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 تقرير

 واالجتماعي االقتصادي المجلس اجتماعحول 
 ةـالعاديغير  في دورته

 وزاري ـــــال وى ـــــالمست ىـــــعل
 2022 تموز /يوليو 21 – ه1443 ذو الحجة 22

 ــــــــــ
 :االفتتاح: أوالً 

  شففففففففففأن( 2022 2 10 – 109 ع.ل -2325ق) يافففففففففف  جاوعالمففففففففففجرب اواالجففففففففففجلس المعلففففففففففا ل فففففففففف اي ت   فففففففففف ا   .1
(، جالفففففف س 31الملففففففد اواالجففففففجلس جاوعالمففففففجرب لمعلففففففا عجة فففففف  الفففففف ج  ال    فففففف  رلفففففف  ة ففففففال   ال مفففففف  ل.ع )

ففففففب الث ففففف  لىجل"فففففج ل رلففففف ل لالطلفففففق ةففففف  األةج ففففف  ال جةففففف  الال  ففففف   ةففففف  الففففف ج  األر فففففج  ل  ففففف  لجي    ففففف   ففففف   
لالففففففففب رجليفففففففف  للمعلففففففففا اواالجففففففففجلس جاوعالمففففففففجرب،   فففففففف  تح يفففففففف  ة رفففففففف  ا   ففففففففجل ال مفففففففف  ال    فففففففف  ال جلةفففففففف  ا

سال ال ففففففف   ج العم  ييففففففف  الع ائ يففففففف  ال يم  اد ففففففف  الشففففففف ث  ، ج لففففففف  ل رففففففف ال جالالح ففففففف   للملفففففففد اواالجفففففففجلس 
جاوعالمفففففجرب ففففففب صففففف يتف ال  جئ ففففف  الم فففففف ع ل،عالمجرفففففجر الالح ففففف  ي  لل مففففف ل، ر  ففففف ر الففففف جي    ففففف  ال جليففففف  

  ةب ، جرلفففففففففف  ة ففففففففففال   كثففففففففففجي الم ففففففففففؤجل   يفففففففففف21/7/2022للمعلففففففففففا رلفففففففففف  الم ففففففففففال   الفففففففففف زايس االففففففففففجيي  
  م   األةج   ال جة . ،19-20/7/2022

 المجل فففففف  جالمؤس ففففففجر ال    فففففف ، الفففففف ج  رفففففف  ةم"لفففففف ن  الفففففف زايس  الم ففففففال    رلفففففف  المعلففففففا اعالمففففففجع فففففففب شففففففجي  .2
 . ال جة  جاألةج   ال     ، جاوتحجلار المالخجج  ال      جالم ظمجر ال     

جك ففففففففل جزاي  الالعففففففففجي  جالجفففففففف جر   عم  ييفففففففف  ةجفففففففف   –سفففففففف جل  الفففففففف كال ي   لي ففففففففج ةحمفففففففف ل  اوعالمففففففففجع افالففففففففال  .3
)يئجسففففففففف  الففففففففف جي  الحجل ففففففففف  للمعلفففففففففا اواالجفففففففففجلس ال    ففففففففف ، يئففففففففف ا افلاي  الم ك يففففففففف  ل،ت جا فففففففففجر الالعجييففففففففف  

جزيفففففف  الالعففففففجي  جالجفففففف جر   –  ج فففففف  رفففففف  ة ففففففجلب ال ففففف        فففففف   عففففففجة   كلمفففففف  تجزل فففففف ،[(109جاوعالمفففففجرب  
كلمال فففففج  جف لجن ةشفففففجيك  ة جل  فففففج  جوعالمفففففجع، جاسفففففال لت عم  ييففففف  ةجففففف  ال    ففففف ، الالفففففب  جلفففففت الظففففف  

 جلال   فففففق  جل ففففف  ار جال فففففجل  المشفففففجيك   ففففففب اوعالمفففففجع، جت ففففف ي  الشففففف    لففففف  األةج ففففف  ال جةففففف  رلففففف  الع ففففف ل 
المث جلففففف  ففففففب افرففففف ال جالالح ففففف   ألرمفففففج  هففففف و الففففف جي . جزشفففففجير زن اعالمفففففجع الففففف جي    ففففف  ال جليففففف  للمعلفففففا 

غ ففففففف ار اواالجفففففففجلي  يفففففففأتب ففففففففب  دفففففففجي يؤيففففففف  ع يففففففف   يفففففففال  ف  فففففففج الال ك ففففففف  رلففففففف  ال ففففففف   جالالحففففففف يجر جالمال
جاوعالمجر فففف  فففففب ال فففففجل  ال   ففففب،  مفففففج ي فففف   ففففففب تح  فففف  زهففففف اف ال مفففف  ال    ففففف  جت فففف يا ف ففففف  ج  فففف  ع يففففف  
للال ففففججن ال   فففففب ي فففف ف لالطففففف ي  يل ففففجر ال مفففففل الال مفففف س ال   فففففب المشففففال  . جزج فففففحت زن الالحفففف يجر األ  ففففف   

ل جاألزةففففف  19-الشفففففجي عجئحففففف  لك ف ففففف الالفففففب شففففف  ت ج ال فففففج   ال جلم ففففف  جةففففف   فففففم  ج الم ط ففففف  ال    ففففف   ةففففف  ا 
ةل فففففجي لجوي رفففففج   112,5ال جسففففف   األجك ا  ففففف ، اففففف  زل ر  لففففف  ا خ فففففجر  عففففف  الالعفففففجي  الث   ففففف  ال    ففففف  ةففففف  

%، جهفففففففف  األةفففففففف  16,5  ةح   ففففففففج    ففففففففث  ا خ ففففففففجر افففففففف يهج 2020ةل ففففففففجي لجوي رففففففففج   93,5ل جففففففففث   2019
الال جةففففل اواالجففففجلس ال   ففففب جال مففففل رلفففف  الفففف س يفففف ر   لفففف  ال فففف ب  فففف،  الم  لفففف  الحجل فففف   حفففف  ة يفففف  ةفففف  

 زالففففف  الحففففف اع  العم ك ففففف  لال  يففففف  ا  ففففف جب   كففففف  الالعفففففجي  الث   ففففف  جعففففف ب الم يففففف  ةففففف  اوسفففففال"مجيار األع ث ففففف  
للم ط ففففففففففف  ال    ففففففففففف . جزج فففففففففففحت زن الم  ففففففففففف رجر الم  ج ففففففففففف   فففففففففففم  ةشففففففففففف جع الملفففففففففففد اواالجفففففففففففجلس 

( رلففففف  ليعففففف  كث ففففف   ةففففف  األهم ففففف   31جليففففف  )جاوعالمفففففجرب الم ففففف ي يف فففففف  لففففف  ال مففففف  ال    ففففف  ففففففب لجيت فففففج ال 
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األةففففف  الففففف س يث فففففا رلففففف  الال فففففجؤ  جالحففففف   رلففففف   ففففف جي  الخففففف ج    ففففف ايار فجرلففففف  جة  ففففف   لل مفففففل ال   فففففب 
المشففففال  ، جاجالفففف  للال عمفففف   لفففف  رمففففلق ةلمفففف ا رلفففف  زير ال اافففف . جفففففب  الففففج  كلمال ففففج لرففففت سفففف جل  ال فففف     

 ا اطفففففجع الشفففففؤجن اوعالمجر ففففف ، فل فففففج  كلمففففف  األةج ففففف  األةففففف   ال فففففج  الم فففففجر  يئففففف –ل. ه  فففففج  زاففففف    الففففف  
 ال جة .

 األةففففف   ال فففففج  الم فففففجر  يئففففف ا اطفففففجع الشفففففؤجن اوعالمجر ففففف ، –سففففف جل  ال ففففف     ل. ه  فففففج  زاففففف    الففففف   تزل ففففف .4
األةفففف   ال ففففج  لعجة فففف  الفففف ج  ال    فففف   لففففب  –ا  ففففل تح ففففجر ة ففففجلب ال فففف    ز مفففف  زافففف  الغفففف     جالاسففففال ل كلمفففف 

مشفففففجيك   ففففففب اوعالمفففففجع، جالففففف س كفففففجن   يجفففففج  رلففففف  المشفففففجيك  ففففففب زرمفففففج  اوعالمفففففجع ال ففففف  ار جال فففففجل  ال
لففففف و ايتثجدفففففجر هجةففففف  جة فففففث    جلفففففت لجن ةشفففففجيك  ة جل فففففف، كمفففففج   لفففففت سففففف جلت ج تم  جتفففففف ألرمفففففج  المعلفففففا 
 فففففففجلال ف   جال عفففففففجر جتطل فففففففف  لففففففف   ففففففف ج  اوعالمفففففففجع  جلم  ففففففف رجر اواالجفففففففجلي  جاوعالمجر ففففففف  الالفففففففب تم"فففففففل 

 مففففففل ال   ففففففب المشففففففال  . جزشففففففجير سفففففف جل  ال فففففف     زن اعالمففففففجع المعلففففففا رلفففففف  ة ففففففال   كثففففففجي زجل يففففف  فففففففب ال
الم ففففؤجل   رلفففف  ةفففف اي ال فففف ة   ال ففففج     افففف   ففففجاا  شفففف ل ة " ففففد كجففففف  الم  فففف رجر الم ال  فففف  ةفففف  الفففف ج  
األر فففففففففج  جالمعفففففففففجلا ال زاييففففففففف  جالم ظمفففففففففجر ال    ففففففففف  المالخججففففففففف  ل   ففففففففف ج  فففففففففم  ةشففففففففف جع الملفففففففففد 

ب الم ففففففف ع لل مففففف  ال    فففففف  ال جلةفففففف ، ا ففففف ف ال صفففففف    لفففففف  الففففف ي  تلفففففف  الم  فففففف رجر اواالجفففففجلس جاوعالمففففففجر
ففففف  ةففففف  ة اصفففففل   لال ث ففففف  ففففففب ةعمل فففففج رففففف  األجل يفففففجر ال    ففففف  الال م يففففف  اواالجفففففجلي  جاوعالمجر ففففف ، ج مفففففج ي م  

، ج مفففففففج يففففففف   ا  يعج فففففففج  رلففففففف  2030ة ففففففف    الال م ففففففف  ال    ففففففف  جت   ففففففف  ةالطلثفففففففجر  طففففففف  الال م ففففففف  الم فففففففال اة  
  ال   فففففففب. جزج فففففففحت سففففففف جلت ج زن الم  ففففففف رجر المط ج ففففففف  اففففففف  وة فففففففت الظففففففف جف اوسفففففففال" جئ   المففففففف اد

لففففففث ل الفففففف ج  ال    فففففف  الالففففففب ت ففففففج ب ةفففففف  زج ففففففجع   فففففف  ة ففففففال    زج ت اعففففففف تحفففففف يجر جصفففففف ارجر ة ففففففلح  
ل، ج  َّهفففففت  لففففف  زن الم  ففففف رجر شفففففملت ا ففففف ا  ي شففففف   ل لرمفففففج  19- جصففففف   ففففففب  فففففل تففففف ار جر عجئحففففف  لك ف ففففف 

فل فففففففط   تأك ففففففف ا  جت سففففففف خج  ورالثفففففففجي ال  ففففففف   ال ل فففففففط      فففففففم  زجل يفففففففجر ال مفففففففل ال   فففففففب كث ففففففف ا  ل جلففففففف  
المشفففففال  . جزشففففففجير كفففففف ل   لفففففف  ال  يفففففف  ةفففففف  المثففففففجليار ال جةفففففف  الالففففففب تالطل فففففف   لفففففف  الم ففففففال ثل ة"ففففففل الال ففففففججن 
ال  ففففففففجئب ال   ففففففففب، جالال م فففففففف  ال يار فففففففف  ال    فففففففف  الم ففففففففال اة ، جاألةفففففففف  الغفففففففف ائب ال   ففففففففب، جة   فففففففف  ال مففففففففل 

عالمفففففجرب، جال  ففففف ر   مفففففل المففففف ز ، جت  يففففف  ال مفففففل الالطففففف رب، ج   هفففففج ةففففف  ال  فففففجيج ال جةففففف  الالفففففب ت م" فففففل او
زجل يفففففف  لل مففففففل الال مفففففف س ال   ففففففب. جفففففففب  الففففففج  كلمال ففففففج زر  ففففففت رفففففف  تم  جت ففففففج ألرمففففففج  الفففففف جي    فففففف  ال جليفففففف  

ل ة  ،  يئ   ج  لل م  ال      ال جلة .  للمعلا  جل عجر جالال ف    جالالب ت ش  

جزيففففف  المجل ففففف  جالالخطففففف   اواالجفففففجلس  عم  ييففففف  ال ففففف لان،  –  ة فففففجلب الففففف كال ي  عث يفففففل  اففففف اه   ةحمففففف  زل ففففف .5
كلمففففففف  اسفففففففال ل ج اال ففففففف ي  الالح فففففففف  لل ففففففف  ار جال فففففففجل  المشفففففففجيك   فففففففففب اوعالمفففففففجع، جت ففففففف ي  الشففففففف   للمعلففففففففا 

،  اواالجفففففجلس جاوعالمفففففجرب ل ر تفففففف ل  ففففف  لجي    ففففف  رجليففففف  لم جاشففففف  ة  ففففف رجر ففففففب  جيففففف  األهم ففففف  ج ففففف
ة  لففف  لا  ففف  تمففف  ا فففج الففف ج  ال    ففف  جال فففجل  ك فففل، كمفففج ت ففف    ة جل فففف  جلشففف    لففف  ة فففجلب ال ففف    ز مففف  زاففف  

األةففففف   ال فففففج  لعجة ففففف  الففففف ج  ال    ففففف ، رلففففف  الففففف جي الففففف س ي ففففف    فففففف رلففففف  يزا األةج ففففف  ال جةففففف ،  –الغففففف   
افففففت تال فففففج   ف فففففف الالحففففف يجر فيسفففففج  جت  يففففف  ال مفففففل ال   فففففب المشفففففال   جالال جةفففففل اواالجفففففجلس ال   فففففب ففففففب ج 

جاو ال جعففففففجر اواالجففففففجلي  جالجفففففف   جر المجل فففففف . جزشففففففجي ة جل ففففففف زن ا   ففففففجل الفففففف جي    فففففف  ال جليفففففف  للمعلففففففا 
ي م" فففففففل ف صففففففف  ة ات ففففففف  للالشفففففففججي  ففففففف   تففففففف ار جر ة فففففففالع ار األزةففففففف  اواالجفففففففجلي  جالمجل ففففففف  ال جلم ففففففف  رلففففففف  

ل جالالغ ففففف  الم فففففج ب 19- ج عجئحففففف  لك ف ففففف ااالجفففففجلار الففففف ج  ال    ففففف ، جتفففففأى   ال  اةفففففل األ ففففف   جففففففب ة ففففف ةال
جالمخفففففججف ةففففف  ا المفففففجور ال كففففف ل اواالجفففففجلس ال فففففجلمب، جتففففف ار جر األزةففففف  األجك ا  ففففف  الالفففففب زل فففففت  ظ،ل فففففج 
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ال ففففففلث   رلففففففف  الفففففف ج  ال    ففففففف   شففففففف ل  ففففففج . جز ففففففف  ة جل ففففففف زن الم ط ففففففف  ال    ففففففف  ةفففففف  زك"ففففففف  الم فففففففجد  
جسفففففف    األةفففففف  الفففففف س ي ففففففال رب الم يفففففف  ةفففففف  الال ففففففججن ر   فففففف   لجفففففف ةجر الغفففففف ا  جايت ففففففجع زسفففففف جي ال ففففففل  األس

ففففففف  رلففففففف  ت   فففففففق عم  ييففففففف  ال ففففففف لان جالال اة فففففففج الالفففففففج  اال   ففففففف  ةثفففففففجلي   جالال  ففففففف   اففففففف   الففففففف ج  ال    ففففففف ، جزكَّ
ل لر تفففففف للم ظمفففففجر  اوسفففففال"مجي ال يارفففففب ال   فففففب المشفففففال   جاألةففففف  الغففففف ائب ال   فففففب، ج ففففف  و ة جل فففففف ز فففففف يعففففف  

 فففففف  جيعففففففج  األرمففففففج  ف شففففففج  شفففففف اكجر ةفففففف  الفففففف ج  ال    فففففف  ف عففففففجز هفففففف ا جالجفففففف جلي  ج  فففففف ر الالم يففففففل ال   
المشففففف جع ال   فففففب المشفففففال  . جففففففب  الفففففج  كلمالفففففف زرففففف ب رففففف  زةلفففففف زن تحظففففف  ة  ففففف رجر األةففففف  الغففففف ائب 

(  جلعم  ييففففففف  31ال   فففففففب  جوهالمفففففففج  الففففففف،ز   فففففففم  زع ففففففف   ال مففففففف  ال    ففففففف  ال جلةففففففف  ففففففففب لجيت فففففففج ال جليففففففف  )
 ث  . كمفففففج ت ففففف     جلشففففف   لىةج ففففف  ال جةففففف  رلففففف    ففففف  الال ظففففف    ةالم  فففففج  ألرمفففففج  الع ائ يففففف  ال يم  اد ففففف  الشففففف
 المعلا ال عجر جالال ف  .

 إقرار جدول أعمال المجلس: ثانيًا:

 ، جزا و رل  ال ح  الالجلبلجالمال م  ا  ي  اسال  ر المعلا ةش جع ع ج  زرمجلف

افر ال جالالح    للملد اواالججلس جاوعالمجرب الم ف ع لمعلا عجة   ال ج  ال      رل   -البند األول:  -
 (.31ة ال   ال م  ل.ع )

 ةج ي الع  ة  زرمج . -البند الثاني:  -
 

 ثالثًا: بعد المناقشات، اعتمد المجلس القرار المرفق.
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 ثانيًا: القرار
 



8 

 

 
 قــــــــــرار
 بشأن

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

 

 ،21/7/2022المنعقدة بتاريخ  العاديةغير في دورته  إن المجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري 
 بعد اطالعه على: -

 ة ك   األةج   ال جة ، ▪
، جيا  2004 5 23( االجيي  16( ل.ع )280ا ايس ةعلا عجة   ال ج  ال      رل  ة ففففففففال   ال م  يا  ) ▪

 ،2014 3 26االجيي  ( 25( ل.ع )605)
( 2229، جيا  )2001 2 14( االجيي  67( ل.ع )1406ا ايار المعلا اواالجففففففففففففففجلس جاوعالمجرب يا  ) ▪

( ل.ع 2279، جيا  )2020 2 6( االفففجيي  105( ل.ع )2262، جيا  )2019 9 5( االفففجيي  104ل.ع )
( 108( ل.ع )2304)، جيا  2021 2 4( االجيي  107( ل.ع )2288، جيا  )2020 9 3( االجيي  106)

 ،2022 2 10( االجيي  109( ل.ع )2325جيا  ) ،2021 9 2االجيي  
  الجئ  زرمج  اعالمجرجر المعلا رل  ة ال   كثجي الم ؤجل  ، ▪

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

 ُيقــــرر

جاوعالمجر   الالجل   فب الملد اواالججلس جاوعالمجرب لمعلا ل الم اف   رل  ت م   الم   رجر اواالججلي  أوالً 
 (ل31عجة   ال ج  ال      رل  ة ال   ال م  فب لجيتف ال جلي  )

 .ت  ي  األة   ال ج  .1
)العم  يي   ت  ي      ةالج    ت     ا ايار ال جي  ال ا    لل م  ال    فف  الال م ي ل اواالججلي  جاوعالمجر   .2

 (.2019 1 20اللث ج   ل 
 الال    المح ز وسال مج  ةالطلثجر ة ط   الالعجي  الح   ال      ال ث   جإاجة  اوتحجل العم كب ال   ب. .3
لر  ال ج  ال      الم ال     ل،عئ   ال  يي   للح   ة  األرثج  اواالججلي  جاوعالمجر   المال تث   .4

 رل  ه و اوسال جف .
 .جلع  الالح يجر ال  يث   ال جشئ  ر فال ؤي  ال      ل،االججل ال امب جيل   ة  .5
 الال جفب اواالججلس جاوعالمجرب ة  عجئح  ك يج ج فب ال ج  ال     . .6

 (.2030 – 2021اوسال ات ع   ال      ل،سالخ اةجر ال لم   للطجا  ال يي  ) .7
 .الال ججن ال  جئب ال   ب .8

 .الال م   ال يار   ال      الم ال اة  .9
 .األة  الغ ائب ال   ب .10
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اوسال مج  ال  ، ب للم     فب المحجص ل ال ث   جت م   ت   جر ت     األيا ب لالح    اف الج   .11
 .الح ي" جالمحجفظ  رل  الم ايل الطث      جسال مج  ال يار  

 .اسال اة  الم ارب ال      .12

 تع    لجل  افةجيار ال      المالح   فب ةخالث  الالش ي جر الالخجج  . .13
ال   يال   فب ة اع   كجيى  الع جف جيىجيهج الغ ائ   الخط    رل  الش ق لر  عم  يي  الج ةج   .14

 الج ةجلب.

 (.2027-2023افدجي اوسال ات عب اوسال شجلس لم     ال مل اوعالمجرب ال   ب ) .15
   شج  الم ك  ال   ب ل ياسجر الالم    اواالججلس جاوعالمجرب ا جل  فل ط  . .16
 ح يجر الجح   جاف  ج   .لر  العم  يي  ال م    لم اع   الال .17
 (.2030اوسال ات ع   ال      لال  ي  ال مل الالط رب ) .18
  .2030اوسال ات ع   ال      لل   ر   مل الم ز  فب  دجي زه اف الال م   الم ال اة   .19

  عففففجز لياسففففف   ففففف   ال يم  اد ففففف  الشففففف ث    رففففجل  رففففف ر ة  ففففف ع ل الع ائ يفففف الطلففففق ةففففف  العم  ييففففف  ل ثانيـــــاً 
( للمعلففففففا اواالجففففففجلس 110ل رلفففففف  الفففففف جي  )اواالجففففففجل   فففففف  ال سففففففمب فففففففب الفففففف ج  ال    فففففف  شفففففف جل   

جاوعالمففففجرب   فففف  ت  يلففففف فففففب  فففف   ة، ظففففجر الفففف ج  األر ففففج ،  الفففف  يال فففف   ر  ففففف رلفففف  ال مفففف  
 (.31ال      ال جلة  ل.ع )

الملفففففففد صففففففف ج   ةشفففففففجيي  ال ففففففف ايار الخجصففففففف   فففففففجلث  ل الم  يعففففففف  ففففففففب  ال جةففففففف الطلفففففففق ةففففففف  األةج ففففففف   لثالثـــــــاً 
اواالجفففففجلس جاوعالمفففففجرب، جالم الففففف ر صففففف جيهج رففففف  ال مففففف ، جفففففف  الم جاشفففففجر الالفففففب عففففف ر  ففففف،  هففففف ا 

لل مففففففففففف    اوعالمففففففففففجع، جيف  فففففففففففج  لفففففففففف  اعالمجرفففففففففففجر المعلففففففففففا اواالجفففففففففففجلس جاوعالمففففففففففجرب الالح ففففففففففف  ي
  جلعم  يي  الع ائ ي  ال يم  اد   الش ث  . 

الخجصفففف   ففففجلملد اواالجففففجلس جاوعالمففففجرب فففففب صفففف يتف  ال ىففففجئ  كجففففف   إيسففففج  ال جةفففف  األةج فففف  ت ل ففففدل رابعــــاً 
  لفففف (، 31ال  جئ فففف ، الم ففففف ع لمعلففففا عجة فففف  الفففف ج  ال    فففف  رلفففف  ة ففففال   ال مفففف  فففففب لجيتففففف ال جليفففف  )

،   فففففففف  ت ففففففففم   لل مفففففففف  الالح فففففففف  ي  اوعالمجرففففففففجر ة رفففففففف  افففففففف   ةفففففففف  شفففففففف   اثففففففففل األر ففففففففج  الفففففففف ج 
 . يع   جلملدالم، ظجر الالب زا ت ج ال ج  األر ج      الم   رجر الم

 
(21/7/2022 –د.غ.ع  – 1234)ق   
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 ثالثًا: الكلمات
 



11 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كلمـة 
 جامع معالي السيدة/ نيفين

 وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية
 

 تلقيها
 الدكتورة دينا محمود

 وكيل وزارة التجارة والصناعة
 
 
 فــي

 في دورته غير العادية اجتماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــي
 على المستوى الوزاري

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022يوليو/ تموز  21األمانة العامة: 

 

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ـــــــــــــــــــ
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 ،العربية الدول لجامعة العام األمين -حمد أبو الغيط أ / السفير معالي

 الوزراء، المعالي أصحاب

 عضاء الوفود،أرؤساء و  ةصحاب السعادأ

 الحضور، واألخوات اإلخوة

 ،ضيوفنا الكرام
 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم
عم  ييففففف  ةجففففف  ال    ففففف ، شفففففجك   ل ففففف  تلث فففففال   لر ت فففففج  بان زي فففففق   ففففف  ففففففب الففففف ك  ال"فففففج  با ايففففف  يشففففف ف 

الففففف جي    ففففف  ال جليففففف  للمعلفففففا لم جاشففففف  الملفففففد  بفففففف بجاوعالمفففففجر سلح ففففف ي زرمفففففج  المعلفففففا اواالجفففففجل
   ففففففجلع ائ  الشفففففف    فففففففب  الم ففففففف ع لل مفففففف  ال    ففففف  فففففففب لجيت ففففففج الحجليفففففف  جال"،ىففففف بجاوعالمففففففجر ساواالجفففففجل
رمففففففج  ال مفففففف ، جالالفففففففب تؤكفففففف  رلفففففف  لرم ففففففج ال جةفففففففل ز  عففففففجر   بةالم  فففففف  ل ففففففج الال ف فففففف  فففففففف ،2022 فففففف فمث  

 .ال م   جلع ائ    عجرج  ص ج رل  

 ال    ففففف ، الففففف ج  لعجة ففففف  ال فففففج  األةففففف   –  مففففف  ااففففف  الغففففف  ز /ة فففففجلب ال ففففف     لففففف  كمفففففج زت عفففففف  جلشففففف  
 جالالح ففففف  ، افرففففف ال، ففففففب يثففففف ل   ج الالفففففب الع ففففف ل رلففففف  كجفففففف  ال جةففففف  األةج ففففف رمفففففل  ف يففففف ج  جة فففففجر يف،

 المال  ل . ، جلعج فال م  ال      جالمعلا اواالججلس جاوعالمجرب ألرمج  جالال ظ  

 رلفففففف المشففففففال   جالالففففففب   كفففففف  ف  ففففففج  باعالمجر ففففففج ال فففففف   ل ؤكفففففف  تم فففففف  ج ا ؤيال ففففففج فففففففب ال مففففففل ال   فففففف بيففففففأت
 فففففج مهففففف اف امز ،  مفففففج ي ففففف   ففففففب تح  ففففف  ال   فففففبال ففففف   جالالحففففف يجر جالمالغ ففففف ار اواالجفففففجلي  ففففففب رجلم فففففج 

ل ففففففجر رمل ففففففج الال مفففففف س المشففففففال   يي فففففف   لالطففففف ي   بجت فففففف يا ف فففففف  ج  فففففف  ع يففففف  للال ففففففججن ال   فففففف ال    ففففف 
 فففففففل الالغ ففففففف ار  بفففففففف ، ج جصففففففف   برلففففففف  الم فففففففال س ال فففففففجلم  ال م فففففففج ال   فففففففب ففففففففب ة ج ففففففف  ةال  ةففففففف جت ففففففف  

 ال     .األاطجي ت اع  ج  الالبجالالح يجر 

 خوات الحضور،خوة واألاإل

الالففففففب شفففففف  ت ج ال ففففففج   ال جلم فففففف  جةفففففف   ففففففم  ج الم ط فففففف  ال    فففففف   ةفففففف   األ  فففففف  فففففففب  فففففف   الالحفففففف يجر 
،   فففففا ا خ فففففل  عففففف  الالعفففففجي  الث   ففففف  ال    ففففف  ةففففف  األجك ا  ففففف ا الشفففففجي عجئحففففف  ك يج فففففج جاوزةففففف  ال جسففففف   

ةح  فففففففففج   فففففففففث  ا خ فففففففففجر  2020ةل فففففففففجي لجوي رفففففففففج   93.5ل ثلففففففففف   2019  ةل فففففففففجي لجوي رفففففففففج 112.5
ب الم  لففففف  الحجل ففففف  ال ففففف ب  حففففف  ة يففففف  ةففففف  الال جةفففففل اواالجفففففجلس رل  فففففج فففففف صفففففث  ل اةفففففج  ز%. 16.5اففففف يهج 

ال   فففففب جال مفففففل رلففففف   زالففففف  الحففففف اع  العم ك ففففف  ج  ففففف  العم ك ففففف  لال  يففففف  ا  ففففف جب   كففففف  الالعفففففجي  الث   ففففف  
 ع ث   للم ط   ال     .جع ب ة ي  ة  اوسال"مجيار األ
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 الكرام، الحضور
ر ال جةففففففف  ل رففففففف ال جالالح ففففففف   للملفففففففد رمفففففففج  هففففففف و الففففففف جي  ال  يففففففف  ةففففففف  الم  ففففففف رجز يال فففففففم  عففففففف ج  

 بةعلففففففا عجة فففففف  الفففففف ج  ال    فففففف  رلفففففف  ة ففففففال   ال مفففففف  ففففففف  لفففففف اواالجففففففجلس جاوعالمففففففجرب الم فففففف ي يف ففففففف 
( جهففففففب ةفففففف  األهم فففففف  ةففففففج يث ففففففا رلفففففف  الال ففففففجؤ  جة يفففففف  ةفففففف  الحفففففف   رلفففففف  31لجيت ففففففج ال جليفففففف  يافففففف  )

لففففف      جاجالففففف  للال عمففففف   ففففف جي  الخففففف ج    ففففف ايار تال لففففف   م  ففففف رجر اسفففففال ات ع   لل مفففففل ال   فففففب المشفففففال
جة  ففففففج اوسففففففال ات ع   ال    فففففف  ل،سففففففالخ اةجر ال ففففففلم   للطجافففففف  ال ييفففففف   ير ال اافففففف ،زةلمفففففف ا رلفففففف   رمففففففلق 
، جةعفففففففج  الال م ففففففف  ال يار ففففففف  ال    ففففففف  الم فففففففال اة  جاوسفففففففال ات ع   ال    ففففففف  لل  ففففففف ر   مفففففففل 2021-2030

م  الملفففففففد اواالجفففففففجلس  فففففففف   فففففففت   الالفففففففبالمففففففف ز  ج   هفففففففج ةففففففف  الم  ففففففف رجر اواالجفففففففجلي  جاوعالمجر ففففففف  
 جاوعالمجرب لمعلا عجة   ال ج  ال      رل  ة ال   ال م . 

 مففففففج  بال   فففففف سةفففففف  شففففففأ  ج لففففففف  رمل فففففف  الال جةففففففل اواالجففففففجل  يعجا فففففف افففففف ايار اتخففففففج    لفففففف هفففففف ا ج جففففففث   
 ل  جل عفففففجر جالخففففف ج  ل ففففف  فففففج سففففف ف ت  زرلففففف  ى ففففف  كث ففففف    بجإ  ففففف، بيح ففففف  ال فجه ففففف  جال  فففففج  للمففففف اد  ال   ففففف

 يشفففففف  هج الالففففففب جالمال،  فففففف  المالغ فففففف ار ال فففففف ي   اورالثففففففجي   فففففف   تأ فففففف  رمل فففففف  جافففففف ايار      فففففف  ا الففففففجئ 
 ال اه . ال ات فب ال جلمب اواالججل

 أصحاب المعالي والسعادة،
 ،ىةج فففف  ال جةففففف  لعجة فففف  الففففف ج  ال    ففففف لجالال ففففف ي  ل ففففف جلت   ج  الشفففف   زكففففف ي زن  و ي فففف  ب و الخالفففففج  فففففب

 لل فففف ت   سفففف ف اعالمجر ففففج ت فففف ل الالففففب   جالال ففففججن األ فففف    ج فففف جر الحجل فففف  للمعلففففا،ةففففل فففففب زن الفففف جي  يجا  ففففب 
  جل عجر. زرمجل ج

  جل عجر، ع  ل ج ل ل  جي   الج اب يل م ج زن جعل ر  الم ل  سجئل  
 ال ج  ل     ج    الم ل          ل  ف

 جالج،ر، الخ   ف ف لمج عم  ج   هللا جف  ج

 وبركاته،،، هللا ورحمة عليكم والسالم             
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 كلمـة 
 األمانة العامة 

 
 

 تلقيها
 هيفاء أبو غزالة  /ةالسفيرة الدكتور سعادة

 األميـن العام المساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية
 
 
 فــي

 في دورته غير العادية اجتماع المجلــس االقتصــــادي واالجتماعــي
 على المستوى الوزاري

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022يوليو/ تموز  21األمانة العامة: 

 

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 ـــــــــــــــــــ
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 الوزراء ورؤساء الوفودصاحبات وأصحاب المعالي 

 أصحاب السعادة،

 السيدات والسادة،

 
األةففففف   ال فففففج  لعجة ففففف  الففففف ج  ال    ففففف ،  –زتشففففف ف زن ز  فففففل ل ففففف  تح فففففجر ة فففففجلب ال ففففف   ز مففففف  زاففففف  الغففففف   

جتم  جتففففف ألرمفففففج  ةعل فففف ج هففففف ا  ففففجلال ف   جال عفففففجر، الففففف س كففففجن   يجفففففج  رلفففف  المشفففففجيك  ة  فففف  ففففففب هففففف و 
 جليفففففففففف  لفففففففففف و ايتثجدففففففففففجر هجةفففففففففف  ة ففففففففففث    جلففففففففففت لجن  لفففففففففف ، جتطل ففففففففففف  لفففففففففف  الخفففففففففف ج  ال  فففففففففف  الفففففففففف جي  

 ل ال   ب المشال  .ل زجل ي  فب ال مم"   جلم   رجر اواالججلي  جاوعالمجر   الالب ت  

 جليففففف  ال  ففففف  كمفففففج يشففففف ف ب زن زي فففففق   ففففف  ففففففب ا فففففال   ا فففففت ال ففففف ب عجة ففففف  الففففف ج  ال    ففففف  ففففففب الففففف جي  
للمعلففففففا اواالجففففففجلس جاوعالمففففففجرب لعجة فففففف  الفففففف ج  ال    فففففف ، جالفففففف س ي   فففففف  فرفففففف ال الملففففففد اواالجففففففجلس 

يففففف  ال يم  اد ففففف  الشففففف ث   (، ففففففب العم  ييففففف  الع ائ  31جاوعالمفففففجرب لل مففففف  ال    ففففف  ال جلةففففف  ففففففب لجيت فففففج )
 الش    .

 ففففففف ر اعالمجرفففففففجر كثفففففففجي الم فففففففؤجل   لم جاشففففففف  كجفففففففف  الم  ففففففف رجر رلففففففف  ةففففففف   ال ففففففف ة   المج ففففففف    ر  
الم ال  فففففف  ةفففففف  الفففففف ج  األر ففففففج  جالمعففففففجلا ال زاييفففففف  جالم ظمففففففجر ال    فففففف  المالخججفففففف  ل   فففففف ج رلفففففف  

  رلففففففففف  الملفففففففففد ال مففففففففف  ال جلةففففففففف ، جاففففففففف  اعال ففففففففف ر تلففففففففف  اوعالمجرفففففففففجر لثلففففففففف ي  الم  ففففففففف رجر المط ج ففففففففف
  ففففففففب ةعمل فففففففج رففففففف  األجل يفففففففجر ال    ففففففف  الال م يففففففف  اواالجفففففففجلي   ث فففففففاواالجفففففففجلس جاوعالمفففففففجرب لل مففففففف ، لال  

     جاوعالمجر ففففففففف ، جتجفففففففففق ففففففففففب ت  يففففففففف  ع ففففففففف ل الففففففففف ج  األر فففففففففج  ال اة ففففففففف   لففففففففف  الال فففففففففجفب ةففففففففف  عجئحففففففففف  
فففففففففففففب ةخاللففففففد ال طجرففففففجر  ار الجففففففل ، ج مففففففج ي   ل19-ك ف فففففف  ل   زي ففففففج  ةفففففف  ة اصففففففل  ة فففففف    الال م فففففف  م  

، ج مففففففففج يفففففففف   ا  يعج ففففففففج  رلفففففففف  المفففففففف اد  2030 فففففففف  جت   فففففففف  ةالطلثففففففففجر  طفففففففف  الال م فففففففف  الم ففففففففال اة  ال   
 ال   ب.

 

 أصحاب المعالي

 السيدات والسادة
فففففوة   ت الم  فففففف رجر المط ج ففففف  زي ففففففج  الظفففففف جف اوسفففففال" جئ   لففففففث ل الفففففف ج  األر فففففج ،  جصفففففف  تلفففففف    

ة فففففلح ، جتفففففأى    لففففف  كلفففففف ف تحففففف يجر جصففففف ارجر الالفففففب لففففف ي ج زج فففففجع   ففففف  ة فففففال    جالففففف ج  الالفففففب ت اعففففف
ةج  ففففففب    يار جاففففف يار تلففففف  الففففف ج  للم فففففب ا ففففف ففففف   ، رلففففف  ة  ل19-ك ف ففففف  ل جف فففففجف   لففففف  تففففف ار جر عجئحففففف  

 ة     الال م  .
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ففففجةطفففف جر فففففب هفففف ا افدففففجي زي ففففج  ا فففف ا  ي شفففف    فففف  ج   ل لرمففففج  كث فففف  ل جلفففف  فل ففففط   الشفففف     ل ؤك    ارالثففففجي  س 
ةففففف  المثفففففجليار ال جةففففف     ف ففففف،  رففففف  رففففف لق تلففففف  ال  ففففف  ،  فففففم  زجل يفففففجر ال مفففففل ال   فففففب المشفففففال  ،  لففففف

   لففففففف  الم فففففففال ثل ة"فففففففل الال فففففففججن ال  فففففففجئب ال   فففففففب جالال م ففففففف  ال يار ففففففف  الم فففففففال اة  جاألةففففففف  جالالفففففففب تالطل ففففففف
الغففففففف ائب ال   فففففففب، جت م ففففففف  ت   فففففففجر ت ففففففف    األيا فففففففب لالح ففففففف   اف الفففففففج ، جة   ففففففف  ال مفففففففل اوعالمفففففففجرب، 

، جت  يفففففف  ال مففففففل الالطفففففف رب، ج   هففففففج ةفففففف  جالالم فففففف   اواالجففففففجلس جاوعالمففففففجرب، جال  فففففف ر   مففففففل المفففففف ز  
 ل زجل ي  لل مل الال م س ال   ب .م"   ر ت  ك  ال  جيج ال جة ، جالالب كمج    

 

 أصحاب المعالي

 السيدات والسادة

ل ةفففففف  ،  يئ  فففففف ج  لل مفففففف  شفففففف   فففففففب   جيفففففف  كلمالففففففب زتم فففففف  الال ف فففففف  جال عففففففجر ألرمففففففج  ةعل فففففف ج هفففففف ا  مففففففج ي  
عالمففففففجرب ال   ففففففب المشففففففال  ، جت  يفففففف  الم فففففف    ال اة فففففف  ال    فففففف  ال جلةفففففف  جيفففففف ر  ال مففففففل اواالجففففففجلس جاو

 لفففف  تح فففف     ففففج  اف  ففففجن ال   ففففب ج ففففمجن ر شففففف فففففب زةفففف  ججئففففج  ةعالم ففففب جفففففب  دففففجي ةفففف  ال  الفففف  
 اوعالمجر  .

 وشكراً 
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 رابعًا: قائمة بأمساء السادة أصحاب املعايل والسعادة

 رؤساء وفود الدول العربية
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 الدول العربية رؤساء وفودوالسعادة معالي السادة أصحاب القائمة بأسماء 

 (على المستوى الوزاري)للمجلس االقتصادي واالجتماعي  غير العاديةن في الدورة يالمشارك 
 

 

 رئيس الوفد الدولة
 ة   رج  جزاي  الج جر  جالالعجي  جالالم ي ز - لا ج ال رثب  رط ف  ال     المملكة األردنية الهاشمية

 ال ك ل الم جر  لشؤجن الالعجي  ال جل   ا زاي  اواالججل –س جل   عم   ةحم  ال  ت  دولة اإلمارات العربية المتحدة
 ال     جالم  جب ال ائ  –س جل  ال      هشج  ا  ةحم  الع لي  مملكة البحرين

 ال     جالم  جب ال ائ  –س جل  ال      ةحم  ا  ي سد  الجمهورية التونسية
 ال جئ   جألرمج   جل  ج      جي  الع ائ   جل جه   –س جل  ال     زة   ص    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ة الشجي  جلم  ج    –  جص  رث  هللا ع ي شب  س جل  ال    جمهورية جيبوتي

 جك ل جزاي  المجل   لل ،اجر ال جل   -س جل  ال كال ي  ييجر ا  ةحم  الخ ي ف  المملكة العربية السعودية

 جزي  المجل   جالالخط   اواالججلس –ة جلب ال كال ي  عث يل  ا اه   ةحم   السودانجمهورية 

  الجمهورية العربية السورية

 ال     جالم  جب ال ائ  –س جل  ال       ل جا ش   رم  زا       جمهورية الصومال الفيدرالية

 ة ي  رج  لائ   ال ،اجر اواالججلي  الخجيع   ا زاي  الالعجي  –س جل  ال     رجل       رثجا  جمهورية العراق

 جزي  اواالججل –ة جلب ال كال ي  س    ا  ةحم  ا  ز م  الج  س  سلطنة عمان

 ال     الم ججب  جلم  ج    – ة    ال  ل    ال    س جل   دولة فلسطين

 الم  جب ال ائ ال     ج  –س جل  ال      سجل  ا  ةثجي  ي  شجفب  قطردولة 

  جمهورية القمر المتحدة

  زاي  المجل  اال ك ل الم جر  للشؤجن اواالججلي   –س جل   د،   ما ال ما  دولة الكويت

 الم  جب ال ائ ال      –س جل  ال      رلب     الحلثب  الجمهورية اللبنانية

 ا زاي  اواالججل جالالعجي   لاي  الالعجي  الخجيع   جالال ججن ال جلبرج   ة ي  – س جل  ال كال ي  ر  ال ي  ةث ج  ةج ق دولة ليبيا

 جك ل جزاي  الالعجي  جالج جر ، يئ ا افلاي  الم ك ي  ل،ت جا جر الالعجيي  –س جل  ال كال ي   لي ج ةحم ل  جمهورية مصر العربية

 الم  جب ال ائ ال     ج  –س جل  ال      ز م  الالجزس  المملكة المغربية
 ة ي  ة جر  ا زاي  الشؤجن اواالججلي  –س جل  ال     رم  ة وس  لييا  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 جزي  الج جر  جالالعجي  - ةحم  ةحم    ا  األش    ة جلب األسالج  الجمهورية اليمنية

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي
 

 المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي 

 غير العاديةفي دورته  

21/7/2022 
 

 


