
 

     
 

 

 
 
 

 

 
 
 

    
  

  

 اللجنــــة االقتصاديــــة
 
 

 المذكرات الشارحة

 جدول األعمالمشروع للبنود المدرجة على 

 

 

 
 

 (232) معدلة م-03(/22/08)013/110-03ج

 المجلـس االقتصــادي واالجتماعــي

 (110الــدورة العاديــــة )
 

 2022أغسطس/ آب  30-29: األمانة العامة
 

 األمانة العامة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 ــــــــــــــــــ



- 2 - 

 
 

 رقم الصفحة وعـــــــــــــــــالموض رقم البند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  األول: البن

 
 :تقرير األمين العام

  ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.109) متابعة تنفيذ قرارات الدورة -
 .الجوانب االقتصادية –(110( و)109فيما بين دورتي المجلس ) األمانة العامةنشاط  -

4 

ــــــــــــــــــان : ـــــــــــــــــــد ال   البن
 

 الملففففففص االقتصففففففادي واالجتمففففففاعي لمجلففففففس جامعففففففة الففففففدو  العر يففففففة علفففففف  م ففففففتو  ال مففففففة
 الجوانب االقتصادية. –(31د.ع )

6 

ـــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــ البن  :ال ال
 

 متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة لل مة العر يففة التنموية: االقتصادية واالجتماعيةت رير حو  
 ، والتحضفففففففففففير لل مفففففففففففة ففففففففففففي دورتهفففففففففففا ال ام فففففففففففة (20/1/2019)الجمهوريفففففففففففة الل نانيفففففففففففة: 

 .(2023)الجمهورية اإلسالمية الموريتانية: 

8 

 البنـــــــــــــــــــد الرا ــــــــــــــــــــ :
 

 10 للدو  العر ية.برنامج الم اعدة من أجل التجارة 

 :الخـــــــــــــــامسالبنـــــــــــــــد 
 

 17 محور أعما  الدورة: منط ة التجارة الحرة العر ية الك ر  وتطورات االتحاد الجمركي العر ي.

ـــــــــــــــد   :الســـــــــــــــا  البن
 

 180 االستثمار في الدو  العر ية.

 :الســــــــــــــــــا  البنــــــــــــــــــد 
 

 249 إنجاز دراسة حو  إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الدو  العر ية.

ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــامنالبن  :ال 
 

 273 اتفاقية تنظيم الن ل ال حري للركاب وال ضائع بين الدو  العر ية.

 :التاســــــــــــــــــ البنــــــــــــــــــد 
 

  الموضوعات االقتصا ية الدورية:
 316 دعم االقتصاد الفل طيني.  .1
 327 .2022الت رير االقتصادي العر ي الموحد لعام  .2
لصندوق الن د وال نك الدوليين لعام ال طاب العر ي الموحد لالجتماع ال نوي المشترك  .3

2022. 
329 

 339 .2021األمن الغذائي العر ي لعام  ت رير .4

ـــــــــــــــــد   :العاشـــــــــــــــــرالبن
 

 354 .2037 – 2018 ال طة التنفيذية لالستراتيجية العر ية لتر ية األحياء المائية

 :الحــــــا   ع ــــــرالبنــــــد 
 

  :الموضوعات الخاصة  المنظمات ومؤسسات العمل العرب  الم ترك
 362 اجتماعات المنظمات العر ية المت صصة. -1
قفففرار الجمعيفففة العامفففة االسفففتثنائي لرباديميفففة العر يفففة للعلفففوم والتكنولوجيفففا والن فففل ال حفففري  -2

 (.26/7/2022)ال اهرة: 
456 

 461 المجلس العر ي لالختصاصات الصحية. -3
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ال ــــــــان  ع ــــــــر البنــــــــد 
 :ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

 : واللجانتقارير وقرارات المجالس الوزارية 
 : المجالس الوزارية:أوالا 

 ت ريففففففر وقففففففرارات الففففففدورة الرابعففففففة عشففففففرة للمجلففففففس الففففففوزاري العر ففففففي للكهر ففففففاء -
 (.20/3/2022)الدوحة: 

 : اللجان:ثانياا 
( للجنفففة التن فففيي العليفففا للعمفففل العر فففي المشفففترك برئاسفففة معففففالي 53اجتمفففاع الفففدورة ) -

-29: التون فففففيةالجمهوريفففففة  -م فففففر اتحفففففاد الاعفففففات الفففففدو  العر يفففففة )األمفففففين العفففففام 
31/5/2022 .) 

الجمهوريفففففة الجةائريفففففة الديم را يفففففة  ( للجنفففففة العر يفففففة الدائمفففففة لل ريفففففد )41االجتمفففففاع ) -
 (.9/6/2022-8 :الشع ية

( للجنفففففة المنظمفففففات للتن فففففيي والمتابعفففففة المن ث فففففة عفففففن المجلفففففس 31اجتمفففففاع الفففففدورة ) -
-24جمهوريففففففففة مصففففففففر العر يففففففففة:  –العلمففففففففين  اعي )مدينففففففففةاالقتصففففففففادي واالجتمفففففففف

28/7/2022.) 

464 
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 : البند األول: تقرير األمين العام

 ( للمجلس االقتصا   واالجتماع .109متا عة تنفيذ قرارات الدورة )  -1
 (110( و)109ن ــــام األمانــــة العامــــة تيمــــا لــــين  ورتــــــ  المجلــــس )  -2

 الجوانب االقتصا ية. – 
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 مذكرة شارحة
   أن

 تقرير األمين العام
 ( للمجلس االقتصا   واالجتماع 109متا عة تنفيذ قرارات الدورة ) -1
  (110( و)109تيما لين  ورت  المجلس ) األمانة العامةن ام  -2

 )الجوانب االقتصا ية(
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:

واالجتمففففففاعي، ت ففففففوم األمانففففففة العامففففففة ب عففففففداد عمففففففالا باحكففففففام النظففففففام الففففففداخلي للمجلففففففس االقتصففففففادي 
 ت رير حو  متابعة تنفيذ قرارات المجلس ونشاط األمانة العامة فيما بين دورتي انع اده.

 
 )التقرير  مجلد مستقل(

 

 المقترح المطلوب:

 األمر معروض عل  المجلس الموقر للتفضل بات ال ما يراه مناس اا.
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 الثاني:البند 

الملف االقتصا   واالجتماع  لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة  .ع 
 الجوانب االقتصا ية. -( 31)
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 مذكرة شارحة
   أن

 الملف االقتصا   واالجتماع  لمجلس جامعة الدول العربية 
 (31على مستوى القمة  .ع )
 )الجوانب االقتصا ية(

 ــــــــــ
 عرض الموضوع:

( المجلفففس 2006( )ال ر فففوم: 18( و)2004( )تفففونس: 16الجامعفففة علففف  م فففتو  ال مفففة فففف  دورتيففف  )بّلفففص مجلفففس  −
، ودراسة الت ارير الُمعفّدة مفن ق فل المرفوع لل مةولية إعداد الملص االقتصادي واالجتماعي ؤ االقتصادي واالجتماعي بم 

 بشانها عل  ال مة العر ية. المجالس الوزارية العر ية والمنظمات العر ية المت صصة وعرض م ترحات 
( 2001( )ف رايفر: 67د.ع ) (1406)تجدر اإلشارة إلف  أ  المجلفس االقتصفادي واالجتمفاع  اعتمفد بموجفب قفراره رقفم  −

 المعايير التي يتم في ضوئها عرض الموضوعات االقتصادية واالجتماعية عل  ال مة العر ية، وهي كما يل : 
أولويفففة ن ففف ية فففف  تح يفففي التكامفففل االقتصفففادي العر فففي وتراعفففي الفففدور الحكفففومي أ  تكفففو  هفففذه الموضفففوعات لات " *  

 الم اشر وغير الم اشر فيها.
 * أ  تت ارب وجهات النظر حولها بين م تلص الدو  العر ية بحيث يح ي عرضها النتائج المنشودة.

 * أ  يكو  قد تم بحثها في إ ار اآلليات ال ائمة للعمل العر ي المشترك.
ت دم لل مة مدعومة بالدراسات واألبحاث الالزمة التي ت فاعد ففي ات فال ال فرارات المناسف ة بشفانها. وقفد أبفد الفوزراء * أ  

علففف  أهميفففة الفففدور الفففذي يمكفففن أ  ت فففوم بففف  ال مفففة ففففي معالجفففة الموضفففوعات التفففي تتفففوزع م فففؤولياتها بفففين عفففدد مفففن 
 تلص هذه الجهات داخل الدولة."الوزارات في داخل الدو  وتتطلب معالجتها التن يي بين م 

( بتففففاري  104المتعاق ففففة بففففدءاا مففففن الففففدورة ) تفففف اعففففرض الموضففففوع علفففف  المجلففففس االقتصففففادي واالجتمففففاعي فففففي دور تففففم  −
، وأصففدر عففدة قففرارات تضففمن  عنففاوين الموضففوعات الم تففر  10/2/2022( بتففاري  109وحتفف  الففدورة ) 5/9/2019

( التفففي 31لمجلفففس جامعفففة الفففدو  العر يفففة علففف  م فففتو  ال مفففة د.ع )تضفففمينها ففففي الملفففص االقتصفففادي واالجتمفففاعي 
 . 2022ت تضيفها الجمهورية الجةائرية الديم را ية الشع ية في نوفم ر/تشرين ثا  

، لمناقشفة الموضفوعات الم تفر  21/7/2022-19دورة غيفر عاديفة خفال  الفتفرة  االقتصفادي واالجتمفاعيع د المجلس  −
(، وأصففدر 31تضففمينها فففي الملففص االقتصففادي واالجتمففاعي لمجلففس جامعففة الففدو  العر يففة علفف  م ففتو  ال مففة د.ع )

دٍد مففن أشففار فففي ف رتفف  األولفف  إلفف  المواف ففة علفف  تضففمين عفف، الففذي 21/7/2022( د.غ.ع بتففاري  2341ال ففرار رقففم )
الموضفوعات االقتصفادية واالجتماعيففة ففي الملففص االقتصفادي واالجتمففاعي لمجلفس جامعففة الفدو  العر يففة علف  م ففتو  

 (.31ال مة في دورت  العادية )
 )الملف معروض ت  وثيقة مستقلة(

 
 المقترح المطلوب:

 األمر معروض عل  المجلس الموقر للتفضل بات ال ما يراه مناس اا.
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 :الثالثالبند 

ـــر حـــول  ـــة: االقتصـــا ية تقري ـــة التنموي ـــة العربي ـــة للقم ـــدورة الرا ع ـــرارات ال ـــذ ق ـــة تنفي متا ع
ـــــة:  ـــــة اللبناني ـــــة )الجم وري ـــــ   ورت ـــــا 20/1/2019واالجتماعي ( والتحضـــــير للقمـــــة ت

 .(2023الخامسة )الجم ورية اإلسالمية الموريتانية: 
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 مذكرة شارحة
   أن

 متا عة تنفيذ قرارات الدورة الرا عة للقمة العربية التنموية: االقتصا ية واالجتماعية تقرير حول 
 ( 20/1/2019)الجم ورية اللبنانية: 

 (2023والتحضير للقمة ت   ورت ا الخامسة )الجم ورية اإلسالمية الموريتانية: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 عرض الموضوع:

 
أصفففدرت ال مفففة العر يفففة التنمويفففة: االقتصفففادية واالجتماعيفففة ففففي دورتهفففا الرابعفففة التفففي انع فففدت ففففي الجمهوريفففة  -

الجمهوريفففففة الترحيفففففب بفففففدعوة ( 1، الفففففذي نففففف  علففففف : ")20/1/2019( بتفففففاري  70الل نانيفففففة، ال فففففرار رقفففففم )
 االقتصففففادية: التنمويففففة ةالعر يفففف ال مففففة الستضففففافة الففففدورة ال ام ففففة ال ادمففففة لمففففؤتمر الموريتانيففففةاإلسففففالمية 

األمانة العامة بالتن يي مع الدولة المضفيفة  تكليص( 2، )2023واالجتماعية، الُم ّرر انع ادها خال  عام 
  " لل مة، لإلعداد والتحضير ألعما  هذه ال مة.

التنمويففففة: ل مففففة العر يففففة الففففدورة الرابعففففة لقففففرارات أعففففدت األمانففففة العامففففة ت ريففففراا مففففوجةاا حففففو  متابعففففة تنفيففففذ  -
 . (20/1/2019: الجمهورية الل نانية –بيروت ) االقتصادية واالجتماعية

 

اللجنة المعنية  المتا عة واإلعدا  للقمة العربية  مجلد مستقل وسُيناقش خالل اجتماع التقرير ]
 [التنموية: االقتصا ية واالجتماعية

 

 المقترح المطلوب:
 بات ال ما يراه مناس اا.األمر معروض عل  المجلس الموقر للتفضل 
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 :الرابعالبند 

 لرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية. 
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 مذكرة شارحة
   أن

 لرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية

 ــــــــــ
 :عرض الموضوع

( بتاري  53أصدرت ال مة العر ية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورتها الرابعة ال رار رقم ) −
تكليص األمانة ( عل : "4الذي ن  في ف رت  )بشا  "برنامج الم اعدة من أجل التجارة"، و ، 20/1/2019

  رنامج.التنفيذ مدي الت دم في  عندوري للمجلس االقتصادي واالجتماعي   عداد ت ريرالعامة ب
حو   الثالثالت رير المرحلي  ،بالتعاو  مع األمانة العامة ،أعدت المؤس ة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة −

وي تعرض  (.2.0المرحلة الثانية من برنامج م ادرة الم اعدة من أجل التجارة للدو  العر ية )االفتياس 
حيث  ؛جل التجارة )األفتياس(أإل الق المرحلة الثانية من برنامج الم اعدة من الت رير اإلنجازات المح  ة 

عداد اإل في إ اروالدو  العر ية  ةعنيالمؤس ات الممع اجتماعات مشتركة المؤس ة الدولية ع دت 
الجهات إل   ابشكلها النهائي وت ديمه هااعتمادتم ، والتي من هذا ال رنامج والتصميم لوثي ة المرحلة الثانية

ثار ال ل ية جراءات الحتواء اآلبعض اإلكما تم إدماج  .المانحة لت ديم الدعم الالزم إل الق ال رنامج
 .)مرفي الت رير( ضمن خطة عمل ال رنامج "19-بوفيد"لجائحة 

جدة بالمملكة العر ية بمدينة  2021 تشرين أو  /األفتياس في أبتو ربرنامج المرحلة الثانية من إ الق  تم  −
االفتيففاس )االليفات التفي سفيعتمد عليهفا برنفامج بالمؤس فة الدوليففة اعتمفد مجلفس إدارة ال فرامج قفد ال فعودية، و 

المففوارد مففن عففدد مففن الففدو  العر يففة والمؤس ففات الدوليففة،  تففم تع  ففةكمففا  العتمففاد المشففاريع وتنفيففذها. (2.0
 مليو  دوالر أمريكي، 15.5بلغ نحو عل  

المن ث ة عن ال رنامج اجتماعها األو  ، حيث اعتمدت الحةمة األول  من  ع دت لجنة التن يي الفني  −
مشاريع ، علما با  كافة  8المشاريع التي عرض  عليها بناء عل  معايير وشروط ال رنامج، والتي بلغ  

 الدو  العر ية ست تفيد من المشروعين اإلقليميين المعتمدين في االجتماع األو  للجنة المذكورة.
 

 المقترح المطلوب: 
 .األمر معروض عل  المجلس الموقر للتفضل بات ال ما يراه مناس اا 



 مرفي
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 :الخامسالبند 

ـــة   ـــة التجـــارة الحـــرة العربي ـــدورة: منطق ـــرى وتطـــورات االتحـــا  محـــور أعمـــال ال الكب
 الجمرك  العرب .

 
  

 
 



- 18 - 

 مذكرة شارحة
    أن

 محور أعمال الدورة:
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات االتحا  الجمرك  العرب 

 ــــــــــ
 عرض الموضوع:

التكامل االقتصادي العر ي وإتمام مراحل ، ومتابعة تنفيذ قرارات تعميي استكماالا للجهود الم ذولة من أجل 
منط ة التجارة الحرة العر ية بال مم العر ية العادية والتنموية والمجلس االقتصادي واالجتماعي ال اصة 

ومتابعة تنفيذ اتفاقية تحرير التجارة في ال دمات بين  الك ر  وخطوات إ الق االتحاد الجمركي العر ي،
 أعدت األمانة العامة الت رير التالي: ،و  العر يةالد

 "التنفيذ والمتا عة والمتطلبات": أوالا: مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
 التجارة السلعية لين الدول العربية : تحرير
حيففث تففم ؛ (1)مرفففي (4/7/2022-3 )األمانففة العامففة:( للجنففة التنفيففذ والمتابعففة 53ع ففد االجتمففاع ) −

عففرض ت ريففر األمانففة العامففة حففو  متابعففة تط يففي منط ففة التجففارة الحففرة العر يففة الك ففر  ومتابعففة تنفيففذ 
 ( د.ع2327لات الصفففلة، والتفففي كفففا  رخرهفففا ال فففرار رقفففم ) مجلفففس االقتصفففادي واالجتمفففاعيالقفففرارات 

تصففديي جمهوريففة العففراق العمففل علفف  إلغففاء مففن اللجنففة  ل فف  حيففث ، 10/2/2022( بتففاري  109)
، التةامففاا ب ففرارات المجلففس فففي إ ففار المنط ففةلهففا  ال فففارات علفف  شففهادات المنشففا والفففواتير المصففاح ة

 (12)االقتصادي واالجتماعي في هذا ال صوص، وكذلك إعادة النظر في تحفظها الوارد في الت رير 
بفففة تجميفففد لفريفففي ال  فففراء والم تصفففين ففففي مجفففا  حمايفففة الم فففتهلك، حيفففث تعفففد صفففيغة الفففتحف  بمثا

لففة كمّ كمففا أوصفف  اللجنففة بعففرض المالحففي المُ  .لعضففوية العففراق بمنط ففة التجففارة الحففرة العر يففة الك ففر  
وملحفي  ،وملحفي الصفحة والصفحة الن اتيفة ،ملحي ال يفود الفنيفة علف  التجفارة :وهي)لل رنامج التنفيذي 

. (2)مرففي  وملحي الملكية الفكريفة( علف  المجلفس االقتصفادي واالجتمفاعي لالعتمفاد ،ت هيل التجارة
واف   اللجنفة علف  وثي تفي ال نفود المرجعيفة واسفتراتيجية عمفل الفريفي العر في ل فالمة الغفذاء، كمفا  وقد
الفففدليل اإلرشفففادي اإلقليمفففي ففففي الدسفففتور "نففف  ففففي حفففا  عفففدم ورود مالحظفففات علففف  اوصففف  اللجنفففة بأ

للمجلففففس االقتصففففادي واالجتمففففاعي   رفعففففيففففتم  ،الفريففففي العر ففففي ل ففففالمة الغففففذاء هالففففذي أعففففد "يالغففففذائ
)شفف كة المناف ففة العر يففة( التففي سففيكو  لهففا انعكاسففات إيجابيففة وقففد أشففادت اللجنففة بفف  الق  .لالعتمففاد

 واالجتمففاعي، يا ل ففرارات المجلففس االقتصففاد. وتنفيففذا علفف  التعففاو  العر ففي المشففترك فففي هففذا المجففا 
حففو  الع  فففات التفففي تواجفف  صفففادرات الففدو  األعضفففاء والتففي أثيفففرت ففففي  اا عففدت األمانفففة العامففة ت ريفففر أ 

 .(3 )مرفيللجنة التنفيذ والمتابعة  (53)االجتماع 

 مذكرة محدثة
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اجتماعهففا الفنيففة ل واعففد المنشففا العر يففة ع ففدت اللجنففة ، قواعــد المن ــأ التفصــيلية العربيــةو  صففوص  −
، حيفث تفم اسفتكما  مراجعفة بعفض بنفود األحكفام (4)مرففي  (3/3/2022-1 :األمانة العامة)الثامن 

 ل ف   . وقفدالعامة ل واعد المنشا العر ية لل لع العر ية بناءا عل  مالحظات ومرئيات الدو  األعضفاء
  ال فففدء ففففي ات فففال آلحتففف  ا اللجنفففة مفففن الفففدو  األعضفففاء التفففي لفففم تصفففدر شفففهادات المنشفففا الكترونيفففاا 

ل فرار المجلفس االقتصفادي واالجتمفاعي  ، وللفك تنفيفذاا 2022إلصدارها ق فل نهايفة اإلجراءات الالزمة 
-16خفال  الفتفرة  التاسعاللجنة اجتماعها تع د وس .10/2/2022( بتاري  109) د.ع (2327)رقم 
األو  يتعلففففي ب حففففث  ؛عمالهففففا بنففففدا أ جففففدو   ضففففمن ومعففففروضبم ففففر األمانففففة العامففففة  18/8/2022

، تفرابم المنشفا ففي إ فار منط فة التجفارة الحفرة العر يفة الك فر   أل تفعيفل م فدمفن أجف ةإمكانية وضع رليف
ع ففففد علفففف  هففففام  كمففففا  ،اسففففتكما  مراجعففففة األحكففففام العامففففة ل واعففففد المنشففففا العر يففففةب والثففففاني خففففاص

 .1/3/2022االجتماع ورشة عمل خال  اليوم األو  
ع فدت لجنفة ، الحرة العربيـة الكبـرى آلية تسوية المنازعات ت  إطار منطقة التجارة في إ ار تحفديث  −

ال  ففراء ال ففانونيين الم تصففين لتطففوير رليففة ت ففوية المنازعففات فففي إ ففار منط ففة التجففارة الحففرة العر يففة 
ل  اللجنففة فريففي حيففث شففكّ ( 5)مرفففي ( 17/2/2022-15التاسففع )األمانففة العامففة:  اجتماعهففا الك فر  

عمالففف  علففف  أ وعفففرض نتفففائج ة مفففن رليفففة ت فففوية المنازعفففات يفففر فففاعي بهفففدا االتففففاق علففف  ال نفففود المت  
تفم حيفث  ،(6)مرففي ( 9/6/2022-7)األمانفة العامفة:  العاشفر اللجنفة اجتماعهفا تع فدوقفد  .اللجنة
مواد رليفة ت فوية المنازعفات مواصلة مراجعة ال نود المت  ية من و  ،ر اعيالفريي الأعما  نتائج  مناقشة

 .التجارة الحرة العر ية الك ر  التجارية في إ ار منط ة 
 

 ال ؤون الجمركية:
 (24/3/2022-23)األمانفففة العامفففة:  ( لمفففدراء عفففامي الجمفففارك بالفففدو  العر يفففة42د االجتمفففاع ) فففعُ  −

ب رعة التوقيفع والتصفديي علف  اتفاقيفة تنظفيم الن فل بفالع ور بفين الفدو  االجتماع   أوصو  ،(7)مرفي 
 (2327) بموجب قراره رقملة التي اعتمدها المجلس االقتصادي واالجتماعي العر ية )الترانةي ( المعدّ 

الطلففب مففن األمانففة العامففة التواصففل مففع مجلففس وزراء الداخليففة ، و 10/2/2022بتففاري   (109د.ع )
ع ففففد االجتمففففاع الففففدوري المشففففترك لرلسففففاء أجهففففةة أمففففن الحففففدود والمطففففارات والمففففوان  وأجهففففةة لالعففففرب 

  يي في الموضوعات لات الصلة.الجمارك من أجل التن 
المملكفة األردنيفة  :كل مفن  وصدق  وقعف د  تطورات اتفاقية التعاو  الجمركي العر ي،ل  إو الن  ة  −

المملكففة و جمهوريففة مصففر العر يففة،  ،الهاشففمية، المملكففة العر يففة ال ففعودية، دولففة فل ففطين، دولففة قطففر
لفن   اا ، ووف فعليهفا بعفدق صفدّ علف  االتفاقيفة ولفم تع  مملكة ال حرين وقّ عل  االتفاقية، كما المغر ية 

 االتفاقية ف نها تحتاج لتصديي س ع دو  عليها لتدخل حية النفال.
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 ثانياا: تحرير التجارة ت  الخدمات لين الدول العربية: 
اجتماعهفففففففا الرابفففففففع )األمانفففففففة لجنفففففففة تحريفففففففر التجفففففففارة ففففففففي ال فففففففدمات بفففففففين الفففففففدو  العر يفففففففة  تع فففففففد

 اعتمفففففففففدالطلففففففففب مففففففففن الفففففففففدو  العر يففففففففة، التففففففففي وتفففففففففم ، (8)مرفففففففففي ( 31/3/2022-30 العامففففففففة:
المجلففففففففس االقتصففففففففادي واالجتمففففففففاعي جففففففففداو  التةاماتهففففففففا النهائيففففففففة، سففففففففرعة اسففففففففتكما  إجففففففففراءات 

كمفففففا حثففففف  الفففففدو   .لففففف  اتفاقيفففففة تحريفففففر التجفففففارة ففففففي ال فففففدمات بفففففين الفففففدو  العر يفففففةإاالنضفففففمام 
ففففففي  اسفففففتكما  عروضفففففها النهائيفففففة لكفففففي تصففففف    رففففففاا   فففففدم جفففففداو  التةاماتهفففففاالعر يفففففة التفففففي لفففففم تُ 

تففففم المواف ففففة علفففف  خطففففة عمففففل تفعيففففل اتفاقيففففة تحريففففر التجففففارة فففففي ال ففففدمات بففففين  . وقففففداالتفاقيففففة
اسففففتعراض جففففدو  التةامففففات مملكففففة ال حففففرين بغففففرض االنضففففمام إلفففف  تففففم وكففففذلك  ،الففففدو  العر يففففة

 االتفاقية. 
 العرب : الجمرك ثال اا: االتحا   

 (6/7/2022-5األمانفففففففة العامفففففففة:) (38اجتماعهفففففففا )لجنفففففففة االتحفففففففاد الجمركفففففففي العر فففففففي  تع فففففففد 
بانهففففففا اللجنففففففة المعنيففففففة بوضففففففع سياسففففففات االتحففففففاد الجمركففففففي العر ففففففي،  تحيففففففث أبففففففدّ  (9)مرفففففففي 

نهففففا، وأوصفففف  بع ففففد اجتمففففاع مشففففترك بففففين لجنففففة عوم ففففؤولة عففففن توجيفففف  جميففففع اللجففففا  المن ث ففففة 
الجمركيففففففة العر يفففففة الموحففففففدة للوقففففففوا علففففف  التحففففففديات التففففففي االتحفففففاد الجمركففففففي ولجنفففففة التعريفففففففة 

كمفففففا أوصففففف   .تواجففففف  لجنفففففة التعريففففففة الجمركيفففففة أثنفففففاء تفاوضفففففها علففففف  توحيفففففد الرسفففففوم الجمركيفففففة
الفففففففففدو  األعضفففففففففاء ب بفففففففففداء المالحظفففففففففات حفففففففففو  الجفففففففففدو  الم تفففففففففر  للتعريففففففففففة الجمركيفففففففففة وف فففففففففا 

 للت  يمات التي تم االتفاق عليها.
 
 

 المقترح المطلوب:
  األمر معروض عل  المجلس الموقر للتفضل بات ال ما يراه مناس اا.
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  :السادسالبند 

 ت  الدول العربية. االست مار
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 مذكرة شارحة
    أن

 ت  الدول العربية االست مار
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:

 ة:اتفاقية االست مار العربية الجديدأوالا: 

د.ع  (2235)رقففففففففففم مففففففففففن قففففففففففرار المجلففففففففففس االقتصففففففففففادي واالجتمففففففففففاعي أوالا  (1) تنفيففففففففففذاا للف ففففففففففرة -
"الطلففففففب مفففففن الفففففدو  العر يفففففة واألمانفففففة العامففففففة : التفففففي نصففففف  علففففف  5/9/2019 بتفففففاري  (104)

-10الم فففففففففرر ع فففففففففده يفففففففففومي  المشفففففففففاركة بفاعليفففففففففة ففففففففففي االجتمفففففففففاع عفففففففففالي الم فففففففففتو  لل  فففففففففراء
بالمملكفففففففففة المغر يفففففففففة بتنظفففففففففيم مشفففففففففترك مفففففففففن األمانفففففففففة العامفففففففففة ومفففففففففؤتمر األمفففففففففم  11/12/2019

 ففففففد االجتمففففففاع األو  ف ففففففد عُ "، المتحففففففدة للتجففففففارة والتنميففففففة )األونكتففففففاد( وال نففففففك اإلسففففففالمي للتنميففففففة
-14 يففففففة: المملكففففففة المغر  –)الر ففففففاط  للجنففففففة ال  ففففففراء ال ففففففانونيين وال  ففففففراء مففففففن الففففففدو  العر يففففففة

، ومفففففففففؤتمر األمفففففففففم المتحفففففففففدة للتجفففففففففارة بفففففففففين األمانفففففففففة العامفففففففففةبتنظفففففففففيم مشفففففففففترك (، 15/1/2020
لمناقشفففففة ال طفففففوط العريضفففففة التفففففي يجفففففب ، وللفففففك والتنميفففففة )األونكتفففففاد( وال نفففففك اإلسفففففالمي للتنميفففففة

عففففففدة  وشففففففارك ففففففي االجتمفففففاع ممثلفففففو الجديفففففدة. مراعاتهفففففا عنفففففد إعفففففداد اتفاقيففففففة االسفففففتثمار العر يفففففة 
اإلمففففففارات العر يففففففة المتحففففففدة، الجمهوريففففففة دولففففففة المملكففففففة األردنيففففففة الهاشففففففمية، : يهفففففف عر يففففففةدو  

التون ففففففففية، المملكففففففففة العر يففففففففة ال ففففففففعودية، جمهوريففففففففة ال ففففففففودا ، سففففففففلطنة عمففففففففا ، دولففففففففة قطففففففففر، 
جمهوريفففففففة ال مفففففففر المتحفففففففدة، دولفففففففة الكويففففففف ، دولفففففففة لي يفففففففا، جمهوريفففففففة مصفففففففر العر يفففففففة، المملكفففففففة 

عفففففففدد مفففففففن ال  فففففففراء كمفففففففا شفففففففارك ففففففففي االجتمفففففففاع لموريتانيفففففففة، المغر يفففففففة، الجمهوريفففففففة اإلسفففففففالمية ا
 الدوليين.

مشففففففروع "الم ففففففودة األولفففففف  التفاقيففففففة االسففففففتثمار العر يففففففة الجديففففففدة" التففففففي األمانففففففة العامففففففة أنهفففففف   -
: المملكففففففة العر يففففففة ي( دولففففففة عر يففففففة هفففففف13أعففففففدتها وفففففففي م ترحففففففات النصففففففوص التففففففي أرسففففففلتها )
اإلمفففففارات العر يفففففة المتحفففففدة، مملكفففففة دولفففففة  ، ال فففففعودية، جمهوريفففففة مصفففففر العر يفففففة، سفففففلطنة عمفففففا

ال حففففففففرين، دولففففففففة الكويفففففففف ، دولففففففففة قطفففففففففر، جمهوريففففففففة العففففففففراق، المملكففففففففة المغر يففففففففة، الجمهوريفففففففففة 
 ،التون ففففففية، الجهوريففففففة الجةائريففففففة الديم را يففففففة الشففففففع ية، الجمهوريففففففة اليمنيففففففة، جمهوريففففففة ال ففففففودا 

لم رجفففففات  وف فففففاا و ثمار الدوليفففففة ات االسفففففتيفففففففففففي مجفففففا  اتفاق دوليوللفففففك بمفففففا يتماشففففف  واالتجفففففاه الففففف
  اجتماع الر اط.

بفففف جراء مراجعففففة شففففاملة ودقي ففففة لكافففففة النففففواحي  (قطففففاع الشففففؤو  ال انونيففففة)   األمانففففة العامففففةقامفففف -
ال انونيفففففففة المتعل فففففففة بصفففففففياغات االتفاقيفففففففات الدوليفففففففة عنفففففففد مراجعفففففففة اتفاقيفففففففة االسفففففففتثمار العر يفففففففة 

 مذكرة محدثة
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، كمفففففا قامففففف  األمانفففففة العامفففففة بترجمفففففة ةالالزمفففففكاففففففة الضفففففوابة ال انونيفففففة متهفففففا مفففففع واءلمالجديفففففدة 
 مشروع الم ودة األول  من اتفاقية االستثمار العر ية الجديدة إل  اللغة اإلنجليةية.

( ، 109فففففففففي الففففففففدورة العاديففففففففة )االقتصففففففففادي واالجتمففففففففاعي بعففففففففرض الموضففففففففوع علفففففففف  المجلففففففففس  -
الطلففففففب ": ( علفففففف 1، الففففففذي يففففففن  فففففففي الف ففففففرة )10/02/2022 ( بتففففففاري 2329 ففففففرار )أصففففففدر ال

مففففففن األمانففففففة العامففففففة دعففففففوة الففففففدو  العر يففففففة لع ففففففد اجتمففففففاع لجنففففففة ال  ففففففراء ال ففففففانونيين مففففففن الففففففدو  
العر يففففففففة ألخففففففففذ كافففففففففة مالحظاتهففففففففا ومرئياتهففففففففا علفففففففف  الم ففففففففودة األولفففففففف  مففففففففن مشففففففففروع "اتفاقيففففففففة 
االسفففففففتثمار العر يفففففففة الجديفففففففدة"، تمهيفففففففداا لعرضفففففففها علففففففف  المجلفففففففس االقتصفففففففادي واالجتمفففففففاعي ففففففففي 

 ."دورة قادمة
الثفففففاني للجنفففففة ال  فففففراء ال فففففانونيين وال  فففففراء مفففففن الفففففدو  االجتمفففففاع  ع فففففد تفففففم ،لهفففففذا ال فففففرار وتنففيفففففذاا  -

ال نفففففففك اإلسفففففففالمي و األمانفففففففة العامفففففففة  بفففففففينبتنظفففففففيم مشفففففففترك  )25/5/2022-23 :دبفففففففي)العر يفففففففة 
االجتمفففففففاع هفففففففذا شفففففففارك ففففففففي و  .للتنميفففففففة ومفففففففؤتمر األمفففففففم المتحفففففففدة للتجفففففففارة والتنميفففففففة )األونكتفففففففاد(

مملكفففففة اإلمفففففارات العر يفففففة المتحفففففدة، دولفففففة المملكفففففة األردنيفففففة الهاشفففففمية، : هفففففي( دولفففففة 14) وممثلففففف
الجمهوريفففففففة التون فففففففية، الجمهوريفففففففة الجةائريفففففففة الديم را يفففففففة الشفففففففع ية، المملكفففففففة العر يفففففففة ال حفففففففرين، 

دولفففففة قطفففففر، دولفففففة فل فففففطين، سفففففلطنة عمفففففا ،  ،جمهوريفففففة العفففففراقال فففففعودية، جمهوريفففففة ال فففففودا ، 
عفففففدد كمفففففا شفففففارك ففففففي االجتمفففففاع  .جمهوريفففففة مصفففففر العر يفففففة، المملكفففففة المغر يفففففةدولفففففة الكويففففف ، 

 من ال  راء الدوليين. 
مواففففففاة األمانفففففة العامفففففة  :مفففففن أهمهفففففا (1)مرففففففي التوصفففففياتاالجتمفففففاع مجموعفففففة مفففففن صفففففدر عفففففن  -

، علفففففف  أ  ت ففففففوم األمانففففففة 30/6/2022بمرئيففففففات وتعففففففديالت الففففففدو  العر يففففففة فففففففي موعففففففد أقصففففففاه 
بعففففففففد تضففففففففمين كافففففففففة علفففففففف  الففففففففدو  العر يففففففففة مففففففففن االتفاقيففففففففة  ةالعامففففففففة بتعمففففففففيم الم ففففففففودة الثانيفففففففف

 . 30/8/2022 أجل أقصاه فيالمالحظات 
فففففي ضففففوء المالحظففففات مففففن االتفاقيففففة علفففف  إعففففداد الم ففففودة الثانيففففة  تعكففففص األمانففففة العامففففة حاليففففاا  -

دولفففففففة ، المملكفففففففة األردنيفففففففة الهاشفففففففمية: ي( دولفففففففة عر يفففففففة وهففففففف11)تل تهفففففففا مفففففففن التفففففففي والمرئيفففففففات 
، جمهوريففففففة العففففففراق، المملكففففففة العر يففففففة ال ففففففعودية، مملكففففففة ال حففففففرين، اإلمففففففارات العر يففففففة المتحففففففدة

جمهوريففففففة ، الكويفففففف ودولففففففة ، قطففففففرودولففففففة ،  فل ففففففطيندولففففففة ، المملكففففففة المغر يففففففة، سففففففلطنة عمففففففا 
 . مصر العر ية

 :ثانياا: محكمة االست مار العربية

بنففففففاء علفففففف  المففففففادة الثامنففففففة مففففففن النظففففففام األساسففففففي المعففففففد  لمحكمففففففة االسففففففتثمار العر يففففففة والتففففففي  -
"يلحففففي بالمحكمففففة مفففففوض أو أبثففففر يتففففول  المجلففففس اختيففففارهم لمففففدة ثففففالث  :تففففن  علفففف  مففففا يلففففي

سفففففنوات قابلفففففة للتجديفففففد لمفففففدة واحفففففدة مفففففن بفففففين قائمفففففة مفففففن ال فففففانونيين العفففففرب مفففففن لوي الصففففففات 
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ال ل يفففففة العاليفففففة والكففففففاءة المهنيفففففة المتميفففففةة تعفففففد لهفففففذا الغفففففرض، ترشففففف  كفففففل دولفففففة اثنفففففين مفففففنهم، 
ملفففففة أعضفففففاء المحكمفففففة مفففففن حيفففففث المةايفففففا والحصفففففانات ويحفففففدد المجلفففففس مكاففففففعتهم ويعفففففاملو  معا

حيث أ  المفففففففدة ،“والواج ففففففات واألعمفففففففا  المحظففففففورة علفففففففيهم وإجففففففراءات عفففففففةلهم أو إنهففففففاء خفففففففدمتهم
، وف فففففاا ل فففففرار المجلفففففس 5/9/2022الحاليفففففة لمففففففوض محكمفففففة االسفففففتثمار العر يفففففة تنتهففففف  بتفففففاري  

قامفففففففففف  األمانففففففففففة  ،5/9/2019( بتففففففففففاري  104)د.ع  (2235االقتصففففففففففادي واالجتمففففففففففاعي رقففففففففففم )
بم ا  فففففة الفففففدو  العر يفففففة  (دارة محكمفففففة االسفففففتثمار العر يفففففةإ –قطفففففاع الشفففففؤو  ال انونيفففففة )العامفففففة 

لموافاتهفففففففا باسفففففففماء مرشفففففففحيها مفففففففن ال فففففففانونيين  11/4/2022بتفففففففاري   (367/5)بمفففففففذكرتها رقفففففففم 
العفففففرب مفففففع سفففففيرهم الذاتيفففففة لشفففففغل منصفففففب مففففففوض محكمفففففة االسفففففتثمار العر يفففففة، وللفففففك تمهيفففففداا 
لرففففففع قائمفففففة باسفففففماء المرشفففففحين ومفففففؤهالتهم وجن فففففياتهم إلففففف  المجلفففففس االقتصفففففادي واالجتمفففففاعي 

 العتمادها.
حتففففففف   ،(محكمفففففففة االسفففففففتثمار العر يفففففففة دارةإ –قطفففففففاع الشفففففففؤو  ال انونيفففففففة )تل ففففففف  األمانفففففففة العامفففففففة  -

والمتضففففففمنة  (،2مرفففففففي) مففففففن المنففففففدو يات الدائمففففففة للففففففدو  العر يففففففة المففففففذكراتعففففففدداا مففففففن  ، تاري فففففف
علفففففف   هففففففذه الترشففففففيحات لعففففففرض ،لشففففففغل منصففففففب مفففففففوض محكمففففففة االسففففففتثمار العر يففففففة الترشفففففف 

 .مجلس االقتصادي واالجتماعي العتمادهالا

 :والمست مرين العربعمال ثال اا: مؤتمر أصحاب األ

( ال ادمفة لمفؤتمر 20ع فد الفدورة )لتحديفد موعفد ومكفا  اتحاد الغرا العر يفة و  األمانة العامة جاري التن يي بين
 .أصحاب األعما  والم تثمرين العرب

 

 المقترح المطلوب:

 .ما يراه مناس اا للتفضل بات ال األمر معروض عل  المجلس الموقر 
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  :السابعالبند 

 .إنجاز  راسة حول إشكالية االقتصا  غير الرسم  ت  الدول العربية
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 مذكرة شارحة
    أن

 إشكالية االقتصا  غير الرسم  ت  الدول العربيةإنجاز  راسة حول 
 ــــــــــ

 عرض الموضوع: 

الدائمففففففة للجمهوريففففففة الجةائريففففففة الديم را يففففففة الشففففففع ية مندو يففففففة تل فففففف  األمانففففففة العامففففففة للجامعففففففة مففففففذكرة ال -
موضففففففففففوع "إنجفففففففففففاز ، تطلففففففففففب خاللهففففففففففا عففففففففففرض 23/12/2021( بتففففففففففاري  320-1/2/40رقففففففففففم )ج.ع.

دراسفففففففة حفففففففو  إشفففففففكالية االقتصفففففففاد غيفففففففر الرسفففففففمي ففففففففي الفففففففدو  العر يفففففففة وإيجفففففففاد رليفففففففات إلدماجففففففف  ففففففففي 
االقتصففففففاد الرسففففففمي" ضففففففمن مشففففففروع الملففففففص االقتصففففففادي واالجتمففففففاعي لمجلففففففس جامعففففففة الففففففدو  العر يففففففة 

 (.31عل  م تو  ال مة في دورت  العادية )
( بتففففففاري  2325( ال ففففففرار رقففففففم )109اديففففففة )أصففففففدر المجلففففففس االقتصففففففادي واالجتمففففففاعي فففففففي دورتفففففف  الع -

( عففففففرض موضففففففوع إنجففففففاز "دراسففففففة حففففففو  إشففففففكالية 7، الففففففذي تضففففففمن فففففففي ف رتفففففف  )ثانيففففففاا/10/2/2022
مشفففففروع الملفففففص االقتصفففففادي واالجتمفففففاعي لمجلفففففس  ضفففففمناالقتصفففففاد غيفففففر الرسفففففمي ففففففي الفففففدو  العر يفففففة" 

 (.31جامعة الدو  العر ية عل  م تو  ال مة في دورت  العادية )
الموضفففففوع علففففف  المجلفففففس االقصفففففادي واالجتمفففففاعي ففففففي دورتففففف  غيفففففر العاديفففففة )األمانفففففة العامفففففة :  بعفففففرض -

الفففففففففذي  ،21/7/2022 بتفففففففففاري د.غ.ع  (2341) رقفففففففففم المجلفففففففففس ال فففففففففرار (، أصفففففففففدر19-21/7/2022
لجمهوريفففففة الجةائريفففففة الديم را يفففففة الشفففففع ية إعفففففادة عفففففرض االطلفففففب مفففففن ": نففففف  ففففففي ف رتففففف  )ثانيفففففاا( علففففف 

دراسففففففة حففففففو  إشففففففكالية االقتصففففففاد غيففففففر الرسففففففمي فففففففي الففففففدو  العر يففففففة " علفففففف  الففففففدورة "إنجففففففاز موضففففففوع 
حتفففففف   ،المجلففففففس االقصففففففادي واالجتمففففففاعي بعففففففد تعديلفففففف  فففففففي ضففففففوء مالحظففففففات الففففففدو  األعضففففففاء 110

 (".31ال ادمة د.ع. ) يت ن  عرض  عل  ال مة العر ية العادية
الدائمفففففففففة للجمهوريفففففففففة الجةائريفففففففففة مندو يفففففففففة تنفيفففففففففذاا لهفففففففففذا ال فففففففففرار، قامففففففففف  األمانفففففففففة العامفففففففففة بم ا  فففففففففة ال -

والطلفففففففففب إليهفففففففففا  25/7/2022( بتفففففففففاري  1670/8/7الديم را يفففففففففة الشفففففففففع ية بموجفففففففففب مفففففففففذكرتها رقفففففففففم )
( للمجلفففففس االقتصفففففادي 110مواففففففاة األمانفففففة العامفففففة بالدراسفففففة المفففففذكورة للعفففففرض علففففف  الفففففدورة العاديفففففة )

مففففففن المندو يففففففة  25/8/2022بتففففففاري   (628واالجتمففففففاعي. وقففففففد تل فففففف  األمانففففففة العامففففففة المففففففذكرة رقففففففم )
الدائمففففففة للجمهوريففففففة الجةائريففففففة الديم را يففففففة الشففففففع ية، مرفففففففي بهففففففا ن فففففف ة محدثففففففة مففففففن الوثي ففففففة ال اصففففففة 

 ( مرفيبف"إنجاز دراسة حو  إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الدو  العر ية". )

  المقترح المطلوب:

 يراه مناس اا. األمر معروض عل  المجلس الموقر للتفضل بات ال ما

 مذكرة محدثة
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 : الثامن البند  

 اتفاقية تنظيم النقل البحر  للركاب والبضائ  لين الدول العربية.
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 مذكرة شارحة 
   أن 

 لين الدول العربيةاتفاقية تنظيم النقل البحر  للركاب والبضائ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 عرض الموضوع:

( بشا  الم ودة 2330ال رار رقم ) 10/2/2022( بتاري  109أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  ) -
يلي: "الطلب ال ادسة لمشروع اتفاقية تنظيم الن ل ال حري للركاب وال ضائع بين الدو  العر ية والذي ين  عل  ما 

من األمانة العامة إعداد مذكرة شارحة تفصيلية حو  هذا الموضوع، وإحالتها إل  الدو  األعضاء، تمهيداا لعرضها 
 عل  المجلس في دورت  ال ادمة."

 ( المشار إلي  أعاله، أعدت األمانة العامة للجامعة المذكرة الشارحة لهذا الموضوع وللك عل 2330تنفيذاا لل رار رقم ) -
 النحو التالي:

س ي أ  أعدت اللجنة الفنية للن ل ال حري المن ث ة عن مجلس وزراء الن ل العرب، مشروع اتفاقية الن ل ال حري  •
( لمجلس وزراء الن ل العرب بتاري  27للركاب وال ضائع بين الدو  العر ية، و عرض مشروع االتفاقية عل  الدورة )

 -( الذي ين  عل  ما يلي:399)، أصدر بشانها ال رار رقم 22/10/2014

 المواف ة عل  مشروع اتفاقية الن ل ال حري للكراب وال ضائع بين الدو  العر ية. .1

 تكليص األمانة العامة باستكما  اإلجراءات النظامية العتماد االتفاقية. .2

، 19/2/2015( للمجلس االقتصادي واالجتماعي عل  الم تو  الوزاري بتاري  95برفع الموضوع إل  الدورة ) •
( والذي ين  عل  ما يلي: "المواف ة عل  مشروع اتفاقية الن ل ال حري للركاب 2040أصدر بشان  ال رار رقم )

 وال ضائع بين الدو  العر ية، وإحالت  إل  مجلس الجامعة عل  الم تو  الوزاري العتماده."

ور أعاله، تم عرض مشروع االتفاقية ( المذك2040وف اا لمنطوق قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) •
عل  اللجنة الدائمة للشؤو  ال انونية التابعة لمجلس الجامعة عل  الم تو  الوزاري،  22/2/2017-20بتاري  

 -وأصدرت اللجنة ال انونية في هذا الشا  التوصية التالية:

إل  المجلس االقتصادي واالجتماعي  "إعادة مشروع "اتفاقية الن ل ال حري للركاب وال ضائع بين الدو  العر ية"
إلحالت  إل  مجلس وزراء الن ل العرب للنظر في إمكانية إفراد اتفاقية للتعاو  في مجا  الن ل ال حري بين 
الدو  العر ية، وأخر  لتنظيم اإلجراءات الفنية لن ل الركاب وال ضائع بحراا بين الدو  العر ية، وللك بالرجوع 

 ية في هذا المجا ."إل  االتفاقيات الدول

، ا لع المجلس 7/3/2017( بتاري  147خال  انع اد اجتماع مجلس الجامعة عل  الم تو  الوزاري في دورت  ) •
عل  مشروع اتفاقية الن ل ال حري للركاب وال ضائع بين الدو  العر ية والتي س ي أ  وافي عليها كل من مجلس 

 تماعي.وزراء الن ل العرب والمجلس االقتصادي واالج
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( مادة وتشتمل عل  اإلجراءات التجارية 104تالح  لمجلس الجامعة أ  مشروع االتفاقية يتكو  من عدد )
واإلجراءات المالية، ومجاالت التعاو  بشكل عام في مجا  الن ل ال حري بين الدو  العر ية، وأن  من المناسب 

لية لن ل الركاب وال ضائع بحراا بين الدو  العر ية، أ  تكو  هناك اتفاقية خاصة بتنظيم اإلجراءات الفنية والما
 واتفاقية أخر  قائمة بذاتها تشمل كافة أوج  التعاو  العام في مجاالت الن ل ال حري بين الدو  العر ية مثل:

 تنمية األسا يل ال حرية التجارية. •

 التعاو  في مجا  بناء وصيانة وإصال  ال فن. •

 العر ية.تنمية وتطوير الموان  ال حرية  •

 التعاو  في مجا  الت اد  اإللكتروني لل يانات في قطاع الن ل ال حري. •

 إنشاء هي ة عر ية لتصنيص ال فن. •

 تط يي منظومة الن ل الدولي متعدد الوسائة بين الدو  العر ية )بالتعاو  مع االسكوا(. •

 التعاو  في مجا  ال حث واإلن ال. •

 وحماية ال ي ة ال حرية. التعاو  في مجا  ال المة واألمن ال حري  •

 التوحيد والتن يي في مجا  مرابة ومؤس ات التعليم وال حوث والتدريب في قطاع الن ل ال حري. •

، في هذا 7/3/2017( بتاري  147( د.ع )8146لذلك أصدر مجلس الجامعة عل  الم تو  الوزاري ال رار رقم ) •
 -الشا  والذي ين  عل  ما يلي:

-20وصية اللجنة الدائمة للشؤو  ال انونية في اجتماعها الذي ع د خال  الفترة "المواف ة عل  ت رير وت
"إعادة مشروع اتفاقية الن ل  ، حيث تن  توصية اللجنة الدائمة للشؤو  ال انونية عل  ما يلي:22/7/2017

لس وزراء ال حري للركاب وال ضائع بين الدو  العر ية إل  المجلس االقتصادي واالجتماعي إلحالت  إل  مج
الن ل العرب للنظر في إمكانية إفراد اتفاقية للتعاو  في مجا  الن ل ال حري بين الدو  العر ية، وأخر  لتنظيم 
اإلجراءات الفنية لن ل الركاب وال ضائع بحراا بين الدو  العر ية، وللك بالرجوع إل  االتفاقيات الدولية في هذا 

 المجا ."

( لمجلس وزراء 30ر عن مجلس الجامعة في هذا الشا  وعل  اجتماع الدورة )( الصاد8146بعرض ال رار رقم ) •
، ارتا  أ  لجنة االسكوا التابعة لرمم المتحدة من جان ها قد أعدت في عام 22/10/2017الن ل العرب بتاري  

عملها في مذكرة تفاهم للتعاو  في مجا  الن ل ال حري بين دو  المشرق العر ي ومن ثم تم توسيع نطاق  2016
( دولة عر ية بناءا عل   لب 18( دولة عر ية، لتشمل كافة الدو  العر ية، حيث انضم  إليها إل  الحين )13)

( دولة عر ية عل  مذكرة التفاهم للتعاو  في مجا  الن ل ال حري بين الدو  11الدو ، وصّدق وانضم عدد )
 .العر ية: وليس من بينهم أي دولة عر ية من شما  أفري يا

( 433ال رار رقم ) 2017( عام 30ومنعاا لالزدواجية في العمل، أصدر مجلس وزراء الن ل العرب في دورت  ) •
 والذي ين  عل  ما يلي:
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إحالة مشروع اتفاقية تنظيم الن ل ال حري للركاب وال ضائع بين الدو  العر ية، إل  اللجنة الفنية للن ل  .1
م اإلجراءات الفنية والمالية للن ل ال حري للركاب وال ضائع بين ال حري، وللك إلفراد اتفاقية خاصة لتنظي

 الدو  العر ية.

دعوة لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغر ي رسيا )االسكوا( إل  توسيع العمل بمذكرة التفاهم  .2
 ية.ا  التعاو  في مجا  الن ل ال حري لدو  المشرق العر ي، لتشمل كافة الدو  العر بش

دعوة الدو  العر ية إل  التصديي واالنضمام إل  مذكرة التفاهم التي أعدتها االسكوا بشا  التعاو  في  .3
 مجا  الن ل ال حري.

مما س ي لكره، ف   مجلس وزراء الن ل العرب أقّر بضرورة إعداد اتفاقية خاصة باألمور الفنية والمالية لتنظيم  •
دو  العر ية، إضافة إل   ل   بت ريع عملية التصديي واالنضمام إل  مذكرة الن ل ال حري للركاب وال ضائع بين ال

 التفاهم بشا  التعاو  في مجا  الن ل ال حري التي أعدتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر ي رسيا )االسكوا(.

ة ال ادسة في صيغتها وعل  مدار ثماني اجتماعات لّلجنة الفنية للن ل ال حري تم إعداد الم ود 2018ومنذ عام  •
النهائية لمشروع اتفاقية الن ل ال حري للركاب وال ضائع بين الدو  العر ية، والتي ت ت  ف ة بتنظيم اإلجراءات 

 ( مادة.75الفنية والمالية للن ل ال حري للركاب وال ضائع بين الدو  العر ية، والتي تشتمل عل  )

( 34شار إليها أعاله، عل  مجلس وزراء الن ل العرب في دورت  )بعرض الصيغة النهائية لمشروع االتفاقية الم •
"اعتماد الم ودة ال ادسة  ( والذي ين  عل  ما يلي:499، أصدر بشان  ال رار رقم )20/10/2021بتاري  

لمشروع اتفاقية تنظيم الن ل ال حري للركاب وال ضائع بين الدو  العر ية، ورفعها إل  المجلس االقتصادي 
 واالجتماعي، ومن ثم إل  مجلس الجامعة للنظر في المواف ة عليها والعمل بموج ها."

 
 الم ودة ال ادسة لمشروع اتفاقية تنظيم الن ل ال حري للركاب وال ضائع بين الدو  العر ية(: مرفي)

 
 المطلوب:

 ات ال ما يراه مناس اا في هذا الشا .للتفضل بالمجلس الموقر األمر معروض عل  
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 الموضوعات االقتصادية الدورية: : التاسع البند  
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 لالجتماع السنو  الم ترك لصندوق النقد والبنك الدوليينالخطاب العرب  الموحد  .3

 .2022لعام 
 .2021تقرير األمن الغذائ  العرب  لعام  .4

 
 

 



- 316 - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الموضوعات االقتصادية الدورية:التاسع البند  

 . عم االقتصا  الفلسطين  -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 317 - 

 
 مذكرة شارحة

   أن 
 الفلسطين  عم االقتصا  
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:

 13/9/1995بتفففففففففاري   (56)أصفففففففففدر المجلفففففففففس االقتصفففففففففادي واالجتمفففففففففاعي ففففففففففي دور انع فففففففففاده  -
ص بموج ففففف  األمانفففففة العامفففففة بت فففففديم ت ريفففففر متابعفففففة دوري إلففففف  والفففففذي كّلففففف ،(1244ال فففففرار رقفففففم )

 المجلففففففس االقتصففففففادي واالجتمففففففاعي حففففففو  مالمفففففف  الوضففففففع االقتصففففففادي الفل ففففففطيني وتطففففففورات
عمليفففففففة اإلعمفففففففار وإعفففففففادة ال نفففففففاء، وكفففففففذلك بيفففففففا  انعكفففففففاس ال ياسفففففففات والممارسفففففففات التع ففففففففية 
لالحفففففتال  اإلسفففففرائيلي علففففف  التنميفففففة االقتصفففففادية واالجتماعيفففففة لفل فففففطين، مؤكفففففداا علففففف  أهميفففففة 
ت ففففففديم كافففففففة أشففففففكا  العففففففو  للشففففففعب الفل ففففففطيني لم ففففففاعدت  علفففففف  إعمففففففار و نفففففف  وإعففففففادة بنففففففاء 

 العضوي بمحيط  العر ي. اقتصاده واستعادة ترابط 
عفففففداد ت ريفففففر عفففففن االقتصفففففاد ب مفففففن كفففففل عفففففام  أيلفففففو  /ت فففففوم األمانفففففة العامفففففة ففففففي دورة سففففف تم ر  -

علففففف  ال فففففل ية وانعكاسفففففات  الحفففففتال  اإلسفففففرائيلي ا" ويفففففاتي ت ريفففففر هفففففذا العفففففام بعنفففففوا  ،الفل فففففطيني
الممارسفففففات اإلسفففففرائيلية علففففف  أهفففففم  اتوالفففففذي يتنفففففاو  انعكاسففففف ،)مرففففففي( االقتصفففففاد الفل فففففطيني"

مفففففن خفففففال  تنفففففاو  تطفففففورات النفففففاتج المحلفففففي والعمالفففففة والموازنفففففة  ،االقتصفففففاد الفل فففففطينيجوانفففففب 
ي فففففففتعرض الت ريفففففففر و  ،واالجتماعيفففففففة العامفففففففة للدولفففففففة والتضففففففف م والتعلفففففففيم واألوضفففففففاع اإلن فففففففانية

 اإلجراءات المت ذة في هذا الشا .

 

 المقترح المطلوب:

 المجلس الموقر للتفضل بات ال ما يراه مناس اا.األمر معروض عل  
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 مذكرة شارحة
   أن

 2022التقرير االقتصا   العرب  الموحد لعام 
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:
صندوق الن د و يتم إعداد الت رير االقتصادي العر ي الموحد سنوياا بالتعاو  بين األمانة العامففة  -

الصندوق العر ي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ومنظمة األقطار العر ية المصدرة و العر ي 
. واعت اراا ويتضمن الت رير استعراضاا شامالا وتحليالا للتطورات االقتصادية الدولية والعر ية .لل ترو 

، صدر مل   للت رير باللغة االنجليةية. وحرصاا عل  توسيع دائرة الم تفيدين، 2011من عام 
 .2016مل   للت رير باللغة العر ية واالنجليةية اعت اراا من عام  أصدرف د 

تتم  حيث،  رير عل  المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورة س تم ر من كل عاميتم عرض الت -
في اجتماعهم ال نوي،  مناقشت  من ق ل محافظي ال نوك المركةية ورلساء مؤس ات الن د العر ية

 ،وفي ضوء مالحظات كل من المجلس االقتصادي واالجتماعي ومحافظي ال نوك المركةية
الجهات المعدة للت رير من الدو  العر ية، تتم إعادة تحرير الت رير والمالحظات التي تتل اها 

 و  اعت  في صورت  النهائية وتوزيع  في نهاية دي م ر من كل عام.
والمكونة من ممثلي  2022ع دت اللجنة التحضيرية المكلفة ب عداد الت رير االقتصادي لعام  -

-20خال   قشة هيكل الفصو التمهيدي لمنااجتماعها  هالجهات المشاركة في إعداد
 عل فصو  الت رير وتوزيعها هيكل حيث تم االتفاق عل  بم ر األمانة العامة  22/12/2021

 . ل  ةعد  الجهات المُ 
مناقشة م ودات فصو  الت رير خال  ل اا ع دت المؤس ات المشاركة في إعداد الت رير اجتماعبما  -

  و حيث قام المشارك ،أبو ظ يفي مدينة  العر يبم ر صندوق الن د  1/7/2022-26/6الفترة 
 يها.عدّ  من خال  مُ  الفصو هذه في  هاومن ثم تم ادراج ،ب بداء المالحظات عل  فصو  الت رير

وكذلك لن اط  ،ة للت ريرعد  ل  المؤس ات المُ إ "التداو  ةمحدود"تم ارسا  الن  ة االولية للت رير ي -
ومجلس محافظي ال نوك المركةية ومؤس ات الن د ، اتصا  المجلس االقتصادي واالجتماعي

 .2022 رب /خال  األس وع االو  من شهر أغ طسالعر ية 
 الت رير االقتصادي العر ي الموحدقام  بع د احتفالية إل الق األمانة العامة إلشارة ال  أ  وتجدر ا -

 13/6/2022منظمة األقطار العر ية المصدرة لل ترو  بتاري   معبتنظيم مشترك  2021لعام 
 بم ر األمانة العامة.

 المقترح المطلوب:
 األمر معروض عل  المجلس الموقر للتفضل بات ال ما يراه مناس اا.
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 : الموضوعات االقتصادية الدورية:التاسع البند  
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 .2022الدوليين لعام 
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 شارحة مذكرة

   أن

 الم ترك السنو   لالجتماع الموحد العرب  الخطاب

 2022لعام  الدوليين والبنك النقد لصندوق 

 ــــــــــ

 عرض الموضوع:

بتعةية عالقاتها مع المنظمات العر ية  األمانة العامة لجامعة الدو  العر ية اهتماماا ك يراا  يتول -
 في م دمتهموياتي  ،المت صصة والمؤس ات المالية العر ية لتعةية العمل االقتصادي العر ي المشترك

ة العر ية ومؤس ات ا  بالتعاو  مع ال نوك المركةيصندوق الن د العر ي لما ي وم ب  من دور بارز وفعّ 
 الن د العر ية في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدو  العر ية. 

 علي  يطلي العام األخير من الر ع فياا سنوي مشتركاا  الدوليين اجتماعاا  الن د وصندوق  ال نك تع د إدارة -
 االقتصادية بالتنمية الموضوعات المتعل ة من عدد مناقشة االجتماع هذا في ال ريف، ويتم اجتماع
 للتعاو   منتد  العالمي. ويعد االجتماع االقتصاد أداء عل  تؤثر والتي العالم م تو   عل  والمالية
 وال طاع الدو  ممثلي ب ير من في  عدد ويشارك والمؤس تين، الدو  بين م اشر حوار في  يتم الدولي،
 .العالم أنحاء األعما  من كافة ورجا  المدني المجتمع ومنظمات ال اص

عل  االقتصاد  2020مطلع عام منذ ي اجتاح  العالم تال ت جائحة فيروس كورونا الم تجدأثرّ  -
تطوراا  فيفاا عل  أداء عدد من شهد هذا العام غير أ  ، العالمي بتاثيرات سل ية بالغة و عيدة المد 

% في عام 4,2قدره  نمواا  االقتصادات عل  م تو  العالم، فمن المتوقع أ  يح ي االقتصاد العالمي
من بينها الدو  والتي  ،، في الوق  الذي تواج  االقتصادات الناش ة واالقتصادات النامية2022
عل  عل  م تو  العالم، وكذلك تحديات  فراد لوظائفهممن األ كثيرتحديات ك يرة وف دا  ال ،العر ية

 ية.االمن الغذائي العالمي التي ت ع  الحرب الروسية األوكران
قام  األمانة العامة بم ا  ة صندوق الن د العر ي لتةويدها باهم ال ضايا الم تر  إدراجها ضمن  -

وقد  .24/7/2022بتاري  ( 1667)موجب مذكرتها رقم ، وللك ب2022الموحد لعام  العر ي ال طاب
، ورقة أعدها صندوق الن د العر ي بشا  أهم ال ضايا لات 23/8/2022تل   األمانة العامة، بتاري  

 .(مرفي) 2022األولوية التي يمكن اإلشارة إليها أو التابيد عليها خال  ال طاب العر ي الموحد لعام 

 :المطلوب المقترح 

 يراه مناس اا.األمر معروض عل  المجلس الموقر للتفضل بات ال ما 

 مذكرة محدثة
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 : الموضوعات االقتصادية الدورية:التاسع البند  

 .2021تقرير األمن الغذائ  العرب  لعام  -4
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 مذكرة شارحة
   أن

 2021العرب  لعام   من الغذائتقرير األ  
 ــــــــــــــــ

 عرض الموضوع:

( بتفففففففففففاري  2847الةراعيفففففففففففة رقفففففففففففم ) تل ففففففففففف  األمانفففففففففففة العامفففففففففففة مفففففففففففذكرة المنظمفففففففففففة العر يفففففففففففة للتنميفففففففففففة
المل ففففففف  التنفيفففففففذي ال فففففففاص بت ريفففففففر أوضفففففففاع األمفففففففن الغفففففففذائي العر فففففففي  مرففففففففي بهفففففففا ،26/7/2022

( للمجلففففففففففس االقتصففففففففففادي 110، لتضففففففففففمينها فففففففففففي مشففففففففففروع جففففففففففدو  أعمففففففففففا  الففففففففففدورة )2021لعففففففففففام 
 )مرفي( .1/9/2022-28/8واالجتماعي خال  الفترة 

 :المطلوب المقترح 

 األمر معروض عل  المجلس الموقر للتفضل بات ال ما يراه مناس اا. 
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 .2037-2018 الخطة التنفيذية لالستراتيجية العربية لتربية األحياء المائية
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 مذكرة شارحة
    أن

 2037-2018 الخطة التنفيذية لالستراتيجية العربية لتربية األحياء المائية
 ــــــــــ 

 عرض الموضوع: 

( بتفففففاري  2100رقفففففم )المنظمفففففة العر يفففففة للتنميفففففة الةراعيفففففة تل ففففف  األمانفففففة العامفففففة للجامعفففففة مفففففذكرة  -
ال طففففففففة التنفيذيففففففففة لالسففففففففتراتيجية متابعففففففففة تنفيففففففففذ عففففففففرض موضففففففففوع " فيهففففففففا، تطلففففففففب 6/6/2022

االقتصفففففففففففادي ( للمجلفففففففففففس 110" علففففففففففف  الفففففففففففدورة العاديفففففففففففة )العر يفففففففففففة لتر يفففففففففففة األحيفففففففففففاء المائيفففففففففففة
 .واالجتماعي

 .)مرفي(أعدت المنظمة العر ية للتنمية الةراعية المذكرة الشارحة ال اصة بهذا الموضوع  -

 

  المقترح المطلوب:

 األمر معروض عل  المجلس الموقر للتفضل بات ال ما يراه مناس اا.
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 :الخاصة  المنظمات ومؤسسات العمل العرب  الم ترك الموضوعات  :الحادي عشر البند

 المنظمات العربية المتخصصة. اجتماعات -1

قرار الجمعية العامة االست نائ  لألكا يمية العربية للعلوم والتكنولوجيـا والنقـل البحـر   -2
 (.26/7/2022)القاهرة: 

 المجلس العرب  لالختصاصات الصحية. -3
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 :الخاصة  المنظمات ومؤسسات العمل العرب  الم ترك الموضوعات  :الحادي عشر البند

 اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة. -1
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 مذكرة شارحة
   أن

  اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة
 ـــــــ

 عرض الموضوع:
يعت فففر المجلفففس االقتصفففادي  ،( مفففن معاهفففدة الفففدفاع العر فففي المشفففترك والتعفففاو  االقتصفففادي8وف فففاا لفففن  المفففادة ) -

يشففرا علفف  ح ففن قيففام المنظمففات العر يففة  حيففث واالجتمففاعي هففو المرجعيففة ال وميففة لمؤس ففات العمففل العر ففي،
بمهامهففا الم ينففة فففي مواثي هففا، ي ففوم ب نشففاء المنظمففات وت يففيم أدائهففا واعتمففاد موازناتهففا ودراسففة إنجازاتهففا وت ففارير 

لففك يففتم مففن خففال  لجنففة فنيففة مت صصففة من ث ففة عففن المجلففس االقتصففادي الهي ففات الرقابففة ال اصففة بهففا، وكففل ل
واالجتمففاعي تضففم فففي عضفففويتها جميففع الففدو  العر يفففة والمنظمففات العر يففة المعنيففة. وتجتمفففع هففذه اللجنففة )لجنفففة 

 تمهيفداا العتمادهفا مفن ق فل ،المنظمات للتن يي والمتابعة( مرة واحدة كل عامين إلقرار خطة وموازنات المنظمات
كففل عففام لدراسففة إنجففازات المنظمففات والح ففابات  ةواحففد ةالمجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي، كمففا تجتمففع اللجنففة مففر 

 ال تامية وت ارير هي ات الرقابة المالية واإلدارية ال اصة بها.
لتن فففيي ُتعففد إدارة المنظمفففات واالتحففادات العر يفففة هففي األمانفففة الفنيففة للجنفففة المنظمففات للتن فففيي والمتابعففة ولجنفففة ا -

العليا للعمل العر ي المشترك برئاسة معالي االمفين العفام وسف ي للمجلفس االقتصفادي واالجتمفاعي أ  أصفدر قفراراا 
 ، لفففب فيففف  مفففن إدارة المنظمفففات واالتحفففادات العر يفففة أ  تشفففارك ففففي اجتماعفففات المنظمفففات العر يفففة المت صصفففة

 وت ديم ت رير دوري عن للك.
العامففففة للجامعففففة )ادارة المنظمففففات واالتحففففادات العر يففففة( فففففي االجتماعففففات التاليففففة ، شففففارك  األمانففففة لففففذلكتنفيففففذاا  -

لتوضفففي  قفففرارات مجلفففس جامعفففة الفففدو  العر يفففة والمجلفففس االقتصفففادي واالجتمفففاعي ال اصفففة بالمنظمفففات العر يفففة 
 المت صصة وللك عل  النحو التالي:

أهداا التنمية الم تدامة ضمن فعاليات جل ة حو  دور التحو  الرقمي والذكاء االصطناعي في تح يي  •
 (.14/2/2022األس وع العر ي للتنمية الم تدامة )ال اهرة: 

 (.23/2/2022-22للمجلس التنفيذي للمنظمة العر ية للطيرا  المدني )الر اط:  (64االجتماع ) •
ي واالجتماعي االجتماع االستثنائي للجنة المنظمات للتن يي والمتابعة المن ث ة عن المجلس االقتصاد •

 (.21/3/2022 األمانة العامة:(
م تر  التركي ة ال نائية للجامعة الذكية ووضع المعايير ال ياسية االسترشادية للجامعة الذكية، حو  اجتماع  •

 الُم ّدم من األباديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل ال حري، تمهيداا العتماد رلية عر ية في هذا الشا 
 .(23/3/2022 بتاري )

االجتماع التن ي ي حو  إعداد االستراتيجية العر ية لرمن ال ي راني، ودراسة إنشاء مركة عر ي معلوماتي  •
 .(24/3/2022بتاري  )متكامل للتهديد ال ي راني، أسوةا بالمرابة العر ية والدولية 

 )الشفففففففارقة: المت صصفففففففةاالجتمفففففففاع التشفففففففاوري للمكتفففففففب التنفيفففففففذي لملت ففففففف  االتحفففففففادات العر يفففففففة النوعيفففففففة  •
29/3/2022.) 

-11اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة العر ية للتنمية الةراعية )نوابشوط:  •
14/4/2022). 
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بتاري  )( للجمعية العامة للمركة العر ي للوقاية من أخطار الةالز  والكوارث الط يعية األخر  6الدورة ) •
27/4/2022). 

( للجمعية العامة للمنظمة العر ية لتكنولوجيات االتصا  19للمجلس التنفيذي والدورة )( 25الدورة ) •
 (.13/5/2022-12والمعلومات )تونس: 

 (.15/5/2022-14( لمجلس إدارة منظمة العمل العر ية )ال اهرة: 96الدورة ) •
للطيرا  المدني )الر اط: ( للجمعية العامة للمنظمة العر ية 27( للمجلس التنفيذي والدورة )65االجتماع ) •

17-20/5/2022). 
-16)لجمعية العمومية للمنظمة العر ية للتنمية اإلدارية ل( 57( للمجلس التنفيذي والدورة )113الدورة ) •

19/5/2022.) 
( للمؤتمر العام للمنظمة العر ية للتر ية والث افة والعلوم )تونس: 26( للمجلس التنفيذي والدورة )117الدورة ) •

18-21/5/2022). 
الجمهورية -( للجنة التن يي العليا للعمل العر ي المشترك )م ر اتحاد الاعات الدو  العر ية53الدورة ) •

 (31/5/2022-29التون ية: 
الجمهورية -الدورة ال ام ة لملت   االتحادات العر ية النوعية المت صصة )م ر اتحاد الاعات الدو  العر ية •

 (.30/5/2022-28 التون ية:
 .(7/6/2022 )ال اهرة: لجمعية العمومية للشركة العر ية للمالحة ال حريةغير العادي لجتماع اال •
الندوة ال ومية التي نظمتها منظمة العمل العر ية حو  "دور الحوار االجتماعي في دعم است رار أسواق  •

 (.14/6/2022-13العمل" )ال اهرة: 
وال اصة بالمنظمة العر ية للتنمية الةراعية )األمانة العامة: االجتماع التحضيري بشا  األموا  المحجوزة  •

16/6/2022) 
-20( للمؤتمر العام للهي ة العر ية للطاقة الذرية )تونس: 34( للمجلس التنفيذي والدورة )69الدورة ) •

23/6/2022.) 
بتاري  )ة ( للمجلس التنفيذي للمركة العر ي لدراسات المنا ي الجافة واألراضي ال احل42الدورة ) •

 .(23/6/2022بتاري  )( للجمعية العمومية للمركة 36، والدورة )(21/6/2022
-28( للمجلس التنفيذي للمنظمة العر ية للتنمية الصناعية والت ييس والتعدين )الر اط: 61الدورة ) •

30/6/2022.) 
مدينة واالجتماعي )( للجنة المنظمات للتن يي والمتابعة المن ث ة عن المجلس االقتصادي 31الدورة ) •

 (.28/7/2022-24جمهورية مصر العر ية:  -العلمين الجديدة 
 

 تقرير   أن م اركة األمانة العامة ت  اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة(. مرتق:)
 

 المقترح المطلوب:
 األمر معروض عل  المجلس الموقر للتفّضل بات ال ما يراه مناس اا.
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 تقرير 
   أن 

 م اركة األمانة العامة ت  اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة
 

 شاركت األمانة العامة )إ ارة المنظمات واالتحا ات العربية( ت  الفعاليات التالية:
جلسة حول  ور التحول الرقم  والذكاء االصطناع  ت  تحقيق أهداف التنميـة المسـتدامة ضـمن تعاليـات األسـبوع  ❖

 ( ومن أهم القرارات الصا رة: 14/2/2022العرب  للتنمية المستدامة )القاهرة: 
ل   كلمة رحب افتت  جل ة العمل الوزير المفوض/ محمد خير ع د ال ادر مدير إدارة المنظمات واالتحادات وأ -

فيها بالمشاركين في جل ة العمل وتحدث عن أهمية االعتماد عل  الحلو  الرقمية في م تلص مجاالت الحياة 
مجاالا ح ي يا الست دام مثل  19في ظل التوج  العالمي نحو التحو  الرقمي حيث كان  جائحة كورونا كوفيد 

يم والتجارة وش كات االمداد وال دمات العامة هذه الحلو  والتط ي ات في حاالت عديدة كالصحة والتعل
والمصرفية وغيرها من األمور التي لم تكن ت ع ت ليديا في مثل هذا اال ار ، وأوض  ا  المنط ة العر ية بذل  
مجهودات ك يرة بداية من توفير خدمة االنترن  باسعار من فضة ن  ياا وصوال لتجهية ال نية التحتية التكنولوجية 

وال انونية للوصو  للشمو  الرقمي ، وأشار ال  ا  جل ة العمل سوا تناق  مجهودات الدو  العر ية  وال ي ية
والمنظمات واالتحادات العر ية في التحو  الرقمي واست دام تكنولوجيا الذكاء االصطناعي وافضل الممارسات 

االصطناعي  في تح يي اهداا التنمية  في هذا المجا  دولياا وإقليميا وقطرياا وعن دور التحو  الرقمي والذكاء
 الم تدامة . 

شارك في جل ة العمل كمتحدثين الرلساء والمدراء العامين و ممثلي المنظمات العر ية المت صصة    -
المنظمة العر ية  -واالتحادات العر ية النوعية التالية )االباديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل ال حري 

 -المنظمة العر ية للتر ية والث افة والعلوم -المنظمة العر ية للتنمية اإلدارية  –التصا  والمعلومات لتكنولوجيات ا
 االتحاد العر ي لرنترن  واالتصاالت(. -اتحاد ال  راء العرب -اتحاد الاعات الدو  العر ية 

عر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل رئيس األباديمية ال –المتحدث األو : األستال الدكتور / إسماعيل ع د الغفار  -
قدم ورقة بعنوا  " التطور في الذكاء االصطناعي والتنمية الم تدامة " وورقة اخر  بعنوا  " دور   ال حري:

التحو  الرقمي والذكاء االصطناعي في تح يي اهداا التنمية الم تدامة "، والتي تضمن  عدد من المواضيع 
مي والذكاء االصطناعي واالهتمام العالمي واستعرض  الورقة عدد من النمالج من الهامة منها نشاة التحو  الرق

تط ي ات التحو  الرقمي والذكاء االصطناعي وتحديات فيروس كورونا والم ا ر والتحديات التي تواج  التحو  
وجيا والن ل ال حري الرقمي والذكاء االصطناعي وفي ختام حديث  استعرض دور االباديمية العر ية للعلوم والتكنول

 ب ي  خ رة عر ي ودولي في مجا  تنمية ال درات ل دمة الدو  العر ية 
التطور في الذكاء " كما استعرض الدكتور / علي علي فهمي عميد كلية الذكاء االصطناعي باألباديمية  -

في جميع االصطناعي والتنمية الم تدامة " وما تم تح ي   في ال مس سنوات الماضية من ت دم ك ير 
المجاالت، بما في للك الرلية والتعرا عل  الكالم وتوليده ومعالجة اللغة الط يعية وانشاء الصور والفيديو، كما 

 استعرض اهداا التنمية الم تدامة ال  عة عشر من خال  الذكاء االصطناعي وريادة االعما .

 1  مرفي 
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 العر ية لتكنولوجيات االتصا  والمعلومات. المدير العام للمنظمة –المتحدث الثاني: المهندس / محمد بن عمر  -
قدم ورقة عن التحو  الرقمي والتحوالت التكنولوجية والذكاء االصطناعي في المنط ة العر ية ، كما قدم مل صاا 
حو  التحوالت التكنولوجية والذكاء االصطناعي في المنط ة العر ية باعت ار هذه التحوالت كداعم أساسي 

جية والمجاالت الحيوية ، واستعرض مفهوم الذكاء االصطناعي في ن اط أساسية باعت اره لل طاعات االستراتي
احد اهم ركائة التحوالت التكنولوجية وما يمكن ا  ي دم  من تاثيرات ك يرة في م تلص اوج  الحياه ، ، كما 

اء االصطناعي لتح يي أشار ال  فرص الم ت  ل المتاحة للمنط ة العر ية في اعتماد التحوالت الرقمية والذك
 اهداا التنمية الم تدامة .

والذي قدم المدير العام للمنظمة العر ية للتنمية اإلدارية  -المتحدث الثالث: األستال الدكتور / ناصر ال حطاني  -
ورقة حو  التحو  الرقمي والمهارات المطلو ة ل وق العمل لتح يي هداا التنمية الم تدامة واثر التحو  الرقمي 

  المهارات لمطلو ة ل وق العمل والحوكمة الرقمية كضما  لتعةية التحو  الرقمي ، وجهود المنظمة العر ية عل
للتنمية اإلدارية في تعةية التحو  الرقمي والذكاء االصطناعي بالمؤس ات العر ية ، كما أوض  رلية المنظمة 

استراتيجية عر ية في مجا  التحو  الرقمي العر ية للتنمية اإلدارية حو  تشكيل مجلس استشاري عر ي لوضع 
وفي ختام حديث  أوض  العالقة بين التحو  الرقمي واهداا التنمية الم تدامة  وعرض مجموعة من التوصيات 
منها تشكيل مجلس استشاري لوضع استراتيجية عر ية في مجا  التحو  الرقمي لوضع الحلو  لتحديات التحو  

االستثماري عل  ال نية التحية التكنولوجية، واهمية التدريب التحويلي للعاملين  الرقمي، وزيادة حجم االنفاق
 المعرضين لل طالة التكنولوجية.

والذي قدم ورقة عمل تتضمن التحديات  رئيس اتحاد ال  راء العرب. –المتحدث الرابع: الدكتور/ احمد الجروا   -
ة بالتكنولوجيا الحديثة واهم التحديات التي تواجهها، التي تواج  التحو  الرقمي والذكاء االصطناعي المتعل 

واقتر  تنظيم ل اء موسع يضم مندو ين من الدو  العر ية لتوحيد الجهود وت ديم رلية عر ية شاملة قائمة عل  
ت اد  ال  رات في مجا  التحو  الرقمي ووضع رليات لتذليل المعوقات التشريعية والفنية بما يح ي صال  

 كل الدو  وتح يي التنمية الم تدامة. الشعوب في 
مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصا  بالمنظمة العر ية  –المتحدث ال امس: الدكتور / محمد الجمني  -

والذي تحدث عن التعليم ودوره في تو ين الذكاء االصطناعي وهو الهدا الرابع من  للتر ية والث افة والعلوم:
وكيفية ضما  التعليم الجيد والمنصص والشامل للجميع وتعةية فرص التعليم مد   اهداا التنمية الم تدامة

الحياة للجميع، كما تضمن  الورقة الثورة الرقمية واثرها في التعليم والذكاء االصطناعي واثره في التعليم، وفي 
 ختام حديث  أوض  جهود المنظمة العر ية للتر ية والث افة والعلوم في هذا اال ار. 

رئيس مجلس اإلدارة والمؤسس لالتحاد العر ي لرنترن   –المتحدث ال ادس: الدكتور/ محمد فراس بكور  -
الذي قدم ورقة عمل بعنوا  التحو  الرقمي في عملية التنمية الم تدامة "االدوار والم  وليات  واالتصاالت:

والثورة الرقمية والثورة الصناعية الرابعة  والتي تتضمن التنمية الم تدامة وأهدافها واالنترن  وتغيير المفاهيم“
والتحو  ال  االقتصاد الرقمي، كما تضمن  الورقة التحو  الرقمي لتح يي التنمية الم تدامة وال طاعات 

 الم  ولة عن هذا التحو ، واختتم حديثة بمجموعة من التوصيات.
الذي قدم ورقة حاد الاعات الدو  العر ية .المدير العام الت -المتحدث ال ابع: المهندس/ ع د الرحيم سليما   -

عن التحو  الرقمي ودور اتحاد الاعات الدو  العر ية في تح يي اهداا التنمية الم تدامة وس ي ا  قدم ورقة 
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عمل حو  كيفية التفاعل عر ياا لمواجهة الهيمنة الرقمية خال  اجتماعات لجنة التن يي العليا للعمل العر ي 
، والتي تضمن  اإلجراءات المناس ة التي تمكن 26/1/2022-24ت بالرياض خال  الفترة المشترك والتي ع د

للمجموعة العر ية ات الها لمواجهة الهيمنة الرقمية وعل  األخ  التعامل مع شركات التكنولوجيا العالمية 
GAFAM  ية ميكروسوف ( والعمل عل  تن يي جهود الدو  العر  –أمازو   –في  وك  –ربل  –)جوجل 

والمنظمات ومؤس ات العر ية لات العالقة من خال  ا الق جملة من اإلجراءات المشتركة للتصدي لفف 
(GAFAMلفهيمنتها ) 

 ومن أهم ال رارات الصادرة -
حففث الففدو  العر يففة علفف  تعةيففة نشففر الث افففة الرقميففة ونشففر مفففاهيم التحففو  الرقمففي والتمكففين الرقمففي وكيفيففة  .1

التكنولوجيففا الحديثففة مثففل الففذكاء االصففطناعي وال يانففات الضفف مة وسالسففل الكتففل فففي تطففوير االسففتفادة مففن 
 االعما  داخل بي ة العمل الحكومي وال اص في الدو  العر ية.

دعوة الدو  العر ية بالتعاو  والتن يي مع األمانة العامة لجامعة الدو  العر يفة ومنظمفات ومؤس فات العمفل  .2
صفففلة إلنشفففاء منصفففة رقميفففة للتوعيفففة العامفففة وتنميفففة المعرففففة ومحفففو اميفففة الفففذكاء العر فففي المشفففترك لات ال

االصفففطناعي و نفففاء ال فففدرات والمهفففارات الالزمفففة لفففدعم جهفففود اسفففت دام الفففذكاء االصفففطناعي ففففي المجفففاالت 
 الم تلفة بالمنط ة العر ية.

جميفع الفدو  األعضفاء وت فدم التوج  لجامعة الدو  العر ية بضرورة انشاء لجنة للتحو  الرقمي، تتعامفل مفع  .3
مجموعفففة كاملفففة مفففن التشفففريعات الموحفففدة وتغطففف  المعفففامالت االلكترونيفففة وحمايفففة ال يانفففات وال صوصفففية 

 والجرائم االلكترونية وحماية الم تهلك.
دعوة األمانة العامة للجامعفة للتن فيي مفع الفدو  العر يفة ومنظمفات ومؤس فات العمفل العر في المشفترك لات  .4

وإقامة م ادرات عر ية ل ناء ال درات ففي مجفا  التحفو  الرقمفي والفذكاء االصفطناعي والحوكمفة الصلة لطر  
 الذكية.

حفففث الفففدو  العر يفففة بالتن فففيي والتعفففاو  مفففع األمانفففة العامفففة للجامعفففة ومنظمفففات ومؤس فففات العمفففل العر فففي  .5
 عر ية.المشترك لإلسراع في وضع استراتيجية عر ية موحدة للذكاء االصطناعي في الدو  ال

بناء مهارات رقمية شفاملة وقفدرات بشفرية ع فر العلفوم الرقميفة والتعلفيم علف  الصفعيدين الفنفي والمهنفي ل يفادة  .6
وتشففغيل التحففو  الرقمففي بمففا فففي للففك الترميففة، وال رمجففة، والتحليففل، واألمففن وسل ففلة كتففل ال يانففات، والع ففود 

واالبتكففار، ورو  الم ففادرة، وسياسففات التكنولوجيففا الذكيففة وتعلففم اآلالت، والففذكاء االصففطناعي، والرو وتففات، 
 وتنظيمها.

دعوة الجامعات واألباديمية العر ية لات الصلة في تفعيل دورها نحو انشاء مرابفة بحثيفة مت صصفة معنيفة  .7
 بدراسة االتجاه في ال حث العلمي نحو التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

زغفففة والتفففي يفففاتي ففففي م فففدمتها الفففذكاء االصفففطناعي وانترنففف  أهميفففة االسفففتثمار ففففي مجفففاالت التكنولوجيفففا ال ا .8
األشففياء وسالسففل الكتففل، مففع االخففذ فففي االعت ففار األهميففة ال صففو  للجوانففب األخالقيففة لتلففك الت نيففات فففي 

 االخطار التي يمثلها االست دام غير الم  و  لها.
المفن ال في راني وتفامين الشف كات دعوة الدو  العر ية ال  تاسفيس ا فار تعفاو  عر في فيمفا بينهفا ففي مجفا  ا .9

 مع ضرورة اخذ جميع االحتيا يات الالزمة لمواجهة الم ا ر ال ي رانية.
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دعوة الفدو  العر يفة إلدراج الفضفاء ال في راني ضفمن منفاهج التعلفيم ففي الفدو  العر يفة وللفك ضفمن م فررات  .10
 االصطناعي.المرحلة النهائية الجامعية والماج تير بكليات نظم المعلومات والذكاء 

التوج  نحو ال رلما  العر ي إلنشاء لجنة للتحو  الرقمفي ت فوم بفدعم وتن في  التشفريعات وال فوانين وال ياسفات  .11
 واللوائ  الالزمة لتحفية وت ريع التحو  الرقمي من أجل التنمية الو نية.

تشففريعية المتعل ففة حففث وزارات االتصففاالت والمعلومففات فففي الففدو  العر يففة الفف  سففرعة اسففتكما  المنظومففة ال .12
بعمليففة الرقمنففة وت ففمية رليففة تنظيميففة لمتابعففة ومراق ففة أنشففطة الشففركات الرقميففة الناشفف ة مففع االسففتفادة مففن 
خ فففرات منظمفففات ومؤس فففات العمفففل العر فففي المشفففترك المعنيفففة لات الصفففلة ففففي دعفففم المنظومفففة التشفففريعية 

 المتعل ة بالتحو  الرقمي العر ي.
نولوجيفا ففي المنط فة العر يفة السفيما فيمفا يتعلفي بجمفع ال يانفات الش صفية وإسفاءة مراق ة أنشفطة عمال فة التك .13

 است دامها وللك عن  ريي انشاء مؤس ات عر ية م تصة في هذا المجا .
حماية خصوصية بيانات موا ني المنط ة العر ية من خال  قانو  تشريعي يحم  بيانات المفوا نين العفرب  .14

 ,التي ت صهم وت   بلد اقامتهم
تحديفد اسفتراتيجية تكامليففة بفين الفدو  العر يففة لتعةيفة انتفاج المحتففو  الرقمفي العر في حتفف  يكفو  ففي م ففتو   .15

 المناف ة ال ادمة من ال ارج.
 التابيد عل  دور األغذية الرقمية في تعةية اإلنتاجية وتعةية األمن الغذائي العر ي اإلقليمي. .16
مة المراجع التراثية األساسفية إلثفراء حضفورها الرقمفي، سفواء حث الدو  العر ية وم اعدتها عل  رقمن  وترج .17

 تعلي االمر بالتراث المكتوب او الم موع او المرئي.
تحديففد عففدد مففن ال طففوط الحمففراء، يجففب علفف  شففركات التكنولوجيففا الك ففر  عففدم ت طيهففا فيمففا يتعلففي بففال يم  .18

 ر ية.االجتماعية والدينية والث افية األساسية والحيوية بالمنط ة الع
 أهمية إيجاد اليات مناس ة لمكافحة انتشار االخ ار الةائفة والكالبة. .19

 (23/2/2022-22للمجلس التنفيذ  للمنظمة العربية للطيران المدن )الربام: (64االجتماع ) ❖
قدم مدير عام المنظمة ت ريراا عن أنشطة وأعما  اإلدارة العامة للمنظمة استهل  بتوجي  الشكر ألعضاء المجلس  -

التنفيذي عل  دعمهم المتواصل لإلدارة العامة للمنظمة، ولرمانة العامة لجامعة الدو  العر ية عل  مشاركتها 
في هذه الدورة وحرصها عل  الم اهمة في تفعيل العمل العر ي المشترك، م رزاا أهم إنجازات المنظمة وأنشطتها 

تنفيذ التوصيات وال رارات  الصادرة عن المجلس  الفنية، وما قام  ب  اإلدارة العامة من إجراءات لمتابعة
التنفيذي للمنظمة وجمعيتها العامة، كما تطرق الت رير و  يجاز ألعما  وأنشطة اإلدارة العامة خال  الفترة 

 الماضية والفعاليات التي شارك  فيها.
، كما ب ة للمجلس التنفيذيإحا ة أعضاء المجلس التنفيذي علماا بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة ال اتم  -

فيما ي   صندوق مكافاة نهاية ال دمة، أوضح   قام  ممثلة األمانة العامة لجامعة الدو  العر ية بمداخلة
( أصدر قراراا بالمواف ة عل  توصيات 109فيها با  المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  االخيرة رقم )

( من الف رة )أ( من نظام مكافاة 7تن يي والمتابعة ال اص بالمادة رقم )االجتماع االستثنائي للجنة المنظمات لل
نهاية ال دمة لموظفي المنظمات العر ية المت صصة وال اضي بتعديل ف رة نهاية ال دمة لتص   شهرين بد  
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ها عل  من شهر الم رر ساب اا أسوة بما هو معمو  ب  في األمانة العامة لجامعة الدو  العر ية  وقد تم تعميم
 المنظمات العر ية المت صصة. 

قرر المجلس التنفيذي تكليص فريي العمل لوضع مؤشرات األداء الرئي ية لل طة اإلستراتيجية ال اصة بتوسيع  -
الطيرا  المدني الدولي وكذلك لجنة المالحة الجوية بذات المنظمة،  منظمةعضوية الدو  العر ية في مجلس 
دو  العر ية في المحافل الدولية وللك من خال  أوراق العمل والمعلومات وت لية الضوء عل  إنجازات ال

 ال ادمة. 41المعروضة عل  أعما  الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها الفف 
المدني ف د تم مناقشة ال طة بشا  توصيات لجنة ال  راء المعنية بتطوير عمل المنظمة العر ية للطيرا   -

االستراتيجية ال اصة بتطوير عمل المنظمة العر ية للطيرا  المدني والتي تضمن  تطوير الكادر الوظيفي 
للمنظمة من خال  اعداد خطة تدري ية للموارد ال شرية، وإدخا  الت نيات والتط ي ات الحديثة في بي ة العمل 

برامج أو أنظمة رلية، والعمل عل  تح ين اإلجراءات الداخلية للمنظمة ،  تفعيلبهدا زيادة الفعالية من خال  
( تتضمن الجداو  الةمنية واالجراءات الالزمة لضما  االنت ا  Migration planوت ديم خطة انت الية للمنظمة )

ظيفة معتمدة ال لس للوضع الجديد بما يشمل م ابلة المرشحين الجدد والموظفين الحالين ق ل ت كينهم عل  أي و 
في الهيكل التنظيمي، وتوجي  االدارة العامة لل دء بالتحضير لحصولها عل  اعتمادية نظام ادارة الجودة عل  

  خطة تطوير عمل المنظمة العر ية للطيرا  أوضح  ممثلة األمانة العامة للجامعة ا، ISO9001اساس 
س االقتصادي واالجتماعي من حيث تطوير المدني تصب في مصلحة المنظمة وتاتي تنفيذا ل رارات المجل

الكوادر الوظيفية والتدريب وتح ين بي ة العمل واإلجراءات الداخلية للمنظمة بما يتماش  مع أنظمة لوائ  جامعة 
الدو  العر ية ، و قرر المجلس التنفيذي المواف ة عل  تمديد الفترة الةمنية ال اصة بال دء في تنفيذ ال طة 

مدة محددة مع استمرار لجنة ال  راء المعنية بتطوير عمل المنظمة وتكليفها باإلشراا عل  تنفيذ اإلستراتيجية ول
ال طة اإلستراتيجية ، وتطوير الكادر الوظيفي للمنظمة من خال  إعداد خطة تدري ية للموارد ال شرية المتاحة 

دة الفعالية من خال  تفعيل برامج أو أنظمة حالياا ، وإدخا  الت نيات والتط ي ات الحديثة في بي ة العمل بهدا زيا
رلية، والعمل عل  تح ين اإلجراءات الداخلية للمنظمة بما يتماش  مع أنظمة ولوائ  جامعة الدو  العر ية ، 
وتفعيل العمل بنظام اإلعارة لمدة سنة كاقص  ت دير لدعم المنظمة ومواب تها بال  رات المؤهلة لد  الدو  

ما يتماش  مع أنظمة ولوائ  جامعة الدو  العر ية، مع ت ديم خطة انت الية للمنظمة  األعضاء بالمنظمة ب
تتضمن الجداو  الةمنية واالجراءات الالزمة لضما  االنت ا  ال لس للوضع الجديد بما يشمل م ابلة المرشحين 

 الجدد والموظفين الحالين ق ل ت كينهم عل  أي وظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي.
األمانة (جتماع االست نائ  للجنة المنظمات للتنسيق والمتا عة المنب قة عن المجلس االقتصا   واالجتماع  اال ❖

 ، ومن أهم القرارات الصا رة:)21/3/2022العامة:
المواف ة عل  ت رير وتوصيات اللجنة الفنية المعنية بدراسة األنظمة األساسية الموحدة للمنظمات العر ية  .1

 . 20/3/2022و19المت صصة التي ع دت بم ر األمانة العامة للجامعة يومي 
المواف ة عل  الم تر  الذي ت دم  ب  دولة االمارات العر ية المتحدة والمواف ة علي  باألغل ية في توصي اللجنة ب .2

اجتماع لجنة المنظمات للتن يي والمتابعة المن ث ة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي والتي ع دت يوم 
وظفي االباديمية العر ية للعلوم ( من النظام األساسي لم9، بشا  إضافة ف رة في المادة التاسعة )21/3/2022

والتكنولوجيا والن ل ال حري عل  النحو التالي:" مع االخذ في االعت ار ما ورد بالف رتين )ج ، د( يجوز للجمعية 
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العامة لرباديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل ال حري الطلب من المجلس االقتصادي واالجتماعي بصفة 
 لرئيس االباديمية" استثنائية التجديد 

( من النظام األساسي 9ت دم  جمهورية مصر العر ية بم تر  اخر بشا  اضافة ف رة في المادة التاسعة ) .3
لموظفي االباديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل ال حري وين  عل  االتي:" في ضوء خصوصية 

كصرحاا علمياا عر ياا يعتمد عل  التمويل الذاتي، يحي االباديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل ال حري 
للجمعية العامة لرباديمية التجديد بصفة استثنائية لرئيس االباديمية عل  ا  ُيعتمد قرارها من المجلس 

 االقتصادي واالجتماعي ".
نية والجمهورية تم تاييد الم تر  المصري من ق ل كل من )جمهورية ال ودا  ودولة فل طين والجمهورية الل نا .4

 اإلسالمية الموريتانية(.

اجتماع مقترح التركيبة البنائية للجامعة الذكية ووض  المعايير القياسية االسترشا ية للجامعة الذكية المقدم من   ❖
 االكا يمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر  تم يداا العتما  آلية عربية ت  هذا ال أن عبر تقنية الفيديو

 23/3/2022 كونفرانس لتاريخ
بشا  المواف ة  10/2/2022بتاري   2338( رقم 109تنفيذاا ل رار المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  ) -

( للجنة التن يي العليا للعمل العر ي المشترك برئاسة معالي األمين العام والتي 52عل  ت رير وقرارات الدورة )
( من ال رار )ق. 2، وخاصة الف رة )26/1/2022-24ة ال عودية خال  الفترة المملكة العر ي –ع دت بالرياض

( التي تن  عل : " تشكيل لجنة من األمانة العامة لجامعة الدو  26/1/2022-24 – 52د/ -ع  ت.  . 1
العر ية  العر ية بالتعاو  والتن يي مع االباديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل ال حري واتحاد الجامعات

وجامعة نايف العر ية للعلوم األمنية واتحاد مجالس ال حث العلمي العر ية والمنظمة العر ية للتر ية والث افة 
والعلوم والمنظمة العر ية لتكنولوجيات االتصا  والمعلومات وللك لدراسة م تر  التركي ة ال نائية للجامعة الذكية 

جامعة الذكية الم دم من االباديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل ووضع المعايير ال ياسية االسترشادية لل
 ال حري تمهيداا العتماد رلية عر ية في هذا الشا ".  

، ع ر ت نية الفيديو كونفرانس بمشاركة كل من 23/3/2022ع د اجتماع اللجنة المشار اليها أعاله بتاري   -
الن ل ال حري واتحاد الجامعات العر ية وجامعة نايف العر ية للعلوم االباديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا و 

األمنية واتحاد مجالس ال حث العلمي العر ية والمنظمة العر ية للتر ية والث افة والعلوم والمنظمة العر ية 
 . لتكنولوجيات االتصا  والمعلومات، واألمانة العامة للجامعة )إدارة المنظمات واالتحادات العر ية(

 ومن أهم ال رارات الصادرة: -
المواف ة عل  ورقفة العمفل الم دمفة مفن االباديميفة العر يفة للعلفوم والتكنولوجيفا والن فل ال حفري بعنفوا  " التركي فة  -1

 “.ال نائية للجامعة الذكية
"التركي ففة تفففويض االباديميففة العر يففة للعلففوم والتكنولوجيففا والن ففل ال حففري تعففديل وتطففوير الورقففة الم دمففة حففو   -2

ال نائية للجامعة الذكية" وللك بعفد إضفافة مرئيفات ومالحظفات المشفاركو  ففي اجتمفاع اللجنفة، وت فدمها بشفكل 
( للجنففففة التن ففففيي العليففففا للعمففففل العر ففففي المشففففترك الم ففففرر ع ففففده 53شففففامل متكامففففل الفففف  االجتمففففاع ال ففففادم )

 .31/5/2022-29بالجمهورية التون ية خال  الفترة 
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منظمفففات العر يفففة ومؤس فففات العمفففل العر فففي المشفففترك المشفففاركة ففففي اللجنفففة  مواففففاة االباديميفففة الطلفففب مفففن ال -3
العر ية للعلوم والتكنولوجيفا والن فل ال حفري بمالحظاتهفا ومرئياتهفا حفو  الورقفة الم دمفة مفن االباديميفة علف  ا  

 ة علفف  ال ريففد اإللكترونففيترسففل صففورة مففن المالحظففات والمرئيففات الفف  األمانففة العامففة لجامعففة الففدو  العر يفف
 aou.dept@las.int ون فف ة منففف  علففف  ال ريفففد االلكترونففيOalbadri@las.int وللفففك إلثفففراء التصفففور ،

 لعرضفف  بشففكل متكامففل علفف  االجتمففاع الم تففر  مففن االباديميففة بشففا  التركي ففة ال نائيففة للجامعففة الذكيففة تمهيففداا 
 (. 53ال ادم للجنة التن يي العليا للعمل العر ي المشترك الدورة )

تنظففيم ورشففة عمففل ودعففوة النمففالج والتجففارب الناجحففة مففن الجامعففات العر يففة فففي الففو ن العر ففي واالسففتعانة  -4
للمعفايير والفدليل االسترشفادي للجامعفة بال  رات الدولية عل  ا  تكو  م رجات هذه الندوة ل نة وحجر أسفاس 

 الذكية.
االجتماع التنسيق  حول إعدا  االستراتيجية العربية لألمن السيبران  و راسة ان اء مركز عرب  معلومات  متكامل  ❖

 24/3/2022 للت ديد السيبران  أسوة  المراكز العربية والدولية عبر تقنية الفيديو كونفرانس يتاريخ
بشا  المواف ة  10/2/2022بتاري   2338( رقم 109المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  )تنفيذاا ل رار  -

( للجنة التن يي العليا للعمل العر ي المشترك برئاسة معالي األمين العام والتي 52عل  ت رير وقرارات الدورة )
( من ال رار رقم 12ة الف رة )، وخاص26/1/2022-24المملكة العر ية ال عودية خال  الفترة  –ع دت بالرياض

( والذي ين  عل " دعوة االمانة العامة للجامعة ومؤس ات العمل 26/1/2022-24 – 52د/ -ع  ت.  . 2
العر ي المشترك لات الصلة لع د اجتماع تن ي ي حو  اعداد االستراتيجية العر ية لرمن ال ي راني ودراسة انشاء 

 ال ي راني أسوة بالمرابة العر ية والدولية ال اصة في هذا الشا ".مركة عر ي معلوماتي متكامل للتهديد 
، ع ر ت نية الفيديو كونفرانس بمشاركة كل من  24/3/2022ع دت اللجنة المشار اليها أعاله بتاري   -

عر ية االباديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل ال حري والمنظمة العر ية للتنمية اإلدارية ومنظمة العمل ال
وجامعة نايف العر ية للعلوم األمنية والمنظمة العر ية للتر ية والث افة والعلوم والمنظمة العر ية لتكنولوجيات 
االتصا  والمعلومات، واالمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب واالتحاد العر ي لالقتصاد الرقمي واالتحاد 

امة للجامعة )إدارة المنظمات واالتحادات العر ية وإدارة تنمية العر ي لإلنترن  واالتصاالت، واألمانة الع
 االتصاالت وت نية المعلومات(.

 ومن أهم ال رارات الصادرة:  -
المواف ة عل  ورقة العمل المعدلة والم دمة مفن االباديميفة العر يفة للعلفوم والتكنولوجيفا والن فل ال حفري بعنفوا   .1

االلكترونية وحماية الش كات لمؤس ات العمفل العر في المشفترك  " إ ار عمل عر ي موحد لمواجهة ال رصنة
 ، واحالتها ال  فريي ال  راء.“

الترحيففب بم ففادرة المنظمففة العر يففة لتكنولوجيففات االتصففا  والمعلومففات بشففا  انشففاء مركففة لرمففن ال ففي راني،  .2
 واحالتها ال  فريي ال  راء العرب المعني بمواجهة جرائم ت نية المعلومات.

إحالفة موضففوع االسففتراتيجية العر يفة لرمففن ال ففي راني وم تفر  انشففاء المكتففب المت صف  فففي مجففا  االمففن   .3
ال ففي راني الفف  اعمففا  فريففي ال  ففراء المشففكل مففن ق ففل مجلففس وزراء الداخليففة العففرب لمناقشففتها ضففمن عمففل 

حفففة الجفففرائم )م تفففر  الفريفففي متعفففدد الت صصفففات والمعنفففي بجفففرائم ت نيفففة المعلومفففات والمكتفففب العر فففي لمكاف
( للجنفففة 52والتفففي عفففدل  ففففي الفففدورة ) 51الجةائفففر( واحالفففة الورقفففة التفففي قفففدم  مفففن األباديميفففة ففففي الفففدورة 
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التن فففيي العليفففا للعمفففل العر فففي المشفففترك حفففو  " وضفففع إ فففار عر فففي موحفففد لمواجهفففة ال رصفففنة االلكترونيفففة 
فريفي ال  فراء العفرب المعنفي بمواجهفة  وحماية الش كات لمؤس فات ومنظمفات العمفل العر في المشفترك" الف  

 جرائم ت نية المعلومات.
 إحالة نتائج اجتماعات فريي ال  راء ال  االجتماع التن ي ي لمجلس وزراء االتصاالت العرب.  .4
أهمية إيجاد مرابة معلومات وشركات لرنترنف  مت صصفة لحمايفة بيانفات ومعلومفات منظمفات ومؤس فات  .5

 ال  شركات ك ر  تعمل في هذا المجا .العمل العر ي المشترك من خ
توحيففد الجهففود بففين منظمففات ومؤس ففات العمففل العر ففي المشففترك المعنيففة بمجففا  االمففن ال ففي راني وال رصففنة  .6

 االلكترونية لل روج بافكار وم ترحات موحدة في إ ار رلية معتمدة.
ات والمنظمفات للتابفد مفن وجفود التابيد عل  ضفرورة تاهيفل المفوارد ال شفرية ففي المؤس فات والفوزارات والجهف .7

 بل متطل ات الحماية من ال رصنة وامن المعلومات. 
 النظر في اعتماد النوع ألجهةة االمن ال ي راني في المنط ة العر ية واعتماد الشهادات. .8

 (.3/2022/ 29االجتماع الت اور  للمكتب التنفيذ  لملتقى االتحا ات العربية النوعية المتخصصة )ال ارقة: ❖
لمواف ة عل  اتفاقية صندوق دعم ملت   االتحادات العر ية النوعية المت صصة بالصيغة المرف ة مع الطلب من ا .1

 األمانة العامة للجامعة استكما  اإلجراءات ب نشاء الصناديي ال اصة في إ ار األمانة العامة للجامعة
 التنفيذي وتفعيل رليات عمل : المواف ة عل  تشكيل اللجا  الم ترحة لتنظيم عمل الملت   والمكتب  .2

 لجنة للترويج ألنشطة وفعاليات الملت   ومكت   التنفيذي. (1)
 لجنة دعم وتمويل نشا ات وفعاليات الملت   ومكت   التنفيذي. (2)
 لجنة للتن يي والتعاو  بين أعضاء الملت  . (3)
 لجنة لشؤو  الالج ين والنازحين.    (4)

المنظمات واالتحادات العر ية( بالتن يي مع رئيس المكتب التنفيذي  مع الطلب من األمانة العامة للجامعة )إدارة
للملت   الستكما  الهيكل التنظيمي لهذه اللجا  من اقترا  رلساء اللجا  ومهام واختصاصات عملهم وعرض 

 الموضوع عل  الدورة ال ادمة للملت  .
لت   االتحادات العر ية النوعية المت صصة الطلب من االتحاد العام للمنتجين العرب تطوير الموقع التفاعلي لم .3

بشكل مشاب  لموقع االتحاد، وتشكيل لجنة تضم االتحاد العر ي للمعارض والمؤتمرات الدولية واالتحاد العر ي 
لرنترن  واالتصاالت، االتحاد العام للمنتجين العرب، االتحاد العر ي لتنمية الصادرات الصناعية، واألمانة العامة 

لدو  العر ية )األمانة الفنية لملت   االتحادات العر ية النوعية المت صصة( ت وم بمتابعة أعما  الموقع لجامعة ا
واالنتهاء من ت ليم الن  ة األول  إلدارة المنظمات واالتحادات العر ية في موعد أقصاه شهر من تاري   إلبداء 

إصدار الن  ة النهائية لموقع ملت   االتحادات مالحظات أو تعديالت المطلو ة تمهيداا لتعديلها وإضافتها و 
 العر ية النوعية المت صصة. وعرض الموضوع عل  المكتب التنفيذي في اجتماع  ال ادم.   

اختيار الشعار الم دم من االتحاد العر ي للصناعات الغذائية ليص   شعار ملت   االتحادات العر ية النوعية  .4
 المت صصة بالصيغة المرف ة. 

رار األمانة العامة لجامعة الدو  العر ية )األمانة الفنية للملت   االتحادات العر ية النوعية المت صصة( استم .5
 بمتحدث رسمي لملت   االتحادات العر ية النوعية المت صصة.
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 المواف ة عل  معايير وضوابة انضمام أعضاء جدد للملت   االتحادات العر ية النوعية المت صصة  .6
 الت ارير الم تصرة عن أنشطة وإنجازات االتحادات العر ية أعضاء الملت  . ال ند ال امس:

التابيد عل  االتحادات العر ية النوعية المت صصة أعضاء الملت   لت ديم ت رير دوري كل عام بانشطتها  .1
 ري للملت  . وإنجازاتها ق ل موعد ع د اجتماعات الملت   بفترة كافية )ثالثين يوماا( لعرض  عل  االجتماع الدو 

العامة لجامعة الدو  العر ية )إدارة المنظمات واالتحادات العر ية( مراجعة نشاط وإنجازات  األمانةالطلب من  .2
أعضاء االتحادات والتابد من استمرارها في ممارسة أنشطتها مع تفويض االمانة العامة للجامعة تجميد عضويتها 

 ها عل  أرض الواقع. لحين موافاة االمانة العامة للجامعة بنشا 
التابيد عل  أهمية تطوير االتحادات العر ية النوعية المت صصة وتفعيل عملها وتعةية دورها من خال  تحديث  .3

رليات عملها واألهداا التي أنش   من أجلها وتطوير تلك األهداا بما ين جم مع ال ضايا والتحديات في 
 والم تجدات الدولية بصفة عامة.المنط ة العر ية بشكل خاص والتطورات 

التابيد عل  أهمية زيادة التن يي والتعاو  بين االتحادات من خال  عمل أنشطة مشتركة لت اد  ال  رات فيما  .4
 بينهما من أجل تطوير عملها. 

التابيد عل  ضرورة بناء شرابات وإعداد مشروعات و رامج عمل بين االتحادات العر ية النوعية المت صصة  .5
لتعاو  مع المنظمات العر ية المت صصة من أجل تعةية وتطوير العمل العر ي المشترك في إ ار التنمية و ا

 العر ية الشاملة. 
التابيد عل  أهمية معالجة االزدواجية في المهام واالختصاصات المتماثلة والمتشابهة ألهداا وأنشطة بعض  .6

 العر ية األخر  في نفس المجا . االتحادات العر ية مع أهداا وفعاليات بعض الكيانات
الترحيب بم تر  االتحاد العر ي للعمل اإلن اني والتنمية الم تدامة إنشاء جائةة للتمية في العمل اإلن اني في  .7

 المنط ة العر ية. 
 ال ند ال ادس: موعد ومكا  ع د الدورة ال ادسة لملت   االتحادات العر ية النوعية المت صصة.

سففة لملت فف  االتحففادات العر يففة النوعيففة المت صصففة برئاسففة معففالي ال ففيد األمففين العففام لجامعففة ع فد الففدورة ال اد .1
 .2023الدو  العر ية في يناير 

الترحيففب بطلففب االتحففاد العر ففي لالقتصففاد الرقمففي استضففافة الففدورة ال ادسففة لملت فف  االتحففادات العر يففة النوعيففة  .2
 . 2023مدة ثالثة أيام خال  الفترة دي م ر أو يناير المت صصة في دولة اإلمارات العر ية المتحدة ل

ع د االجتماع ال امس للمكتب التنفيذي لملت   االتحادات العر ية النوعية المت صصة خال  الر فع األخيفر مفن  .3
 .2022عام 

 (14/4/2021-11اجتماعات المجلس التنفيذ  والجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية )نواك وم:  ❖
 ومن أهم القرارات الصا رة:

اسففففتعرض المففففدير العففففام قففففرارات المجلففففس األخيففففرة، وأحففففاط ، متابعففففة تنفيففففذ ال ففففرارات ال ففففاب ة للمجلففففس التنفيففففذي .1
المفدير  االجتماع علماا بما ات ذت  اإلدارة العامة من إجراءات بشانهما، و عد المناقشة قرر المجلس اعتماد ت ريفر

( واالشففادة بم ففتو  تنفيففذ 54-53مففة خففال  الفتففرة بففين دورتففي المجلففس التنفيففذي )العففام عففن أعمففا  اإلدارة العا
ال رامج والمشروعات المدرجة ب طة عمل المنظمة بين دورتي المجلس والشكر علف  مفا قامف  بف  اإلدارة العامفة 

 من إجراءات لتنفيذ ال رارات ال اب ة.
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قفدم (، 2022مفايو -2020ت رير المجلس التنفيذي الم دم للجمعية العامفة حفو  اعمالف  خفال  فتفرة واليتف  )مفايو  .2

-2020المدير العام عرض عن المجلس التنفيذي الم دم للجمعية العامفة حفو  اعمالف  خفال  فتفرة واليتف  )مفايو 
 : (، و عد اال الع والمناقشة قرر المجلس2022مايو 

الت رير الم دم من المجلس التنفيذي ال  الجمعية العامة حو  اعمال  خال  فترة واليت   المواف ة عل  .أ
(، وتفويض رئيس المجلس التنفيذي بعرض  عل  الدورة الحالية للجمعية 2022مايو  -2020)مايو 

 العامة العتماده.
ذي خال  فترة واليت  رفع التوصية ال  الجمعية العامة العت ار ال رارات الصادرة عن المجلس التنفي .ب

 والتي ال ت توجب العرض الم اشر عل  الجمعية العامة.
تفم ( للجمعيفة العامفة علف  الم فتو  الفوزاري، 37ت رير ال  راء والفنيين لل نود المدرجة عل  جدو  اعما  الدورة ) .3

  ا  يتفول  رئاسفة اللجنفة اتفاق ال ادة المشاركين عل  عمل لجنتين )اللجنفة الفنيفة واللجنفة الماليفة واإلداريفة( علف
الفنية ال يد/ ع فد   بفاب زيفاد مفدير الت طفية واالحصفاء والتعفاو  والمتابعفة والت يفيم بفوزارة الةراعفة بالجمهوريفة 
اإلسالمية الموريتانية وا  يتول  رئاسة اللجنفة الماليفة واإلداريفة ال فيد/ اجيف  ولفد الشفي  بفوي المففت  العفام لفوزارة 

انية، وقد تم مناقشة كافة ال نود المدرجة عل  جفدو  اعمالهفا وعنفد مناقشفة ال نفد المتعلفي بانت فاب الةراعة الموريت
(، تفففم تشفففكيل لجنفففة مفففن الفففدو  التاليفففة )مصفففر وال فففعودية ول نفففا  وتفففونس 2026 –2022المفففدير العفففام للفتفففرة )

  مفففن تطفففابي م فففوغات واألمانفففة العامفففة للجامعفففة وعضفففو مفففن المنظمفففة م فففرر( و رئاسفففة تفففونس، مهمتهفففا التث ففف
الترشففي  مففع الشففروط والمعففايير المعتمففدة فففي ا ففار المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي شففريطة ا  ال يكففو  مففن 
ضمن أعضاء اللجنة ممثلين من الدو  التي بهفا مرشفحين وللفك لضفما  الحياديفة التامفة وقفاموا بدراسفة وفحف  

عففداد جففدو  ي ففين المواصفففات والمعففايير والشففروط وثففائي وم ففتندات ال ففادة المرشففحين للمنصففب، وقففد خلصفف  ب 
ال اصففة بالمرشففحين لشففغل المنصففب وقففد تففم رفعفف  الفف  الجمعيففة العامففة الت ففالهم ال ففرار المناسففب، وعليفف  ف ففد 
أوص  المجلس التنفيفذي برففع التوصفية الف  الجمعيفة العامفة بالمواف فة علف  محضفر اجتماعفات الجمعيفة العامفة 

( والفذي يتضفمن نتفائج اعمفا  اللجفا  37نيين المن ث ة عفن اجتماعفات الجمعيفة العامفة )عل  م توي ال  راء والف
 الفنية والمالية واإلدارية.

 ( للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومن أهم القرارات الصا رة:37اجتماع الدورة العا ية ) ❖
 2024-2023م تر  خطة عمل المنظمة لعامي  -

 وف اا للصيغة المرف ة. 2024-2023خطة عمل المنظمة لعامي المواف ة عل   .أ
الطلب من اإلدارة العامة مواصلة إعداد وتنفيذ خطة عملها ال نوية في إ ار إستراتيجية التنمية الةراعية  .ب

( وال رنامج العر ي الستدامة األمن الغذائي وتوجيهات الجمعية العامة والمجلس 2030العر ية الم تدامة )
 ي والمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدو  العر ية.التنفيذ

الطلب من الدو  األعضاء دعم جهود اإلدارة العامة والتعاو  معها في تنفيذ مكونات المشروعات المدرجة  .ج
، وأية مشروعات إضافية ترغب الدو  في تنفيذها بتمويل 2024و 2023في خطة عمل المنظمة لعامي 

 مة.لاتي ودعم فني من المنظ
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( بشا  مشروعات الدعم الفني 31التابيد عل  المنهجية التي اعتمدتها الجمعية العامة خال  دورتها ) .د
 ويل المد  والتي ت تلةم م اهمة الدو  الم تفيدة في تغطية جةء من تكاليص ال  راء و ما يتماش  مع 

 قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدو  العر ية بهذا الشا .
 حث اإلدارة العامة عل  استحداث ورليات و رق تةيد من التمويل الذاتي لتنفيذ المشروعات الةراعية. .ه
الطلب من المنظمة الترويج لمشاريع ت اعد المنظمة في تنفيذ خطة عملها لد  هي ات التمويل اإلقليمية  .و

 والدولية.
زمة عل  ال رامج والمشروعات المضمنة تفويض المجلس التنفيذي والمدير العام في إجراء التعديالت الال .ز

في ضوء ما يعتمد من موازنة للمنظمة من ق ل المجلس  2024و 2023في خطة عمل المنظمة لعامي 
 االقتصادي واالجتماعي ووف ا ل ير العمل في ال طة وما يطرأ من م تجدات.

  2030سير العمل في إستراتيجية التنمية الةراعية العر ية الم تدامة  -
، 2030ص اإلدارة العامة للمنظمة باستكما  إجراءات اعتماد إستراتيجية التنمية الةراعية العر ية الم تدامة تكلي

 من ق ل المجلس االقتصادي واالجتماعي وال مة العر ية ال ادمة.
 متابعة ال رنامج العر ي الستدامة األمن الغذائي. -

( 3/9/2020-106د ع -2280لجامعة الدو  العر ية )قاستنادا إل  قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 
والذي نص  الف رة الرابعة من  عل  "االحا ة علما بم ادرة المنظمة العر ية للتنمية الةراعية لتح يي األمن 
الغذائي العر ي الم تدام في ظل التحديات الماثلة والتي تفاقم  بجائحة كورونا، وللك باالستناد إل  ال رنامج 

لرمن الغذائي العر ي، والطلب باستكما  متطل اتها وعرض وثائ ها عل  األجهةة التشريعية للمنظمة  الطارئ 
تمهيداا لعرضها عل  المجلس االقتصادي واالجتماعي الت ال ما يراه مناس اا"، وإل  قرار الجمعية العامة 

، و عد المناقشة والمداولة، ُت رر ( بشا  المواف ة ال رنامج العر ي الستدامة األمن الغذائي202ج ع/ 5/36)
تكليص اإلدارة العامة للمنظمة باستكما  إجراءات اعتماد ال رنامج العر ي الستدامة األمن الغذائي من ق ل 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي وال مة العر ية ال ادمة.
التفاقيففة األمففم  2030 – 2018فففي تنفيففذ اإل ففار االسففتراتيجي الم ففت  لي  خطففة دعففم الففدو  العر يففة مشففروع -

 المتحدة لمكافحة التصحر والت فيص من أثار الجفاا 
اإلشادة بالجهود التي ت ذلها المنظمة في مجا  دعم الدو  العر ية في تنفيذ التةاماتها في إ ار اتفاقية  .أ

 العر ي خال  مؤتمرات أ راا االتفاقية.األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتعةية التن يي 
دعوة اإلدارة العامة ال  مواب ة التحضير العر ي لمؤتمر األ راا ال امس عشر التفاقية األمم المتحدة  .ب

وتن يي الموقص العر ي خال  هذا  2022لمكافحة التصحر الذي سيع د في ساحل العاج في شهر مايو 
 المؤتمر،

م الدعم للدو  العر ية في اعداد الجيل الثاني من الت ارير الو نية حو  جهود دعوة اإلدارة العامة ال  ت دي .ج
 تحييد تدهور األراضي.

 .2037-2017متابعة تنفيذ اإلستراتيجية العر ية لتر ية األحياء المائية  -
 ( بشانها، التالي نص :"29/3/2017 -( 28د.ع ) 649استنادا إل  قرار ال مة رقم )

 .2037-2017اتيجية العر ية لتر ية األحياء المائية المواف ة عل  اإلستر  -1
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تكليص المنظمة العر ية للتنمية الةراعية بمتابعة تنفيذ برامج اإلستراتيجية العر ية لتر ية األحياء المائية  -2
( من ق ل الدو  العر ية وت ديم ت رير دوري حو  النتائج المتح  ة والجهود الم ذولة في 2017-2037)

 -2294مجلس االقتصادي واالجتماعي، وعل  قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )هذا الشا  لل
 .( بالمواف ة عل  ال طة التنفيذية لالستراتيجية العر ية لتر ية االحياء المائية"4/2/2021 -( 107د. ع. )

لالستراتيجية العر ية تثمين الجهود التي ت ذلها اإلدارة العامة للمنظمة في متابعة تنفيذ ال طة التنفيذية  .أ
 (.2037-2017لتر ية االحياء المائية )

الطلب من الدو  العر ية تةويد المنظمة بال يانات المتعل ة بالمشروعات التي تنفذها أو المةمع تنفيذها  .ب
 حت  تتمكن المنظمة من اصدار ت ارير المتابعة.

 لتنفيذ مشروعات تر ية االحياء المائية.الطلب من المنظمة مةيد من التن يي والتواصل مع الشركاء  .ج
الطلب من المنظمة ال يام بت ييم ومتابعة تنفيذ المشروعات وت ديم ت رير تحليلي عن االنجازات المتح  ة  .د

 في المجا .
الطلب من المنظمة رفع ت ارير دورية عن اإلنجاز المتح ي إل  الجمعية والمجلس االقتصادي  .ه

 واالجتماعي.
 2040 – 2020عر ية لإلدارة الم تدامة للموارد الرعوية اإلستراتيجية ال -

اإلدارة العامة للمنظمة باستكما  إجراءات اعتماد اإلستراتيجية العر ية لإلدارة الم تدامة للموارد الرعوية تكليص 
 من ق ل المجلس اقتصادي واالجتماعي وال مة ال ادمة. 2040 – 2020

 تحديد يوم عر ي للرفي بالحيوا  -
 دي م ر ابتو ر من كل عام يوما عر يا للرفي بالحيوا . 8المواف ة عل  اعت ار يوم  .أ
 الطلب من المنظمة والدو  األعضاء إحياء هذا اليوم بفعاليات توعوية تج د الرفي بالحيوا . .ب
 توجهات المنظمة في مجا  العمل المناخي  -
المناخي، خاصة انشاء فريي عمل عر ي خاص توجي  الشكر لإلدارة العامة عل  اهتمامها المتةايد بالعمل  .أ

بمتابعة تاثيرات التغيرات المناخية عل  الةراعة العر ية، واعداد الت رير العر ي األو  الموحد حو  جهود 
 الدو  العر ية في مجا  تنفيذ اتفاق باريس حو  المناخ الجاري حاليا.

لعر ية في تحضير وتنظيم مؤتمر األ راا دعوة الدو  العر ية والمنظمة ال  دعم جهود جمهورية مصر ا .ب
ال ابع والعشرين التفاقية األمم المتحدة اإل ارية حو  التغيرات المناخية الذي ستحتضن  مصر خال  

 ال نة الحالية.
دعوة الدو  العر ية والمنظمة ال  دعم  لب دولة االمارات العر ية المتحدة احتضا  مؤتمر األ راا  .ج

 .2023قية األمم المتحدة اال ارية حو  التغيرات المناخية خال  سنة الثامن والعشرين التفا
 دعم الجهود العر ية في تنفيذ ومتابعة اتفاقية األمم المتحدة لحماية التنوع ال يولوجي وال روتكوالت المكملة  -
ل يولوجي تثمين الجهود التي ت ذلها اإلدارة العامة لدعم تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لحماية التنوع ا .أ

و رتوكوالتها الفرعية عل  م تو  المنط ة العر ية، خاصة تن يي الموقص العر ي خال  مؤتمر األ راا 
، وكذلك إصدار الت رير العر ي األو  الموحد 2018الرابع عشر لالتفاقية المنع د في شرم الشي  في سنة 

 ،2021نوع ال يولوجي خال  سنة في مجا  الت 2020 -2011حو  جهود الدو  العر ية في تنفيذ اهداا 
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دعوة اإلدارة العامة ال  مواب ة التحضير العر ي لمؤتمر األ راا ال امس عشر التفاقية األمم المتحدة  .ب
وتن يي  2022لحماية التنوع ال يولوجي الم رر ع ده في جمهورية الصين الشع ية في شهر أبتو ر 

 الموقص العر ي خال  هذا المؤتمر.
 36االقتصفففادي واالجتمفففاعي لات العالقفففة بعمفففل المنظمفففة فيمفففا بفففين دورتفففي الجمعيفففة العامفففة ) قفففرارات المجلفففس -

 (37و
اإلحا ة ب رارات المجلس االقتصادي واالجتماعي لات العالقة بعمل المنظمة الصادرة بين دورتي الجمعية  .أ

 (.37-36العامة )
 دي واالجتماعي لات العالقة بعملها.الطلب من المنظمة االستمرار بااللتةام ب رارات المجلس االقتصا .ب
االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها إدارة المنظمة مع المنظمات والهي ات العر ية واإلقليمية والدولية ما بين  -

اعتماد كافة االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها اإلدارة العامة للمنظمة فيما بين ، دورتي الجمعية العامة
 ( المرف ة بمذكرة اإلدارة العامة.37-36الجمعية العامة )دورتي 

 (2024 – 2022( للجمعية العامة )37انت اب المجلس التنفيذي للمنظمة للدورة ) -
ت ديم الشكر والت دير إل  أصحاب المعالي رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي الثالث عشر  .أ

تابعتهم لعمل المنظمة فنياا ومالياا وإدارياا خال  فترة ( عل  جهودهم الم درة وم2022-2020للمنظمة )
 الدورة ال ادسة والثالثين للجمعية العامة.

( 2024 – 2022تشكيل عضوية المجلس التنفيذي الرابع عشر للدورة ال ابعة والثالثين للجمعية العامة ) .ب
المملكة  -المية الموريتانية الجمهورية اإلس -دولة فل طين  -عل  النحو التالي:)الجمهورية الل نانية 

الجمهورية  -مملكة ال حرين  -جمهورية ال مر االتحادية اإلسالمية -جمهورية ال ودا   -المغر ية 
 اليمنية(.

 2021-2020الح ابات ال تامية للمنظمة لعامي  -
جع ال انوني وف اا لما ورد بت رير المرا 2021-2020اعتماد الح ابات ال تامية )المراجعة( للمنظمة لعامي  .أ

 المعتمد وتوصيات هي ة الرقابة المالية للمنظمة.
الطلب من المنظمة العمل عل  تنفيذ توصيات هي ة الرقابة المالية الهادفة إل  تطوير العمل بالمنظمة،  .ب

و ما يتفي مع أحكام النظام المالي والمحاس ي الموحد للمنظمات العر ية المت صصة واألنظمة واللوائ  
 ها.المعمو  ب

 ، و عد المناقشة ُت رر2024-2023م تر  موازنة المنظمة لعامي  -
دوالر  8100000.00م، لتكو  بم لغ إجمالي قدره 2024-2023المواف ة عل  موازنة المنظمة لعامي  -أ

دوالر ت دد من الم اهمات  6200000.00، منها م لغ 2024-2032لكل عام من عامي الموازنة 
عل   2024-2023ت دد من التمويل الذاتي لكل عام من عامي الموازنة دوالر  1900000.00وم لغ 
 التوالي.

تفويض المجلس التنفيذي والمدير العام في إجراء التعديالت الالزمة عل  ال رامج والمشروعات المضمنة  -ب
في ضوء ما يعتمد من موازنة للمنظمة من ق ل المجلس  2024-2023في خطة عمل المنظمة لعامي 
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ي واالجتماعي ووف ا ل ير العمل في ال طة وما يطرأ من م تجدات وتكليفات من الهي ات االقتصاد
 التشريعية للمنظمة.

 رفع الموازنة إل  لجنة المنظمات للتن يي والمتابعة والمجلس االقتصادي واالجتماعي للنظر في اعتمادها. -ج
 ة عل  تكليص مكتب ال يد ح ام    المواف، 2024 – 2023اختيار مراجع قانوني لح ابات المنظمة لعامي  -

 2024-2023وشركاله لل يام باعما  المراجعة ال انونية للح ابات ال تامية والمركة المالي للمنظمة للعامين 
( دوالر أمريكي، وللك تمشياا مع أحكام النظام المالي والمحاس ي الموحد 4500و اتعاب سنوية ت لغ )

 للمنظمات العر ية المت صصة.
المواف ة عل  تشكيل هي ة الرقابة المالية للمنظمة ، 2024 – 2023هي ة الرقابة المالية للمنظمة لعامي  تشكيل -

المملكة  -من الدو  األعضاء التالية: الجمهورية الجةائرية الديموقرا ية الشع ية  2024و 2023للعامين 
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  -دولة قطر  -جمهورية ال ودا   -سلطنة عما   -العر ية ال عودية 

 "عضواا احتيا ياا" جمهورية مصر العر ية "عضواا احتيا ياا".
 العر ية للتنمية الةراعية:موقص الدين الم تحي للمنظمة  -

التابيد عل  حي المنظمة في استرجاع الم الغ الم تح ة لها لد  األمانة العامة لجامعة الدو  العر ية  .أ
ال رارات ال اب ة بهذا الشا  والصادرة عن مجلس الجامعة والمجلس االقتصادي ح ب ما جاء في جميع 

 واالجتماعي ولجنة المنظمات للتن يي والمتابعة.
تكليص اإلدارة العامة للمنظمة بمتابعة الموضوع مع معالي األمين العام للجامعة العر ية واللجنة المشكلة  .ب

االجتماع االستثنائي للجنة المنظمات للتن يي والمتابعة  بموجب التوصية الصادرة ضمن ال ند الثالث عن
، وإيجاد رلية مناس ة لت ديد الم لغ بما يضمن حي المنظمة 21/12/2021 – 20المنع دة خال  الفترة 

 ورفع ت ارير بالم تجدات إل  كٍل من المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة.
، و عد 2021 /31/12حت   1/1/2020تاخرات للفترة من موقص سداد م اهمات الدو  األعضاء والم -

 ُت رر المناقشة والمداولة
الطلب من الدو  األعضاء العمل عل  دفع حصصها في موازنة المنظمة خال  األشهر الثالثة األول  من  .أ

مع ال نة التي ت تحي عنها هذه الم اهمة حصراا لد  صندوق الن د العر ي و عملة الموازنة وللك تمشياا 
 ( من النظام المالي والمحاس ي الموحد للمنظمات العر ية المت صصة.52أحكام المادة )

( بتاري  108ف  دورت  العادية ) 2315التابيد عل  قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  .ج
وال اص بمن  حوافة للدو  االعضاء التي تلتةم ب داد المتاخرات التي عليها في موازنة  2/9/2021
 لمنظمة.ا

  2026 /30/4- 1/5/2022انت اب المدير العام للمنظمة للفترة  -
استعرض المجتمعو  بالجمعية العامة المحضر الم دم من المجلس التنفيذي وت رير اللجنة الم تارة من كل 
من )مصر وال عودية ول نا  وتونس واألمانة العامة للجامعة وعضو من المنظمة م رر( برئاسة تونس لدراسة 
وفح  وثائي وم تندات ال ادة المرشحين للمنصب، والت  خلص  ب عداد جدو  ي ين المواصفات والمعايير 
والشروط ال اصة بالمرشحين لشغل منصب المدير العام، و عد االستماع لمداخالت ومواقص الدو  األعضاء 

ي المرشحين مع الشروط المشاركين في االجتماع وتابيد ممثل األمانة العامة للجامعة عل  أهمية تطاب
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والمواصفات المعتمدة في ا ار المجلس االقتصادي واالجتماعي وتابيد بعض الدو  األعضاء بااللتةام بما 
صر  ب  ممثل األمانة العامة للجامعة وعندما لم يحدث اتفاق في هذا الم تر  اشارت بعض ممثلي الدو  

 -وعلي  اقرت الجمعية العامة باالتي: بتاجيل هذا الموضوع والتمديد للمدير العام الحالي
 1/5/2022المواف ة باإلجماع عل  التمديد لمعالي ال روف ور/ إبراهيم الدخير  لمدة عام اعت ارا من  .أ

 .30/4/2023وحت  
تفويض المجلس التنفيذي للمنظمة بمراجعة وتعديل شروط الترشي  ورفعها ال  المجلس االقتصادي  .ب

 واالجتماعي.
رشي  لمنصب المدير العام والتابيد عل  احتفاظ الدو  ال مس التي س ي وقدم  مرشحيها اغالق باب الت .ج

لمنصب المدير العام مع االحتفاظ بح ها في االستمرار بت ديم مرشحيها او است دالهم في االنت ابات 
 ال ادمة.

مكا  ع د دورة الطلب من اإلدارة العامة للمنظمة التن يي مع رئيس الجمعية العامة لتحديد موعد و  .د
 استثنائية النت اب المدير العام الجديد للمنظمة.

رليففففة وم ترحففففات المنظمففففة لتح يففففي االمففففن الغففففذائي الم ففففتدام وتح يففففي المرونففففة فففففي المنط ففففة العر يففففة لمواجهففففة  -
 ، واالزمة الروسية االوكرانية(:19الصدمات المحلية والعالمية المؤثرة عل  االمن الغذائي )بوفيد 

 عل  اعال  نوابشوط لرمن الغذائي العر ي الم تدام.المواف ة  .أ
تكليص المنظمة بوضع رلية ب يادة المعنيين و دعم من ال ادة العرب وتكو  المنظمة العر ية هي الج م  .ب

الفني المعن  بتنفيذ الم ادرة وللك بالتن يي مع منظمات العمل العر ي المشترك واألمانة العامة لجامعة 
مثل في ال يام بادوار االشراا الفني، ومراجعة دراسات الجدو  للمشروعات الحكومية الدو  العر ية ويت

وال اصة المت دمة لطلب التمويل، باإلضافة ال  اعما  المتابعة والت ييم الدورة لم تلص المشروعات، 
 وت ديم المشورة الفنية بما يضمن ح ن سير تلك المشروعات وفي األهداا الم ططة لها. 

( للجمعية العامة للمركز العرب  للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى عبر 6الدورة ) اجتماع  ❖
 ، ومن أهم القرارات الصا رة:27/4/2022تيديو كونفرانس لتاريخ 

 ( للجمعية العامة للمركة عل  النحو التالي:6تم إقرار مشروع جدو  األعما  الدورة ) -
 تم إنجازه بين دورت مجلس اإلدارة.ت رير المدير العام لما  •
 .2021نشاط المركة ل نة  •
 .2022-2015الت رير الدوري حو  م اهمات ومتاخرات الدو  األعضاء في موزانات المركة للفترة من  •
 المصادق علي  من  را مراقب الح ابات ال ارجي. 2021ت رير الح ابات ال تامية عن ال نة المنتهية  •
 لالعتماد. 2024-2023لمركة ل نتي ت ديم مشروع موازنة ا •
 انت اب أعضاء مجلس إدارة المركة. •
 مشروع معايير الترشي  لمنصب المدير العام للمركة. •
 اإلعال  عن شغور منصب المدير العام للمركة العر ي للوقاية من الةال  والكوارث الط يعية األخر . •
 التمديد لل يد المدير العام الحالي للمركة لفترة أخر . •
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أوض  المدير العام للمركة با  في مجلس اإلدارة للمركة تم ت ديم اقتر  األستال/ محمفد ع فد الجفواد مفدير معهفد  -
بحففوث اإلنشففاءات والمنشففعت المعدنيففة بففالمركة ال ففومي ل حففوث اإلسففكا  وال نففاء ممثففل جمهوريففة مصففر العر يففة 

للمركففة فففاتفي الجميففع ب دراجفف  ك نففد مففا ي ففتجد مففن  بالمواف ففة لتمديففد بصفففة اسففتثنائية لفتففرة إضففافية للمففدير العففام
( الف ففرة )أ( مففن النظففام األساسففي الموحففد 9أعمففا ، أوضففح  ممثلففة األمانففة العامففة للجامعففة بففا  تنفيففذاا للمففادة )

لموظفي المنظمات العر ية المت صصة وال اصة باإلعال  عفن شفغور منصفب المفدير العفام يجفب علفي المفدير 
م باإلعال  عن شغور المنصب ب رسا  مذكرة إل  المندو يات الدائمفة للفدو  األعضفاء وصفورة العام للمركة التةا

 إل  األمانة العامة للجامعة لتعميمها عل  الدو  األعضاء.
استمع الحاضرو  إل  ت رير مفصل قدم  المدير العام عن نشاط المركة ومشاركة المدير العفام ففي اجتماعفات   -

 ر ال يضفففم نشفففا ات ميدانيفففة أو تنظفففيم نفففدوات ت نيفففة ففففي مواضفففيع الوقايفففة والحفففد مفففنمتعفففددة ولفففوح  أ  الت ريففف
الكفففوارث لفففذلك أوضففف  ممثفففل جمهوريفففة العفففراق كيفففص لففف  أ  ي فففوم ب قنفففاع ال فففلطات الم تصفففة ففففي بلفففده لفففدفع 
 م اهماتها للمركة دو  وجود أي نشا ات وال يوجد ففي المركفة مفوظفين لفذلك أوضف  المفدير العفام للمركفة هفذا
ب فف ب أ  أغل يففة الففدو  األعضففاء فففي المركففة لففم تففدفع م ففاهاتها لفف  منففذ تاسففيس المركففة حتفف  اآل  وت فف ب فففي 
عففدم ت ففديم أي نشففا ات ميدانيففة، وأوضفف  أ  المركففة يهففدا ب نشففاء بنففك معلومففات فففي المركففة وتنظففيم ملت فف  

ا  بطاقفة ت نيفة لجميفع الفدو  عر ي يهفدا لت فاد  ال  فرات بفين الفدو  العر يفة ففي هفذا ال صفوص لفذلك يفتم ارسف
سفففؤا  ب فففية يتعلفففي بموضفففوع الفففةال  ولفففم يتلفففي المركفففة إال مفففن الجةائفففر، ل نفففا ،  16( مكونفففة مفففن 22العر يفففة )

ال فعودية، اإلمفارات وتفم إرسفا  مففذكرة للفدو  للتفذكير مفرة أخفر . و عففد المناقشفة أقفرت الجمعيفة العامفة بالمواف ففة 
 نشا   وما تم إنجازه بين دورتي الجمعية العامة.  عل  ت رير المدير العام للمركة عن

نففاق  المشففاركو  الت ريففر الم ففدم مففن مففدير عففام المركففة حففو  الت ريففر الففدوري حففو  م ففاهمات ومتففاخرات الففدو   -
 2021، ت ريفر الح فابات ال تاميفة عفن ال فنة المنتهيفة 2022-2015األعضاء في موزانات المركة للفترة مفن 

مراقففب الح ففابات ال ففارجي و عففد المناقشففة أقففرت الجمعيففة العامففة عففدة قففرارات أهمهففا  المصففادق عليفف  مففن  ففرا
مناشدة الدو  األعضاء التي لم ت فدد بعفد م فاهماتها والفدو  التفي عليهفا متفاخرات عفن ال فنوات ال فاب ة بت فديد 

الت فففرب مفففن م فففاهماتها للمركفففة، والطلفففب مفففن منفففدو ي الفففدو  األعضفففاء ففففي المركفففة ولففف  المرجعيفففات ال طريفففة 
الم ففرر مففن  2021-2015الجهفات الم تصففة فففي دولهفم التففي لففم ت فدد م ففاهماتها المتففاخرة لموازنفات ال ففنوات 

الم ففررة ب ففرار المجلففس االقتصففادي  2022المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي واإلسففراع بت ففديد م ففاهماتها ل ففنة 
 واالجتماعي حت  يت ن  للمركة تنفيذ المهام المنو ة ب .     

و عد المناقشفة أقفرت الجمعيفة العامفة المصفادقة  2024-2023المركة ل نتي  موازنةمشروع ناق  المشاركو    -
 دوالر أمريكي لكل سنة. 2.638.430,00بم لغ  2024و 2023عل  مشروع موازنتي المركة للعامين 

بمففا تففم مناقشففة موضففوع انت ففاب أعضففاء مجلففس إدارة المركففة و عففد المناقشففة أقففرت الجمعيففة العامففة بالمصففادقة  -
وهففي المملكففة األردنيففة  1/4/2021علفف  إب ففاء التشففكيلة الحاليففة لمجلففس اإلدارة لمففدة ثففالث سففنوات ابتففداء مففن 

ع ية، جمهوريفة العفراق، دولفة فل فطين، دولففة الهاشفمية، الجهوريفة التون فية، الجمهوريفة الجةائريفة الديم را يففة الشف
 لي يا وجمهورية مصر العر ية. 

ا لع المشاركو  عل  مشروع معايير الترشي  لمنصب المفدير العفام للمركفة العر في للوقايفة مفن الفةال  والكفوارث  -
المفدير العففام و عففد المناقشفة أقفرت الجمعيففة العامفة بالمصفادقة علفف  مشفروع معفايير الترشففي  ،  الط يعيفة األخفر  
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سففنوات جامعيففة، عمففل فففي مجففا  الحففد مففن الكففوارث ال  5للمركففة وهففي أ  يكففو  لفف  مؤهففل جففامعي ال ي ففل عففن 
سففنوات، لفف  خ ففرة فففي المجففا  الدبلوماسففي والتعففاو  الففدولي والت طففية االسففتراتيجي، أ  يكففو  لفف   10ت ففل عففن 

تابعففة لرمففم المتحففدة وجامعففة الففدو  العر يففة، يجيففد درايففة كافيففة بالمنظمففات الدوليففة واإلقليميففة المماثلففة وخاصففة ال
 الفرن ية(. –أحد اللغات األجن ية )اإلنجليةية 

اإلعففال  عففن شففغور منصففب المففدير العففام اسففتمع المشففاركو  إلفف  إيضففاحات المففدير العففام للمركففة عففن موضففوع  -
أقففرت الجمعيففة العامففة الطلففب مففن و عففد المناقشففة مففن الففةال  والكففوارث الط يعيففة األخففر   للوقايففةللمركففة العر ففي 

المدير العام للمركة ب رسا  مذكرة شغور منصب المدير العام التي تحتوي علف  معفايير شفروط الترشف  المحفددة 
ون فف ة منهففا لرمانففة  بموجففب قففرار الجمعيففة العامففة إلفف  جميففع ن ففاط االتصففا  الو نيففة للففدو  األعضففاء للمركففة

 تعميمها عل  الدو  األعضاء بالمركة.العامة لجامعة الدو  العر ية بغرض 
و عفد بتمديد لفترة أخر  لل يد المدير العفام الحفالي للمركفة،  اإلدارةتوصية أعضاء مجلس استمع المشاركو  إل   -

المناقشففة أقفففرت الجمعيففة العامفففة يلفففتمس ال ففادة الممثلفففو  للفففدو  األعضففاء ففففي الجمعيفففة العامففة للمركفففة العر فففي 
كففوارث الط يعيففة مففن المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي التمديففد لفتففرة أخففر  لل ففيد المففدير للوقايففة مففن الففةالز  وال

العام الحالي للمركة في منص   ل  رتف  الك يفرة ومجهوداتف  ففي محفاوالت بنفاء المركفة وحيفث أ  العمفل التنفيفذي 
صف  م فاهمات أغل يفة واستكما  األ ر بالمركة لفم ُيفعفل بعفد لعفدم وجفود التمويفل الكفافي للتفاخر ففي ت فديد ح

 الدو  األعضاء، إضافة لظروا الت ييد التي سادت العالم في الفترات ال اب ة ب صوص الو اء العالمي. 
( للجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال 19( للمجلس التنفيذ  والدورة )25اجتماعات الدورة ) ❖

 قرارات الصا رة:(، ومن أهم ال13/5/2022-12والمعلومات )تونس: 
 ( للمجلس التنفيذي للمنظمة.25فيما ي   ال ند االو : ت رير وتوصيات الدورة ) -

( للمجلس التنفيذي للمنظمة و عد 25ا لع أعضاء الجمعية العامة للمنظمة عل  ت رير وتوصيات الدورة )
( 25االستماع إل  توضيحات رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة ومدير عام المنظمة حو  ما دار في الدورة )

 و عد الن اش قررت الجمعية العامة:للمجلس التنفيذي للمنظمة 
لعر ية إل  مةيد دعم المنظمة من خال  استضافة بعض أنشطتها والم اعدة عل  تنفيذها دعوة الدو  ا .1

 والمشاركة في فرق عملها.
دعوة الدو  العر ية إل  دعم نشاط إدارة ال ريد بالمنظمة من خال  حث مؤس اتها ال ريدية لالنضمام  .2

 مع تطلعاتهم الم ت  لية وانتظاراتهم. للمنظمة والم اهمة في إعداد وتنفيذ برامج هذه االدارة بما يتوافي
 .2021المصادقة عل  ت رير مراقب الح ابات ال ارجي للح ابات ال تامية للمنظمة عن ال نة المالية  .3
دعوة الدو  العر ية االعضاء إل  دفع م اهماتها المالية خال  الثالث أشهر األول  من كل سنة حت   .4

 يت ن  للمنظمة اإليفاء بالتةاماتها.
وة الدو  األعضاء التي لم ت دد م اهماتها عن ال نة المالية الحالية وعن ال نوات الماضية إل  دع .5

 الم ادرة بت ديدها 
دعوة مدير عام المنظمة لمواصلة جهوده مع الجهات المعنية بالدو  العر ية األعضاء التي عليها  .6

 متاخرات إليجاد رلية لت ويتها. 
 .2024 -2023المنظمة لعامي المصادقة عل  خطة عمل و رنامج  .7
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دوالر أمريكي لكل  1,900,000وال الغة م لغا اجمالي قدره  2024-2023اعتماد موازنة المنظمة لعامي  .8
 600.000دوالر أمريكي والتمويل الذاتفففففففففففففففففففففي:  1.300.000عام وموزعة كالتالي: م اهمات الدو : 

 دوالر أمريكي
ل  الصناديي التمويلية وال نوك التنموية إليجاد موارد مالية إضافية لتمويل المشاريع دعوة المنظمة للتوج  إ .9

 وال رامج المدرجة في خطة عملها.
الترحيب بالدراسة التي أعدتها المنظمة حو  الرلية االستراتيجية العر ية لرمن ال ي راني وتثمين  .10

 .مؤس اتها لتح يي االستفادة منهام رجاتها. ودعوة الدو  بتعميم م رجات هذه الدراسة عل  
 تشجيع المنظمة عل  مواصلة االهتمام بموضوع االمن ال ي راني. .11
دعوة المنظمة لمواصلة التواصل مع الجهات المعنية بجمهورية العراق للتن يي من أجل اإلسراع لالنتهاء  .12

 من كافة اإلجراءات اإلدارية ال اصة بفت  المكتب اإلقليمي ب غداد. 
 .2023-2022لتعاقد مع مكتب فيصل بودر الة لدورة مالية ثانية لتدقيي ح ابات المنظمة لعامي تجديد ا .13

في ضوء المالحظات أبدي ممثل المملكة المغر ية مالحظات  وتحفظ  حو  الةيادات في م اهمات الدو   -
المنظمة لعامي  العر ية األعضاء بموازنة المنظمة. وقدم مدير عام المنظمة م ررات الةيادات في موازنة

2023-2024. 
أوضح  ممثلة األمانة العامة للجامعة با  هناك بند يعرض عل  اجتماع لجنة المنظمات للتن يي والمتابعة  -

المن ث ة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي بشا  متاخرات وم اهمات الدو  األعضاء بالمنظمة والواض  
ازنة المنظمة وهذا يؤثر عل  وأهداا وأنشطة وإنجازات المنظمة التةام ثالث دو  ف ة ب داد م اهماتها في مو 

وكذلك صندوق نهاية ال دمة لموظفي المنظمة والذي يعرض م ت  ال المنظمة إل  مشابل ب  ب عدم الوفاء 
 بالتةام ح وق الموظفين.

المراقب الداخلي ( للجمعية العامة للمنظمة وال اص بموضوع وظيفة 18ب صوص متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -
ب عادة فت  باب الترشي  للوظيفة وف ا للتح ينات التي  رأت عل   للمنظمة أوصي المجلس للتنفيذي

الم ص  المالي لهذه الوظيفة ت عا ل رار المجلس االقتصادي واالجتماعي بالمواف ة عل  توصيات لجنة 
واف ة بصفة استثنائية عل  الطلب الم دم ( والذي ين  عل : الم30المنظمات لتن يي والمتابعة في دورتها )

من المنظمة العر ية لتكنولوجيات االتصا  والمعلومات بشا  استثناء المنظمة من قرار المجلس االقتصادي 
( بشا  الدرجة المالية ال اصة بتعيين المراقب الداخلي لحين تح ن 94دع  -2024واالجتماعي )ق

ظمة لتشكيل لجنة م اب ات الختيار األفضل من بين المترشحين االوضاع المالية بالمنظمة، ودعوة المن
-01-01للوظيفة وتفويض مدير عام المنظمة لتعيين المراقب الداخلي، الذي توصي ب  اللجنة، بداية من 

و شرط توفر الموارد المالية المرصودة بالموازنة والم صصة لشغل هذه الوظيفة، يراع  عند اختيار  2023
لي م دأ تح يي التواز  بين الدو  االعضاء وايضا وضعية م اهمة ومتاخرات دولة المترش  في المراقب الداخ

والذي ين  عل  دعوة  18موازنة المنظمة، والتابيد عل  ال رار الصادر عن للجمعية العامة في دورتها 
م اهماتها و  الدو  التي ترغب م ت  ال في ترشي  موظفين أو خ راء للعمل بالمنظمة إل  ت وية وضعية

 متاخراتها في موازنة المنظمة.
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بعد ا الع الجمعية العامة  فيما ي   ال ند الثاني:  ت رير حو  متابعة تنفيذ م ادرة العاصمة الرقمية العر ية -
عل  مذكرة األمانة العامة للمنظمة و عد االستماع إل  توضيحات مدير عام المنظمة حو  متابعة تنفيذ م ادرة 

توجي  الشكر ال  كل من المملكة العر ية  و عد الن اش قررت الجمعية العامة:قمية العر ية العاصة الر 
 2021و 2020ال عودية وجمهورية مصر العر ية عل  احتضانهما العاصمة الرقمية العر ية خال  سنوات 

، 2022نة العاصمة الرقمية العر ية ل  -وتوجي  التهاني ال  سلطنة عما  عل  اختيار العاصمة م  ة 
ودعوة المنظمة إل  تحديث شروط ومعايير اختيار العاصمة الرقمية العر ية، ودعوة المنظمة لتمديد اآلجا  

، واعتماد بند في جدو  2023ملص الترش  الحتضا  العاصمة الرقمية العر ية ل نة  للدو  الراغ ة لت ديم
 .أعما  اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة لمتابعة الم ادرة

مرش   -فيما ي   ال ند الثالث: ما ي تجد من أعمفففففففففففففا : دعم حملة ترشيففففففف  الدكتور/ / بال  الجموسي  -
 -2023الجمهورية التون ية لمنصب مدير مكتب ت ييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت للفترة 

و  العر يففففففففففة إل  مةيد دعم مرش  الجمهورية دعوة المنظمة والد . و عد الن اش قررت الجمعية العامة:2026
لمنصب مدير مكتب ت ييس االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت  -الدكتور/ بال  الجموسي  –التون ية 
 .2026 -2023للفترة 

( ومن أهم القرارات 15/5/2022-14( لمجلس إ ارة منظمة العمل العربية )القاهرة: 96اجتماعات الدورة ) ❖
 لصا رة:ا

 أهم المواضيع التي نوقش  في مجلس اإلدارة وصدرت بشانها قرارات:
عد االستماع إل  مداخلة معال  ، بت رير حو  أوضاع عما  وشعب فل طين في األراضي العر ية المحتلة بشا  -

الدكتور / نصر  أبو جي  وزير العمل بدولة فل طين حو  الت رير الم دم  ال  مجلس اإلدارة حو  األوضاع 
في األراضي المحتلة، تم إ الق اسم " دورة الشهيدة شيرين أبو عاقلة" عل  دورة مجلس اإلدارة الحالية، كما 

المتواصلة عل  عما  وشعب فل طين  ، وتكليص األعضاء العرب في مجلس  تم إدانة االعتداءات اإلسرائيلية
إدارة منظمة العمل الدولية بطلب إدراج ملحي ت رير مدير عام مكتب العمل الدولي بشا  عما  وشعب 
فل طين واألراضي العر ية المحتلة الت ال قرار ب دراج  عل  جدو  أعما  مؤتمر العمل الدولي في دورات  

ة والتعاو  مع كافة الجهات الصدي ة والداعمة لتنفيذ هذا ال رار، وابد مجلس اإلدارة عل  كافة قرارات  ال ادم
ال اب ة وقرارات المؤتمر العام بشا  التشغيل في فل طين، كما دعي الدو  العر ية للمشاركة في االجتماع 

 . وت ديم الدعم المالي ل د الفجوة التمويلية في استراتيجية التشغيل
دولة قطر،  –( لمجلس إدارة منظمة العمل العر ية )الدوحة 95الدورة ) قراراتب صوص ت رير متابعة تنفيذ  -

قرر مجلس اإلدارة أخذ العلم بت رير متابعة تنفيذ قرارات الدورة (، 2021أبتو ر/ تشرين األو   25 - 24
(، 2021أبتو ر/ تشرين األو   25-24دولة قطر،  –( لمجلس إدارة منظمة العمل العر ية ) الدوحة 95)

والترحيب باستضافة جمهورية العراق ألعما  الدورة ال ادمة لمجلس إدارة منظمة العمل العر ية ، وتشكيل لجنة 
ف  ضوء المناقشات التي عرضها ال ادة أعضاء المجلس مكونة  القترا  تعديل نظام العمل بمجلس اإلدارة
  وزير ال و  العاملة بجمهورية مصر العر ية و الوزير المفوض / من معالي ال يد / محمد محمود سعفا

محمد خير مدير إدارة المنظمات واالتحادات العر ية وسعادة االستال/ فاية المطيري المدير العام للمنظمة 
 عل  ا  ت دم اللجنة ت ريرها إل  مجلس اإلدارة في دورة قادمة .
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 -بشا  الم ائل المالية واإلدارية:  -
عرض الموقص المالي للمنظمة والمرابة التابعة لها والموقص المالي للمنظمة من حيث الم اهمات بعد  -

، تم ت ففففديم الشكر إل  الدو  التي سددت م اهماتها 1/5/2022والمتاخرات عل  الدو  األعضاء كما ف  
كوي ، والمملكة وهم )جمهورية مصر العر ية وسلطنة عما ، ودولة ال 2022في موازنة المنظمة لعام 

المغر ية، والجمهورية التون ية، والمملكة العر ية ال عودية( وكذلك الدو  التي سددت عل  ح اب 
 المتاخرات وهم )جمهورية العراق ودولة لي يا(.

، 2022بما تم مناشدة الدو  األعضاء التي لم ت دد بعد م اهماتها في موازنة المنظمة للعام المالي  -
ا متاخرات عن سنوات ساب ة بت ديد م اهماتها، مع التابيد عل  قرارات المجلس والدو  التي عليه

 االقتصادي واالجتماعي بشا  جدولة المتاخرات عل  الدو  األعضاء.
و تم أخذ العلم بالت رير ال تامي عن نتائج االجتماع االستثنائي للجنة المنظمات للتن يي والمتففابعة المنفف ث ة  -

( ، وت رير هي ة الرقابة المالية واإلدارية 2021االقتصادي واالجتماعي ) ال فففاهرة ، دي م ر  عفففن المجففففلس
لمكتب  31/12/2021عن الح ابات ال تامية وت ارير مراق ي الح ابات عن ال نة المالية المنتهية في 

ن المكتب والمعاهد والمرابة العمل العر ي والمعاهد والمرابة التابعة للمنظمة والردود واإليضاحات الواردة م
عل  التوصيات والمالحظات الواردة في ت رير الهي ة، وإحالة ت رير هي ة الرقابة المالية واإلدارية عن 

لمكتب العمل  31/12/2021الح ابات ال تامية وت ارير مراق ي الح ابات عن ال نة المالية المنتهية في 
ع الردود واإليضاحات المعدة من ق ل مكتب العمل العر ي والمرابة العر ي والمعاهد والمرابة التابعة ل  ، م

 والمعاهد  إل  المؤتمر العام ال ادم ف  دورت  الثامنة واألر عين مع التوصية بالمصادقة عليها .
بشا  ت رير المراقب الداخلي لمكتب العمل العر ي، تم تكليص مكتب العمل العر ي بات ال ما يلةم بشا   -

 لواردة في الت رير.التوصيات ا
قرر مجلس اإلدارة اعتماد مشروع خطة ، 2024-2023ب صوص مشروع خطة منظمة العمل العر ية  -

( وتوجي  الشكر للمدير العام لمكتب العمل العر ي 2024 – 2023عمل منظمة العمل العر ية للعامين )
( 2024 – 2023لعامين )عل  الجهود التي بذل  في إعداد مشروع خطة عمل منظمة العمل العر ية ل

والتي جاءت مواب ة للم تجدات والمتغيرات اإلقليمية والدولية وتح ي أهداا المنظمة واحتياجات أ راا 
( 48( للدورة )2024 – 2023االنتاج الثالثة، وإحالة مشروع خطة عمل منظمة العمل العر ية للعامين )

 عليها. (، مع التوصية بالمصادقة 2022لمؤتمر العمل العر ي )
 ( :2024 – 2023بشا  مشروع موازنة منظمة العمل العر ية للعامين ) -
 (.2024 – 2023مشروع موازنة مكتب العمل العر ي للعامين ) -
 (.2024 – 2023مشاريع موازنات المرابة والمعاهد التابعة لمنظمة العمل العر ية للعامين ) -
قرر مجلس اإلدارة المواف ة عل  مشروع موازنة منظمة العمل العر ية )مكتب العمل العر ي بال اهرة( بم لغ  -

، وإحالتففففها إلفففف  الفففدورة 2024( دوالر أمريكي للعام 4200000، و م لغ )2023( للعام 4200000)
عل  مشروع موازنات المعاهففد والمرابة ( لمؤتمر العمل العر ي مع التوصية ب قرارها، كما تم  المواف ة 48)

( 48( بالدوالر األمريكي وإحالتها إل  الدورة )2024 – 2023التابعة لمنظففمة العمفل العر ية للعامفين )
 لمؤتمر العمل العر ي، مع التوصية ب قرارها.
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( وإحالة 2025ف  2022قرر مجلس إدارة منظمة العمل العر ية ت مية أعضاء لجنة ال  راء ال انونيين ) -
( للجنة الحريات 41( للجنة ال  راء ال انونيين، ونتائج أعما  الدورة )42ت رير عن نتائج أعما  الدورة )

( للجنة 20( للجنة الحريات الن ابية، ونتائج أعما  الدورة )41الن ابية، وت رير عن نتائج أعما  الدورة )
 (. 2022ر العمل العر ي )( لمؤتم48ش و  عمل المرأة العر ية، ال  الدورة )

( لمؤتمر العمل 110بشا  اإلعداد والتحضير لالجتماع ال نوي للمجموعة العر ية المشاركة ف  الدورة ) -
قرر مجلس اإلدارة تكليص المدير العام لمكتب العمل العر ي بم ا  ة منظمة (، 2022 -الدولي )جنيص 

( لمؤتمر العمل 110فل طين ف  الدورة ال ادمة ) العمل الدولية بشا  التابيد عل  أهمية مشاركة دولة
الدولي كدولة مراق ة ولي   منظمة مراق ة، والمواف ة عل  م ترحات وتصورات منظمة العمل العر ية بشا  

( لمؤتمر العمل الدولي 110اإلعداد والتحضير لالجتماع ال نوي للمجموعة العر ية المشاركة في الدورة )
 .  2022)جنيص يونيو / حةيرا  

( لمجلففس اإلدارة ، 95ب صففوص ت ريففر عففن نشففا ات وإنجففازات منظمففة العمففل العر يففة فيمففا بففين الففدورتين  ) -
تفم أخفذ ، 2022مفايو/ ريفار  15 – 14( لمجلس اإلدارة ، 96و)  2021أبتو ر / تشرين األو   25 - 24

بشففا  تحديففد مشففروع اإلدارة  العلففم بت ريففر نشففا ات وإنجففازات منظمففة العمففل العر يففة فيمففا بففين دورتففي مجلففس
 2023( لمؤتمر العمل   العر  49جدو  أعما  الدورة )

 قرر مجلس اإلدارة المواف ة عل   -
( الم ين أدناه، 2023( لمؤتمر العمل العر ي )إبريل/ ني ا  49المواف ة عل  مشروع جدو  أعما  الدورة ) -

 ، مع التوصية ب قراره  2022( لمؤتمر العمل العر ي لعام 48وإحالت  إل  الدورة )
 ت رير المدير العام لمكتب العمل العر ي. -
 النظر في قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة. -
 متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العر ي ال ابي. -
 الم ائل المالية واإلدارية. -
 تط يي اتفاقيات وتوصيات العمل العر ية. -
( لمؤتمر العمل الدولي )جنيص، يونيو / حةيرا  111ورة )مذكرة المدير العام لمكتب العمل العر ي حو  الد -

2023.) 
 ( .2027 – 2023تعيين المدير العام لمنظمة العمل العر ية ) -
 تشكيل الهي ات الدستورية.  -
( لعام 9بشا  اصدار اداه معيارية حو  " األنماط الجديدة في العمل" وتعديل االتفاقية رقم ) –مناقشة أول   -

 بشا  التدريب والتوجي  المهني.  1977
 التحو  الرقمي وأثاره عل  سوق العمل " .“ال ند الفن  حو   -
 “. م ت  ل الضما  االجتماعي في المنط ة العر ية “ال ند الفن  حو   -
 (.2024( لمؤتمر العمل العر ي )50تحديد مكا  وجدو  أعما  الدورة ) -
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 بشا  الت ارير التكميلية لل يد المدير العام: -
ينفففاير / كفففانو   26 – 24( )52ت ريفففر حفففو  لجنفففة التن فففيي العليفففا للعمفففل العر فففي المشفففترك الفففدورة العاديفففة ) .1

 ( 2022الثان  
 (. 2022( للمجلس االقتصادي واالجتماعفي ) ف راير/ ش اط 109(ت رير حو  نتائج أعما  الدورة  .2

 -قففرر مجلففس اإلدارة أخففذ العلففم بت ريففر مكتففب العمففل العر ففي حففو  لجنففة التن ففيي العليففا للعمففل العر ففي المشففترك 
( ، وتكليفففص مكتفففب العمفففل العر فففي بمتابعفففة تنفيفففذ 2022ينفففاير/ كفففانو  الثفففاني  26 – 24( )52الفففدورة العاديفففة )

( للمجلففففس 109مكتففففب العمففففل العر ففففي حففففو  الففففدورة ) االجتمففففاع  ، وكففففذللك ت ريففففر صففففيات الصففففادرة عففففن التو 
( ، و تكليففففص مكتففففب العمففففل العر ففففي بمتابعففففة تنفيففففذ  2022االقتصففففادي واالجتمففففاعي العر ففففي ) ف رايففففر/ شفففف اط 

 التوصيات الصادرة عن الدورة المذكورة قدر تعلي األمر بمنظمة العمل العر ية. 
-17( للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدن )الربام:27( للمجلس التنفيذ  والدورة )65اع )االجتم ❖

 ( ومن أهم القرارات الصا رة:20/5/2022
 - اهم نتائج اعما  المجلس التنفيذي:

ألعضاء المجلس قدم مدير عام المنظمة ت ريراا عن أنشطة وأعما  اإلدارة العامة للمنظمة استهل  بتوجي  الشكر  -
التنفيذي عل  دعمهم المتواصل لإلدارة العامة للمنظمة، ولرمانة العامة لجامعة الدو  العر ية عل  مشاركتها 
في هذه الدورة وحرصها عل  الم اهمة في تفعيل العمل العر ي المشترك، م رزاا أهم إنجازات المنظمة وأنشطتها 

راءات لمتابعة تنفيذ التوصيات وال رارات الصادرة عن المجلس التنفيذي الفنية وما قام  ب  اإلدارة العامة من إج
للمنظمة، كما تطرق الت رير و  يجاز ألعما  وأنشطة اإلدارة العامة خال  الفترة الماضية والفعاليات التي 

 شارك  فيها.
 :بشا  متابعة توصيات وقرارات اجتماع المجلس التنفيذي في دورت  ال اب ة -

التنفيذي عل  ورقة العمل الم دمة من اإلدارة العامة بشا  متابعة توصيات وقرارات اجتماع  ا لع المجلس -
المجلس التنفيذي في دورت  ال اب ة، وتم إحا ة ال ادة أعضاء المجلس التنفيذي علماا بمد  تنفيذ 

 التوصيات الصادرة عن الدورة ال اب ة للمجلس التنفيذي.
الجوي وقرر المجلس التنفيذي ع د ورشة عمل من ق ل خ راء قانونيين والن ل تم اعتماد توصيات لجنة الن ل  -

الجوي وال المة الجوية عل  م تو  رلساء ومدراء عموم سلطات الطيرا  المدني حو  ت ييم الم ا ر 
واالتفاقيات لات  –المتعل ة باألزمة الروسية/ األوكرانية تناق  مجموعة من التحديات تشمل )الع و ات 

وجود  ائرات تنط ي عليها الع و ات أو  –التامين وإعادة التامين  –وشهادات التصميم والتصنيع  –لة الص
 مةدوجة الت جيل في الدو  العر ية(.

ب صوص توصيات فريي العمل المكلص ب عداد اإلستراتيجية ال اصة بتوسيع عضوية الدو  العر ية في مجلس  -
ا لع المجلس عل  ورقة العمل نة المالحة الجوية بذات المنظمة، منظمة الطيرا  المدني الدولي وكذلك لج

الم دمة من اإلدارة العامة للمنظمة بشا  م رجات فريي العمل المشكل إلعداد اإلستراتيجية ال اصة بتوسيع 
عضوية الدو  العر ية في مجلس منظمة الطيرا  المدني الدولي وكذلك لجنة المالحة الجوية بذات المنظمة 

ة ال  راء المعنية بتطوير عمل المنظمة العر ية للطيرا  المدني، وقرر المجلس التنفيذي تمديد عمل فريي ولجن
العمل الستكما  دراسة المواضيع المكلص بها، عل  أ  ي دم ت ريره خال  اجتماع المجلس التنفيذي في دورت  
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( لت ريع وتيرة المصادقة عل  ICAOال ادمة ، وم ا  ة رئيس مجلس منظمة الطيرا  المدني الدولي )
ال روتوكولين مدار ال حث وحث الدو  عل  للك ، وت ديم ورقة عمل من ق ل المجلس التنفيذي للجمعية العامة 

بشا  أهمية التصديي وت ريع وتيرت  ، مع الترحيب بضم ممثل سلطنة عما  الفاضل/ محمد  27في دورتها الفف 
لد  اإليكاو إل  فريي عمل اإلستراتيجية ال اصة بتوسيع عضوية الدو   المندوب الدائم –بن منصور ال ريشي 

 العر ية في مجلس منظمة الطيرا  المدني الدولي وكذلك لجنة المالحة الجوية بذات المنظمة.
ا لع المجلس عل  ورقة بشا  توصيات لجنة ال  راء المعنية بتطوير عمل المنظمة العر ية للطيرا  المدني،  -

دمة من اإلدارة العامة للمنظمة بشا  ت رير لجنة ال  راء المعنية بتطوير عمل المنظمة العر ية العمل الم 
للطيرا  المدني، وقرر المجلس التنفيذي المواف ة عل  تمديد فترة عمل لجنة ال  راء الستكما  دراسة المواضيع 

 نفيذي في دورت  ال ادمة.المطروحة عليها، عل  أ  ت دم اللجنة ت ريرها خال  اجتماع المجلس الت
ا لع المجلس عل  ورقة العمل الم دمة من اإلدارة العامة للمنظمة  ب صوص توصيات فريي ت صي الح ائي،  -

بشا  ال ضية المرفوعة من ق ل الموظص ال ابي بالمنظمة ال يد/ محمد ولد لحضانة، و عد تدخل من ي فريي 
ا  المنظمات العر ية المت صصة ت ضع لثالثة أنواع من ماع ، أوضح  ممثلة األمانة العامة في االجتالت صي

الرقابة وهم )هي ة الرقابة المالية واإلدارية المشكلة من الدو  العر ية ومراقب الح ابات ال انوني "ال ارجي" 
عن المجلس والمراقب الداخلي ( ورليات الرقابة الثالثة ت دم ت ارير ال  لجنة لمنظمات للتن يي والمتابعة المن ث ة 

االقتصادي واالجتماعي لدراستها دراسة شاملة  ووافية وات ال إجراءات بشانها، كما أوضح  ان  البد من 
والذي  10/2/2022بتاري    2338 ( رقم 109االلتةام ب رار المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  )

بتنفيذ احكام المحكمة اإلدارية لجامعة الدو  الةام المدراء العاميين للمنظمات العر ية المت صصة ين  عل  " 
( 84( د.ع )1802العر ية ، وفي حا  عدم االلتةام بذلك يط ي قرار المجلس االقتصادي االجتماعي رقم )

، والمعني بتنفيذ االلية الم ترحة إللةام المنظمات العر ية المت صصة بتنفيذ قرارات المجلس  3/9/2009بتاري  
 2315( رقم 108اعي ، كما أوضح  قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  )االقتصادي واالجتم

والذي ين  عل  " إلةام المنظمة العر ية للطيرا  المدني ب رعة تنفيذ حكم المحكمة االدارية  2/9/2021بتاري  
االمانة العامة  لجامعة الدو  العر ية الصادر لصال  ال يد / محمد ولد لحضان  الموظص بالمنظمة، وابالغ

 . للجامعة باإلجراءات التي ات ذت لتنفيذ الحكم
 64و عد المناقشة قرر المجلس التنفيذي استمرار فريي العمل بمتابعة ما كلص ب  في المجلس التنفيذي الفف  -

 عل  أ  يعرض نتائج أعمال  خال  اجتماع المجلس التنفيذي ال ادم. تكليفهم لمدة شهر من تاري   وتمديد 
و عد استدعاء ممثل الوفد الموريتاني لالستماع ال  مرئيات  حو  الموضوع أّبد المجلس التنفيذي للمنظمة عل   -

انها ملتةمة باإلجراءات وال رارات والتوصيات الصادرة من جامعة الدو  العر ية والمجلس االقتصادي 
ة المت صصة المعتمدة من المجلس واالجتماعي، وخاصةا ضمن األنظمة األساسية الموحدة للمنظمات العر ي

 االقتصادي واالجتماعي وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي.
وعند اإلجابة عن سؤالين وفي مداخلة الممثل المشارك عن موريتانيا أبد عل   ل   النظر في تنفيذ الحكم،  -

محمد ولد لحظان  يعمل حاليا  وجههما المجلس التنفيذي ال  الممثل المشارك عن موريتانيا، ت ين أ  ال يد /
 لد  وزارة الن ل والتجهية الموريتاني وم تعد لت ديم است الت  في حا  اعادت  ال  وظيفت  في المنظمة.
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بشا  رخر الم تجدات فيما ي   ال ضايا المرفوعة أمام المحكمة اإلدارية لجامعة الدو  العر ية من ال يد /  -
ا لع المجلس عل  ورقة العمل الم دمة من اإلدارة العامة  منظمة، ع د ال الم ناجي الموظص ال ابي بال

للمنظمة أوض  ا  الفريي متفي عل  رلية االحت اب أما تحديد الم لغ والتابد من االستح اق سيكو  من واجب 
ثم المنظمة التابد من  ، وقرر المجلس التنفيذي تكليص المنظمة بمراجعة الم الغ والتابد من استح اقها ومن 

دوالر أمريكي، كاستح اق عن نهاية ال دمة وفوض المجلس رئيس  212,255.00المواف ة عل  صرا م لغ 
المجلس التنفيذي لالعتماد ، وتكليص المنظمة بمراجعة الم الغ والتابد من استح اقها ومن ثم المواف ة عل  

وض المجلس رئيس المجلس دوالر أمريكي، كاستح اق عن اإلجازات المترابمة وف 7,647.00صرا م لغ 
التنفيذي لالعتماد. ، وت ديم المعني باألمر لطلب صرا الم تح ات مع تكليص اإلدارة العامة للمنظمة بعدم 
صرا مكافاة نهاية ال دمة إال بعد ث وت براءة لمت  من أية متعل ات للمنظمة بحوزت  ، وإحا ة ال ادة أعضاء 

 ق. 21/56إعادة النظر رقم المجلس التنفيذي علما بما جاء بملتمس 
 الشؤو  المالية:  -
ا لع ، 2021ت ارير الح ابات ال تامية، مراقب الح ابات ال انوني، وحدة الرقابة الداخلية وهي ة الرقابة لعام  -

المجلس عل  ورقة العمل الم دمة من اإلدارة العامة للمنظمة و عد االستماع إليضاحات اإلدارة العامة للمنظمة 
الت كل من رئيس هي ة الرقابة المالية واإلدارية ورئيس وحدة الرقابة الداخلية ومراقب الح ابات وإل  مداخ
 ال انوني.

و عد المناقشة، قرر المجلس التنفيذي اإلحا ة علماا بشا  الح ابات ال تامية عل  أ  يتم عرضها عل  أعما  
 ارير مراقب الح ابات ال انوني ورئيس وحدة الرقابة الجمعية العامة في دورتها ال ادمة. ، واإلحا ة علماا بشا  ت

، عل  يتم عرضها  2021الداخلية وهي ة الرقابة المالية واإلدارية ورد اإلدارة العامة عل  المالحظات عن سنة 
 إلقرارها. 27عل  أعما  الجمعية العامة في دورتها الفف 

مجلس عل  ورقة العمل الم دمة من اإلدارة ا لع ال، 2024-2023بشا  خطة و رامج عمل المنظمة لعامي  -
العامة للمنظمة و عد االستماع إليضاحات اإلدارة العامة للمنظمة، قرر المجلس التنفيذي المواف ة عل  خطة 

 .2024 – 2023و رامج عمل المنظمة لعامي 
ا ع المجلس عل  ورقة العمل الم دمة من ، 2024 – 2023ب صوص م تر  مشروع موازنة المنظمة لعامي 

 اإلدارة العامة للمنظمة و عد االستماع إليضاحات اإلدارة العامة للمنظمة، 
ومن ثم رفعها إل  الجمعية العامة  2024و 2023قرر المجلس المواف ة عل  إقرار مشروع موازنة المنظمة لل نتين 

لمن ث ة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي وللك تمهيداا و عد للك إل  لجنة المنظمات للتن يي والمتابعة ا
 العتمادها من ق ل المجلس.

ا لع المجلس عل  ورقة العمل الم دمة من اإلدارة (، 2026مايو  – 2022بشا  انت اب مدير عام المنظمة )مايو 
 دمين من كال من دولة لي يا العامة للمنظمة و عد االستماع إليضاحات اإلدارة العامة للمنظمة، وكذلك الطل ين الم

والمملكة المغر ية بشا   لب الترش  لشغل منصب مدير عام المنظمة العر ية للطيرا  المدني ، و عد االستماع 
)ب( من النظام األساسي الموحد  9إليضاحات ممثلة األمانة العامة لجامعة الدو  العر ية و اإلشارة إل  المادة 

أوضح  ممثلة األمانة مت صصة والمعتمد من المجلس االقتصادي واالجتماعي ، لموظفي المنظمات العر ية ال
ا  هذا الموضوع المفروض ا  يتم مناقشت  في الجمعية العامة حصراا ، وقرر المجلس التنفيذي  العامة للجامعة
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واألحكام المنصوص  احا ت  علماا و است عاد الطلب الم دم من دولة لي يا نظراا لعدم استيفاءه للمتطل ات والشروط
)ب( من النظام األساسي الموحد لموظفي المنظمات العر ية المت صصة والمعتمد من المجلس  9عليها في المادة 

مديراا عاماا للمنظمة العر ية  –والتجديد لمرش  المملكة المغر ية المهندس/ ع د الن ي منار االقتصادي واالجتماعي، 
 ( بالتةكية وللك لعدم وجود مترشحين رخرين.2026– 2022فترة الممتدة )للطيرا  المدني بوالية ثانية لل

 ثانياا: اجتماعات الجمعية العامة:
ع دت الجمعية العامة للمنظمة العر ية للطيرا  المدني دورتها ال ابع والعشرو  بمدينة الر اط بالمملكة المغر ية  -

دولة عضو، كما حضرها المنظمة  18العامة م، وشارك  في اجتماعات الجمعية 2022مايو  20-19يومي 
( واإلتحاد العر ي للن ل الجوي، واإلتحاد الدولي للن ل الجوي، واللجنة اإلفري ية ICAOالدولية للطيرا  المدني )

 للطيرا  المدني، ومدير عام سلطة الطيرا  المدني في سنغافورة، واألمانة العامة لجامعة الدو  العر ية.
مدير عام الطيرا  المدني الل ناني باإلنابة عن معالي علي وزير  –سعادة االستال/ فادي الح ن افتت  االجتماع  -

األشغا  العامة والن ل بالجمهورية الل نانية الش ي ة، رئيس الجمعية العامة للمنظمة العر ية للطيرا  المدني 
الضيافة وح ن االست  ا ، كما ت دم  (، حيث أل   كلمة وج  خاللها الشكر إل  المملكة المغر ية عل  كرم27)

بت ديم واجب العةاء ل عادة/ رئيس وفد دولة االمارات العر ية المتحدة في وفاة المغفور ل  ب ل    تعال  
صاحب ال مو الشي / خليفة بن زايد ر  نهيا . مشيراا ألهمية الطيرا  المدني ودوره في النهوض باقتصاديات 

جتماعية، مؤكداا عل  ضرورة وجود كتلة عر ية للدفاع عن المصال  المشتركة الدو  وتح يي أهدافها اال
للمجموعة العر ية في منظمة االيكاو، ولتح يي التنمية وتامين سالمة الطيرا  المدني بما يكفل تح يي حاجيات 

لتكامل وتوحيد األمة العر ية في ن ل جوي رمن وسليم ومنتظم، ولمواجهة التحديات الك ر  وتح يي التن يي وا
الجهود والمواقص العر ية في شت  مجاالت الطيرا  المدني، مما يتطلب إعطاء المنظمة وما يصدر عن 
جمعيتها العامة من قرارات أهمية ك ر  وقوة تنفيذية فاعلة حت  تتمكن من مواجهة التحديات الك ر  التي ال 

 وية.يمكن مواجهتها إال في إ ار عر ي متماسك وموحد و عةيمة ق
لمنظمة الطيرا  المدني الدولي  41الترشيحات العر ية إلنت ابات عضوية مجلس المنظمة للجمعية العمومية الفف  -

ا لع  الجمعية العامة عل  ورقة العمل الم دمة من اإلدارة العامة للمنظمة ومرف اتها بشا    )اإليكاو( :
ة الدو  المترشحة النت ابات عضوية مجلس المنظمة، الموضوع أعاله ، و عد أ  قرأ رئيس الجمعية العامة قائم

تم اال الع عل  خطاب دولة قطر الذي يفيد اعتذاره عن الترش  ضمن المجموعة العر ية بااليكاو ، وأوض   
رئيس وفد دولة قطر "خطاب االعتذار عن االنضمام الجتماع الجمعية العامة وا  دولة قطر ترغب في عدم 

ضمن ال ائمة العر ية" ، قررت الجمعية تعديل قائمة الدو  العر ية المرشحة لمجلس االستمرار في الترش  
 -اإليكاو بالتةكية لتكو  كالتالي:

 جمهورية مصر العر ية(. –الف ة الثانية )المملكة العر ية ال عودية  -
 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية(. –الف ة الثالثة )دولة اإلمارات العر ية المتحدة  -
عتماد الترشيحات لل وائم المطروحة بما يتعلي بالكتل والدو  األخر  الغير عر ية، وتكليص اإلدارة العامة وا  -

 للمنظمة العر ية بم ا  ة التكتالت اإلقليمية األخر .
قدم مدير عام المنظمة العر ية للطيرا  المدني، ت ريراا عن أنشطة ب صوص الت رير الشامل للمدير العام،  -

دارة العامة للهي ة موجهاا الشكر ألعضاء المجلس التنفيذي واألمانة العامة لجامعة الدو  العر ية عل  وأعما  اإل
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دعمهم المتواصل لإلدارة العامة للهي ة، م رزاا أهم إنجازات الهي ة وأنشطتها الفنية، وما قام  ب  اإلدارة العامة 
ة العامة للمنظمة ومجل ها التنفيذي، كما تطرق الت رير من إجراءات لمتابعة تنفيذ ال رارات الصادرة عن الجمعي

إل  الوضع التنظيمي والنشاط اإلداري لإلدارة العامة، وما قام  ب  اإلدارة العامة من إجراءات لمتابعة تنفيذ 
ال رارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والجمعية العامة في دورتهما ال اب ة، كما قدم سعادت  موجةاا باعما  

 وأنشطة اإلدارة العامة خال  الفترة الماضية والفعاليات التي شارك  فيها اإلدارة العامة 
-2023والجدو  الةمني لإلجتماعات الرئي ية للمنظمة للفترة  2024 – 2023خطة و رامج عمل المنظمة  -

ة عل  م وكذلك المواف 2024 – 2023قررت الجمعية اعتماد خطة و رامج عمل المنظمة لعامي ، 2024
 م.2024 – 2023الجدو  الةمني لالجتماعات الرئي ية للمنظمة للفترة 

 الشؤو  المالية:    -
 2022أبريل  30في موازنة المنظمة بتاري   ابشا  موقص سداد الدو  األعضاء لم اهماتها ومتاخراته -

حت  تاري  ، وحث  اقررت الجمعية توجي  الشكر للدو  األعضاء التي قام  ب داد م اهماتها أو متاخراته
في أسرع وق  ممكن حت  يت ن  لإلدارة العامة للمنظمة من تنفيذ  االدو  عل  سداد م اهماتها ومتاخراته

 انشطتها الم رمجة.
قررت الجمعية إقرار الح ابات ال تامية لل نة  2021ب صوص ت ارير الح ابات ال تامية لل نة المالية  -

رير مراقب الح ابات ال انوني وت رير رئيس وحدة الرقابة الداخلية عن م ، والمواف ة عل  ت ا2021المالية 
م ، و المواف ة عل  ت رير هي ة الرقابة المالية واإلدارية ورد اإلدارة العامة عل  2021ال نة المالية 

 م.2021، 2020، 2019المالحظات عن ال نوات 
ة إقرار مشروع موازنة المنظمة قررت الجمعي 2024-2023مشروع موازنة المنظمة لعامي  ب صوص -

( دوالر أمريكي عن ال نة المالية 1,464,000.00وفي الت ويب المرفي بواقع ) 2024و 2023لل نتين 
دوالر أمريكي  1,264,000.00( دوالر أمريكي من التمويل الذاتي وم لغ 200,000.00منها ) 2023

منها  2024ي عن ال نة المالية ( دوالر أمريك1,615,500.00من م اهمات الدو  األعضاء، )
دوالر أمريكي من م اهمات  1,415,500.00( دوالر أمريكي من التمويل الذاتي وم لغ 200,000.00)

الدو  األعضاء، ومن ثم رفعها إل  لجنة المنظمات للتن يي والمتابعة المن ث ة عن المجلس االقتصادي 
 .واالجتماعي وللك تمهيداا العتمادها من ق ل المجلس

قررت الجمعية تشكيل هي ة الرقابة  2023 – 2022بشا  تعيين هي ة الرقابة المالية واإلدارية لعامي  -
من الدو  التالية )المملكة العر ية ال عودية، المملكة المغر ية،  2023 - 2022اإلدارية والمالية لعامي 

 فل طين(. دولة اإلمارات العر ية المتحدة، دولة لي يا، جمهورية ال ودا ، دولة
 CABINTقررت الجمعية تعيين مكتب/  2022 – 2021تعيين مراقب الح ابات ال انوني لعامي   -

CONSEIL D EXPERT  ثمانية  28.000بم لغ  2024 - 2023كمراقب الح ابات ال انوني لعامي
 وعشرو  ألص درهم بدو  م لغ الضري ة عل  ال يمة المضافة لكل سنة مالية. 

 :  م2024عضاء المجلس التنفيذي للمنظمة وفي التشكيلة الحالية لغاية ب صوص التمديد أل -
 م.2024قررت الجمعية المواف ة عل  التمديد ألعضاء المجلس التنفيذي وفي التشكيلة الحالية لغاية 
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رسل  مندو ية دولة لي ا لد  جامعة الدو  أ (:2026مايو  - 2022انت اب مدير عام المنظمة )مايو  -
والتي تفيد برغ ة دولة لي ا  بترشي  ال يد/  17/5/2022بتاري   1/12/1325بال اهرة مذكرتها رقم العر ية 

ميلود محمد ص ر لشغل منصب المدير العام للمنظمة العر ية للطيرا  المدني ومرف ة بال طاب ال يرة 
المندو يات الدائمة، بالرغم الذاتية للمرش ،  وقد قام  األمانة العامة للجامعة بتعميم خطاب المندو ية عل  

يتم الترشي  لشغل منصب المدير (  الف رة )ب( والتي تن  عل  "9من استالم  بعد الفترة المحددة بالمادة )
العام من ق ل الجهات المعنية بالدو  األعضاء، عن  ريي وزارات ال ارجية لهذه الدو  وت وم الدو  ب بالغ 

ياا للمنظمة المعنية ولرمانة العامة لجامعة الدو  العر ية لتعميمها عل  ترشيحاتها لمنصب المدير العام كتاب
وي فل باب الترشي  ق ل شهرين من موعد ع د اجتماع الجمعية العامة"، وفي مناقشة لل ند الدو  األعضاء، 

ة اعلن رئيس الجمعية العمومية تناز  ال يد / ميلود ص ر  عن الترش  وسحب ترشيح  كمدير عام للمنظم
مديراا عاماا للمنظمة العر ية  –قررت الجمعية التجديد لمرش  المملكة المغر ية المهندس/ ع د الن ي منار ، و 

 ( بالتةكية وللك لعدم وجود مترشحين رخرين.2026– 2022للطيرا  المدني لوالية ثانية للفترة الممتدة )
استمع    قضية ال يد/ محمد لحظانة، ورقة العمل الم دمة من الجمهورية اإلسالمية الموريتانية بشا -

الجمعية العامة ال  مداخلة رئيس وفد الجمهورية اإلسالمية الموريتانية وكذلك مداخالت رئيس المجلس 
التنفيذي عل  تكليص الفريي الفني المعني بتنفيذ الحكم بالصورة التي تضمن عدم م الفة األنظمة واللوائ  

ب التمديد للفريي الفني لعدم انتهاء الفريي من مهام . وافاد الجانب مشيراا ال  خطاب رئيس اللجنة بطل
الموريتاني با  هنالك مما لة بتنفيذ الحكم ع ر تشكيل اللجا ، وقام رئيس وفد دولة اإلمارات العر ية 
 المتحدة بمداخلة بين فيها التكليص الصادر من  الجمعية العامة بالتواصل مع الجانب الموريتاني للتوافي
حو  كيفية تنفيذ الحكم، وأ  الجانب الموريتاني لم ي دم أي م ار ات ت هل العملية ، وأ  الفريي الفني 
مكلص بتنفيذ الحكم ولكن بالحرص عل  االلتةام باألنظمة واللوائ  ال اصة بالمجلس االقتصادي 

ض  ا  فريي ت صي أو   رئيس المجلس التنفيذي -واالجتماعي، و توضي  من سعادة الكابتن هيثم م تو 
الح ائي ال ي   الموظص  وحده ولكن ي   إجراءات المنظمة في تنفيذ الحكم ايضاا ، وأشار رئيس 
الجمعية العامة إل  علم  بالجهود الم ذولة من ق ل المجلس التنفيذي واإلدارة العامة بال عي لحل مشكلة 

تنفيذ الحكم بما ين جم مع األنظمة  الموظص ال ابي بالمنظمة/ محمد ولد لحظانة مؤكداا عملهم عل 
 واللوائ  لات الصلة ال اصة بالمجلس االقتصادي واالجتماعي .

با  موضوع ال يد محمد ولد لحظانة الموظص  اوضح  ممثلة األمانة العامة لجامعة الدو  العر ية -
 ة عن المجلس بالمنظمة العر ية للطيرا  المدني عرض عل  لجنة المنظمات للتن يي والمتابعة المن ث

م وأصدرت التوصية التالية ) 29/7/2021-27( المنع دة بتاري  30االقتصادي واالجتماعي في دورتها )
إلةام المنظمة العر ية للطيرا  المدني بتنفيذ حكم المحكمة اإلدارية لجامعة الدو  العر ية الصادر لصال  

العامة باإلجراءات التي ات ذت لتنفيذ الحكم( وقد ال يد محمد ولد لحظانة الموظص بالمنظمة وإبالغ األمانة 
( للمجلس االقتصادي واالجتماعي والتي وافي 108إليها عل  الدورة ) ةعرض  التوصية ال ابي اإلشار 

م، كما عرض الموضوع مرة 2/9/2021بتاري   2315عل  توصية لجنة المنظمات بموجب ال رار رقم 
بتاري   2334( وأصدر ال رار رقم 109أخر  عل  المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  )

م المدراء العامين للمنظمات العر ية المت صصة بتنفيذ أحكام المحابم م الذي ين  عل  إلةا10/2/2022
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اإلدارية لجامعة الدو  العر ية وفي حا  عدم االلتةام بذلك يط ي قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 
م والمعني بالية الم ترحة إللةام المنظمات العر ية المت صصة بتنفيذ 3/9/2009بتاري   84( د 1802)
رارات المجلس االقتصادي واالجتماعي، كما أوضح  ممثلة األمانة العامة با  النظام األساسي الموحد ق

لموظفي المنظمات العر ية المت صصة المعتمد من المجلس االقتصادي واالجتماعي والذي ين  في 
 ( من  عل :48المادة )

ات التي تنشا بين موظفين المنظمة وفي ت ت  المحكمة اإلدارية لجامعة الدو  العر ية بالفصل بالمنازع -
 اإلجراءات المنصوص عليها في نظام المحكمة.

تلتةم المنظمة بتنفيذ األحكام الصادرة عن المحكمة اإلدارية لجامعة الدو  العر ية باعت ارها أحكام نهائية  -
 وملةمة.

دات العر ية خا    المنظمة أ  إدارة المنظمات واالتحابما أوضح  ممثلة األمانة لجامعة الدو  العر ية  -
م والذي بموج   2021/ 14/9بتاري   21/1147/5/7/7العر ية للطيرا  المدني بموجب مذكرتيها رقم 

( و ل   من المنظمة إبالغها 108أبلغ  المنظمة بن  قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  )
م وأبلغ  8/5/2022بتاري   22/566/5/7/7باإلجراءات التي ات ذت في تنفيذ الحكم، ومذكرتها رقم 

(، كما أبلغ  المنظمة بات ال اإلجراءات 109ب رار المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  )المنظمة 
م بشا  )اآللية 3/9/2009بتاري   84د  1802ال اصة بتنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 

مت صصة ب رارات المجلس االقتصادي واالجتماعي. كما أشارت ممثلة الم ترحة إللةام المنظمات العر ية ال
األمانة العامة للجامعة با  من مصلحة المنظمة تنفيذ حكم المحكمة اإلدارية وعل  المدير العام تنفيذ ال رار 

. ي وإحا ة المجلس التنفيذي والجمعية العامة ب  حت  ال تتعرض المنظمة لتنفيذ اآللية ال ابي اإلشارة إل
م -10رقم ) 65و عد الن اش المطو  قررت الجمعية العامة المواف ة عل  قرار المجلس التنفيذي في دورت  الف

 (، مع ت جيل تحف  شفوي من ق ل ممثل الجمهورية اإلسالمية الموريتانية عل  ال رار.65ت/
الجمعية المواف ة عل   قررتانضمام جمهورية ال ودا  ال  لجنة ال  راء المعنية بتطوير عمل المنظمة،  -

 انضمام جمهورية ال ودا  ال  لجنة ال  راء المعنية بتطوير عمل المنظمة العر ية للطيرا  المدني.
للتنمية اإل ارية ( للجمعية العمومية للمنظمة العربية 57( للمجلس التنفيذ  والدورة )113اجتماعات الدورة ) ❖

 (:19/5/2022-16)القاهرة: 
 اإلدارية:( للمجلس التنفيذي للمنظمة العر ية للتنمية 113أوال: الدورة )

بمشاركة  18/5/2022-16ع د اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العر ية للتنمية اإلدارية خال  الفترة  -
ممثلي الدو  األعضاء التالية: )المملكة األردنية الهاشمية، المملكة العر ية ال عودية، جمهورية ال ودا ، 

دولة الكوي ، جمهورية مصر العر ية، المملكة المغر ية( وسعادة الدكتور/ ناصر الهتال   سلطنة عما ،
 ال حطاني مدير عام المنظمة العر ية للتنمية اإلدارية واألمانة العامة للجامعة.

 ع د االجتماع برئاسة معالي المهندس/ أحمد بن سليما  الراجحي وزير الموارد ال شرية والتنمية االجتماعية -
بالمملكفففففففة العر ية ال عوديفففففففففة الذي أل   كلمة رحب فيها بال ادة أصحاب المعالي وسعادة رلساء الوفود 
المشاركففففففففففففة ووفد األمانففففففففففففففة العامة للجامعة، ثم تحدث سعادة الدكتور/ ناصر الهتال  ال حطاني مدير عام 
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معالي الرئيس وألصحاب المعالي أعضاء المجلس التنفيذي لحضورهم المنظمة وتوج  بالشكر الجةيل ل
 ودعمهم الم تمر للمنظمة.

ثم استعرض سعادة الدكتور/ ناصر الهتال  ال حطاني المدير العام للمنظمة بنود جدو  األعما  عل   -
 النحو التالي:

 متابعة تنفيذ ال رارات ال اب ة للمجلس التنفيذي. •
 .2021لعام ت رير إنجازات المنظمة  •
الح ابات ال تامية والمركة الن دي وال وائم المالية للمنظمة وت رير مدقي الح ابات وت رير المراقب  •

 .2021-2020الداخلي لعامي 
ورد اإلدارة العامة عل   2021-2020ت رير هي ة الرقابة المالية واإلدارية عن أعما  المنظمة لعامي  •

 الت رير.
 .2024-2023ة للمنظمة لعامي ال طة والموازنة الت ديري •
 .2021مذكرة ب صوص مناقلة مالية نظامية في موازنة عام  •
 مذكرة ب صوص بيع م ة  المعادي. •
 موقص سداد الدو  والتةاماتها المالية تجاه المنظمة. •
 وقد وافي المجلس عل  ال نود الم تجدة في جدو  األعما . -

  راء/ المندو ين ف د تم إضافة ال نود التالية إل  جدو  ما ي تجد من أعما : بناء عل  توصيات ال ادة ال •
 األعما  :
o  2026-2022ال طة االستراتيجية للمنظمة للعام. 
o .التمديد للمدير العام للمنظمة 
o .تطوير وحوكمة أعما  المجلس التنفيذي عل  م تو  ال  راء 

 أهم ما دار في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة:
استعرض المدير العام للمنظمة ال رار ال اب ة  فيذ ال رارات ال اب ة للمجلس التنفيذيفيما ي   متابعة تن -

باعتماد ما قام  ب  اإلدارة العامة من إجراءات لتنفيذ  و عد المناقشة اوص  المجلس التنفيذي( 112للدورة )
 ال رارات ال اب ة.

استعرض المدير العام للمنظمة حو  إنجازات المنظمة  2021فيما ي   ت رير إنجازات المنظمة لعام  -
وما تم تح ي   من ال دمات الرئي ية التي ت دمها المنظمة، وأشار المجلس إل  أهمية تفعيل  2021لعام 

و عد المناقشة جوانب الت نية في النشر العلمي وزيادة أعداد المشاركين والمجموعات التدري ية قدر اإلمكا  
رغم الظروا والتحديات  2021اإلشادة باإلنجازات التي تم تح ي ها خال  العام لتنفيذي اوص  المجلس ا

التي واجهتها المنظمة نتيجة جائحة كورونا وتوجي  الشكر للمدير العام والعاملين في المنظمة عل  الجهود 
 التي ي ذلونها.

ظمة وت رير مدقي الح ابات وت رير فيما ي   الح ابات ال تامية والمركة الن دي وال وائم المالية للمن -
استعرض المدير العام للمنظمة حو  الح ابات ال تامية والمركة . 2021-2020المراقب الداخلي لعامي 

الن دي وال وائم المالية للمنظمة، واستمع األعضاء إل  عرض الذي قدم  مدقي الح ابات ال ارجي والعرض 
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المواف ة عل  ت رير الح ابات المناقشة اوص  المجلس التنفيذي  و عدالذي قدم  المراقب الداخلي للمنظمة 
ال تامية والمركة الن دي وال وائم المالية للمنظمة وت رير مدقي الح ابات وت رير المراقب الداخلي لعامي 

 . ورفعها للجمعية العمومية العتماد.  2020-2021
ورد اإلدارة  2021-2020ا  المنظمة لعامي فيما ي   ت رير هي ة الرقابة المالية واإلدارية عن أعم -

واستمع أعضاء المجلس التنفيذي إل  العرض الذي قدم  رئيس هي ة الرقابة المالية العامة عل  الت رير.  
ت ديم الشكر لفريي هي ة الرقابة المالية واإلدارية و عد المناقشة أوص  المجلس التنفيذي واإلدارية للمنظمة 

 إلعداد الت رير. عل  الجهود الم ذولة
و عد المناقشة واالستماع للمداخالت  2024-2023فيما ي   ال طة والموازنة الت ديرية للمنظمة لعامي   -

بالمواف ة عل  ال طة والموازنة الت ديرية بم لغ إجمالي وم داره اوص  المجلس التنفيذي والمالحظات 
ورفعها للجمعية العمومية  2024-2023دوالر أمريكي( لكل عام من عامي الموازنة  3.000,00)

 لالعتماد. 
و عد االستماع الي إيضاحات  2021فيما ي   مذكرة ب صوص مناقلة مالية نظامية في موازنة عام  -

المواف ة عل  المناقلة النظامية و عد المناقشة اوص  المجلس التنفيذي المدير العام للمنظمة في هذا الشا  
 الرابع ومناقلة نظامية داخل ال اب ال ابع.من ال اب ال ادس ال  ال اب 

و عد االستماع الي إيضاحات المدير العام للمنظمة في  فيما ي   مذكرة ب صوص بيع م ة  المعادي -
المواف ة عل  بيع م ة  المعادي وفي اإلجراءات و عد المناقشة اوص  المجلس التنفيذي هذا الشا  
 المت عة. 

استعرض المدير العام للمنظمة ت رير الذي تةاماتها المالية تجاه المنظمة فيما ي   موقص سداد الدو  وال -
و عد يوض  الموقص المالي ل داد األعضاء اللتةاماتها المالية وموقص المتاخرات عل  الدو  تجاه المنظمة 

 بحث الدو  األعضاء عل  سداد الم اهمات والمتاخرات.  المناقشة اوص  المجلس التنفيذي
استمع األعضاء إل  العرض الم دم من  2026-2022ل طة االستراتيجية للمنظمة للعام فيما ي   ا -

رئيس فريي من معهد اإلدارة العامة بالمملكة العر ية ال عودية الذي قام ب عداد ال طة و عد االستماع 
رة في للمداخالت والمالحظات التي أبدت عل  أهمية ت ني المجلس ودعم  لل طة لما لها من أهمية ك ي

مواب ة التغييرات ومواجهة التحديات التي تواج  المنظمة وأهمية متابعة الت دم في تنفيذها بشكل دوري 
وضرورة توفير الموارد المالية لتنفيذ الم ادرات والمشروعات المتضمنة في ال طة وضرورة تعديل اتفاقية 

و عد المناقشة اوص  المجلس التنفيذي ال طة إنشاء المنظمة واألنظمة واللوائ  بما ُيمكن المنظمة من تنفيذ 
والتوصيات التي  2026-2022اإلشادة بالجهود التي بذلها فريي إعداد ال طة االستراتيجية للمنظمة لعام 

 وردت بهذا الشا  من الفريي االستشاري. 
مات الدولية ف ة أوض  الوزير المفوض / محمد خير ممثل األمانة العامة للجامعة بان  تم االسترشاد بالمنظ

في هذه ال طة بالتمويل الذاتي ولم يتم االسترشاد بالمنظمات العر ية وخاصة األباديمية العر ية للعلوم 
والتكنولوجيا والن ل ال حري واتحاد إلاعات الدو  العر ية التابعة لجامعة الدو  العر ية كنمولج ناج  للتمويل 

              الذاتي في منظومة العمل العر ي المشترك. 
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بعد االستماع للمداخالت حو  الظروا الصع ة التي مرت بها المنظمة فيما ي   التمديد للمدير العام  -
خال  جائحة كورونا والتي أدت إل  تراجع في أنشطة وخدمات المنظمة و عد المواف ة عل  ال طة 

ل درة عل  تنفيذها مما ي تدعي والتي ت تدعي توافر ال  رة وا 2026-2022االستراتيجية للمنظمة لعام 
استمرار ال يادة لحالية للمنظمة لمتابعة تنفيذ ال طة وتح يي أهدافها، وأخذاا في االعت ار مصلحة المنظمة 

عل  التمويل الذاتي وما بذل  المدير العام من جهود لتطوير وتح ين أداء المنظمة واالرت اء  التي تعتمد
المواف ة عل  التمديد و عد المناقشة اوص  المجلس التنفيذي تمويل الذاتي بانشطتها المعتمدة كلياا عل  ال

للمدير العام للمنظمة للمواصلة جهوده إلنجاز ال طة االستراتيجية للمنظمة واستكما  ال طة وال رامج التي 
. وقد لم تكتمل نظراا لتداعيات جائحة كورونا وتاثيرها عل  تنفيذ أنشطة المنظمة في المرحلة الماضية
 أوضح  ممثلة األمانة العامة للجامعة أ  هذا الموضوع حصرياا في المجلس االقتصادي واالجتماعي.

و عد االستماع إل  العرض  فيما ي   تطوير وحوكمة أعما  المجلس التنفيذي عل  م تو  ال  راء -
التي يتم عرضها  الم تصر عن أهمية تطوير وحكومة أعما  المجلس التنفيذي واالرت اء بجودة األعما 

بدعوة و عد المناقشة اوص  المجلس التنفيذي ومناقشتها خال  اجتماعات المجلس عل  م تو  ال  راء 
أعضاء المجلس التنفيذي عل  م تو  ال  راء لت ديم م ترحاتهم ومرئياتهم في هذا الشا  عل  أ  يتم جمعها 

 جتماع ال ادم للمجلس التنفيذي.  من ق ل فريي المجالس الرئي ية بالمنظمة ومناقشتها في اال
 ( للجمعية العمومية للمنظمة العر ية للتنمية اإلدارية57ثانيا : الدورة )

( 56( واالستثنائية )55فيما ي   متابعة تنفيذ ال رارات ال اب ة للجمعية العمومية في دورتها العادية ) -
ماع علماا بما ات ذت  اإلدارة العامة من استعرض المدير العام قرارات الجمعية العمومية واحا ة االجت

باعتماد ما قام  ب  اإلدارة العامة من  و عد المناقشة قررت الجمعية العموميةإجراءات بهذا شا  كل منها 
 إجراءات لتنفيذ ال رارات ال اب ة.

(، 109)(، 108فيما ي   إحا ة الجمعية العمومية علماا ب رارات المجلس التنفيذي في دورت  انع اده ) -
استعرض المدير العام قرارات المجلس التنفيذي في دورات انع اده ( 113(،)112(،)111(، )110)

و عد المناقشة قررت الجمعية واحا ة االجتماع علماا بما ات ذت  اإلدارة العامة من إجراءات بشا  كل منها 
(، 109(، )108 اده العادية )باعتماد ال رارات الصادرة من المجلس التنفيذي في دورات انع العمومية

(110( ،)111(،)112(،)113.) 
ف د  2024-2023فيما ي   اختيار هي ة الرقابة المالية واإلدارية من أعضاء الجمعية العمومية لعامي  -

ناقش  الجمعية العمومية الم ترحات ال اصة باختيار هي ة الرقابة المالية واإلدارية و عد االستماع 
تشكيل هي ة الرقابة المالية واإلدارية عن أعما  المنظمة  قررت الجمعية العموميةظات للمداخالت والمالح

 العر يةمن كل من دولة اإلمارات العر ية المتحدة، الجمهورية التون ية، المملكة  2024-2023لعام 
 ال عودية، دولة لي يا، جمهورية مصر العر ية، جمهورية ال ودا  )احتيا ي(، جمهورية العراق )احتيا ي(.

استعرض رئيس  (2024مايو  -2022فيما ي   انت اب مجلس تنفيذي جديد للعامين ال ادمين )مايو  -
ترحات المشاركين االجتماع ال يارات المتاحة النت اب المجلس التنفيذي الجديد و عد االستماع لم 

التجديد للمجلس التنفيذي الحالي للعامين ال ادمين )مايو و عد المناقشة قررت الجمعية العمومية ومداخالتهم 
( عل  أ  تلتةم الدو  األعضاء با  يكو  تمثيلها في اجتماعات المجلس التنفيذي 2024مايو -2022
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الية:  دولة اإلمارات العر ية المتحدة، المملكة المجلس من الدو  الت ويتكو  عل  م تو  معالي الوزراء، 
العر ية ال عودية، جمهورية ال ودا ، سلطنة عما ، دولة الكوي ، جمهورية مصر العر ية، المملكة 
المغر ية. ودعوة رئيس الجمعية العمومية للمشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي، ويكو  مكا  انع اد 

( في بغداد تل ية للدعوة الم دمة من ممثل جمهورية العراق في 58ادمة )الجمعية العمومية للدورة ال 
  االجتماع.

ا لع الجمعية العمومية عل  توصية  2026-2022فيما ي   ال طة االستراتيجية للمنظمة للعام  -
 2026-2022( بشا  ال طة االستراتيجية الجديدة للمنظمة 113المجلس التنفيذي في دورت  انع اده )

الستماع للمداخالت والمالحظات التي أبدت عل  أهمية دعم ال طة االستراتيجية لما لها من أهمية و عد ا
ب يرة في مواب ة التغييرات ومواجهة التحديات التي تواج  المنظمة وأهمية متابعة الت دم في تنفيذها بشكل 

نة في ال طة وضرورة تعديل توفير الموارد المالية لتنفيذ الم ادرات والمشروعات المتضم وضرورةدوري 
و عد المناقشة قررت الجمعية اتفاقية إنشاء المنظمة واألنظمة واللوائ  بما ُيمكن المنظمة من تنفيذ ال طة 

 .2026-2022بالموافي عل  ال طة االستراتيجية الجديدة للمنظمة لرعوام العمومية 
توصية المجلس التنفيذي في دورت  العادية  ا لع الجمعية العمومية عل فيما ي   التمديد للمدير العام  -

( بشا  بالتمديد للمدير العام و عد االستماع للمداخالت حو  الظروا الصع ة التي مرت بها 113)
المنظمة خال  جائحة كورونا والتي أدت إل  تراجع في أنشطة وخدمات المنظمة و عد المواف ة عل  ال طة 

والتي ت تدعي توافر ال  رة وال درة عل  تنفيذها مما ي تدعي  6202-2022 لعاماالستراتيجية للمنظمة 
استمرار ال يادة لحالية للمنظمة لمتابعة تنفيذ ال طة وتح يي أهدافها، وأخذا في االعت ار مصلحة المنظمة 

عل  التمويل الذاتي وما بذل  المدير العام من جهود لتطوير وتح ين أداء المنظمة واالرت اء  التي تعتمد
المواف ة عل  التمديد  و عد المناقشة قررت الجمعية العموميةانشطتها المعتمدة كلياا عل  التمويل الذاتي ب

( تغطي مدة تنفيذ ال طة االستراتيجية ت ييم م رجاتها ، 2027-2023للمدير العام للمنظمة لفترة جديدة )
ترابم ال  رات الالزمة لتنفيذ ال طة حفاظاا عل  است رار أداء المنظمة ومصادر تمويلها الذاتي، وضما  

 االستراتيجية بكفاءة وفعالية.
ا لع  الجمعية العمومية عل  تجارب إدارية ناجحة من عدة دو   فيما ي   عرض تجارب إدارية ناجحة -

عر ية "إجادة ل ياس األداء الفردي واإلجادة المؤس ية ب لطنة عما " "توظيص تكنولوجيا المعلومات في 
جراءات اإلدارية بدولة فل طين" و"منظومة الم اب ات المركةية للجهاز المركةي للتنظيم واإلدارة حكومة اإل

توجي  الشكر والت دير للدو  التي قام   و عد المناقشة قررت الجمعية العموميةبجمهورية مصر العر ية" 
ات اإلدارية الناجحة بعرض تجارب إدارية ناجحة، وحث الدو  عل  ن ل وت اد  أفضل التجارب والممارس

فيما بينها، وع د منتد  سنوي ل حث أهم قضايا اإلدارة العر ية وموضوعات ال دمة المدنية ، تشرا علي 
تنظيم  المنظمة العر ية للتنمية اإلدارية ويشارك في  قيادات وممثلين من أجهةة ال دمة المدنية في الدو  

 العر ية.
 
 
 



- 397 - 

( للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية وال قاتة 26التنفيذ  والدورة )( للمجلس 117اجتماعات الدورة ) ❖
 (، ومن أهم القرارات الصا رة:21/5/2022-18والعلوم )تونس:

واستمع إل  الت رير  الوثي ة الم دمة من المجلس عن ال دس واألخطار التي تهددهاناق  المجلس التنفيذي  -
األعضاء الم دم من ممثل دولة فل طين في المجلس وأصدر قرار بدعوة اإلدارة العامة للمنظمة والدو  

مواصلة العمل عل  توفير الدعم والحماية للم دسات اإلسالمية والم يحية والمعالم العر ية التي ي ع  
وية والث افية والعلمية التي تواج  خطر المصادرة، االحتال  اإلسرائيلي لتهويدها، وحماية المؤس ات التر 

إضافة إل  دعم المؤس ات الفل طينية في المدينة الم دسة بالشكل الذي يضمن استمرارها باداء دورها 
 وت ديمها لل دمات لكافة الم دسين وعل  كافة األصعدة التر وية والث افية واالجتماعية والصحية وغيرها.

اإلدارة العامة للمنظمة لم ا  ة اللجا  الو نية في الدو  العر ية العمل لد   بما قرر المجلس دعوة -
وجامعاتها لعمل ما يلةم لالنضمام لكرسي ال دس الشريف للتابيد عل  تاري ها وتراثها الحضاري  مؤس اتها

لتن يي مع والث افي العر ي. كما دعا المجلس اإلدارة العامة للمنظمة إل  مواصلة اإلجراءات الالزمة با
 اللجنة الو نية الفل طينية إل الق المنصة اإلعالمية )ال دس عروس عرو تكم(.

شكل المجلس التنفيذي اللجا  الفرعية للمؤتمر العام وهي لجنة التر ية برئاسة الجمهورية  في بند ال رامج -
رئاسة جمهورية مصر التون ية ولجنة الث افة برئاسة دولة فل طين ولجنة العلوم والمعلومات واالتصا  ب

 العر ية واللجنة المالية واإلدارية برئاسة المملكة العر ية ال عودية.    
مشروع ال طة العرية للتعليم في حاالت الطوارئ أوص  المجلس التنفيذي للمؤتمر العام المواف ة عل   -

 .واألزمات
لمنظمة والمرابة ال ارجية أوص  المؤتمر العام باعتماد الح اب ال تامي ل الشؤو  الماليةفي بند  -

والح ابات ال اصة بصندوق نهاية ال دمة وصندوق الضما  الصحي واالجتماعي، كما دعا المدير العام 
للمنظمة لع د جل ة عمل مع ال ادة أعضاء المجلس التنفيذي ومديري المرابة ال ارجية التابعة للمنظمة 

أشاد المجلس بجهود اإلدارة العامة للمنظمة في حوكمة  لدراسة الوضعية المالية والفنية ال اصة بهم ، كما
المالية الرشيدة، كما  لب المجلس من الدو  األعضاء التي لم ت دد م اهماتها في موازنة المنظمة لعام 

 بالم ادرة ل دادها بال رعة الممكنة لتتمكن المنظمة من الوفاء بالتةاماتها وال يام بمهامها. 2022
دارة العامة للمنظمة لت احث مع الدو  األعضاء المعنية الت ال اإلجراءات والترتي ات بما دعا المجلس اإل -

( ب صوص 6/2/2020 – 105د. -2275الالزمة لتنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )ق
 واالستفادة من الحوافة التي تضمنها هذا ال رار. معالجة المتاخرات عل  الدو  األعضاء

لمراجعة ح ابات المنظمة للدورة المالية تشكيل هي ة الرقابة المالية للمؤتمر بالمواف ة عل   تم التوصية -
من الدو  التالية: المملكة المغر ية، جمهورية مصر العر ية، المملكة العر ية ال عودية،  2023-2024

هورية التون ية، دولة الكوي ، الجمهورية الموريتانية اإلسالمية وأعضاء احتيا يين من كل من الجم
 والجمهورية اليمنية.

مشروع الموازنة وال رامج للمنظمة للعام بما أوص  المجلس التنفيذي للمؤتمر العام المواف ة عل  تمويل  -
 دوالر أمريكي تمويل كالتالي:  22.200.00ب يمة إجمالية قدرها ( 2024-2023المالية )

دوالر أمريكي  9.000.000الر أمريكي بواقع دو  18.000.000م اهمات الدو  األعضاء بم لغ  -أ 
 لكل عام من عامي الدورة. 
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 1.600.000دوالر أمريكي بواقع  3.200.000الموارد المالية الذاتية والمشروعات المشتركة بم لغ  -ب
 دوالر لكل عام من عامي الدورة.

دوالر أمريكي من  500.000دوالر أمريكي بواقع  1.000.000االحتيا ي العام للمنظمة بم لغ  -ج
 عامي الدورة.

 للمؤتمر بتفويض  العتماد خطة استراتيجية لكل من : التنفيذيأوص  المجلس  -
o .التعاو  الدولي والشرابات وتنويع مصادر التمويل الذاتي للمنظمة 
o   .تعةية دور اإلعالم والت ويي للمنظمة 

للمنظمة إعداد خطة استراتيجية محدثة لكل من التعاو  الدولي والشرابات وتنويع  العامةوالطلب من اإلدارة  -
 مصادر التمويل الذاتي للمنظمة وتعةية دور اإلعالم والت ويي للمنظمة. 

أوص  المجلس التنفيذي بالمواف ة عل  تعيين  الوظائص الشاغرة )الف ة الثانية بدرجة مدير أو (ب صوص  -
كندر من جمهورية مصر العر ية في وظيفة مدير إدارة التر ية بدرجة مدير او  الدكتور/ رامي لكي إس

ص   أبو دروي  من المملكة األردنية الهاشمية في وظيفة مدير إدارة العلوم وال حث  سندوالدكتور/ محمد 
 العلمي بدرجة مدير او .

ل وا بفت  باب الترشي  في هذا وفي هذا ال ند أثار بعض ممثلي الدو  األعضاء موضوع إدارة الث افة و ا -
المنصب وقد كا  هناك ن اش مطو  في هذا الموضوع وقد أوض  المدير العام للمنظمة أ  الدكتورة/ حياة 
قطا ي ال رمازي مدير إدارة الث افة و رنامج حماية التراث بعد تعيينها وزيرة للشؤو  الث افية في بلدها 

و  راتب. وقد تم تكليص موظص من داخل المنظمة باإلشراا عل  الجمهورية التون ية قدم   لب إجازة بد
( من النظام األساسي الموحد لموظفي 41أ  المادة ) أوض  ممثل األمانة العامة للجامعةإدارة الث افة. وقد 

المنظمات العر ية المت صصة تن  عل  )يجوز للمدير العام من  الموظص الدائم الذي قض  في ال دمة 
سنوات عل  األقل إجازة بدو  راتب لعدد من األس اب من ضمنها العمل ب حد  الدو   الفعلية خمس

األعضاء لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد و حد أقص  أر ع سنوات وال تح ب مددها ضمن خدمت  الفعلية( 
وأضاا بما أ  المدير أوض  أن  تم تكليص موظص لشغل منصب مدير إلدارة الث افة فاص   المنصب 

 شغو  وليس شاغراا ويمكن للمديرة ال اب ة لإلدارة أ  ترجع إل  اإلدارة في أي وق  في المرحلة ال ادمة. م
ع دت الدورة العادية ال ادسة للمؤتمر العام )الجمعية العامة( للمنظمة برئاسة  2022مايو  21يوم  -

لعام للمنظمة ووفد األمانة العامة جمهورية العراق و حضور وزراء التر ية والتعليم العرب ومشاركة المدير ا
للجامعة برئاسة األمين العام الم اعد رئيس مركة جامعة الدو  العر ية بتونس وعضوية مدير إدارة 
المنظمات واالتحادات العر ية ومشاركة وفود من اليون كو واالسي كو ومجلس التعاو  لدو  ال ليج العر ية 

 واتحاد الجامعات العر ية.
ر العام عل  جميع التوصيات المرفوعة من المجلس التنفيذي للمنظمة وأصدر بعض ال رارات وافي المؤتم -

األخر  من ضمنها: اإلشارة بم ادرة رئيس المجلس التنفيذي )المملكة العر ية ال عودية( لوضع خار ة 
م وتمكين مرتكةة عل  اشراك الدو  األعضاء في بناء رلية عر ية مشتركة لدع منهجية ريي للمجلس وفي 

 المنظمة لتح يي أهدافها. 
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أشاد المؤتمر العام ووج  بالت دير للجهود  بند ال دس واألوضاع التر وية والث افية والعلمية في فل طينفي  -
التي ي ذلها جاللة الملك ع د  الثاني بن الح ين، ملك المملكة األردنية الهاشمية صاحب الوصاية عل  

ة والم يحية في ال دس الشريف في الدفاع عن الم دسات وحمايتها وت ديد كل األمابن الم دسة اإلسالمي
محاوالت إسرائيل )ال وة ال ائمة باالحتال ( الم اس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية وتثمين الدور األردني 

الهاشمية  في رعاية وحماية وصيانة الم دسات اإلسالمية  والم يحية في ال دس في إ ار الرعاية والوصاية
التاري ية، التي أعد التابيد عليها االتفاق الموقع بين جاللة الملك ع د   الثاني بن الح ين. ملك المملكة 

والتع ير عن دعم  31/3/2013األردنية الهاشمية وف امة الرئيس محمود ع اس رئيس دولة فل طين بتاري  
   الحرم ضد ال روقات واالعتداءات اإلسرائيلية.دور أوقاا ال دس والم جد األقص  األردنية الحفاظ عل

وافي المؤتمر العام عل  ال طة، كما  مشروع ال طة العر ية للتعليم في حاالت الطوارئ واألزماتاما بشفا   -
وافي عل  م تر  الجةائر بشفا  استحداث هي ة عر ية تن ي ية عليا مشتركة للدراسات الشاملة بالتعاو  مع 

والث افة والعلوم تتول  وضع اآلليات المناس ة لمتابعة ال طة العر ية للتعليم في  للتر يةالمنظمة العر ية 
 حاالت الطوارئ واألزمات.

 ( للجنة التنسيق العليا للعمل العرب  الم ترك )مقر اتحا  اذاعات الدول العربية53اجتماعات الدورة ) ❖
 الصا رة: (، ومن أهم القرارات31/5/2022-29 :الجم ورية التونسية)
الطلب من اعضاء اللجنة اقترا  مواضيع ومشاريع مشتركة كمحاور عمل في الدورات ال ادمة للجنة التن يي  -

 العليا للعمل العر ي المشترك توابب متطل ات المرحلة الراهنة وت اهم في إثراء جدو  أعما  اللجنة.  
في اجتماعات لجنة التن يي العليا للعمل التابيد عل  أهمية مشاركة مؤس ات وصناديي التمويل العر ية  -

العر ي المشترك وفي مناقشة المواضيع المدرجة والمشاريع وال رامج العر ية المشتركة المعتمدة من ال مم 
 العر ية والمجلس االقتصادي واالجتماعي.

حث المنظمات ومؤس ات العمل العر ي المشترك اعضاء اللجنة عل  االستمرار في موافاة اتحاد الاعات  -
الدو  العر ية ب ص  النجا  وابراز المشاريع والتجارب واالنجازات لوضعها بالمجلة االلكترونية التي يتول  

انات الواردة من منظمات ومؤس ات اصدارها كل ثالثة شهور، عل  ا  يتول  االتحاد صياغة المعلومات وال ي
 العمل العر ي المشترك بالتن يي مع ن اط االتصا  في المنظمات العر ية. 

اإلحا ة علما ب صدار النشرة االلكترونية التي يشرا اتحاد الاعات الدو  العر ية عل  اصدارها كل ثالث  -
 شهور. 

رئيس مكتب األمين العام  –ن العام الم اعد التابيد عل  تشكيل اللجنة برئاسة ال فير/ ح ام زكي األمي -
لجامعة الدو  العر ية وعضوية اتحاد الاعات الدو  العر ية والمنظمة العر ية لتكنولوجيات االتصا  

واالباديمية والمعلومات واألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العر ية للعلوم األمنية 
لوضع اإلجراءات المناس ة التي يمكن  لوجيا والن ل ال حري واتحاد الجامعات العر يةالعر ية للعلوم والتكنو 

 –ربل  –)جوجل  GAFAMللمجموعة العر ية ات الها للتعامل مع أب ر الشركات التكنولوجية العالمية 
ميكروسوف ( والعمل عل  تن يي جهود الدو  العر ية والمنظمات ومؤس ات العمل  –أمازو   –في  وك 

 (.GAFAMالعر ي لات العالقة من خال  ا الق جملة من اإلجراءات المشتركة للتصدي لففهيمنة )
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مات، ودعوة منظمات ومؤس ات العمل بوابة الش كة العر ية للمعلو اإلحا ة علماا بما تم من ت دم محرز بشا   -
العر ي المشترك التي لم تنضم بعد إل  بوابة الش كة العر ية للمعلومات، إل  الم ادرة باالنضمام والم اهمة في 

 المعلوماتي ال حثي بها. المحتو  إثراء 
 ر ية. ال ند الثاني: تداعيات األزمة الروسية األوكرانية وتاثيرها عل  األوضاع في المنط ة الع

o :في مجا  االمن الغذائي-  
اإلشارة ال  أهمية ال عي لتح يي االمن الغذائي العر ي لاتياا، ع ر االستثمار في مشاريع زراعية عر ية   -

 المالية المتاحة الستغال  األراضي الةراعة غير الم تصلحة في الو ن العر ي. المواردمشتركة، وتوظيص 
ال  تن يي الجهود عل  أعل  الم تويات لتامين استمرار إمدادات الغذاء، وتعةية  العر يةدعوة الدو   -

االحتيا ات االستراتيجية ف  ال لع األساسية عل  الم تو  الو ني، مع اقترا  تشكيل احتيا ي استراتيجي 
 عر ي مشترك.

رة العر ية الك ر  لت هيل حركة حث الدو  العر ية عل  استكما  ال طوات المت  ية المتعل ة بمنط ة التجارة الح -
 العر ية ال ينية في ال لع وال دمات. التجارة

اال الع عل  توصيات "اللجنة الفنية لالتفاق عل  رلية محددة حو  االمن الغذائي العر ي" ودعوة المنظمة  -
ذها في إ ار العر ية للتنمية الةراعية وسائر ومؤس ات العمل العر ي المشترك للنظر فيما يمكن فعل  لتنفي

 والية كل منظمة و التعاو  مع الدو  األعضاء.
o حث الدو  العر ية عل  النظر في رليات توفير دعم حكومي للف ات الهشة، ت فيص تداعيات التض م :

 السيما في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
o :حث الدو  العر ية عل  ت صي  جةء من الموارد المالية المتاحة  تشجيع االستثمارات العر ية ال ينية

 لديها الستثماره في مشاريع ت دم األمن الغذائي العر ي.
o دعوة الدو  العر ية ال  خلي بي ة استثمارية مشجعة الست طاب رلوس جذب االستثمارات األجن ية :

 ةراعي العر ي.األموا  األجن ية والمشاريع التي ت دم اإلنتاج الصناعي وال
o حث الدو  العر ية عل  توفير حوافة لل طاع ال اص والش اب لتشجيعهم عل  ال طاع ال اص :

االستثمار في المشروعات الةراعية الو نية والعر ية، وتوفير مناخ ي اعد عل  االبتكار والريادة في 
 مجاالت الةراعة الذكية.

o  :في مجا  ال ياحة وال فر 
 ات ال ياحة وال فر والوزارات المعنية ب طاعي ال ياحة والن ل العر ي اقترا  التواصل مع هي -1

 للنظر في إمكانية ع د ملت   عر ي للترويج لل ياحة العر ية وجذب سيا  جدد.
اال الع عل  م ادرة "اجازتك بالعر ي" التي أ ل تها المنظمة العر ية لل ياحة لتشجيع ال ياحة  -2

ية، وعرضها عل  المجلس الوزاري العر ي لل ياحة للنظر في الداخلية وال ياحة ال ينية العر 
 الترويج لها داخل الدو  األعضاء.

حث الدو  العر ية عل  تنويع المنتج ال ياحي العر ي في ظل التغيرات التي  رأت عل  صناعة  -3
 ال ياحة بعد الجائحة.
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ية األوكرانية عل  قطاع حث الدو  العر ية عل  ات ال اجراءات عاجلة الحتواء رثار الحرب الروس -4
 ال ياحة من خال  النظر في دعم المنشعت ال ياحية والف ات العاملة بها.

النظر في  ر  م ادرات جديدة و رامج تنشيطية من ق ل ال طاع ال اص، واقترا  استحداث   -5
 برامج ت وي ية عر ية للترويج لل ياحة. 

o  التوصيات التالية:  عل بما تم االتفاق- 
ل  االستراتيجية العر ية للتكيص مع المتغيرات المناخية الم دمة ف  اتحاد المهندسين اال الع ع -1

الةراعيين العرب واحالتها ال  المنظمات العر ية الم تصة، ومجلس الوزراء العرب الم  ولين عن 
 شؤو  ال ي ة لال الع عليها ودراستها.

 تيراد ال لع الغذائية، السيما ال م .حث الدو  العر ية ع ر ال نوات المتاحة لتنويع مصادر اس -2
 النظر في م تر  إنشاء صندوق عر ي لطوارئ األمن الغذائي لمجابهة األزمات والطوارئ. -3
تشجيع الدو  العر ية الم تدرة عل  م اعدة الدو  المحتاجة من خال  ت ديم بعض الم اعدات  -4

 انات في هذا الشا .في إ ار التكافل العر ي وتودي  الشكر ال  الدو  التي ت دم اع
حث الدو  العر ية عل  وضع برامج لالستفادة من العلوم والت نيات النووية لتعةية اإلنتاج الةراعي  -5

العر ي من خال  است دام الطاقة النووية في إزالة ملوحة مياه ال حر وتوفير الطاقة وتح ين 
 اإلنتاج.

( للجنة التن يي العليا للعمل العر ي 52االجتماع ال ابي للدورة )ال ند الثالث: نتائج اعما  اللجا  المشكلة في 
 المشترك.

اللجنة ال اصة بالتركي ة ال نائية للجامعة الذكية ووضع المعايير ال ياسية االسترشادية للجامعة الذكية الم دمة  -
عر ية في هذا الشا "، بت نية من االباديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل ال حري تمهيداا العتماد رلية 

 .23/3/2022الفيديو كونفرانس يوم 
اللجنة ال اصة ب عداد االستراتيجية العر ية لرمن ال ي راني ودراسة انشاء مركة عر ي معلوماتي متكامل  -

 .24/3/2022لمجابهة التهديد ال ي راني أسوة بالمرابة العر ية والدولية، بت نية الفيديو كونفرانس يوم 
حا ة علماا بنتائج اعما  اللجنة ال اصة بالتركي ة ال نائية للجامعة الذكية ووضع المعايير ال ياسية اإل -

االسترشادية للجامعة الذكية الم دمة من االباديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل ال حري تمهيداا العتماد 
 رلية عر ية في هذا الشا .

لجنة ال اصة ب عداد االستراتيجية العر ية لرمن ال ي راني ودراسة انشاء مركة اإلحا ة علما بنتائج اعما  ال -
عر ي معلوماتي متكامل لمجابهة التهديد ال ي راني أسوة بالمرابة العر ية والدولية، واحالة الورقة التي قدم  

مل العر ي المشترك حو  ( للجنة التن يي العليا للع52( والتي عدل  في الدورة )51من األباديمية في الدورة )
"وضع إ ار عر ي موحد لمواجهة ال رصنة االلكترونية وحماية الش كات لمؤس ات ومنظمات العمل العر ي 
المشترك ال   فريي ال  راء العرب المعني بمواجهة جرائم ت نية المعلومات" وللك نظرا ال  الموضوع ما زا  

 جلس وزراء الداخلية العرب.مفتوحا ولم ي   في  من ق ل االمانة العامة لم
 ( للجنة التن يي العليا للعمل العر ي المشترك.54ال ند الرابع: موعد ومكا  ع د الدورة )

( للجنة التن يي العليا للعمل العر ي المشترك برئاسة معالي األمين العام 54ع د الدورة العادية ال ادمة ) -
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مع التابيد عل  توجي  الدعوة ألعضاء اللجنة بفترة ، 2023لجامعة الدو  العر ية في منتصص شهر يناير 
 بافية ومناس ة.

 -اجتماعات الدورة الخامسة لملتقى االتحا ات العربية النوعية المتخصصة)مقر اتحا  اذاعات الدول العربية ❖
 :)مرتق(( ومن أهم القرارات الصا رة 30/5/2022-28الجم ورية التونسية: 

 7توصيات الدورة الرابعة لملت   االتحادات العر ية النوعية المت صصة المنع دة يوم ال نفد األو : متابعة تنفيذ 
 بفرع األباديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل ال حري في مدينة العلمين الجديدة. 2021يوليو 

ت واالتحادات العر ية( التابيد عل  االتحادات العر ية المت صصة تةويد األمانة الفنية للملت   )إدارة المنظما .1
 بت ارير المتابعة ق ل موعد ع د اجتماعات الملت   بفترة كافية )ثالثين يوماا عل  األقل(.

التابيد عل  األمانة العامة لجامعة الدو  العر ية االستمرار في إصدار قوائم المرابة والمكاتب والكيانات التي  .2
 ية وإبالغها ألعضاء الملت  .ت ت دم بالم الفة اسم وشعار جامعة الدو  العر 

تكليص األمانة العامة لجامعة الدو  العر ية )إدارة المنظمات واالتحادات العر ية( بدعوة المنظمات والهي ات  .3
العر ية واالتحادات العر ية النوعية المت صصة وأعضائها للمشاركة في الدورة الثانية لورشة العمل ال اصة 

تي ت ت دم اسم وشعار جامعة الدو  العر ية بالم الفة والم رر ع دها خال  الفترة بمحار ة الكيانات الوهمية ال
 ال ادمة.

التابيد عل  أعضاء الملت   لالتحادات العر ية ضرورة وضع رلية وت ديم تصور و لورة موضوعات توض   .4
المنط ة العر ية  م اهمة االتحادات العر ية النوعية المت صصة في رليتها للمشابل والتحديات التي تواج 

 مثل قضايا األمن الغذائي والمائي والف ر وال طالة وال ي ة والتغيرات المناخية واللجوء والنةو  وغيرها.
دعوة االتحادات العر ية المت صصة وأعضائها للمشاركة في المؤتمر والمعرض العر ي الدولي للمؤس ات  .5

حديات الثورة الصناعية الرابعفففففففففففففة" بدعم ورعاية الصغيرة والمتوسطة الم رر إقامت  تح  شعار "فرص وت
 ب صر المعارض بالجةائر. 2022نوفم ر  4-2الحكومة الجةائرية وجامعة الدو  العر ية خال  الفترة من 

ال ند الثاني: محور أعما  الدورة حو : "تداعيات الحرب الروسية األوكرانية عل  األوضاع االقتصادية في المنط ة 
 عر ية".ال
اقترا  ع د قمة غذائية  ارئة لتن يي ال ياسات في إ ار منط ة التجارة الحرة العر يففففة الك فففففففففر  ووضع األسس  .1

 أشهر من ال لع الغذائية األساسية للموا ن العر ي. 3األولية لت ةين استراتيجفففففففي غذائفففففي عر ي ال ي ل عن 
 وقص الهدر لكامل ال لع الغذائية وترشيد االستهالك.العمل عل  نشر الوعي باهمية  .2
اقترا  إقامة شركة عر ية قابضة لرمن الغذائي لتكو  رافداا لرمن الغذائي العر ي ودعوة أجهةة اإلعالم العر ية  .3

المت صصة في الشؤو  ال ي ية ت صي  ساعة في األس وع لتوعية المجتمع بالتاثير الم اشر للتغيرات المناخية 
   األرض والمياه والهواء وس ل الحد من للك.عل

ضرورة ال عي نحو مةيد من التعاو  والتكامل االقتصادي بين الدو  العر ية لت لي  االعتماد عل  ال ارج من  .4
 خال  تعةية التجارة ال ينية. 

ال  المنتج المحلي ترشيد عمليات االستيراد واالستهالك وتشجيع ودعم المنتجات المحلية واالتجاه تدريجيا إل  اح .5
بديال للم تورد، وزيادة االنفاق عل  مشروعات االستصال  الةراعي في الو ن العر ي لتوسيع الم احات 

 المةروعة خاصة من الح وب الغذائية لتح يي االبتفاء الذاتي.
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ثمار ع ر ضرورة حل المشابل وتذليل الع  ات التي تواج  الم تثمر في الدو  العر ية، لتح ين مناخ االست .6
إعداد اجراءات محفةة وحةمة ت هيالت مالية وضري ية لجذب االستثمارات العر ية وال ارجية وت هم في ت لي  

 ال طالة وت فيص الضغة عل  العملة المحلية.
ضرورة وضع خطة و رامج عر ية تكاملية لتح يي االمن الغذائي العر ي، ومعالجة المشابل التي تؤدي إل   .7

 الةراعي مع زيادة الم ةو  االستراتيجي من منتجات الغذاء الرئي ية.تراجع اإلنتاج 
توفير حوافة سعرية وغير سعرية لتشجيع زراعة المحاصيل االستراتيجية مثل ال م  و ناء المةيد من الصوامع  .8

 لت ةينية للمنتجات الةراعية. 
ت اإلن انية من أي قيود عل  ممارسة ضغة عر ي مشترك لضما  إعفاء برنامج األغذية العالمي للم اعدا .9

 تصدير األغذية، 
 تطوير استراتيجية عر ية إقليمية لتوفير االحتيا يات الغذائية،  .10
 تشجيع التعاو  بين الدو  العر ية لتطوير صندوق  وارئ لدعم األمن الغذائي العر ي،  .11
ب رعة أب ر لتتمكن الدو  تعاو  الدو  العر ية في الضغة عل  صندوق الن د الدولي لتفعيل صندوق الطوارئ  .12

 األوكرانية من االستفادة من . –المتضررة من الحرب الروسية 
 رفع إنتاج واست دام الطاقة وتنويع مصادرها. .13
تشكيل فريي عمل من االتحادات التالية )االتحاد العام لل  راء العرب، اتحاد المهندسين الةراعيين العرب،  .14

االتحاد العر ي لمنتجي األسماك، االتحاد العر ي لرسمدة، االتحاد العر ي االتحاد العر ي للصناعات الغذائية، 
لتنمية الصادرات الصناعية، اتحاد المصارا العر ية، اتحاد الغرا العر ية، اتحاد رجا  األعما  العرب، 

دات العر ية( ل حث االتحاد العر ي للتنمية والتكامل االقتصادي( واألمانة العامة للجامعة )إدارة المنظمات واالتحا
س ل التصدي لرزمات الغذائية التي تواج  الدو  العر ية في المرحلة الراهنة ووضع الم ترحات واألفكار الالزمة 
للم اهمة في رسم خار ة م ت  لية لكيفية تح يي التعاو  العر ي المشترك في مجا  األمن الغذائي. وعرض 

 تحادات العر ية النوعية المت صصة في دورت  ال ادمة تمهيداا لطر نتائجها عل  المكتب التنفيذي للملت   اال
 النتائج عل  معالي األمين العام راعي الملت  . 

 ال ند الثالث: "التغيرات المناخية وتاثيراتها عل  اقتصاديات المنط ة العر ية".
أهمية التوج  نحو االقتصاد األخضر بشكل أسرع من خال  التوسع في المشروعات الصدي ة لل ي ة مع االلتةام  -1

 بالمعايير ال ي ية في كل النشا ات اإلنتاجية لل لع وال دمات. 
ت ليل اآلثار االقتصادية لتغير المناخ من خال  ت ني أسس ومعايير االقتصاد األخضر التي تشجع عل  إيجاد  -2

مصادر جديدة ونظيفة للطاقة لات ان عاثات كر ونية من فضة واالعتماد عل  أساليب تكنولوجية للحد من 
ان عاثات الكر و  في المواصالت وت نيات أبثر كفاءة الست دام األراضي الةراعية والحد من تعرية التر ة وحماية 

 التنوع ال يولوجي.
ة في الدو  العر ية عل  غرار "المجلس الو ني للتغيرات المناخية اقترا  إنشاء مجالس و نية للتغيرات المناخي -3

في مصر"، وتكو  هذه المجالس معنية ب ضية التغيرات المناخية وتعمل عل  رسم وصياغة وتحديث 
 االستراتيجيات وال ياسات وال طة العامة لدو  العالم العر ي يمكن أ  تجتمع بشكل دوري لهذا الغرض.

وال ياسات المناس ة للتغيرات المحتملة فيما يتعلي بالت طية العمراني وسياسات التعليم  وضع االستراتيجيات -4
وتعةية ال حث العلمي ون ل التكنولوجيا وإدارة المعرفة بما يرفع الوعي بضرورة التصدي لم ا ر التغيرات 

 المناخية ووضع سياسة مالية م صصة من خال  موازنة الدولة لذلك.
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لمحلية واإلقليمية والدولية في تعةية وتن يي قدرات التكيص مع التغيرات المناخية، وابرام تعةية الشرابات ا -5
 االتفاقيات العملية لتمويل األنشطة ال ضراء والصدي ة لل ي ة وت ني االقتصاد األخضر.

م تدامة، زيادة حجم االستثمار في الطاقة المتجددة لتح يي األهداا الدولية بشا  تغير المناخ والتنمية ال -6
 وتوسيع سوق "ال ندات ال ضراء" بما يدفع ويشجع لكثير من األفراد والشركات عل  التعامل مع هذه األسواق. 

تضافر جهود الجامعات والمرابة ال حثية في بناء استراتيجية ودراسات استشرافية وت ديم الحلو  والم ترحات  -7
 المناخية في المنط ة.وال طة الناجعة لت ليل التداعيات ال ل ية للتغيرات 

تحديث ال ياسات وال وانين والتشريعات بما يعةز األمن ال ي ي والمناخي، وتطوير ال ن  التحتية في األرياا  -8
وأجهةة الرقابة والم ت رات ومعاهد ومرابة اإلرشاد وال حوث وتطوير قدرات الت ةين والت ريد والشحن والتوزيع بما 

 .ي فص الهدر ورفع كفاءة اإلنتاج
 تعةية الشرابات بين ال طاعين العام وال اص عل  أسس شفافة لتح يي أهداا التنمية الم تدامة. -9
إ الق م اب ات تشجيعية للش اب البتكار حلو  ومشروعات تصب في خدمة أهداا التنمية الم تدامة  -10

 لمواجهة التغيرات المناخية في العالم العر ي.
 لمواجهة التحديات المناخية وحماية المد  التراثية العر ية. إعداد االستراتيجية اإلقليمية العر ية -11
العمل عل  إنشاء نظام أجهةة إنذار م كر للتغيرات المناخية لالستعانة ب  في حماية المد  التراثية في العالم  -12

 العر ي.
عية مع التركية وضع استراتيجيات وخطة عمل إقليمية عر ية موحدة لمواجهة التغيرات المناخية ب رامج تنفيذ واق -13

 عل  دعم اقتصاديات الدو  العر ية الف يرة أو النامية والمتاثرة تاثيراا م اشراا بتلك التغيرات.
االستفادة من نتائج ال حث العلمي في الجامعات ومعاهد ال حوث لمواجهة خطر التغيرات المناخية وابتكار  -14

  ل لحماية الموارد الط يعية من النضوب. بدائل الست داماتها في المناشة ال شرية الصناعية في الن
الطلب من األمانة العامة للجامعة النظر في رفع توصية لمؤتمر ال مة العر ية بالمواف ة عل  إنشاء اباديمية  -15

 عر ية أو معهد عر ي للعلوم المناخية وتاثيرها عل  ال ي ة. 
اخية الم دمة إل  معالي األمين العام لجامعة الدو  اقترا  اعتماد االستراتيجية العر ية للتكيص مع المتغيرات المن -16

 العر ية من ق ل األمانة العامة التحاد المهندسين الةراعيين العرب.
 نتائج أعما : ال ند الرابع:

االجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للملت   االتحادات العر ية النوعية المت صصة )األمانة العامة للجامعة:  -1
26/8/2021 ) 

االجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لملت   االتحادات العر ية النوعية المت صصة )م ر األمانة العامة للجامعة:  -2
 (  2021أبتو ر  14

( ومن أهم القرارت 7/6/2022اجتماع الجمعية العمومية غير العا ية لل ركة العربية للمالحة البحرية)القاهرة: ❖
 الصا رة:

المصففف  ال ففانوني للشففركة العر يففة للمالحففة ال حريففة شففارك ال ففيد/ محمففد خيففر ع ففد  بنففاء علفف  الففدعوة الموجففة مففن -
مففدير إدارة المنظمففات واالتحففادات العر يففة فففي اجتمففاع الجمعيففة العموميففة غيففر العاديففة للشففركة العر يففة  -ال ففادر 

 ة بال اهرة.، بم ر وزارة الن ل المصري27/6/2022للمالحة ال حرية والتي ع دت يوم االثنين الموافي 
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حضر وتفراس اجتمفاع الجمعيفة العموميفة معفالي ال فيد الفريفي/ كامفل الفوزير وزيفر الن فل و مشفاركة ممثلفي الفدو   -
جمهوريفة  -جمهوريفة مصفر العر يفة  -دولفة لي يفا  –دولفة الكويف   -)جمهوريفة العفراق  -األعضاء فف  كفل مفن:

ل مفففن ال ففيد اللفففواء بحفففري/ محمففود يحيففف  خضفففير المملكفففة األردنيففة الهاشفففمية( وحضفففر االجتمففاع كففف -ال ففودا  
المصفففف  ال فففانوني للشفففركة العر يفففة للمالحفففة ال حريفففة وممثفففل األمانفففة العامفففة لجامعفففة الفففدو  العر يفففة. ففففي بدايفففة 
االجتماع معالي وزير الن فل رحفب بالمشفاركين ففي االجتمفاع موضفحاا أهميفة التفرابة والتماسفك بفين الفدو  العر يفة 

يا مففن منطففي ال وميففة العر يففة والحفففاظ علفف  مصففال  الففدو  الم ففاهمة فففي الشففركة العر يففة فففي مثففل هففذه ال ضففا
للمالحة ال حرية وأشفار الف  كيانفات عر يفة ناجحفة ففي هفذا اال فار مثفل الج فر العر في للمالحفة واالتحفاد العر في 

ر وتطففوير وتفعيففل للن ففل ال ففر  )سففو ر جيفف ( وهي ففة واد  النيففل بففين مصففر وال ففودا ، وانفف  حففري  علفف  اسففتمرا
هذه الكيانات بما فيها الشركة العر ية للمالحة ال حرية وأشار ان  درس وضعية الشركة بعناية وهناك فرصة ك يفرة 
إلحياء نشا ها من خال  ادخا  م تثمرين لعمل شرابة مع الشركة واالستفادة من ال فوانين الممنوحفة للشفركة مفن 

الوزير ا  هنفاك تحفالص "شفركة   ح ة عل  الشركة واستمرار عملها. وأوضامتيازات واعفاءات ل داد الديو  الم ت
الغرابلي لرعما  الهندسية والشركة ال حرية شي ينج مصر" قدموا عرض إلحيفاء اعمفا  الشفركة مفن خفال  قيفامهم 

ة للمالحففة باعمففا  التطففوير واإلدارة والتشففغيل فففي إ ففار كافففة األنشففطة المففذكورة فففي اتفاقيففة انشففاء الشففركة العر يفف
 ال حرية بعد ت ديد وسداد كافة المديونية عل  الشركة.

ثففم تحففدث ال ففيد اللففواء/ محمففود يحيفف  خضففير المصففف  ال ففانوني للشففركة العر يففة للمالحففة ال حريففة موضففحاا انفف   -
ارات صففدر قففرار رئاسففي بتعيينفف  ممففثالا لجمهوريففة مصففر العر يففة وعضففواا منتففدباا ومصفففياا قانونيففاا للشففركة وف ففاا ل ففر 

ات فففذ كاففففة اإلجفففراءات  11/4/2021الجمعيفففة العموميفففة غيفففر العاديفففة وأضفففاا انففف  منفففذ ت فففلم  لمهامففف  بتفففاري  
الفوريففة لتحديفففد المركففة المفففالي وال فففانوني للشففركة وفروعهفففا الم تلفففة واصفففولها الثابتفففة والمن ولففة والمفففديونيات ومفففا 

لجنة لحصفر أصفو  الشفركة الثابتفة والمن ولفة، وأشفار  عليها من التةامات وال ضايا المتداولة كما أضاا ان  شكل
ال  ان  ورغم اعما  التصفية اال ان  كا  حفري  علف  اإلب فاء علف  هفذا الكيفا  العر في حيفث انف  الناقفل ال حفري 
الوحيد الذ  يمثل الجامعة العر ية والشرعي في مجا  المالحة ال حرية وأضفاا هفذا مفا دفعنفا الف  عفرض موقفص 

، حيث واففي معاليف  علف  م ا  فة رلسفاء حكومفات 8/12/2021معالي األمين العام للجامعة يوم الشركة عل  
الدو  العر ية الم اهمة في الشركة لدراسة ال دائل للحففاظ علف  مصفال  هفذه الفدو  وكفا  مفن نتفائج للفك صفدور 

للمالحفة ال حريفة واسفتعادة قرار رئاسة مجلس الوزراء المصري بالمواف ة عل  وقص اعما  تصففية الشفركة العر يفة 
نشا ها في مجا  الن ل ال حفري واحالفة العفروض الم دمفة الف  الجمعيفة العموميفة للشفركة الختيفار األن فب منهفا، 
وأوضففف  اللفففواء بحفففري/ محمفففود يحيففف  خضفففير المصفففف  ال فففانوني للشفففركة العر يفففة للمالحفففة ال حريفففة انففف  تفففم يفففوم 

ر وزارة الن ففل بمدينففة نصففر بال ففاهرة بنففاءا علفف   لففب الم ففتثمر ، ع ففد اجتمففاع مففع الم ففتثمرين بم فف30/5/2022
وتوجيهات وزير الن ل لت ديم العرض ال اص بالشرابة معهم ولجدية العرض قفدموا شفيكات فوريفة كضفما  لجديفة 

 العرض.
ء هفذه ممثل األمانة العامة لجامعة الدو  العر ية وقدم خلفيفة عفن انشفا –ثم تحدث ال يد/ محمد خير ع د ال ادر  -

ب ففرار مففن المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي وكانفف  تعت ففر مففن انجفف  الشففركات العر يففة  1963الشففركة منففذ عففام 
المشففتركة ولهففا تففاري  مشففرا فففي ا ففار منظومففة العمففل العر ففي المشففترك، كانفف  لهففا خطففوط مالحيففة دوليففة فففي 

مصفففر وسفففاهم  ففففي ال فففتينات  أورو فففا ورسفففيا  وكانففف  هفففي الوكيفففل الرسفففمي للشفففركات المالحيفففة األجن يفففة ففففي
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وال ف عينات فففي ن فل ودعففم المجهفود الحر ففي ففي الحففروب العر يفة مففع الغيفر، ولكففن مفع بدايففة الت فعينات تراجعفف  
الشفففركة وت فففف  كاففففة أنشفففطتها المالحيفففة وف فففدت كامفففل اسفففطولها ال حفففري و عفففض أصفففولها الرأسفففمالية والع اريفففة 

د م ففتح ات العفاملين بهففا، وأضفاا ال فيد/ محمففد خيفر ا  األمانففة وترابمف  عليهفا الففديو  وعفدم ال ففدرة علف  ت فدي
العامففة للجامعففة بففذل  جهففود ك يففرة للم ففاهمة فففي الحفففاظ  علفف  هففذا الكيففا  ال حففري العر ففي الهففام وعففودة نشففاط 
الشركة ال حري والمالحي لتح يي االهداا التي انش   من اجلها والحفاظ علف  مصفال  الفدو  العر يفة الم فاهمة 

ا، وقففد عينفف  األمانففة العامففة للجامعففة ثالثففة مففراق ين للشففركة فففي فتففرات م تلفففة وكانفف  هنففاك أصففوات تنففاد  فيهفف
بحل وتصفية الشركة وأخر  تطالب بالحفاظ عليها وال عي نحو ال حث عن س ل إعادة نشا ها وظلف  األوضفاع 

 ف  تصفففية الشفركة تنفيفذاا ل ففرار دو  حلفو  ممفا اسفتدع  جمهوريففة مصفر العر يفة بصفففتها الم فاهم األب فر ا   ل
، وصفففدر قفففرار جمهوريفففة مصفففر العر يفففة بتعيفففين اللفففواء بحفففري/ 10/3/2021بتفففاري   135مجلفففس الفففوزراء رقفففم 

محمفففود يحيففف  خضفففير ممفففثالا لجمهوريفففة مصفففر العر يفففة ففففي الشفففركة العر يفففة للمالحفففة ال حريفففة وفففف  اجتماعفففات 
واف فف  الجمعيففة العموميففة علفف  حففل  11/4/2021درية يففوم الجمعيففة العموميففة غيففر العاديففة التففي ع ففدت باإلسففكن

وتصفففية الشففركة وتفففويض اللففواء/ محمففود يحيفف  خضففير المصففف  ال ففانوني للشففركة الت ففال اإلجففراءات ال انونيففة 
واإلدارية الالزمة المعنية إلتمفام وانهفاء اعمفا  التصففية. وأوضف  ال فيد/ محمفد خيفر انف  تفم يفوم األر عفاء المواففي 

ل اء ال يد اللواء/ محمود خضير مع معالي األمفين العفام للجامعفة بحضفور مفدير إدارة المنظمفات  8/12/2021
واالتحادات العر ية وتم توضي  موقص الشركة والصعو ات والمعوقات التي تصاحب إجفراءات التصففية ومنهفا ا  

مفن بعفض الم فتثمرين لعمفل حجم الديو  تفوق أصو  الشركة وا  هناك عروض م دم  لل يد المصف  ال انوني 
شرابة لتفعيل عمل الشركة وت ديد كاففة الفديو  الم فتح ة علف  الغيفر. ابفد ال فيد/ محمفد خيفر ا  معفالي األمفين 
العام كا  حري  في هذا الل اء عل  إيجاد بدائل مرضية وموضوعية إلحياء نشفاط هفذه الشفركة وتجنفب خ فائر 

ال  الفدو  الم فاهمة لالسفتفادة مفن االمتيفازات واالعففاءات الهامفة التصفية وات ال ما مفن شفان  الحففاظ علف  مصف
التففي تتمتففع بهففا هففذه الشففركة دو  غيرهففا مففن الشففركات األخففر ، وعليفف  وجفف  معففالي األمففين العففام خطابففات الفف  
رلسففاء الحكومففات فففي الففدو  العر يففة الم ففاهمة فففي الشففركة لدراسففة ال ففدائل المتاحففة إلحيففاء نشففاط الشففركة، وففف  

ام كلمتفف  وجفف  ممثففل األمانففة العامففة للجامعففة الشففكر والت ففدير لجمهوريففة مصففر العر يففة التففي كانفف  وكعادتهففا ختفف
حريصة كل الحرص علف  الحففاظ علف  مؤس فات العمفل العر في المشفترك ومفن ضفمنها هفذه الشفركة العري فة ففي 

 ظل هذه المرحلة التي تواج  فيها المنط ة العر ية تحديات كثيرة.
لففب رئففيس االجتمففاع معففالي الفريففي/ كامففل الففوزير مففن ممثلففي الففدو  األعضففاء إعطففاء رأيهففم فففي قففرار بعففد للففك   -

 جمهورية مصر العر ية ب ي اا التصفية وموضوع الشرابة مع الم تثمرين المشار اليهم أعاله.
ا التصفففية ممثففل جمهوريففة ال ففودا  أوضفف  انفف  منففذ ال دايففة لففم يكففن سففعيد بفف جراءات التصفففية ولففذلك رحففب ب ي ففا -

 ودعم ال رارات الصادرة عن جمهورية مصر العر ية بما فيها ادخا  ال طاع ال اص في الشرابة مع الشركة.
ممثففل دولففة لي يففا قففدم الشففكر الفف  جمهوريففة مصففر العر يففة علفف  اهتمامهففا بالحفففاظ علفف  هففذا الكيففا  وهففو يرحففب  -

 باستمرار نشاط هذه الشركة.
أوضفف  انفف  يؤيففد إي ففاا التصفففية وإدخففا  الم ففتثمرين فففي تطففوير وتفعيففل عمففل  ممثففل المملكففة األردنيففة الهاشففمية -

 الشركة ولكن ينتظر في توضي  رلية هذه الشرابة مع الم تثمرين وما يترتب عليها من إجراءات.
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ممثففل دولففة الكويفف  أوضفف  ا  ال مففانع لديففة لدراسففة وضففعية الشففركة ولكففن بففدو  إي ففاا إجففراءات التصفففية مففع  -
 مناقصة الستحداث عروض جديدة ولكن هو يتحف  عل  إي اا إجراءات التصفية. أهمية وضع

ممثل جمهورية العراق أوض  ا  جمهورية العفراق ترحفب ب فرار جمهوريفة مصفر العر يفة ب عفادة نشفاط الشفركة لفو  -
 هفففذا ال فففرار صفففحي  مفففن الناحيفففة ال انونيفففة وأضفففاا ا  العفففراق حفففري  علففف  ت فففديد م فففتح ات  التفففي يطالفففب بهفففا

 .1991حت   1980الشركة وه  نصي   في أر ا  الشركة العر ية للمالحة ال حرية خال  المدة من 
معالي الفوزير الفريفي/ كامفل الفوزير أوضف  لممثفل دولفة الكويف  انف  مفن الصفعو ة ا  ادخفل م فتثمرين ففي عمفل  -

مر سففوا ي ففاهم ففففي الشففركة وففف  نفففس الوقفف  اسففتمر فففي إجففراءات التصففففية ال  الشففركة لففن ت ففاع بففل الم ففتث
رأسما  الشركة وت ديد ديونها، ولو احب ممثل دولفة الكويف  ا  يفدخل م فتثمرين اخفرين مفن  رفف  ال فاب مفتفو  
لفذلك، كمففا أوضف  معاليفف  لممثففل جمهوريفة العففراق ا  اإلجفراءات التففي نتحففدث عنهفا قانونيففة ح فب اتفاقيففة انشففاء 

ه مرحلففة الح فف  يمكففن لمجلففس إدارة الشففركة ا  يدرسففها فففي الشففركة، وا  ت ففديد الففديو  او م ففتح ات العففراق هففذ
االجتماع ال ادم مع تحالص الم تثمرين كما أضاا معالي  ا  الحديث اال  عن ال دائل وال يارات المطروحفة ففي 
شففكل الشففرابة، وت ففاء  هففل مففواف ين علفف  زيففادة رأسففما  الشففركة للمحافظففة علفف  ن فف ة كففل دولففة م ففاهمة فففي 

  جمهوريففة مصففر العر يففة زيففادة م ففاهمتها بمواف ففة الففدو  األعضففاء وضفف  أمففوا  علفف  ا  يففدخل الشففركة ام تتففول
 الم تثمر في حصة مصر.

بعد المناقشة المطولة واالستماع لمعفالي وزيفر الن فل المصفري ومفداخالت ممثلفي الفدو  األعضفاء وممثفل األمانفة  -
 -العامة للجامعة ات ذت الجمعية العمومية ال رارات التالية: 

ففي  المواف ة باغل ية الدو  األعضاء عل  الغاء قرار التصفية المت ذ ففي اجتمفاع الجمعيفة العموميفة الغيفر عاديفة -
 ، مع ت جيل رفض دولة الكوي ، 11/4/2021

المواف ة عل  كل اإلجراءات المت ذة من ق ل المصف  ال انوني إلتمام وانهاء اعما  التصفية و التصفرفات الماليفة  -
، وف فففاا للت ريفففر المعفففد 30/6/2022وحتففف   11/4/2021الفففذي ات فففذها المصفففف  ال فففانوني للشفففركة اعت فففاراا مفففن 

 يجة اعما  التصفية،بمعرفة المصف  بنت
بتجديففد مففدة الشففركة العر يففة للمالحففة ال حريففة  17/12/2020( المت ففذ بتففاري  45د /7التابيففد علفف  ال ففرار رقففم ) -

 )با  اراب( خم و  عاماا باغل ية أصوات كل من ال ادة ممثلي الدو  العر ية الم اهمة.
ر المصففف  ال ففانوني للشففركة وف ففاا ل ففرارات عففودة مجلففس اإلدارة برئاسففة ال ففيد اللففواء بحففري/ محمففود يحيفف  خضففي -

لمففدة ثالثففة سففنوات علفف  ا  يففتم موافففاة الشففركة وجامعففة الففدو  العر يففة  11/4/2021مجلففس اإلدارة المنع ففدة فففي 
 باسم ممثل كل دولة من الدو  األعضاء المرش  عضواا لمجلس اإلدارة.

لص شففركة الغرابلففي لرعمففا  الهندسففية المتكاملففة المواف ففة علفف  ق ففو  الطلففب الم ففدم مففن ال ففادة الم ففتثمرين )تحففا -
والشفففركة ال حريفففة شفففي ينج مصفففر( بت فففديم عفففرض فنففف  ومفففالي علففف  ا  يفففواف  الشفففركة بتفاصفففيل العفففرض المفففالي 

 -وعرض م ترحين عل  النحو التالي: 
 زيادة رأسما  الشركة للمحافظة عل  ن  ة كل دولة م اهمة. -
ة م اهمتها بمواف ة الفدو  األعضفاء وضف  أمفوا  علف  ا  يفتم اخفذ الم تفر  ام تتول  مصر إدارة االلتةامات وزياد -

 اآلخر يدخل من حصة مصر وي تار المجلس أي من الم ترحين.
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 :(6/2022/ 14 -13)القاهرة: "الندوة القومية حول " ور الحوار االجتماع  ت   عم استقرار أسواق العمل ❖
دولفة عر يفة )األرد ، االمفارات، ال حفرين، تفونس،  16افتتح  النفدوة بمشفاركة ممثلفي أ فراا االنتفاج الثالثفة ففي  -

الجةائفففر، جي فففوتي، ال فففعودية، ال فففودا ، العفففراق، سفففلطنة عمفففا ، فل فففطين، الكويففف ، ل نفففا ، المغفففرب، مصفففر، 
لعر يفففة، والمكتفففب التنفيفففذي لمجلفففس وزراء موريتانيفففا( باإلضفففافة إلففف  ممثلفففين عفففن االمانفففة العامفففة لجامعفففة الفففدو  ا

العمففففل والشففففؤو  االجتماعيففففة بففففدو  مجلففففس التعففففاو  لففففدو  ال لففففيج العر يففففة، وعففففدد مففففن المجففففالس االقتصففففادية 
 واالجتماعي بالدو  العر ية واألمانة العامة لجامعة الدو  العر ية ممثلين من ال طاعين االقتصادي واالجتماعي. 

لمنظمفة العمفل العر يفة كلمفة رحفب فيهفا بالمشفاركين وال  فراء المشفاركين ففي النفدوة، وابفد  ال   ال يد المدير العام -
وال ّنففاء والم ففؤو  بففات أمففرا ضففرورّيا، بففل أخففذ بعففدا اسففتراتيجيا  الهففاداخففال  كلمتفف  علفف  أ  الحففوار االجتمففاعي 

الجففة قضففايا الّتنميففة أبثففر مففن أي وقفف  مضفف  فالوضففع الم ففتجّد الففذي يمففّر بفف  الففو ن العر ففي أصفف   يفففرض مع
الحفففوار االجتمفففاعي الجفففاّد الفففذي يفففتم  إ فففاربم تلفففص تجلّياتهفففا،  وقضفففايا الّتشفففغيل وال طالفففة بم تلفففص أبعادهفففا ففففي 

وكفففذلك الحفففوار االجتمفففاعي الموّسفففع بفففين كاففففة  الثالثفففةخاللففف  ت اسفففم األدوار والم فففؤولّيات بفففين شفففركاء اإلنتفففاج 
رات األزمات كالتي نعيشها حاليفا. كمفا أشفار ففي نهايفة كلمتف  إلف  الحاجفة الفاعلين ألثرائ  وتعةيةه وخاّصة في فت

الماسة إل  ترسي  ث افة الحوار االجتماعي وتكريس ممارسات  عل  أرض الواقع لما ل  من دور هفام ففي مواجهفة 
تتاحيففة تففم التحففديات الج ففام التففي يفرضففها الواقففع المتغيففر علفف  أسففواق العمففل العر يففة.  وفففي نهايففة الجل ففة االف

عففرض فففيلم ت ففجيلي حففو  أهففم وأحففدث أنشففطة منظمففة العمففل العر يففة فففي مجففا  الحمايففة االجتماعيففة وعالقففات 
 العمل. 
  2022/  6/  13اليوم االو : 

 تم خال  اليوم األو  من اعما  الندوة ت ديم جل ات عمل كالتالي: 
 فل طين(  –جل ة العمل االول  : رئيس الجل ة : د. مي أبو عليا ) عما   -

تم خاللها ت ديم عرض مرئي حو  اعال  الم ادئ بشا  الحوار االجتماعي الصادر عن منظمة العمل العر ية 
والذي يتضمن أهم الم ادئ وال ياسات واالليات الالزمة للنهوض بالحوار االجتماعي لت ترشد ب   2012عام 

كما اشتمل  الجل ة عل  ورقة عمل حو  "   الدو  االعضاء عند وضع سياساتها في مجا  الحوار االجتماعي
م ادئ ورليات الحوار االجتماعي وم ؤوليات كافة اال راا والتي تهدا  إل  ت لية الضوء عل  م ادئ ورليات 
الحوار االجتماعي وم ؤوليات كافة األ راا، في ضوء الفرص والتحديات التي يفرضها واقع م ت  ل العمل 

 تصادي واالجتماعي وال ياسي التي يشهدها العالم حالياا.خاصة في مراحل التحو  االق
 سلطنة عما (  –: رئيس الجل ة /ال يد: ناصر الحضرمي ) حكومات  الثانيةجل ة العمل  -

تم استعراض ورقة عمل حو  موضوع "ترسي  ث افة الحوار االجتماعي" والتي اشتمل  عل  مناقشة االشكاليات 
لحوار االجتماعي في ظل التحوالت العالمية الجارية وتداعياتها، والتحديات الداخلية المتعل ة بكيفية ترسي  ث افة ا

لل لدا  العر ية، وكيص يمكن تجديد وتطوير هذا الحوار في مضامين  ونطاق  وفاعلي  مما ي م  برفع هذه 
لعمل والحوار التحديات، كما تناول  الورقة أهم التحوالت العالمية وتداعياتها عل  عالم الشغل وسوق ا

  .االجتماعي
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  6/2022 /14: الثانياليوم 
 الجةائر(  –جل ة العمل الثالثة: رئيس الجل ة ال يد / ع د الكريم سي يوسص )أصحاب اعما   -

قدم خاللها االستال الدكتور / حاف  العموري وزير التشغيل والتكوين المهني االس ي بالجمهورية التون ية ورقة 
عمل حو  " التحديات التي تواجهها عالقات العمل في ظل المرونة في أشكا  العمل ودور الحوار االجتماعي 

مية والتحديات التي فرضتها عل  أسواق العمل والتي في تجاوزها " وتناول  الورقة التاثيرات العمي ة للثورة الرق
أدت إل  ظهور انماط جديدة للعمل وتداخلها وتع د عالقات العمل في إ ارها ، االمر الذي جعل الحكومات 
وحدها غير قادرة عل  تصور وتنفيذ ال ياسات االقتصادية واالجتماعية دو  حوار اجتماعي مع كافة الشركاء 

جهة التحديات ومواب ة المتغيرات، كما  رح  الورقة فكرة  " المرونة اآلمنة " التي ت م  االجتماعيين لموا
ألصحاب العمل بالتصرا المر  في الموارد ال شرية وتوفر للعما  أبثر ما يمكن من االما  الوظيفي من خال  

 ب   يعة ال طاعات ادخا  بعض التعديالت عل  ال وانين كمرونة التعاقد وأنظمة ساعات العمل المرنة ح
 ونظام عمل كل دولة . 

 جل ة العمل الرابعة:  -
خصص  هذه الجل ة لمناقشة المحور ال اص " دور الحوار االجتماعي في دعم قضايا عمل المرأة " قدمت  
ال يدة / سمية صالحي رئي ة لجنة المرأة باالتحاد العام للعما  الجةائريين ، أبدت خاللها عل  أن  و الرغم من 
أ   ال لدا  العر ية قطع  خطوات  ويلة نحو تح يي الم اواة وال ضاء عل  التميية والعنص ضد المرأة، إال ا  
الوضع عل  ارض الواقع مازا  يحتاج المةيد من الجهد لتكريس الوعي باهمية الم اواة كهدا من اهداا التنمية 

ات عامة وتشريعات واليات تنفيذية وحمالت الم تدامة ،  ولن يتم للك إال بالعمل عل  اعداد ووضع سياس
توعوية ت اهم في ترقية مكانة المرأة ودورها في االقتصاد والمجتمع والتنمية بشكل عام، ومن دو  شك، ف   

 للحوار االجتماعي دور أساسي في للك.
وفي إ ار ت اد  ال  رات وتعميم التجارب الناجحة، تم ت ديم عرض حو  تجر ة الجمهورية الجةائرية الشع ية 

 –أصحاب االعما   –الديم را ية في ترسي  ث افة الحور االجتماعي ودعم أ راا اإلنتاج الثالثة )الحكومات 
 العما (. 

 ومن أهم التوصيات:  ❖
مية إلحصائيات العمل لدورها في وضع وتنفيذ وت ييم ال رامج وال طة دعوة الدو  العر ية إل  إيالء أه .1

وال ياسات ال اصة بمجاالت العمل وإنشاء مراصد و نية لرنماط الجديدة للعمل لرصد تطوير هذه األنماط 
 ومد  االق ا  عليها واستشراا تحوالتها.

ار االجتماعي الذي أصدرت  منظمة دعوة مؤس ات الحوار العر ية إل  تفعيل إعال  الم ادئ بشا  الحو  .2
 وتط يي أهداف  ووضعها موضع التنفيذ. 2012العمل العر ية عام 

دعوة الدو  إل  التصديي عل  اتفاقيات العمل العر ية المتعل ة بالحوار والمفاوضة الجماعية والح وق  .3
تاج الثالثة في المنط ة والحريات الن ابية، وللك بهدا تطوير وتنمية الحوار االجتماعي بين أ راا اإلن

 العر ية.
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االهتمام بتدريب الكوادر الن ابية عل  أسس وت نيات الحوار الن ابي والمفاوضة الجماعية من اجل بناء  .4
قدرات منظمات أصحاب االعما  ون ابات العما  لتمكينها من المشاركة بفاعلية في الحوار االجتماعي 

 و ما يضمن جودة م رجات .
مية دور وسائل االعالم العر ية في تعةية الحوار االجتماعي بين الشركاء االجتماعيين، التابيد عل  أه .5

 وإبراز فاعليات وم رجات الحوار االجتماعي، وجعل  أسلوب تعامل من م تلص اال ياا والم تويات.
الم تو   /ال طاع  /تطوير ث افة النهوض بالمفاوضة الجماعية في م تلص م توياتها )م تو  المنشاة  .6

الو ني( والعمل عل  تحديث اآلليات التشريعية والظروا المالئمة لتكريس الحوار االجتماعي بم تلص 
 م تويات  ليوابب المتغيرات والتحديات االقتصادية واالجتماعية.

التابيد عل  أهمية الدور الذي ت وم ب  المجالس االقتصادية واالجتماعية في الدو  العر ية في إرساء  .7
رسي  ث افة الحوار االجتماعي، و ما يح ي العدالة االجتماعية وال لم االجتماعي، وتشجيع الدو  التي وت
يوجد لديها هذه المجالس عل  إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية لتكو  أ اراا لمناقشة مجمل ال ياسات  ال

 العامة واالستراتيجيات االقتصادية واالجتماعية.
الحوار االجتماعي الستيعاب المتغيرات االقتصادية واالجتماعية وخاصة الناتجة  تفعيل وتعميي موضوعات .8

 عن االزمات الطارئة و ما يضمن الحفاظ عل  عالقات العمل وال لم االجتماعي ويح ي التنمية الم تدامة.
مل عل  وضع رليات لتعةية دور المرأة العاملة داخل مرابة صنع ال رار ومؤس ات الحوار االجتماعي والع .9

 ت ني سياسات نوعية و رامج تهدا إل  إرساء الم اواة بين الجن ين وتح ين أوضاع المرأة في العمل.
دعوة أ راا اإلنتاج الثالثة إل  مواجهة التحديات واألزمات االقتصادية واالجتماعية من خال  الحوار  .10

 ي وتعةية ال لم األهلي.االجتماعي المثمر والنةي  والفعا  و ما يكفل تح يي الوفاق االجتماع
)األمانـــة العامـــة:  االجتمـــاع التحضـــير    ـــأن األمـــوال المحجـــوزة والخاصـــة  المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة الزراعيـــة ❖

16/6/2022): 
بشفا    10/2/2022بتفاري    2334(ال فرار رقفم 109تنفيذاا ل رار المجلفس االقتصفادي واالجتمفاعي ففي الفدورة ) -

من الدو  العر ية ورئيس اللجنة الدائمة للشؤو  اإلدارية والمالية لجامعفة الفدو  العر يفة " تشكيل لجنة من ال  راء 
 -والمنظمففة العر يففة للتنميففة الةراعيففة واألمانففة العامففة لجامعففة الففدو  العر يففة )إدارة المنظمففات واالتحففادات العر يففة 

ي إيجففاد رليففة السففترداد أمففوا  المنظمففة العر يففة إدارة الشففؤو  اإلداريففة والماليففة( للنظففر ففف -إدارة الشففؤو  ال انونيففة 
للتنميفففة الةراعيفففة التفففي كانففف  مودعفففة ففففي المصفففرا العر فففي الفففدولي بال فففاهرة، وعفففرض نتفففائج هفففذه اللجنفففة علففف  

 .االجتماع ال ادم للجنة المنظمات للتن يي والمتابعة المن ث ة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي
العامة لجامعة الدو  العر فة )ادارة المنظمفات واالتحفادات العر يفة وإدارة الشفؤو   ع د اجتماع تشاوري بين األمانة -

ال انونية وإدارة الشؤو  اإلدارية والمالية والمنظمة العر ية للتنمية الةراعية للوصو  الف  تواففي يرففع الف  االجتمفاع 
للشففؤو  اإلداريففة والماليففة لجامعففة  الم ففرر ع ففده بمشففاركة خ ففراء الففدو  العر يففة األعضففاء ورئففيس اللجنففة الدائمففة

 الدو  العر ية.
مرح فففاا افتفففت  االجتمفففاع الفففوزير المففففوض / محمفففد خيفففر ع فففد ال فففادر مفففدير إدارة المنظمفففات واالتحفففادات العر يفففة  -

بالمشاركين في االجتماع موضفحاا ا  هفذا الجتمفاع هفو تنفيفذاا ل فرار المجلفس االقتصفادي واالجتمفاعي ففي الفدورة 
بشففا  " تشففكيل لجنففة مففن ال  ففراء مففن الففدو  العر يففة ورئففيس   10/2/2022بتففاري    2334ر رقففم ( ال ففرا109)
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اللجنفة الدائمففة للشففؤو  اإلداريففة والماليفة لجامعففة الففدو  العر يففة والمنظمففة العر يفة للتنميففة الةراعيففة واألمانففة العامففة 
إدارة الشفففؤو  اإلداريفففة  -الشفففؤو  ال انونيفففة  إدارة -لجامعفففة الفففدو  العر يفففة )إدارة المنظمفففات واالتحفففادات العر يفففة 

والمالية( للنظر في إيجاد رلية السترداد أموا  المنظمفة العر يفة للتنميفة الةراعيفة التفي كانف  مودعفة ففي المصفرا 
العر فففي الفففدولي بال فففاهرة، وعفففرض نتفففائج هفففذه اللجنفففة علففف  االجتمفففاع ال فففادم للجنفففة المنظمفففات للتن فففيي والمتابعفففة 

المجلففففس االقتصففففادي واالجتمففففاعي ، وا  هففففذا االجتمففففاع اليففففوم هففففو اجتمففففاع تشففففاوري ألعضففففاء   المن ث ففففة عففففن
اإلدارة و  المنظومفففة العر يفففة للجامعفففة العر يفففة  مفففن األمانفففة العامفففة للجامعفففة ) إدارة المنظمفففات واالتحفففادات العر يفففة

الةراعيففة للوصففو  الفف  م ترحففات محففددة ال انونيففة وادارة الشففؤو  اإلداريففة والماليففة( ووفففد المنظمففة العر يففة للتنميففة 
ومفففن ثفففم عرضفففها علففف  خ فففراء الفففدو  العر يفففة ورئفففيس اللجنفففة الدائمفففة للشفففؤو  اإلداريفففة والماليفففة، وشفففر  خلفيفففة 

أودعفف  المنظمففة  1977الموضففوع الففذي يرجفف  للثمانينففات منففذ انت ففا  الجامعففة مففن ال ففاهرة الفف  تففونس، فففي عففام 
ندوق نهايففة ال دمففة لمففوظفي المنظمففة كوديعففة ماليففة لالسففتثمار فففي المصففرا العر يففة للتنميففة الةراعيففة أمففوا  صفف

، وفي نهاية ال  عينات ومع انت ا  جامعة الدو  العر ية إلف  تفونس و نفاء علف  ال فرارات العر ي الدولي في ال اهرة
الجامعفة  ، تفم إنشفاء صفندوق موحفد لتجميفع أرصفدة1980ال يادية المت ذة في جمهورية مصفر العر يفة ففي عفام 

العر يفففة والمنظمفففات العر يفففة المتواجفففدة علففف  أرض جمهوريفففة مصفففر العر يفففة للصفففرا منففف  علففف  بعفففض مفففوظفي 
األمانة العامة للجامعة ومنظماتها المت صصة اللذين ظلوا متواجدين ففي مصفر وتفامين ح فوق العفاملين ففي هفذه 

ا الففدائم بال ففاهرة ، كمففا أوضفف  ا  هنففاك المنظمففات والمتعففاملين معهففا حتفف  عففودة الجامعففة ومنظماتهففا إلفف  م رهفف
منظمات عر ية أخر  شملها موضفوع تجميفد أرصفدتها، غيفر المنظمفة العر يفة تنميفة الةراعيفة مثفل منظمفة العمفل 
العر يففة ومجلففس الوحففدة االقتصففادية العر يففة والمنظمففة العر يففة للتنميففة الصففناعية والتعففدين والشففركة العر يففة لتنميففة 

، وكمفففا أوضففف  انففف  صفففدرت قفففرارات مفففن مجلفففس جامعفففة الفففدو  العر يفففة والمجلفففس االقتصفففادي الثفففروة الحيوانيفففة 
واالجتماعي تؤكد عل  أ  أموا  صندوقي نهاية ال دمفة ال اصفة بمفوظفي المنظمفة العر يفة للتنميفة الةراعيفة ح فاا 

رية الماليفة( كفا  لهفا رأي رخفر ثابتاا ومشروعاا للمنظمة. ولكن األمانة العامة للجامعة )اإلدارة العامة للشؤو  اإلدا
وهفو أ  األرصفدة الن ديفة التفي كانف  موجفودة بال فاهرة بعفد  12/8/1992بتفاري   2037/1بموجب مفذكرتها رقفم 

انت فاال مؤقتفاا، اسفت دم  شفانها شفا  أمفوا  بفاقي المنظمفات ففي دعفم المنظمفات  1979انت ا  الجامعفة ففي عفام 
واوضفف  ال فففيد محمففد خيففر ا  هفففدا اني عجفففةاا ماليففاا فففي تلفففك الفتففرة، العر يففة ال اصففة األخففر  والتفففي كانفف  تعفف

 االجتماع هو إيجاد رلية السترداد هذه الم الغ التي كان  موجودة لدي المصرا العر ي الدولي بال اهرة.
موضففحا قففرارات مجلففس جامعففة الففدو   رئففيس وفففد المنظمففة العر يففة للتنميففة الةراعيففة –تحففدث المهنففدس رائففد حتففر  -

العر ية وقرارات المجلس االقتصفادي واالجتمفاعي التفي أوضفح  ا  أمفوا  المنظمفة العر يفة للتنميفة الةراعيفة هفي 
 مفنهفي ا  ت فوم األمانفة العامفة للجامعفة باسفترداد الم فالغ واقتر  رلية السفترداد هفذه األمفوا  و حي ثابتاا ومشروعاا 
ن خفففال  اسففت طاع ن ففب معينفففة مففن الم ففاهمات والمتففاخرات المتفففوفرة لهففذه المنظمففات ففففي المنظمففات العر يففة مفف

 الح اب الموحد لد  صندوق الن د العر ي وعل  فترة ال تتجاوز خمس سنوات ". 
الذي أبد عل  ان  وف اا ل رارات مجلس مدير إدارة الشؤو  ال انونية  –تحدث الوزير المفوض/ ياسر ع د المنعم 

دو  العر ية والمجلس االقتصادي واالجتماعي وهي المرجعيات األساسية لجامعة الدو  العر ية التي جامعة ال
ابدت ا  أموا  المنظمة العر ية للتنمية الةراعية والمحجوزة لد  صندوق الن د العر ي هي ح اا ثابتاا ومشروعاا 

األموا  التي من حي المنظمة العر ية للتنمية للمنظمة من الناحية ال انونية والبد من إيجاد رلية السترداد هذه 
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 الةراعية، والبد من ال حث في كيفية ال داد لهذه األموا .
الذي أوض  ا  أموا  المنظمة العر ية للتنمية تحدث الم تشار/ محمد  اهر سيد م تشار باإلدارة المالية 

ت العر ية وهي مديونية لد  المنظمات الةراعية هي لي   لد  األمانة العامة للجامعة ولكنها لد  المنظما
العر ية وان  ال توجد مديونية عل  األمانة العامة للجامعة ولكنها مديونية عل  المنظمات العر ية )مركة التنمية 

 –المنظمة العر ية للمواصفات والم اييس  –منظمة العمل العر ية  –مجلس الوحدة االقتصادية  –الصناعية 
االباديمية الع ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل ال حري( وتم االتفاق عل : النظر في كيفية  -ر ياالتحاد ال ريدي الع

 استرداد األموا  من المنظمات العر ية المت صصة .
بضرورة إيجاد رلية في ضوء الف رة الثانية تحدث ال يد/ إبراهيم كما  من االدارة المالية بجامعة الدو  العر ية 

( وضرورة تفعيل ال رار 121في الدورة ) 3/3/2004بتاري   6415امعة الدو  العر ية رقم من قرار مجلس ج
 والذي ين  عل :

تعت ر أموا  صندوق نهاية ال دمة لموظفي المنظمة العر ية للتنمية الةراعية والتي كان  مودعة كوديعة  -1
 في المصرا العر ي الدولي ح اا ثابتاا ومشروعاا.

تصادي واالجتماعي بصفت  جهة االختصاص إيجاد االلية المناس ة من خال  الطلب من المجلس االق -2
لجنة المنظمات للتن يي والمتابعة المن ث ة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي لضما  استرداد هذه 
 األموا  التي هي من حي المنظمة العر ية للتنمية الةراعية عل  المنظمات العر ية المعنية بهذا الموضوع.

طلب من المنظمة العر ية للتنمية الةراعية متابعة هذا الموضوع مع امانة المجلس االقتصادي ال -3
 واالجتماعي في الجامعة العر ية.

تم االتفاق ا  نتائج االجتماع التشاوري سوا تعرض عل  االجتماع ال ادم المكو  من خ راء الدو   في ال تام،
ارية والمالية، ومن ثم عرض الموضوع عل  لجنة المنظمات للتن يي العر ية ورئيس اللجنة الدائمة للشؤو  اإلد

 والمتابعة في اجتماعها ال ادم تمهيداا الت ال ال رار المناسب من الدورة ال ادمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي.
رية ( للمؤتمر العام لل يئة العربية للطاقة الذرية )الجم و 34( للمجلس التنفيذ  والدورة)69الدورة ) ❖

 (، ومن أهم القرارات الصا رة :23/6/2022-20التونسية:
ناقش  االجتماعات المواضيع المدرجة عل  جداو  أعما  كل من المجلس التنفيذي والمفؤتمر العفام للهي فة والتفي  -

 تركةت في المواضيع التالية:
 .العامللمؤتمر  33للمجلس التنفيذي وقرارات الدورة  68متابعة تنفيذ قرارات الدورة  •
 .2022/ 6/ 10وحت   11/12/2021نشاط الهي ة العر ية للطاقة الذرية خال  الفترة:  •
 .التعاو  مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية •
 .JINR التعاو  مع المعهد المشترك لل حوث النووية •
 .2023استضافة المؤتمر العر ي ال ادس عشر لالست دامات ال لمية للطاقة الذرية  •
 .العر ي ال ادس حو  رفاق توليد الكهر اء وإزالة ملوحة مياه ال حر بالطاقة النوويةالمنتد   •
 .2021الح اب ال تامي وت رير مراجع الح ابات ال انوني لل نة المالية  •
 .2021ت ارير هي ة الرقابة المالية واإلدارية عن ال نة المالية  •
 .2021ت رير المراقب المالي الداخلي للهي ة لل نة المالية  •
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 .2024- 2023موازنة الهي ة العر ية للطاقة الذرية للدورة المالية  •
  .109قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في الدورة العادية  •
 .الكادر الوظيفي للهي ة العر ية للطاقة الذرية •

 :ما ي تجّد من أعمفففا  -
 ي ة.م تر  دورة الكوي  بشا  ت ديم ت رير علمي فني عن دور نشا ط اله •
 م تر  جمهورية العراق تعديل م اهمات الدو  األعضاء في موازنة الهي ة. •
م تر  دولة لي يا باستضافة الهي ة العر ية للطاقة الذرية ممثلي الدو  األعضاء الذين يشاركوا في  •

 االجتماعات الرئي ية للهي ة.
نففاق  المجلففس التنفيففذي للهي ففة بالتفصففيل كففل مواضففيع المدرجففة علفف  جففدو  األعمففا  وأصففدر بشففانها توصففيات  -

 .23/6/2022للمؤتمر العام يوم  والثالثينرفع  للدورة الرابعة 
ارات أهفم اإلجفراءات التفي ات فذها الهي فة لتنفيفذ قفر في الجل ة العامة قدم المدير العام للهي ة العر يفة للطاقفة الذريفة  -

للمفؤتمر العفام، كمفا قفدم ت ريفر مفصفل عفن أنشفطة الهي فة مفا بفين دورتفي انع فاد المفؤتمر العفام  33الدورة ال فاب ة 
)الجمعية العامة( موضحاا األنشطة التدري ية التفي نففذتها الهي فة والمشفاركة الك يفرة للمتفدر ين مفن الفدو  األعضفاء 

م ففتوعب فففي مجففاالت االسففت دامات ال ففلمية للطاقففة الذريففة ، تنميففة ال ففدرات العر يففة ل لففي جيففل عر ففي مففتمكن و 
وأبد المدير العام عل  تطلع الهي ة لترسي  وتطوير تعاونها مع م تلفص الجهفات الدوليفة المعنيفة، وأشفار هنفا إلف  
  توقيعففف  ل روتوكفففو  التعفففاو  ق فففل أيفففام مفففع الوكالفففة الدوليفففة للطاقفففة الذريفففة والفففذي اعت فففره ن لففف  نوعيفففة ففففي التعفففاو 

المشترك مع الوكالة الدوليفة موضفحاا أ  هفذا التعفاو  سفيكو  لف  األثفر الملمفوس علف  تطفوير قفدراتنا ال شفرية ففي 
م تلفففص الففففدو  العر يفففة. كمففففا أشففففار المفففدير العففففام فففففي ت ريفففره إلفففف  تنفيفففذ ع ففففد المففففؤتمر العر فففي ال ففففامس عشففففر 

جمهورية مصفر العر يفة بحضفور معفالي األمفين لالست دامات ال لمية للطاقة الذرية والذي ع د في مدينة أسوا  ب
 العام للجامعة ومعالي وزير الكهر اء والطاقة المتجددة مؤكداا أن  كا  حدثاا علمياا مميةاا.

للهي فة العر يفة للطاقفة الذريفة للتوصفل إلف  العام قراراا باإلشادة بالجهود التي قام  بها اإلدارة العامة  المؤتمرات ذ  -
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعا الهي ة إل  استثمار مذكرة التففاهم الشفاملة بينهفا و فين الوكالفة مذكرة التفاهم مع 

 الدولية للطاقة الذرية في تح يي أهداا الهي ة وخدمة الدو  العر ية.
ن الذي م ره ففي روسفيا وعف JINRقدم المدير العام عرض عن تعاو  الهي ة مع المعهد المشترك لل حوث النووية  -

التن ففيي الففذي تففم مففع المعهففد مففن اجففل بنففاء مركففة معلومففات وم ت ففرات افتراضففية فففي م ففر الهي ففة العر يففة للطاقففة 
الذريففة بتففونس وأشففار المففدير العففام أ  هنففاك مففن  دراسففية م دمففة مففن المعهففد أرسففل  للففدو  العر يففة ولكففن لففم يففتم 

ب من الهي فة المضفي قفدماا ففي التعفاو  مفع المعهفد مفن االستفادة منها حت  اآل ، وات ذ المؤتمر العام قراراا بالطل
أجل بناء مركة المعلومات والم ت رات االفتراضية، كما  لب المؤتمر العام من الهي ة دراسفة األسف اب التفي أدت 
إلفف  احجففام الففدو  العر يففة عففن االسففتفادة مففن المففن  الدراسففية الم دمففة مففن الففدو  األعضففاء وعرضففها علفف  الففدورة 

للمجلففس التنفيففذي للهي ففة والطلففب مففن الففدو  األعضففاء المشففاركة فففي ال ففرامج وأنشففطة المعهففد واالسففتجابة ال ادمففة 
 للم ادرات الم دمة من المعهد من خال  الهي ة.

بعففد اإلحا ففة بمجريففات تنفيففذ المففؤتمر العففام ال ففامس عشففر لالسففت دامات ال ففلمية للطاقففة الذريففة ات ففذ المففؤتمر   -
لشففكر إلفف  جمهوريففة مصففر العر يففة ممثلففة فففي هي ففة الطاقففة الذريففة المصففرية علفف  استضففافتها العففام قففراراا بتوجيفف  ا
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ألعما  المؤتمر وتوفير أس اب نجاح . و لب المفؤتمر مفن اإلدارة العامفة للهي فة إعفادة م ا  فة الفدو  األعضفاء 
 .2023بشا  استضافة المؤتمر العر ي ال ادس عشر لالست دامات ال لمية للطاقة الذرية 

امفا ب صفوص المففؤتمر العر في ال فادس حففو  رففاق توليففد الكهر فاء وإزالفة ملوحففة ميفاه ال حفري بالطاقففة الذريفة ف ففد  -
وافي المؤتمر العام عل  التاري  الم تر  من هي ة المحطات النووية لتوليد الكهر فاء بجمهوريفة مصفر العر يفة ليفتم 

-6الفففة ملوحفففة ميفففاه ال حفففر بالطاقفففة الذريفففة خفففال  الفتفففرة حفففو  رففففاق توليفففد الكهر فففاء وإز  ال فففادسانع فففاد المنتفففد  
في ال اهرة، ودعا المؤتمر اإلدارة العامة للهي ة للتن يي مع هي ة المحطات النووية لتوليفد الكهر فاء  8/12/2022

 فففي جمهوريففة مصففر العر يففة وامانففة المجلففس الففوزاري العر ففي للكهر ففاء)إدارة الطاقففة باألمانففة العامففة للجامعففة( مففن
 اجل تنفيذ أعما  المنتد . 

في األمور المالية استمع أعضاء المؤتمر العام للت ارير التي قدم  من مكتب المراجفع ال فانوني ال فارجي )مفدقي  -
الح ابات ال ارجي( وإل  رئيس هي ة الرقابة المالية واإلدارية وات ذ المؤتمر العام قراراا بتوجيف  الشفكر إلف  اإلدارة 

  جهودهفا المتميفةة وعلف  مواصفلة تح يفي نتفائج ماليفة إيجابيفة ففي ح فابات الهي فة لل فنة الرابعفة العامة للهي ة عل
علفف  التففوالي، وكففذلك علفف  تمكنهففا مففن تح يففي التففواز  المففالي فففي ح ففابات صففندوق نهايففة ال دمففة، كمففا وافففي 

قفدم الشفكر إلف  هي فة الرقابفة  المؤتمر العام عل  الح اب ال تامي للهي ة وت رير مراجع الح ابات ال انوني ، كمفا
ودعفففا اإلدارة  2021، 2020، 2019الماليفففة واإلداريفففة علففف  المهنيفففة التفففي ت فففم  بهفففا ت اريرهفففا عفففن ال فففنوات 

العامفففة للهي فففة إلففف  ت فففوية المالحظفففات الفففواردة ففففي ت فففارير هي فففة الرقابفففة وللفففك وف فففاا لرنظمفففة واللفففوائ  الموحفففدة 
القتصفادي واالجتمفاعي ، كمفا أبفد المفؤتمر علف  عفدد أعضفاء هي فة الرقابفة للمنظمات العر يفة وقفرارات المجلفس ا

الماليففة واإلداريففة )خم ففة أعضففاء ف ففة( وأ  تكففو  الفتففرة الةمنيففة المحففددة ألعمففا  الهي ففة الماليففة واإلداريففة )سفف عة 
اقفة الذريفة عفن ال فنة أيام ف ة(، كما وافي المؤتمر العامفة علف  ت ريفر المراقفب المفالي الفداخلي للهي فة العر يفة للط

 .2021المالية 
، 2023وافي المؤتمر العام )الجمعية العامة( عل  مشروع موازنة الهي فة العر يفة للطاقفة الذريفة لل فنتين المفاليتين  -

 30,000دوالر أمريكفففي )مليفففونين وثالثفففين الفففص دوالر( لكفففل سفففنة منهفففا م لفففغ  2,030,000,00ب يمفففة  2024
والر أمريكففففي( مففففن التمويففففل الففففذاتي والطلففففب مففففن اإلدارة العامففففة عففففرض الموازنففففة دوالر أمريكففففي )ثالثففففو  ألففففص د

المنظمفففات للتن فففيي والمتابعفففة ففففي دورتهفففا ال ادمفففة تمهيفففداا العتمادهفففا النهفففائي مفففن المجلفففس  لجنفففةالم ترحفففة علففف  
 االقتصادي واالجتماعي.

. وففي 109، 108تم إحا ة المؤتمر العام علماا ب رارات المجلفس االقتصفادي واالجتمفاعي ففي دورتيف  العفاديتين  -
الفففوظيفي للهي فففة العر يفففة للطاقفففة الذريفففة نفففاق  المفففؤتمر ت ريفففر لجنفففة الترشفففيحات ال اصفففة  بالكفففادرال نفففد ال فففاص 

م أ  المرشفف  التون ففي كففا  األو  فففي ت يففيم باختيففار خ يففر لإلشففراا علفف  ق ففم الت نيففات النوويففة فففي الهي ففة ورغفف
اللجنفففة إال أ  حفففرص الجمهوريفففة التون فففية علففف  تغليفففب رو  التواففففي بفففين الفففدو  األعضفففاء جعفففل المفففؤتمر العفففام 
ي تار مرش  الجمهورية الل نانية الفدكتور/ خالفد زهرمفا  للتعاقفد معف  ك  يفر لإلشفراا علف  ق فم الت نيفات النوويفة 

طاقففة الذريففة ، كمففا وافففي المففؤتمر العففام علفف  ت ففوية الوضففعية الوظيفيففة لل ففيد/ عففالء الففدين فففي لهي ففة العر يففة لل
مصطف  المراقب الداخلي للهي فة بحيفث ترففع درجتفين مفاليتين لتصف   درجتف  الوظيفيفة أو  مر فوط سفكرتير ثالفث 

 . 1/10/2022بداية من 
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شففا  إعففداد ت ريففر علمففي فنففي دوري عففن نشففاط فففي بنففد مففا ي ففتجد مففن أعمففا  ت ففدم ممثففل دولففة الكويفف  بم تففر  ب -
الهي فة العر يففة للطاقفة الذريففة و عفد االسففتماع إلف  رئففيس وففد دولففة الكويف   لففب المفؤتمر العففام مفن اإلدارة العامففة 
إعفففداد إ فففار عفففام لت ريفففر علمفففي فنفففي دوري يتضفففمن المشفففاريع الفنيفففة وال فففرامج وجهفففود الفففدو  العر يفففة ففففي مجفففا  

 للطاقة الذرية عل  أ  يعرض عل  المجلس التنفيذي للهي ة في اجتماعها ال ادم. االست دامات ال لمية
بما ت دم كل من ممثل جمهورية العراق وممثل دولة لي يا بم ترحات لتعديل ن ب م فاهمات الفدو  األعضفاء ففي  -

موازنات الهي ة العر ية للطاقفة الذريفة و لفب استضفافة الهي فة لممثلفي الفدو  العر يفة وتحمفل نف فات مشفاركتهم ففي 
ل الجامعففة أ  الففدو  األعضففاء تففدفع م ففاهماتها اجتمفاع المجلففس التنفيففذي والمففؤتمر العففام للهي ففة ف ففد أوضف  ممثفف

وف اا للمادة ال م ين للنظام المالي والمحاس ي الموحد وأ  الجهفة التفي لهفا حفي تعفديل ن فب الم فاهمات حصفرياا 
هو مجلس جامعة الدو  العر ية. أما بشفا  استضفافة الهي فة لممثلفي الفدو  المشفاركين ففي اجتماعفات الهي فة فف   

 االقتصادي واالجتماعي ال ت م  بذلك.        قرارات المجلس 
، 21/6/2022( للمجلس التنفيذ  للمركز العربـ  لدراسـات المنـاطق الجاتـة واألراضـ  القاحلـة لتـاريخ 42الدورة ) ❖

عبــر تقنيــة الفيــديو كــونفرانس ومــن أهــم القــرارت  23/6/2022( للجمعيــة العموميــة للمركــز لتــاريخ 36والــدورة )
 الصا رة:

مؤس ات الو نية الةراعية في الدو  العر ية ومؤس ات التمويل العر ية إل  التعاو  والتن يي مع المركة دعوة ال .1
العر ي لدراسات المنا ي الجافة واألراضي ال احلة في مجاالت الدراسات ال حثية والتنموية الةراعية، وتنظيم 

 ة تنفيذ وإشراا.الدورات التدري ية والل اءات العلمية باعت اره بي  خ رة ووكال
دعوة المنظمات الدولية إل  التعاو  والتن يي مع المركة العر ي "أب اد" في مجاالت الدراسات ال حثية والتنموية  .2

 في المنا ي الجافة العر ية. 
 2023المواف ة عل  خطة عمل وموازنة المركة العر ي لدراسات المنا ي الجافة واألراضي ال احلة لعامي  .3

 يغة المعروضة عل  الجمعية العمومية.وفي الص 2024و
 

 
 

 
 

 التالية:المواف ة عل  االعتمادات المرصودة في مشروع موازنة أب اد للعامين المذكورين  .4
رفففففع خطففففة العمففففل والموازنففففة إلفففف  لجنففففة المنظمففففات للتن ففففيي والمتابعففففة تمهيففففداا إلقرارهففففا مففففن ق ففففل المجلففففس  .أ

 االقتصادي واالجتماعي. 
التابيففد علففف  تكليففص المركفففة العر فففي لدراسففات المنفففا ي الجافففة واألراضفففي ال احلفففة "أب ففاد" بمتابعفففة تط يفففي  .ب

اتفاقيفففة التنفففوع الحيفففوي لفففد  الفففدو  العر يفففة، وتن فففيي المواقفففص اتفاقيفففة األمفففم المتحفففدة لمكافحفففة التصفففحر، و 
 بالتعاو  مع اآلليات العر ية والمنظمات العر ية والدولية لات العالقة في هذا المجا . 

األخذ علماا، باالتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها المركة العر ي "أب اد" مع الجامعات والهي ات والمؤس ات  .5
 .36و 35عر ية والدولية خال  الفترة بين دورتي الجمعية العمومية والمنظمات ال

االستمرار والتوسع في مد ج ور التعاو  العلمي والت ني مع المؤس ات الو نية المعنية ومع المنظمات العر ية  .6
 العر ية.والدولية للم اهمة في إيجاد الحلو  المناس ة للمشابل التنموية الةراعية التي تعاني منها الدو  

  موارد لاتية م اهمات الدو   الموازنة العام
 دوالر امريكي 1,600,000 5,400,000 7,000,000 2023
 دوالر أمريكي 1,600,000 5,400,000 7,000,000 2024
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التابيد عل  أهمية متابعة العمل مع هذه الجهات عل  تنفيذ المشاريع واألنشطة ال حثية والتنموية التي تهم  .7
 التنمية الةراعية الم تدامة في الدو  العر ية.

المواف ة عل  متابعة العمل في تطوير عمل المحطات ال حثية باحدث التجهيةات والت انات الالزمة، واالستفادة  .8
ن م رجات العمل الفكري وال حثي وتوظيفها في مجاالت االبتكار وتعميمها عل  اوسع نطاق من خال  تاهيل م

 الكوادر الفنية من الدو  العر ية لتح يي اهداا ال حث العلمي والتطور الت اني وت اد  ال  رات.
)ثالثمائة ألص دوالر أمريكي( في موازنات المركة العر ي لدراسات المنا ي الجافة  $ 300,000اعتماد م لغ  .9

واألراضي ال احلة "أب اد" ال نوية، إلنشاء حاضنة لت ني األفكار والمشاريع اإلبداعية واالبتكارية الةراعية في 
اد"، عل  أ  تعد  م اهمات الو ن العر ي لد  المركة العر ي لدراسات المنا ي الجافة واألراضي ال احلة "أب 

)خم ة ماليين وار عمائة ألص دوالر امريكي(، واجمالي $ 5,400,000الدو  في موازنات المركة العر ي ال  
 )س عة ماليين وثالثة مائة ألص دوالر أمريكي(. $ 7,300,000موازنات  ال نوية ال  

المجلس االقتصادي واالجتماعي الت ال ما  عرض ال رار عل  لجنة المنظمات للتن يي والمتابعة المن ث ة عن .10
 يلةم بهذا الشا  ضمن الموازنة والم اهمات.

دعوة الجهات المعنية في الدو  العر ية لالستفادة من نتائج المشاريع المنجةة من ق ل المركة العر ي "أب اد"  .11
ا  التكيص مع رثار تغير الُمناخ بالتعاو  مع الشركاء اإلقليميين، واالستفادة من ال  رات المترابمة لدي  في مج

 في قطاعي المياه والةراعة.
قيام الدو  العر ية والمنظمات الدولية واإلقليمية لات العالقة، وكذلك صناديي التمويل العر ية، بتوفير الدعم  .12

 الممكن لمتابعة تنفيذ المشاريع الم ت  لية في هذا المجا .
" إنشاء منصة عر ية لت اد  المعلومات حو  "الموارد الةراعية المعدلة المواف ة عل  تكليص المركة العر ي "أب اد .13

وراثياا، ونشر الت انات الحيوية في المنط ة العر ية" عل  الموقع االلكتروني الرسمي للمركة العر ي لدراسات 
 المنا ي الجافة واألراضي ال احلة "أب اد".

او  والتن يي مع المركة العر ي "أب اد"، إلنجاز المنصة الطلب من الدو  العر ية ت مية من  ين م تصين للتع .14
 وت اد  ال يانات والمعلومات.

تشكيل هي ة الرقابة المالية للمركة العر ي لدراسات المنا ي الجافة واألراضي ال احلة "جامعة الدو  العر ية"  .15
رية العراق، دولة لي يا، ( من الدو  األعضاء التالية: جمهورية مصر العر ية، جمهو 2023و 2022للعامين )

 دولة الكوي ، الجمهورية الل نانية. واالحتياط من الدو  التالية: المملكة األردنية الهاشمية، ودولة فل طين.
-28 :الربــــام (( للمجلــــس التنفيــــذ  للمنظمــــة العربيــــة للتنميــــة الصــــناعية والتقيــــيس والتعــــدين61الــــدورة ) ❖

 ، ومن أهم القرارات الصا رة :)30/6/2022
تم المواف ة عل  إدراج بند ما ي تجد من أعما  خاصة بطلب دولة الكوي  التمديد لمدير العام المنظمة  -

 ، وتم اقرار جدو  أعما  عل  النحو التالي:المهندس/ عاد  صفر الص ر لوالية جديدة
 (.61-60ت رير المدير العام عن نشاط المنظمة بين دورتي المجلس التنفيذي ) •
 ( للمجلس التنفيذي.60نفيذ قرارات الدورة )ت رير متابعة ت •
االجتماع ( للجنة التن يي لمرابة ال حوث الصناعية في الدو  العر ية، 21ت ارير وتوصيات: االجتماع ) •

( للجنة 28( للجنة العر ية العليا للت ييس، االجتماع )57( للجنة االستشارية للمترولوجيا، االجتماع )14)
  ة المعدنية.االستشارية ل طاع الثرو 
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( وتوصيات 2022ال اهرة ف راير  – 109قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي )الدورة العادية  •
 ( المعنية بها المنظمة.2021االجتماع االستثنائي للجنة المنظمات للتن يي والمتابعة )دي م ر 

 في موازنة المنظمة. اموقص سداد الدو  األعضاء لم اهماتها ومتاخراته •
 .2021ت رير هي ة الرقابة المالية واإلدارية ورد المدير العام علي  والح اب ال تامي لعام  •
 .2021ت رير المراقب الداخلي لعام  •
 .2021ت رير مراقب الح ابات ال انوني لعام  •
 .2024-2023مشروع برنامج عمل موازنة المنظمة للعامين  •
 ة".اعتماد شعار "معهد التدريب واالستشارات الصناعي •
  لب دولة الكوي  التمديد لمدير العام المنظمة المهندس/ عاد  صفر الص ر لوالية جديدة •
 ( للمجلس التنفيذي.62موعد ومكا  ع د الدورة ) •

ودعوة المنظمة لمواصلة جهودها في تعةية عالقات التعاو  والشرابة مع المنظمات والمؤس ات  التقاريراعتماد  -
العر ية واإلقليمية والدولية لات االهتمام المشترك، ودعوة وزارات الصناعية والتعدين والجهات لات العالقة في 

( ع ر APIP onlineة العر ية )الدو  العر ية للترويج لمنصة  ل ات وعروض المنتجات الصناعية والتعديني
والمواف ة عل  إنشاء لجنة تعمل في نطاق المنظمة لات مواقعها االلكترونية و الوسائل األخر  المتاحة لديها. 

  يعة فنية واستشارية تشمل كافة مجاالت التنمية الصناعية تح  م م  "اللجنة االستشارية للتنمية الصناعية" 
مية الصناعية في الدو  العر ية لتحل محل "لجنة التن يي لمرابة ال حوث تتكو  من ك ار م ؤولي التن

الصناعية في الدو  العر ية: وتم اعتماد مشروع النظام الداخلي للجنة ورفع  إل  الدورة ال ادمة للجمعية العامة 
ا تم المواف ة عل  إلقراره، كما تم اعتماد النظام األساسي للتجمع العر ي للمترولوجيا بالصيغة النهائية، كم

إ الق "الم ادرة العر ية للدستور الغذائي" ودعوة المنظمة للم ا  ة الجهات الو نية في الدو  العر ية المعنية 
 بالدستور الغذائي لمشاركة ممثليها في اجتماعات هذه الم ادرة. 

 لمواصلة االلتةام بتنفيذ قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي. المنظمةدعوة  -
باسرع وق  ممكن، وف اا لن   2022ث الدو  األعضاء المعنية ب داد م اهماتها في موازنة المنظمة لعام ح -

من النظام لمالي والمحاس ي للمنظمات العر ية المت صصة، وحث الدو  األعضاء المعنية  52و50المادتين 
عضاء المعنية الم ادرة ل داد (، والطلب من الدو  األ2021-1980باسرع وق  عن الفترة ) اب داد متاخراته

وف اا للجدولة المعتمدة. والطلب من المنظمة ع د مذكرات تفاهم مع الدو   2009-1980منذ عام  امتاخراته
األعضاء في المنظمة التي عليها متاخرات في موازناتها لجدو  الم الغ غير المعترض عليها ومعالجة الم الغ 

التنفيذي بال عي لد  الجهات المعنية في دولهم لدعم أنشطة المنظمة المعترض عليها، قيام أعضاء المجلس 
 وسداد م اهماتها ومتاخراتها من الوفاء بالتةاماتها وتنفيذ برنامج علها.   

وت رير المراقب الداخلي للمنظمة وت رير  2021الرقابة المالية واإلدارية والح اب ال تامي لعام  هيئةرفع ت رير  -
 ل انوني إل  االجتماع ال ادم للجمعية العامة والتوصية باالعتماد.مراقب الح ابات ا

للجمعية العامة والتوصية بالمواف ة عليها بم لغ  2024-2023رفع مشروع برنامج العمل والموازنة للعامين  -
دوالر من التمويل الذاتي و  جمالي  1125000أمريكي سنوياا من م اهمات الدو  وال اقي   والر 4750000

. والطلب من الجمعية العامة 2022-2021دوالر أمريكي وهي نفس الموازنة لل نتين  9500000لغ م 
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( 2024-2023تفويض المجلس التنفيذي بالمواف ة عل  المناقالت بين أبواب الموازنة المعتمدة للعامين )
جراء التعديالت الالزمة ( من النظام المالي والمحاس ي للمنظمات العر ية المت صصة وإ14والواردة بالمادة )

عل  برامج ومشروعات خطة عمل المنظمة وف اا ل ير العمل في ال طة وما يطرأ من م تجدات بناء عل  
 اقترا  المدير العام للمنظمة.

اعتماد شعار معهد التدريب واالستشارات الصناعية ودعوة الدو  العر ية لع د مذكرات تفاهم مع المنظمة  -
 ج واألنشطة التي ي دمها معهد التدريب واالستشارات الصناعية التابع للمنظمة.لالستفادة من ال رام

بناء عل   لب دولة الكوي  المتضمن التمديد لوالية جديدة ل عادة المهندس/ عاد  صفر الص ر المدير العام   -
لم ططة والتي المنظمة و عد مداخالت الدو  األعضاء بالدعوة لمواصلة جهوده في إنجاز ال رامج واألنشطة ا

ف د أبدي ممثل المملكة المغر ية تاجل تنفيذها ب  ب تداعيات جائحة كورونا وتاثيراتها عل  أنشطة المنظمة. 
التي أوض  فيها أ  هذا الموضوع من اختصاص الجمعية العامة للمنظمة وليس من اختصاص  مالحظات 

 . 2022المجلس التنفيذي للمنظمة لذلك يجب رفع الموضوع إل  الجمعية العامة للمنظمة في أبتو ر 
 2022فم ر با  والية الثانية للمدير العام للمنظمة تنتهي في نو  أوضح  ممثلة األمانة العامة للجامعةبما  -

( من النظام ال اسي لموظفي المنظمات العر ية المت صصة وكا  يجب أ  يتم اإلعال  عن 9تنفيذا للمادة )
شغور المنصب ق ل عام من االنتهاء وأ  األمانة العامة للجامعة أرسل  مذكرة للمنظمة بناء عل   لب بعض 

بشا  اإلعال  عن شغور المنصب ولم تتل   أي رد  الدو  العر ية بموافاتها باإلجراءات التي ات ذتها المنظمة
 109في دورت   2338من المنظمة، كما أوضح  با  المجلس االقتصادي واالجتماعي أصدر ال رار رقم 

و عد بالتابيد عل  المنظمات العر ية المت صصة االلتةام باألنظمة األساسية الموحدة.  10/2/2022بتاري  
المواف ة عل  رفع  لب التمديد لل يد مدير عام المنظمة إل  الجمعية العامة،  :الن اش قرر المجلس التنفيذي

وللك الستكما  الجهود الم ططة في تنفيذ ال رامج والمشاريع التي لم تكتمل ب  ب تداعيات جائحة كورونا و ما 
 يضمن تح ي ها بكفاءة وفاعلية خدمة ألهداا المنظمة.

 
ال  راء بشا  األموا  المحجوزة وال اصة بالمنظمة العر ية للتنمية الةراعية )االسكندرية: اجتماع اللجنة المشكلة من  ❖

 ( ومن اهم ال رارات الصادرة:25/7/2022
تكليص االمانة العامة لجامعة الدو  العر ية بات ال كافة االجراءات لتوفير الوثائي المؤيدة للم الغ التي تم تحويلها  -1

المنظمة العر ية  -مت صصة )االباديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل ال حري ال  المنظمات العر ية ال
مجلس الوحدة االقتصادية العر ية( وال اصة  –منظمة العمل العر ية  –للتنمية الصناعية والت ييس والتعدين 

 بالمنظمة العر ية للتنمية الةراعية.
بتاري   2334( رقم 109ع د اجتماع للجنة المشكلة ب رار من المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  ) -2

مع المنظمات العر ية التي توفرت لد  االمانة العامة للجامعة الوثائي المؤيدة الستالمها للم الغ،  10/2/2022
وللك عل  هام  اجتماعات لتنمية الةراعية إليجاد رلية مناس ة لكيفية سداد تلك الم الغ للمنظمة العر ية ل

 .28/8/2022المجلس االقتصادي واالجتماعي ال ادم يوم 
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( للجنة المنظمات للتنسيق والمتا عة المنب قة عن المجلس االقتصا   واالجتماع : )جم ورية مصر 31الدروة ) ❖

 (.28/7/2022-24مدينة العلمين الجديدة:  -العربية 
للجنة عدد من الموضوعات الهامة من ضمنها خطة وموازنات المنظمات العر ية للعاميين تضمن جدو  أعما  ا

وت ارير هي ات الرقابة اإلدارية  2022-2021، وت ارير إنجازات المنظمات للعام المالي 2024-2023الماليين 
ة ما جاء في الت رير الدوري ، كما ناقش  اللجن2021والمالية والح ابات ال تامية للمنظمات العر ية للعام المالي 

عن مشاركة األمانة العامة )إدارة المنظمات واالتحادات العر ية( في اجتماعات المنظمات العفففر ية المت صصة 
وكذلك نتائج أعفففففما  اللجنففففففة المشكلفففففففة من ال  راء من الدو  العر ية ورئيس اللجنة الدائمة للشؤو  المالية لجامعة 

العر ية والمنظمة العففففففففر ية للتنمية الةراعية واألمانة العامة لجامعة الدو  العر ية )إدارة المنظمات واالتحادات  الدو 
العر ية، إدارة الشؤو  ال انونية، إدارة الشؤو  المالية واإلدارية( للنظر في إيجاد رلية السترداد أموا  المنظمة العر ية 

   مودعة في المصرا العر ي الدولي بال اهرة.للتنمية الةراعية التي كان
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 :الخاصة  المنظمات ومؤسسات العمل العرب  الم ترك الموضوعات  :الحادي عشر البند

لجمعيـــــة العامـــــة لألكا يميـــــة العربيـــــة للعلـــــوم االجتمـــــاع االســـــت نائ  لقـــــرار    -2
 (.26/7/2022والتكنولوجيا والنقل البحر  )القاهرة: 
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 مذكرة شارحة 
   أن 

 لجمعية العامة لألكا يمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر  االجتماع االست نائ  لقرار 
 (26/7/2022)القاهرة: 

______ 
 عرض المـوضوع: 

، 10/2/2022( بتففففففففففاري  109( د.ع )2334أصففففففففففدر المجلففففففففففس االقتصففففففففففادي واالجتمففففففففففاعي ال ففففففففففرار رقففففففففففم ) -
بشفففففا  "الموضففففففوعات ال اصففففففة بالمنظمففففففات ومؤس ففففففات العمففففففل العر فففففي المشففففففترك"، والففففففذي نفففففف  فففففففي ف رتفففففف  

 يلي:  "رابعاا" عل  ما
الفنيفففففة المعنيفففففة بدراسفففففة األنظمفففففة واللفففففوائ  األساسفففففية الموحفففففدة للمنظمفففففات العر يفففففة ع فففففد اجتماعفففففات اللجنفففففة  .1

المت صصفففة، لمراجعفففة التعفففديالت ال اصفففة بالنظفففام األساسفففي لرباديميفففة العر يفففة للعلفففوم والتكنولوجيفففا والن فففل 
إلف  لجنفة  برئاسة دولة قطر، عل  أ  ترفع نتائج أعمالها 2022ال حري، في موعد أقصاه نهاية مارس/ رلار 

 .المنظمات للتن يي والمتابعة في اجتماع استثنائي ُيع د في اليوم التالي الجتماع اللجنة الفنية
ع ففد دورة غيففر عاديففة للمجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي علفف  الم ففتو  الففوزاري، ع ففر ت نيففة "فيففديو كففونفرانس"  .2

  . " يي والمتابعة، العتماد نتائج أعما  لجنة المنظمات للتن2022في إبريل/ ني ا  
لل فففرار الُمشفففار إليففف ، ُع فففد اجتمفففاع اللجنفففة الفنيفففة المعنيفففة بدراسفففة األنظمفففة األساسفففية الموحفففدة بالمنظمفففات  وتنفيفففذاا  -

( برئاسفففة األسفففتال/ أحمفففد صفففال  بفففو مطفففر المهنفففدي، 20/3/2022-19العر يفففة المت صصفففة )األمانفففة العامفففة: 
و حضففور ممثلففي الففدو  األعضففاء واألباديميففة  ،ناعة بدولففة قطففراستشففاري تعففاو  دولففي او  بففوزارة التجففارة والصفف

وتفم مراجعفة التعفديالت الم ترحفة مفن الجمعيفة  .العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن ل ال حري واألمانفة العامفة للجامعفة
ميففة، وُقففدم  العامففة لرباديميففة العر يففة للعلففوم والتكنولوجيففا والن ففل ال حففري علفف  النظففام األساسففي لمففوظفي االبادي

توصفففيات رفعففف  ففففي اليفففوم التفففالي إلففف  االجتمفففاع االسفففتثنائي للجنفففة المنظمفففات للتن فففيي والمتابعفففة المن ث فففة عفففن 
 .المجلس االقتصادي واالجتماعي

( بحضففور ممثلففي 21/3/2022ُع ففد االجتمففاع االسففتثنائي للجنففة المنظمففات للتن ففيي والمتابعففة )األمانففة العامففة:  -
وا لعف   .األباديميفة العر يفة للعلفوم والتكنولوجيفا والن فل ال حفري واألمانفة العامفة للجامعفة الدو  األعضفاء وممثلفي

اللجنففففة علفففف  ت ريففففر وتوصففففيات اجتمففففاع اللجنفففففففة الفنيففففة المعنيففففة بدراسففففة األنظمففففة األساسففففية الموحففففدة للمنظمففففات 
باديميففة العر يففة للعلففوم وإلفف  رئففيس األواسففتمع  إلفف  مففداخالت ممثلففي الففدو  األعضففاء  ،العر يفففففففففففة المت صصفففففففة

يضاحات رئيس اللجنة وممثل األمانة العامة للجامعة. وففي ختفام االجتمفاع، ات فذت إوالتكنولوجيا والن ل ال حري و 
 اللجنة عدداا من التوصيات.

. "سفيففديو كففونفران"ع ففر ت نيففة  24/4/2022ع ففد المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي دورتفف  غيففر العاديففة بتففاري   -
و عفففد ا العففف  علففف  ت ريفففر ونتفففائج أعمفففا  اللجنفففة الفنيفففة المعنيفففة بدراسفففة األنظمفففة األساسفففية الموحفففدة بالمنظمفففات 

، وت ريفففر وتوصفففيات االجتمفففاع االسفففتثنائي للجنفففة (20/3/2022-19العر يفففة المت صصفففة )األمانفففففففففففففة العامفففة: 
( وقففففرار المجلففففس االقتصففففادي واالجتمففففاعي رقففففم 21/3/2022المنظمففففات للتن ففففيي والمتابعففففة )األمانففففة العامففففة: 

التففالي  24/4/2022( بتففاري  2340رقففم ) ، أصففدر المجلففس ال ففرار10/2/2022( بتففاري  109( د.ع )2334)

" 

 مذكرة محدثة
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 نص : 
اعتمففاد التعففديالت ال اصففة بالنظففام األساسففي لمففوظفي األباديميففة العر يففة للعلففوم والتكنولوجيففا والن ففل ال حففري  .1

مفع المواف فة علف   21/3/2022والتي أوص  بها لجنة المنظمفات للتن فيي والمتابعفة خفال  اجتماعهفا بتفاري  
األساسففي لرباديميففة تكففو  علفف  النحففو الم تففر  اإلمففاراتي بشففا  إضففافة ف ففرة فففي المففادة التاسففعة مففن النظففام 

التففالي: "مففع األخففذ فففي االعت ففار مففا ورد بففالف رتين )ج ، د( يجففوز للجمعيففة العامففة لرباديميففة العر يففة للعلففوم 
والتكنولوجيفففا والن فففل ال حفففري الطلفففب مفففن المجلفففس االقتصفففادي واالجتمفففاعي بصففففة اسفففتثنائية التجديفففد لفففرئيس 

 األباديمية". 
يففة العامففة لرباديميففة العر يففة للعلففوم والتكنولوجيففا والن ففل ال حففري ع ففد اجتمففاع اسففتثنائي فففي الطلففب مففن الجمع .2

( مفففن النظفففام األساسفففي 9الت فففال مفففا تفففره مناسففف اا بشفففا  اإلجفففازة التفففي تمنحهفففا المفففادة ) 2022يوليفففو / تمفففوز 
  "رئيس األباديمية.لرباديمية حو  الطلب من المجلس االقتصادي واالجتماعي بصفة استثنائية التجديد ل

االسفتثنائية  ا، ع دت الجمعية العامة لرباديمية العر ية للعلوم والتكنولوجيا والن فل ال حفري دورتهفلهذا ال راروتنفيذاا  -
 :التوصية التالية ( وأصدر26/7/2022: ال اهرة-عل  الم تو  الوزاري )م ر األباديمية بال رية الذكية 

o  واالجتمفاعي اسفتمرار رئاسفة األسفتال الفدكتور/ إسفماعيل ع فد الغففار إسفماعيل الطلب من المجلس االقتصادي
تابيفففداا علففف  االسفففت رار والنجاحفففات المح  فففة علففف  الم فففتو   2024ففففرج لرباديميفففة لفتفففرة تنتهفففي ففففي أبتفففو ر 

 ال ومي والعر ي واإلنجازات التي تم  خال  فترة رئاست .
o وزيفر الن فل المصفري  - عفالي الفريفي/ كامفل ع فد الهفادي الفوزيرالمواف ة عل  تفويض رئيس الجمعية العامفة م

 يم الطلب المشار إلي  بعالية للمجلس االقتصادي واالجتماعي. دفي ت 
 اا مرف فف ،8/8/2022بتففاري   (2026)تل فف  األمانففة العامففة مففذكرة المندو يففة الدائمففة لجمهوريففة مصففر العر يففة رقففم  -

األمفين العفام بشفا   لفب عفرض معفالي وزير الن ل بجمهورية مصفر العر يفة إلف  معالي بها ال طاب الموج  من 
التوصية الصادرة عن االجتماع االستثنائي للجمعية العامة لرباديميفة العر يفة للعلفوم والتكنولوجيففا والن فل ال حففففري 

 .ي()مرف ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي110جدو  أعما  الدورة ) ضمن 26/7/2022بتاري  
 
 المقترح المطلوب: 

 األمر معروض عل  المجلس الموقر للتفّضل بات ال ما يراه مناس اا.
 

" 
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 .العرب  لالختصاصات الصحيةالمجلس  -3

 



- 462 - 

 شارحة مذكرة
   أن

 الصحية لالختصاصات العرب  المجلس
 ــــــــــــــــــــ

 :الموضوع عرض
 (2334)ال ففرار رقففم  (109) المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي علفف  الم ففتو  الففوزاري فففي دورتفف  العاديففة أصففدر -

فففي  ونفف ، بشففا  الموضففوعات ال اصففة بالمنظمففات ومؤس ففات العمففل العر ففي المشففترك، 10/2/2022بتففاري  
 (110) "تكليص األمانة العامة بت ديم ت ريفر إلف  المجلفس االقتصفادي واالجتمفاعي ففي دورتف عل :  ف رت  األول  

ت المجلففففس االقتصففففادي عففففن وضففففعية المجلففففس العر ففففي لالختصاصففففات الصففففحية، ومففففد  التةامفففف  بتنفيففففذ قففففرارا
 ."واالجتماعي واألنظمة واللوائ  األساسية

، 20/2/2022بتفففاري  ( 411) قامففف  األمانفففة العامفففة )إدارة المنظمفففات واالتحفففاد العر يفففة( بموجفففب المفففذكرة رقفففم -
 (2334) بففن  قففرار المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي رقففم ،ب حا ففة المجلففس العر ففي لالختصاصففات الصففحية

 .أعالهالُمشار إلي  
لفف  رئفففيس المكتفففب إب رسففا  مفففذكرة شفففارحة ، 2/3/2022، بتفففاري  قففام المجلفففس العر فففي لالختصاصففات الصفففحية -

التنفيفذي لمجلفس وزراء الصفحة العفرب معفالي الفدكتور خالفد ع فد الغففار وزيفر الصفحة وال فكا  بجمهوريفة مصففر 
الصففحة العفرب الفذي أس ف ، وأهميففة  مجلفس وزراءلتاسفيس المجلففس وت عيتف  ال انونيفة مرجعيفات تتضفمن  ،العر يفة

 و  يعة المجلس العر ي ودوره المحوري في تعةية ال طاعات الصحية في الدو  األعضاء. 
داء أمفن األمانفة العامفة علف  اسفتمرار  في إ فار متابعفة عمفل المجلفس العر في لالختصاصفات الصفحية، وحرصفاا  -

الفدكتور أحمفد بفن محمفد بفن  معفاليللجامعفة و العفام اجتمفاع بفين معفالي األمفين  ع فد رسالت  علف  أبمفل وجف ، تفم
الصفحية، رئفيس الهي فة العليفا للمجلفس العر في لالختصاصفات ع يد ال عيدي وزير الصحة ب لطنة عمفا  رنفذاك، 

والمففوض بمتابعفة العر ي لالختصاصات الصفحية  التنفيذي للمجلسومعالي الدكتور عاد  العدوي رئيس المكتب 
للمجلففس، وتففم التابيففد خففال  األمففين العففام  الففدكتور عمففر الففرواس وسففعادة الففدو  العر يففة،شففؤو  المجلففس بجامعففة 

ق ففل  لعمففل المجلففس العر ففي لالختصاصففات الصففحية مففن الرقابففة اإلداريففة والماليففة أهميففة مراعففاة علفف االجتمففاع 
اقيفة الم فر المؤقف  بفين وكذلك التابيد علف  تعفديل اتف ،مجلس وزراء الصحة العرب ووف ا لآللية المعتمدة من ق ل 

للمالحظفات الفواردة مفن قطفاع  وف فاا  ،حكومة المملكة األردنية الهاشمية والمجلفس العر في لالختصاصفات الصفحية
 الشؤو  ال انونية لد  األمانة العامة لجامعة الدو  العر ية. 

، ورقفففم 2/9/2021بتفففاري  ( 108د.ع )( 2322ن رقفففم )يالموضفففوع وال فففرار هفففذا  قامففف  األمانفففة العامفففة بعفففرض -
ن عففن المجلففس االقتصففادي واالجتمففاعي حففو  وضففعية يالصففادر و  ،10/2/2022بتففاري   (109د.ع ) (2334)

لمجلففففس وزراء الصففففحة العففففرب ومكت فففف   (56)علفففف  الففففدورة العاديففففة المجلففففس العر ففففي لالختصاصففففات الصففففحية، 
، (12)المجلففس قفففراره رقفففم  ات فففذو بم ففر األمانفففة العامفففة، حيففث  24/3/2022-23 يفففوميالتنفيففذي التفففي انع ففدت 

 :الن اط التالية تضمن الذي
 الفففذي الك يففر للتطففور المجلففس وتثمفففين الصففحية، لالختصاصففات العر ففي المجلفففس دور أهميففة علفف  التابيففد •

 الجديد. بتشكيلها للمجلس العليا الهي ة إشراا تح  الصحية لالختصاصات العر ي المجلس يشهده



- 463 - 

 وإداريفاا  قانونيفاا  العفرب الصفحة وزراء مجلفس إلف  الصحية لالختصاصات العر ي المجلس ت عية عل  التابيد •
 .ورقابياا  ومالياا 

 ،ال ادمففة دورتفف  فففي العففرب الصففحة وزراء مجلففس إلفف  وإداري  وفنففي مففالي ت ريففر ت ففديم المجلففس مففن الطلففب  •
 العر ية.  الدو  لجامعة العامة األمانة لد  المعنية الجهات إل  لرفع  تمهيداا 

 وزراء مجلفس اجتماعفات لحضفور الصفحية لالختصاصفات العر في المجلفس دعفوة الفنيفة األمانفة مفن الطلب •
 مراقب. بصفة الصحية، لالختصاصات العر ي المجلس موضوع تناق  التي ،العرب الصحة

 العر ففي للمجلففس يففةواإلدار  الماليففة الرقابففة رليففات وم تففر  الداخليففة والالئحففة األساسففي النظففام مشففروع اعتمففاد  •
 الصحية. لالختصاصات العر ي للمجلس العليا الهي ة أعدت  الذي الصحية لالختصاصات

 الهي ففة أعدتفف  الففذي الصففحية لالختصاصففات العر ففي للمجلففس واإلداريففة الماليففة الرقابففة رليففات م تففر  اعتمففاد •
 الصحية. تلالختصاصا العر ي للمجلس العليا

 فففي الصففحية تلالختصاصففا العر ففي المجلففس باسففتمرار وجهفف  وأ  سفف ي العامففة األمانففة أ  إلفف  اإلشففارة تجففدر −
 وف فاا  العفرب، الصفحة وزراء لمجلفس تابعفاا  المجلفس ي  ف  أ  شفريطة العر يفة، الفدو  جامعفة وشعار اسم است دام
 العفرب الصفحة وزراء مجلفسل والمحاسف ي واإلداري  المفالي اإلشفراا للفك ففي و ما الشا ، هذا في المت عة للنظم
  .الصحية لالختصاصات العر ي المجلس أداء عل 

 اإلدارات مفففن لجنفففة تشفففكيل اقتفففر  الفففذي العامفففة، األمانفففة ففففي واإلداريفففة الماليفففة الرقابفففة قطفففاع رأي اسفففتطالع تفففم −
 األمانففة بصفففتها اإلن ففانية، والم ففاعدات الصففحة إدارة مففن: كففالا  عضففويتها فففي وتضففم العامففة، باألمانففة المعنيففة
 الرقابفففة وإدارة ال انونيفففة، الشفففؤو   وإدارة والموازنفففة، الماليفففة الشفففؤو   وإدارة العفففرب، الصفففحة وزراء لمجلفففس الفنيفففة

 المجلففففس عففففن الصففففادرة بففففال رارات والتةامفففف  الصففففحية لالختصاصففففات العر ففففي المجلففففس وضففففع لت يففففيم الماليففففة،
  العرب. الصحة وزراء ومجلس واالجتماعي ياالقتصاد

 الصففحة وزيففر الهففواري  فففراس الففدكتور/ معففالي مففن 9/8/2022 بتففاري  (4) رقففم المففذكرة العامففة األمانففة تل فف  −
 يشفير بالنيابفة، الصفحية لالختصاصفات العر في للمجلفس العليفا الهي فة رئفيس بصففت  الهاشمية، األردنية بالمملكة

 العامفة، األمانفة م فر ففي 16/1/2022 بتفاري  العفام األمفين معفالي مفع المجلفس وففد دهع  الذي الل اء إل  فيها
 معفالي لتابيفدات وف فاا  دعمف  أهميفة إ فار وففي المجلفس، ألعمفا  الدقي فة الرقابفة من التابد ب صوص وتوجيهات 

 وإدارة الماليففة الشفؤو   إدارة مفن كفل مفن ممفثالا  تضفم لجنفة تشفكيل الصفدد هفذا ففي واقتفر  العفرب، الصفحة وزراء
 و فرق  اآلليفات علف  للوقفوا العرب، الصحة وزراء لمجلس الفنية واألمانة المالية الرقابة وإدارة ال انونية الشؤو  
 العر ففي المجلففس التففةام وتعكففس تمامففاا  واضففحة الصففورة تكففو   بحيففث العر ففي المجلففس لففد  بهففا المعمففو  األداء
 إلف  يرففع وإداري  وفنفي مفالي ت ريفر إلعفداد تمهيداا  إجراءات ، وقانونية ةوال ارجي الداخلية والرقابة التطوير بعملية
 العفرب الصفحة وزراء مجلفس قفرار مفن الثالفث لل نفد تنفيفذاا  وللفك ال ادمفة دورتف  ففي العفرب الصفحة وزراء مجلس
 أعاله. إلي  المشار
 

 :المقترح المطلوب
 األمر معروض عل  المجلس الموقر للتفضل بات ال ما يراه مناس اا. 

 



- 464 - 

 
 

 
 
 

  المجالس الوزارية واللجان: تقارير وقرارات :عشر الثاني البند   

 أوالا: المجالس الوزارية:

ت ريفففففففففر وقفففففففففرارات الفففففففففدورة الرابعفففففففففة عشفففففففففرة للمجلفففففففففس الفففففففففوزاري العر فففففففففي للكهر فففففففففاء  -
 (.20/3/2022)الدوحة: 

 اللجان:ثانياا: 

( للجنفففففففة التن فففففففيي العليفففففففا للعمفففففففل العر فففففففي المشفففففففترك برئاسفففففففة 53اجتمفففففففاع الفففففففدورة ) -
الجمهوريفففففففففة  -م فففففففففر اتحفففففففففاد إلاعفففففففففات الفففففففففدو  العر يفففففففففة معفففففففففالي األمفففففففففين العفففففففففام )

 (.31/5/2022-29التون ية: 

( للجنفففففة العر يفففففة الدائمفففففة لل ريفففففد )الجمهوريفففففة الجةائريفففففة الديم را يفففففة 41االجتمفففففاع ) -
 (.9/6/2022-8 الشع ية:

( للجنففففففففففة المنظمففففففففففات للتن ففففففففففيي والمتابعففففففففففة المن ث ففففففففففة عففففففففففن 31اجتمففففففففففاع الففففففففففدورة ) -
 جمهوريففففففة مصفففففر العر يففففففة: –العلمفففففين  المجلفففففس االقتصففففففادي واالجتمفففففاعي )مدينففففففة

24-28/7/2022.) 
 

 )وثيقة مستقلة( 
 
 

 
 


