومنظمة 

الصحة العالمية )سيحدد 
الحقاً(، وهيئة األمم 

المتحدة للمرأة، )سيحدد 
الحقاً(، ومنظمة العمل 
الدولية )سيحدد الحقاً(، 

لي واالتحاد الدو
لالتصاالت )سيحدد 

الحقاً(، ومنظمة األمم 
المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة، وصندوق 

األمم المتحدة للسكان 
وبرنامج األمم المتحدة 

 اإلنمائي 

تذذذم تنظذذذيم نذذذدوة حذذذول حقذذذوق  - 
االشذذذذخاص ذوي اإلعاقذذذذة فذذذذي 
إطذذذار خطذذذة التنميذذذة المسذذذتدامة 

 30و  29 تاااااااااااااااااااااااااااونس  2030

 2016نوفمبر 



47 

 

 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

ثقافي البيني، تعايا الحوار ال
والفهم المتبادل وتقارب 

 الثقافات

البرامج التدريبية وبناء قدرات موظفي جامعة الدول 
 العربية والدول األع اء. 

إدارة حوار الح ارات 
 و

المنظمة العربية للتنمية 
 اإلدارية 

منظمة األمم المتحدة 
، لتحالف الح ارات 

ومنظمة األمم المتحدة 
 ةللتربية والعلم والثقاف

قامذذذذت جامعذذذذة الذذذذدول العربيذذذذة  - 
بتنظيم برنامج الامالذة بالتعذاون 
مع منظمة األمم المتحدة لتحالف 

-13الح ذذارات خذذالل الفتذذذرة 
حيذذذت قامذذذت  11/2016/  18

مذذن القيذذادات  13باسذذتقبال عذذدد 
الشذذذذبابية مذذذذن مختلذذذذف الذذذذدول 
االوروبيذذذة والواليذذذات المتحذذذدة 

 وكندا .

 ستقوم جامعة الدول العربية -

الثقافة والصناعات تعايا 
الثقافية باعتبارها دوافع 

 للتنمية المستدامة 

  إدارة الثقافة 2030تنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة 
والمنظمة العربية للتربية 

 والثقافة والعلوم

منظمة األمم المتحدة 
 و للتربية والعلم والثقافة
برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي )سيحدد الحقاً(

الدارة االجتمذذذذذذذذذذذاع نظمذذذذذذذذذذذت ا - 
الخذذام  للجنذذة الدوليذذة للحفذذاظ 
علس الترات التذاريخي االنسذاني 

، وسذذوف يذذتم  5/7/2017يذذوم 
و ذذذذع تصذذذذور حذذذذول و ذذذذع 
موسذذذذذذذوعة التذذذذذذذرات الثقذذذذذذذافي 

 العربي.

نظمذذذت إدارة الثقافذذذة االجتمذذذاع  -
السذذاد  للجنذذذة الدوليذذة للحفذذذاظ 
علس الترات التذاريخي االنسذاني 

  2017خالل شهر أغسط  

كة مذذذع اليونيسذذذكو فذذذي المشذذذار -
مشذذروع ذاكذذرة العذذالم وعر ذذ  
علذذس الذذدول االع ذذاء باالمانذذة 

 العامة لجامعة الدول العربية.

نظمذذذذذت إدارة الثقافذذذذذة مذذذذذؤتمر  -
"الثقافذذذذة وتنفيذذذذذ أهذذذذداف خطذذذذة 

: 2030التنميذذذذذذذذة المسذذذذذذذذتدامة 
التحذذذذذديات والحلذذذذذول"، وذلذذذذذك 

 2017نذذذذذوفمبر  2و 1يذذذذذومي 
بمقذذذذر األمانذذذذة العامذذذذة لجامعذذذذة 

 عربية.الدول ال
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

بمناسبة االحتفال بذاليوم العذالمي  -
للغذذذذة العربيذذذذة، عقذذذذدت اإلدارة 
المنتذذد  الثالذذت للنهذذو  باللغذذة 

 19و  18العربيذذذذذذذذة، يذذذذذذذذومي 
، بمقذذذر األمانذذذة 2017ديسذذذمبر 

العامذذة لجامعذذة الذذدول العربيذذة، 
تذذذم خاللذذذ  عذذذر  اسذذذتراتيجية 
النهذذذو  باللغذذذة العربيذذذة التذذذي 

 أعدتها األمانة العامة.

رات الثقافي والتنوع حماية الت
الثقافي، بما في ذلك أثناء 

 النااعات المسلحة

في مجال حماية الترات وبناء القدرات تبادل الخبرات 
الوعي باهميت  والعمل علس حمايت  والحفاظ علي ، و

الحوار بشأن السياسات في البلدان المتأثرة 
 بالصراعات

المنظمة العربية للتربية 
د )سيحد والثقافة والعلوم

 الحقاً(
 وإدارة الثقافة 

منظمة األمم المتحدة 
 للتربية والعلم والثقافة 
ومعهد األمم المتحدة 

 للتدريب والبحت

نظمذذذذذت إدارة الثقافذذذذذة مذذذذذؤتمر  - 2016-2017
التطذذذرف وأثذذذر  السذذذلبي علذذذس 
مسذذتقبل التذذرات الثقذذافي العربذذي 
بالتعذذذاون مذذذع مؤسسذذذة األاهذذذر 

ديسذذمبر  4الشذذريف وذلذذك يذذوم 
ة مصذذذذذذذذذر بجمهوريذذذذذذذذذ 2017
 العربية.

تعايا التعاون في مجال 
 المساعدات اإلنسانية

دعم الدول األع اء بجامعة الدول العربية لمتابعة 
 التاامات مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني وتنفيذها 

إدارة المساعدات 
 اإلنسانية

مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية، واللجنة 

الدائمة المشتركة بين 
ون الوكاالت للشؤ

اإلنسانية )برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي، 

ومنظمة األمم المتحدة 
للطفولة، ومفو ية 
األمم المتحدة السامية 
لشؤون الالجئين، 
وبرنامج األغذية 
العالمي، ومنظمة 

األغذية والاراعة ل مم 
المتحدة وبرنامج األمم 
المتحدة للمستوطنات 

 البشرية(، 

2016-2018  
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة 
 الدول العربية

 

وكاالت األمم 
 المتحدة

الجدول 
 الزمني
 المنشود

 التحديث

الفنية من أجل تنفيذ آلية التنسيق توفير المساعدة 
 اإلنسانية العربية

إدارة المساعدات 
 اإلنسانية

مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية ومفو ية 
األمم المتحدة السامية 

 لشؤون الالجئين

2016-2018  

 
  متحدة لكل نشاط.تحت المؤسسة الرائدة التابعة لجامعة الدول العربية والوكالة الرائدة التابعة لألمم ال وضع خطجرى 

 

 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة الدول 

 العربية
 

 وكاالت األمم المتحدة
 الجدول الزمني

 المنشود
 التحديث

 السياسية والقضايا األخرىالتعاون بشأن القضايا 
 فيما يتعلق بــ )حقوق اإلنسان(

متابعة نتائج األنشطة 
المذكورة وتنفيذها في 

للفترة من  مصفوفة التعاون
 .2014إلس  2012

 

تنظيم مؤتمر إقليمي مشترك رفيع المستو  كل عامين 
حول حماية حقوق اإلنسان وتعاياها لتحديد 
 األولويات وتطوير المشاريع علس المستو  اإلقليمي

 

 إدارة حقوق اإلنسان
 

مفو ية األمم المتحدة 
السامية لحقوق 

وبرنامج األمم  ،اإلنسان
 المتحدة اإلنمائي،
والمركا الوطني 

للبيانات 
األوقيانوغرافية، 

ومنظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة، 
ومنظمة العمل الدولية 
وبرنامج األمم المتحدة 
المشترك بين منظمات 
األمم المتحدة لمكافحة 

 اإليدا.
 

عقد المؤتمر اإلقليمذي األول  - 
 بعنذذذذذذوان "حمايذذذذذذة حقذذذذذذوق

 وتعاياهذذذذذذا فذذذذذذي اإلنسذذذذذذان
 التحذذديات: العربيذذة المنطقذذة
المسذتقبلية "، خذذالل  واآلفذاق

 (.2014مايو / أيار 

عقد المؤتمر اإلقليمي  الايي    -

"تنفييييط   ييي  تحييين عنييي ا  

التنمييييييي  الم ييييييتدا   ل ييييييي  

فيي  المن قيي  ال ر ييي   2030

 ن  نظ ر حق ق اإل  ي "، 

-10 يييييييييييييي    يييييييييييييي    
  يلقيهرة. 11/7/2017

أن تنظيم التعاون في صياغة االتفاقية العربية بش
واراء  مجل  من اتخذ كلقد الالجئين. و أو اع
واراء الداخلية مجل  و (2015)نوفمبر  العدل

 اع الشؤون االجتماعيذة قط
)إدارة شذذذذذؤون الالجئذذذذذين 
والمغتذذذذذذذربين والهجذذذذذذذذرة 

مفو ية األمم المتحدة 
السامية لشؤون 

 الالجئين 

عقذذذد االجتمذذذاع األول للجنذذذة  - 
المشذذذتركة لخبذذذراء وممثلذذذي 

عذذذذذدل والداخليذذذذذة واارات ال
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة الدول 

 العربية
 

 وكاالت األمم المتحدة
 الجدول الزمني

 المنشود
 التحديث

قراراً بتشكيل لجنة مشتركة  (2016)مار   العرب
واراء العدل والداخلية في الدول  يمن خبراء وممثل

وإحالة االتفاقية  المعاهدةلدراسة مشروع  العربية
 . يننتائجها إلس المجلس

 

وإدارة حقذذذذذوق اإلنسذذذذذان( 
وقطذذاع الشذذؤون القانونيذذة 
واألمانذذذة العامذذذة لمجلذذذ  

 واراء الداخلية العرب
 

 
 
 

العذذذرب فذذذي أغسذذذط  / أب  
وكذذذان قذذذراءة أولذذذس  2016

 لمشروع االتفاقية

عقذذد االجتمذذاع الثذذاني للجنذذة  -
-13 يذوميالمشتركة خذالل 

واالجتمذذذذذاع   14/3/2017
 يذوميالثالت واألخير خذالل 

بمقذذذذذر  22-23/10/2017
 وأصذذذدرت األمانذذذة العامذذذة،

ت ييييد   : التاليذذذذة اتالتوصذذذذي

  يييمش  عيييرتف "اةتفيقييييي  

 ر يييييي  لتنظيييييي   ت يييييييف ال

ال جئين ف  اليدت  ال ر يي " 

إلييييييش "اةتفيقييييييي  ال ر ييييييي  

الخيصيي   ضت يييف ال جئييين 

، فيييييييي  الييييييييدت  ال ر ييييييييي "

الموافقذذذذذة علذذذذذس مشذذذذذروع ت
االتفاقيذذذة العربيذذذة الخاصذذذة "

بأو اع الالجئين في الذدول 
، )القذراءة األخيذرة( "العربية

رفع مشذروع االتفاقيذة إلذس و
ب مجل  واراء العدل العذر

فذذذذي دورتذذذذ  القادمذذذذة وإلذذذذس 
األمانذذذذذذة العامذذذذذذة لمجلذذذذذذ  
واراء الداخليذذة العذذرب فذذي 

 دورت  القادمة العتمادها

العمل نحو إقرار مشروع اإلستراتيجية العربية لحقوق 
 اإلنسان. 

 

 إدارة حقوق اإلنسان
 

انعقذذذد علذذذس هذذذامش أعمذذذال  -  
المذذذذذذؤتمر الذذذذذذدولي حذذذذذذذول 
"تحذذذذذديات األمذذذذذن وحقذذذذذوق 
اإلنسذذذذذذذذان فذذذذذذذذي المنطقذذذذذذذذة 
العربيذذذذذذذذذذذذذة" االجتمذذذذذذذذذذذذذاع 
التشذذذاوري للخبذذذراء العذذذرب 
حذذول االسذذتراتيجية العربيذذة 



51 

 

 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة الدول 

 العربية
 

 وكاالت األمم المتحدة
 الجدول الزمني

 المنشود
 التحديث

 7لحقذذذذذذوق اإلنسذذذذذذان يذذذذذذوم 
هذذدف إلذذس ب، 2014نذذوفمبر 

تحديذذذد إطذذذار عمذذذل لو ذذذع 
اسذذذتراتيجية عربيذذذة لحقذذذوق 

 اإلنسان. 

عر ذذذذذت األمانذذذذذة العامذذذذذة  -
الخطذذذذذذذذذوط االسترشذذذذذذذذذادية 
إلعذذذذذذذذذذذذذذذذداد مشذذذذذذذذذذذذذذذذروع 
االسذذذتراتيجية علذذذس الذذذدورة 

الدائمذذة ( للجنذة العربيذة 38)
فذذذي يونيذذذو لحقذذذوق االنسذذذان 

تحذذذذذذذذذذذذت بنذذذذذذذذذذذذد "  2015
"مشروع استراتيجية عربيذة 
لحقذذذذذوق االنسذذذذذان" وتبنذذذذذت 
اللجنذذة توصذذيتين:  الترحيذذب 
بجهود األمانة العامة والدعم 
الذذذذذذذي تقدمذذذذذذ  المفو ذذذذذذية 
السذذذذذامية لحقذذذذذوق اإلنسذذذذذان 
إلعذذذداد اسذذذتراتيجية عربيذذذة 
لحقذذذذذذذوق اإلنسذذذذذذذان وفذذذذذذذق  
الخطذذذذذذذذذوط اإلسترشذذذذذذذذذادية 

شذذذذذذذذذذذذذذذذروع إلعذذذذذذذذذذذذذذذذداد م
االسذذتراتيجية و الطلذذب مذذن 
االمانذذذذذذة العامذذذذذذة عذذذذذذر  
مشذذذذذذذذذروع االسذذذذذذذذذتراتيجية 
العربية لحقوق االنسان علس 
اللجنذذذذذذة العربيذذذذذذة الدائمذذذذذذة 
لحقوق االنسان حال االنتهاء 

 منها. 
 

إدارة حقذذوق اإلنسذذان  عقذذدت -
والمكتب اإلقليمي للمفو ذية 
السذذذذذامية لحقذذذذذوق اإلنسذذذذذان 
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة الدول 

 العربية
 

 وكاالت األمم المتحدة
 الجدول الزمني

 المنشود
 التحديث

للشذذذذذرق األوسذذذذذط وشذذذذذمال 
ورش مذذذذن سلسذذذذلة أفريقيذذذذا 

فذذي نذذوفمبر / العمذذل األولذذس 
 2015تشذذذذذذذذذرين الثذذذذذذذذذاني 

لمناقشذذذة المسذذذذودة ببيذذذروت 
األولس لالستراتيجية العربية 
لحقذذوق اإلنسذذان فذذي نذذوفمبر 

ببيروت. شذارك فذي  2015
خبيذذذذرا فذذذذي  11االجتمذذذذاع 

مجذذذذذذال حقذذذذذذوق اإلنسذذذذذذان. 
عقدت ورشة العمذل الثانيذة و

للمؤسسذذات الوطنيذذة العربيذذة 
ت لحقذذذوق اإلنسذذذان ومنظمذذذا

المجتمذذع المذذدني العاملذذة فذذي 
مجذذذذذذذال حقذذذذذذذوق اإلنسذذذذذذذان 
باألمانة العامة لجامعة الدول 

 . 2016العربية يناير 

هذذذا وتذذم عقذذد ورشذذة العمذذل  -
الثالثذذذذة للمنظمذذذذات العربيذذذذة 
المتخصصذذذذذذذذذذذذذة واإلدارات 
المعنيذذذذذذة باألمانذذذذذذة العامذذذذذذة 
لجامعذذذذذذة الذذذذذذدول العربيذذذذذذة 
لمناقشذذذذة مسذذذذودة مشذذذذذروع 
االستراتيجية العربية لحقذوق 

.  2016إلنسان في أبريذل ا
هذذذا، وفذذد تذذم عذذر  نتذذائج 
ورش العمذذذل علذذذس الذذذدورة 

للجنذذذة العربيذذذة الدائمذذذة  40
لحقذذذذذذوق االنسذذذذذذان والتذذذذذذي 
أصذذذذذدرت توصذذذذذية بتعمذذذذذيم 
مشذذذذذذذذذروع االسذذذذذذذذذتراتيجية 
العربية لحقوق االنسان علس 
الذذذدول االع ذذذاء ، وطلذذذب 
موافذذذذذاة الذذذذذدول األع ذذذذذاء 
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة الدول 

 العربية
 

 وكاالت األمم المتحدة
 الجدول الزمني

 المنشود
 التحديث

بمالحظاتهذذا حذذول المشذذروع 
فذذذي  للعذذذر  علذذذس اللجنذذذة

 دورة قادمة.

 تصيييييين اللعنيييييي  ال ر ييييييي   -

الدائمييييي  لحقييييي ق اة  ييييييي  

 41ت صيييي  فييي   ترت يييي الييي 
 يل لييين  ييين اا ي ييي  ال ي ييي  

عيييييييييييييييير   عييييييييييييييييرتف 

اةستراتيعي  ال ر ي  لحقي ق 

اإل  ي  عليش اللعني  ال ر يي  

الدائميي  لحقيي ق اة  ييي  فيي  

(  نييييييي ر 43 ترت ييييييي اليييييي   

، ليت نش  نيقعته  ين 2018

ء  يي   قبيي  الييدت  ااع ييي

اليييييدترة الميييييط  رة تالبييييين 

  عض ه.
 

تنفيذ ورش عمل لبناء قدرات األمانة العامة لجامعة 
الدول العربية حول حقوق اإلنسان وفقاً لنتائج 
وتوصيات ايارة التقييم الميداني لجامعة الدول العربية 

نوفمبر/تشرين  21إلس  17في القاهرة خالل الفترة 
 .2013الثاني 

 

 -لعربية جامعة الدول ا
 إدارة حقوق اإلنسان

 

مفو ية األمم المتحدة 
 اإلنسانالسامية لحقوق 

 
مفو ية األمم المتحدة 

 السامية لحقوق
اإلنسان/برنامج األمم 

 المتحدة اإلنمائي 
مركا األمم المتحدة 
للتدريب والتوثيق في 
مجال حقوق اإلنسان 
لجنوب غرب آسيا 
والمنطقة العربية 

 )الدوحة(
 

2016-2018 
 

مركذذذذا األمذذذذم المتحذذذذدة قذذذذام  -
للتدريب والتوثيق فذي مجذال 

بإرسذذذذذال  حقذذذذذوق اإلنسذذذذذان
مقترحذذذذذذذذذذذذذذذذذ  بتذذذذذذذذذذذذذذذذذاريال 

بعد عذدد مذن  16/8/2016
المراسذذذذذالت مذذذذذن اإلدارة ،  
لكذذذن اإلدارة افذذذادت بتذذذاريال 

 3بأنذذ  بعذذد   16/8/2016
سذذذذنوات، بذذذذأن المقتذذذذر  ال 
يعبذر عذذن المتطلبذذات الفعليذذة 
ومااالت تنتظذر خطذة عمذل 

ة حذذول بنذذاء شذذاملة ومفصذذل
القدرات وورش عمل تعك  
التوصذذذذذذيات الذذذذذذواردة فذذذذذذي 

 التقرير.

تلقت اإلدارة بتاريال  -
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 األنشطة/المشاريع األهداف

 
منظومة جامعة الدول 

 العربية
 

 وكاالت األمم المتحدة
 الجدول الزمني

 المنشود
 التحديث

من قبل مركا  23/3/2017
الدوحة مقتر  عقد ورشة 
تدريبية خالل الفترة ما بين 

، وأفادت 2017ابريل ويونيو 
اإلدارة بتعذر عقد الورشة 
نظراً الرتباطات اإلدارة مسبقة 

إلقليمي تتعلق بتنظيم المؤتمر ا
الثاني، وإجااة عيد الفطر 

 المبارك.

مااال المو وع قيد البحت  -
 والتشاور.

بناء القدرات في مجال حقوق 
 اإلنسان

المشاركة في تنظيم سلسلة من ورش العمل لتعايا 
قدرات المعاهد الوطنية لحقوق اإلنسان للدفاع عن 
حقوق السكان المت ررين من الصراعات في 

 المنطقة.
 

 –دول العربية جامعة ال
  إدارة حقوق اإلنسان

 

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

 ،آسيا
مفو ية األمم المتحدة 

 اإلنسانالسامية لحقوق 
مفو ية األمم المتحدة 

 اإلنسانالسامية لحقوق 
 

التنسذيق تحديد الموعد بسيتم  - 2016-2018
مذذذذع لجنذذذذة حقذذذذوق االنسذذذذان 
العربيذذة والمفو ذذة السذذامية 

 نسانلحقوق اال

 

التوثيق وإجراء البحوت الخاصة بالتقارير الوطنية 
مة من الدول األطراف في الميثاق العربي لحقوق  المقد 

 اإلنسان.
 

لجنة حقوق اإلنسان 
وإدارة حقوق  العربية
 اإلنسان 

 

اللجنة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي 

 ،آسيا
مفو ية األمم المتحدة 

 اإلنسانالسامية لحقوق 

التنسذيق تحديد الموعد بسيتم  - 2016-2018
مذذذذع لجنذذذذة حقذذذذوق االنسذذذذان 
العربيذذة والمفو ذذة السذذامية 

 لحقوق االنسان

تنظيم ورشة عمل مع لجنة حقوق اإلنسان العربية 
 )لجنة الميثاق( حول عملية اعتماد التعليقات العامة.

 

لجنة حقوق اإلنسان 
 العربية

 

مفو ية األمم المتحدة 
 اإلنسانالسامية لحقوق 

2016-2018 
 

 

تنظيم ورشة عمل إقليمية بالتنسيق مع جامعة الدول 
العربية بشأن والية اآلليات الوطنية ووظائفها إلعداد 

 التقارير والمتابعة.

لجنة حقوق اإلنسان 
 العربية

مفو ية األمم المتحدة 
 اإلنسانالسامية لحقوق 

2016-2018 
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 :السادس البنـد

 الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية.التعاون العربي 
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 مذكرة شارحة

 بشأن
 التعاون العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 عرض الموضوع:

الجتماعية الدولي في المجاالت ا –تنفيذاا ل رارات المجلس االقتصادي واالجتماعي بشاا التعاوا العربي  -
( بشاا التعاوا 101-100)المجلس  دورتيامة الت رير المر لي التالي بيا والتنموية، أعدت األمانة الع

 الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية: –العربي 
 :الصيني –أواًل: منتدى التعاون العربي 

 مجال البحث العلمي والتكنولوجيا: -1

، تفيد باا موعد بكياالجامعة في  ما بعية 2017ذ7ذ7بتاريخ  782/2 رق المذكرة تل ت األمانة العامة  -
وتتزاما مح ع د المعر   لمنتدل التعاوا العربي الصيني لن   التكنولوجيا واإلبداعع د الدورة اليانية 

تل ت االمانة العامة  . كما2017ذ9ذ9-6  تنميم  خي  الفترة العربي الصيني في نينغشيا الذي ويت
ما بعيت)ا ببكيا، مرف  ب)ا الدعوة الواردة ما الجان  الصيني  2017ذ8ذ8بتاريخ  876/2ق  مذكرة ر ال

باإل افة  لم جدو  األعما  واوتمارة ة اليانية للمنتدل المشار  لي)ما، للمشاركة في أعما  المعر  والدور 
كز العربي الصيني شاركت البعية في أعما  المنتدل الذي ت  خيل  اوتعرا  نشا  المر . وقد التوجي 

    ي  منصة المعلومات المتكاملة الصينية العربية لن   التكنولوجيا بشك  رومي.  كذل  و  ،لن   التكنولوجيا

 مجال الصحة والمساعدات اإلنسانية:  -2
 تكليف الذي ت ما 2017ذ3ذ1 بتاريخ( 47) د.ع( 8) رق  العر  الص ة وزرال تنفيذاا ل رار مجلس -

ما  نمرائ)  مح العر  الص ة وزرال لمجلس االوتشارية الفنية للجنة المشتر  االجتماع  دبع الفنية األمانة
 للت  ير ،2017يونيوذ زيراا  ش)ر االورة، خي  وتنمي  للص ة الو نية اللجنة الجان  الصيني ما

الذي كاا ما الم رر انع اده خي  ش)ر أغو سذر   الص ي المجا  في الصيني العربي للمنتدي
ر  بالتعاوا وت و  االمانة الفنية لمجلس وزرال الص ة العالصينية، وت  تاجيل ؛  نينغشيا بمدينة 2017

لع د   االورة بجم)ورية الصيا الشعبية، جامعة في بكيا واللجنة الو نية للص ة وتنميوالتنوي  مح بعية ال
 .2018 عا وذل  خي  االجتماع 

 مجال التعاون األهلي:  -3
، وفاي  اول التوصايات 2018-2016البرنام  التنفيذي لمنتدل التعااوا العرباي الصايني  في   ار متابعة -

  الااااااادورة الرابعااااااة عشااااااارة الجتمااااااااع كبااااااار المواااااااجوليا لمنتااااااادل التعاااااااوا الصااااااايني العربااااااايالصااااااادرة عاااااااا 
 علم الن و التالي:و ( 51-50-49(، وخاصة ما جال في الف رات )2017ذ5ذ23-22: ياكب)

فاي جم)ورياة الصايا  2017لدورة الخاموة لماجتمر الصاداقة العربياة الصاينية عاا   العم  علم ع د ا -49
الشعبية، والتر ي  بانع اد نادوة شابابية بمشااركة عادد ماا الوافرال الشابا  للصاداقة العربياة الصاينية 
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في ال ا رة، والتي نممت)اا جمعياة الصاداقة  2017ذ5ذ18بتاريخ ما الصيا وعدد ما الدو  العربية 
ة الصاينية بالتعااوا ماح راب اة جمعياات الصاداقة العربياة الصاينية باالخر و  واألماناة العاماة المصري

  .لجامعة الدو  العربية 
 :ءات لتنفيذ التوصية المشار لليها، وكما يليمن اإلجرا اً اتخذت األمانة العامة عدد

 الصداقة العربية الصينية،  شاركت األمانة العامة في االجتماع العاشر للمكت  التنفيذي لراب ة جمعيات
بال ااا رة، وقااد تاا  خااي  االجتماااع مناقشااة الت  اايرات الخاصااة بالاادورة  2017ذ9ذ12-11وذلاا  يااومي 

 في الصيا.  2017ذ11ذ7-6يومي ال  اا  د ع  الخاموة لمجتمر الصداقة العربية الصينية والذي 
 بيجاايا عاصاامة جم)وريااة الصاايا ع اادت الاادورة الخاموااة لمااجتمر الصااداقة الصااينية العربيااة فااي مدينااة 

ا عااا منممااات الصااداقة فااي شااار  فااي فعاليااات الاادورة مناادوبو و ، 2017ذ11ذ7-6الشااعبية فااي الفتاارة 
وذلا  ت ات  ،لجامعاة وراب اة جمعياات الصاداقة العربياة الصاينيةلالصيا والدو  العربية واألمانة العاماة 

بنال ال زا  وال ري ، وت  مناقشاة واواتعرا  شعار التعاوا الشعبي لتعزيز التشار  الصيني العربي في 
صدر بياا ختامي للماجتمر وماا و صيا والدو  العربية ن و الموت ب . كيفية دفح التعاوا الشعبي بيا ال

نجاااازات التاااي    ت)اااا الااادورة الرابعاااة عشااارة الجتمااااع كباااار اإل ااارارات و كافاااة الماااا جاااال فيااا : تايياااد  أ ااا 
العرباااي، تاييااد الن ااا  األربعااة التاااي  ر )ااا الاارئيس الصاايني شاااي  الموااجوليا لمنتاادي التعاااوا الصاايني

، اعتبار الشبا     ال وة الم ورية للتعاوا الصيني العربي، العم  يةفلو ينال  ية الجينبينغ لدفح    
علاام تعزيااز التباااد  الشاابابي باايا ال اارفيا الصاايني والعربااي ومواصاالة تنفيااذ الفعاليااات كواافرال الصااداقة 

 صينية العربية بروح ال زا  وال ري  إل فال قوة م ركة جديدة باوتمرار  ذا التعاوا. العربية ال

 2017ذ11ذ22-21التر يااا  باااالمجتمر الاااذي واااتنمم  جم)ورياااة الواااوداا باااالخر و  خاااي  ياااومي   -50
لراب اااة جمعياااات الصاااداقة الصاااينية العربياااة،   ااادل أذرع العمااا  الشاااعبي لمنتااادل التعااااوا الصااايني 

 اإلفري ي العربي في   ار مبادرة ال زا  وال ري  .  –و  رفا  التعاوا الصيني العربي،  

 اتخذت األمانة العامة عددًا من اإلجراءات لتنفيذ التوصية المشار لليها، وكما يلي:
 جامعاااة فاااي ماااجتمر التعااااوا العرباااي االفري اااي الصااايني، الاااذي نممتااا  راب اااة لشااااركت األماناااة العاماااة ل

 2017ذ11ذ22-21لعربياااة الصاااينية وجامعاااة أفري ياااا العالمياااة وذلااا  خاااي  ياااومي جمعياااات الصاااداقة ا
وزير الخارجياة بجم)ورياة الواوداا،  –بجم)ورية الووداا ت ت رعاية معالم البروفيوور  برا ي  غندور 

 ب)دف مناقشة  ري  ال رير وتغيير خار ة التجارة العالمية.
   .2018دا الصينية والعربية خي  عا  العم  علم ع د الدورة اليانية لملت م الم   -51
 خي  عا   والعربية الصينية الدورة اليانية لملت م المدا ةاعتذرت المملكة األردنية ال)اشمية عا اوت اف

، وويت  التنوي  مح منممة المدا العربية للتنوي  مح الجان  الصيني لت ديد موعد ومكاا ع اد 2017
 الدورة. 
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 ات: في مجال حوار الحضار  -4

األماناة العاماة  قامات ،(2018-2016في   ار تفعي  البرنام  التنفيذي لمنتدل التعااوا العرباي الصايني ) -
مديناة  فاي ،الدورة الوابعة لندوة العيقات العربية الصينية وال وار بيا ال  ارتيا العربياة والصاينية بتنمي 

  ة الخارجية بجم)ورية الصيا الشعبية.وذل  بالتعاوا مح وزار ، 2017ذ8ذ16-15 يوميتشنغدو الصينية 

العلمية  األج)زةوخبرال في مجا  الي افة و وار ال  ارات وعلمال ما   كوميوا واموجول في الندوة شار  -
شاااار  فاااي و ذات الصااالة ماااا الجاااانبيا العرباااي والصااايني.  األب ااااشوأوااااتذة جامعاااات ومراكاااز  اوأكااااديميو 

وافرال العار  المعتماديا العادد ماا دولاة ع او و ( 14رباي وفاود )فعاليات الندوة علام المواتول الروامي الع
 لدل بكيا.

ال وار ال  اري علم خلفية التشار  العربي الصيني في بناال  ال ازا  وال ريا  ،  في: تميلت م اور الندوة -
الووااا ية فاااي ال  اااارتيا العربياااة والصاااينية، ماااا رة االوااايموفوبيا وق اااية التنااااغ  االجتمااااعي، معالجاااة 

 ر الت رف والتعاوا العربي الصيني لمواج)ة الت رف.مصاد

علام  يجااد  ا  عااد  التاكياد  :ت اما صدار بياا ختاامي قا  الجانباا العربي والصيني ب ،الندوة في ختا  -
وعاصاامت)ا ال اادس  ،1967وشااام  لل  ااية الفلواا ينية واالعتااراف بدولااة فلواا يا علاام أواااس  اادود عااا  

بناال  ال ازا  فاي أا الصيا والدو  العربياة شاركال  بيعياوا  ،الت رف والعنف تدعي  الج)ود إلزالة، الشرقية
مواصلة تكاريس روح  ريا  ال ريار المتميا  فاي  الواي  والتعااوا واالنفتااح والتواامد واالواتفادة ، وال ري  

عاايل الوالمي المتبادلاة والمنفعاة المتبادلاة والكوا  المشاتر  ، الادعوة  لام  باراز المشاتر  وقباو  التباايا والت
االعتاراف باأل مياة الخاصاة ، لل  اارات المختلفاة والتعددياةوالتنمية المشتركة علام أوااس ا تارا  الموااواة 
 . التي تكتوب)ا التنمية في مواج)ة الفكر المت رف

 الهندي: -ثانيًا: منتدى التعاون العربي 
 مجال التعليم والبحث العلمي: -1

( بتاااااااريخ 148د.ع ) 8192عربياااااة علاااااام المواااااتول الااااااوزاري رقااااا  تنفياااااذاا ل ااااارار مجلااااااس جامعاااااة الاااااادو  ال -
فاااي  (20) والتاااي نصااات ف رتااا ، بشااااا العيقاااات العربياااة ماااح التجمعاااات الدولياااة واإلقليمياااة ، 2017ذ9ذ12

 تكلياف األمانااة العامااة بمتابعااة ج)ود ااا بالتنوااي  مااح  علاام: ،مجاا   العيقااات العربيااة مااح جم)وريااة ال)نااد 
)ندية المعنية لتنمي  مختلف األنش ة والفعاليات التي يت من)ا البرنام  التنفيذي لمنتدل الج)ات العربية وال

الدورة اليالية لم)رجاا الي افة العربية ال)ندية  بما في ذل  ،2017 – 2016التعاوا العربي ال)ندي للعاميا 
ة في الجم)ورية اللبنانياة عاا  الدورة األولم لمجتمر رجوال الجامعات العربية وال)نديفي ال)ند، و  2017عا  

 لم المندوبية الدائمة للجم)ورية  2017ذ10ذ8بتاريخ  5/5498مذكرة رق  ال ، أرولت األمانة العامة 2017
 اللبنانية، ت ل  من)ا مخا بة الجامعة األمريكية في بيروت التخاذ اليز  في  ذا الشاا.

 مجال الصحة والمساعدات اإلنسانية: -2

بشااااا التعااااوا العرباااي  2017ذ3ذ1( بتااااريخ 47د.ع )( 9جلاااس وزرال الصااا ة العااار  رقااا  )متنفيااذاا ل ااارار  -
المواف ااااة علاااام ع ااااد اجتماااااع مشااااتر  باااايا اللجنااااة الفنيااااة  الااااذي ت ااااما: و ال)ناااادي فااااي المجااااا  الصاااا ي، 

االوتشااارية لمجلااس وزرال الصاا ة العاار  ولجنااة مااا وزارة الصاا ة ال)نديااة لو ااح خ ااة تنفيذيااة فااي   ااار 
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لتفااا   للمنتاادل العربااي ال)ناادي وبرنامج)ااا التنفيااذي، وب ااش  مكانيااة تنمااي  معاار   بااي مشااتر  مااذكرة ا
 األمانااة العامااة وااتعر ،  ناادي، وكيفيااة تعزيااز التباااد  التجاااري باايا الجااانبيا  فااي مجااا  الصاا ة -عربااي

لمجلااس  ااذا المو ااوع علاام اللجنااة الفنيااة االوتشااارية لمجلااس وزرال الصاا ة العاار  لعر اا  فااي اجتماااع ا
جامعاااة بنياااودل)ي، البالتنواااي  ماااح بعياااة ، لت دياااد موعاااد انع ااااد  اااذا االجتمااااع 2018ال ااااد  ماااارسذ رذار 

 المشتر  مح الجان  ال)ندي.  ماا نجاح أشغا   ذا االجتماعو للت  ير الجيد 
 مجال المجتمع األهلي: -3

ي ت او  با  مجوواات المجتماح  ار منتدل التعاوا العربي ال)نادي، ورغباة فاي تفعيا  الادور اال لاي الاذ في  -
األماناااة العاماااة ووزارة التاااي تتوااا  ماااح ماااذكرة التفاااا   المبرماااة بااايا  وخاصاااةا المااادني علااام كافاااة االصاااعدة، 

بتنفياذ المعناي  2026-2016، وفي  ول تفعيا  الع اد العرباي لمنمماات المجتماح المادني الخارجية ال)ندية
ماا قبا  مجلاس وزرال الشاجوا االجتماعياة العار  فاي  ، والاذي تا  اعتمااده2030أ داف التنمية المواتدامة 

(، اقتر ات األماناة العاماة ب اش مادل امكانياة ع اد ورشاة 2015دورت  العادية الخاموة واليييوا )ديوامبر 
ال)نااادي  اااو   دور منمماااات المجتماااح المااادني العربياااة وال)ندياااة فاااي  -عمااا  ت ااات مملاااة المنتااادل العرباااي

 اااداف التنمياااة المواااتدامة المعناااي تنفياااذ ال)ااادف االو  ماااا أ ار متابعاااةفاااي   اااال  اااال علااام الف ااار ، وذلااا  
لتعارف علام مواا مة منمماات المجتماح المادني ال)ندياة ولمكااا،  كا  فاي أشكال  بجميح الف ر علم بال  ال

وا ادة ماا أ ا  التجاار  المييارة للجاد  فااي  تعاد التجرباة التنموياة ال)ندياةفاي ال  اال علام الف ار، نماراا الا 
في م درات  التنموية،  كبيراا  أا  ذا البلد اوت اع في الونوات األخيرة أا ي    ت وراا   يشل  المعاصر، العا

تتوااح فياا  ال)ااوة باايا األغنيااال والف اارال،  يااش ال زا  وأا يصاابد قااوة اقتصااادية عالميااة، لكناا  فااي الم اباا ، 
 .ي في  أكير ما ربح وكان  ما الف رنيعا

دي  م تااارح لو اااع  فاااي   اااار مشاااروع توصااايات الااادورة اليالياااة الجتمااااع كباااار قامااات األماناااة العاماااة بت ااا  -
الموجوليا لمنتدل التعاوا العربي ال)ندي والتي كاا ماا المزماح ع اد ا فاي دولاة االماارات العربياة المت ادة 

األمانااة العامااة م تاارح  ت ااماتاا  تاجيل)ااا بنااالا علاام  لاا  الجاناا  ال)ناادي، وقااد و ، 2017ذ11ذ7-6يااومي 
  المادة التاوعة الخاصة با  التعاوا في مجا  التنمية االجتماعية ، لتصبد  التعاوا اال لاي ، وتفصا  تعدي

 علم الن و التالي:
   ما وال)ندي  ، وتنمي  ورل عم  للشبا  العربي وال)نودالب ش في  مكانية ع د  ملت م الشبا  العر

 ما اكتوا  م)نة  رفية. األوويال وذوي اإلعاقة يت  خيل)ا تدري  وتمكيا الشبا 
  تنمي  ندوة مشتركة بيا منممات المجتمح المدني التي تتمتح بو عية قانونية وتعم  وف ا لل وانيا

في المجاالت ذات اال تما  المشتر  مي  ال  ال علم  وال)نديالم لية لك  دولة ما الجانبييا العربي 
وتا ي  ذوي اإلعاقة وع د ورل عم  بيا الف ر ودع  األنش ة الصغيرة وتمكيا المرأة وال فولة 

 الجانبيا ل)ذا الغر .
  في مجا  ال  ايا ذات العيقة لدع  منممات المجتمح المدني العاملة تعزيز التعاوا بيا الجانبيا

لم منممات  باإل افة بتمكيا المرأة والعم  علم رفح مكانت)ا الوياوية واالقتصادية واالجتماعية، 
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تشجيح ودع   لم باإل افة ، المرأة ال  ال علم أشكا  التمييز  داملة في مجا  المجتمح المدني الع
 . جرال ال وار الرفيح الموتول والندوات الخاصة والتواص  الي افي وبنال ال درات وغير ا ما الفعاليات

 األوروبي: -ثالثًا: التعاون العربي 
 :شؤون ال جئين والمغتربين والهجرة في مجال -1

جامعااة الااذي ع ااد بم اار األمانااة الانااة العامااة فااي اجتماااع الوااادة مناادوبي الاادو  األع ااال لاادل شاااركت األم -
األوروبااي واالجتماااع الوااادس باايا  -، ت  اايراا لل ااوار االوااتراتيجي العربااي2017ذ11ذ13 بتاااريخالعامااة 

، والاذي الجامعاةدل والواادة المنادوبيا الادائميا لا PSCاللجنة الوياواية واألمنياة التابعاة ليت ااد األوروباي 
،  ياش قامات األماناة العاماة خاي  االجتمااع بعار  ماا تا  فاي   اار 2017ع د في بروكو  فاي ناوفمبر 

، والاذي كانات لجامعاة نشال مجموعاة عما   او  ال)جارة الدولياة بايا المفو اية األوروبياة واألماناة العاماة ل
 مية.ياألمانة العامة أعدت بشان)ا ورقة مفا 

 :ع األهليمجال المجتمفي  -2

 ماح بالتعااوا  االنتخابياة العملية في المدني المجتمح منممات دور   و  عم  ورشة األمانة العامة نممت -
 بايا المشاتر  التعااوا برناام  تنفياذ  اار  ببروكوا ، وذلا  فاي 2017ذ4ذ25-24 ياومي االوروبي االت اد

المشاتر  الاذي  الاوزاري االجتمااع ماا والمعتماد( 2018-2016) االوروباي االت ادو  لجامعةل العامة مانةاأل
 المادني المجتماح منمماات قادرات دع   لم الورشة وقد  دفت. 2016ع  د بم ر األمانة العامة في ديومبر 

 وتا يا  توعياة فاي االنتخابياة العملياة قب  تبدأ والتي المختلفة، بمرا ل)ا االنتخابات مراقبة مجا  في العاملة
 وانت)اااال ال ااادش،  اااو  فورياااة ت اااارير واعاااداد االنتخاباااات مراقباااة فاااي االنتخابياااة بالعملياااة ماااروراا  النااااخبيا،
 لاام  توصاايات واروااا  االنتخابيااة النزاعااات توااوية تت ااما والتااي االنتخابيااة العمليااة فااي االخياارة بالمر لااة
 التونواية، الجم)ورياة ،ال)اشمية االردنية المملكة: ما ك  ما عربية وفود بمشاركة وذل  االنتخابية، االدارة

 مااا المشاااركة الوفااود لاام  باإل ااافة ،اليمنيااة والجم)وريااة فلواا يا دولااة عماااا، واال نة المغربيااة، المملكااة
 االوروبية، كما ت  ع د عدة جلوات عم . الدو 

في اجتمااع كباار مواجولي األماناة العاماة و يئاة العما  الخاارجي االوروباي واجتمااع  األمانة العامةشاركت  -
وذل  ب)دف ت يي  برناام  ال اوار، ماا خاي   ،بمال ا 2017ذ5ذ12)ية لمكت  مال ا، بتاريخ اللجنة التوجي

تنفياذاا لبرناام  التعااوا المشاتر  بايا  اذه الج)اات،  بالتعااوا ماح األماناة العاماةت يي  االنش ة التي ع دت)ا 
،  المشاااتر  الم شاااار  ليااا  لجامعاااة وبااايا االت ااااد االوروباااي والمعتماااد ماااا االجتمااااع الاااوزاريلاالماناااة العاماااة 

 ي.في التعاوا الموت بلي في)ا مح االت اد االوروب األمانة العامةباإل افة الم ت دي  الم تر ات التي ترغ  

 

  :المطلوب المقترح
 راه مناوباا.تالتخاذ ما  ةالموقر  اللجنةاألمر معرو  علم 
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 :السابعالبنـد 

 :واللجان ةقرارات المجالس الوزاريتقارير و 

    ( لمجلــــس وزراء الشــــؤون االجتماعيــــة العــــرب 37تقريــــر وقــــرارات الــــدورة ) -
 .(14/11/2017 – 13)دولة الكويت: 

 
 )مجلد مستقل(
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 ما يستجد من أعمال: :الثامنالبنـد 

 .المجلس األعل  للسكان والتنمية في الدول العربية لنشاءمقترح     -1



63 

 

 مذكرة شارحة
 بشأن

 مقترح لنشاء المجلس األعل  للسكان والتنمية في الدول العربية  -1
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عرض الموضوع:

 (35ذ10)ل عذتل اات األمانااة العامااة مااذكرة مااا المندوبيااة الدائمااة للمملكااة األردنيااة ال)اشاامية رقاا   -
لرجوااال المجااالس واللجاااا الو نيااة ، والتااي تشااير  لاام االجتماااع الياااما عشاار 2018ذ1ذ4بتاااريخ 

مو  ة أا  ،2017ذ11ذ28–27للوكاا في الدو  العربية الذي ت  تنميم  في مدينة عماا يومي 
المملكاااة األردنياااة ال)اشااامية قااادمت م تر ااااا فاااي  اااذا االجتمااااع ب نشاااال  المجلاااس األعلااام للواااكاا 

 والتنمية في الدو  العربية ،  ما منمومة جامعة الدو  العربية.

اجتماااع رجوااال المجااالس واللجاااا الو نيااة للوااكاا فااي فااي أو اا ت المملكااة األردنيااة ال)اشاامية  -
الاادو  العربيااة الياااما عشاار، والااذي ع ااد ت اات رعايااة وااامية مااا قباا  واامو االمياارةذ بواامة بناات 

، أا الوااب  األواواي فااي الت اد  بم تر )ااا أا يااتمكا ، بعمااا2017ذ11ذ28-27 اي ، يااومي 
 واالجتماعية واالقتصاديةك  ال  اعات الوياوية لتنمية الوكانية ما العم  مي  ق اع الوكاا وا

  ااما  يكاا  تنميماايأا يعماا  و التابعااة للجامعااة العربيااة، لريا ااية والتنمويااة وغير ااا والي افيااة وا
مااا  قااراره واعتماااده ت  ياا  اواوااي انماا عمالاا أنشاا ت  وأ كاا  أا يت اات مملااة الجامعااة العربيااة، و 

 واالجتماااااعي االقتصاااااديمجلااااس الجامعااااة والمجلااااس كليااااا لجامعااااة الاااادو  العربيااااة لعاال)يئااااات 
وبذل  ي صبد ق اع الوكاا والتنمياة شاان  . وف  المييا  لجامعة العربيةلعليا ل)يئات اال بصفت)ما

 وأمااا علاام  يئااة مجااالس وزاريااة   ، التااي تعماا كاا  ال)ياكاا  التنميميااة لل  اعااات المختلفااة شاااا
و غير ااا مااا أ ،و ات ااادات نوعيااةأو لجاااا فنيااة ألجاااا عليااا مجااالس و و أمنممااات متخصصااة 

التي ت شاك   واالجتماعي االقتصاديال)ياك  التي ت  اعتماد ا ما قب  مجلس الجامعة والمجلس 
 .الع ليا وف  المييا   يئات الجامعة العربية

 ا قبا  الجامعاة العربياة،الم عتمادة ما  ذه ال)ياكا  التنميمياةالعم  العربي الم شتر  وف  أا  يش  -
عمال)اااا واجتماعات)اااا ومجتمرات)اااا ولجان)اااا الفنيااااة أٌتمكاااا ال  اعاااات التابعاااة ل)اااا ماااا رفااااح نتاااائ  

والمتخصصااة ومنتااديات)ا  لاام ال)يئااات العليااا للجامعااة العربيااة وعلاام رأواا)ا مجلااس جامعااة الاادو  
 لجاا، كبار موجوليا، :فةانع اد ما المختل )بموتوياتواالجتماعي  االقتصاديالعربية والمجلس 

عمااا  تلاا  ال  اعااات أ مااة(، وبالتااالي تجااد نتااائ  وعلاام موااتول الوزرال، الاا، وا الاادائموامناادوبال
، والت ريار وبالتاالي ليعتماد ، صعودا،وم ررات)ا وتوصيات)ا وم تر ات)ا وبرامج)ا  ري )ا الرومي

علاام الموااتوييا الااو ني ات عمل)ااا مااا قباا  تلاا  ال)ياكاا  ورليا لاام التنفياذ   ري )اا الرواامي ناازوال،
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تشااار  أا تتعاااوا وت ااذه ال)ياكاا  التنميميااة ال  اعااات التابعااة ل)ااا مااا  وت مّكااا كااذل  واإلقليمااي.
، بصااورة عمال)ااا واجتماعات)ااا ومجتمرات)ااا ولجان)ااا الفنيااة والمتخصصااة ومنتااديات)اأنتااائ   تباااد تو 

، كالمنمماااات ملاااة الجامعاااة العربياااةتعمااا  ت ااات مماااح ال)ياكااا  التنميمياااة األخااارل التاااي  اف ياااة،
مااا رليااات  المتخصصااة واالت ااادات النوعيااة والمجااالس الوزاريااة والمجااالس واللجاااا العليااا وغير ااا

 العم  العربي الم شتر .

علااام للواااكاا األمجلاااس الت ااادمت المملكاااة األردنياااة ال)اشااامية، بم تااارح  نشاااال   ان يقاااا مماااا ت اااد  -
وا الوااكاا والتنميااة ج بشاا عناامي  از متخصاا  عااالي الموااتول كج)اا ،والتنميااة فااي الاادو  العربيااة 

نوعيااة  امااة للعماا  العربااي  وك  ااافةالوااكانية الموااتدامة  ااما منمومااة جامعااة الاادو  العربيااة، 
الو ياد  التنماوي االجتمااعيالمشتر ، وذل  كوا أا ق اع الوكاا والتنمياة الواكانية  او ال  ااع 

المجا  اإلقليماي العرباي ت ات مملاة جامعاة الادو  الذي يب م دوا  يكلية وا  ة للعم   ما 
  .ما منمومة العم  العربي الم شتر العربية و 

أو ا ت المااذكرة، الم شااار  لي)ااا، أا وفااود الاادو  العربياة المشاااركة فااي اجتماااع رجوااال المجااالس  -
ة علاام واللجاااا الو نيااة للوااكاا المااذكور، قااد أعتماادوا الم تاارح األردنااي، وأصاادروا قااراراا بالمواف اا

 نشال  المجلس األعلم للوكاا والتنمية في الدو  العربياة  وتمات المواف اة علام النماا  األواواي 
 ل .

فااي  ااول مااا ت ااد ،  لباات مااذكرة المندوبيااة الدائمااة للمملكااة األردنيااة ال)اشاامية عاار  المو ااوع  -
 (، إلعااايا  نشااااال  المجلاااس األعلاااام101علااام المجلاااس االقتصااااادي واالجتمااااعي فااااي دورتااا  )

للواااكاا والتنمياااة فاااي الااادو  العربياااة ، كا اااد رلياااات العمااا  العرباااي المشاااتر ، وأا يتباااح المجلاااس 
االقتصااااادي واالجتماااااعي ويعماااا  ت اااات مملااااة جامعااااة الاااادو  العربيااااة، وأا ياااات  اعتماااااد نماماااا  

 األواوي المرف .

لواكاا فاي تجدر اإلشارة  لم أا قرار االجتماع الياما عشر لرجوال المجاالس واللجااا الو نياة ل -
 الدو  العربية المشار  لي ، ن  علم:

المواف ااة علاام  نشااال مجلااس عااا  الموااتول يعناام ب  ااايا الوااكاا والتنميااة  ااما منمومااة   -1
جامعااة الاادو  العربيااة ت اات مواامم  المجلااس األعلاام للوااكاا والتنميااة فااي الاادو  العربيااة ، 

العربياااااة إلرواااااا   واالعتمااااااد المبااااادئي لمشاااااروع النماااااا  األواواااااي للمجلاااااس، و اااااش الااااادو 
مي مات)ا  و  بع  الصياغات في موعد أقصاه أوبوعيا، وت و  لجناة صاياغة مصاغرة 
ماااا األردا والوااااوداا وفلواااا يا وجامعاااة الاااادو  العربيااااة، ب عاااداد الصااااياغة الن)ائيااااة وأخااااذ 

 .2017ذ12ذ28المواف ة علي)ا قب  رفع)ا لألمانة العامة في موعد أقصاه 
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العا  لجامعاة الادو  العربياة باتخااذ كا  ماا يلاز  ماا أجا  اإلواراع ال ل  ما معالي األميا   -2
 فيما يلي:

  قااارار المصاااادقة علااام  نشاااال  المجلاااس األعلااام للواااكاا والتنمياااة فاااي الااادو  العربياااة  وا 
 النما  األواوي المرف  وف  اإلجرالات المرعية في جامعة الدو  العربية.

 س االقتصااادي واالجتماااعي عاار  المو ااوع، وفااي أقاار  فرصااة ممكنااة، علاام المجلاا
ومجلااس جامعااة الاادو  العربيااة العتماااد  المجلااس األعلاام للوااكاا والتنميااة فااي الاادو  
العربياااة  كج)ااااز متخصااا  عاااالي المواااتول معناااي بشاااجوا الواااكاا والتنمياااة الواااكانية 
المواااتدامة  اااما منموماااة جامعاااة الااادو  العربياااة، والتصااادي  علااام النماااا  األواواااي 

 للمجلس.

العربية  لم ع د اجتماع تاويوي لاا  المجلس األعلم للوكاا والتنمية في الادو   دعوة الدو   -3
العربيااااة   ااااا  انت)ااااال  جاااارالات االعتماااااد والتصاااادي ، وتكليااااف ) دارة الدراوااااات والب ااااوش 
الوكانية( التي ت و  بم)ا  األماناة الفنياة للمجلاس باتخااذ كا  ماا يلاز  لتنماي  ذلا  االجتمااع 

عاااداد م شاااروع جااادو  أعمالااا  وبرناااام  عملااا  بالتعااااوا والتنواااي  ماااح الج)اااات التاويواااي وا 
المختصة باألمانة العامة وفي الدولة الموت يفة ومح الدو  العربية ومح الشركال اإلقليمييا 

 والدولييا والج)ات ذات العيقة.

تكليااف األمانااة الفنيااة للمجلااس باتخاااذ كاا  مااا يلااز  مااا أجاا   قامااة عيقااات تعاااوا وتنوااي    -4
تواصا  مااح المجاالس وال)يئااات والمنمماات اإلقليميااة والدولياة والج)ااات ذات العيقاة داخاا  و 

الااو ا العربااي وخارجاا ، وذلاا  مااا خااي   عيم)اا  ب نشااال المجلااس وتوج)اا  لخلاا  شااراكات 
راواااخة، وعيقاااات تعااااوا قوياااة األواااس، يااات  تنميم)اااا وفااا  اتفاقياااات وماااذكرات تفاااا   بااايا 

تنميااة فااي الاادو  العربيااة  والج)ااات المنااامرة لاا ، وذات العيقااة  المجلااس األعلاام للوااكاا وال
 بمجاالت عمل .

دعاااوة الااادو  العربياااة  لااام باااذ  كااا  الج)اااود الم مكناااة لكاااي ي  ااا   المجلاااس األعلااام للواااكاا   -5
والتنميااة فااي الاادو  العربيااة  أ دافاا  المنصااو  علي)ااا فااي نماماا  األواوااي، وانجاااز برنااام  

 ات المجلس مو ح التنفيذ.األعما  الونوية، وو ح م رر 

ت اادي  الشااكر الجزياا  للمملكااة األردنيااة ال)اشاامية علاام الج)ااود الم  اادرة التااي ب ااذلت فااي واابي    -6
نشال  المجلس األعلام للواكاا والتنمياة  اإلعداد والت  ير للعر  المتكام  لفكرة تاويس وا 

   األواوي.في الدو  العربية  وعلم الج)ود المبذولة في صياغة م ترح مشروع النما
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المواف ااة علاام الاادعوة الم دمااة مااا جم)وريااة العاارا  الوت ااافة االجتماااع ال اااد  فااي بغااداد   -7
 .2018الربح األخير ما العا  

( مااا  ااذا ال اارار قاماات األمانااة العامااة بالتنوااي  مااح اللجنااة 1فااي   ااار تنفيااذ الف اارة العاملااة رقاا  ) -
، وتااا   رواااال)ا  لااام الااادو  األع اااال بموجااا  المشاااار  لي)اااا فاااي ال ااارار ب عاااداد الصاااياغة الن)ائياااة

إلبااااااااادال مي مات)اااااااااا فاااااااااي موعاااااااااد أقصااااااااااه ، 2017ذ12ذ5( بتااااااااااريخ 5ذ2076)الماااااااااذكرة رقااااااااا  
 .2017ذ12ذ17

تل ت األمانة العامة مي ماات ماا الج)اات الم ختصاة فاي كا  ماا الادو  األتياة: مصار، لبنااا،  -
وقاماات  ، نة ع ماااا، ق اار والوااوداااألردا، العاارا ، فلواا يا، الجزائاار، المغاار ، موريتانيااا، واال

، بما يشير  لام   افية مي مات . ول  تتل  األمانة العامةباألخذ في االعتبار  ذه المي مات
أا الاادو  األع ااال واف اات علاام مشااروع النمااا  األواوااي للمجلااس األعلاام للوااكاا والتنميااة فااي 

 الدو  العربية.

( 72المااذكرة رقاا  )رة الدراوااات والب ااوش الوااكانية وف اااا للاانم  المتبعااة فااي  ااذا الشاااا، وج)اات  دا -
وي ت  ال انونية علم النما  األواا لم ق اع الشجوا ال انونية إلبدال مي م 2018ذ1ذ11بتاريخ

 وذل  قب  عر   علم المجلس االقتصادي واالجتماعي.

ذدذ ( بتااااااااريخ 49رقااااااا  )أفااااااااد ق ااااااااع الشاااااااجوا ال انونياااااااة باألماناااااااة العاماااااااة بموجااااااا  مذكرتااااااا   -
بعااار  مشاااروع النماااا  األواواااي للمجلاااس األعلااام للواااكاا والتنمياااة فاااي الااادو  ، 2018ذ1ذ15

العربيااااة علاااام المجلااااس االقتصااااادي واالجتماااااعي للمواف ااااة علياااا  مااااا  يااااش المباااادأ، لتيفااااي أي 
ازدواجية مح أي ما المجاالس الوزارياة المتخصصاة يا   عاادة صاياغت  ماا النا ياة ال انونياة ماا 

ل انونياة وتعميما  علام المنادوبيات الدائماة لادل الجامعاة ألخاذ مي مات)اا يا  قب  ق اع الشئوا ا
 عر   علم اللجنة الدائمة للشئوا ال انونية تم)يداا لعر   علم مجلس الجامعة العتماده.

 

 :المطلوب المقترح

 المجلس الموقر التخاذ ما يراه مناوباا  علم معرو  األمر
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