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أنشئ المجلس االقتصادي واالجتماعي بموجب أحكام المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك   :أوالً
ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشؤون "والتى تنص على 

 يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيالً لكيد الضرورة  أو من يمثلونهم عن،االقتصادية
 وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلجنة ،بتحقيق األغراض المبنية في المادة السابقة

  ."الشؤون االقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية
 على تعديل 29/3/1977 بتاريخ 3552دول العربية بموجب قراره رقم وافق مجلس جامعة ال  :ثانياً

المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بين دول الجامعة العربية بحيث 
  :يصبح نصها كما يلي

) المجلس االقتصادي واالجتماعي(ينشأ في جامعة الدول العربية مجلس يسمى " .1
ضاء المختصين ووزراء الخارجية أو من ينوب عن هؤالء يضم وزراء الدول األع

تكون مهمته تحقيق أغراض الجامعة االقتصادية واالجتماعية وما يتصل بها مما 
  .نص عليه في ميثاق الجامعة العربية أو هذه االتفاقية

يتولى المجلس االقتصادي واالجتماعي مهمة الموافقة على إنشاء أية منظمة عربية  .2
يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في متخصصة كما 

  ."مواثيقها وذلك وفق األحكام التي يقررها لذلك
  16 اتخذ في دورته العادية 280وافق مجلس الجامعة على مستوى القمة بموجب قراره رقم   :ثالثاً

لدفاع المشترك من المادة الثامنة من معاهدة ا) 1(على تعديل الفقرة  2004 مايو 23تونس 
 :والتعاون االقتصادي لتكون كالتالي

ينشأ في جامعة الدول العربية المجلس االقتصادي واالجتماعي يضم وزراء الدول "
العربية األعضاء المختصين بالشؤون االقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات 

رارية التمثيل الدول األعضاء آخذين في االعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استم
 وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة االقتصادية واالجتماعية وما ،وفعالياته

يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو معاهدة الدفاع المشترك 
 ."والتعاون االقتصادي أو االتفاقات المعقودة في إطار الجامعة

  .ديق غالبية الدول العربية عليهعلى أن  يدخل  حيز النفاذ  عند تص
 وافق المجلس 23/5/2004 بتاريخ 280تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم :    رابعاً

 على تعديل نظامه 6/1/2005-2في دورته غير العادية خالل الفترة االقتصادي واالجتماعي 
  :الداخلي ليكون على النحو التالي
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النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي لجامعـة الـدول العربيـة              :   :يسمى هذا النظام -1

   .ويتضمن القواعد المنظمة إلجراءات انعقاد المجلس وممارسة مهامه
  

   : يقصد ألغراض هذا النظام بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعني المبين إزاء كل منها-2
  .جامعة الدول العربية  :  ــةــــالجامعــ

  

  .المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية  :ـــس  ـــالمجلــ
  

ــة  ــالس الوزاري المج
  ةــــــالمتخصص

:  
  

لتحقيق  المجالس الوزارية العاملة في إطار المجلس االقتصادي واالجتماعي
  .المشتركأغراضه في مجال العمل االقتصادي واالجتماعي العربي 

  

  .الدول العربية األعضاء في المجلس االقتصادي واالجتماعي  :  دول األعضــاء  ــال
  

  .األمين العام لجامعة الدول العربية  :ــام   ـين العـــاألم
  

  .األمانة العامة لجامعة الدول العربية  :  ة العامـــةــاألمان
  

  .الجتماعيأمانة المجلس االقتصادي وا  :  ـســة المجلـأمانـ
  

األمـــين المـــساعد 
  صـــــــالمخت

:  
  

األمـين العـام المـساعد      / األمين العـام المـساعد للـشؤون االقتـصادية          
  .االجتماعية`للشؤون

  

  .أمين المجلس االقتصادي واالجتماعي  :  ـسـأمــين المجلـ
  

ــة   ــات العربي المنظم
  ةــــــالمتخصص

  

:  
  .اقهانط ول العربية والعاملة فيجامعة الدالمنظمات العربية المنبثقة عن   

ــع  ــسات المجتم مؤس
  ةــي العربيــالمدن

:  
  

بـشكل   المؤسسات العربية غير الحكومية وغير الهادفة للربح والتي تعمـل 
اته واجتماعات أجهزتـه    تطوعي والتي يوافق المجلس على حضورها اجتماع      

  .بصفة مراقب
  

  .وتها للمشاركة أو الحضور بصفة مراقبالجهات التي يقرر المجلس دع  :  ونــــــالمراقبـ
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 للوزراء المختصين بالشؤون االقتصادية والماليـة       ،تكون عضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي     -1

 آخذة في االعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية اسـتمرار          ،والذين تحددهم حكومات الدول األعضاء    
  .*ل وفعاليتهالتمثي

 لجنة الشؤون االقتصادية ولجنـة      -يكون للمجلس لجنتان رئيسيتان على مستوى الخبراء والفنيين          -2
 .الشؤون االجتماعية

لجنـة المنظمـات   " يكون للمجلس لجنة لمتابعة نشاط المنظمات والتنسيق مع األمانة العامة تسمى             -3
 ".للتنسيق والمتابعة 

 ق طبيعة عمله والمهام المكلف بهاومؤقتة أو فنية وفرق عمل وفللمجلس أن ينشئ أية لجان دائمة  -4
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يقوم المجلس بالعمل على تحقيق األغراض االقتصادية واالجتماعية المبينة في ميثاق جامعة الدول                  
االتفاقات المعقودة  العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بين دول الجامعة العربية و          

  : وله على األخص،في إطار الجامعة العربية
اإلشراف على كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية في العمل العربي المشترك واألجهزة العاملـة              -1

  .في إطارها
ج الالزمـة   ـرسم السياسة العامة للتكامل والتعاون االقتصادي واالجتماعي العربي وتخطيط البرام          -2

 .تابعة تنفيذها وم،لذلك

وضع االستراتيجيات المشتركة للعمل االقتصادي واالجتماعي العربي لتكون أساساً لتخطيط وتنفيـذ             -3
 .ومتابعة مجاالت العمل االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك

 ويـتم   ،إعداد الملف االقتصادي واالجتماعي الذي يعرض على مجلس الجامعة على مستوى القمـة             -4
 الجامعة على المستوى الوزاري في دورته التحضيرية للقمة للنظر فـي إدراجـه              رفعه عبر مجلس  

 .على جدول األعمال

تحديد التكاليف المالية لألنشطة والبرامج التي تكلف أمانة المجلس القيام بتنفيذها في إطار موازنـة    -5
 .األمانة العامة للجامعة

امها المبينة في مواثيقها ودعوتها للقيام     اإلشراف على حسن قيام المنظمات العربية المتخصصة بمه        -6
 .بمشروعات مشتركة وفقا للشروط التي يقرها المجلس

 .تقديم توجيهات ملزمة للمنظمات العربية المتخصصة فيما يتعلق بموازناتها وأنظمتها -7

                                                 
من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع ) 1(حددت القمة العربية عضوية المجلس إلى حين استكمال إجراءات المصادقة على تعديل الفقرة   *

  23/5/2004 بتاريخ 3 ثانيا فقرة 280المشترك والتعاون االقتصادي بموجب قرارها رقم 
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 .الموافقة على إنشاء أية منظمة عربية جديدة، وعلى إلغاء أو دمج القائم منها -8

 األمين العام   ترك ودراسة التقارير التي يقدمها    ة التنسيق العليا للعمل العربي المش      اإلشراف على لجن   -9
 .إلى المجلس بشأن نشاط هذه اللجنة وسير العمل بها

تنفيذ المهام التي يقررها مجلس الجامعة على مـستوى القمـة فـي مجـال العمـل االقتـصادي                   -10
  .واالجتماعي العربي المشترك

االقتصادية ولجنة الشؤون االجتماعية متابعة تنفيذ القرارات والسياسات التي         تتولى لجنة الشؤون    -11
يقرها المجلس واقتراح بنود جدول أعماله ومشاريع القرارات والتوصيات المتعلقة بنشاط كل منهما             
والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة المنضوية تحت كل مـن اللجنتـين             

  .جتماع التحضيري للمجلسلعرضها على اال
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 ويجوز لـه    ،أيلول/شباط وسبتمبر /يعقد المجلس دورتي انعقاد عاديتين كل عام خالل شهري فبراير          -1

  .أن يعقد اجتماعا غير عادي بناء على طلب دولتين من الدول األعضاء على األقل
 قبل موعد االجتماع التحضيري لوزراء الخارجيـة العـرب          يعقد المجلس اجتماعاً تحضيرياً مباشرة     -2

للقمة العربية إلعداد الملف االقتصادي واالجتماعي الذي يعرض على مجلس الجامعة على مستوى             
  .القمة

يقوم األمين العام بتوجيه الدعوة ألدوار االنعقاد العادية قبل موعد االنعقاد بشهر على األقل وتوجيه                -3
عقاد غير العادية واالجتماع التحضيري في موعد ال يقل عن خمسة عشر يوما من        الدعوة ألدوار االن  

 .تاريخ موعد االنعقاد
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يحضر اجتماعات المجلس بصفة مراقب وبدعوة من األمانة العامة ممثل عن المجـالس الوزاريـة                -1

ات المدرجـة فـي جـدول      المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة لشرح وتوضيح الموضـوع       
 ويمثـل المجلـس     .األعمال مما يتصل حصراً بمجاالت نشاطها وشؤونها عندما يطلب منهـا ذلـك            

الوزاري المختص من يحدده المجلس المعني ويمثل المنظمة أمينها العام أو مديرها العـام أو مـن                 
  .يفوضه

ماعات المجلس ولجانـه     بصفة مراقب في اجت    ، المعتمدة ،تحضر مؤسسات المجتمع المدني العربية     -2
  .وذلك بدعوة من األمانة العامة وفقاً للضوابط والمعايير التي يقرها المجلس



-6-                                                                                                                         } م2005>%�>� : ا���ه�ة{

لألمين العام وبموافقة المجلس دعوة ممثلين عن دول غير عربية أو هيئات أو مؤسسات دولية أو                  -3
ـ                  ،بعربية تربطها مع الجامعة اتفاقات أو بروتوكوالت أو مذكرات تفـاهم للحـضور بـصفة مراق

 .الجلسات العلنية للمجلس
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  .يكون للمجلس جهاز فني دائم في األمانة العامة يسمى أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي -1
يشرف على أمانة المجلس أمين المجلس االقتصادي واالجتماعي يسميه األمين العام مـن مـوظفي         -2

  .األمانة العامة
تعد أمانة المجلس الدراسات والبحوث التي تتعلق باختصاصات المجلس وكذلك ما يوكل إليها مـن                -3

 .تنفيذ برامج العمل التي يقررها

 وترفـع لـه تقـارير       ،تقوم أمانة المجلس بمتابعة تنفيذ قراراته وفق اآلليات التي يحددها المجلس           -4
 .متابعة دورية  بذلك
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:&وً. 

تعد أمانة المجلس مشروع جدول أعماله في دور انعقاده العادي وتبلغه للدول األعضاء مع الـدعوة       -1

  .لالجتماع قبل شهر من بدء الدورة
تتلقى أمانة المجلس مقترحات الموضوعات التي تطلـب الـدول األعـضاء والمجـالس الوزاريـة          -2

 وذلك فـي موعـد      ، جدول أعمال المجلس   المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة إدراجها على     
 ويجـب أن تكـون      . لبـدء دور االنعقـاد العـادي       التاريخ المحدد غايته خمسة وأربعين يوما من      

  .الموضوعات مشفوعة بالمذكـرات التفسـيرية الالزمة
يمكن لمؤسسات المجتمع المدني العربية اقتراح موضوعات على جدول أعمال المجلس ذات عالقـة       -3

مانة العامة بعد استيفاء هذه الموضوعات لمتطلبات العرض اقتراح إدراجها على جدول            بأعماله ولأل 
 .األعمال

تدرج أمانة المجلس الموضوعات المستوفية لمتطلبات العرض على جدول أعمال المجلس وترفـق              -4
بجدول األعمال المذكرات المفصلة للموضوعات المعروضة والتقارير المقدمة من لجان المجلس أو            

 .رهاغي

تدرج أمانة المجلس في جدول أعمال كل دور انعقاد عادي تقريراً عن نشاطاتها واإلجراءات التـي                 -5
  .اتخذتها لتنفيذ قراراته
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 والدورة التحضيرية للمجلـس     ،تعد أمانة المجلس مشروع جدول األعمال للدورات غير العادية للمجلس         

 .ل األعضاء قبل أسبوعين من موعد عقد أي منهما وترسله إلى الدو،التي تسبق القمة العربية
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  .يكون انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره ممثلون ألغلبية الدول األعضاء -1
  .لكل دولة صوت واحد ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الدول األعضاء وتكون ملزمة لمن يقبلها -2
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يصادق المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي على جدول أعماله وله أن يضيف إلى الجدول بنـود         -1

  .غير مدرجة فيه بقرار يصدر باألغلبية
تدرج في جدول أعمال أدوار االنعقاد غير العادية البنود التي عقدت الدورة من أجلها وذلك مـا لـم         -2

 .نظر في غيرها من المواديقرر المجلس بإجماع اآلراء ال
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  .تكون اجتماعات المجلس غير علنية إال في الحاالت التي يقرر فيها المجلس علنية جلساته -1
 ويجوز له أن يعقد اجتماعاته في أية دولة ،يعقد المجلس أدوار انعقاده في مقر جامعة الدول العربية  -2

  .من الدول األعضاء
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تكون رئاسة المجلس عند افتتاح كل دور انعقاد عادي على أساس الترتيب الهجائي ألسماء الـدول                 -1

  .األعضاء
تستمر رئاسة المجلس في مزاولة أعمال الرئاسة إلى أن تسند لخلفها فـي مـستهل أعمـال دور                   -2

  .االنعقاد العادي التالي
جنة االقتصادية واللجنة االجتماعية واالجتماع التحضيري لكبار المـسؤولين         تكون رئاسة كل من الل     -3

 .للدولة التي تتولى رئاسة دورة المجلس

 القمـة  لتي تسبق مجلس الجامعة علـى مـستوى  تكون رئاسة المجلس في اجتماعاته التحضيرية ا     -4
 .العربية للدولة التي لها رئاسة هذه القمة
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 وقبل موعد مناسب    ،تبدأ أعمال دورات انعقاد المجلس باجتماعات اللجنتين االقتصادية واالجتماعية         -1

 ويـســبق اجتمـاع المجلـس علـى     .من موعد االنعقاد العادي للمجلس على المستوى الوزاري    
  .المستوى الوزاري اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين بالدول األعضاء

ن االقتصادية واالجتماعية بنود مشروع جدول أعمال المجلس ومـشاريع القـرارات            تقترح اللجنتا  -2
 .والتوصيات الخاصة بهما كل حسب اختصاصها وترفعها إلى االجتماع التحضيري لكبار المسؤولين

يتولى االجتماع التحضيري لكبار المسؤولين إعداد مشروع جدول األعمال بصيغته النهائية ورفعـه              -3
 .إلى المجلس

جتمع اللجان الفنية والدائمة أو المؤقتة وفرق العمل في الفترة مـا بـين أدوار االنعقـاد وترفـع                   ت -4
 .توصياتها إلى المجلس

 وتقوم بإبالغ الدول األعضاء والجهات المعنية       ،تدعو أمانة المجلس الجتماعات اللجان وفرق العمل       -5
قبل أسبوعين على األقل من التاريخ      بما يطرأ على موعد االجتماع من حيث انعقاده أو تأجيله وذلك            

 .المحدد لالنعقاد
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يكون انعقاد اللجان الدائمة صحيحاً إذا حضره ممثلون ألغلبية الدول األعـضاء وتتخـذ توصـياتها         -1
 .بأغلبية الحاضرين وتكون اجتماعاتها سرية

فنية وفرق العمل على مستوى الخبراء وترفع تقريرهـا متـضمنا كافـة             تكون اجتماعات اللجان ال    -2
 .وجهات النظر إلى اللجنة االقتصادية أو اللجنة االجتماعية أو المجلس وفقاً لالختصاص

 في بداية اجتماعها رئيساً ومقرراً لهـا مـن بـين     ، أو فريق عمل   ، أو مؤقتة  ،تنتخب كل لجنة فنية    -3
 .أعضائها

 . بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة موضوعات معينةلكل لجنة أن تشكل من -4

يجوز أن تجتمع لجنتان أو أكثر لبحث موضوع معين ويرأس االجتماع أكبر رؤساء اللجان المجتمعة         -5
سناً ويكون االنعقاد صحيحاً إذا حضره ممثلون ألغلبية األعضاء في كل لجنة وتـصدر توصـياتها                

 .بأغلبية الحاضرين

ع اللجان وفرق العمل محاضر تدون فيها خالصة مداوالتها والـنص الكامـل         توضع الجتماعات جمي   -6
 .للتوصيات التي تتخذها وترفق بها البيانات والوثائق الخاصة بها
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  .للمجلس أن يقرر عرض الموضوعات ذات الطابع السياسي على مجلس الجامعة -1
 . المجلس بعرض قراراته التي تتضمن التزامات مالية على مجلس الجامعة للتصديق عليهايقوم -2



-9-                                                                                                                         } م2005>%�>� : ا���ه�ة{

�%9!
�'�
:א�د�
א)F��

د�א,�
���Eع
 

للمجلس أن يعهد إلى أي من لجانه أو أحد أعضائه دراسة موضوع معين ويوزع تقريره على األعضاء                  
  .قبل الجلسة التي يبحث فيها بيوم واحد على األقل
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يشرف األمين العام على وضع مضابط أو محاضر يدون فيها ما دار في المداوالت وما اتخـذ مـن                    -1

  .قرارات في اجتماعات المجلس ولجانه
تقوم أمانة المجلس بتلقي وطبع وتبليغ الوثائق والتقارير والقرارات ومضابط ومحاضر االجتماعات             -2

ظ وثائق المجلس في محفوظات الجامعة وترجمة ما تدعو الضرورة لترجمته ونـشر البيانـات           وحف
  .عن الجلسات وبوجه عام تتولى كل المهام التي يرى المجلس تكليفها بها

تتولى أمانة المجلس إعداد هذه المضابط والمحاضر وطبعها وتوزيعها على أعضاء المجلس بأسرع              -3
 .ما يمكن

م وضع مضابط لبعض الجلسات وفي هذه الحالة يكتفي بمحـضر يثبـت فيـه               للمجلس أن يقرر عد    -4
 ثم يوقع عليه    ،القرار الذي يصدره المجلس ويوزع هذا المحضر على األعضاء ويعتمد من المجلس           

 . وتسري هذه األحكام على لجان المجلس أيضاً،الرئيس ومقرر الجلسة
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  :ت  المجلس وفقا للنظام اآلتــيتدور مداوال 
  .يعرض الرئيس الموضوع عرضا مجمال ويدعو أمانة المجلس إليضاح ما تراه عند االقتضاء -1
  .تعطي الكلمة حسب ترتيب طلبها من الرئيس -2
يطرح الرئيس على المجلس االقتراح بإقفال باب المناقشة فإذا وافقت أغلبية المجلس أعلن الرئيس               -3

 .القرار بذلك

 ويعلن الرئيس   ، التي يراد أخذ الرأي عليها     ، كتابة مشروعات القرارات والتعديالت واالقتراحات     تقدم -4
 .نتيجة أخذ اآلراء
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  .يجوز تعديل هذا النظام بقرار يصدره المجلس بموافقة أغلبية الدول األعضاء 

  
  

  .)6/1/2005 –ع .غ.د -1541ق ( على هذا النظام بموجب قراره رقم وافق المجلس االقتصادي واالجتماعي


