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 مذكرة شارحة
 بشأن

 منظمة المرأة العربية  وضع
 ــــــــــــــــ

 عرض الموضوع:
تعمل تحت مظلتها حيث إن إنشائها تم بناًء منظمة المرأة العربية منظمة حكومية منبثقة عن جامعة الدول العربية  •

المنعقدة  116 في الدورة 6126رقم بموجب قراره الوزاري ى جامعة الدول العربية على المستو على موافقة مجلس 
بتاريخ  68في الدورة  1426بموجب قراره رقم  المجلس االقتصادي واالجتماعيموافقة ، و 10/9/2001بتاريخ 

بتاريخ  1435( بموجب قراره رقم 69، وموافقة المجلس االقتصادي واالجتماعي في الدورة )12/9/2001
 .، على اتفاقية انشاء المنظمة13/2/2002

 ،دة الثامنة المعدلة من معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون االقتصادي بين دول جامعة الدول العربيةوفقًا للما •
كما أن قرارات  .لس االقتصادي واالجتماعي هو المرجعية القومية لمؤسسات العمل العربي المشتركجيعتبر الم

 اعتبارها قرارات نهائية وملزمة.المجلس أكدت على التزام المنظمات العربية المتخصصة بقراراته ب
وبناء على ذلك أصبح المجلس االقتصادي واالجتماعي يشرف على المنظمات العربية المتخصصة ويطلع على  •

إنجازاتها ويقيم أدائها ويعتمد برامجها وموازناتها ومراجعة حساباتها الختامية ويناقش تقارير الرقابة التابعة لها ويتم 
 المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي. كل ذلك من خالل لجنة

األنظمة واللوائح والنماذج  12/2/2009بتاريخ  1770/2بموجب قراره رقم اعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي  •
لمنظمات العربية المتخصصة مع إلغاء كافة األنظمة واللوائح والنماذج األساسية الخاصة بالمنظمات الموحدة ل

 .31/3/2009 حتى تاريخالعربية المتخصصة المطابقة والمعمول بها 
( 13/6/2005( عن االجتماع الثاني للمجلس األعلى لمنظمة المرأة العربية )البحرين 8سبق أن صدر القرار رقم ) •

 فيه التأكيد على اآلتي:وتم 
o .عدم خضوع قرارات المجلس األعلى للمنظمة فيما يتعلق باختصاصه للمراجعة أو التعديل من أي جهة 
o .عدم عرض ميزانية المنظمة على أي لجنة من لجان العمل العربي المشترك 
o حيث مراقبة أوجه الصرف  تخضع ميزانية المنظمة لرقابة الهيئة العليا التابعة لمجلس جامعة الدول العربية من

 فقط.
وينطبق عليها ما ينطبق على تلك المؤسسات من إن منظمة المرأة العربية من مؤسسات العمل العربي المشترك  •

تطبيق جميع األنظمة واللوائح والنماذج الموحدة للمنظمات العربية و التزامها بقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي 
ات لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة لعرض موازناتها وبرامجها وإنجازاتها وحساباتها المتخصصة وحضورها اجتماع

 الختامية وتقرير هيئة الرقابة المالية واإلدارية لها تمهيداً لرفع توصيات بشأنها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي. 
بتاريخ  2259( القرار رقم 104سابقة )المجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري في دورته الأصدر  •

مشاركة منظمة المرأة العربية في اجتماعات لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة وعرض ، الذي أكد على 5/9/2019
من اتفاقية إنشاء المنظمة، والطلب من منظمة المرأة العربية تعديل  16و15تنفيذًا للمادتين ، لجنةالتقاريرها على 

المعتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي وقراراته الموحدة اتفاقية إنشائها بما يتماشى مع األنظمة األساسية 
 في هذا الشأن.    

، 2018 أيار/لمنظمة المرأة العربية الذي عقد بالقاهرة في مايو( للمجلس التنفيذي 14في االجتماع غير العادي ) •
صدر قرار باختيار الدكتورة/ فاديا كيوان مرشحة الجمهورية اللبنانية لشغل منصب المديرة العامة للمنظمة لمدة 

 أربع سنوات.



 

ية تركيز الجهود على همعلى أ كانت دعوات الدول االعضاء من خالل المجالس التشريعية والتنفيذية للمنظمة تؤكد  •
نشاء المنظمة وضرورة تحرك المديرة العامة مع الدول االعضاء لحثها على تسديد مساهماتها االهداف االساسية إل

والعمل على مخاطبة الدول غير االعضاء لالنضمام لعضوية المنظمة ومعالجة القضايا والمشاكل االدارية 
 قيق االهداف التي انشأت من اجلها.والتنظيمية التي تضعف قدرة المنظمة على تح

قواعد وإجراءات إنشاء المنظمات العربية  على قرار إنشاء المنظمة لمخالفته تحفظتسبق أن دول  ةهناك ثالث •
في  امنشاطهن ادولتدت جم   ،في مرحلة الحقة. و )السعودية، الكويت، قطر(العاملة في إطار الجامعة المتخصصة 

مع دولة كما أن عالقة المنظمة  .بعض الدول في هذه المنظمةعضوية هناك دعوات جديدة لتجميد ، و ةهذه المنظم
المقر واألمانة العامة للجامعة متوترة واالوضاع المالية في المنظمة تزداد صعوبة نتيجة الصرف غير الرشيد ألموال 

ك الكثير من الشكاوى المرفوعة من ن هناأكما  .والسحب المتواصل من رصيد االحتياطي في المنظمة المنظمة
قضية( نتيجة قرارات  13)بلغت موظفي المنظمة ضد المديرة العامة في المحكمة االدارية لجامعة الدول العربية 

المديرة العامة والتي تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المنظمة أو في األمانة العامة لجامعة الدول 
 العربية.

عدم تناغم بعض الدول في تشتيت جهود المنظمة و تساهم  لعامة للجامعة ترى أن هذه المشاكل والقضايااألمانة ا •
في اجتماعات المجلس التنفيذي والمجلس االعلى لهذه  اً وهذا كان واضح، نشطة وبرامج المنظمةأاالعضاء مع 

 المنظمة والتي شاركت فيها األمانة العامة للجامعة في الفترة االخيرة.
منظمة المرأة العربية ذراع فني لجامعة الدول العربية في مجال تمكين المرأة والمساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق  •

العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع وتحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره 
ألولويات المنظمة  اإلدارة الحاليةان تتفرغ كانت تأمل األمانة العامة للجامعة ك ساسيًا للتضامن العربي، ولذلأركنًا 

في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية وانعكاساتها والعمل على األهداف التي أنشأت من أجلها 
الدول االعضاء واألمانة العامة لجامعة وضاع المرأة العربية بدل الدخول في هذه الخالفات الحادة مع أالسلبية على 

 الدول العربية.
 يطار المصلحة العامة إيقاف تدهور مسيرة هذه المنظمة وايجاد حلول للمشاكل والصعوبات التي تعانإوفي  نقترح •

 تعيد االستقرار واالستمرار االيجابي لهذه المنظمة الهامة. من خالل اتخاذ إجراءات، منها
 

 المقترح المطلوب:
 ألمر معروض على المجلس الموقر للتفضل باتخاذ ما يراه مناسبًا.ا








