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رقم  وعـــــــــــــــــالموض رقم البند
 الصفحة

 :تقرير األمين العام األول: البنـد
  ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.108متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -1
 .الجوانب االقتصادية –(109( و)108فيما بين دورتي المجلس ) األمانة العامةنشاط  -2

4 

 علففففففففا ممففففففففتو  ال مففففففففةالففففففففدوة العربيففففففففة جامعففففففففة االقتصففففففففادي واالجتمففففففففاعي لمجلففففففففس الملفففففففف   الثاني:البنـد 
 .الجوانب االقتصادية –(31) د.ع

6 

متابعفففة تنفيفففذ قفففرارات الفففدورة الرابعفففة لل مفففة العربيفففة التنمويفففةا االقتصفففادية واالجتماعيفففة )الجم وريفففة  البنـد الثالث:
ففي دورت فا الماممفة )الجم وريفة ايمفامية الموريتانيفةا ( والتحضفير لل مفة 20/1/2019اللبنانيةا 
2023.) 

10 

 12 منط ة التجارة الحرة العربية الكبر  وتطورات االتحاد الجمركي العربي.  -1 البند الرابع:
 73 آلية عمة اللجان المعنية بالتكامة االقتصادي العربي. -2

 92 االمتثمار في الدوة العربية. :الخامسالبنـد  
 98 .اتفاقية تنظيم ايجراءات الفنية والمالية للن ة البحري للركاب والبضائع بين الدوة العربية :السادسالبند 
 138 .االبتكار المياحي والمياحة الذكيةدعم  :السابعالبند 

البلفدان  إنشاء مجلس وزاري عربفي يعنفا بشف ون ال يئفات المحليفة )البلفديات والمجفالس ال رويفة( ففي البند الثامن:
 العربية.

145 

 154 .تجربة دولة ايمارات العربية المتحدة في ممتبر التشريعات البند التاسع:
 158 ." بمدينة الرياض2030 –طلب المملكة العربية المعودية امتضافة معرض "اكمبو الدولي  البند العاشر:

 163 .العربي المشتركالموضوعات الماصة بالمنظمات وم ممات العمة  :الحادي عشرالبند 
  تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان: :عشر الثانيالبند 

 المجالس الوزارية:: أولا 
 وزراء العفففففففرب الممففففففف ولين عفففففففن شففففففف ون البيئفففففففة الففففففف( لمجلفففففففس 32الففففففففففففففدورة العففففاديفففففففففففففة ) -

 (.14/10/2021 )األمانة العامةا
 لمجلففففففففففففففففس وزراء الن فففففففففففففففة الففففففففففففففففعرب )األمانفففففففففففففة العامفففففففففففففةا( 34الففففففففففففففففففدورة العففففاديففففففففففففففففة ) -

19-20/10/2021.) 
 (.18/11/2021( للمجلس الوزاري العربي للمياه )األمانة العامةا 13)العادية الدورة  -
 ( للمجلفففففففففففففس الففففففففففوزاري العربففففففففففي للميففففففففففففاحة )األمانففففففففففة العامففففففففففةا24الففففففففففففففدورة العاديففففففففففة ) -

8-9/12/2021.) 

200 
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المملكفة األردنيفة  -( لمجلففففس وزراء ايمفكان والتعميفففر العفرب )عمفان38الففففففدورة العادية ) -
 (. 16/12/2021-14ال اشميةا 

)عبفر ت نيفة "فيفديو ( لمجلففففس الفوزراء العفرب لاتصفاالت والمعلومفات 25الفففففففدورة العادية ) -
 .(26/12/2021 بتاريخكونفرانس" 

 للجان:ا :ثانياا 
عبففر ت نيففة "فيففديو كففونفرانس" مففاة )للجنففة الدائمففة لكففودات البنففاء العربيففة  (7)االجتمففاع  -

 .(14/9/2021-12الفترة 
( للجنفففففة الفنيفففففة للملكيفففففة الفكريفففففة )عبفففففر ت نيفففففة "فيفففففديو كفففففونفرانس" بتفففففاريخ 8االجتمفففففاع ) -

13/9/2021). 
االجتماع االمتثنائي للجنة المنظمات للتنمفي  والمتابعفة المنبث فة عفن المجلفس االقتصفادي  -

 (.21/12/2021-20العامةا  األمانة(واالجتماعي 
معفففالي األمفففين العفففام  برئامفففة( للجنفففة التنمفففي  العليفففا للعمفففة العربفففي المشفففترك 52الفففدورة ) -

 (.26/1/2022-24)الرياضا 
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 : األول: تقرير األمين العامالبند 
 ( للمجلس القتصادي والجتماعي.108متابعة تنفيذ قرارات الدورة )  -1
 (109( و)108نشــــــان األمانــــــة العامــــــة ليمــــــا بــــــين دورتــــــــي المجلــــــس )  -2

 الجوانب القتصادية. – 
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 تقرير األمين العام
 القتصادي والجتماعي ( للمجلس108متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -1
  (109( و)108ليما بين دورتي المجلس ) األمانة العامةنشان  -2

 )الجوانب القتصادية(
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:
عمفففففاك ب حكفففففام النظفففففام الفففففداملي للمجلفففففس االقتصفففففادي واالجتمفففففاعي  ت فففففوم األمانفففففة العامفففففة ب عفففففداد ت ريفففففر 

 األمانة العامة فيما بين دورتي انع اده.حوة متابعة تنفيذ قرارات المجلس ونشاط 
 

 )التقرير بمجلد مستقل(
 

 المقترح المنلوب:
 األمر معروض علا المجلس الموقر للتفضة باتماذ ما يراه منامباك.
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 الثاني:البند 

( 31الملف القتصادي والجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة د.ع )
 الجوانب القتصادية. -
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 الملف القتصادي والجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية 
 الجوانب القتصادية -( 31على مستوى القمة د.ع )

 ــــــــــ
 

 عرض الموضوع:
)المرطففففوما  (18( و)2004 )تففففونسا (16  مجلففففس الجامعففففة علففففا ممففففتو  ال مففففة فففففا دورتيفففف  )كل فففف −

عفرض الذ  ي   يواالجتماع يبممئولية إعداد المل  االقتصاد يواالجتماع ي( المجلس االقتصاد2006
ة من قبة المجالس الوزارية العربية والمنظمات العربية المتمصصة وعرض عد  علي   ودرامة الت ارير الم  

 م ترحات  بش ن ا علا ال مة العربية.
 (67د.ع ) (1406)عتمففد بموجففب قففراره رقففم القتصففادي واالجتمففاعا اأن المجلففس الففا إشففارة تجففدر اي −

( المعايير التي يتم في ضوئ ا عرض الموضوعات االقتصادية واالجتماعية علا ال مة 2001 ا)فبراير
 ا   وهي كما يلاالعربية
 يوتراعففف يالعربففف يأن تكفففون هفففذه الموضفففوعات ذات أولويفففة نمفففبية ففففا تح يففف  التكامفففة االقتصفففاد" *  

 المباشر وغير المباشر في ا. يالدور الحكوم
 * أن تت ارب وج ات النظر حول ا بين ممتل  الدوة العربية بحيث يح   عرض ا النتائج المنشودة.

 المشترك. يإطار اآلليات ال ائمة للعمة العرب ي* أن يكون قد تم بحث ا ف
اتمفففاذ ال فففرارات المنامفففبة  يتمفففاعد فففف ي* أن ت فففدم لل مفففة مدعومفففة بالدرامفففات واألبحفففاث الازمفففة التففف

معالجفة الموضفوعات  ييمكفن أن ت فوم بف  ال مفة فف يبش ن ا. وقد أكد الوزراء علا أهمية الفدور الفذ
دامففة الففدوة وتتطلففب معالجت ففا التنمففي  بففين  يتتففوزع ممفف وليات ا بففين عففدد مففن الففوزارات ففف يالتفف

 ممتل  هذه الج ات دامة الدولة."
( 108)الفدورة  مرهفا وآ  المتعاقبفة تف امجلس االقتصادي واالجتمفاعي ففي دور وبعرض الموضوع علا ال −

 اعلافي ف رتي  )أوالك( و)ثانياك( الذي نص ( 2304  أصدر ال رار رقم )2/9/2021بتاريخ 
المل  االقتصفادي تضمين ا في مشروع  التالية الم ترح  صاديةقتالايحاطة علما بالموضوعات   :أولا " 

   ا(31علا ممتو  ال مة د.ع ) لمجلس جامعة الدوة العربيةواالجتماعي 

 (3) مذكرة ُمحّدثة
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من األعباء االقتصادية واالجتماعية  للحد   الدوة العربية الممتضيفة لاجئين المورييندعم  .1
 .متضافةهذه االالمترتبة علا 

قامة االتحاد  .2 الجمركي ت رير حوة الت دم المحرز المتكماة منط ة التجارة الحرة العربية الكبر  وا 
 العربي.

 .ة الناشئة عن االقتصاد الرقمييمعالجة التحديات الضريب .3
 . الوضع االقتصادي في الدوة العربية ما بعد جائحة فيروس كورونا الممتجد .4
 . (2030-2021االمتراتيجية العربية لامتمدامات الملمية للطاقة الذرية ) .5
وت رير حوة  "نوابغ الفضاء العرب"مارات العربية المتحدة الماصة ب طا  برنامج مبادرة دولة اي .6

 الت دم المحرز بش ن المجموعة العربية للتعاون الفضائي ومشروع ال مر الصناعي العربي
(813). 

 مارات العربية المتحدة بش ن الر ية العربية لاقتصاد الرقمي.دولة اي مبادرة .7
 .2030-2020لزراعية العربية الممتدامة امتراتيجية التنمية ا .8
 البرنامج العربي المتدامة األمن الغذائي. .9

  .2040-2020د الرعوية ر االمتراتيجية العربية لإلدارة الممتدامة للموا .10
إحالة الموضوعات الم ترحة مفن الجم وريفة الجزائريفة الديم راطيفة الشفعبية التاليفة  إلفا األمانفات الفنيفة  :ثانياا 

 للمجالس الوزارية وم ممات العمة العربي المشترك لدرامت ا وف  معايير العرض علا ال مةا 
لتحمين اينتاج االمتعماة الع اني للمكننة في المحاصية الكبر  وتنمية ت نيات تميير األراضي  .1

 والمحافظة علا الموارد الطبيعية بامتعماة الزراعة الحافظة.
 تحمين النوعية التكنولوجية لل مح المنتج محلياك.  .2
عادة ت هية المراعي الطبيعية المتدهورة. .3  حماية وا 
 تبادة المبرات مع الدوة العربية في مجاة تربية ايبة. .4
 التشميصية لألمراض التي تصيب ايبة.دعم تحمين المراقبة الوبائية وال درات  .5
كورونا في الجزائر والدوة فيروس لكتروني في تعزيز الشموة المالي والوقاية من المماهمة الدفع ا .6

 العربية.
 إنجاز درامة حوة إشكالية االقتصاد غير الرممي في الدوة العربية. .7
 االبتكار المياحي والمياحة الذكية. .8

قامففففت األمانففففات الفنيففففة للمجففففالس الوزاريففففة بالتنمففففي  مففففع م ممففففات العمففففة العربففففي المشففففترك لدرامففففة  −
لجم وريففة لالمندوبيففة الدائمففة مماطبففة كمففا تففم الموضففوعات المففذكورة وففف  معففايير العففرض علففا ال مففة  

بتفففففففففاريخ ( 21/1481/5) الجزائريفففففففففة الديم راطيفففففففففة الشفففففففففعبية بموجفففففففففب مفففففففففذكرة األمانفففففففففة العامفففففففففة رقفففففففففم
للموضوعات الم ترحة في الف رة  بالمذكرات الشارحةوالطلب إلي ا موافاة األمانة العامة  29/11/2021
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تعميم ا علا الدوة األعضاء كذلك علي  ال رار و  تنفيذ ما نص   حتا يتمناالم شار إلي ا أعاه   (ثانياك )
 .الماحظاتبداء ا  لاطاع و 

المندوبيفة الدائمفة للجم وريفة الجزائريفة الديم راطيفة الشفعبية مفذكرة تل فت األمانفة العامفة في هذا ايطار   −
الم ترحفففففة لموضفففففوعات بعض الفففففمرفففففف  ب فففففا مفففففذكرات شفففففارحة   23/12/2021بتفففففاريخ  (1050) رقفففففم

لتضمين ا في مشروع المل  االقتصادي واالجتماعي لل مة. وقامت األمانة العامة بتعميم ا علا الفدوة 
كمفففا  بففداء الماحظففات بشفف ن ا.ي 29/12/2021بتففاريخ ( 21/580) مففذكرت ا رقففماألعضففاء بموجففب 

من المندوبية الدائمة للجم ورية الجزائرية   23/1/2022( بتاريخ 67تل ت األمانة العامة المذكرة رقم )
مرف  ب ا المذكرات الشارحة للموضوعين المتب ين الم ترحين من الجم وريفة الجزائريفة بغفرض تضفمين ا 

علفففا الفففدوة  االقتصفففادي واالجتمفففاعي المرففففوع لل مفففة. وقفففد قامفففت األمانفففة العامفففة بتعميم فففاففففي الملففف  
 .1/2/2022( بتاريخ 22/81/5/12/7) بموجب المذكرة رقم األعضاء

( بتففاريخ 320تل ففت األمانففة العامففة مففذكرة المندوبيففة الدائمففة لدولففة ايمففارات العربيففة المتحففدة رقففم )كمففا  −
إدراج موضفففففوع "تجربفففففة دولفففففة ايمفففففارات العربيفففففة المتحفففففدة ففففففي ممتبفففففر   بشففففف ن طلفففففب 23/12/2021

التشففففريعات التمصصففففية" ضففففمن الموضففففوعات الم تففففرح عرضفففف ا ضففففمن مشففففروع الملفففف  االقتصففففادي 
 واالجتماعي المرفوع لل مة.

  الففذي كمففا صففدر عففن االجتمففاع الثففاني للمجلففس الففوزاري المشففترك لففوزراء الميففاه ووزراء الزراعففة العففرب −
قفرار نصفت ف رتف  األولفا علفاا "اعتمفاد مطفة عبر ت نية "فيديو كونفرانس"  27/1/2022تاريخ انع د ب

حالت ففا إلففا ال مففة العربيفة ال ادمففة أو التففي تلي ففا وففف   العمفة التنفيذيففة يعففان ال ففاهرة بنمفمت ا المرف ففة وا 
ا "اعتمفاد المبفاد  علفا اآلليات المتبعة في جامعة الدوة العربية". كما صفدر قفرار نصفت ف رتف  األولفا

حالت فا إلفا ال مفة العربيفة ال ادمفة  أو التفي تلي فا التوجي ية لتحصيص الميفاه للزراعفة بنمفمت ا المرف فة  وا 
 وف  اآلليات المتبعة في جامعة الدوة العربية".

 

 
 المقترح المنلوب:

 األمر معروض علا المجلس الموقر للتفضة باتماذ ما يراه منامباك.
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 لث:االثالبند 

متابعــــة تنفيــــذ قــــرارات الــــدورة الرابعــــة للقمــــة العربيــــة التنمويــــة: القتصــــادية والجتماعيــــة 
ــــــــة:  ــــــــة اللبناني ( والتحضــــــــير للقمــــــــة لــــــــي دورتهــــــــا الخامســــــــة 20/1/2019)الجمهوري

 (.2023)الجمهورية اإلسالمية الموريتانية: 
 

 
 
 
 
 



- 11 - 

 مذكرة شارحة
 بشأن

 متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: القتصادية والجتماعية 
 ( 20/1/2019)الجمهورية اللبنانية: 

 (2023والتحضير للقمة لي دورتها الخامسة )الجمهورية اإلسالمية الموريتانية: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 عرض الموضوع:

 
أصفففدرت ال مفففة العربيفففة التنمويفففةا االقتصفففادية واالجتماعيفففة ففففي دورت فففا الرابعفففة التفففي انع فففدت ففففي الجم وريفففة  -

الجم وريفففففة الترحيفففففب بفففففدعوة ( 1  الفففففذي نفففففص علفففففاا ")20/1/2019( بتفففففاريخ 70اللبنانيفففففة  ال فففففرار رقفففففم )
 االقتصففففاديةا التنمويففففة ةالعربيفففف ال مففففة المتضففففافة الففففدورة الماممففففة ال ادمففففة لمفففف تمر الموريتانيففففةايمففففامية 

ر انع ادها ماة عام  األمانة العامة بالتنمي  مع الدولفة المضفيفة  تكلي ( 2  )2023واالجتماعية  الم  ر 
  " لل مة  لإلعداد والتحضير ألعماة هذه ال مة.

التنمويففففةا ل مففففة العربيففففة الففففدورة الرابعففففة لقففففرارات أعففففدت األمانففففة العامففففة ت ريففففراك مففففوجزاك حففففوة متابعففففة تنفيففففذ  -
 . (20/1/2019ا الجم ورية اللبنانية –بيروت ) االقتصادية واالجتماعية

 

 [بمجلد مستقل وسُيناقش خالل اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولينالتقرير ]
 

 المقترح المنلوب:
 األمر معروض علا المجلس الموقر للتفضة باتماذ ما يراه منامباك.
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  :1/الرابعالبند 

 محور أعمال الدورة:
 مننقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنورات التحاد الجمركي العربي.
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 مذكرة شارحة
 بشأن

  الدورة: محور أعمال -1
 مننقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنورات التحاد الجمركي

 ــــــــــ
 :عرض الموضوع

 :(التنفيذ والمتابعة والمتنلبات) العربية الكبرىمننقة التجارة الحرة : أولا 
 :تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية -1
(؛ حيث 1مرف  ( )16/12/2021-14( للجنة التنفيذ والمتابعة )األمانة العامةا 52) االجتماع د ع   −

ومتابعة تنفيذ  تم عرض ت رير األمانة العامة حوة متابعة تطبي  منط ة التجارة الحرة العربية الكبر 
( د.ع 2305قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي ذات الصلة  والتي كان آمرها ال رار رقم )

. كما تم مناقشة الع بات التي تواج  الدوة العربية في تطبي  أحكام 2/9/2021( بتاريخ 108)
القتصادي العربي  عادة تشغية الموقع ايلكتروني يدارة التكامة االمنط ة  وقد أوصت اللجنة ب

 ايدارة تتابعفي ظة تعدد اللجان التي  وماصةك   لتم ية متابعة الموضوعات الماصة بنشاط ايدارة
س االقتصادي واالجتماعي ذات العاقة لب رارات المجا فيما يتعل  بتعدية آلية التزام الدوة أم   عمل ا.

باالكتفاء بتصحيح رقم ال رار الوارد في الف رة ف د أوصت اللجنة  ؛بمنط ة التجارة الحرة العربية الكبر 
لية بعد تعدية رقم ال رار علا المجلس االقتصادي اآلعرض صلية  ومن ثم لية األالرابعة من اآل

 .لاعتماد واالجتماعي في دورت  ال ادمة
الحرة عمة اللجان الممتحدثة الماصة بتطوير ايطار التشريعي لمنط ة التجارة  بمتابعةقامت اللجنة  −

العربية الكبر  )لجنة الصحة والصحة النباتية  لجنة ال يود الفنية علا التجارة  لجنة تم ية التجارة( 
علا أن تكون حيث أكدت اللجنة   2022 حزيران /والتي يتوقع االنت اء من عمل ا قبة ن اية يونيو

النفاذ ب رار من المجلس  حيز إدمال اكافة الماح  المكملة للبرنامج التنفيذي إلزامية وأن يتم 
كما تابعت اللجنة عمة عدد من اللجان  .بالبرنامج التنفيذي ذات  أموةك   االقتصادي واالجتماعي

   والمعنيةأشادت بممرجات فري  المبراء العرب في مجاة المنافمة ومراقبة االحتكاراتو  األمر  
كون ل ا انعكامات إيجابية علا التعاون إنشاء منصة عربية )شبكة المنافمة العربية( التي ميبمبادرة 

 .العربي المشترك في هذا المجاة
( 7/9/2021-6)األمانة العامةا  المادس  االفنية ل واعد المنش  العربية اجتماعياللجنة  ع دت −

ا الت رير 3مرف  ( )6/12/2021-5)األمانة العامةا  والمابع ( ا الت رير والتوصيات2مرف  )
كما تم المواف ة  .حكام العامة ل واعد المنش إجراء بعض التعديات علا األ (  حيث تموالتوصيات

كما اطلعت اللجنة علا  (.2209)(  وكذلك وضع قاعدة للبند 22علا وضع قاعدة عامة للفصة )
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ي قامت ب  األمانة العامة بش ن ت ييم الوضع الحالي للدوة العربية من حيث ذتحلية االمتبيان ال
للنظر في إصدار  يعية وايلكترونية يصدار ش ادات المنش  وتبادل ا إلكترونياك الجاهزية التشر 

بدعوة المجلس االقتصادي واالجتماعي اللجنة وصت أومن ثم  .ش ادات المنش  وتبادل ا إلكترونياك 
للطلب من الدوة األعضاء ايمراع في ت يئة بنيت ا التحتية والتشريعية الازمة يصدار وتبادة 

كما تم المواف ة علا التعديات التي تم  .ت المنش  إلكترونياك للمضي قدماك في هذا المصوصش ادا
 ها من قبة أعضاء اللجنة علا النممة الن ائية من دلية الممتمدم ل واعد المنش  العربية تم يداك   إجرا

انة العامة تم تكلي  األمو   العتماده من قبة المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  ال ادمة
بطباعت  وتعميم  علا الدوة العربية بعد اعتماده من المجلس االقتصادي واالجتماعي لتعظيم 

 االمتفادة من . 
ع دت لجنة في إطار تحديث آلية تموية المنازعات في إطار منط ة التجارة الحرة العربية الكبر    −

في إطار منط ة التجارة الحرة العربية المبراء ال انونيين الممتصين لتطوير آلية تموية المنازعات 
  (ا الت رير والتوصيات4مرف  ( )30/9/2021-29المابع )األمانة العامةا  ا ياجتماع الكبر 

 تواصلحيث   (ا الت رير والتوصيات5مرف  ( )2/12/2021-30/11والثامن )األمانة العامةا 
ب ا  اك رماة الت رير والتوصيات مرف إ( وتم 13ابتداءك من المادة ) اآلليةمناقشة عدد من مواد  اللجنة

 ماحظات علي ا.البداء يالمواد التي تم االنت اء من ا  للدوة األعضاء 

 الشؤون الجمركية:ثانياا: 
ت نية عبر  23/12/2021بتاريخ  اك امتثنائي اك مدراء عامي الجمارك بالدوة العربية اجتماعالمادة  دع  −

 عماةألمناقشة بند واحد علا جدوة وذلك  ( ا الت رير والتوصيات6مرف  ) كونفرانس""فيديو 
تم المواف ة   حيث لةعد  الم   -وهو اتفاقية تنظيم الن ة بالعبور )الترانزيت( بين الدوة العربية  االجتماع 

ي دورت  فعلا ت رير وتوصيات اللجنة الفنية المعنية  ورفع االتفاقية للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
 ( للنظر في اعتمادها.109)

المملكة األردنية ال اشمية   امن وقعت كة   ف داتفاقية التعاون الجمركي العربي  ب ا فيما يتعل أم   −
جم ورية مصر العربية  علا   مملكة البحرين  المملكة العربية المعودية  دولة فلمطين  دولة قطر

ف ن ا   لنص االتفاقية اك ووف  .  علي ا جميع الدوة الموقعة بامتثناء مملكة البحرينكما صد   .االتفاقية
 النفاذ.ز تحتاج لتصدي  مبع دوة علي ا لتدمة حي  

 : ثالثاا: التحاد الجمركي العربي
ا 7مرفففف  ( )9/12/2021- 8ا األمانفففة العامفففة)( 37ع فففدت لجنفففة االتحفففاد الجمركفففي العربفففي اجتماع فففا )

عمفة لجنفة التعريففة الجمركيفة العربيفة آليفة  اأهم فامفن   رض علي فا عفدة بنفود  حيفث ع ف(الت رير والتوصيات
وقففد أوصففت اللجنففة بالطلففب مففن الففدوة  .الرمففوم الجمركيففة العربيففة من جيففة التفففاوض علففا توحيففد  الموحففدة

  2017 لعفام األعضاء موافاة األمانة العامة بجدوة التعريفة الجمركية العربيفة الموحفدة وف فاك للنظفام المنمف 
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التي لفم تفوا  األمانفة العربية المعني بالمجلس االقتصادي واالجتماعي للدوة  الوزيرمعالي مماطبة  وكذلك
تكلي  األمانفة تم ف د   وبمصوص البند الثاني المحدد.العامة للجامعة بجدوة التعريفة الجمركية بعد األجة 

% 20-0امففففتمراج بنففففود التعريفففففة الجمركيففففة التففففي تتشففففاب  وتت ففففارب فففففي النمففففب المئويففففة المطب ففففة بالعامففففة 
العربيفة  للجنفة التعريففة الجمركيفةوتعميم ا علا الدوة األعضاء لبدء التفاوض علي ا ماة االجتماع ال فادم 

تكليفف  لجنففة التعريفففة و   1/3/2022وف ففاك لمففا يففرد لألمانففة العامففة مففن جففداوة التعريفففة قبففة    وذلففكالموحففدة
% 20-0البففدء فففي التفففاوض حففوة الرمففوم الجمركيففة المتشففاب ة والمت اربففة مففن بالجمركيففة العربيففة الموحففدة 

زام بمف و  الفدوة األعضفاء ففي إطفار منظمفة التجفارة العالميفة  لحفين ماة االجتمفاع ال فادم للجنفة مفع االلتف
 إبداء اللجنة لتوجي  آمر.

 

 المقترح المنلوب:

 األمر معروض علا المجلس الموقر للتفضة باتماذ ما يراه منامباك.    
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 1  مرلق 
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 2  مرلق 
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 3  مرلق 
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 4  مرلق 
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 5  مرلق 
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 6  مرلق 
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 7  مرلق 
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  :2الرابع/ البند

 . آلية عمل اللجان المعنية بالتكامل االقتصادي العربي                 
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 مذكرة شارحة
  بشأن

 آلية عمل اللجان المعنية بالتكامل القتصادي العربي 
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:
تتــولى " أن نصففت المففادة الثانيففة عشففر مففن اتفاقيففة تيمففير وتنميففة التبففادة التجففاري بففين الففدوة العربيففة علففا -

عـرض األمانة العامة للشـؤون القتصـادية باألمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة قعـداد تقريـر سـنوي يُ 
على المجلس عن سير التجارة بين الدول األنراف لي التفاقية والمصاعب التي تواجه التنبيق وسـبل 

 (ماممففاك )ورد فففي المففادة  مففالالمففادة وكففذلك   ففذهل وتنفيففذاك  ."معالجتهــا والقتراحــات الالزمــة لمواجهــة ذلــ 
المفففذكرة   أعفففدت األمانفففة العامفففة التجفففارة الحفففرة العربيفففة الكبفففر  مفففن البرنفففامج التنفيفففذي لمنط فففة)تامفففعاك( و

في ضوء متابعت ا لعمة اللجان الممتلفة المعنيفة بالتكامفة االقتصفادي الموضوع هذا الشارحة التالية حوة 
أو متابعففة تنفيفذ اتفاقيففة تحريففر   التجففارة الحفرة العربيففة الكبفر العربفي؛ مففواء مفا يففرتبط من فا بتفعيففة منط فة 

أو ايعففداد يقامففة االتحففاد الجمركففي العربففي  حيففث تواجفف  تلففك   التجففارة فففي المففدمات بففين الففدوة العربيففة
ــأخير لــي اســتجابةلــي  التحــدي األولاللجففان مصففاعب وتحففديات متشففاب ة  يتمثففة  ــدول  عــدد مــن الت ال

 ممثلففيأن مففن غم ر فبففالالقتصــادي العربــي   لجــان المعنيــة بالتكامــللصــادرة عــن التوصــيات اللاألعضــا  
  أحيانففاك يترتففب عليففإال أن التفف مير فففي تنفيففذها هففم مففن قففاموا بصففياغة تلففك التوصففيات  األعضففاء الففدوة 
 ع د بعض االجتماعات بعفد تحديفد أمر  ت جية التوصية ذات ا في عدة اجتماعات  وأحياناك مناقشة إعادة 

ومففن ثففم طففوة الفتففرات الازمففة ينجففاز مففا   موعففد لع ففدها  وهففذا مففا يتمففبب فففي تعطيففة عمففة تلففك اللجففان
 رغبةك   و ذا الت مير قد يصة لعدة منوات  وهذا ما حدا بلجنة االتحاد الجمركي العربيه. و نشئت من أجل أ  

النلب من األمانـة العامـة في اجتماع ا األمير نصت علا " زام الدوة بتوصيات ا  باتماذ توصيةلمن ا ب 
للجامعة مخانبة الوزير المعني بالمجلس القتصادي والجتماعي للـدول التـي لـم تـواف األمانـة العامـة 

جفدوة  ادوعلي  قامت األمانة العامفة ب عفد ."للجامعة بجدول التعريفة الجمركية بعد األجل الموضح أعاله
 .(مرف )اللجان وفر  العمة. بعض الدوة األعضاء لتوصيات  رصد مد  امتجابةل

فأ - ليتمثـل لـي التيييـر المسـتمر لممثلـي عـدد مـن الـدول األعضـا  لـي اللجـان بشـكل  ،التحـدي الثـانيا م 
للتباين بفين    نظراك ؛ مما يترتب علي  إعادة الن اش في بعض الموضوعات  بعد االنت اء من ا ت ريباك متكرر

  وهففذا مففا يتضففح مففن التغييففر البففين فففي عضففاء علففا عضففوية تلففك اللجففانر   مففن تنففاوبوا مففن الففدوة األ
 .مواق  بعض الدوة من اجتماع الا آمر  وهذا من ش ن  تعطية عمة تلك اللجان

فاللجففان   قرارهــاقالــدول األعضــا  لالتفاقيــات التــي تــم بعــض انضــمام  لــي تــأخرالتحــدي الثالــث ويتمثففة  -
واف ففففت علي ففففا كافففففة الففففدوة  كبيففففرة لعففففدة مففففنوات مففففن أجففففة صففففياغة هففففذه االتفاقيففففات  والتففففي بففففذلت ج ففففوداك 
هذه االتفاقيات من ش ن ا االرت اء بالتجارة . و المجلس االقتصادي واالجتماعيها ومن ثم اعتمداألعضاء  
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و أتمتكمة ايجراءات الازمفة للتوقيفع ال أن الدوة األعضاء لم إة  يو المدمية مواء الملعية أالعربية البين
لعفففدم تصفففدي  العفففدد  ممفففا يحفففوة دون دمفففوة بعضففف ا حيفففز النففففاذ نظفففراك   إلفففا هفففذه االتفاقيفففاتاالنضفففمام 
عتمففففدت مففففن المجلففففس االقتصففففادي واالجتمففففاعي فففففي التففففي ا  ؛ مثففففة اتفاقيففففة التعففففاون الجمركففففي المطلففففوب
 إال أن ا لم تدمة حيز النففاذ حتفا تاريمف ؛ ألنف  وف فاك     ووقع علي ا مت دوة عربية2015أيلوة /مبتمبر

تحتاج ييداع وثائ  التصدي  لمبع دوة عربية علي ا لد  األمانة العامة لتدمة    ف ن النصوص االتفاقية
 اك ا إتفاقية تحرير التجارة في المدمات والتي امتغر  التفاوض علي ا نحفو مممفة عشفر عامفأم   .حيز النفاذ

دولففة عربيففة  (12)ورغففم ت ففدم    2017شففباط /المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي فففي فبرايرعتمففدت مففن وا  
دملفت هفذه االتفاقيفة  واعتماد تلك الجداوة من المجلس االقتصادي واالجتمفاعي  إال أن  اجداوة التزاماتب

يفة المتحفدة  االمفارات العربدولفة هفيا المملكفة األردنيفة ال اشفمية    ممس دوة عربية ف طلد  حيز النفاذ 
المملكة العربية المعودية  مفلطنة عمفان  جم وريفة مصفر العربيفة  رغفم صفدور عفدة قفرارات مفن المجلفس 

 هذه االتفاقية.الدوة األعضاء علا التوقيع والتصدي  علا  حث  تاالقتصادي واالجتماعي 

 

 المقترح المنلوب:
 .اتماذ ما يراه منامباك للتفضة ب األمر معروض علا المجلس الموقر
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  :الخامسالبند 
 لي الدول العربية. الستثمار
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 مذكرة شارحة
  بشأن

 لي الدول العربية الستثمار
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:

 :اتفاقية الستثمار العربية الجديدة أولا:
جامعفة مشفروع الممفودة األولففا مفن "اتفاقيفة االمفتثمار العربيفة الجديفدة" وففف  لأن فت األمانفة العامفة ل -

  هففيا دولففة ايمففارات العربيففة المتحففدة  دولففة عربيففة (12)كافففة م ترحففات النصففوص التففي أرمففلت ا 
المملكفففة العربيفففة مملكفففة البحفففرين  الجم وريفففة التونمفففية  الج وريفففة الجزائريفففة الديم راطيفففة الشفففعبية  

جم وريففة مصفففر العربيفففة  دولففة الكويفففت  دولفففة قطفففر   مفففلطنة عمففان جم وريفففة العففرا   المففعودية  
 .  الجم ورية اليمنيةالمملكة المغربية

اة والنشففط مففع مفف تمر األمففم المتحففدة للتجففارة والتنميففة بامففتمرار تواصففل ا الفع ففانففة العامففة قامففت األم -
ب فد  الت كفد مفن  ؛حيث أرملت الممودة ألمفذ كاففة الماحظفات والمرئيفات ففي االعتبفار  )أونكتاد(

 أن االتفاقية الجديدة تتماشا واالتجاه الحديث في مجاة اتفاقيات االمتثمار الدولية. 

قام قطاع الش ون ال انونية باألمانة العامة ب جراء مراجعة شاملة ودقي فة لكاففة   ناحية ال انونيةمن ال -
تفاقيففة االمففتثمار ال   وذلففك مففاة مراجعتفف النففواحي ال انونيففة المتعل ففة بصففياغات االتفاقيففات الدوليففة

 مت ا لكافة الضوابط ال انونية الازم مراعات ا من الناحية ال انونية. ءوالت كد من ما  العربية الجديدة

تعك  األمانة العامة مع البنك ايمامي للتنمية وم تمر األمم المتحدة للتجارة والتنميفة لع فد   حالياك  -
 اجتماع للجنة المبراء ال انونيين من الدوة العربية يبداء الرأي والماحظفات بشف ن مشفروع الممفودة

حول ا  وأمذ كافة ماحظات ومرئيات الدوة العربية   األولا من "اتفاقية االمتثمار العربية الجديدة"
تم يفففداك لعرضففف ا علفففا المجلفففس االقتصفففادي واالجتمفففاعي ففففي دورة قادمفففة حتفففا تمفففرج ففففي صفففورت ا 

 الن ائية.   

 ":أصحاب األعمال والمستثمرين العربمؤتمر "( ل19الدورة )ثانياا: 

فففي العاصففمة الليبيففة طففرابلس  األعمففاة والممففتثمرين العففرب"أصففحاب مفف تمر "( ل19الففدورة )ع  ففدت  -
حكومففة الليبيففة ال"  برعايففة رئففيس ة  تحففت شعار"االمففتثمار وعففودة الحيففا29/11/2021-28يففومي 

جامعفة  اتحفاد الغفر  للاألمانة العامفة  اكة منعبد الحميد الدبيبة  وشارك في تنظيم  دولة الميد/ 
العربية  اتحاد الغر  الليبية  مجموعة االقتصاد واألعماة  ال يئة العامة لتشجيع االمتثمار وش ون 

 ليبيا.دولة المصمصة ب
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  مفن دولفة (20) ( شمصفية اقتصفادية رمفمية مفن نحفو500شارك في فعاليات الم تمر أكثر مفن ) -
االقتصفاد الليبفي وتعزيفز التعفاون  لا مواكبة مرحلة تعافيإدولة عربية  وهد  الم تمر  (16بين م )

إلففا االطففاع . كمففا هففد  ليبيففا االقتصففادية واالمففتثماريةدولففة فففي ن ضففة  الممففاهم العربففي المشففترك
علففا الميامففات والتوج ففات والبيئففة االمففتثمارية الجديففدة والفففرص االمففتثمارية الواعففدة أمففام ال طففاع 

ديففففدة للدولففففة  وج ودهففففا لتح يفففف  تنميففففة المففففاص المحلففففي والعربففففي والففففدولي  فففففي ضففففوء الر يففففة الج
 (.مرف  التوصيات) اقتصادية ممتدامة

 

 المقترح المنلوب:

 .اتماذ ما يراه منامباك للتفض ة باألمر معروض علا المجلس الموقر ل
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 توصيات مؤتمر ليبيا الستثمار وعودة الحياة

  
التامع عشر ألصحاب االعماة والممتثمرين العرب فعاليات الم تمر  11/2021/ 29امتتمت بتاريخ    

بعنوانا  2021 /11/ 29-28المنع د في طرابلس/ ليبيا ب اعة فند  جي دبليو ماريوت ماة الفترة 
االمتثمار في ليبيا فرص واعدة للتنمية واالعمار  الذي ع د برعاية رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة 

بيبة  وبتنظيم من اتحاد الغر  العربية واالتحاد العام لغر  التجارة والصناعة الوطنية دولة عبد الحميد الد
والزراعة في ليبيا  وبالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدوة العربية والم ممة العربية لضمان االمتثمار 

 .المصمصةوائتمان الصادرات ومجموعة االقتصاد واالعماة وال يئة العامة لتشجيع االمتثمار وش ون 
وبعد مناقشة العديد من المواضيع في مبع جلمات حوارية بمواضيع متنوعة والمدامات المصاحبة 
ل ذه الجلمات واالمتماع للعديد من الكلمات االفتتاحية والمتامية والتي تمللت الم تمر من معالي الوزراء 

 .والمم ولين
ن ممططات لإلصاح الم ممي وتحمين البيئة ونو ه المشاركون في الم تمر بما أحرزت  دولة ليبيا م

االمتثمارية والر ية واالمتراتيجية الجديدة الموضوعة للتعافي علا أمس ممتدامة  بما يعد بفتح مجاالت 
 .هائلة يعادة ايعمار ولن ضة قوية لبناء اقتصاد حديث ومتنوع ومتطور

ي تنفيذها في قطاعات الطر  ورحب الم تمر بورش إعادة ايعمار الضممة والمشروعات الجار 
والمواصات والجمور والموانئ واالتصاالت والطاقة والصحة والتعليم والطيران والتجارة والصناعة والمياحة 
والمصار  والتنظيم وايدارة والش ون االجتماعية  والتي من ش ن ا أن تح   طفرة اقتصادية يمتفيد من ا 

تحريك عجلة االقتصاد وعودة التنمية من جديد بعد توق  دام  المواطن الليبي والشركات المحلية بعد
 .لمنوات

كما رحب الم تمر بالمزايا العديدة الممنوحة لامتثمار  بما في  إعفاء اآلالت والمعدات واألج زة 
الازمة لتنفيذ المشروع من كافة الضرائب والرموم الجمركية ورموم مدمات التوريد وغيرها من الرموم 

عفاء الملع المنتجة لغرض التصدير من ضريبة اينتاج ومن الرموم والضرائ ب ذات األثر المماثة  وا 
عفاء المشروع االمتثماري من ضريبة   والضرائب الجمركية المفروضة علا التصدير  وا 

عفاء األرباح الناتجة عن نشاط المشروع إذا ما أعيد  الدمة عن نشاط  لمدة ممس منوات قابلة للتمديد  وا 
 .متثمارها  وحرية إعادة تحوية رأس الماة إلا المارج  وغيرها الكثير من الحوافزا

 :وتوصة الم تمر الا جملة من النتائج والتوصيات والم ترحات تضمنت االتي
 تعزيز االمت رار األمني لما يماهم في تحفيز االمتثمار. •
األمامية  وتحمين البيئة االمتثمارية  تمريع وتيرة التعافي االقتصادي  وامتئنا  ت ديم المدمات  •

 .ارتكازا علا ميامة ايصاح والتنمية الممتدامة الجديدة

 مرلق 
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شجيع االمتثمار في بناء المدن الم دمة وفي البنا التحتية من الطر  والموانئ والمطارات ت •
لا الصيانة والرقمنة والطاقة والمياه والصحة والتعليم والمياحة وغيرها من ال طاعات التي تحتاج إ

عادة تشغية المصانع الكثيرة المتوقفة  إضافة إلا امتكماة مشروعات أمر   أو إعادة البناء  وا 
 .تعطلت بمبب األوضاع الصعبة الماب ة

إفماح مجاة أومع لل طاع الماص لامتثمار في تنويع االقتصاد وزيادة مماهمة ال طاعات  •
 .األمر  غير النفطية في 

تجارية ومجالس رجاة األعماة وتبادة الزيارات بين الممتثمرين العرب تفعية دور الغر  ال  •
 .والليبيين

لغاء ت شيرة  • إعادة تفعية االتفاقيات مع الدوة الش ي ة والصدي ة وتم ية دموة رجاة األعماة وا 
الدموة ألصحاب األعماة العرب  وربط الموانئ والمطارات مع الدوة العربية لتنشيط الن ة 

 .التجاري
ذلية الصعوبات أمام الممتثمرين العرب  وتم ية التحويات المصرفية  وتطبي  ايعفاءات ت  •

 .الضريبية وف ا ل انون االمتثمار األجنبي في ليبيا
 .ايمراع في امتكماة وتفعية المناط  الصناعية والمدمية والمناط  الماصة  •
اب الليبي ل يادة الم ممات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتومطة  وفتح الفرص أمام الشب  •

 .االقتصادية
دعم مشروعات ال طاع الماص في مجاة االمن الغذائي  ال ميما تلك المرتكزة علا الزراعة   •

 .العمودية والتكنولوجيا الحديثة
 .ت ديم المماعدة االجتماعية للفئات األكثر احتياجا •
 .مو  العمةالت كيد علا أن تكون ممرجات التعليم تتواف  مع متطلبات   •
 .تعدية النموذج التنموي المتبع بالدولة بما يتواف  مع التنمية الممتدامة  •
وضع برنامج لمفض تكالي  االمتثمار واالنتاج  واجراء ت ييم موضوعي لتكالي  وحوافز   •

 .االمتثمار م ارنة بالدوة األمر 
 .  مع المرحلةإعادة النظر في ال ياكة العمومية للدولة واطرها ال انونية للتواف  •
 .الت كيد علا امتمرار المصر  المركزي بت ديم الدعم الكامة لل طاع الماص •
 .دعوة الممتثمرين للمشاركة في إدارة وتشغية الشركات والمشروعات التابعة لصندو  االنماء •
 .دعوة الممتثمرين للمشاركة مع محفظة ليبيا افري يا لامتثمار في مشاريع التنمية الممتدامة •
 .مراع في حلحلة ال ضايا العال ة لح و  الشركات الماب ةاي •
 .ايمراع في فتح منافذ جديدة مع دوة الجوار •
 .وضع الية تماند الممتثمرين في ضمان مشاريع م ضد المماطر غير التجارية  •
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ضمان دموة االمواة للصنادي  االمتثمارية بطري ة التامين التمويلي بعيدا عن الضمانات   •
 .والدوليةالميادية 

 .دعوة الممتثمرين لامتثمار بمشاريع الطاقات المتجددة •
الترويففج للمريطففة االمتثماريففة مع ضرورة أن تتضمن هذه المريطة بيانات كافية للمشروعات التي   •

 .يتم إعدادها من ماة مكاتب متمصصة وبالتعاون مع الوزارات المعنية
 

دير لكة من اتحاد الغر  العربية واالتحاد العام لغر  التجارة وفي المتام وج  المشاركون الشكر والت 
والصناعة والزراعة في ليبيا ومجموعة االقتصاد واالعماة  للج ود الطيبة التي بذلت في مبية تنظيم 
ونجاح هذا الم تمر. كما أعربوا عن ت ديرهم العمي  التحاد الغر  الليبية  علا حمن الوفادة والضيافة 

مت باة. كما وج وا بالغ الشكر والت دير الا دولة رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة وحفاوة اال
الوطنية عبد الحميد الدبيبة  علا رعايت  الكريمة واالهتمام البالغ والتم يات الممية التي تم توفيرها 

ون الكامة للم تمر. والشكر موصوة الا ال يئة العامة لتشجيع االمتثمار وش ون المصمصة  للتعا
ووضع كافة ايمكانيات بتصر  الم تمر لما يمثل  من اهمية في اعادة الحياة الا ليبيا العزيزة لتمتعيد 

 .دورها الرائد الذي تمتح   بجدارة
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 :السادس البند  

 .العربيةبين الدول  اتفاقية تنظيم اإلجرا ات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 اتفاقية تنظيم اإلجرا ات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع
 بين الدول العربية 

 ــــــــــ
 عرض الموضوع:

  بشفف ن 7/3/2017( بتففاريخ 147( د.ع )8146أصففدر مجلففس الجامعففة علففا الممففتو  الففوزاري ال ففرار رقففم ) -
مشففروع اتفاقيففة المواف ففة علففا ت ريففر وتوصففيات اللجنففة الدائمففة للشفف ون ال انونيففة  والتففي تضففمنت توصففيةك بشفف ن 

"إعفادة مشفروع "اتفاقيففة الن فة البحفري للركففاب نصففت علفاا الن فة البحفري للركفاب والبضففائع بفين الفدوة العربيفة  
يحالتفف  إلففا مجلففس وزراء الن ففة العففرب  والبضففائع بففين الففدوة العربيففة" إلففا المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي

للنظفر ففي إمكانيففة إففراد اتفاقيففة للتعفاون فففي مجفاة الن فة البحففري بفين الففدوة العربيفة  وأمففر  لتنظفيم ايجففراءات 
 الفنية لن ة الركاب والبضائع بحراك بين الدوة العربية  وذلك بالرجوع إلا االتفاقيات الدولية في هذا المجاة".

  أصفففدر ال فففرار رقفففم 22/10/2017( لمجلفففس وزراء الن فففة العفففرب بتفففاريخ 30وضفففوع علفففا الفففدورة )بعفففرض الم -
 ( والذي نص علاا443)

إحالة مشفروع اتفاقيفة تنظفيم الن فة البحفري للركفاب والبضفائع بفين الفدوة العربيفة  إلفا اللجنفة الفنيفة للن فة  .1
لتنظيم ايجراءات الفنية والمالية للن ة البحري للركفاب والبضفائع بفين  اتفاقية ماصةالبحري  وذلك يفراد 

 الدوة العربية.
دعفففوة لجنفففة األمفففم المتحفففدة االقتصفففادية واالجتماعيفففة لغربفففي آمفففيا )االمفففكوا( إلفففا تومفففيع العمفففة بمفففذكرة  .2

 بية.التفاهم بش ن التعاون في مجاة الن ة البحري لدوة المشر  العربي  لتشمة كافة الدوة العر 
دعوة الدوة العربية إلا التصدي  واالنضمام إلا مذكرة التفاهم التي أعدت ا االمكوا بش ن التعفاون ففي    .3

 " .مجاة الن ة البحري

اجتماعفات للجنفة الفنيفة للن فة البحفري  تفم إعفداد الممفودة المادمفة ففي  ةوعلا مفدار ثمانيف  2018منذ عام  -
 ر إلي ا.صيغت ا الن ائية لمشروع االتفاقية المشا

مشروع االتفاقية المذكورة بموجفب  20/10/2021( بتاريخ 34اعتمد مجلس وزراء الن ة العرب في دورت  ) -
مشفروع اتفاقيفة تنظفيم الن فة البحفري للركفاب اعتمفاد الممفودة المادمفة ل"  ( الذي نفص علفاا499قراره رقم )

لففا مجلففس الجامعففة إجتمففاعي  ومففن ثففم   ورفع ففا إلففا المجلففس االقتصففادي واالوالبضففائع بففين الففدوة العربيففة
 . للنظر في المواف ة علي ا والعمة بموجب ا"

 (مشروع اتفاقية تنظيم الن ة البحري للركاب والبضائع بين الدوة العربيةالممودة المادمة ل :مرلق)
 

 المقترح المنلوب:
 األمر معروض علا المجلس الموقر للتفضة باتماذ ما يراه منامباك.
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 :السابعالبند 
 .االبتكار السياحي والسياحة الذكيةدعم 
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 مذكرة شارحة
 بشأن 

 البتكار السياحي والسياحة الذكية دعم 
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:
 

رقم  الديم راطية الشعبية ةتل ت األمانة العامة مذكرة من وزارة المياحة والصناعات الت ليدية في الجم ورية الجزائري -
 (.1مرف حوة االبتكار المياحي والمياحة الذكية ) ؛22/3/2021( بتاريخ 205/2021)
إلا بيان شامة لوضعية االبتكار المياحي في الدوة العربية  ومد  ميرها علا طري  المياحة  ت د  المذكرة -

الذكية  ثم ت ديم مجموعة من الحلوة ال ابلة للتنفيذ  وأهمية التحوة الرقمي والذكاء االصطناعي في تحفيز الذكاء 
لعوامة المحفزة علا تطوير المنتجات المياحي وتطوير المياحة الذكية  وتحديد محركات االبتكار المياحي  وا

والمدمات المياحية المبتكرة  األمر الذي ميممح للمياحة ب عادة االنطا  بشكة تدريجي  وتمريع عملية 
ومن أهم مجاالت االبتكار المياحيا االبتكار في المنتج أو المدمة  االبتكار في العمليات   اينعاش االقتصادي.

 .بتكار التموي ياالبتكارات الم ممية  اال
الديم راطية الشعبية بعدد من  ةامتتمت مذكرة وزارة المياحة والصناعات الت ليدية في الجم ورية الجزائري -

  .التوصيات
( بتاريخ 2304( ال رار رقم )108في دورت  )أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي تجدر ايشارة إلا أن  -

  ومن بين ا من الجم ورية الجزائرية الديم راطية الشعبية ةالم ترح اتإحالة الموضوع  والذي تضمن 2/9/2021
لدرامت ا وف  معايير الوزارية وم ممات العمة العربي المشترك لس االفنية للمجات إلا األمان هذا الموضوع 

 العرض علا ال مة.
   أوصت بما يلاا11/10/2021-10 يوميبعرض الموضوع علا االجتماع المابع للجنة الفنية للمياحة العربية  -

تكلي  لجنة تطوير االمتراتيجية العربية للمياحة باألمذ في االعتبار تطوير االبتكار المياحي والمياحة الذكية  .1
 ضمن محاور االمتراتيجية العربية للمياحة عند تحديث ا.

بي للمياحة للنظر في ( للمجلس الوزاري العر 24علا الدورة ) المصوصتم عرض توصية اللجنة في هذا ي .2
 " إقرار تلك التوصية.

بتاريخ  (304) وصدر عن  ال رار رقم( للمجلس الوزاري العربي للمياحة 24تم عرض الموضوع علا الدورة ) -
تري األمانة العامة أن يتم عرض موضوع التحوة الرقمي والذكاء (. وفا هذا الش ن   2 مرف ) 8/12/2021

ي تصر  بر ية شاملة تتضمن كافة األنماط االقتصادية  وأال   االقتصادي واالجتماعي مجلسالاالصطناعي علا 
عرض هذا الموضوع علا مجاة المياحة ف ط أو المجاالت األمر  كة علا حدة  وبممما "التحوة الرقمي 

ال مة  ورفع الموضوع إلاوالذكاء االصطناعي في رفع كفاءة االقتصادات العربية في ال طاعات الممتلفة"  
  والطري  األكثر أماناك نحو ممت بة اقتصاد االقتصاد الممتدام ممت باك بمثابة قاطرة ؛ نظراك لكون  العربية الم بلة

 .المعرفة
 المقترح المنلوب:

 األمر معروض علا المجلس الموقر للتفضة باتماذ ما يراه منامباك.
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 البند السابع: البتكار السياحي والسياحة الذكية 
 ( بتاريخ24إن المجلس الوزاري العربي للمياحة في دورة انع اده العادية ) -

   بم ر األمانة العامة للجامعة  وبعد اطاع  علاا8-9/12/2021 
 العامة في هذا الش ن مذكرة األمانة  •
 مذكرة وزارة المياحة والصناعات الت ليدية الجزائرية في هذا الش ن  •
 (.11/10/2021-10توصية االجتماع المابع للجنة الفنية للمياحة العربية ) •
  7/12/2021( بتاريخ 29توصية المكتب التنفيذي للمجلس في هذا الش ن  في دورت  ) •

 وبعد المداولة    
 يقـــــــــرر
 

تكلي  لجنة تطوير االمتراتيجية العربية للمياحة باألمذ في االعتبار تطوير االبتكار المياحي  .1
 والمياحة الذكية ضمن محاور االمتراتيجية العربية للمياحة عند تحديث ا.

والن ة البحري تكلي  المنظمة العربية للمياحة بالتعاون مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  .2
بداء الرأي في الم ترحات التاليةا  -بدرامة وا 

تضمين برامج تدريب الكوادر البشرية في ال طاع المياحي في الدوة العربية  ببرامج تدريبية في   -أ
 م ارات االبتكار والتحوة الرقمي في ال طاع المياحي.

 إنشاء مرصد عربي افتراضي لابتكار المياحي للم ممات الناشئة. -ب
إنشاء شبكة تواصة اجتماعي عربية ممتصة في االبتكار المياحي لت ديم المبراء والمبرات  -ج

 العربية إلا الم ممات الناشئة.
 إنشاء ورشات عمة افتراضية لعرض االبتكارات المياحية التي تح   نجاحاك في -د

 المو  المياحية والدولية. 
 لابتكارات العربية.إنشاء معرض افتراضي بصفة دورية  -هف 
 إنشاء جائزة االبتكار المياحي العربي والعمة علا ترويج االبتكار. –و

عرض النتائج والرأي علا الدورة ال ادمة للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياحة للنظر في  .3
 هذا الش ن.

 
 (8/12/2021( 24د.ع ) – 304) ا                                          

 

 2  مرلق 
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 : الثامن البند
قنشا  مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية )البلديات والمجالس القروية( لي 

 البلدان العربية.
 

  



- 146 - 

 مذكرة شارحة
 بشأن

 الهيئات المحليةقنشا  مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون 
 لي البلدان العربية )البلديات والمجالس القروية(
 ــــــــــ

 
 عرض الموضوع:

 2/9/2021بتففففففففففاريخ ( 108د.ع )( 2309تنفيففففففففففذاك ل ففففففففففرار المجلففففففففففس االقتصففففففففففادي واالجتمففففففففففاعي رقففففففففففم )
بشففففف ن إنشفففففاء مجلفففففس وزاري عربفففففي يعنفففففا بشففففف ون ال يئفففففات المحليفففففة )البلفففففديات والمجفففففالس ال رويفففففة( ففففففي 
البلفففففدان العربيفففففة  قامففففففت األمانفففففة العامففففففة بمماطبفففففة المندوبيفففففة الدائمففففففة لدولفففففة فلمففففففطين بموجفففففب مففففففذكرت ا 

والطلفففففففففففب إلي فففففففففففا موافات فففففففففففا بمفففففففففففذكرة شفففففففففففارحة محدثفففففففففففة   12/12/2021بتفففففففففففاريخ ( 21/1534/5) رقفففففففففففم
للعفففففرض علفففففا المجلفففففس االقتصفففففادي واالجتمفففففاعي  وقفففففد تل فففففت األمانفففففة العامفففففة مفففففذكرة المندوبيفففففة الدائمفففففة 

 .)مرف ( في هذا الش ن 29/12/2021بتاريخ  (2649) لة فلمطين رقملدو 
 
 

 المقترح المنلوب:
 األمر معروض علا المجلس الموقر للتفضة باتماذ ما يراه منامباك.
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   :التاسع  بندال

 دولة اإلمارات العربية المتحدة لي مختبر التشريعات. تجربة 
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 مذكرة شارحة
 بشأن

  تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة لي مختبر التشريعات
 ــــــــــ

 
 عرض الموضوع:

( بتفففففاريخ 319تل فففففت األمانفففففة العامفففففة مفففففذكرة المندوبيفففففة الدائمفففففة لدولفففففة ايمفففففارات العربيفففففة المتحفففففدة رقفففففم ) -
  تطلفففففب مال فففففا إدراج موضفففففوع "تجربفففففة دولفففففة ايمفففففارات العربيفففففة المتحفففففدة ففففففي ممتبفففففر 23/12/2021

 ( للمجلففففففففففس االقتصففففففففففادي واالجتمففففففففففاعي 109التشففففففففففريعات" ضففففففففففمن مشففففففففففروع جففففففففففدوة أعمففففففففففاة الففففففففففدورة )
 .(1 )مرف 

(. وقفففففففد 2مرفففففففف  كمفففففففا تل فففففففت األمانفففففففة العامفففففففة مفففففففذكرة شفففففففارحة مفففففففن دولفففففففة ايمفففففففارات العربيفففففففة المتحفففففففدة ) -
هفففففففو تجربفففففففة إماراتيفففففففة رائفففففففدة لتفففففففوفير بيئفففففففة تجريبيفففففففة آمنفففففففة أوضفففففففحت المفففففففذكرة أن ممتبفففففففر التشفففففففريعات 

لتشفففففففريعات الممفففففففت بة  وتعزيفففففففز المكانفففففففة الرائفففففففدة لدولفففففففة ايمفففففففارات العربيفففففففة المتحفففففففدة كحاضفففففففنة عالميفففففففة 
لفففففا  اك لابتكففففار ومركففففز  لتجريففففب وتطبيففففف  الت نيففففات المت دمففففة التفففففي ترمففففم مامففففح الحيفففففاة فففففي الممففففت بة  وا 

 يعية مرنة في مجاة االبتكار التشريعي.ر مل  بيئة تش
 
 

 المقترح المنلوب:
 األمر معروض علا المجلس الموقر للتفضة باتماذ ما يراه منامباك.

  

 مذكرة ُمحّدثة
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  (1) مرفق
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  (2) مرفق
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 البند العاشر :
ــــة الســــعودية استضــــالة معــــرض ــــة العربي ــــب المملك ــــدولي  نل " 2030 –"اكســــبو ال

 .بمدينة الرياض
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 " بمدينة الرياض 2030 –نلب المملكة العربية السعودية استضالة معرض "اكسبو الدولي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 عرض الموضوع:

مففن الوفففد الففدائم للمملكففة العربيففة المففعودية   30/1/2022( بتففاريخ 324/2124تل ففت األمانففة العامففة المففذكرة رقففم ) -
ففي مدينفة الريفاض   2030والتي تطلب مال ا إدراج بند حوة امتضافة المملكة العربية المفعودية لمعفرض اكمفبو 

 (.مرف القتصادي واالجتماعي )( للمجلس ا109ضمن مشروع جدوة أعماة الدورة )
أوضففحت المففذكرة الشففارحة المرف ففة أن المعففرض الففدولي )اكمففبو( ي عتبففر أحففد أكبففر المعففارض الدوليففة فففي العففالم   -

أش ر  وترتكز فكرت  األمامية علفا قيفام مئفات المشفاركين مفن  6وي  ام كة ممس منوات ويمتمر لمدة أقصاها 
الحضففارية ل ففذه الففدوة وامففتعراض آمففر مففا  الففدوة والمنظمففات الدوليففة والشففركات العالميففة الكبففر  بت ففديم الصففورة

وصففلت إليفف  الت نيففة ففففي ممتلفف  المجففاالت  وت فففديم الحلففوة الازمففة لمواج ففة تحفففديات العصففر وتبففادة األفكفففار 
 وايبداعات من ممتل  مدن العالم. 

ارض أوضحت المذكرة الشارحة أيضاك أن مكتب المعارض الدولية وم فره بفاريس  ي فوم بايشفرا  علفا تنظفيم معف -
عضففواك  ويعتمففد فففوز الدولففة الممتضففيفة لمعففرض اكمففبو علففا  170اكمففبو الدوليففة  ويتكففون هففذا المكتففب مففن 

 تصويت الدوة األعضاء بمكتب المعارض الدولية.
رئفيس مجلفس  -أعلن صفاحب المفمو الملكفي ولفي الع فد األميفر محمفد بفن مفلمان  نائفب رئفيس مجلفس الفوزراء  -

  عن ت دم المملكة رمفمياك لمكتفب المعفارض الدوليفة  29/10/2021الرياض  بتاريخ إدارة ال يئة الملكية لمدينة 
ففففي الريفففاض تحفففت شفففعارا "ح بفففة التغييفففرا الم ضفففي  بكوكبنفففا نحفففو امتشفففرا   2030بطلفففب امتضفففافة اكمفففبو 

 الممت بة". 

 

 المقترح المنلوب:
 األمر معروض علا المجلس الموقر للتفضة باتماذ ما يراه منامباك.
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 : الحادي عشرالبند 
 

 .الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشتر 
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشتر  
 ـــــــ

 عرض الموضوع:
  : أولا 
الفدفاع العربفي المشفترك والتعفاون االقتصفادي بفين دوة الجامعفة العربيفة ( مفن معاهفدة 8وف اك لفنص المفادة ) -

يعتبر المجلس االقتصادي واالجتماعي هو المرجعية ال ومية لم ممات العمفة العربفي  يشفر  علفا حمفن 
ا قيام المنظمات العربية بم ام ا المبينة في مواثي  ا  ي وم ب نشاء المنظمفات وت يفيم أدائ فا واعتمفاد موازنات ف

ودرامة إنجازات ا وت ارير ال يئات الرقابة الماصة ب ا  وكة ذلك يتم من ماة لجنة فنية متمصصة منبث ة 
عن المجلس االقتصادي واالجتماعي تضم في عضويت ا جميع الدوة العربية والمنظمفات العربيفة المعنيفة. 

عففامين يقففرار مطففط وموازنففات وتجتمففع هففذه اللجنففة )لجنففة المنظمففات للتنمففي  والمتابعففة( مففرة واحففدة كففة 
المنظمففات تم يففداك العتمادهففا مففن قبففة المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي  كمففا تجتمففع اللجنففة مففره واحففد كففة 

 عام لدرامة إنجازات المنظمات والحمابات المتامية وت ارير هيئات الرقابة المالية وايدارية الماصة ب ا.
هفففي األمانفففة الفنيفففة للجنفففة المنظمفففات للتنمفففي  والمتابعفففة ولجنفففة إدارة المنظمفففات واالتحفففادات العربيفففة ت عفففد  -

التنمي  العليا للعمة العربي المشفترك برئامفة معفالي االمفين العفام ومفب  للمجلفس االقتصفادي واالجتمفاعي 
أن أصفففدر قفففراراك طلفففب فيففف  مفففن إدارة المنظمفففات واالتحفففادات العربيفففة أن تشفففارك ففففي اجتماعفففات المنظمفففات 

 صة وت ديم ت رير دوري عن ذلك.العربية المتمص
وتنفيفذاك ل ففرارات المجلفس االقتصففادي واالجتمفاعي ب هميففة مشفاركة األمانففة العامفة للجامعففة )ادارة المنظمففات  -

واالتحففففادات العربيففففة( فففففي اجتماعففففات المنظمففففات العربيففففة المتمصصففففة وت ففففديم ت ريففففر ب ففففذا الشفففف ن للجنففففة 
مجلس االقتصادي واالجتماعي  شاركت األمانة العامة للجامعة المنظمات للتنمي  والمتابعة المنبث ة عن ال

)ادارة المنظمات واالتحادات العربية( في االجتماعات التالية لتوضفيح قفرارات مجلفس جامعفة الفدوة العربيفة 
 والمجلس االقتصادي واالجتماعي الماصة بالمنظمات العربية المتمصصة وذلك علا النحو التاليا

 (.12/9/2021-5لم تمر العمة العربي )ال اهرةا ( 47الدورة ) •
( للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والت ييس والتعدين  بتاريخ 60الدورة ) •

7/10/2021 . 
 .11/10/2021مدينة ايمكندرية بتاريخ  –( للجمعية العمومية للشركة العربية للماحة 46الدورة ) •
ب التنفيذي لملت ا االتحادات العربية النوعية المتمصصة  م ر األمانة العامة االجتماع التشاوري للمكت •

14/10/201 . 
 

 (2) مذكرة ُمحّدثة
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( للجمعية العامة لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والن ة 26( للمجلس التنفيذي والدورة )42الدورة ) •
 (.17/10/2021-14البحري )

 (.25/10/2021-24العربية )الدوحةا ( لمجلس إدارة منظمة العمة 95الدورة العادية ) •
 .31/10/2021الدورة الماصة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والث افة والعلوم  بتاريخ  •
 (.14/11/2021-13( للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية ايدارية )ال اهرةا 112الدورة ) •
 (.24/11/2021-23العربية )ال اهرةا ( للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة 19االجتماع ) •
( للجمعية العامة التحاد اذاعات الدوة العربية )الرياضا 41( للمجلس التنفيذي والدورة )106الدورة ) •

12-16/12/2021.) 
 (.19/12/2021-16اجتماعات المجلس التنفيذي لل يئة العربية للطاقة الذرية )أموانا  •
ة األنظمة األمامية الموحدة للمنظمات العربية المتمصصة )األمانة اجتماع اللجنة الفنية المعنية بدرام •

 (.19/12/2021العامةا 
االجتماع االمتثنائي للجنة المنظمات للتنمي  والمتابعة المنبث ة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي  •

 (.21/12/2021-20)األمانة العامةا 
-24للعمة العربي المشترك برئامة معالي األمين العام )الرياضا  العليا( للجنة التنمي  52الدورة ) •

26/1/2022.) 
 العربية المتمصصة(. ت رير بش ن مشاركة األمانة العامة في اجتماعات المنظمات ا1مرف )

 ثانياا: عدم قانونية القرارات التي اتخذتها منظمة المرأة العربية، واستمرار المنظمـة لـي تجاهـل قـرارات المجلـس
 القتصادي والجتماعي:

تنفيذاك لتوجي ات معالي األمين العام  ع دت األمانة العامة اجتماعاك داملياك ضفم  قطاعفات الشف ون ال انونيفة  -
واالقتصففادية واالجتماعيففة  وذلففك المففتعراض ودرامففة قففرارات المجلففس التنفيففذي والمجلففس األعلففا لمنظمففة 

ات المجلس االقتصفادي واالجتمفاعي واألنظمفة األمامفية الموحفدة المرأة العربية التي صدرت بالممالفة ل رار 
للمنظمفففات العربيففففة المتمصصفففة  وكففففذلك المفففتعراض قففففرار مجلفففس الجامعففففة علفففا الممففففتو  الفففوزاري رقففففم 

  والففففذي ي كففففد علففففا مضففففوع منظمففففة المففففرأة العربيففففة يشففففرا  9/9/2020بتففففاريخ  (154د.ع ) (8592)
ظمفففة واللفففوائح األمامفففية الموحفففدة للمنظمفففات العربيفففة المتمصصفففة  المجلفففس االقتصفففادي واالجتمفففاعي ولألن

  والفذي يطلفب 3/9/2015( بتفاريخ 96( د.ع )2075وكذلك قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقفم )
مففن المففدراء العففامين للمنظمففات العريبففة المتمصصففة عففدم إدراج موضففوعات علففا جففدوة أعمففاة المجففالس 

مففات العريبففة المتمصصففة يكففون قففد مففب  للمجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي أن التشففريعية والتنفيذيففة للمنظ
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أصدر في ا قراراك ن ائياك  حتا ال تصدر قرارات من هذه المجالس تتعفارض مفع قفرارات المجلفس االقتصفادي 
 واالجتماعي .

لمنظمفة تم االتفا  ماة االجتماع علا أن ال رارات التي صدرت عفن المجلفس التنفيفذي والمجلفس األعلفا  -
المرأة العربية جاءت بالممالفة للنظام األمامي واللوائح المعتمدة من قبة المجلس االقتصادي واالجتماعي  
وماصةك قرار المنظمة بتفويض المديرة العامة باتماذ ما تراه منامباك بش ن الموظفة التفي تفم إن فاء مفدمات ا  

( للمجلففس 19شففائ ا  بايضففافة إلففا ال ففرار رقففم )وكففذلك الففبطء الواضففح مففن المنظمففة فففي تعففدية اتفاقيففة إن
. وقفففد 1/6/2022التنفيففذي للمنظمفففة بشفف ن اعتمفففاد التجديففد للمفففديرة العامففة لمفففدة أربففع مفففنوات اعتبففاراك مفففن 

أوضففحت اللجنففة أن هففذا ال ففرار جففاء ممالفففاك لإلجففراءات الماصففة بتعيففين أو تجديففد التعيففين للمففدراء العففامين 
وص علي ا في األنظمة واللوائح المعموة ب ا  والمعتمدة من المجلس االقتصادي للمنظمات العربية والمنص

واالجتماعي  وأن االقتراع المري الذي تم  بين ممثلي الدوة األعضاء  إجراء غيفر قفانوني  وأنف  كفان علفا 
ربيفففة ( للنظفففام األمامفففي الموحفففد للمنظمفففات الع9المفففديرة العامفففة للمنظمفففة أن تلتفففزم بمفففا جفففاء ففففي المفففادة )

المتمصصة  التفي تفنص علفا ايعفان عفن شفغور المنصفب قبفة عفام مفن انت فاء الواليفة األولفا  والطلفب 
 من الدوة األعضاء ت ديم مرشحي ا لشغة المنصب.

 ا ص الجتماع قلى ما يليلُ خ -
إرماة مذكرة شارحة عاجلة إلا الدوة العربية األعضاء يحاطت م ب ن قرارات منظمة المرأة العربية  -1

جاءت بالممالفة لألنظمة األمامية الموحدة للمنظمات العربية المتمصصة وقرارات المجلس االقتصادي 
 واالجتماعي. 

س للنظر في تصحيح ال رارات التي الطلب من الدوة أعضاء المجلس التنفيذي ع د جلمة امتثنائية للمجل -2
 صدرت بالممالفة  علا أن يع د االجتماع بم ر األمانة العامة للجامعة.  

عرض الموضوع علا الدورة ال ادمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي في حاة عدم التوصة إلا نتائج  -3
 مرضية فيما مب .

عثمــان للتــدخل لــدى المجلــس القتصــادي ثالثــاا: اللتمــاس المقــدم مــن محــامي الســيدة/ ســها أحمــد علــى 
والجتمــاعي بســبب عــدم قيــام منظمــة المــرأة العربيــة بتنفيــذ حكــم المحكمــة اإلداريــة القاضــي بعودتهــا 

 للعمل: 
تل ا معفالي األمفين العفام مطابفاك مفن محفامي المفيدة/ مف ا أحمفد علفا عثمفان يطلفب فيف  االلتمفاس للتفدمة لفد  

ايداريففة لجامعففة مففبب عففدم قيففام منظمففة المففرأة العربيففة بتنفيففذ حكففم المحكمففة ب واالجتمففاعيالمجلففس االقتصففادي 
  ( 2مرف  . )  مرف  ب  األحكام الصادرة عن المحكمةال اضي بعودت ا للعمة الدوة العربية
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رابعـــاا: حكـــم المحكمـــة اإلداريـــة الصـــادر لصـــالح أحـــد المـــوظفين المتقاعـــدين مـــن المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة 
 الصناعية والتقييس والتعدين: 

( بتفففاريخ 1229مفففذكرة مفففن المنظمفففة العربيفففة للتنميفففة الصفففناعية والت يفففيس والتعفففدين رقفففم ) العامفففةتل فففت األمانفففة 
لصفالح أحفد مفوظفي المنظمفة المت اعفدين  الصفادرمفة ايداريفة   تطلب مال ا عفرض حكفم المحك9/12/2021

 (. 3مرف  ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي )109ضمن مشروع جدوة أعماة الدورة )

 خامساا: حكم المحكمة اإلدارية الصادر لصالح أحد موظفي المنظمة العربية للنيران المدني:
( بتفففففاريخ 779تل فففففت األمانفففففة العامفففففة مفففففذكرة مفففففن المندوبيفففففة الدائمفففففة للجم وريفففففة ايمفففففامية الموريتانيفففففة رقفففففم  )

ب ن المماعي الودية ( 109  تطلب مال ا إحاطة المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  )23/12/2021
ظانففة  والتففي تمففت بففين المنظمففة لتمففوية وضففعية الموظفف  المففاب  بالمنظمففة العربيففة للطيففران المففدني/ محمففد لح

ووزارة التج يز والن ة الموريتانية قد باءت بالفشة ألن المنظمة عرضت دفع نص  الممفتح ات المترتبفة للمعنفي 
مافاك للمنصوص علي  في حكم المحكمة ايدارية  وقد رفض الطر  الموريتاني هذا العرض وشدد علا تطبي  

المنظمفة  لعفدم امتثفاةوبناء علفا مفا مفب   ونظفراك  .ق  كاملة غير من وصةالحكم وامتفادة المعني من جميع ح و 
لدائمففة للجم وريففة ايمففامية الموريتانيففة تطلففب إدراج العربيففة للطيففران لحكففم المحكمففة ايداريففة  ففف ن المندوبيففة ا

نفيففذ الحكففم التوصففية التاليففة حففوة هففذا الموضففوعا "يلففزم المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي المنظمففة بايمففراع بت
بففففام األمانففففة العامففففة الصففففادر مففففن المحكمففففة ايداريففففة لصففففالح الموظفففف  المففففاب  بالمنظمففففة/ محمففففد لحظانففففة  وا 

  (.4مرف  ). بايجراءات التي ا تمذت لتنفيذ الحكم"

 المقترح المنلوب:
ة باتماذ ما يراه منامباك.لاألمر معروض علا المجلس الموقر   لتفض 
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 مشاركة األمانة العامة لي اجتماعات المنظمات العربية المتخصصةتقرير بشأن 

 :12/9/2021-5القاهرة. –( لمؤتمر العمل العربي 47الدورة ) •
الطريف  نحفو التنميفة الممفتدامة  بش ن ت رير المدير العام لمكتب العمة العربي حوة " ريادة األعماة والمشروعات الصغيرة -

للمفففدير العفففام لمنظمفففة العمفففة العربيفففة علفففا ت ريفففره المعنفففون "ريفففادة األعمفففاة والمشفففروعات "ف فففد تفففم ت فففديم الشفففكر  والتمكفففين
الصغيرة الطري  نحو التنمية الممتدامة والتمكين" وعلا كافة الم ترحات الم دمة  حيفث ي عدفده هفذا الت ريفر ال فام بمثابفة ورقفة 

ث ففة آليففات دعففم منظومففة ريففادة األعمففاة فففي الففوطن العر  بففي   وتكليفف  منظمففة العمففة العربيففة ب عففداد امففتراتيجية أمامففية ت مد
عربيففة حففوة ريففادة األعمففاة وف ففاك للمحففاور الففواردة فففي ت ريففر المففدير العففام ن ودعففوة الففدوة العربيففة إلففا دعففم بففرامج تمكففين 

للنفوع االجتمفاعي ففي  الشباب العربي وبناء قدرات م وم ارات م لتنفيذ المبادرات الريادية واالبتكاريفة وتبنفي ميامفات ممفتجيبة
مجاة ريادة االعماة بما يعزز ال درة التنافمية للمرأة العربية في أموا  العمة   ودعوة الدوة العربية يقامفة شفراكات توأمفة 
وتعاون مع هيئات وم ممات عربية ودولية لتحفيز البحث العلمي واالبتكار وتبفادة التجفارب والمبفرات التفي مفن شف ن ا ان 

مبففادرة لففد  الشففباب   و تكليفف  منظمففة العمففة العربيففة بتنظففيم المزيففد مففن البففرامج واألنشففطة فففي مجففاة ريففادة تعففزز روح ال
األعمففاة والمشففروعات الصففغيرة لمدمففة أطففرا  اينتففاج الثاثففة   والت كيففد علففا أن االمففتغاة األمثففة لففرأس المففاة البشففري 

مففن امففتغاة المففوارد الطبيعيففة يضففمن تح يفف  زيفففا دة فففي تنافمففية االقتصففادات العربيففة عالميكففا   ودعففوة الفففدوة العربففي وح 
العربيففة إلففا تففوفير منظومففة حوكمففة لتح يفف  أقصففا امففتفادة وامففتغاة م مكففن لل  ففد رات التكنولوجيففة  وفففتح كافففة اآلفففا  أمففام 

 االبتكار وايبداع بكافة أشكال  وأنماط .
نجففازات منظمففة العمففة العربيففة  نشففاطاتبشفف ن ت ريففر عففن  - (  تففم أمففذ العلففم بنشففاطات  2020 - 2019مففاة عففامي ) وا 

نجازات منظمة العمفة العربيفة )مكتفب العمفة العربفي والمعاهفد والمراكفز التابعفة لف ( مفاة عفامي    مفع 2020 - 2019وا 
يففة فففي ايشففادة بالفعاليففات واألنشففطة المنفففذة مففاة العففامين   والطلففب مففن منظمففة العمففة العربيففة امففتكماة أنشففطت ا التدريب

جميع المجاالت لتطوير م ارات ممثلي أطرا  االنتاج الثاثة ففي الفدوة العربيفة   ودعفوة منظمفة العمفة العربيفة ع فد نفدوة 
قومية حوة " تداعيات جائحة كورونا علا اوضاع العماة العرب "  ومناقشة الميامات االقتصادية واالجتماعيفة للحفد مفن 

 تداعيات ا الملبية . 
المففففالي لمنظمففففة العمففففة العربيففففة مففففن حيففففث الممففففاهمات والمتفففف مرات علففففا الففففدوة األعضففففاء حتففففا تففففاريخ بشفففف ن الموقفففف   -

 2021  تم ت فففففديم الشفكر والت فدير إلفا الفدوة التفي مفددت ممفاهمات ا ففي موازنفة منظمفة العمفة العربيفة لعفام 1/9/2021
ي لفففم تمفففدد بعفففد ممفففاهمت ا ففففي موازنفففة وكفففذلك الفففدوة التفففي مفففددت علفففا حمفففاب المتففف مرات   وحفففث الفففدوة األعضفففاء التففف

والففدوة التففي علي ففا متفف مرات عففن مففنوات مففاب ة بتمففديد ممففاهمات ا   والت كيففد علففا قففرارات المجلففس  2021المنظمففة لعففام 
 االقتصادي واالجتماعي واألج زة الدمتورية بش ن جدولة المت مرات علا الدوة األعضاء.

بشفف ن ت ريففري هيئففة الرقابففة الماليففة وايداريففة وت ففارير مراقبففا الحمففابات عففن الحمففابات المتاميففة للمففنة الماليففة المنت يففة فففي  -
( لكففة مففن مكتففب العمففة العربففي / ال ففاهرة والمعاهففد والمراكففز التابعففة للمنظمففة  ف ففد 31/12/2020( و )31/12/2019)

اليفة وايداريفة وت ريفري مراقفب الحمفابات عفن الحمفاب المتفامي لمكتفب العمفة تمت المصادقة علا ت ريري هيئة الرقابة الم
  والمصفففادقة علفففا ت ريفففري هيئفففة  31/12/2020و 31/12/2019العربفففي / ال فففاهرة للمفففنتين المفففاليتين المنت يتفففين ففففا 

 عة للمنظمة . الرقابة المالية وايدارية وت ريري مراقب الحمابات عن الحماب المتامي للمعاهد والمركز التاب

 1  مرلق 
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بمصوص ت ريفر المراقفب الفداملي ف فد تفم أمفذ العلفم بت ريفر وتوصفيات االجتمفاع االمفتثنائي للجنفة المنظمفات المنبث فة عفن  -
( للجنففة المنظمففات 30(  وت ريففر وتوصففيات االجتمففاع ) 2020ديمففمبر / كففانون  3المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي ) 

(   وتكليفف  المففدير  2021يوليففو / تمففوز  29 – 27االقتصففادي واالجتمففاعي )  للتنمففي  والمتابعففة المنبث ففة عففن المجلففس
 العام لمكتب العمة العربي باتماذ كافة ايجراءات الازمة بش ن تنفيذ التوصيات .

كما اتمذ الم تمر قرار بالت كيد علا قفرارات المجلفس االقتصفادي واالجتمفاعي واألج فزة الدمفتورية بشف ن جدولفة المتف مرات  -
لا الدوة االعضفاء وذلفك لتغطيفة العجفز ففي صفندو  مكافف ة ن ايفة المدمفة   والت كيفد علفا منظمفة العمفة العربيفة اتمفاذ ع

كافففة ايجففراءات الازمففة وف ففا للففنظم واللففوائح المعتمففدة مففن المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي بشفف ن تنفيففذ كففة مففا ورد فففي 
لمف تمر العمففة  47اك لظفرو  جائحفة كورونففا التفي حالفت دون انع ففاد الفدورة توصفيات هيئفة الرقابففة الماليفة وايداريفة   ونظففر 

أقففرت اللجنففة الماليففة المطففة والموازنففة لمنظمففة العمففة العربيففة )مكتففب العمففة العربففي ( والمعاهففد  2020العربففي فففي عففام 
العمة العربيفة نظفراك لثبوت فا    مع أهمية النظر في إمكانية زيادة موازنة منظمة 2022  2021والمراكز التابعة ل ا لعامي 

 ( عاماك .15مدة تزيد عن )
 :7/10/2021 –( للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين 60الدورة ) •

م ( ف د تفم اعتمفاد ت ريفر المفدير العفا60و 59بالنمبة لت رير المدير العام عن نشاط المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي ) -
(   والت كيفففد علفففا الفففوزارات والج فففات ذات الصفففلة بمجفففاالت عمفففة 60و 59عفففن نشفففاط المنظمفففة بفففين دورتفففي المجلفففس )

لدففة ودرامففات تحليليففة  المنظمففة فففي الففدوة العربيففة تزويففد المنظمففة بالبيانففات وايحصففائيات والم شففرات  لتدففتدمكدن مففن إعففداد أد 
  ودعففوة الففدوة  2020-2018ن بمففا فففي ذلففك ت ريففر الصففناعة العربيففة ذات عاقففة ب طاعففات الصففناعة  الت يففيس والتعففدي

العربيففة والج ففات المعنيففة للتففرويج لمنصففة طلبففات وعففروض المنتجففات الصففناعية العربيففة لففد  الشففركات والمصففانع وغففر  
ين فا   والطلفب مفن الصناعة والتجفارة  لتلبيفة احتياجفات ومتطلبفات الفدوة العربيفة والرففع مفن تبفادة المفلع والمنتجفات فيمفا ب

وزارات الصناعة في الدوة العربية التفي لفم تحفدد ممثلي فا ففي منصفة طلبفات وعفروض المنتجفات الصفناعية العربيفة تمفمية 
ن فففاط االتصفففاة ومواففففاة المنظمفففة ببيانفففات التواصفففة   ودعفففوة ن فففاط االتصفففاة المعنيفففة بمنصفففة طلبفففات وعفففروض المنتجفففات 

م ممففات الصففناعية المتففوفرة لففدي م  للتعريفف  بمنتجات ففا لففد  الفففاعلين االقتصففاديين الصففناعية لمشففاطرة قواعففد معلومففات ال
 والم ممات ذات العاقة عربياك ودولياك.

وتوصففيات لجنففة المنظمففات ( 2021مفبتمبر  – 108بشف ن البنففد المففاص ب فرارات المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي )د.ع  -
(" المعنيفة ب فا المنظمفة"  2021يوليفو  - 30 االجتمفاعاالقتصفادي واالجتمفاعي )للتنمي  والمتابعفة المنبث فة عفن المجلفس 

تم تكلي  ايدارة العامة بمماطبة أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي مجدداك لعرض حكم المحكمة ايدارية ففي الفدعو  
نيففر أبوصففبيع علففا المجلففس الصففادر لصففالح أحففد مففوظفي المنظمففة المت اعففدين المففيد الم 29/11/2016بتففاريخ  23رقففم 

( التمففاذ ال ففرار المنامففب  وبمففا ي مدكظففن  المنظمففة مففن تنفيففذ حكففم المحكمففة 109االقتصففادي واالجتمففاعي فففي دورتفف  ال ادمففة )
 ايدارية وف اك لألنظمة واللوائح التنفيذية المعموة ب ا لد  المنظمات العربية المتمصصة.

ف د ت رر دعوة أعضاء المجلس التنفيذي مواففاة المنظمفة تشارات الصناعية " اعتماد شعار "مع د التدريب واالمبمصوص  -
التففدريب واالمتشففارات الصففناعية"  تم يففداك لعففرض أنمففب ثففاث شففعارات علففا االجتمففاع  مع ففدبالنمففاذج الم ترحففة لشففعار "

 ال ادم للمجلس التنفيذي العتماد أحدهم .
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مرات فا ففي موازنفة المنظمفة   ف فد ت فرر حفث الفدوة األعضففاء المعنيفة بش ن موقف  مفداد الفدوة األعضفاء لممفاهمات ا ومت  -
مففن النظففام المففالي  52و 50ب مففرع وقففت ممكففن  وف ففاك لففنص المففادتين  2120لعففام  المنظمففةبمففداد ممففاهمات ا فففي موازنففة 

ع وقففت ممكففن والمحامففبي الموحففد للمنظمففات العربيففة المتمصصففة   وحففث الففدوة األعضففاء المعنيففة بمففداد مت مرات ففا ب مففر 
ولغفففاية  1980(   والطلففب مففن الففدوة األعضفففاء المعنيفففة المبفففادرة لمففداد متففف مرات ا منففذ عففام 2020-2010) عففن الفتففرة
والت يففيس والتعففدين ع ففد  ووف ففاك للجدولففة المعتمففدة   والطلففب مففن ايدارة العامففة للمنظمففة العربيففة للتنميففة الصففناعية 2009

متف مرات ففي موازنت فا لجدولفة المبفالغ غيفر المعتفرض علي فا  ء ففي المنظمفة التفي علي فامفذكرات تففاهم مفع الفدوة األعضفا
ومعالجة المبالغ المعترض علي ا   وقيفام أعضفاء المجلس التنفيذي بالمعي لفد  الج فات المعنيففة ففي دول ففم لفدعم أنشطففة 

 لتزامفات ا وتنفيذ برنفامج عمل فا. ممفاهمففات ا ومتف مرات ا لتدتدمدكدند من الوففاء با ومدادالمنظمفة 
  ف فد اتمفذ قفرار المغربيففةالمملكفة  -معار من وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األمضر والرقمي مبيربش ن  زيادة مكاف ة  -

ض مففع بتكليفف  ايدارة العامففة للمنظمففة بزيففادة المكاففف ة الشفف رية الممففتح ة للمبيففر المففيد عبففد الففرحيم نففاعيم  وبمففا ال يتعففار 
 الائحة التنفيذية الماصة بالتعاقد مع المبراء بالمنظمات العربية المتمصصة.

 :11/10/2021اإلسكندرية  –للجمعية العمومية للشركة العربية للمالحة  46الدورة  •
 اهم ال راراتا

أوالا بناء علا طلب جم ورية مصر العربيفة والمفاص بتصففية الشفركة العربيفة للماحفة البحريفة ع فدت اجتماعفات مجلفس  -
بمشففاركة ممثلففي الففدوة  11/4/2021ايدارة والجمعيففة العموميففة غيففر العاديففة للشففركة فففي ايمففكندرية يففوم االحففد المواففف  

المنظمات واالتحادات العربية( وبناء علا قرار رئيس جم ورية مصفر  رةإداالعامة للجامعة ) واألمانةاألعضاء في الشركة 
واف فت الجمعيفة العموميففة علفا تعفين اللففواء/ محمفود محمفد يحيففا مضفير ممثفة لجم وريففة  2021لمففنة  106العربيفة رقفم 

نتففائج اجتمفففاع مصففر العربيففة ففففي الشففركة العربيففة للماحفففة البحريففة وتعينففف  لرئامففة مجلففس إدارة الشفففركة وكففان أيضففا مفففن 
ان تففففم المواف ففففة علففففا حففففة وتصفففففية الشففففركة اعتبففففار مففففن يففففوم  11/4/2021الجمعيففففة العامففففة للشففففركة الففففذي ع ففففد يففففوم 

نظفففرا النت فففاء مفففدت ا طب فففا للمفففجة التجفففاري للشفففركة وففففي ضفففوء مفففا الفففت اليففف  الشفففركة مفففن أوضفففاع وعفففدم  11/4/2020
وان تكفون مفده هفذه التصففية مفتة اشف ر مفن  15/12/2020ففي ممارمت ا الي أنشفطة مفع اعتمفاد ال فوائم الماليفة للشفركة 

ي ففا  العمففة بائحففة العففاملين يعففادة النظففر في ففا ماعففدا مففا يتعلفف   تاريمفف   مففع مففداد ممففتح ات وتعويضففات العففاملين وا 
التمفاذ  بااللتزامات الحتمية والضرورية الواجبفة المفداد مفع تففويض المفيد اللفواء/ محمفود مضفير المصففي ال فانوني للشفركة

 ايجراءات ال انونية وايدارية الازمة المعنية يتمام وان اء اعماة التصفية. 
 11/10/2021للشفركة العربيفة للماحفة البحريفة بايمفكندرية يفوم  46ثانياا ع د اجتماع الجمعية العمومية العاديفة الفدورة  -

 المصففففيللفففواء بحفففري أ.ح/ محمفففود يحيفففا مضفففير بمشفففاركة الفففدوة األعضفففاء وممثفففة األمانفففة العامفففة للجامعفففة العربيفففة وا
ال ففانوني للشففركة. وتضففمن جففدوة االعمففاة الجمعيففة العموميففة عففرض مففا اتمففذ مففن إجففراءات بمصففوص التصفففية ونتففائج 

وكففذا ال ضففايا  ال ضففائيةايجففراءات التفاوضففية مففع ممثلففي الج ففات الحكوميففة وغيففر الحكوميففة وكففذا االفففراد محففة الففدعاوي 
 .المحاكم . وكذا ت يم التصفية من الناحية ال انونية في ضوء المبالغ الموجودة لد  الشركةالمنظورة امام 

أوضففح المصفففي ال ففانوني للشففركة انفف  تففم تشففكية لجنففة لحصففر كافففة أصففوة الشففركة الثابتففة والمن ولففة وحصففر المففديونيات  -
شفامة  م الن ائيفة الواجبفة النففاذ وكفذا عمفة حصفرروااللتزامات تجاه الغير وتحديد قيمة كة من ا وال ضايا المتداولة واالحكفا

وأوضح المصفي ال انوني ان الحصر امفر عفن وجفود ممالففات ماليفة مفاة فتفرة رئامفة الشفركة  والممتنداتلكافة الوثائ  
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حاويفففات تحتفففوي علفففا أج فففزة وقطفففع غيفففار  4شففف   كم فففرات للشفففركة ويوجفففد  3المففاب ة مبينفففا ان اصفففوة الشفففركة ففففي عفففدد 
( مليفون جنيفة 16ة وقطع غيفار ماكينفات ومعفدات بحريفة ووجفود وديعفة للشفركة ففي احفد  البنفوك المصفرية تبلفغ )الكتروني

)رمصة وكالة المفياحة ورمصفة مع فد بفان اراب لاتصفاالت الامفلكية(  األنشطةمصري كما توجد رمص ماصة ببعض 
دعففو ( واحكففام ن ايففة واجبففة النفففاذ الصففادرة ضففد الشففركة )عففدد  17وتوجففد دعففاوي متداولففة بالمحففاكم  حتففا تاريمفف  )عففدد 

ر  لبيفع الفرمص ( وأوضح المصفي ال انوني ايجراءات التي اتمذت لبيع بعض ش   الشفركة وايجفراءات الفعليفة األمف16
الماصففة. ومففداد بعففض االحكففام والمفاوضففات مففع بعففض الج ففات الحكوميففة وتمفففيض العمالففة بالشففركة لترشففيد النف ففات. 

هفففو )تصففففية  11/4/2021وأوضفففح ان قفففرار التصففففية الفففذي اتحفففذ ففففي االجتمفففاع الجمعيفففة العموميفففة الغيفففر عاديفففة يفففوم 
لمن ولفة ومواردهفا تكففي لمفداد ممفتح ات الشفركة والمتب في مفن الحصفيلة امتياري ( وتعنفي ان كاففة أصفوة الشفركة الثابتفة وا

 بعد مداد كافة المديونيات يوزع علا المادة مماهمي الدوة العربية
امفا بالنمفبة لوضففع الشفركة ففان جميففع الفديون تففو  أصففوة الشفركة ومواردهفا بمففا يعفرض الشفركة لإلفففاس ولفيس للتصفففية  -

مليففون جنيففة مصففري  والمتوقففع مففن حصففيلة بيففع أصففوة  50ة الممففتح ة علففا الشففركة تبلففغ االمتياريففة علمففا بففان المديونيفف
مليففون جنيفففة  28مليففون جنيففة مصففري بعجففز  22بايضففافة إلففا وديعففة الشففركة لففد  البنففك ت ففدر ب جمففالي مبلففغ  الشففركة

ريفففة العفففرا  البالغفففة مليفففون جنيفففة مصفففري وكفففذا مديونيفففة جم و  28مصفففري هفففذا بمفففا  مديونيفففة هيئفففة المينفففاء والتفففي تبلفففغ 
دوالر امريكي علمفا ان مديونيفة العفرا  تمثفة حصفة جم وريفة العفرا  مفن األربفاح المتمصصفة للشفركة مفاة  1393708
 .1991حتا  1980الفترة من 

بالمواف فة علفا م تفرح المصففا ال فانوني للشفركة  4ال فرار رقفم  11/10/2020اتمذت الجمعية العمومية في اجتماع ا يوم  -
الففراي بشفف ن ا مففاة انع ففاد  وابففداءالمففادة الممففاهمين بففالعروض الففواردة للشففركة مففن بعففض الممففتثمرين لدرامففت ا  ب مطففار

باجتماع ففا ال ففادم  كمففا احيطففت الجمعيففة العموميففة بففايجراءات التففي اتمففذها المصفففا ال ففانوني  للشففركةالجمعيففة العموميففة 
لمواف ففففة علففففا مففففداد اصففففة ديففففن ال يئففففة ال وميففففة للتففففامين   وا11/10/2021وحتففففا  11/4/2021للشففففركة اعتبففففاراك مففففن 

 االجتماعي دون فوائد او غرامات ت مير لحين صدور قرار األعفاء.
( للجمعية العامة لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 26( للمجلس التنفيذي والدورة )42الدورة ) •

14-17/10/2021 
أشفاد  الفذيالوزاري معالي الفري  / كامة عبفد ال فادي الفوزير ممثفة جم وريفة مصفر العربيفة  ترأس االجتماع علا الممتو  -

االكاديميففة ك حففد  المنظمففات العربيففة المتمصصففة لجامعففة الففدوة العربيففة والنمففوذج األمثففة للعمففة العربففي المشففترك  بففدور
يففذ العديففد مففن األنشففطة والبففرامج ال ادفففة ن النففاجح والففذراع الفنففي لجامعففة الففدوة العربيففة فففي مجففاة عمل ففا وماصففة فففي تنف

وكصرح أكاديمي عربي وما ح  ت  االكاديمية من ن لة نوعية في ترتيب الجامعات علفا ممتلف  الممفتويات محليفاك وعالميفاك 
 وف اك لتصني  التايمز للتعليم العالي.

  -اتمذت الجمعية العامة علا الممتو  الوزاري ال رارات التاليةا  ▪
باينجففففازات التففففي قامففففت ب ففففا االكاديميففففة وت ففففديم الشففففكر لففففرئيس االكاديميففففة علففففا الج ففففود المبذولففففة لتح يفففف  هففففذه ايشففففادة  -

 اينجازات.
 ايحاطة علماك بت رير هيئة الرقابة المالية وايدارية لألكاديمية. -
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ا علففا انشففاء االكاديميففة عامفف 50تكليفف  رئففيس االكاديميففة باتمففاذ ايجففراءات الازمففة لتنظففيم االحتفففاالت الماصففة بمففرور  -
 تحت رعاية معالي األمين العام لجامعة الدوة العربية 

  2022و2021لل يام بمراجعة ال وائم المالية لألكاديمية للعام المالي  KPMGتعيين مكتب حازم حمن  -
   والطلب من رئيس االكاديمية تنفيذها . 2026-2021المواف ة علا المطة االمتراتيجية لألكاديمية  -
انشاء ودعم المركز العربي للذكاء االصطناعي بفرع االكاديمية بمدينة العلمين الجديفدة  وامتيفار رئفيس االكاديميفة وتعيينف   -

 رئيماك لمجلس أمناء المركز العربي للذكاء االصطناعي.
األمامفففي احاطفففة الجمعيفففة العامفففة والمجلفففس التنفيفففذي بمصفففوص تشفففكية لجنفففة مفتوحفففة العضفففوية لدرامفففة وتعفففدية النظفففام  -

 لألكاديمية بما يواكب التومعات الجديدة ل ذا لصرح الكبير الذي يعتمد علا التموية الذاتي.
الطلب من االكاديمية إحالة ت رير فري  العمة المعنفي بدرامفة النظفام األمامفي الفا بيفت مبفرة عفالمي ممفتص ففي تطفوير  -

بتعفففدية النظفففام األمامفففي لمفففوظفي االكاديميفففة المفففتكماة  الجامعفففات واحالفففة النتفففائج الفففا اللجنفففة مفتوحفففة العضفففوية المعنيفففة
 ايجراءات.

( Sport Sciences) الت كيد عة االكاديمية ال يام باتماذ ايجفراءات الازمفة يعفداد تصفور ب نشفاء كليفة العلفوم الرياضفية -
 والعرض علا المجلس في الدورة ال ادمة.

 راءات بش ن المواف ة علا كلية الطب البشري.ايحاطة علماك بما اتمذت  رئامة االكاديمية من إج -
 المواف ة علا الائحة الداملية لنظام الجمعية العامة والمجلس التنفيذي. -
المواف فففة علفففا الائحفففة الدامليفففة والفففدلية الممتصفففر للمركفففز العربفففي للفففذكاء االصفففطناعي بففففرع االكاديميفففة بمدينفففة العلمفففين  -

 الجديدة.
 مامي المعدة لموظفي األكاديمية.المواف ة علا مشروع النظام األ -
ولحفين  2021الت كيد علا امتمرار رئفيس االكاديميفة ففي شفغة منصفب  لمفدة اربفع مفنوات فتفرة انت اليفة اعتبفاراك مفن أكتفوبر  -

االنت اء من إعادة هيكلة االكاديمية وتطوير الفنظم والتشفريعات الجديفدة واالرت فاء باألكاديميفة الفا مصفا  أكبفر الجامعفات 
 ولية لتكون صرحاك علمياك عربياك طب اك ل رار المجلس االقتصادي واالجتماعي.الد

 يمكانية انشاء فرع لألكاديمية بالعاصمة ايدارية الجديدة. متكاملةتكلي  رئيس االكاديمية ب عداد درامة  -
 .2021ولمدة منتان اعتباراك من أكتوبر/ لألكاديميةعلا تشكية المجلس التنفيذي  المواف ة -

 .25/10/2021-24دولة قنر  –( لمجلس قدارة منظمة العمل العربية 95لدورة العادية )ا •
( بشفف ن دعففوة دولففة 2010مففارس  -)المنامففة  37تففم إقففرار جففدوة األعمففاة وتنفيففذاك ل ففرار مفف تمر العمففة العربففي فففي دورتفف   -

فلمطين للمشاركة في اجتماعات مجلفس إدارة منظمفة العمفة العربيفة بشفكة ممفتمر لت فديم ت ريفر دوري عفن أوضفاع عمفاة 
ت رير عن أوضاع عماة وشعب فلمطين ففي األراضفي العربيفة المجلس إلا  امتمعوشعب فلمطين في األراضي المحتلة  

المحتلفففة قدمففف  معفففالي الفففدكتور/ نصفففري أبفففو جفففيش وزيفففر العمفففة بدولفففة فلمفففطين  وبعفففد االمفففتماع إلفففا مفففدامات أعضفففاء 
 المجلس والمداوالت عن هذا الت رير قرر المجلس اآلتيا

لفدعم التشفغية ففي فلمفطين بالتعفاون مفع منظمفة العمفة  الت كيد علا متابعفة إجفراءات تنفيفذ ع فد مف تمر دولفي للمفانحين .1
 الدولية وذلك بالمشاركة والدعم المالي لتتمكن دولة فلمطين من مد الفجوة المالية في امتراتيجية التشغية.
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مماطبففة ممثلففي البلففدان العربيففة فففي مجلففس إدارة منظمففة العمففة الدوليففة لوضففع ت ريففر مففدير عففام منظمففة العمففة الدوليففة  .2
لمفطين واألراضفي العربيفة المحتلفة ضفمن جفدوة أعمفاة مف تمر العمفة الفدولي وعلفا هفامش أعمفاة مجلفس إدارة حوة ف

 منظمة العمة الدولية لوضع مارطة طري  لتنفيذ ما يتضمن  هذا الت رير.
بيفة قبوة الدعوة الموج ة من معالي الدكتور/ نصففري أبو جيش لمن يرغب من أعضاء مجلس إدارة منظمفة العمفة العر  .3

 لزيارة دولة فلمطين والوقو  علا انت اكات الكيان الص يوني في ح  الشعب الفلمطيني. 
لمجلفففس ايدارة   94بشففف ن البنفففد المفففاص بالوثي فففة الم دمفففة مفففن منظمفففة العمفففة العربيفففة عفففن متابعفففة تنفيفففذ الفففدورة المفففاب ة   -

وامتمع إلا مداملة من المدير العام للمنظمة وبعد المناقشة قرر المجلس توجي  الشكر للمدير العفام لمكتفب العمفة العربفي 
 لا ج ودهم في تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس ايدارة في دورت  الماب ة.ع والمراكزومعاوني  في المكتب والمعاهد 

( قفرر المجلفس ت فديم 2021مفبتمبر  12-5لمف تمر العمفة العربفي )ال فاهرة  47أما بمصوص متابعة تنفيفذ قفرارات الفدورة  -
عففالي وزراء العمففة درع منظمففة العمففة العربيففة لفمامففة الففرئيس عبففد الفتففاح الميمففي رئففيس جم وريففة مصففر العربيففة بامففم م

والمففادة ر مففاء الوفففود وأعضففاء منظمففات أصففحاب األعمففاة والمنظمففات العماليففة فففي الففدوة العربيففة لرعايتفف  أعمففاة الففدورة 
لم تمر العمة العربي وتشريف  ب ل اء كلمة ممفجلة حملفت معفان مفامية عكمفت دعفم مصفر الامحفدود ل ضفايا التنميفة  47

 م الدائم علا دعم مميرة العمة العربي المشترك.التي تمدم اينمان العربي وحرص 
بمصوص المواضيع المالية وايدارية  كان هنفاك ن فاش مطفوة عفن موضفوع الممفاهمات والمتف مرات للفدوة األعضفاء ففي  -

موازنففات المنظمففة وقففد قففدم ممثففة األمانففة العامففة للجامعففة مداملففة مطلولففة شففرح في ففا توصففيات لجنففة المنظمففات للتنمففي  
للمجلففففس االقتصففففادي  105عففففة وقففففرارات المجلففففس االقتصففففادي واالجتمففففاعي ب ففففذا الشفففف ن وبماصففففة قففففرارات الففففدورة والمتاب

واالجتماعي التي تتضمن مزايا وامتيازات للفدوة التفي علي فا متف مرات ففي موازنفات المنظمفات العربيفة المتمصصفة وتبفادر 
الت كيفد علفا قفرارات المجلفس االقتصفادي واالجتمفاعي بشف ن إلا تمديدها في الفترة الحالية  وبعد المناقشفات قفرر المجلفس 

وفد من رئفيس مجلفس إدارة منظمفة العمفة العربيفة والمفدير العفام للمنظمفة  وتشكيةجدولة المت مرات علا الدوة األعضاء. 
ارات المجلفففس لل يفففام بزيفففارات إلفففا الفففدوة العربيفففة التفففي علي فففا متففف مرات يبفففرام مفففذكرات تففففاهم وجدولفففة المتففف مرات وف فففا ل فففر 

االقتصففادي واالجتمففاعي. كمففا قففدم المجلففس الشففكر إلففا الففدوة األعضففاء التففي مففددت ممففاهمات ا ومت مرات ففا فففي موازنففات 
 . 1/10/2021المنظمة حتا 

ا التاليفففة( مفففن الفففدوة 2023-2021بشففف ن امتيفففار أعضفففاء لجنفففة الحريفففات الن ابيفففة بمنظمفففة العمفففة العربيفففة لمفففدة عفففامين ) -
الجم وريففة الجزائريففة الديم راطيففة الشففعبية  الجم وريففة التونمففية  المملكففة العربيففة المففعودية  دولففة ليبيففا   جم وريففة العففرا  

 جم ورية مصر العربية.
( مففن عضففوات الففدوة 2023-2021تففم إصففدار قففرار بامففتكماة تشففكية لجنففة شفف ون عمففة المففرأة العربيففة لمففدة عففامين ) -

مملكففة البحففرين  مففلطنة عمففان  دولففة فلمففطين  دولففة الكويففت  جم وريففة مصففر  التاليففةا دولففة ايمففارات العربيففة المتحففدة 
عضفوه  15تفم امتيفار  2021ع فدت بال فاهرة مفبتمبر  التفي 47العربية )م رراك(. علماك أن م تمر العمفة العربفي ففي دورتف  

 عن فري  العماة. 5من فري  أصحاب األعماة و 5من فري  الحكومات و 5في تشكية هذه اللجنة 
 ايدارة في اللجنة الفنية المعنية بامتيار رواد العمة العرب من المادةا  مجلسكما تم امتيار أعضاء  -
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 )حكومات / جم ورية مصر العربية( معالي الميد / محمد محمود معفان •
 )أصحاب أعماة / الجم ورية الجزائرية الديم راطية الشعبية( معادة الميدة / معيدة نغزة •
 ور تلا )عماة / الجم ورية الجزائرية الديم راطية الشعبية(معادة الميد / عاش •

للجنة التنمي  العليفا للعمفة العربفي المشفترك برئامفة معفالي األمفين  51اطلع المجلس علا ت رير حوة نتائج أعماة الدورة  -
 108لفففدورة (  كمفففا اطلفففع المجلفففس عفففن ت ريفففر حفففوة نتفففائج أعمفففاة ا2021يوليفففو  8-6العفففام للجامعفففة )مدينفففة العلمفففين ا 

التففي قففدم ا كففة مففن المففدير العففام للمنظمففة وممثففة  اييضففاحاتللمجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي   وامففتمع المجلففس إلففا 
األمانففة العامففة للجامعففة حففوة الففدورات المشففار إليفف  أعففاه   وبعففد المناقشففات كلفف  المجلففس منظمففة العمففة العربيففة بمتابعففة 

 الدورات قدر تعل  األمر بمنظمة العمة العربية.  تنفيذ ال رارات والتوصيات الصادرة عن
بشفف ن البنففد )مففا يمففتجد مففن أعمففاة( اقتففرح المففيد / يع ففوب يومفف  محمففد رئففيس االتحففاد الحففر لعمففاة البحففرين ممثففة فريفف   -

 وبعد االمتماع إلفا مداملفة المفيد / يع فوب متابعة الوضع الن ابي في جم ورية المودانالعمة في المجلس إدراج موضوع 
يومفف  محمففد حففوة الوضففع الن ففابي فففي جم وريففة المففودان وبعففد المناقشففات قففرر مجلففس ايدارة إحالففة موضففوع البنففد إلففا 

 لجنة الحريات الن ابية بمنظمة العمة العربية في اجتماع ا ال ادم.
 :31/10/2021 بتاريخ الدورة الخاصة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقالة والعلوم •

 عبفر ت نيفةالتفي ع  فدت  الدورة الماصة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والث اففة والعلفومشاركت األمانة العامة في 
د.ع  (2316) وذلففففك لمناقشففففة قفففرار المجلففففس االقتصفففادي واالجتمففففاعي رقففففم  31/10/2021" بتفففاريخ كففففونفرانس "فيفففديو 

يفب بم تفرح المملكفة األردنيفة ال اشفمية ب نشفاء مجلفس الفوزراء العفرب والفذي نفص علفا "الترح  2/9/2021بتاريخ ( 108)
الممفف ولين عففن شفف ون التعلففيم  وتكليفف  األمانففة العامففة بالتنمففي  مففع المنظمففة العربيففة للتربيففة والث افففة والعلففوم واألكاديميففة 

طلفففب مففن الفففدوة األعضففاء مواففففاة العربيففة للعلففوم والتكنولوجيفففا والن ففة البحفففري يعففداد مفففذكرة تفصففيلية فففي هفففذا الشفف ن  وال
( 109الفدروة ال ادمفة )ففي موعفد أقصفاه قبفة شف رين ونصف  مفن موعفد ذلفك و األمانة العامة بماحظات ا حوة الموضفوع  

   وعرض الموضوع علا الدورة ال ادمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي".للمجلس االقتصادي واالجتماعي
 مشروع جدوة أعماة اللجنة االجتماعية(.)الموضوع معروض في بند منفصة ضمن 

 14/11/2021-13القاهرة: -( للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية 112الدورة ) •
(  111بش ن متابعة تنفيفذ ال فرارات المفاب ة للمجلفس التنفيفذي  ف فد امفتعرض المفدير العفام قفرارات المجلفس للفدورة المفاب ة ) -

اتمذتفف  ايدارة العامففة مففن إجففراءات بشفف ن كففة من ففا  وبعففد المناقشففة  وقففرر المجلففس اعتمففاد مففا  بمففاوأحففاط االجتمففاع علمففاك 
 قامت ب  ايدارة العامة من إجراءات لتنفيذ ال رارات الماب ة.

  2020  ف ففد امففتعرض المففدير العففام ت ريففر أنشففطة المنظمففة للعففام 2020بمصففوص ت ريففر حففوة أنشففطة المنظمففة للعففام  -
الرئيمففة )البففرامج التدريبيففة  الفعاليففات  اينتففاج الفكففري والنشففر  المففدماتتنفيففذه مففن أنشففطة فففي كففة مدمففة مففن وبففين مففا تففم 

العلمي  االمتشارات  الجوائز والمكتبة الرقمية( التي ت دم ا المنظمة. كمفا بفين أعفداد المشفاركين باألنشفطة مفواء حضفوريكا 
رغففم الظففرو   2020شففادة باينجففازات التففي تففم تح ي  ففا مففاة العففام . وبعففد الن ففاش قففرر المجلففس ايOnlineأو عففن بعففد 

والتحفديات التفي واج ت فا المنظمففة نتيجفة جائحفة كورونفا  وتوجيفف  الشفكر للمفدير العفام والعففاملين ففي المنظمفة علفا الج ففود 
 التي بذلوها.
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المففذكرة الشففارحة الماصففة    ف ففد امففتعرض المففدير العففام2023-2022بشفف ن امتيففار مكتففب تففدقي  حمففابات جديففد لعففامي  -
( البنفففد )د( مفففن النظفففام المفففالي 40. وانمفففجامكا مفففع المفففادة )2023-2022بامتيفففار مكتفففب تفففدقي  حمفففابات جديفففد لعفففامي 
التففي تتففيح التجديففد لففدورة ماليففة ثانيففة لمكتففب التففدقي   ونتيجففة  المتمصصففةوالمحامففبي الموحففد المففاص بالمنظمففات العربيففة 

مصفطفا شفوقي( هفو األقفة بفين العفروض الم دمفة مفن  Mazarsمن مكتب تفدقي  الحمفابات )ألن العرض المالي الم دم 
مصففطفا شفففوقي( لفففدورة ثانيفففة  Mazarsمكاتففب تفففدقي  الحمفففابات  ف ففد قفففرر المجلفففس التجديفففد لمكتففب تفففدقي  الحمفففابات )

 (.2023-2022تغطي الفترة )
مفتعرض المفدير العفام الت ريفر الفذي يوضفح الموقف  المفالي بش ن موق  مداد الدوة والتزامات فا الماليفة تجفاه المنظمفة ف فد ا -

اللتزامات ا المالية  وموق  المت مرات علا الدوة تجففاه المنظمة  وبعد المناقشة  قرر المجلفس حفث  األعضاءلمداد الدوة 
 الدوة األعضاء علا مداد المماهمات والمت مرات.

ائحفة ف فد امفتعرض المفدير العفام الصفعوبات والتحفديات التفي اما بمصفوص الوضفع الحفالي للمنظمفة ففي ظفة امفتمرار الج -
واج فففت المنظمفففة نتيجفففة لجائحفففة كورونفففا  ومفففا اتمذتففف  ايدارة العامفففة مفففن إجفففراءات ومبفففادرات لمواج فففة هفففذه الصفففعوبات 

. 2021عفام والتحديات  ثم بين الموقف  المفالي للمنظمفة قبفة وأثنفاء الجائحفة  وكفذلك التوقعفات مفاة الفتفرة المتب يفة مفن ال
وبعففد الن ففاش واالمففتماع لمففدامات المففادة المبففراء  ف ففد قففرر المجلففس ايشففادة بففالج ود وايجففراءات التففي قامففت ب ففا ايدارة 
العامة لمواج فة الصفعوبات والتحفديات التفي واج فت المنظمفة نتيجفة لجائحفة كورونفا   ودعفم المنظمفة مفن مفاة االمفتفادة 

 ممففات الحكوميففة للمشففاركة فففي األنشففطة والفعاليففات التففي تع ففدها المنظمففة  وتطففوير مففن مففدمات ا  ودعففوة الج ففات والم
برامج مع أهمية إعداد مطة امتراتيجية شاملة للمنظمة للفتفرة ال ادمفة  تتنامفب مفع المعطيفات والظفرو  الممفتجدة  وت مفذ 

  وتعفففزز االمفففتدامة الماليفففة Onlineففففي االعتبفففار التوج فففات الجديفففدة ففففي صفففناعة التفففدريب  وت فففديم المفففدمات عفففن بعفففد 
فففا للمنظمفففة أبفففدت المملكفففة لعربيفففة المفففعودية امفففتعدادها لل يفففام ب عفففداد مطفففة امفففتراتيجية للمنظمفففة  وتحمفففة  للمنظمفففة  ودعمك

 تكلفت ا  من ماة مع د ايدارة العامة.
لعربية خالل الفترة ( للمجلس التنفيذي والجتماع العاشر للمجلس األعلى لمنظمة المرأة ا19الجتماع العادي ) •

 بالقاهرة  2021 /23-25/11
( للمجلففس التنفيففذي واالجتمففاع العاشففر للمجلففس األعلففا 19شفارك وفففد مففن األمانففة العامففة للجامعففة فففي االجتمفاع العففادي ) -

بال ففففاهرة وبمشففففاركة الففففدوة األعضففففاء فففففي المجلففففس التنفيففففذي  2021 /25/11-23المففففرأة العربيففففة مففففاة الفتففففرة  لمنظمففففة
 ن  تونس  الجزائر  المودان  العرا   ملطنة عمان  فلمطين  لبنان  ليبيا  مصر  المغرب  موريتانيا  اليمن()األرد

 ااهم ما دار في االجتماعات -
االجتمففاع طلبففت األمانففة العامففة للجامعففة تعففدية البنففد المففاص بعنففوان "العاقففة مففع جامعففة الففدوة  اعمففاةعنففد إقففرار جففدوة  -

العربيفففة وممفففتجدات البحفففث ففففي موضفففوع تعفففدية اتفاقيفففة االنشفففاء للمنظمفففة"   حيفففث تفففم التوضفففيح ان تعفففدية اتفاقيفففة انشفففاء 
دي واالجتمفاعي هفو الفذي طلفب مفن المنظمفات المنظمة ليس ل  عاقة مباشرة بجامعفة الفدوة العربيفة انمفا المجلفس اقتصفا

العربيففة المتمصصففة تعففدية اتفاقيففات انشففائ ا بمففا يتواففف  مففع قففرارات المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي واألنظمففة األمامففية 
 الموحدة للمنظمات العربية المتمصصة.

 مفففاوردللمنظمفففة  وتثمفففين بعفففد إقفففرار جفففدوة االعمفففاة  تفففم التصفففدي  علفففا محضفففر االجتمفففاع المفففاب  للمجلفففس التنفيفففذي  -
بفالعروض الم دمفة مفن ممثلففي الفدوة العربيفة حفوة تطففور أوضفاع المفرأة العربيفة فففي دول فم  واعتمفاد ت ريفري ايدارة العامففة 
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مفع التركيفز علفا اصفدار أورا   2021وحتفا نفوفمبر  2020للمنظمة عن األنشطة التي نفذت ا مفاة الفتفرة منفذ ديمفمبر 
 ترشادية للدوة العربية لدعم صنع ال رار فيما يتعل  بتمكين المرأة العربية.ميامات وتوفير أدوات ام

بش ن ت رير المديرة العامة للمنظمة حوة الملفات قيد المتابعة امذ المجلفس التنفيفذي قفرار بتففويض المفديرة العامفة للمنظمفة  -
مانفة العامفة للجامعفة ففي االجتمفاع وأوضفحت باتماذ ما تراه منامبا بش ن الموظفة التفي تفم ان فاء مفدمات ا  وقفد تحفدثت األ

حيففث انفف  صففدر قففرار مففن المحكمففة ايداريففة لجامعففة الففدوة العربيففة لصففالح الموظفففة    كمففا الففزم  التفففويضانفف  ال يمكففن 
الففزم منظمففة المففرأة  5/9/2021بتففاريخ  2315( بموجففب ال ففرار رقففم 108المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي فففي دورتفف   )

  قضفائية والفدعوة رقفم  55 /11ة تنفيذ حكم المحكمة ايدارية لجامعة الدوة العربية الصادر في الدعو  رقمالعربية بمرع
  قضائية لصالح الميدة / م ا أحمد عثمان الموظفة بالمنظمفة وابفام االمانفة العامفة للجامعفة بفايجراءات التفي  20/54

رارات المحكمففة ايداريففة ن ائيففة وملزمففة ومنصففوص علي ففا فففي اتمففذت لتنفيففذ الحكففم   كمففا أوضففحت األمانففة العامففة ان قفف
 النظام األمامي الموحد للمنظمات العربية المتمصصة والنظام األمامي لموظفي منظمة المرأة العربية.

عنففد مناقشففة البنففد المففاص بطلففب االعفففاء وجدولففة المتفف مرات فففي موازنففة المنظمففة أوضففحت األمانففة العامففة للجامعففة ان  -
المجلس االقتصادي أصدر قرار يعتبر حاك لموضوع مفداد الممفاهمات والمتف مرات  وبمثابفة حفوافز للفدوة لمفداد مفا علي فا 

نص علفففا " ابفففرام مفففذكرات تففففاهم بفففين المنظمفففات العربيفففة والفففدوة مفففن التزامفففات ماصفففة بالمتففف مرات والممفففاهمات والفففذي يففف
بففين جامعففة الففدوة العربيففة وبعففض الففدوة العربيففة والتففي يففتم  المبرمففةالعربيففة مماثلففة لمففذكرات التفففاهم الماصففة بالمتفف مرات 

يفذ مشفاريع نوعيفة بموجب ا اعفاء الدولة من المت مرات المعتفرض علي فا   وقيفام المنظمفات العربيفة المتمصصفة بعفرض تنف
% مففن المتفف مرات التففي علي ففا بحففد اقصففا   ومففنح الففدوة التففي ت ففوم بمففداد 50فففي الففدوة التففي علي ففا متفف مرات بمففا يففوازي 

 الممفاهماتمع االنتظفام ففي مفداد  -( ممس منوات كحد اقصا 5علا مد  ) 2015المت مرات التي علي ا ما قبة عام 
%( وبصففففة امفففتثنائية ولمفففرة واحفففدة بشفففرط 35علفففا تلفففك المتففف مرات بنمفففبة )  مصفففماك 2020ابتفففداء مفففن عفففام  -المفففنوية 

االلتزام بالمداد ماة الفتفرة المحفددة  وففي حفاة عفدم االلتفزام يلغفا االعففاء علفا مفا تب فا مفن المتف مرات   وبعفد المناقشفة 
 ولة المت مرات مع كة دولة . اتمذ المجلس التنفيذي تفويض المديرة العامة للمنظمة بمتابعة االلتزامات المالية وجد

عنففد مناقشففة البنففد المففاص بممففتجدات البحففث فففي موضففوع تعففدية اتفاقيففة انشففاء منظمففة المففرأة العربيففة أوضففحت األمانففة  -
موضففوع تعفدية اتفاقيففة المنظمفة هففو بنفاء علففا عفدد مففن ال فرارات  الصففادرة مفن المجلففس  انالعامفة للجامعفة فففي االجتمفاع 

وان تعفدية اتفاقيفة منظمفة المفرأة العربيفة مفب  ان تفم مناقشفت  ففي اللجنفة مفتوحفة العضفوية بشف ن  االقتصادي واالجتماعي 
 16وبمشفاركة الفدوة العربيفة )  8/11/2020العربيفة والتفي ع فدت بم فر المنظمفة يفوم  المفرأةدرامة وت ييم أوضاع منظمة 

دارة شففف ون االففففراد دولفففة عربيفففة ( واألمانفففة العامفففة للجامعفففة ) إدارة المنظمفففات واالتحفففاد دارة الرقابفففة الماليفففة وا  ات العربيفففة وا 
والموارد البشرية ( والتي نظرت في التعديات التي أعدت ا األمانة العامة للجامعفة علفا اتفاقيفة انشفاء المنظمفة وتفم احاطفة 

ت المجلففففس االقتصففففادي اللجنففففة علمففففاك بالتعففففديات الم ترحففففة كمففففا تففففم الت كيففففد علففففا منظمففففة المففففرأة العربيففففة االلتففففزام ب ففففرارا
واالجتمففاعي وقففرارات مجلففس جامعففة الففدوة العربيففة واألنظمففة واللففوائح والنمففاذج الموحففدة للمنظمففات العربيففة المتمصصفففة 

 المعتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي .
نفاء علفا قفرار مفن من الماحظ ان عضوات المجلس التنفيذي لم يكن لدي م علم بنتائج اعمفاة هفذه اللجنفة  والتفي شفكلت ب -

  وقامفت األمانفة العامفة  3/9/2020بتفاريخ  2278بموجفب ال فرار رقفم  106المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  
  كمففا تففم توزيففع اهففم ال ففرارات الماصففة بمنظمففة المففرأة التنفيففذيللجامعففة بتوزيففع ت ريففر هففذه اللجنففة علففا اعضففاء المجلففس 

 9/9/2020بتفففاريخ  8592رقفففم  154العربيفففة علفففا الممفففتو  الفففوزاري ففففي الفففدورة  العربيفففة  ) قفففرار مجلفففس جامعفففة الفففدوة
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ففي  واالجتمفاعيبش ن تبعية وضعية منظمة المرأة العربية وقرارات المجلفس االقتصفادي  7050والماص بتعدية ال ار رقم 
مجلففس التنفيففذي وبعففد المناقشففة اتمففذ ال 2315و 2278و2271و 2259( ارقففام 108( و106( و)105( و)104الففدورة )

قففرار بالت كيففد علففا التففزام المنظمففة ب ففرارات المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي بشفف ن تعففدية االتفاقيففة والت كيففد علففا أعضففاء 
اللجنفففة المكلففففة بدارمفففة تعفففدية االتفاقيفففة بمواففففاة المنظمفففة بم ترحفففات م بشففف ن التعفففديات مفففاة أمفففبوعين   وع فففد اجتمفففاع 

 لاطاع علا الت رير الن ائي وامتكماة ممار ايجراءات ال انونية الازمة .  2022ي فبراير امتثنائي للمجلس التنفيذي ف
بش ن البند الماص" بال يكة ايداري للمنظمة ومةء الشواغر بحمفب الحاجفة " أوضفحت األمانفة العامفة للجامعفة انف  مفب   -

جديفد للمنظمفة و انف  ال داعفي لعفرض هفذا الموضفوع ان واف  المجلس التنفيذي للمنظمفة ففي الفدورة المفاب ة علفا ال يكفة ال
فففي هففذه الفتففرة االنت اليففة   حيففث اوشففكت فتففرة الواليففة األولففا للمففديرة العامففة علففا االنت ففاء ومففن األفضففة ان ي عففرض هففذا 

منظمفة تعفاني مفن الموضوع في فترة الوالية الثانية مواء للمديرة الحاليفة او فتفرة واليفة المفديرة الجديفدة للمنظمفة    كمفا ان ال
ن ص في االعتمادات المالية   وبعد المناقشة اتمفذ المجلفس التنفيفذي قفرار بالمواف فة علفا تعفدية ف فط ممفما إدارة المرامفم 

 عفففنلتكفففون " إدارة االمفففن والمرامفففم والمففف تمرات والتعفففاون الفففدولي "  الفففا ال يكفففة الحفففالي للمنظمفففة والتريفففث ففففي ايعفففان 
 مادات المالية .الشواغر لحين توفر االعت

أوضفحت األمانففة العامففة بمصفوص البنففد المففاص بفالنظر فففي منصففب المفديرة العامففة للمنظمففة ومراجعفة معففايير االمتيففارا  -
للجامعفة انف  مفب  ان طلفب المجلفس االقتصفادي واالجتمففاعي مفن المنظمفات العربيفة المتمصصفة معفايير وشفروط امتيففار 

لعامففة للجامعففة ب عففداد دليففة " المواصفففات والمعففايير والشففروط المطلوبففة والماصففة المففدراء العففامون وبالفعففة قامففت األمانففة ا
العربيفة ومفن م منظمفة المفرأة العربيفة   المنظمفاتبشغة منصب المدير العام للمنظمات العربية المتمصصة " يشفمة جميفع 

 وتماءلت ما الداعي االن لتغيير هذه الشروط والمعايير وما هي أوج  االمتا  بين م؟
بش ن النظر في منصب المديرة العامة ع دت جلمة مغل فة م تصفرة ف فط علفا أعضفاء المجلفس التنفيفذي و األمانفة العامفة  -

جديففد لواليففة امففري للمففديرة العامففة الحاليففة الففدكتورة / فاديففة كيففوان   أوضففحت فففي االجتمففاع وكففان الحففديث يففدور حففوة الت
األمانة العامة للجامعة ان هذا األجراء ماطئ وان  البد من االلتزام ب رارات المجلفس االقتصفادي واالجتمفاعي والفذي تفنص 

المنظمفة قبفة عفام مفن تفاريخ ن ايفة ( من  علا ان  يفتم ايعفان عفن موعفد شفغور منصفب المفديرة العامفة مفن قبفة 9المادة)
واليففة المففدير العففام  وذلففك مففن مففاة مففذكرة رمففمية تتضففمن شففروط الترشففيح والمفف هات المطلوبففة  وترمففة الففا الج ففات 

الا األمانفة العامفة لجامعفة الفدوة العربيفة لتعميم فا علفا المنفدوبيات الدائمفة   ويفتم  من االمعنية بالدوة األعضاء  ونممة 
غة منصب المديرة العامة مفن قبفة الج فات المعنيفة بالفدوة األعضفاء  عفن طريف  وزارات المارجيفة ل فذه الفدوة الترشيح لش

وت وم الدوة ب بام ترشيحات ا لمنصب المدير العام كتابياك للمنظمة المعنية ولألمانة العامة لجامعة الفدوة العربيفة لتعميم فا 
 رين من موعد ع د اجتماع الجمعية العامة  ثم بعفد ذلفك تمتفار الجمعيفة علا الدوة األعضاء  وي فة باب الترشيح قبة ش

العامة المديرة العامة من بين مرشحي الدوة األعضاء وتعين  لمدة أربع منوات قابلة للتجديد لمرة واحفدة ف فط وف فاك للف فرتين 
راعفففا التزامففف  بالعمفففة ال فففومي )أ( و )ب( مفففع مراعفففاة قاعفففدة التفففداوة بفففين الفففدوة األعضفففاء  وعلفففا أمفففاس وظيففففي  وان ي

وكفاءت  الفنية وقدرت  علا ال يادة ايدارية دون أية اعتبارات ميامية أو جغرافيفة أو قطريفة  ويكفون انتمفاب المفديرة العامفة 
بثلثففي أصففوات الحاضففرين مففن الففدوة األعضففاء  وفففا حالففة عففدم حصففول ا علففا الثلثففين تففتم أعففادة االنتمففاب بففين االثنففين 

 ا أكثر األصوات.الحاصلين عل
 5/2022 /31دار ن فاش ففي الجلمفة المغل ففة حفوة التمديفد للمفديرة العامففة لمفدة مفتة اشف ر بعففد انت فاء واليت فا األولفا فففي  -

اش ر( يعتبر قانوني   وأوضحت األمانة العامفة للجامعفة ان  6 وتم توجي  م اة لألمانة العامة للجامعة هة التمديد لمدة )
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االلتفزام ب فرارات المجلفس االقتصفادي واالجتمفاعي واالعفان  للمنظمةان  كان البد علا ايدارة العامة التمديد غير قانوني و 
  وطلبففت  األمانففة العامففة للجامعففة مففن المجلففس التنفيففذي اتمففاذ  2021عففن شففغور منصففب المففديرة العامففة منففذ ن ايففة مففايو

عربية   وفي ن اية الن اش الطوية  في الجلمة المغل فة تفم قرار بايعان عن شغور منصب المديرة العامة لمنظمة المرأة ال
 اتماذ قرار "برفع الموضوع برمت  الا المجلس االعلا للمنظمة والذي كان م ررا ل  االنع اد في اليوم التالي" . 

مففديرة عفادت االجتماعفات الفي االنع فاد مفرة أمفر  وبحضفور جميففع ممثلفي الفدوة األعضفاء ففي المجلفس التنفيفذي ف امفت ال -
أمفياد قفرارهم وانف  يمكفن م االقتفراع  هفمالعامة للمنظمفة ب قنفاع عضفوات المجلفس التنفيفذي بف ن م هفم أصفحاب ال فرار  وان فم 

 االن حوة التجديد ل ا فترة والية ثانية  
نف  مفو  العامة الكلمة وأوضحت في ا ان هذا االجراء ماطئ وغير قانوني وأن ا مو  ت وم بفالطعن فيف   وا األمانةطلبت  -

يتم ابام ممثلي الفدوة العربيفة ففي المجلفس االقتصفادي واالجتمفاعي ب فذه الممالففات مفن مفاة الت فارير التفي تعفدها ب فذا 
 المصوص. 

 اهم ما دار في االجتماع العاشر للمجلس األعلا للمنظمةا  -
فتتاحيففة مرحبفاك بعضففوات المجلففس تحفدث المففيد / محمفد ميففر ممثففة األمانفة العامففة لجامعففة الفدوة العربيففة  ففي الجلمففة اال  -

التنفيذي ون ة ل م تحيفات معفالي المفيد/ أحمفد أبفو الغفيط األمفين العفام للجامعفة وتمنياتف  بنجفاح أعمفاة االجتماعفات  وأكفد 
علففا دعففم األمانففة العامففة لمنظمففات العمففة العربففي المشففترك الففذراع الفنففي لجامعففة الففدوة العربيففة بمففا يمففاهم فففي تح يفف  

تي أنش ت من أجل ا  وأشفار الفا أهميفة التعفاون بفين األمانفة العامفة للجامعفة وهفذه المنظمفة وان االمانفة العامفة األهدا  ال
للجامعة حريصة علا امفتمرار هفذه المنظمفة التفي أ نشف ت ب فرارات مفن مجلفس جامعفة الفدوة العربيفة والمجلفس االقتصفادي 

يا المفرأة العربيفة وتمنفا ان يكفون للمجلفس التنفيفذي  دور ففي واالجتماعي والتفي تعتبفر كبيفت مبفرة عربفي ففي مجفاة وقضفا
إعفففادة عضفففوية بعفففض الفففدوة غيفففر األعضفففاء ففففي المنظمفففة الفففي االنضفففمام حيفففث أوضفففح ان جميفففع دوة مجلفففس التعفففاون 
المليجي بامتثناء ملطنة عمان غير منضمين لعضفوية المنظمفة االمفر الفذي يف ثر بفالطبع علفا الحالفة الماديفة للمنظمفة   

منفففي ان لفففو كفففان يوجفففد بنفففد لمناقشفففة كيفيفففة انضفففمام الفففدوة العربيفففة األمفففر  لعضفففوية المنظمفففة كمفففا أشفففار الفففا تحففففظ وت
الجم وريففة الجزائريففة الديم راطيففة الشففعبية  بففاألمس عففن الحضففور فففي االجتمففاع الحففالي للمجلففس األعلففا للمنظمففة وتجميففد 

 تمديد مماهمات ا في موازنة المنظمة.
المتفف مرات واقتففرح تشففكية لجنففة مففن عضففوات المجلففس التنفيففذي للبحففث فففي كيفيففة انضففمام الففدوة  موضففوعكمففا أكففد علففا  -

العربية غيفر المنضفمة لعضفوية المنظمفة وحث فا علفا االنضفمام مفن مفاة الممفاعي الحميفدة ل فذه اللجنفة  علمفاك ان هنفاك 
أعضفاء ففي المنظمفة  واكفد علفا قفرار % من نمبة الممفاهمة ففي موازنفة المنظمفة لفيس 50عدد من الدوة يمثة أكثر من 

المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي المففاص ب عطففاء حففوافز للففدوة عنففد المففداد والمففاب  االشففارة اليفف   وطلففب اعتمففاد قففرار 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي واالمذ ب .

حة المنظمة كان البفد مفن اتمفاذ اوضح ممثة األمانة العامة في االجتماع ان  لمصل وبش ن التجديد للمديرة العامة للمنظمة -
ايجفففراءات المنصفففوص علي فففا ففففي األنظمفففة األمامفففية الموحفففدة للمنظمفففات العربيفففة المتمصصفففة والمعتمفففدة مفففن المجلفففس 
ننفففا لمفففنا ضفففد المنظمفففة لكفففن نتحفففدث عفففن  االقتصفففادي واالجتمفففاعي والمعمفففوة في فففا بالمنظمفففات العربيفففة المتمصصفففة  وا 

المامففية الموحففدة ومطلففوب منففا اعففداد ت ريففر  لمعففالي األمففين  العففام للجامعففة وت ففارير ايجففراءات الموجففودة فففي األنظمففة ا
أمففر  لكففة مففن المجلففس االقتصففادي ولجنففة المنظمففات للتنمففي  والمتابعففة المنبث ففة عففن المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي  

ربيففة المتمصصفة  ماصففة وانف  كفان مففن المفتفرض علففا المنظمفة أن تعلففن عفن شفغور المنصففب مثفة جميففع المنظمفات الع
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وان ذلك منصوص علي  في النظام األمامي لمنظمة المرأة العربية  وأشار الا أن آلية االقتراع التي تمت بمصفوص هفذا 
 الموضوع ماطئة  وأوضح ان هذا الموضوع مو  يعرض علا المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  ال ادمة. 

 :19/12/2021-16للناقة الذرية بأسوان خالل الفترة المجلس التنفيذي للهيئة العربية  •
 اهم ال راراتا

وت فديم الشفكر لفإلدارة العامفة لل يئفة علفا  2021/12/10 – 2021/6/21تم األمذ علمفاك باألنشفطة المنف فذة مفاة الفتفرةا  -
 .فيروس كورونا الممتجدوأمذها بالتدابير الضرورية لتنفيذها عن ب عد وحضورياك في ظة تداعيات جائحة  أنشطت اإنجاز 

نشفاط تفدريبي شفارك في فا مفا يربفو علفا  15  2021تم االمذ علما بنشاط ال يئة الذي بلغ عدد أنشفطة ال يئفة مفاة مفنة  -
 31ومبيفراك  65حضفرهما حفوالي  اجتمفاع مبفراء 2من الدوة العربية األعضاء وغير األعضفاء. وتفم تنفيفذ  متدر ب 1536

 اجتماعا مع ال يئات والمنظمات الدولية. 13نشاطاك تنمي ياك مع ال يئات والمنظمات العربية و
 التنفيذي بج ود ايدارة العامة لل يئة في تنفيذ أنشطت ا رغم جائحة كورونا. المجلسأشاد  -
للممفاعدة ففي بمبفراء عفرب المفعي إلفا تنفيفذ جميفع أنشفطت ا بكفة االشفكاة الممكنفة ويمكن فا االمفتعانة الطلب من ال يئفة   -

ويففتم  إلففا ال يئفة العربيففة للطاقفة الذريففة تنفيفذ هففذه األنشفطة  علففا ان ت فدم الففدوة األعضففاء م ترحات فا مففن األنشفطة العلميففة
 .70 علا المجلس التنفيذي في دورت ما أمكن ذلك وتعرض المطة  2023تضمين ا في مطة ال يئة للعام 

ر ب  المف تمر العربفي المفامس عشفر لامفتمدامات المفلمية للطاقفة الذريفة وايجفراءات بالممتو  المشر  الذي ظ  ايشادة -
 االحترازية الصحية التي اتمذت لضمان مامة الجميع.

توجي  الشكر إلا كة معالي األمين العام لجامعة الدوة العربية ومعفالي وزيفر الك ربفاء والطاقفة المتجفددة بجم وريفة مصفر  -
 ورعايت ما ألعماة الم تمر.العربية وذلك لحضورهم 

حففث  الففدوة التففي لففم تمففدد ممففاهمات ا فففي ميزانيففة ال يئففة عففن المففنة الحاليففة وعففن مففنوات مففاب ة علففا مففرعة المففداد وعلففا  -
ففد للمنظمففات العربيففة المتمصصففة التففي ت ضففي بمففداد 52ضففرورة االلتففزام بالمففادة ) ( مففن النظففام المففالي والمحامففبي الموح 
 ر الثاث األولا من المنة المالية.المماهمات ماة األش 

 دعوة الدوة العربية غير األعضاء في ال يئة العربية للطاقة الذرية المبادرة باينضمام لعضوية ال يئة. -
 .108أمذ المجلس علماك ب رارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت   -
 علففا قففرار المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي بحيففث المواف ففة علففا تمففوية وضففعية الموظفف  / يومفف  مكففي دامليففاك امففتناداك  -

 يحصة علا درجة ملح  ثاني بالماك الوظيفي بال يئة.
المواف ة علا مشروع نمفوذج طلفب الترشفيح ومعفايير الت يفيم للتعاقفد مفع مبيفر لإلشفرا  علفا قمفم الت نيفات النوويفة  ودعفوة  -

  ممففن انطب ففت علففي م الشففروط لتعبئففة النمففوذج المعتمففد أعضففاء المجلففس التنفيففذي لت ففديم مرشففحي م ضففمن ايعففان المففاب
عادة إرمال  لل يئة في موعد أقصاه    والطلب من لجنة الت يفيم المفاب ة درامفة الترشفيحات وت ييم فا وفف  2022يناير  31وا 

 المعايير المعتمدة وعرض نتائج أعمال ا علا المجلس التنفيذي ال ادم.
 :19/12/2021نظمة األساسية الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة اللجنة الفنية المعنية بدراسة األ  •

ع د اجتماع اللجنة الفنية المعنية بدرامة األنظمة األمامية الموحدة للمنظمات العربية المتمصصة بم ر األمانة العامة 
 .بمجلد ت ارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان()الت رير  19/12/2021للجامعة يوم 
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-20الجتماع الستثنائي للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس القتصادي والجتماعي يومي  •
21/12/2021: 

ع د االجتماع االمتثنائي للجنة المنظمات للتنمي  والمتابعة المنبث ة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي بم ر األمانة 
 بمجلد ت ارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان(.. )الت رير 21/12/2021-20العامة للجامعة يومي 

-24( للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشتر  برئاسة معالي األمين العام )الرياض: 52الدورة ) •
26/1/2022:) 

جامعة ناي   بم ر( 52  دورت ا )لجامعةع دت لجنة التنمي  العليا للعمة العربي المشترك برئامة معالي األمين العام ل
  وكان محور أعمال ا 26/1/2022-24ماة الفترة  بالمملكة العربية المعودية  منية بمدينة الرياضالعربية للعلوم األ

 ةال يمن ةوالتفاعة العربي لمواج   في مجاة الذكاء االصطناعي ةالتحوة الرقمي وبناء ال درات العربيموضوعات 
 )الت ريرة. واالجتماعي ةاالقتصادي ةالتنميا حوة التغير المنامي وآثاره عل بنداك  عماةكما تضمن جدوة األة. الرقمي

 بمجلد ت ارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان(. وال رارات
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  تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان:عشر:  الثانيالبند 

 أولا: المجالس الوزارية:
 ( لمجلفففففففففففس الففففففففففففوزراء العفففففففففففرب الممفففففففففففف ولين عفففففففففففن شفففففففففففف ون البيئففففففففففففة32الففففففففففففففففففدورة العففففاديففففففففففففففففففة ) -

 (.14/10/2021)األمانة العامةا  
 (.20/10/2021-19الفففعرب )األمانة العامةا  ( لمجلفففس وزراء الن ففة34الفففففدورة العففففاديفففة ) -
 (.18/11/2021( للمجلس الوزاري العربي للمياه )األمانة العامةا 13)العادية الدورة  -
 (.9/12/2021-8( للمجلفففس الوزاري العربي للميففاحة )األمانة العامةا 24الففففدورة العادية ) -
المملكة األردنية  -مكان والتعميففر العرب )عمان( لمجلففففس وزراء اي38الففففففدورة العادية ) -

 (. 16/12/2021-14ال اشميةا 
( لمجلفففس الوزراء العرب لاتصاالت والمعلومات )عبر ت نية "فيديو 25الفففففففدورة العادية ) -

 .26/12/2021كونفرانس" بتاريخ 
 

 اثانياا: اللجان
عبفففففر ت نيفففففة "فيفففففديو كفففففونفرانس" مفففففاة )( للجنفففففة الدائمفففففة لكفففففودات البنفففففاء العربيفففففة 7االجتمفففففاع ) -

 .(14/9/2021-12  الفترة
 .(13/9/2021( للجنة الفنية للملكية الفكرية )عبر ت نية "فيديو كونفرانس" بتاريخ 8االجتماع ) -

( للجنة التنمي  العليا للعمة العربي المشترك برئامة معالي األمين العام )الرياضا 52الدورة ) -
24-26/1/2022). 
 

 )وثيقة مستقلة( 
 

 

االجتماع االمتثنائي للجنة المنظمات للتنمي  والمتابعة المنبث ة عن المجلس االقتصادي  -
 (.21/12/2021-20العامةا  األمانة(واالجتماعي 


