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 مذكرة  ارحة
 نأب 

 م روع البرنامج العرب  للتنافسية 
 دددددددددددددددددددددد

  رض الموضوع:
مجةةةةةا  التنافسةةةةةية باعتبار ةةةةةةا  فةةةةةيمشةةةةةترك لةةةةةى تطةةةةةوير العمةةةةةة  العربةةةةةى الض األمانةةةةةة العامةةةةةةتسةةةةةعى  -

مةةةةةن خةةةةةر  تنميةةةةةة  االقتصةةةةةاديوالنمةةةةةو  امة والرخةةةةةاء االجتمةةةةةاعيوسةةةةةيله لتحقيةةةةةق التنميةةةةةة المسةةةةةتد
  بالةةةةةدو  العربيةةةةةة  لمواكبةةةةةة التطةةةةةورات العالميةةةةةة االقتصةةةةةاديةدرة التنافسةةةةةية لجميةةةةةع القطاعةةةةةات القةةةةة

د مةةةةةن الرخةةةةةاء للمةةةةةواطن العربةةةةةى  قليميةةةةةة والعالميةةةةةة لتحقيةةةةةق المزيةةةةةوتلبيةةةةةة احتياجةةةةةات األسةةةةةواق ار
عقةةةةدت وفةةةةي  ةةةةذا الشةةةةنن    وذلةةةةك مةةةةن خةةةةر  التعةةةةاون المسةةةةتمر بةةةةين القطةةةةاعين العةةةةام والخةةةةا .

 و  للمجةةةةةةالس الوطنيةةةةةةة للتنافسةةةةةةية فةةةةةةي الةةةةةةوطن العربةةةةةةياالجتمةةةةةةاع التنسةةةةةةيقي األ األمانةةةةةةة العامةةةةةةة
لجم وريةةةةةةةة ا: الةةةةةةةدو  العربيةةةةةةةة التاليةةةةةةةةبمشةةةةةةةاركة وذلةةةةةةةك   (20/6/2012 :مقةةةةةةةر االمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة)

التونسةةةةةية  الجم وريةةةةةة الجزائريةةةةةة الديمقراطيةةةةةة الشةةةةةعبية  دولةةةةةة قطةةةةةر  جم وريةةةةةة مصةةةةةر العربيةةةةةة  
 ميةةةةةةة أالتنكيةةةةةةد علةةةةةةى : مةةةةةةن أ م ةةةةةةا االجتمةةةةةةاع عةةةةةةدة توصةةةةةةياتصةةةةةةدر عةةةةةةن و  .المملكةةةةةةة المغربيةةةةةةة

بمسةةةةةةاعدة الةةةةةةدو  العربيةةةةةةة لبةةةةةةذ  المزيةةةةةةد مةةةةةةن الج ةةةةةةود رنشةةةةةةاء مجةةةةةةالس وطنيةةةةةةة للتنافسةةةةةةية  يسةةةةةةع
فةةةةةةةي  ةةةةةةةذا مةةةةةةةن خبةةةةةةةرات الةةةةةةةدو  العربيةةةةةةةة  واالسةةةةةةةتفادةجامعةةةةةةةة الةةةةةةةدو  العربيةةةةةةةة ل األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة

 .الخصو 
 اجتماعةةةةةات مةةةةةع المنظمةةةةةةات العربيةةةةةة المتخصصةةةةةة العاملةةةةةةة ةخمسةةةةةاألمانةةةةةة العامةةةةةةة عقةةةةةدت  كمةةةةةا -

   و ةةةةةةةيذرع الفنيةةةةةةةة المتخصصةةةةةةةة لجامعةةةةةةةة الةةةةةةةدو  العربيةةةةةةةةباعتبار ةةةةةةةا األ  مجةةةةةةةا  التنافسةةةةةةةية فةةةةةةةي
  (10/2/2013 يقي األو  )مقةةةةةةةةةر األمانةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة:االجتمةةةةةةةةةاع التنسةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى النحةةةةةةةةةو التةةةةةةةةةالي:

 االجتمةةةةةةاع التنسةةةةةةيقي ( 16/4/2013-15 :)مقةةةةةةر األمانةةةةةةة العامةةةةةةةاالجتمةةةةةةاع التنسةةةةةةيقي الثةةةةةةاني 
(  االجتمةةةةةةةةاع التنسةةةةةةةةيقي الرابةةةةةةةةع )مقةةةةةةةةر األمانةةةةةةةةة 9/2/2014  :)مقةةةةةةةةر األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة الثالةةةةةةةةت

نةةةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةةةة: (  االجتمةةةةةةةةةةةةةةةاع التنسةةةةةةةةةةةةةةةيقي الخةةةةةةةةةةةةةةةامس )مقةةةةةةةةةةةةةةةر األما26/11/2014العامةةةةةةةةةةةةةةةة: 
28/2/2016 .) 

األكاديميةةةةةةةةة  :و ةةةةةةةةي) مجةةةةةةةةا  التنافسةةةةةةةةية فةةةةةةةةيالمنظمةةةةةةةةات العربيةةةةةةةةة المتخصصةةةةةةةةة العاملةةةةةةةةة قامةةةةةةةةت  -
العربيةةةةةةةة للعلةةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةةا والنقةةةةةةة  البحةةةةةةةري  المنظمةةةةةةةة العربيةةةةةةةة للتنميةةةةةةةة ارداريةةةةةةةة  المنظمةةةةةةةة 

ة الصةةةةةةناعية  العربيةةةةةةة للتنميةةةةةةة الزراعيةةةةةةة  المنظمةةةةةةة العربيةةةةةةة للسةةةةةةياحة  المنظمةةةةةةة العربيةةةةةةة للتنميةةةةةة
( المركةةةةةةز العربةةةةةةي لدراسةةةةةةات المنةةةةةةاطق الجافةةةةةةة واألراضةةةةةةي القاحلةةةةةةة  مجلةةةةةةس الوحةةةةةةدة االقتصةةةةةةادية

الجوانةةةةب التاليةةةةة: علةةةةى كةةةةدت المناقشةةةةات أوقةةةةد  .مجةةةةا  التنافسةةةةية فةةةةينشةةةةطت ا ور يت ةةةةا أبعةةةةرر 



- 175 - 

نقاشةةةةةية لنشةةةةةر مف ةةةةةوم التنافسةةةةةية أ ميةةةةةة عقةةةةةد ور  العمةةةةة  وحلقةةةةةات    ميةةةةةة موضةةةةةوع التنافسةةةةةيةأ
حةةةةةةت الةةةةةةدو  التةةةةةةي لةةةةةةيس لةةةةةةدي ا مجةةةةةةالس وطنيةةةةةةة للتنافسةةةةةةية علةةةةةةى السةةةةةةعي   ن العربةةةةةةيالةةةةةةوط فةةةةةةي

روع برنةةةةامج عربةةةةي للتنافسةةةةية لةةةةى بلةةةةورة مشةةةةالتوصةةةة  ض :أ ةةةةم نتةةةةائج االجتماعةةةةاتمةةةةن و  رنشةةةةائ ا.
طاعةةةةةةةات االقتصةةةةةةةادية بالةةةةةةةدو  لةةةةةةةى نشةةةةةةةر الةةةةةةةوعى بن ميةةةةةةةة القةةةةةةةدرة التنافسةةةةةةةية لجميةةةةةةةع القي ةةةةةةةدف ض
ضنشةةةةةائ ا  والتنكيةةةةةد علةةةةةى فسةةةةةية مجةةةةةالس وطنيةةةةةة  للتنا ء لةةةةةم تةةةةةن التةةةةةيومسةةةةةاعدة الةةةةةدو    العربيةةةةةة
التعلةةةةةةةيم والتةةةةةةةي تشةةةةةةةم    ولويةةةةةةةةتحديةةةةةةةد دور القطاعةةةةةةةات ذات األ ميةةةةةةةة تنفيةةةةةةةذ البرنةةةةةةةامج و علةةةةةةةى أ

والبحةةةةةةةت العلمةةةةةةةي  الزراعةةةةةةةة واالمةةةةةةةةن الغةةةةةةةذائي  الصةةةةةةةناعة والتعةةةةةةةةدين  السةةةةةةةياحة  النقةةةةةةة " وذلةةةةةةةةك 
سسةةةةةةات الدوليةةةةةةة واالقليميةةةةةةة التواصةةةةةة  مةةةةةةع  جميةةةةةةع الم  لتحقيةةةةةةق  ةةةةةةدف البرنةةةةةةامج العربةةةةةةي و ةةةةةةو 

مشةةةةةةةةروع  رفةةةةةةةةعبالخةةةةةةةةامس التنسةةةةةةةةيقي وصةةةةةةةةى االجتمةةةةةةةةاع أوقةةةةةةةةد  .مجةةةةةةةةا  التنافسةةةةةةةةية فةةةةةةةةيالعاملةةةةةةةةة 
 .للموافقة عليه واالجتماعي االقتصاديلى المجلس ض (1)مرفق البرنامج العربى للتنافسية 

للتنافسةةةةةةةية علةةةةةةةى منةةةةةةةدوبيات الةةةةةةةدو  بتعمةةةةةةةيم مشةةةةةةةروع البرنةةةةةةةامج العربةةةةةةةي األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة قامةةةةةةةت  -
ت ةةةةةةةا والطلةةةةةةةب ضلي ةةةةةةةا موافا  25/9/2016 بتةةةةةةةاريخ 5/5097 رقةةةةةةةمرت ا بموجةةةةةةةب مةةةةةةةذكعضةةةةةةةاء األ

 .واالجتمةةةةةةاعي االقتصةةةةةةاديللعةةةةةةرر علةةةةةةى المجلةةةةةةس  تم يةةةةةةدا    بشةةةةةةننه مرحظةةةةةةات ومرئيةةةةةةاتبنيةةةةةةة 
 5/6808  ورقةةةةةةةم 21/11/2016بتةةةةةةةاريخ  5/6230مةةةةةةةذكرات اسةةةةةةةتعجا  رقةةةةةةةم  توجيةةةةةةةهكمةةةةةةةا تةةةةةةةم 
دولةةةةةةة االمةةةةةةارات :  ةةةةةةى  دو  6مةةةةةةن  ا  ردودعامةةةةةةة األمانةةةةةةة التلقةةةةةةت وقةةةةةةد . 25/12/2016بتةةةةةةاريخ 

العربيةةةةةةة المتحةةةةةةدة  الجم وريةةةةةةة الجزائريةةةةةةة الديمقراطيةةةةةةة الشةةةةةةعبية  جم وريةةةةةةة السةةةةةةودان  جم وريةةةةةةة 
األمانةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة قامةةةةةةةةةت و . (2 )مرفةةةةةةةةةق   الجم وريةةةةةةةةةة التونسةةةةةةةةةيةالعةةةةةةةةةراق  الجم وريةةةةةةةةةة اللبنانيةةةةةةةةةة

حةةةةو  المشةةةةروع مرحظات ةةةةا بةةةةداء رمجةةةةددا  األعضةةةةاء والطلةةةةب ضلي ةةةةا الةةةةدو  بةةةةاقي بةةةةالتعميم علةةةةى 
 .16/4/2017بتاريخ   3/1104رقم مذكرة االمانة العامةبموجب    وذلكالعربي

 

 :المقترح المطلوب
 .الموقرة التخاذ ما ترا  مناسبا   مر معرور على اللجنةاأل
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 م روع
 البرنامج العرب  للتنافسية 

 
 تمهيد:

م أداة مةةةن أدوات تحقيةةةق النمةةةو لةةةدو  أصةةةب  اليةةةو القةةةدرة التنافسةةةية أو مةةةا يسةةةمى التنةةةافس بةةةين ا
والرخةةاء االجتمةةاعي ومقيةةةاس علةةى قةةدرة الدولةةةة علةةى تحقيةةق معةةةدالت نمةةو سةةريعة فةةةي  واالسةةتدامة

ن تنافسةةية الةةدو  تبةةين ألي درجةةة يمكةةن ألي بلةةد  متوسةةط دخةة  الفةةرد مةةن اجمةةالي النةةاتج المحلةةي  وا 
  العالميةبي متطلبات األسواق االقليمية و تحت ظروف سوق حرة و نزي ة أن ينتج خدمات وسلع تل

 على الدخ  الحقيقي للمواطنين وتعم  على زيادته بمرور الوقت .وفي نفس الوقت تحافظ 

لةةى الجةةو السةةائد والعةةام الةةذي تعمةة  بةةه م سسةةات الدولةةة أو ضضةةافة ضوتعتبةةر بيئةةة أداء األعمةةا  
االقتصاد الكلي بالدو  عالميا واقليما  م سسات القطاع الخا  من أ م العوام  الم ثرة في تنافسية
" قةةدرة شةةركات  (Enright, M. J)لةةذا فةةان التنافسةةية علةةى مسةةتوى القطةةاع والتةةي عرف ةةا انراييةةت 

قطةةاع صةةناعي معةةّين فةةي دولةةة مةةا علةةى تحقيةةق نجةةا  مسةةتمر فةةي األسةةواق الدوليةةة  دون االعتمةةاد 
مةن الم ةم جةدا نةه نة في  ةذ  الصةناعة" لةذا فلك الدولعلى الدعم والحماية الحكومية وبالتالي تمّيز ت

لةةى أ ميةةة مشةةاركة القطةةاع الخةةا  بصةةورة حقيقيةةة وفاعلةةة فةةي عمليةةات كثيةةرة تقةةوم ب ةةا ضااللتفةةات 
الةدو  من ةا سةن القةةوانين وايضةا رسةم السياسةةات الن  ةذا القطةاع الخةةا  أقةرب لةتلمس االيجابيةةات 

 م على كون ا محفزة أو مقيدة لعم  الم سسات.والسلبيات في القوانين التي تسن واألقدر على الحك

ومةةن منطلةةق التعةةاون والتنسةةيق بةةين األمانةةة العامةةة لجامعةةة الةةدو  العربيةةة والمنظمةةات العربيةةة 
المتخصصةةةةةة باعتبار ةةةةةا االذرع الفنيةةةةةة المتخصصةةةةةة لجامعةةةةةة الةةةةةدو  العربيةةةةةة فةةةةةي شةةةةةتى األنشةةةةةطة 

ن أضدارة الملكية الفكرية والتنافسةية    -لعربية االقتصادية  فقد ارتنت االمانة العامة لجامعة الدو  ا
 تشارك المنظمات في وضع مشروع البرنامج العربي للتنافسية ومتابعة تنفيذ  .

 

 أ م التعريفات الخاصة بتنافسية الدول
 تسم  بتحقيق  توفر م سسات وسياسات اقتصادية” تعرف القدرة التنافسية للدولة على أن ا

النمو على ارتفاع  على أن يرتكز  ذا  في المدى الطوي  رتفعةمنمو اقتصادي بمعدالت 
في السوق العالمي  وبما  ضنتاجية كافة عناصر ارنتا  بمعدالت تفوق نظيرت ا لدى المنافسين

  (1).“يضمن بدور  تحسن مستوى معيشة المواطنين

                                                 

 .المنتدى العربي للتنافسية (1)

(1فق )مر  
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  توفير مستوى القدرة على ضنتا  سلع وخدمات طبقا  لمعايير ومتطلبات األسواق الدولية مع
 (2)معيشة مرتفع للمواطنين يزداد  ارتفاعا   واستدامة على المدى الطوي .

  قدرة دولة ما على تحقيق معدالت نمو سريعة ومتواصلة في متوسط دخ  الفرد من ضجمالي
  (3)الناتج المحلى على مدى فترات طويلة.

 قاليم على تحقيق مستويات تدعيم قدرة المنشات والقطاعات ارنتاجية والمناطق والدو  واأل
-factorومعام  التوظيف ) (factor incomeعالية نسبيا  في معام  الدخ )

employment."(4)(  في ظ  ظروف المنافسة الدولية 
  التي تقوم علي تحلي  الحقائق والسياسات التي  االقتصاديةالتنافسية  ي أحد مجاالت المعرفة

تضمن استمرارية نمو م سسات ا وازدياد قيمت ا وتحقيق تحدد قدرة دولة ما على توفير بيئة 
  (5)المزيد من الرخاء لشعب ا. 

  تتضمن التنافسية عوام  ارنتاجية  والكفاءة  والربحية  ولكن ا ليست  دفا  في حد ذات ا ألن ا
تمث  مجموعة من العوام  الم مة التي ت دف ضلى تحقيق مستوى معيشة أعلى وتحقيق 

ف ي تعد األداة لتحقيق تلك األ داف. وعلى المستوى العالمي  تقدم  –اعي الرخاء االجتم
التنافسية القاعدة التي على أساس ا يمكن زيادة مكاسب األفراد بدون حدوت التضخم كنثر 
سلبي ل ذ  المكاسب ويكون ذلك عن طريق رفع مستوي ارنتاجية وتحسين الكفاءة في ضطار 

  (6)التخص  الدولي.
لةةةذين كتبةةةوا عةةةن تنافسةةةية الةةةدو  "مايكةةة  بةةةورتر" و ةةةو أو  مةةةن قةةةدم ارطةةةار النظةةةري ومةةةن أ ةةةم ا

فبالنسةةبة لبةةورتر  1990الةةذي نشةةر عةةام  ” لمف ةةوم تنافسةةية الدولةةة فةةي كتابةةه "الميةةزة التنافسةةية لألمةةم
ارنتاجيةةة علةةى المسةةتوى الةةوطني  فةةإن المف ةةوم الوحيةةد الةةذي لةةه معنةةى بالنسةةبة  لتنافسةةية الدولةةة  ةةو

د مف ةوم التنافسةية علةى ارنتاجيةة والتةي تعنةةي القةدرة علةى زيةادة المخرجةات االقتصةادية  لكةة  يعتمة)
عنصةةر(  وقةةد أدت نظريةةة بةةورتر ضلةةى تحويةة  األنظةةار عةةن اال تمةةام بةةالميزان التجةةاري للدولةةة  أو 

لمحرك عوام  ارنتا  ضلى دراسة عوام  االقتصاد الكلي والجزئي الم ثرة على ارنتاجية والتي تعد ا
 الرئيسي للتنافسية والنمو على المدى الطوي .

 

                                                 

 .1992 -المجلس األمريكي لسياسة التنافسية  (2)
 .1996-تقرير التنافسية العالمي  –المنتدى االقتصادي العالمي  (3)
 .1996 -ظمة التعاون ارقتصادى والتنميةمن (4)
 .2003 -الكتاب السنوي للتنافسية –المع د الدولي ردارة التنمية  (5)
المجموعة االستشارية للتنافسية "تعزيز التنافسية األوروبية"  التقرير األو  المقدم ضلى رئيس المفوضية األوروبية    (6)

 .1995 –اء الحكومات  وقادة الدو  ور س
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ومةةن أ ةةم التعريفةةات الخاصةةة  بالتنافسةةية والقائمةةة أساسةةا  علةةى أفكةةار بةةورتر تلةةك التةةي يتبنا ةةا  
التقريةةةةر العةةةةالمي للتنافسةةةةية الصةةةةادر عةةةةن المنتةةةةدى ارقتصةةةةادى الةةةةدولي: "  ةةةةو مجموعةةةةة العوامةةةة   

ضنتاجيةةةةة دولةةةةة مةةةةا  وبالتةةةةالي تحةةةةدد مسةةةةتوى الرخةةةةاء  والسياسةةةةات  والم سسةةةةات التةةةةي تحةةةةدد مسةةةةتوى
 ارقتصادى".

وتعةةةةرف التنافسةةةةية العربيةةةةة "علةةةةى أن ةةةةا األداء الحةةةةالي والكةةةةامن لرقتصةةةةاد العربةةةةي فةةةةي ضطةةةةار  
القطاعةةات واألنشةةطة التةةي تتعةةرر لمزاحمةةة مةةن قبةة  االقتصةةاديات األجنبيةةة" ويتميةةز  ةةذا التعريةةف 

نطاق أنشطة محددة ذات صلة مباشةرة بالتنافسةية وفةي الوقةت للتنافسية عن غير  بننه يحصر ا في 
نفسةةه يحقةةق الةةربط مةةع ضطةةار نظةةري واضةة  مةةن االقتصةةاد الةةدولي والصةةناعي  و ةةو أكثةةر داللةةة مةةن 

 . (7)حيت السياسة االقتصادية التي يتعين ضتباع ا

كبيةر فةي الميةزان يعد مف وم التنافسية مف وما  حديثا  نسبيا  ارتبط ظ ةور  بتفجيةر مسةنلة العجةز ال
  وارتفاع المديونيةة الخارجيةة (1987-1981كية خر  الفترة من )التجاري للواليات المتحدة األمري

ثةةر ان يةةار االتحةةاد السةةوفيتي أ  ودة مكثفةةة لر تمةةام ب ةةذا المف ةةومل ةةا ثةةم شةة دت بدايةةة التسةةعينات عةة
 السابق  وتشك  النظام العالمي الجديد وظ ور مف وم العولمة.

أثبتت الدراسات أن الوصو  لمف وم دقيةق للتنافسةية لةيس بةاألمر اليسةير كةون  ةذا المف ةوم  وقد
زاء  ذ  الصةعوبات تةم تقسةيم تعةاريف التنافسةية الشةائعة ضلةي ثرثةة فئةات  يتطور ويتغير باستمرار وا 

  ي:  
الفئةةةة فةةةان  الفئةةةة التةةةي تنخةةةذ باالعتبةةةار أوضةةةاع التجةةةارة الخارجيةةةة للةةةدو  فقةةةط  ووفقةةةا  ل ةةةذ  أوالا:

تعريف التنافسية يرتبط بنوضاع الميزان التجاري للدولةة   حيةت يةد  الفةائر فيةه علةي قةوة 
 تنافسية للدولة فقط   والعجز يد  علي تد ور في تنافسية الدولة.

تعريةةف التنافسةةية وفقةةا  لمسةةتويات المعيشةةة فقةةط  و نةةا تعةةرف التنافسةةية علةةي أن ةةا " قةةدرة  ثانيدداا:
ق مستويات معيشة متزايدة ومطردة من خر  تحقيق معةدالت مرتفعةة مةن الدولة على تحقي

 النمو االقتصادي مقاسا  بمعد  نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي ارجمالي.
الفئة التي تنخذ في االعتبار أوضاع التجارة الخارجية ومستوي المعيشة  و نةا فةان مف ةوم  ثالثاا:

تةةوازن فةةي ميزان ةةا التجةةاري  بارضةةافة ضلةةي قةةدرت ا علةةي التنافسةةية يشةةير ضلةةي تحقيةةق الدولةةة ل
 تحسين مستويات المعيشة ألفراد ا.

                                                 

 .مجلة اقتصاديات شما  افريقيا العدد الرابع -د/ نوري منير  (7)
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 أ داف البرنامج العرب  للتنافسية

 

 نشر الوعي بن مية القدرة التنافسية لجميع القطاعات االقتصادية بالدو  العربية. .1

من م شرات ومتغيرات التعرف على التقارير الدولية التي تصدر في التنافسية بما يتضمنه  .2
 لبناء م شرات خاصة بالتنافسية في الدو  العربية.

تةةدعيم الةةروابط مةةع المجةةالس والم سسةةات ذات اال تمةةام المشةةترك علةةى المسةةتوى ارقليمةةي  .3
 والدولي.  

ضصةةةدار تقريةةةر سةةةنوي يتضةةةمن رصةةةد الوضةةةع الحةةةالي للتنافسةةةية بالةةةدو  العربيةةةة السترشةةةاد  .4
 نافسية في الدو  العربية.صناع القرار والمعنيين بالت

اقترا  السياسات واآلليات الرزمة لتحسين وتعزيز القدرات التنافسية من خر  النتائج التي  .5
 تصدر ا المنظمات العربية وتعرر علي المجلس االقتصادي واالجتماعي بصفة دورية.

االسةةتفادة مسةةاعدة الةةدو  العربيةةة التةةي لةةم تنشةةء مجةةالس رنشةةاء مجةةالس وطنيةةة للتنافسةةية و  .6
مةةن خبةةرات الةةدو  العربيةةة ذات المجةةالس الوطنيةةة للتنافسةةية وتةةدعيم الةةروابط مةةع المجةةالس 

 والم سسات ذات اال تمام المشترك علي المستوي ارقليمي والدولي.
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 آليات تنفيذ أ داف الم روع
 

 آلية التنفيذ  الهدف م
نشةةةةر الةةةةوعي بن ميةةةةة  1

القةةةةةةةةةةةةةةةدرة التنافسةةةةةةةةةةةةةةةةية 
لجميةةةةةةةةةةع القطاعةةةةةةةةةةات 

القتصةةةةةةةادية بالةةةةةةةدو  ا
 العربية.

عقةةد سلسةةلة مةةن ور  العمةة  والنةةدوات والحلقةةات النقاشةةية التةةي تتنةةاو  
القدرة التنافسية في العديد من القطاعات وتعميق مفةا يم التنافسةية فةي 

 المنطقة العربية.
 
 

التعرف علةى التقةارير  2
الدوليةةةةة التةةةةي تصةةةةدر 
فةةةةةةةةي التنافسةةةةةةةةية بمةةةةةةةةا 
يتضمنه من م شةرات 

لبنةةةةةةةةةةةةةةةاء  ومتغيةةةةةةةةةةةةةةةرات
م شةةةةةةةةةةةةةرات خاصةةةةةةةةةةةةةة 
بالتنافسةةةية فةةةي الةةةدو  

 العربية.

  التواصةةة  مةةةع جميةةةع الم سسةةةات الدوليةةةة أو االقليميةةةة التةةةي تصةةةدر
تقارير التنافسية من اج  المتابعة وتنكيد حصةول م علةي المعلومةات 

 الصحيحة.
  عقةةةد اجتماعةةةات تنسةةةيقية مةةةع القطاعةةةات االقتصةةةادية الحكوميةةةة فةةةي

ات التنافسية وشر  أ ميةة تةنثير القطاعةات الدو  العربية لزيادة القدر 
 علي بعض ا البعر.

  التواصةة  مةةع القطةةاع الخةةا  وتعزيةةز مبةةدأ التعةةاون مةةا بةةين القطةةاع
 الحكومي والخا  لزيادة القدرة التنافسية.

ضصةةةةدار تقريةةةةر سةةةةنوي  3
يتضةةمن رصةةد الوضةةع 
الحةةةةالي للتنافسةةةةية فةةةةى 
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدو  العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
السترشةةةةةةةةةةةةةةاد صةةةةةةةةةةةةةةناع 
القةةةةةةةةةةةةةةةرار والمعنيةةةةةةةةةةةةةةةين 

التنافسةةةةية فةةةةي الةةةةدو  ب
 العربية.

وضع محاور التقرير وكيفية الحصو  على البيانات التي ستساعد في 
وضع مث   ذا التقرير والتواص  مع جميع الج ات التي يمكن ان 
 تدعم اصدار  ذا التقرير كحد أقصى  ثرت سنوات من اقرار  ذا

يع البرنامج لحين بناء م شرات خاصة بالتنافسية العربية لجم 
القطاعات بعد ا يتم اصدار التقرير السنوي للتنافسية فى الدو  

 العربية
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اقتةةةةةةةةةةةةةرا  السياسةةةةةةةةةةةةةةات  4
واآلليةةةةةةةةةةةةةةات الرزمةةةةةةةةةةةةةةة 
لتحسةةةةةةةةةةةةةةةين وتعزيةةةةةةةةةةةةةةةز 
القةةةدرات التنافسةةةية مةةةن 
خةةةةةةةر  النتةةةةةةةائج التةةةةةةةي 
تصةةةةةةةةدر ا المنظمةةةةةةةةات 
العربيةةة وتعةةرر علةةي 
المجلةةةةةةس االقتصةةةةةةادي 
واالجتمةةةةةةةةاعي بصةةةةةةةةةفة 

 دورية.

بيانات والدراسات بالمنظمات العربية االستعانة  بالخبرات وال
 المتخصصة ذات العرقة بمجا  التنافسية.

 
 
 
 
 
 
 
 

مساعدة الةدو  العربيةة  5
التي لم تنشةء مجةالس 
وطنيةةةةةةةةةةةةةةةة للتنافسةةةةةةةةةةةةةةةية 
واالسةةتفادة مةةن خبةةرات 
الةةةةةةةةةدو  العربيةةةةةةةةةة ذات 
المجةةةةةةةةةةةةالس الوطنيةةةةةةةةةةةةة 
للتنافسةةةةةةةةةةةةةية وتةةةةةةةةةةةةةدعيم 
الةةةروابط مةةةع المجةةةالس 
والم سسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ذات 

شةةةةةةةةةةةترك اال تمةةةةةةةةةةةام الم
علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوي 

 ارقليمي والدولي.

التواص  مع جميع الم سسات الدولية وارقليمية التي تصدر تقارير 
التنافسية من اج  المتابعة وتنكيد حصول م علي المعلومات 

الصحيحة   ومساعدة الدو  التي ترغب في تنسيس ج ات خاصة 
 بالتنافسية وتنسيس تقارير وطنية لك  دولة. 

 
متابعةةة تنفيةةذ ا ةةداف مشةةروع البرنةةامج العربةةي للتنافسةةية فةةي الةةدو  العربيةةة مةةن خةةر  وسةةوف يةةتم 

آلياته ومتابعته من خر  لجنةة مشةتركة  للتنافسةية بالةدو  العربيةة تضةم فةي عضةويت ا المنظمةات العربيةة 
حو   المتخصصة العاملة في مجا  التنافسية  والتي ستقدم تقرير دوري للمجلس االقتصادي واالجتماعي

 تنفيذ البرنامج العربي للتنافسية.
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 الخالصة
نما تشم  جميع البلدان العربية و ناك من ا  تعد مقصورة على بلد عربي واحد و  التنافسية لم

ن مشروع البرنامج العربي إمن اليشارك لذا فالدو  من يشارك في التقارير العالمية للتنافسية ومن ا 
قليميا ودوليا ضربية حتى يتسنى دراسة التنافسية جميع البلدان الع للتنافسية في الدو  العربية سيشم 

في ظ  اقتصاد تنافسي لم يعد فقط التنافس به على ارنتا  األق  تكلفة ب  تعد ذلك ضلى مبدأ 
قتصاد ترسيخ الجودة والتميز من خر  محاور لقياس دور الم سسات والبنى التحتية واستقرار اال

الصناعة والتعليم وكفاءة سوق العم  وغير ا من المحاور الم مة اعة و الكلي في مجاالت الزر 
والتي يمكن لمشروع البرنامج دراسة ك   ذ  المحاور للوصو  الى تقارير عربية عن التنافسية 

 بم شرات ومحاور قابلة للتنفيذ في القطاعات االقتصادية العربية .
مات االقليمية والدولية وأصبحت ل ا ولقد أصبحت التنافسية موضع ا تمام الدو  والمنظ

مجالس في الدو  العربية مث  السعودية ومصر واالمارات والمغرب واالردن وتونس والبحرين والتي 
 ستكون عونا لمشروع البرنامج العربي للتنافسية.
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 :تاسعال البند
واآلثار المترتبة  لى ( FATF)لتزام اليمن بتوصيات مجمو ة العمل المال  ا

 تصنيف اليمن بدولة  الية المخاطر.
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 مذكرة  ارحة
 ب أن

 (FATF)التزام اليمن بتوصيات مجمو ة العمل المال  
 واآلثار المترتبة  لى تصنيف اليمن بدولة  الية المخاطر

 دددددددددددددددددددددددددددددددد
 الموضوع:  رض

 يئةةةةةة حكوميةةةةةة دوليةةةةةة تةةةةةم تنسيسةةةةة ا مةةةةةن الةةةةةدو   (FATF)مجمو دددددة العمدددددل الماليدددددة  ُتعةةةةةد -
 تتةةةةةةةةةةةةولى م مةةةةةةةةةةةةة دراسةةةةةةةةةةةةة التقنيةةةةةةةةةةةةات  1989ببةةةةةةةةةةةةاريس عةةةةةةةةةةةةام  (G7) السةةةةةةةةةةةةبع  الصةةةةةةةةةةةةناعية

عةةةةةةةةداد وتطةةةةةةةةوير السياسةةةةةةةةات المتعلقةةةةةةةةة   ر ةةةةةةةةابوموضةةةةةةةةوعات غسةةةةةةةة  االمةةةةةةةةوا  وتمويةةةةةةةة  ار وا 
علةةةةةةةى  ركةةةةةةةزت ج ود ةةةةةةا  وقةةةةةةد ودوليةةةةةةاوتمويةةةةةة  االر ةةةةةةاب محليةةةةةةةا   بمكافحةةةةةةة غسةةةةةة  االمةةةةةةةوا 

وقةةةةةةةد  لةةةةةةةى مواج ةةةةةةةة اسةةةةةةةتغر  المجةةةةةةةرمين للنظةةةةةةةام المةةةةةةةالي.اعتمةةةةةةةاد وتنفيةةةةةةةذ تةةةةةةةدابير ترمةةةةةةةي ض
سلسةةةةةلة مةةةةةن التوصةةةةةيات وقامةةةةةت بمراجعت ةةةةةا  1990أصةةةةةدرت مجموعةةةةةة العمةةةةة  الماليةةةةةة سةةةةةنة 

لتواكةةةةةةةةةةب التطةةةةةةةةةةورات العالميةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي موضةةةةةةةةةةوعات غسةةةةةةةةةةي   2012و 2003و 1996سةةةةةةةةةةنة 
كمةةةةةا تقةةةةةوم بمتابعةةةةةة التقةةةةةدم الةةةةةذي أحرزتةةةةةه الةةةةةدو  األعضةةةةةاء فةةةةةي  .وتمويةةةةة  ارر ةةةةةاب األمةةةةةوا 
توصةةةةةةةةيات والتةةةةةةةةدابير الرزمةةةةةةةةة لفةةةةةةةةرر قةةةةةةةةوانين مكافحةةةةةةةةة غسةةةةةةةةي  األمةةةةةةةةوا  للةةةةةةةةدو  تنفيةةةةةةةةذ ال

دراسةةةةةةةةةة و التعةةةةةةةةةاون والتنسةةةةةةةةةيق مةةةةةةةةةع ثمانيةةةةةةةةةة منظمةةةةةةةةةات ضقليميةةةةةةةةةة ذات الصةةةةةةةةةلة  و   األعضةةةةةةةةةاء
اعتمةةةةةاد تلةةةةةك ع يتشةةةةةجو   األسةةةةةاليب المسةةةةةتحدثة فةةةةةي مجةةةةةا  غسةةةةةي  األمةةةةةوا  وتمويةةةةة  ارر ةةةةةاب

  .مع ال يئات الدولية ذات الصلة التعاون  و التدابير

  مكافحةةةةةةة غسةةةةةةي  األمةةةةةةوا  وتمويةةةةةة  ارر ةةةةةةابمجةةةةةةا  المبةةةةةةادرات الم مةةةةةةة فةةةةةةي  ضحةةةةةةدىومةةةةةةن  -
  والمعروفةةةةةةة "مجموعةةةةةةة العمةةةةةة  الماليةةةةةةة لمنطقةةةةةةة الشةةةةةةرق األوسةةةةةةط وشةةةةةةما  أفريقيةةةةةةا"س يتنسةةةةةة

غالبيةةةةة الةةةةدو    ا. وتضةةةةم فةةةةي عضةةةةويت2004عةةةةام فةةةةي (  وذلةةةةك MENA FATFباسةةةةم )
تشةةةةةارك و الجم وريةةةةةة اليمنيةةةةةة.  ي ذلةةةةةكفةةةةةي الشةةةةةرق األوسةةةةةط وشةةةةةما  أفريقيةةةةةا بمةةةةةا فةةةةة العربيةةةةةة

 .مراقةةةةةةببصةةةةةةفة فةةةةةةي اجتماعات ةةةةةةا نظمةةةةةةات االقتصةةةةةةادية الدوليةةةةةةة بعةةةةةةر الةةةةةةدو  األخةةةةةةرى والم
وقةةةةةد قامةةةةةت المجموعةةةةةة بانت ةةةةةا  ويوجةةةةةد مقةةةةةر السةةةةةكرتارية التابعةةةةةة ل ةةةةةا فةةةةةي مملكةةةةةة البحةةةةةرين. 

مجموعةةةةةةةةة الخاصةةةةةةةةة لتنفيةةةةةةةةذ التوصةةةةةةةةيات األربعةةةةةةةةين ل مةةةةةةةةن أ م ةةةةةةةةا : عةةةةةةةةدة أ ةةةةةةةةداف أساسةةةةةةةةية
مجاب ةةةةة غسةةةةي  األمةةةةوا   تنفيةةةةذ التوصةةةةيات ارضةةةةافية الملحقةةةةة  مةةةةن أجةةةة بمكافحةةةةة ارر ةةةةاب 

بمكافحةةةةةة تمويةةةةة  ارر ةةةةةاب  تنفيةةةةةذ معا ةةةةةدات واتفاقيةةةةةات األمةةةةةم المتحةةةةةدة  المتعلقةةةةةةمجموعةةةةةة لل
لتعزيةةةةةةةز االلتةةةةةةةزام  الةةةةةةةرزمعةةةةةةةاون التتعزيةةةةةةةز   ذات العرقةةةةةةةةوقةةةةةةةرارات مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن الصةةةةةةةادرة 
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فريقيةةةةةةةةا  تبةةةةةةةةاد  ضوسةةةةةةةةط وشةةةةةةةةما  ارجةةةةةةةةراءات فةةةةةةةةي منطقةةةةةةةةة الشةةةةةةةةرق األبمعةةةةةةةةايير المكافحةةةةةةةةة و 
 ألطر الثقافية واألنظمة القانونية في المنطقة.ا تعزيزلالخبرات الفنية 

تعتبةةةةةةةةر الةةةةةةةةيمن عضةةةةةةةةو م سةةةةةةةةس فةةةةةةةةي مجموعةةةةةةةةة العمةةةةةةةة  المةةةةةةةةالي للشةةةةةةةةرق األوسةةةةةةةةط وشةةةةةةةةما   -
(MENA FATF  ) ة للتوصةةةةةةةةةةيات األربعةةةةةةةةةةين لمجموعةةةةةةةةةة ا  م الةةةةةةةةةةدوري وفقةةةةةةةةةةوتخضةةةةةةةةةةع للتقيةةةةةةةةةةي

أصةةةةةةةةةةدرت الحكومةةةةةةةةةةة اليمنيةةةةةةةةةةة مجموعةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن القةةةةةةةةةةوانين . وقةةةةةةةةةةد (FATF)ة العمةةةةةةةةةة  الماليةةةةةةةةةة
القةةةةانون رقةةةةم   األمةةةةوا  وتمويةةةة  ارر ةةةةاب  مةةةةن ضةةةةمن ا يوالتعليمةةةةات الخاصةةةةة بمكافحةةةةة غسةةةة

مجموعةةةةةةةة ليتوافةةةةةةةق مةةةةةةةع  2013لعةةةةةةةام  (17)وتةةةةةةةم تعديلةةةةةةةه بالقةةةةةةةانون رقةةةةةةةم  2010لعةةةةةةةام  (1)
. وفةةةةي نفةةةةس اليةةةةة للشةةةةرق األوسةةةةط وشةةةةما  ضفريقيةةةةامجموعةةةةة العمةةةة  المل لتوصةةةةيات األربعةةةةينا

مجةةةةةةا  ة مةةةةةةن التعليمةةةةةةات والضةةةةةةوابط فةةةةةةي بنةةةةةةك المركةةةةةةزي اليمنةةةةةةي مجموعةةةةةةأصةةةةةةدر ال السةةةةةةياق 
 .  األموا  وتموي  ارر ابيمكافحة غس

بإعةةةةةداد   2013مجموعةةةةةة العمةةةةة  الماليةةةةةة للشةةةةةرق األوسةةةةةط وشةةةةةما  ضفريقيةةةةةا  فةةةةةي عةةةةةام قامةةةةةت  -
توصةةةةيات للبنةةةةك المركةةةةزي اليمنةةةةي بضةةةةرورة فةةةةرر الرقابةةةةة علةةةةى األمةةةةوا  التةةةةي يةةةةتم تحويل ةةةةا 
ضلةةةةةةى الخةةةةةةار  وفةةةةةةق القواعةةةةةةد واألسةةةةةةس الخاصةةةةةةة بننظمةةةةةةة وقةةةةةةوانين غسةةةةةةي  األمةةةةةةوا  وتمويةةةةةة  

كمةةةةةةةةةةا قامةةةةةةةةةةت بإعطةةةةةةةةةةاء م لةةةةةةةةةةة للبنةةةةةةةةةةك المركةةةةةةةةةةزي اليمنةةةةةةةةةةي لتصةةةةةةةةةةحي   .ارر ةةةةةةةةةةاب الةةةةةةةةةةدولي
وداء ضذا لةةةةةةةم يقةةةةةةةم البنةةةةةةةك المركةةةةةةةزي و ةةةةةةةددت بوضةةةةةةةع الةةةةةةةيمن فةةةةةةةي القائمةةةةةةةة السةةةةةةة  االخةةةةةةةترالت

تفةةةةةةةاقم ظةةةةةةةا رة غسةةةةةةةي  األمةةةةةةةوا  بعةةةةةةةد اليمنةةةةةةةي بتفعيةةةةةةة  الرقابةةةةةةةة حيةةةةةةةا  ذلةةةةةةةك  وذلةةةةةةةك عقةةةةةةةب 
وبسةةةةةبب عجةةةةةز البنةةةةةك المركةةةةةزي اليمنةةةةةي فةةةةةي  2016وفةةةةةي مةةةةةايو  .خيةةةةةرة بةةةةةاليمناألحةةةةةدات األ

الةةةةةيمن فقةةةةةد قامةةةةةت مجموعةةةةةة العمةةةةة  الماليةةةةةة بوضةةةةةع  المةةةةةذكورة  االمتثةةةةةا  للتوصةةةةةيات الدوليةةةةةة
مجموعةةةةةة للبنةةةةةك الالم لةةةةةة القانونيةةةةةة التةةةةةي منحت ةةةةةا  انت ةةةةةاءئمةةةةةة السةةةةةوداء للةةةةةدو  بعةةةةةد فةةةةةي القا

 المركزي اليمني.

السةةيد محمةةد الجنيةةد قةةام (  MENA FATFعقةةب ضدرا  الةةيمن فةةي القائمةةة السةةوداء مةةن قبةة  ) -
نةةاجي السةةيد بتعيةةين مستشةةار الةةوزارة  قةةرار بإصةةداراليمنيةةة )آنةةذاك( بنعمةةا  وزيةةر الماليةةة  القةةائم
عقب اسةتقالة رئيسة ا السةابق   ر ابلوحدة غسي  األموا  ومكافحة ار رئيسا   حسين جابري عل

ضال أن ذلةك ارجةراء لةم المحافظةة علةى سةمعة الةيمن. كنةوع مةن    وذلةكالدكتور حسام الشرجبي
ر فةةي ن الةةيمن تةةنخأ( MENA FATF)يسةة م فةةي تعةةدي  وضةةع الةةيمن. فقةةد أكةةدت مجموعةةة "

 تةةةم  رصةةةد نمكافحةةةة غسةةةي  األمةةةوا  وخاصةةةة بعةةةد أ ة لتنفيةةةذ قةةةوانيناتخةةةاذ االجةةةراءات الرزمةةة
 حتةى تاريخةهالةيمن  تجدر ارشارة الى أنو . لدوالرات ضلى خار  اليمنت ريب مليارات العمليات 
فةةةي القائمةةةة السةةةوداء لةةةدى المنظمةةةات الدوليةةةة المعنيةةةة بمكافحةةةة غسةةةي  األمةةةوا  وتمويةةة  مةةةدر  

 ارر اب.
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السةةةةةوداء لةةةةةةدى المنظمةةةةةات الدوليةةةةةة المعنيةةةةةةة بمكافحةةةةةة غسةةةةةةي   ضن وضةةةةةع الةةةةةيمن فةةةةةةي القائمةةةةةة -
بمنةةةةةةع التحةةةةةةويرت الماليةةةةةةة ضلةةةةةةى الةةةةةةيمن مةةةةةةن ي ةةةةةةدد  جةةةةةةراء  ضاألمةةةةةةوا  وتمويةةةةةة  ارر ةةةةةةاب   يعةةةةةةد 

يقةةةةةةاف المصةةةةةةارف العالميةةةةةةة تعامرت ةةةةةةا مةةةةةةع المصةةةةةةارف اليمنيةةةةةةة وبالفعةةةةةة  قةةةةةةررت  .الخةةةةةةار   وا 
حسةةةةةةةةةابات المصةةةةةةةةةرفية كيةةةةةةةةةة وأوروبيةةةةةةةةةة وكنديةةةةةةةةةة وماليزيةةةةةةةةةة كبةةةةةةةةةرى  ضغةةةةةةةةةرق الير مصةةةةةةةةةارف أم

يمن فةةةةي ظةةةة  الظةةةةروف لليمنيةةةةين فةةةةي خطةةةةوة مةةةةن شةةةةنن ا فةةةةرر المزيةةةةد مةةةةن العزلةةةةة علةةةةى الةةةة
 الصعبة التي تمر ب ا اليمن في المرحلة الحالية.

بتةةةةةةاريخ  126/1 األمانةةةةةةة العامةةةةةةة رقةةةةةةم مةةةةةةذكرةموجةةةةةةب تةةةةةةم مخاطبةةةةةةة صةةةةةةندوق النقةةةةةةد العربةةةةةةي ب -
عاليةةةةةة المخةةةةةاطر   ضدرا  موضةةةةةوع تصةةةةةنيف الةةةةةيمن ضةةةةةمن الةةةةةدو طلةةةةةب ن نبشةةةةة 5/7/2017

ال أن األمانةةةةةةةة ض  وم سسةةةةةةةات النقةةةةةةةد العربيةةةةةةةةالمركزيةةةةةةةة  المصةةةةةةةارفعلةةةةةةةى مجلةةةةةةةس محةةةةةةةافظي 
الفنيةةةةة لمجلةةةةس المحةةةةافظين ارتةةةةنت أنةةةةه فةةةةي ظةةةة  عةةةةدم تةةةةوافر بيانةةةةات عةةةةن االجةةةةراءات التةةةةي 
اتخةةةةةةذت ا الةةةةةةيمن مةةةةةةن أجةةةةةة  االلتةةةةةةزام بتنفيةةةةةةذ التوصةةةةةةيات األربعةةةةةةين لمجموعةةةةةةة العمةةةةةة  الماليةةةةةةة 

ر ةةةةةةةةاب؛ وخاصةةةةةةةةة مةةةةةةةةا يتعلةةةةةةةةق بمجاب ةةةةةةةةة غسةةةةةةةةي  األمةةةةةةةةوا   وتنفيةةةةةةةةذ الخاصةةةةةةةةة بمكافحةةةةةةةةة ار
التوصةةةةةيات ارضةةةةةافية الملحقةةةةةة الصةةةةةادرة مةةةةةن مجموعةةةةةة العمةةةةة  الماليةةةةةة والخاصةةةةةة بمكافحةةةةةةة 
تمويةةةةةةة  ارر ةةةةةةةاب  وتنفيةةةةةةةذ معا ةةةةةةةدات واتفاقيةةةةةةةات األمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة وقةةةةةةةرارات مجلةةةةةةةس األمةةةةةةةن 

د جةةةةةدو  فإنةةةةةه مةةةةةن غيةةةةةر المجةةةةةدي عرضةةةةة ا ضةةةةةمن بنةةةةةو   الصةةةةةادرة بخصةةةةةو   ةةةةةذ  الجةةةةةرائم
الموضةةةةةوع بشةةةةةك   حةةةةةا  تةةةةةوافر تلةةةةةك البيانةةةةةات يمكةةةةةن عةةةةةررأوضةةةةةحت بانةةةةةه فةةةةةي عمةةةةةا   و األ

وم سسةةةةةةات النقةةةةةةد المركزيةةةةةةة  المصةةةةةةارفقةةةةةةادم لمجلةةةةةةس محةةةةةةافظي الجتمةةةةةةاع االعلةةةةةةى  متكامةةةةةة 
لبحةةةةت  ةةةةذا  FATFةمةةةةع الةةةةمةةةةن قبةةةة  صةةةةندوق النقةةةةد العربةةةةي   أو التواصةةةة  المباشةةةةر العربيةةةةة

 الموضوع.

 المقترح المطلوب:  

الطلةةةةب مةةةةن الجم وريةةةةة عةةةةرور علةةةةى اللجنةةةةة المةةةةوقرة التخةةةةاذ مةةةةا تةةةةرا  مناسةةةةبا  بشةةةةنن األمةةةةر م
اليمنيةةةةةةة موافةةةةةةاة صةةةةةةندوق النقةةةةةةد العربةةةةةةي بالبيانةةةةةةات الرزمةةةةةةة التةةةةةةي تشةةةةةةير نحةةةةةةو التةةةةةةزام الةةةةةةيمن 

حتةةةةةى يمكةةةةةن اتخةةةةةاذ الةةةةةرزم نحةةةةةو  (FATF)لتوصةةةةةيات األربعةةةةةين لمجموعةةةةةة العمةةةةة  الماليةةةةةة با
 مة الدو  عالية المخاطر. مساعدة اليمن في رفع اسم ا من قائ
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 :عاشرال البند

 .المنظمات العربية المتخصصةالتقرير الدورش لم اركة األمانة العامة ف  اجتما ات 
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 مذكرة  ارحة
 ب أن

 المنظمات العربية المتخصصةالتقرير الدورش لم اركة األمانة العامة ف  اجتما ات 
 دددددددددددددددددددددد

 لموضوع: رض ا
  ( من معا دة الدفاع العربةي المشةترك والتعةاون االقتصةادي بةين دو  الجامعةة العربيةة8وفقا  لن  المادة ) -

يشةرف علةى حسةن و  يعتبر المجلس االقتصادي واالجتماعي  و المرجعية القومية لم سسات العم  العربةي
ء المنظمات وتقييم أدائ ا واعتماد موازنات ا يقوم بإنشاو  قيام المنظمات العربية بم ام ا المبينة في مواثيق ا 

ودراسة ضنجازات ا وتقارير  يئات الرقابة الخاصة ب ا  وك  ذلك يتم من خر  لجنة فنيةة متخصصةة منبثقةة 
عن المجلس االقتصادي واالجتماعي تسمى لجنةة المنظمةات للتنسةيق والمتابعةة تضةم فةي عضةويت ا جميةع 

ة المعنية. وتجتمع  ذ  اللجنة مرة واحدة ك  عامين رقرار خطط وموازنات الدو  العربية والمنظمات العربي
المنظمات تم يدا  العتماد ا من قب  المجلس االقتصةادي واالجتمةاعي  كمةا تجتمةع اللجنةة مةرة واحةدة  كة  

 ب ا.عام لدراسة ضنجازات المنظمات والحسابات الختامية وتقارير  يئات الرقابة المالية واردارية الخاصة 
تعةةةد ضدارة المنظمةةةات واالتحةةةادات العربيةةةة  ةةةي األمانةةةة الفنيةةةة للجنةةةة المنظمةةةات للتنسةةةيق والمتابعةةةة ولجنةةةة و  -

التنسةةيق العليةةا للعمةة  العربةةي المشةةترك برئاسةةة األمةةين العةةام. وسةةبق للمجلةةس االقتصةةادي واالجتمةةاعي أن 
فةةةي اجتماعةةةات المنظمةةةات العربيةةةة  ضدارة المنظمةةةات واالتحةةةادات العربيةةةةأن تشةةةارك أصةةةدر قةةةرارا  طلةةةب فيةةةه 
 في  ذا الشنن. ةرير دورياالمتخصصة وتقديم تق

 مجلةةةس قةةةرارات لتوضةةةي  جتماعةةةاتعةةةدة ا فةةةي العربيةةةة واالتحةةةادات المنظمةةةات ضدارة   شةةةاركتلةةةذلكوتنفيةةةذا   -
 عةررو  المتخصصةة العربيةة بالمنظمةات الخاصةة واالجتمةاعي االقتصةادي والمجلةس العربيةة الدو  جامعة
أعةةةدت قةةةد و  المشةةةترك. العربةةةي للعمةةة  العليةةةا التنسةةةيق ولجنةةةة والمتابعةةةة للتنسةةةيق المنظمةةةات لجنةةةة تتوصةةةيا
حةو  اجتماعةات المنظمةات العربيةة المتخصصةة مةا بةين دورتةي المجلةس االقتصةادي )مرفةق(  تقريرا  اردارة 

 (.100و) (99) واالجتماعي

 المقترح المطلوب:
 .ما ترا  مناسبا   األمر معرور على اللجنة الموقرة التخاذ
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 تقرير موجز
 حول

 اجتما ات وأن طة المنظمات العربية المتخصصة
 (100( و)99ما بين دورت  المجلس االقتصادش واالجتما   )

 دددددددددددددددددددددد
جمهورية )للمجلس التنفيذش لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرش  33اجتماع الدورة  .1

 : القراراتأ م   - (22/2/2017 –:أسوان –بية مصر العر 
   اسةتمع المجلةس 2017وحتةى ينةاير  2016بخصو  عرر انجازات األكاديمية في الفترة من أكتةوبر :

األكاديميةة علةى الصةعيد الةدولي  رنجةازاتالتنفيذي ضلى عرر  سعادة األستاذ الدكتور/ رئيس األكاديميةة 
كافةةة المحافةة  التةةي تتعلةةق باختصاصةةات ا وتحقيةةق أ ةةداف ا   وشةةا د  وارقليمةةي   ومشةةاركة األكاديميةةة فةةي

التةةي تمةةت خةةر  الفتةةرة مةةن أكتةةوبر  لمنجةةازاتالمجلةةس التنفيةةذي العةةرر المرئةةي الةةذي قدمتةةه األكاديميةةة 
  وأحيط علما بارجراءات التي قامت ب ةا رئاسةة األكاديميةة   وقةرر ارحاطةة  2017وحتى يناير  2016
ارشةادة بارنجةازات التةي   و  2017حتةى ينةاير  2016األكاديمية خر  الفترة من أكتةوبر  تبإنجازاعلما  

 قامت ب ا األكاديمية.
 :استمع بشنن عرر مشروع ال يك  التنظيمي المقتر  لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنق  البحري 

   وتةةم تقةةديم عةةرر مرئةةي يوضةة  الشةةننذا المجلةةس التنفيةةذي ضلةةى الشةةر  الةةذي قدمةةه رئةةيس األكاديميةةة ب ةة
ال يك  التنظيمي المقتر  لألكاديمية وخاصة بعد التوسعات التي قامت ب ا األكاديمية كما استمع المجلةس 
التنفيذي ضلى مداخرت سعادة رئيس المجلس التنفيذي وممثلي أعضاء  المجلس التنفيذي   وقرر المجلس 

  التنظيمي المقتر  لألكاديمية   ورفعه ضلى الجمعية العامة لألكاديمية التنفيذي الموافقة على مشروع ال يك
 تم يدا  لعرضه على المجلس االقتصادي واالجتماعي العتماد  . 

  بشنن الوضع القانوني الحالي لتوفيق أوضاع المدرسة الدولية مع متطلبات وزارة التربية والتعلةيم بجم وريةة
فيةةةذي ضلةةةى شةةةر  رئةةةيس األكاديميةةةة ب ةةةذا الشةةةنن   وسةةةعيه مةةةن خةةةر  مصةةةر العربيةةةة : اسةةةتمع المجلةةةس التن

مخاطبةةة معةةالي األمةةين العةةام لجامعةةة الةةدو  العربيةةة لةةدي وزارة التربيةةة والتعلةةيم فةةي ضيجةةاد حةة  مناسةةب فةةي 
ارطةةةار الدبلوماسةةةي بمةةةا يحقةةةق االسةةةتمرارية واالسةةةتقرار لبةةةرامج المدرسةةةة الدوليةةةة لألكاديميةةةة  كمةةةا اسةةةتمع 

نفيةةةذي ضلةةةى مةةةداخرت سةةةعادة رئةةةيس المجلةةةس التنفيةةةذي وممثلةةةي أعضةةةاء المجلةةةس التنفيةةةذي    المجلةةةس الت
وتقرر تفوير رئيس األكاديمية بمتابعة موضوع توفيةق أوضةاع المدرسةة الدوليةة مةع وزارة التربيةة والتعلةيم 

يةةةةا بجم وريةةةةة مصةةةةر العربيةةةةة  أو التةةةةرخي  للمدرسةةةةة بواسةةةةطة شةةةةركة  األكاديميةةةةة لرتصةةةةاالت وتكنولوج
 المعلومات .

  بخصةو  البةدائ  المطروحةةة لمشةروع القريةة الذكيةةة: اسةتمع المجلةةس التنفيةذي ضلةى شةةر  رئةيس األكاديميةةة
ب ةةذا الشةةنن  واسةةتمع  ضلةةى شةةر  للدراسةةة الفنيةةة المعروضةةة بشةةنن شةةراء المبنةةى المسةةتخدم حاليةةا  باريجةةار 

  مرفق
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بالقريةة الذكيةة  وبعةد المناقشةة تقةرر ضحاطةة لصال  األكاديمية  أو البناء على قطعة األرر المملوكةة ل ةا 
المجلةةس التنفيةةذي علمةةا  بالدراسةةة  وارشةةادة بالدراسةةة المعروضةةة والشةةفافية فةةي العةةرر. وتفةةوير رئةةيس 

 األكاديمية باتخاذ القرار  المناسب بين البدائ  المطروحة بما يحقق صال  األكاديمية.
 قةةرارات المصةةرفية األخيةةرة المتعلقةةة بتعةةويم الجنيةةه بخصةةو  عةةرر للمركةةز المةةالي لألكاديميةةة فةةي ظةة  ال

المصري في دولة المقر: استمع المجلس التنفيذي ضلى رئيس األكاديمية ب ةذا الشةنن  وتقةرر الموافقةة علةى 
والمبلغ المطلةوب تةدبير  فةي تاريخةه ليةتم  30/6/2016تدبير الفرق بين رصيد احتياطي فروق العملة في 

العملةةة لمقابلةةة الفةةرق بةةين السةةعر الةةدفتري وسةةعر البنةةك المركةةزي المصةةري  تخصيصةةه فةةي احتيةةاطي فةةروق
مةةن النظةةام  37وذلةةك علةةى مةةدار ثةةرت سةةنوات مةةن فةةوائر األكاديميةةة  مةةع التنكيةةد علةةى االلتةةزام بالمةةادة 

 المالي والمحاسبي لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنق  البحري .  
 اسةتمع المجلةس التنفيةذي   :مشروع ضنشاء كلية اآلثةار والتةرات الحضةاري -  بشنن بند ما يستجد من أعما

ضلى شر  رئيس األكاديميةة ب ةذا الشةنن   وتقةرر الموافقةة مةن حيةت المبةدأ علةى ضنشةاء كليةة اآلثةار والتةرات 
ى الحضاري في نطاق االكاديمية   وتكليف رئيس األكاديمية باتخاذ ارجراءات الرزمة مع المجلس األعلة

  وقيام األكاديمية بتقديم لة البكالوريوس والدراسات العلياللجامعات المصرية العتماد البرامج الدراسية لمرح
برامج الدراسات العليا في مجةا  اآلثةار والتةرات الحضةاري بعةد اعتماد ةا مةن المجلةس األعلةى للجامعةات  

ة فةةي دورت ةةا القادمةةة العتمةةاد ضنشةةاء كليةةة وتقةةديم التقةةارير الرزمةةة للعةةرر علةةى الجمعيةةة العامةةة لألكاديميةة
 اآلثار والترات الحضاري.

  (28/2/2017-27الخرطوم : )المؤتمر العرب  الثال  لالستثمار الزرا    .2
  االسةة ام فةةي ر يةةة ال يئةةة العربيةةة لرسةةتثمار واالنمةةاء الزراعةةي لتعزيةةز االمةةن الغةةذائي  الةةىي ةةدف المةة تمر

العربي من خر  االستثمار في االنمةاء الزراعةي  وتةم التعةرف علةى الفةر  االسةتثمارية الحاليةة والجديةدة 
ت االسةتثمار واالطرع على االبتكارات والبحت العلمي بارضافة الي بحت حلةو  فعالةة ومسةتدامة لتحةديا

 الزراعي .
  أكةةد المشةةةاركون فةةةي المةة تمر علةةةى أ ميةةةة تحقيةةةق االمةةن الغةةةذائي العربةةةي باالسةةتفادة مةةةن المةةةوارد الزراعيةةةة

المتوفرة في الدو  العربية  وانفاذ مبادرات الزعماء العرب خاصة مبادرة الرئيس المشير عمةر البشةير  وتةم 
 عرر التوصيات اآلتية:

 يئة المناخ االستثماري بتحديت القوانين والتشريعات والسياسات حت الدو  العربية على ت -1
االقتصادية  ومن  ارعفاءات واالمتيازات وتبسيط ارجراءات باتباع أسلوب النافذة الواحدة 

 للمستثمرين في القطاع الزراعي.
 تطوير البنيات التحتية من طرق وسدود وشبكات ك رباء وري خاصة في المناطق الزراعية. -2
 ديت القوانين التي تنظم وتحدد ملكية األراضي الزراعية والمشاريع االستثمارية بالدو  العربية.تح -3
جذب القطاع الخا  عبر تقديم الضمانات والحوافز للدخو  في شراكات مع القطاع العام لتموي   -4
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 االستثمارات الزراعية.
المعلومات والبيانات األساسية  بلورة الفر  االستثمارية للمشروعات في القطاع الزراعي  وتوفير -5

 عن ا مث  نوع التربة ومصادر الميا  واتاحت ا للقطاع الخا .
 زيادة مخصصات القطاع الزراعي في الموازنات العامة السنوية للدو  العربية. -6
حت وتشجيع القطاع المالي خصوصا  البنوك الزراعية المتخصصة في توفير تموي  متوسط وطوي   -7

خا  الرزم لرستثمار في مجا  السلع الغذائية الرئيسية والتي تمث  النسبة األكبر األج  للقطاع ال
 من الفجوة الغذائية العربية.

 وضع السياسات الرزمة وت يئة المناخ المناسب لتطوير وتوطين انتا  البذور. -8
التقنيات العم  على تحفيز القطاع الخا  للدخو  في مجا  الصناعات التكاملية الزراعية  وتبني  -9

 الزراعية المتطورة لتكملة سرس  القيمة من ارنتا  الى التسويق.
وضع المحفزات وتوفير التموي  الرزم لزيادة الطاقات التخزينية خاصة صوامع الغر  والمخازن  -10

 المبردة.
المتعلقة اال تمام باالبتكارات والبحت الزراعي ونق  التقنيات ودعم البرامج واألنشطة الزراعية الحديثة  -11

 ب ا من تدريب وبناء القدرات.
ارسراع في تنسيس المنطقة التجارية العربية الحرة الكبرى لتشك  قاعدة للتباد  التجاري الزراعي  -12

 العربي البيني  والعم  على وضع االليات الرزمة لذلك.
بية والعم  على تس ي  مبدا انتقا  العمالة وراس الما   ومتطلبات ارنتا  األخرى بين الدو  العر  -13

 تعزيز العرقات االقتصادية بين الدو  العربية في مجا  االستثمارات الزراعية.
اال تمام بشرائ  صغار ومتوسطي المزارعين لكون م يسا مون بنسبة كبيرة في ارنتا  الزراعي  -14

 وربط م باألسواق.
يع الزراعية ونشر حت شركات وم سسات التامين الزراعي بان تلعب دور  ام في تامين المشار  -15

 الوعي التميني في القطاع الزراعي لمواج ة وتقلي  المخاطر التي تتعرر ل ا االستثمارات الزراعية.
زيادة التباد  التجاري الزراعي العربي من خر  ضزالة الحواجز وتطوير وسائ  النق  بين الدو   -16

 العربية.
 ائي وتحسين ضنتاجية المحاصي .ضرورة تطوير استعما  تقنية النانو لتحقيق االمن الغذ -17
 ضرورة ربط االمن الغذائي باألمن المعرفي. -18

 م أ - (16/4/2017-9 : القا رة)( لمنظمة العمل العربية  44مؤتمر العمل العرب  الدور ة ) .3
 القرارات : 

  تنميةة العام لمكتةب العمة  العربةي حةو  "التةدريب الم نةي ركيةزة أساسةية السةتراتيجيات ال المديربشنن تقرير
فةةةي الةةةوطن العربةةةي : قةةةرر المةةة تمر ضيجةةةاد ر يةةةة عمةةة  عربيةةةة مشةةةتركة ررسةةةاء تنميةةةة  2030المسةةةتدامة 



- 207 - 

مستدامة تجع  من العالم العربي نموذجا في مقاومة الفقر وتنمية الدخ  والقضاء على البطالة والجوع في 
 ترتكز بالخصو  على المحاور التالية :  2030أفق 
نية تنموية ذات فائدة عامة لألسر األشد فقرا  بما يوفر فرصا  جديدة للعم  ضقرار برامج ومشاريع وط -

المولد للدخ  لفائدة الفقراء من ناحية  وزيادة الخدمات الموج ة للمناطق الفقيرة ذات األولوية ب دف 
 تحسين نوعية الحياة من ناحية أخرى.

 للقيام بدور ا في تنمية مجتمع ا. اال تمام بتثقيف وتدريب المرأة في الريف وتمكين ا اقتصاديا   -
 توسيع مظلة الحماية االجتماعية للمزارعين وخاصة الصغار من م والعاملين بالقطاع الزراعي.  -
ايرء العناية المستوجبة لتدريب واسع للسكان الفقراء في الريف وجع   ذ  المسنلة مح  عناية خاصة  -

 .الة المتفشية بالمناطق الريفيةباعتبار ا المدخ  األساسي لمقاومة الفقر والبط
اعتماد نموذ  تنموي عربي بدي  ومستدام يرتكز على سياسة تنموية افض  استخداما  للتكنولوجيات  -

 الحديثة وأكبر اعتمادا  على المعرفة وأكثر تنوعا  لمصادر النمو  يتم من خرله:
 ضمن التكام  بين القطاعين ضيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية مرئمة وجاذبة ومحفزة لرستثمار وت

القتصاديات العربية في الداخ  االعام والخا  وتساعد على الرفع من ارنتاجية وتحسين تنافسية 
 والخار . 

  ضعطاء األولوية القصوى في توجيه االستثمارات القطاعية لألنشطة الواعدة المرتبطة بالتجديد
 واالبتكار والبحت العلمي. 

 يجاد ارطار تطوير الشراكة بين الق طاعين العام والخا  في انجاز المشاريع ارنمائية الكبرى وا 
 التشريعي والقانوني المحفز ل ا والمنظم لصيغ ا وأشكال ا. 

  تطوير المنظومة التعليمية من أج  تحسين آفاق التشغي  وتقلي  الفجوة بين مخرجات المنظومة
عليم تضمن استدامة التنمية وتوفير فر  ومتطلبات أسواق العم  والتوجه نحو ضرساء منظومة ت

 العم  وترتقي ضلى مستوى المعايير الدولية المعترف ب ا  وذلك من خر  : 
o  تطوير طرق ومنا ج التدريس ونظم التقييم وترسيخ مبدأ المساءلة والمشاركة لمختلف الفاعلين

لثقة بين م سسات والمعنيين من أصحاب أعما  ونقابات وجمعيات وطلبة وأولياء بما يكرس ا
 التعليم ومحيط ا الخارجي.

o  العم  على تفاع  أجدى وأحسن للمنظومة التعليمية مع محيط األعما  في المجاالت الواعدة
المتعلقة بالبحت والتطوير وذلك بربط شراكات بين الجامعات ومراكز البحوت التطبيقية 

 علمية المتخصصة. وحاضنات المشاريع والمراكز العالمية للبحوت والدراسات ال
o  دعوة الحكومات العربية لوضع ضطار تشريعى قانوني يتعلق بتنظيم الحوار االجتماعي بين

نشاء مجلس وطنى للحوار االجتماعي حو  القضايا االقتصادية واالجتماعية .  أطراف ارنتا  وا 
o ن البلدان العربية المسا مة في تعزيز التعاون بين البلدان العربية والبلدان المتقدمة من ج ة وبي
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 وبقية البلدان النامية من ج ة أخرى.
o  تعزيز الج ود الرامية ضلى تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان العربية لتحقيق زيادة كبيرة في توفير

بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة الصحة تماشيا مع مشروع الشبكة العربية 
 لمعلومات أسواق العم  . 

o لتباد  المعرفي والمعلوماتي مع الدو  العربية  واالستفادة من الخبرات واالستشارات الدولية دفع ا
لمراكز البحوت الدولية المتخصصة في المجاالت المرتبطة بم ام منظمة العم  العربية 

 .2030والمتعلقة بنجندة التنمية المستدامة 
 نجةةةازات منظمةةةة العمةةة  العربيةةةة خةةةر خةةةذ العلةةةم بنشةةةاطات أ:  2016  عةةةام بخصةةةو  بشةةةنن نشةةةاطات وا 

نجةازات  2016منظمةةة العمةة  العربيةةة )مكتةةب العمةة  العربةى والمعا ةةد والمراكةةز التابعةةة لةةه ( خةةر  عةةام  وا 
مع ارشادة بالفعاليات واألنشطة المنفذة خر  العام  وتثمين ج ود المدير العام لمنظمة العم  العربية في 

لةةةى للشةةةبكة العربيةةةة لمعلومةةةات أسةةةواق العمةةة  باعتبار ةةةا أحةةةد األدوات ضطةةةرق ارصةةةدارة االليكترونيةةةة األو 
الداعمة للسياسات العربية المعنية بإدارة وتنسيق أسةواق العمة  العربيةة  ودعةوة أطةراف ارنتةا  الثرثةة فةي 

عربيةة الدو  العربية واألج زة ارحصائية العربيةة والمراكةز ارحصةائية ارقليميةة للتفاعة  مةع ضدارة الشةبكة ال
لمعلومةةةات أسةةةواق العمةةة  بمكتةةةب العمةةة  العربةةةي لتةةةوفير البيانةةةات وارحصةةةاءات والمعلومةةةات التةةةى تحقةةةق 

 ارلمام الشام  بكافة قضايا وابعاد أسواق العم  العربية .
  بشنن  التقرير السنوى لمتابعة التقدم فى ضنجاز العقد العربى للتشغي : دعم ج ود منظمة العم  العربية في

التقةةدم المحةةرز فةةي انجةةاز متطلبةةات العقةةد العربةةي للتشةةغي    ودعةةوة الةةدو  العربيةةة التةةي لةةم تعتمةةد متابعةةة 
العقةةد العربةةي للتشةةغي  وارسةةتراتيجية العربيةةة للتةةدريب والتعلةةيم التقنةةي والم نةةي ضلةةى اعتماد مةةا طبقةةا  لقةةرار 

وحةت الةدو  العربيةة التةي لةم  ( (  2010" )المنامةة/ مملكةة البحةرين ) 1424م تمر العم  العربي رقم " 
ضلى المسارعة باعتماد  ضعماال لقرار م تمر العم  العربةي  2008تعتمد التصنيف العربي المعياري للم ن 

 (. 2009" )عمان/ المملكة األردنية ال اشمية  1401المرقم " 
الجمهورية ) ( للمجلس التنفيذش للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم107الدورة العادية )  .4

 : القراراتأ م   - (12/4/2017-10التونسية :
  التي اتخذت ا اردارة العامة لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي. بارجراءاتارحاطة 
  ضلى: العامدعوة المدير 

التواص  مع الج ات المعنية في جم ورية الصوما  الفيدرالية لتقديم خطة تنفيذية لرحتياجات  - أ
 .2017لبنية التعليمية خر  موعد ال يتجاوز منتصف ش ر يونيو المطلوبة لدعم ا

التواص  مع اللجنة التحضيرية لم تمر المانحين من الجانب الكويتي لتحديد موعد ن ائي لعقد  - ب
 الم تمر.
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ب( على المجلس التنفيذي في  -عرر نتائج التواص  مع الج ات المشار ضلي ا في الفقرتين )أ - 
 دورته القادمة.

  ضلى تضمين الردود المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي  تفاصي  أكثر دقة وحداثة.  العامةة اردارة دعو 
 .ودعوة أمانة المجلس التنفيذي والم تمر العام ضلى االستمرار في ضعداد وثيقة المتابعة في الدورات القادمة 
  دعوة المدير العام ضلةةى  2016البرامج لعام واألنشطة خار   المنظمةالعام عن تنفيذ برامج  المديرتقرير:  
  تضمين تقارير  عن تنفيذ البرامج واألنشطة  الصورة العامة للتنفيذ مدعمة ببيانات وم شرات دالة على

 جودة التنفيذ وانعكاسات ا ميداني ا.
 شراكات ة ضدارة تفعي  آليات المتابعة والتقويم في الخطة االستراتيجية )مجلس البرامج ة فريق متابعة ال

 وتنفيذ المشروعات في متابعة وتقييم األنشطة المعتمدة في الخطط التنفيذية )الموازنة والبرنامج(.
  تطوير نوعية البرامج التدريبية المخصصة لرفع كفاءة العاملين في المنظمة لتكون أكثر م نية

 وحرفية.
  على المشروعات واألنشطة التي توجيه االعتمادات المالية المخصصة في الباب السابع للصرف

ا ماديًّا ملموس ا.  تحقق انتاج 
 االتفاقيات ومذكرات التفا م المبرمة مع المنظمات والم سسات المعنية في مجاالت عم   مراجعة أثر

المنظمة  وتقييم مدى جدوا ا في تنفيذ البرامج واألنشطة  وتقديم تقرير عن ذلك يعرر على 
 المجلس في دورة قادمة.

  األوضاع التربوية والثقافية والعلمية في جم ورية الَقمر المتحدة عنير تقر : 
 وصى المجلس التنفيذي بدعوة المدير العام ضلةةى تقديم الدعم الفني والمادي لرحتياجات الملحة أ

العاجلة للمشروعات التربوية والثقافية والعلمية بجم ورية الَقمر المتحدة وذلك في ضطار االعتمادات 
  وعرر 2018 – 2017مالية المتاحة للدو  ذات األوضاع الخاصة في موازنة المنظمة لعامي ال

تقرير  على المجلس التنفيذي في دورته القادمة عن مدى ضمكانية وقدرة الدو  األعضاء في المسا مة 
 في دعم متطلبات الخطة التنفيذية المقدمة من جم ورية الَقمر المتحدة.

 ة المس ولة في جم ورية الَقمر المتحدة ضلى تقديم خطة تنفيذية عن االحتياجات دعوة الج ات المعني
 لدعم البنية التربوية والثقافية في ضوء ما ورد بالتقرير المعرور.

 واألوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين.  القدس 
 دعم للمشروعات التربوية والثقافية وصى المجلس التنفيذي بدعوة المدير العام ضلةةى االستمرار بتقديم الأ

 .2018 - 2017والعلمية في فلسطين في ضطار المتا  من موازنة المنظمة لعامي 
  يقاف االنت اكات المشاركة في الج ود ال ادفة للحفاظ على األ مية التاريخية للقدس الشريف وا 

 االسرائيلية المتكررة.
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 محاف  والملتقيات الدولية لتنكيد الحق الفلسطيني في مواصلة الج ود لدعم القضايا الفلسطينية في ال
 صون وحماية تراثه الثقافي.

 وحماية المواقع األثرية والمدن التاريخية في مناطق النزاع المسل  في الدو  العربية صون: 
 وصى المجلس بدعوة المدير العام ضلةةى تفعي  االتفاقيات ومذكرات التفا م الموقعة مع بعر أ

ألجنبية والمنظمات الدولية لدعم القدرات العربية في مجا  صون وحماية الترات الثقافي الم سسات ا
 في مناطق النزاعات المسلحة والت ديدات ارر ابية.

 لتوفير البيانات والمعلومات حو  المواقع التراثية  -تكثيف الج ود من خر  مرصد األلكسو الموحد
   وتحديد سب  ووسائ  صون ا وحمايت ا.المعمارية والعمرانية والمدن التاريخية

  ضعداد استراتيجية شاملة تتعلق بصون وحماية الترات الثقافي في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة
 .في البرد العربية  وعرر مشروع االستراتيجية على المجلس التنفيذي في دورة قادمة

 األلكسو لتعليم األطفا  العرب في مناطق النزاع: مبادرة 
 وصي المجلس التنفيذي بدعوة المدير العام ضلى اتخاذ التدابير وارجراءات الرزمة لتنفيذ قرار أ

 .02/2017/ 06( الصادر في 99/د ع 2131المجلس االقتصادي واالجتماعي رقةم )ق
 .التواص  مع الدو  والمنظمات المعنية بالمبادرة لتسمية ممثلي ا في اللجنة العليا ردارة المبادرة 
  وضع خطة تنفيذية وبرامج عم  بالتنسيق مع الدو  تلبي االحتياجات التربوية والتعليمية والتدريبية

 الملحة في مناطق النزاع ومخيمات اللجوء والنزو .
  ضعداد تقرير عن مدى التقدم المحرز في  ذا الشنن وعرضه على المجلس التنفيذي في دورته

 القادمة.
 مانةةةاألوضةة  ممثةة  أ  تفةةرغين وغيةةر المتفةةرغين( والمتعاقةةدين مةةع المنظمةةةتقريةةر عةةن وضةةعية الخبةةراء )الم 

نةةةه يوجةةةد باألنظمةةةة الموحةةةدة الئحةةةة للخبةةةراء والمتعاقةةةدين والمعتمةةةدة مةةةن قبةةة  المجلةةةس نالعامةةةة للجامعةةةة ب
(  وتةم 89  فةى دورتةه العاديةة )29/2/2012( بتةاريخ 1919االقتصادي واالجتماعي بموجب قرار  رقم )

  علمةا  بانةه تةم التنكيةد علةى احكةام النظةام 1/1/2013لى المنظمات العربية المتخصصةة فةى تطبيق ما ع
االساسي والئحته التنفيذية ب ذا الخصو  "اال يجوز باى حا  من االحوا  اال تزيد مدة التعاقد بالمنظمةة 

يه اوصةى المجلةس سنوات بناءا  على عقد سنوي ال يتم تجديد  بصفه تلقائية"  وعل 5مع الخبير اكثر من 
 بةةدعوة المدير العام ضلةةى:

 :بالنسبة للخبراء المستعان ب م حاليا   - أوال  
 ( من الرئحة التنفيذية الخاصة باستخدام الخبراء 2االلتزام بتطبيق القواعد وارجراءات الواردة بالمادة )

وع محدد أو لتنفيذ في المنظمات العربية المتخصصة  والتي تقضي بنن تكون االستعانة ب م لمشر 
  في شنن االستفادة  من 2( بند 4برنامج أو نشاط معين لمدة محددة أو لبعر الوقت  والمادة )
 بعر الموظفين الذين سبق ل م العم  في المنظمة كخبراء ب ا 
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  ضن اء التعاقد مع الخبراء الذين يتقاضون مكافات ضمن مخصصات واعتمادات الباب السابع دون
 فيذ أنشطة مدرجة على  ذا الباب.ارتباط م بتن

 بالنسبة للمتعاقدين حاليا: -ثانيا 
  تقلي  عدد المتعاقدين المدرجين على الباب السابع  وغير المرتبطين بتنفيذ أنشطة مدرجة على  ذا

 الباب.
 .2017تطبيق ما ورد في الفقرات السابقة  وفي أج  ال يتجاوز ن اية يونيو  -ثالثا 
( من الرئحة التنفيذية الخاصة باستخدام الخبراء في ضطار تنفيذ 10بتطبيق المادة )االلتزام  -رابعا 

أنشطة الباب السابع  ومراعاة تنوع الخبرات من الدو  األعضاء  مع ضرورة تضمين تقارير  عن تنفيذ 
 األنشطة  بيانا باالحتياجات من الخبراء والمتعاقدين.

 رد أعر  على المجلس التنفيذي في دورته القادمة.عرر ارجراءات المتخذة في ما و  -خامسا
  المتخةذة  واالجةراءات 2018 -2017بيان عن الوظائف الشاغرة في المنظمةة خةر  الةدورة الماليةة لعةامي

 أوصى المجلس بةةدعوة المدير العام ضلةةى:   من قب  اردارة العامة بخصوص ا
 ( بإيقاف 1/9/2016 -98د ع -2115)ق  االلتزام بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم

 التعيينات على الوظائف الدائمة باستثناء األساسية من ا.
 .االستعانة بالكفاءات البشرية المتوفرة بالمنظمة في تسيير العم  في األماكن الشاغرة 
  نظمات من النظام األساسي الموحد لموظفي الم 10االلتزام والتنكيد بما ورد في الفقرة  ة من المادة

 .العربية المتخصصة بإعطاء األولوية في التعيينات للدو  غير المستكملة لحصت ا
مقر االكاديمية ) للجنة التنسيق العليا للعمل العرب  الم تر  برئاسة معال  االمين العام (46)الدورة  .5

 ارات : أ م القر  – (23/4/2017-21 :اإلسكندرية  -العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرش
 ( للجنة التنسيق العليا للعم  45بشنن تقرير بشنن متابعةة تنفيذ تقرير وقرارات االجتمةةاع )المشةترك  العربي

(  واالجتمةةاع االسةةتثنائي للجنةةة التنسةةيق العليةةا للعمةة  العربةةي المشةةترك )مقةةر 20/4/2016-19)القةةا رة 
 (.13/11/2016األمانة العامة:  

العربةةةي المشةةةترك )األعضةةةاء فةةةي لجنةةةة التنسةةةيق العليةةةا للعمةةة  العربةةةي  التنكيةةةد علةةةى م سسةةةات العمةةة  .1
المشةةترك( تزويةةد األمانةةة العامةةة للجامعةةة )ضدارة المنظمةةات واالتحةةادات العربيةةة( بتقةةارير المتابعةةة قبةة  

 موعد عقد اجتماعات اللجنة بثرثين يوما  . 
ور عمةة  للجنةةة التنسةةيق العليةةا التنكيةةد علةةى اعضةةاء اللجنةةة اقتةةرا  مواضةةيع ومشةةاريع مشةةتركة كمحةةا .2

 للعم  العربي المشترك تواكب متطلبات المرحلة الرا نة وتسا م في ضثراء جدو  أعما  اللجنة.  
التنكيةةد علةةى أ ميةةة مشةةاركة م سسةةات وصةةناديق التمويةة  العربيةةة فةةي اجتماعةةات لجنةةة التنسةةيق العليةةا  .3

مشةاريع والبةرامج العربيةة المشةتركة المعتمةدة للعم  العربي المشترك وفي مناقشة المواضيع المدرجة وال
 من القمم العربية والمجلس االقتصادي واالجتماعي.
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التنكيةةد علةةى عقةةد مةة تمر اعرمةةي سةةنوي للتةةرويج النجةةازات وانشةةطة وبةةرامج م سسةةات العمةة  العربةةي  .4
ا  المشةةةترك للتعريةةةف ب ةةةا بمشةةةاركة ج ةةةات اقتصةةةادية واجتماعيةةةة واكاديميةةةة واعرميةةةة والقطةةةاع الخةةة

 وم سسات اخرى.
تشكي  لجنة تحضيرية للم تمر ارعرمي المقتر   على ان تقوم اللجنة بتقةديم مقترحةات محةددة حةو   .5

المةةة تمر وتحديةةةد الموعةةةد المقتةةةر  وال ةةةدف مةةةن  ةةةذا المةةة تمر  وتضةةةم اللجنةةةة  فةةةي عضةةةويت ا كةةة  مةةةن 
المنظمةةةة  –ت الةةةدو  العربيةةةة اتحةةةاد اذاعةةةا –)االكاديميةةةة العربيةةةة للعلةةةوم والتكنولوجيةةةا والنقةةة  البحةةةري 

 –االمانةةة العامةةة لمجلةةس وزراء الداخليةةة العةةرب  –منظمةةة المةةرأة العربيةةة  –العربيةةة للتنميةةة االداريةةة 
واالمانة العامة لجامعة الدو  العربية( والم سسات االخري الراغبة فةي االنضةمام الةى عضةوية اللجنةة 

 المقترحة.
)االكاديميةةة العربيةةة  2020العربيةةة للحةةد مةةن مخةةاطر الكةةوارت دعةةوة الج ةةات المعنيةةة باالسةةتراتيجية  .6

المنظمةة العربيةة لل ةر  االحمةر  –ال يئة العربية للطيران المدني  –للعلوم والتكنولوجيا والنق  البحري 
ال يئةةة العربيةةة  –المركةةز العربةةي للوقايةةة مةةن الةةزالز  والكةةوارت الطبيعيةةة االخةةري  –والصةةليب االحمةةر 

االمانةةةة العامةةةة لمجلةةةس وزراء الداخليةةةة  –المنظمةةةة العربيةةةة للتربيةةةة والثقافةةةة والعلةةةوم  –يةةةة للطاقةةةة الذر 
العةةرب( والج ةةات االخةةرى ذات الصةةلة بالموضةةوع لعقةةد اجتمةةاع مشةةترك بالتنسةةيق مةةع األمانةةة الفنيةةة 

عةةةةن  لمجلةةةس وزراء البيئةةةة العةةةرب لمناقشةةةةة البةةةرامج التنفيذيةةةة المقترحةةةة واالنشةةةةطة والقةةةرارات الصةةةادرة
 .2012المجلس بشنن االستراتيجية العربية للحد من الكوارت المعتمدة في قمة بغداد 

 –الطلةةب مةةن م سسةةات العمةة  العربةةي المشةةترك التةةي لةةم تةةواف االمانةةة العامةةة لجامعةةة الةةدو  العربيةةة  .7
عربةةي بمقترحات ةةا ومرئيات ةةا وتصةةورات ا لةةدور منظومةةة العمةة  ال –ادارة المنظمةةات واالتحةةادات العربيةةة 

المشترك في التعام  مع التطورات والمستجدات في المنطقة العربية االسراع في موافاة االمانةة العامةة 
للجامعةةةة بةةةالمطلوب حتةةةى يتسةةةنى اسةةةتكما  الكتيةةةب المقتةةةر   والطلةةةب مةةةن م سسةةةات العمةةة  العربةةةي 

 –العربيةةةةةة  ادارة المنظمةةةةةات واالتحةةةةةادات -المشةةةةةترك التةةةةةي قامةةةةةت بموافةةةةةاة االمانةةةةةة العامةةةةةة للجامعةةةةةة 
بمقترحات ا ومرئيات ا وتصةورات ا لةدور منظومةة العمة  العربةي المشةترك باعةادة ارسةا   ةذ  المقترحةات 

علةةةةةةةةى البريةةةةةةةةد االلكترونةةةةةةةةي الدارة المنظمةةةةةةةةات واالتحةةةةةةةةادات  Wordوالمرئيةةةةةةةةات فةةةةةةةةي شةةةةةةةةك  ملةةةةةةةةف 
  Aou.dept@las.intالعربية

االسةراع فةي تنظةيم ورشةة  -ادارة المنظمةات واالتحةادات العربيةة -نةة العامةة للجامعةة الطلب من االما .8
عمةة  حةةو  موضةةوع التمويةة  الةةذاتي وكيفيةةة تنميةةة المةةوارد الذاتيةةة لم سسةةات العمةة  العربةةي المشةةترك 

اتحاد  –باالستفادة من التجارب الناجحة لك  من االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنق  البحري 
المركةةز العربةةي لدراسةةات المنةةاطق الجافةةة  -المنظمةةة العربيةةة للتنميةةة االداريةة –اذاعةات الةةدو  العربيةةة 

 واالراضي القاحلة )أكساد(. 
 م سسات العم  العربي المشترك بينالتعاون  بشنن                                        

mailto:Aou.dept@las.int
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جنةةة التنسةةيق العليةةا للعمةة  العربةةي المشةةترك ودور ةةا التنكيةةد علةةى أ ميةةة األ ةةداف والم ةةام الرئيسةةية لل .1
 األساسي فيما يخ  مجاالت التنسيق والتعاون بين م سسات العم  العربي المشترك.

دعوة م سسات العم  العربي المشترك  الى موافاة األمانة العامة للجامعة قب  اجتماعات اللجنة بفترة  .2
لويةات التنمويةة للمنطقةة العربيةة لدراسةت ا ومناقشةت ا أثنةاء كافية بمقترحات ا ومرحظات ا عن قائمة األو 
 اجتماعات اللجنة في ك  دورة جديدة.    

الطلةةب مةةن المنظمةةات العربيةةة المتخصصةةة التنسةةيق مةةع اردارات المعنيةةة باألمانةةة العامةةة ومخاطبةةة  .3
 األمانات الفنية للمجالس الوزارية عند ضعداد وتنفيذ خطط م وبرامج م السنوية. 

 : اآللية المقترحة للتعاون والتنسيق بين منظومة العم  العربي المشترك                       
دعةةوة كةةة  مةةةن م سسةةةات العمةة  العربةةةي المشةةةترك كبيةةةوت خبةةرة عربيةةةة فنيةةةة  واالدارات الفنيةةةة التابعةةةة  .1

نسةةيق بيةةن م لجامعةةة الةةدو  العربيةةة كاليةةات تنسةةيقية الةةى مراعةةاة االختصاصةةات والم ةةام لكةة  من ةةا  والت
عنةةد تنظةةيم ايةةة انشةةطة او فعاليةةات  والتنكيةةد علةةى ضةةرورة دعةةم آليةةات التواصةة  بيةةن م لتسةة ي  تبةةاد  

 المعلومات والبيانات  بين االمانة العامة للجامعة وم سسات العم  العربي المشترك .
 .زيادة التنسيق والتكام  بين م سسات العم  العربي المشترك .2
لعم  المشتركة بين م سسات العمة  العربةي المشةترك وتحديةد دور ومسةا مة اعتماد المشاريع وور  ا .3

 ك  منظمة في ا.
التنكيةةةد علةةةى مشةةةاركة صةةةناديق التمويةةة  العربيةةةة فةةةي اجتماعةةةات لجنةةةة التنسةةةيق العليةةةا للعمةةة  العربةةةي  .4

المشترك والطلةب من ةا دعةم المنظمةات العربيةة المتخصصةة فةي ضقامةة مشةاريع اقتصةادية وتنمويةة فةي 
 و  العربية. الد

االرتقةاء بةةنداء منظمةةات العمةة  العربةةي المشةةترك لتصةةب  أكثةةر فعاليةةة علةةى الصةةعيد الةةوطني وارقليمةةي  .5
والعربي وتوحيد األسس والقرارات التي تحكم عمة  منظمةات العمة  العربةي المشةترك وتةوفير متطلبةات 

 .فاعليت ا في مجاالت تخصص ا
لتنسةةةيق بةةةين منظمةةةات العمةةة  العربةةةي المشةةةترك لمزيةةةد مةةةن تنجيةةة  اعتمةةةاد اآلليةةةة المقترحةةةة للتعةةةاون وا .6

 الدراسة وعرر الموضوع على الدورة القادمة للجنة . 
 بوابة الشبكة العربية للمعلومات  مشروع 

الترحيب بمشروع بوابة الشبكة العربية للمعلومات باعتبار  نموذجا  فعليا  لتفعي  العم  العربي المشةترك  .1
 فعي  التعاون البيني بين م سسات العم  العربي المشترك.ومنظومته  ومنصة م مة لت

دعةةوة م سسةةات العمةة  العربةةي المشةةترك الةةى ايةةرء مشةةروع بوابةةة الشةةبكة العربيةةة للمعلومةةات اال تمةةام  .2
الكةةافي خاصةةةة فةةي ضةةةوء الحاجةةةة الملحةةة لتطةةةوير العمةةة  العربةةي المشةةةترك وآلياتةةةه  مةةن خةةةر  حشةةةد 

ح ةا كةى تسة م فةي توثيةق النتةا  الفكةري الرسةمى العربةي ممةا يجعة  االمكانات والخبرات العربية رنجا
 للوطن العربي حضورا  فاعر  في المنظومة الدولية. 
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دعةةةةوة كافةةةةة م سسةةةةات العمةةةة  العربةةةةي المشةةةةترك الةةةةى االنضةةةةمام الةةةةى عضةةةةوية بوابةةةةة الشةةةةبكة العربيةةةةة  .3
معلومةات بمصةادر المعلومةات للمعلومات  والمشاركة بفعالية فةي اثةراء محتةوى بوابةة الشةبكة العربيةة لل

بنوعيت ةةا المختلفةةة والتةةي ترغةةب فةةى المشةةاركة ب ةةا )مراجةةع  دراسةةات  تقةةارير  قواعةةد بيانةةات وغير ةةا(  
لتعزيز مبدأ التنوع فى مصادر المعلومات المتخصصة  ولتحقيق التكام  المنشود بين منظومة العم  

 ني العربي على شبكة المعلومات الدولية.العربي المشترك  والمسا مة فى زيادة المحتوى ارلكترو 
الطلةةةب مةةةن المنظمةةةات العربيةةةة الشةةةريكة فةةةي بوابةةةة الشةةةبكة العربيةةةة للمعلومةةةات ادرا  الةةةرابط الخةةةا   .4

على الصةفحة الرئيسةية للمواقةع االلكترونيةة للمنظمةات الشةريكة وذلةك www.ainportal.orgبالبوابة 
 دف التعريف بالمشروع على نطاق اوسع . ب 

توجيةةه الشةةةكر الةةةى المنظمةةةات العربيةةةة الشةةةريكة فةةى بوابةةةة الشةةةبكة العربيةةةة للمعلومةةةات علةةةى مشةةةاركت ا  .5
الفاعلةةةة فةةةى  ةةةذا المشةةةروع  مةةةن خةةةر  الحضةةةور المةةة ثر فةةةى اجتماعةةةات لجنةةةة التسةةةيير ومشةةةاطرت ا 

ا المعلومةةاتى الةةذى أثةةرى محتةةوى بوابةةة مصةةادر المعلومةةات المتنوعةةة فةةى مجةةاالت عمل ةةا مةةن مخزون ةة
 الشبكة العربية للمعلومات فى مختلف مجاالت العم  العربى المشترك.

توجيةه الشةكر لألمانةة العامةة لجامعةة الةدو  العربيةة )ادارة المعلومةات والتوثيةق/  ادارة المشةروع( علةى  .6
 الج ود المبذولة النشاء بوابة الشبكة العربية للمعلومات.

 رحات ومرئيات م سسات العم  العربي المشترك لتطوير وتفعي  عم  لجنة التنسيق العليا:مقت بشنن 
التنكيةةةد علةةةى دور وم ةةةام لجنةةةة التنسةةةيق العليةةةا للعمةةة  العربةةةي المشةةةترك فةةةي تعزيةةةز التعةةةاون والتنسةةةيق  .1

يةادة وتباد  الخبرات بين جامعة الةدو  العربيةة وأج زت ةا العاملةة وم سسةات العمة  العربةي المشةترك لز 
 فعالية وكفاءة العم  العربي المشترك.

الطلةةةةةب مةةةةةن م سسةةةةةات العمةةةةة  العربةةةةةي المشةةةةةترك موافةةةةةاة األمانةةةةةة العامةةةةةة للجامعةةةةةة )ضدارة المنظمةةةةةات  .2
واالتحةةادات العربيةةة( بمقترحةةات م ومرئيةةات م لتطةةوير وتفعيةة  عمةة  لجنةةة التنسةةيق العليةةا للعمةة  العربةةي 

 على الدورة القادمة.  المشترك في المرحلة القادمة  وعرر الموضوع
التنكيد على استمرار لجنة التنسيق العليا للعم  العربي المشترك بدراسة ومناقشة محاور رئيسية فةي    .3

اجتماعات ا السنوية لمعالجة مواضيع متخصصة تتعلق بتفعي  وتطوير عم  م سسات العم  العربةي 
 المشترك.

شترك والتركيز على المشاريع القومية والتي تحظى زيادة التنسيق فيما بين م سسات العم  العربي الم .4
 با تمام غالبية الدو  العربية.

التنكيةةةد علةةةى ا ميةةةة تنسةةةيق مواعيةةةد عقةةةد االجتماعةةةات والفعاليةةةات بمختلةةةف م سسةةةات العمةةة  العربةةةي  .5
المشةةترك حتةةى ال تتةةزامن مةةع موعةةد عقةةد لجنةةة التنسةةيق العليةةا للعمةة  العربةةي المشةةترك وبالتنسةةيق مةةع 

مةةةةين العةةةةام لجامعةةةةة الةةةةدو  العربيةةةةة خاصةةةةة وان تواجةةةةد معةةةةالي االمةةةةين العةةةةام ضةةةةروري فةةةةي مكتةةةةب اال
 اجتماعات اللجنة .

http://www.ainportal.org/
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الطلب من أعضةاء لجنةة التنسةيق العليةا للعمة  العربةي المشةترك بالمتابعةة المسةتمرة للمتغيةرات الدوليةة  .6
صةةادية  واالجتماعيةةة فةةي المجةةاالت االقتصةةادية واالجتماعيةةة وتةةنثير  ةةذ  المتغيةةرات علةةى الةةنظم االقت

 العربية بقطاعات ا المختلفة.
الطلةةب مةةن أعضةةاء لجنةةة التنسةةيق العليةةا تقةةديم مبةةادرات فةةي اجتماعةةات اللجنةةة تتضةةمن موضةةوعات  .7

 ومقترحات تس م في زيادة التعاون والتنسيق وتحقيق أ داف العم  العربي المشترك.
موافةةاة م سسةةات العمةة   –تحةةادات العربيةةة ادراة المنظمةةات واال –الطلةةب مةةن االمانةةة العامةةة للجامعةةة  .8

العربةةةي المشةةةترك اعضةةةاء اللجنةةةة  بالرئحةةةة الداخليةةةة للجنةةةة التنسةةةيق العليةةةا للعمةةة  العربةةةي المشةةةترك  
 البداء  مقترحات ا ومرحظات ا ومرئيات ا تم يدا  لتعدي  الرئحة فى الدورة القادمة للجنة. 

 المتخصصةظمات ا المتخصصة واألمم المتحدة ووكاالت ا بشنن التعاون بين جامعة الدو  العربية ومن  : 
طلةب مةةن األمانةة العامةةة وم سسةةات العمة  العربةةي المشةترك التحضةةير الجيةةد والمسةا مة الفعالةةة فةةي ال .1

أعما  االجتماع الثالت عشر للتعاون القطةاعي بةين جامعةة الةدو  العربيةة واألمةم المتحةدة ووكاالت مةا 
حةةو  "التعةةاون فةةي  25/10/2017-23قةةر األمانةةة العامةةة خةةر  الفتةةرة المتخصصةةة المقةةرر عقةةد  بم

 مجا  ضدارة والمحافظة على الموارد المائية في المنطقة العربية".
ضدارة المنظمةةات  -الطلةةب مةةن األمانةةة العامةةة لجامعةةة الةةدو  العربيةةة )قطةةاع الشةة ون السياسةةية الدوليةةة .2

عقةد اجتمةاع بالقةا رة بوقةت كةاف لبحةت سةب  تعزيةز الدولية( دعوة م سسةات العمة  العربةي المشةترك ل
األممةةةي  وكيفيةةةة متابعةةةة تنفيةةةذ مةةةا يصةةةدر عةةةن اجتماعةةةات  -آليةةةات التعةةةاون القةةةائم  والتنسةةةيق العربةةةي

التعاون العام  في ضوء تشكي  فريق العم  رفيع المستوى المشةترك بةين جامعةة الةدو  العربيةة واألمةم 
 ي  فقرات اتفاقية التعاون بين المنظمتين.المتحدة المعني بتنفيذ بروتوكو  تعد

الطلب من ك  منظمة وم سسة عمة  عربةي مشةترك تحديةد نقطةة اتصةا  في ةا تعنةى بمتابعةة التعةاون  .3
ضدارة المنظمات الدولية( في موعةد  -بين ا وبين األمم المتحدة وموافاة )قطاع الش ون السياسية الدولية

 صا  المعنية.بمعلومات حو  نقطة االت 1/6/2017أقصا  
  التةةةي طلةةةب عرضةةة ا المركةةةز العربةةةي والدراسةةةات المنةةةاطق الجافةةةة واألراضةةةي القاحلةةةة الموضةةةوعاتبشةةةنن  

الموافقة علةى المقترحةات التةي قةدم ا المركةز العربةي لدراسةات المنةاطق الجافةة واالراضةي القاحلةة لمعالجةة 
خصصةةة  والطلةةب مةةن االمةةين العةةام موضةةوع متةةنخرات الةةدو  العربيةةة فةةى موازنةةات المنظمةةات العربيةةة المت

لجامعة الدو  العربية مخاطبة الدو  العربية لح  مشكلة المتنخرات الخاصة بالمنظمات العربية  علةى ان 
 تكون مناقشة  ذا الموضوع من خر  العرر على قيادات سياسية رفيعة المستوى في الدو  العربية.

 بننشةةةطةالتحةةةاد اذاعةةةات الةةةدو  العربيةةةة فةةةي التعريةةةف  بشةةةنن اسةةةتغر  منظومةةةة التبةةةاد  االخبةةةاري التابعةةةة 
 منظمات العم  العربي المشترك المتخصصة : 

تقديم الشكر التحاد اذاعات الدو  العربية على مبادرته الرائدة حو  التعريف بانشطة الجامعةة العربيةة  -1
الةةدو  العربيةةة  ومنظمةةات العمةة  العربةةي المشةةترك   والترحيةةب مةةن حيةةت المبةةدأ بمبةةادرة اتحةةاد اذاعةةات
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الستغر  منظومة التباد  االخباري التابعة لرتحاد في التعريف بننشطة االمانة العامة لجامعة الةدو  
 العربية ومنظمات العم  العربي المشترك المتخصصة.

الطلب من اتحاد اذاعات الدو  العربية تقديم مزيد من التوضةيحات بشةنن المتطلبةات الضةرورية لةربط  -2
ت العمةة  العربةةي المشةةترك بشةةبكة اتحةةاد اذاعةةات الةةدو  العربيةةة للتبةةاد  االخبةةاري التلفةةزى مقةةار منظمةةا

واالذاعى وتقديم تصور لمذكرات التفا م الثنائية المقترحة  في  ذا الشنن بين المنظمات العربية وبين 
 االتحاد واألمانة العامة لجامعة الدو  العربية.

 ة رئيس جم ورية السودان الخاصة باالسةتثمار الزراعةي فةي السةودان بشنن تقرير متابعة بشنن مبادرة فخام
 لتحقيق األمن الغذائي العربي: 

اخذ العلةم بتقريةر المتابعةة بشةنن مبةادرة فخامةة رئةيس جم وريةة السةودان الخاصةة باالسةتثمار الزراعةي  .1
 في السودان للمسا مة فى سد الفجوة الغذائية لتحقيق األمن الغذائي العربي.

كيةةد علةةى ا ميةةة مشةةاركة منظمةةات العمةة  العربةةي المشةةترك المعنيةةة بمجةةاالت االمةةن الغةةذائى فةةى التن .2
   بشنن تنفيذ المبادرة.2017االلية التى اعتمدت ا قمة عمان مارس 

الطلب من األمانة العامة للجامعة )ادارة المنظمات واالتحادات العربيةة( تقةديم تقريةر متابعةة ألعضةاء  .3
نن مبةةةادرة فخامةةةة رئةةةيس السةةةودان الخاصةةةة باالسةةةتثمار الزراعةةةي فةةةي السةةةودان اللجنةةةة عةةةن مةةةا تةةةم بشةةة

 للمسا مة في سد الفجوة الغذائية  لتحقيق األمن الغذائي العربي. 
 البند الخا  بالتنمية المستدامة :  بشنن 

الطلب من م سسات العم  العربي المشترك التي لم تواف االمانة العامة باالستبيان الخا  بملتقى  .1
المنظمات العربية المتخصصة  سرعة موافات ا به بعد استيفائه  مع استكما  القائمة المرفقة 

 والخاصة بنقاط اتصا  م سسات العم  العربي المشترك في مجاالت التنمية المستدامة لدي ا.
دعوة نقاط اتصا  التنمية المستدامة لدى م سسات العم  العربي المشترك  ضلى جانب السادة  .2

دارة مسئول ي قواعد البيانات والم شرات لدي ا لعقد اجتماع بمشاركة ضدارة االحصاء وقواعد البيانات وا 
دارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي باألمانة العامة لجامعة الدو  العربية  ب دف  الحاسب اآللي وا 

بية تشم  قوائم الخبراء العرب ضنشاء قاعدة بيانات للتنمية المستدامة داخ  األمانة العامة للجامعة العر 
والمشروعات والدراسات والبحوت في مجا  التنمية المستدامة بالدو  العربية وم سسات العم  العربي 

  المشترك.
دعوة م سسات العم  العربي المشترك للمشاركة في االسبوع العربي للتنمية المستدامة ب دف بناء  .3

 لمشاركة. الشراكات مع ال يئات العربية والدولية ا
مشاركة م سسات العم  العربي المشترك في البرنامج التدريبي لبناء القدرات وتن ي  الكوادر العربية  .4

في م سسات العم  العربي المشترك في مجا  التنمية المستدامة والذي تنظمه المنظمة العربية 
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ري بالتعاون مع برنامج االمم للتنمية االدارية واالكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنق  البح
دارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي باألمانة العامة لجامعة الدو  العربية.  المتحدة االنمائي وا 

الترحيب بمبادرة االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنق  البحري بتقديم برامج تدريبية لبناء  .5
 .سسات العم  العربي المشترك في مجا  التنمية المستدامةالقدرات وتن ي  الكوادر العربية في م  

الطلب من م سسات العم  العربي المشترك موافاة االمانة العامة بمرئيات ا حو  تفعي  دور  .6
في  2030الم سسات العربية ضمن اعما  اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أ داف التنمية المستدامة 

 المنطقة العربية.
ية ملتقى المنظمات العربية المتخصصة بشنن وضع بند دائم على جدو  أعما  التنكيد على توص .7

 المجلس االقتصادي واالجتماعي تحت عنوان "التنمية المستدامة".
للجمعية العمومية للمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال  (13)لمجلس المنظمة والدورة  (18)الدورة  .6

  م القرارات : أ - (26/4/2017-25جمهورية العراق : )والمعلومات 
  استعرر مدير عام المنظمة تقريرا حو  أنشطة المنظمة للفترة السابقة وخطة العم  والتعاون الدولي والشركة

ور ية المنظمة للمرحلة المقبلة ووجه الشكر ضلى كافة أعضاء المنظمة من الدو  وأعضائ ا المنتسبين من 
 لدعم م المتواص  للمنظمة.القطاعين العام والخا  والمجتمع المدني 

  بشنن مشروع اتفاقية ضنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات االتصا  والمعلومات المعدلة أوضحت ممثلة األمانة
العامة للجامعة بنن المجلس االقتصادي واالجتماعي أصدر قرارات بشنن  ذا الموضوع يطلب في ا المنظمات 

بما يتماشى مع األنظمة واللوائ  والنماذ  الموحدة للمنظمات العربية العربية سرعة تعدي  اتفاقيات ضنشائ ا 
المتخصصة وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي  وعرر  ذ  التعديرت على جمعيات ا العامة للموافقة 
علي ا قب  مصادقة المجلس االقتصادي واالجتماعي علي ا ويجب االنت اء من التعديرت حتى تتمكن األمانة 

لعامة للجامعة عرض ا على الش ون القانونية بالجامعة لمراجعت ا قانونيا  ومن ثم عرض ا على لجنة ا
المنظمات للتنسيق والمتابعة في دورته القادمة في يوليو ومن ثم رفع ا ضلى المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 .العتماد ا في دورة سبتمبر القادم
 عدت ا اللجنة المشكلة بقرار الجمعية العمومية أنشاء المنظمة التي ضتفاقية اطلع المجلس على الصيغة الن ائية ال

(   كما استمع ضلى توضيحات ممثلة االمانة العامة لجامعة الدو  العربية بشنن الموضوع 12في دورت ا )
وخاصة قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي في  ذا الموضوع وخاصة من ا قرار المجلس االقتصادي و 

( والذي ين  على الطلب من المنظمة العربية لتكنولوجيات 01/9/2016-98د.ع -2115االجتماعي )ق
االتصا  والمعلومات بسرعة تعدي  اتفاقية انشاء ا بما يتماشى مع اللوائ  و النماذ  الموحدة للمنظمات 

لى جمعيت ا العمومية العربية المتخصصة وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي  وعرر  ذ  التعديرت ع
د.ع -2127قب  عرض ا على المجلس االقتصادي واالجتماعي  وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي )ق

( الذي ين  على التنكيد على المنظمات العربية المتخصصة التي لم تقم بعد بتعدي  99-16/2/2017
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و رقم  30/9/2010بتاريخ  1852رقم اتفاقيات ضنشاء ا التزاما بقراري المجلس االقتصادي واالجتماعي 
 واتخذ المجلس قرارا  بالموافقة على  2017  ضلى ارسراع بذلك قب  ن اية عام 1/9/2016بتاريخ  2115

  (12)الصيغة الن ائية التفاقية انشاء المنظمة والتي اعدت ا اللجنة المشكلة بقرار الجمعية العمومية في دورت ا 
تفاقية على لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي ودعوة المنظمة لعرر  ذ  اال

ومن ثم عرض ا على المجلس االقتصادي و  2017واالجتماعي في دورت ا القادمة التي ستعقد خر  سنة 
 االجتماعي للمصادقة علي ا.

  كما 2018ة لسنة اطلع المجلس على برنامج عم  المنظم  2018بشنن برنامج عم  وموازنة المنظمة لسنة  
يضاحاته  وأوضحت ممثلة األمانة  استمع ضلى العرر الذي قدمه أمين عام المنظمة حو   ذا البرنامج وا 

والتي تنكد على المنظمات العربية المتخصصة قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي   العامة للجامعة
من تعزيز للتعاون مع ال يئات ارقليمية والدولية االستمرار في ج ود ا في مجا  التموي  الذاتي وما تقوم به 

 2018وتمت المصادقة على برنامج المنظمة للسنة لتحقيق ال دف من كون ا بيت خبرة في مجاالت عمل ا  
مع فت  المجا  رمكانية ادرا  مشاريع جديدة تخدم المنطقة العربية استجابة لطلب الدو  العربية االعضاء 

تقنية التي يش د ا القطاع  وحت الدو  العربية األعضاء للمسا مة في تفعي  مشاريع ومواكبة للتطورات ال
المنظمة وبرامج ا )تموي   شراكة ...( والمسا مة في فرق عم  المنظمة  المتخّصصة وتقديم مرئيات لتطوير 

نظمة االستمرار عم  المنظمة و تشجيع القطاع الخا  العربي للمشاركة في أنشطة المنظمة والتنكيد على الم
في التعاون مع المنظمات وال يئات الدولية وارقليمية التي تعم  في المجا  لرستفادة من خبرات م و لتطوير 
عم  المنظمة  وتوسيع النشاط التدريبي للمنظمة بالتنسيق مع المعا د و الجامعات المختصة بالدو  العربية   

في مجا  التموي  الذاتي وما تقوم به من التعاون والتنسيق  والتنكيد على المنظمة االستمرار في ج ود ا
لتحقيق األ داف المنشودة  وأن تعم  كبيت خبرة يقدم خدمات وأنشطة و تنجز دراسات وبحوت تعود بالفائدة 

 على الدو  العربية  وبمردود مالي على المنظمة.  
  ( لمجلس 18ومية على توصيات الدورة )لمجلس المنظمة :اطلعت الجمعية العم (18)بشنن توصيات الدورة

( أوضحت ممثلة األمانة العامة للجامعة أن النظام 26/04/2017 :جم ورية العراق -المنظمة )بغداد
المعمو  به لتحديد مسا مات الدو  العربية األعضاء في موازنة المنظمة  و مخالف لما  و معمو  به ببقية 

( من النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية 50ة )المنظمات العربية المتخصصة طبقا للماد
المتخصصة والمعتمد من المجلس االقتصادي واالجتماعي. وكذلك التنكيد على المنظمات العربية 
المتخصصة متابعة تنفيذ جدولة المتنخرات المتفق علي ا مع الدو  العربية   وكذلك التنكيد على قرارات 

( والذي ين  96في الدورة )  3/9/2015بتاريخ   2075الجتماعي وآخر ا القرار رقم المجلس االقتصادي ا
على التنكيد على المديرين العامين للمنظمات العربية المتخصصة تكثيف االتصاالت والمباحثات مع الدو  

لمتنخرات  األعضاء  بما في ذلك القيام بزيارة المس ولين في تلك الدو   لحث ا على تسديد المسا مات وا
وتزويد لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة بتقارير بما يتم ب ذا الشنن   وتم المصادقة على توصيات الدورة 
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 ( مع التنكيد على :04/2017/  26: جم ورية العراق-( لمجلس المنظمة )بغداد18)
جنة المشكلة بقرار الجمعية دعوة المنظمة لعرر الصيغة الن ائية التفاقية انشاء المنظمة  والتي أعدت ا الل .1

(  على لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة 2016 /10/ 23  ( )الجم ورية التونسية12العمومية في دورت ا )
ومن ثم عرض ا  2017عن المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت ا القادمة التي ستعقد خر  سنة 

 .على المجلس االقتصادي و االجتماعي للمصادقة علي ا
حت الدو  األعضاء التي لم تسدد مسا مات ا عن السنة المالية الحالية و عن السنوات الماضية على  .2

 المبادرة بتسديد ا حتى يتسنى للمنظمة اريفاء بالتزامات ا.
 دوالر أمريكي موزعة كالتالي: 500.000 1بقيمة  2018اعتماد موازنة المنظمة للسنة المالية  .3

 1,200.000 مسا مات الدو 
 300.000 التموي  الذاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي
 دوالر أمريكي 500.000 1 ارجمةةالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

تحدد نسب مسا مات الدو  األعضاء في موازنة المنظمة وفقا لنسب مسا مة ك  دولة في موازنة األمانة  .4
نظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية من ال 50العامة لجامعة الدو  العربية تبعا للمادة 

 المتخصصة.
جمهورية )اجتماع الدورة غير العادية الخامسة للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزرا ية  .7

 ا م القرارات :  -( 30/4/2017السودان: 
  ر الزراعية بجم ورية السودان  الجمعية العامة معالي الدكتور/ ابرا يم ادم احمد الدخيرى  وزي اجتماعترأس

والقى كلمة رحب في ا بالوفود المشاركة واكد على ا مية متابعة استراتيجية التنمية الزراعية بالتعاون مع جميع 
 الدو  األعضاء.

  األمين العام المساعد للش ون االقتصادية  مرحبا  بالسادة  –تم تحدت السفير الدكتور/ كما  حسن على
الجتماع واوض  قرارات القمم السابقة بشنن البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي في قمة المشاركين في ا

العربية لألمن الغذائي  لرستراتيجية 2007  واعتماد قمة الريار العادية 2009الكويت االقتصادية عام 
سودان لسد الفجوة   بشنن اعتماد مبادرة رئيس جم ورية ال2013وقرار قمة الريار االقتصادية التنموية 

الغذائية العربية من خر  االستثمار الزراعي لتحقيق األمن الغذائي العربي وقرارات قمة نواكشوط  وقمة عمان 
االخيرة التي اعتمدت آليه لتنفيذ تلك المبادرة  واكد سعادته على ا مية  ذ  المنظمة والدور المطلوب من ا في 

رع الفنية لجامعة الدو  العربية  ووجه في ختام كلمته الشكر والتقدير المرحلة القادمة باعتبار ا احد األذ
للدكتور/ طارق الزدجالى على مج وداته المقدرة لتفعي  وتطوير عم  المنظمة خر  توليه منصب المدير 

 العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فى المرحلة الماضية.
 في الفترة  المنظمةعام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية عن انجازات وتحدت الدكتور/ طارق الزدجالى المدير ال

الماضية وا م اال داف التي تحققت وقدم الشكر للدو  األعضاء التي قدمت الدعم والمساندة للمدير العام 
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الزدجالى  لتحقيق تلك االنجازات وتمنى التوفيق والنجا  للمدير العام القادم للمنظمة  وقد تولى الدكتور/ طارق
( الفقرة )أ( 9اعطاء خلفية عن موضوع تعيين المدير العام الجديد للمنظمة  واوض  انه واستنادا  الى المادة )

من النظام األساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة  فقد قامت االدارة العامة بارعرن عن 
تاريخ ن اية والية المدير العام  وذلك من خر  شغور منصب المدير العام من قب  المنظمة قب  عام من 

مذكرة رسمية تم توجي  ا الى اصحاب معالي وزراء الزراعة والج ات المعنية بالدو  األعضاء  وعليه قامت 
ك  من الجم ورية التونسية  وجم ورية السودان  وجم ورية مصر العربية  وجم ورية الصوما  بإرسا  

م المنظمة العربية للتنمية الزراعية  ومن بعد تلقت االدارة العامة للمنظمة ترشيحات لشغ  منصب مدير عا
مذكرات بسحب ترشيحات من ك  من )جم ورية مصر العربية  الجم ورية التونسية  جم ورية الصوما ( 
لصال  مرش  جم ورية السودان  وفى  ذا السياق تلقت ادارة المنظمة من عدد من الدو  األعضاء االخرى 

يه لمرش  جم ورية السودان معالي الدكتور/ ابرا يم ادم احمد الدخيرى  المرش  الوحيد لشغ  منصب تزك
المدير العام الجديد للمنظمة  وعليه فقد تم عقد الدورة الحالية غير العادية الخامسة ليتم البت في انتخاب 

مداخرت ممثلي الدو  األعضاء    وعليه وبعد2020حتى  2017المدير العام الجديد للمنظمة خر  الفترة 
بالتنكيد على تزكية مرش  جم ورية السودان فقد تم بارجماع اختيار معالي الدكتور/ ابرا يم ادم احمد 
الدخيرى  وزير الزراعية بجم ورية السودان  مديرا  عاما  للمنظمة العربية للتنمية الزراعية خر  الفترة من 

يتولى م امه مباشرة بعد انت اء فعاليات اجتماعات  ذ  الدورة  وقد    على ان30/4/2020الى  1/5/2017
عقد وفد األمانة العامة للجامعة اجتماعا  مطوال  مع المدير العام الجديد للمنظمة للنظر في الدور ال ام 

 المطلوب من المنظمة في المرحلة القادمة.
 ( من المادة )قام المتخصصةالموحد لموظفي المنظمات العربية  ( بالنظام األساسي4واستنادا  الى الفقرة )أ  

 لمدير العام الجديد للمنظمة  بتندية القسم أمام معالي األمين العام لجامعة الدو  العربية .
للمجلس التنفيذش والدورة االستثنائية للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية  (105)الدورة العادية  .8

  م القرارات : أ - (13/5/2017-10:بية المملكة المغر  )االدارية 
  وتقرير الخطة التنفيذية: قام المدير العام بتقديم عرر سريع 2016بخصو  تقرير ضنجازات المنظمة لعام  

  2016لعام  المنظمة   وبعد المناقشة  قةرر المجلس اعتماد تقرير ضنجازات 2016لما تم ضنجاز  خر  عام 
تلك السنة  رغم الظروف التي تمر ب ا المنطقة العربية  وتقدموا بالشكر للمدير العام وارشادة بما تم ضنجاز  في 

والعاملين معه على  ذا ارنجاز المتحقق  ومناشدة الدو  األعضاء بالمنظمة تقديم الدعم والمساندة للمنظمة 
ضلى التموي  الذاتي الكام   والمشاركة في أنشطت ا لتفعي  دور ا في التنمية اردارية وتعزيز خطت ا في التحو 

 لموازنة المنظمة لألعوام القادمة.
  وتقريةةر  2016اعتمةةاد الحسةةابات الختاميةةة والمركةةز النقةةدي والقةةوائم الماليةةة وتقريةةر مةةدقق الحسةةابات لعةةام

 المراقب الداخلي.
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 شةةطة المنظمةةة ضةةرورة النظةةر فةةي ضعةةادة  يكلةةة األجةةةةةةةور والمرتبةةات للعةةاملين فةةي البةةاب األو  بمةةا يخةةدم أن
 الرئيسية.

   عةداد اللةوائ ضجراء دراسة ضكتوارية للصناديق الخاصةة فةي المنظمةة )ن ايةة الخدمةة للةدائمين والمتعاقةدين( وا 
 .2017المناسبة ل ذ  الصناديق قب  ن اية العام 

  لى التقرير : ورد المديرية العامة ع 2016بشنن تقرير  يئة الرقابة المالية واردارية عن أعما  المنظمة لعام
  ورد المديرية 2016أطلع المجلس على تقرير  يئة الرقابة المالية واردارية عن أعما  المنظمة للسنة المالية 

العامة على التقرير  وبعد المناقشة  قرر المجلس التنفيذي تقديم الشكر ل يئة الرقابة المالية واردارية عن 
لرئيس ال يئة على حضور ا وتقديم ا للمرحظات الواردة في أعما  المنظمة على التقرير وكذلك الشكر 

التقرير  واعتماد تقرير  يئة الرقابة المالية واردارية  ورد المديرية العامة على التقرير  على أن تنخذ المديرية 
 العامة للمنظمة بمرحظات ال يئة وتضع جدو  زمني محدد لتنفيذ توصيات ومرحظات  يئة الرقابة.

  محضر اجتماع الفريق المتخص  من الدو  األعضاء بالمجلس التنفيذي حو  التالي:بشنن 
 .مراجعة التعديرت على اتفاقية ضنشاء المنظمة 
 .مراجعة ال يك  التنظيمي المقتر  للمنظمة 

  بشنن اتفاقية االنشاء : اطلع المجلس على محضر اجتماع الفريق المتخص  من الدو  األعضاء بالمجلس
حو  التعديرت التي تمت على اتفاقية انشاء المنظمة وتضمين ا ك  المرحظات التي وردت من  التنفيذي

األمانة العامة  وكذلك مراجعة ال يك  التنظيمي المقتر  للمنظمة وبعد المناقشة  وتقرر تنجي  اعتماد 
لس التنفيذي المكلف التعديرت على اتفاقية ضنشاء المنظمة المقدمة من الفريق المتخص  المشك  من المج

بمراجعة االتفاقية والتي تم في ا األخذ بمرحظات األمانة العامة لجامعة الدو  العربية   وأن تقوم المنظمة 
% وما يترتب 100العربية للتنمية اردارية بإعداد نظام خا  وتصور شام  للتحو  للتموي  الذاتي بنسبة 

 على ذلك من ترتيبات نظامية وتنظيمية.
 مراجعة ال يك  التنظيمي المقتر  للمنظمة: تقرر الموافقة على ال يك  التنظيمي المعد من قب  الفريق  بشنن

المتخص  المشك  من المجلس التنفيذي  ورفعه ضلى الجمعية العمومية للمنظمة العتماد    على ان تقوم 
المعتمد من قب  الجمعية العمومية  المديرية العامة للمنظمة بتفعي  شغ  الوظائف في ال يك  التنظيمي الجديد

للمنظمة وفق ا لألنظمة واللوائ  الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة المعتمدة من المجلس االقتصادي 
 واالجتماعي واتخاذ ارجراءات الرزمة لتفعيله.

 مداخرت معالي ناق  المجلس مكافنة المدير العام السابق  واستمع ضلى   بشنن مكافنة المدير العام السابق
وض  ممث  االمانة العامة أالسادة أعضاء المجلس حو  أ مية المكافنة في تحفيز وتطوير عم  المنظمة  

( 83( فى دورته العادية )1758قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي بخصو  المكافنة رقم )  للجامعة
الذي ين  على " التنكيد  3/9/2015خ ( بتاري96في الدورة ) 2075   والقرار رقم  12/2/2009بتاريخ 

 على الجمعيات العامة والمجالس التنفيذية للمنظمات العربية المتخصصة االلتزام بقرار المجلس االقتصادي
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القاضي بعدم صرف أي مكافات خاصة للمدراء العامين  12/2/2009بتاريخ  1758واالجتماعي رقم 
المنصو  علي ا في األنظمة واللوائ  المعتمدة من المجلس والموظفين بالمنظمات العربية المتخصصة غير 

بتاريخ  97في الدورة  2089االقتصادي واالجتماعي  كما اوض  قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 
بتاريخ  1758والذي ين  على " التنكيد على قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  18/2/2016
مكافات خاصة للمدراء العاميين والموظفين بالمنظمات العربية  المتعلق بعدم صرف اي 12/2009

المتخصصة غير المنصو  علي ا في االنظمة واللوائ  المعتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي وعدم 
صرف مكافنة للمدير العام السابق للمنظمة العربية للتنمية االدارية من الموازنة المعتمدة للمنظمة و اوض  

( والذي ين  على 96في دورته ) 3/9/2015بتاريخ  2075لمجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  قرار ا
"الطلب من المدراء العامين للمنظمات العربية المتخصصة عدم ادرا  مواضيع على جدو  اعما  المجالس 

ان اصدر في ا التشريعية والتنفيذية لمنظمات العربية المتخصصة يكون سبق للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
قرارا  ن ائيا   حتى ال تصدر قرارات من المجالس تتعارر مع قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي ".  وبعد 
المناقشة قرر المجلس تكليف معالي الوزيرة  الة السعيد نائب رئيس المجلس التنفيذي وسعادة مدير عام 

 و  العربية بخصو  صرف مكافنة المدير العام السابق.المنظمة بالتواص  مع معالي األمين العام لجامعة الد
 لى المستوى  (54الدورة )للمنظمة العربية للتنمية االدارية  االجتماع االستثنائ  للجمعية العمومية 

  م القرارات: أ - الوزارش
  الجمعية بشنن توصية المجلس التنفيذي بخصو  اتفاقية ضنشاء المنظمة العربية للتنمية اردارية: أحيطت

مايو )أيار(  12-10( بالدار البيضاء 105العمومية علما  بتوصية المجلس التنفيذي في دورة انعقاد  العادية )
بخصو  اتفاقية ضنشاء المنظمة وقرار المجلس التنفيذي بتنجي  اعتماد التعديرت على اتفاقية ضنشاء  2017

التنفيذي المكلف بمراجعة االتفاقية  والتي تم في ا  المنظمة المقدمة من الفريق المتخص  المشك  من المجلس
األخذ بمرحظات األمانة العامة لجامعة الدو  العربية. كما تم االستماع ضلى المقترحات حو  اعتماد االتفاقية 
خر  اجتماع الجمعية العمومية في الدورة الحالية أو تنجي  االعتماد لحين ضعداد دراسة وتصور شام  حو  

للتموي  الذاتي. وقررت الجمعية العمومية الموافقة المبدئية على التعديرت في وثيقة اتفاقية ضنشاء  التحو 
المنظمة على أن تتولى المديرية العامة ضعداد المشروع الن ائي لرتفاقية للتوافق مع التوجه بالتحو  للتموي  

ة العمومية في اجتماع الدورة القادمة في % وعرضه على المجلس التنفيذي والجمعي100الذاتي الكام  بنسبة 
 . 2018ش ر ضبري  عام 

  استعرضت   بالموافقة على ال يك  التنظيمي الجديد 105بشنن قرار المجلس التنفيذي في دورته العادية
( بخصو  الموافقة على اعتماد ال يك  105الجمعية العمومية قرار المجلس التنفيذي في الدورة العادية )

الجديد للمنظمة   وتقرر اعتماد ال يك  التنظيمي المعد من قب  الفريق المتخص  المشك  من  التنظيمي
المجلس التنفيذي  ورفعه ضلى المجلس االقتصادي واالجتماعي للمصادقة عليه   على أن تقوم المديرية العامة 

مة واللوائ  الخاصة بالمنظمات للمنظمة بتفعي  شغ  الوظائف في ال يك  التنظيمي الجديد المعتمد وفق ا لألنظ
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 العربية المتخصصة المعتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي واتخاذ ارجراءات الرزمة لتفعيله.
 11- 10 :المملكة المغربية )االجتماع االستثنائ  للمجلس التنفيذش للهيئة العربية للطيران المدن   .9

/5/2017) 
 دير عام ال يئة العربية للطيران المدني تقريرا  عن األنشطة والفعاليات قدم الم ندس/ محمد ابرا يم الشريف م

التي شاركت في ا ال يئة وأعما  اردارة العامة لل يئة وما قامت به اردارة من ضجراءات لمتابعة تنفيذ القرارات 
  .الصادرة عن المجلس التنفيذي 

  للمجلس التنفيذي الذي عقد بمدينة مسقط  55رة وفي ضطار متابعة وقرارات وتوصيات االجتماع السابق الدو
تم مناقشة وضع المدير العام الحالي لل يئة السيد / محمد ابرا يم الشريف  2016ديسمبر 22-21يومي 

والقرار السابق للمجلس التنفيذي في  ذا الشنن  وقد اوض  ممث  األمانة العامة مضمون المذكرة التي وردت 
التجارة والصناعة بجم ورية مصر العربية وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمانة العامة من وزارة 

التي أرسل ا معالي األمين العام لجامعة الدو  العربية ضلى رئيس والخطابات  الذي صدر في  ذا الشنن
ار النظم وأعضاء الجمعية العامة لل يئة العربية للطيران المدني والتي ت كد على معالجة  ذا الموضوع في ضط

واللوائ  وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي  وقد دار نقا  بين الدو  األعضاء وممث  األمانة العامة 
للجامعة والذي كان ي كد في االجتماع على أ مية استكما  المدير العام لل يئة لفترة واليته القانونية. وقد وافق 

ن عن شغور منصب المدير العام في الفترة القادمة وقد قدم ممثلي الدو  األعضاء على ذلك بحيت يتم ارعر
"تكليف اردارة  ممث  األمانة العامة ن  مشروع القرار الذي وافق عليه الدو  األعضاء على النحو التالي:

العامة بارعرن عن شغور منصب المدير العام لل يئة للدو  األعضاء بال يئة العربية للطيران المدني وفقا  
دة التاسعة من النظام األساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة مع توضي  ارجراءات للما

 المتعلقة بالترشي ". 
  أ م ما دار في اجتماع المجلس التنفيذي  و قضية تسوية النزاع مع الموظفين الثرثة السابقين في ال يئة

ل بوبي  عبداللطيف جبور(  والذين سبق أن صدرت العربية للطيران المدني )أسامة الكتاني  عبد اللطيف 
لصالح م أحكام من المحكمة اردارية لجامعة الدو  العربية. فقد دار نقا  مطو  في  ذا الموضوع شارك فيه 
ممث  األمانة العامة للجامعة وبعد اطرع المجلس على محضر االجتماع الذي عقد  رئيس المجلس التنفيذي 

ة وممث  سلطة الطيران المدني للمملكة المغربية وبمشاركة الموظفين السابقين الذي صدر والمدير العام لل يئ
ل م حكم المحكمة اردارية للجامعة العربية. فقد وافق المجلس التنفيذي على تسوية  ذا النزاع بصفة ن ائية 

م لل يئة وممث  المملكة وفقا  لرتفاق الذي تم بين   الء الموظفين ورئيس المجلس التنفيذي والمدير العا
المغربية وحسب المبالغ المحددة في المحضر  على أن يقوم رئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس التنفيذي 
لل يئة بالتنسيق معا  رعداد صياغة قانونية ل ذ  التسوية واالتفاق الذي تم رن اء النزاع في ضوء نتائج 

 التنفيذي.     المفاوضات التي تضمن ا تقرير رئيس المجلس
  بالنسبة لل يك  التنظيمي المقتر  من اردارة العامة لل يئة فقد قدم ممث  األمانة العامة مقتر  بتنجي  النظر في
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اعتماد ال يك  التنظيمي ضلى حين اعتماد المجلس االقتصادي واالجتماعي التفاقية ال يئة العربية للطيران 
تنفيذي قرارا  بتنجي  النظر في مشروع ال يك  التنظيمي المقتر  لحين المدني المعدلة  وعليه اتخذ المجلس ال

االنت اء من ضجراءات اعتماد اتفاقية ضنشاء ال يئة على أن يتم األخذ بعين االعتبار عند ضعداد مشروع ال يك  
 التنظيمي نتائج وتوصيات لجنة الخبراء المكلفة بتطوير عم  ال يئة العربية للطيران المدني.

 المجلس جميع توصيات اللجان الفنية لل يئة العربية للطيران المدني )لجنة النق  الجوي  لجنة المرحة ناق  
 الجوية  لجنة السرمة الجوية  لجنة أمن الطيران   لجنة البيئة(.

  روبي أما بخصو  مذكرة األمانة العامة لجامعة الدو  العربية )ضدارة النق  والسياحة( بشنن موقف االتحاد األو
من بعر شركات الطيران العربية ومحاولة فرر رسوم علي ا أو ضعادة النظر في حقوق النق  الممنوحة ل ا 
وتعليق ا وذلك بذريعة أن ا مدعومة من حكومات ا   وقد طلبت األمانة العامة للجامعة من ال يئة موافات ا 

ئة  ي ج ة االختصا   فقد كلف المجلس بالرأي والمقترحات وارجراءات الواجب اتخاذ ا باعتبار أن ال ي
التنفيذي اردارة العامة  لل يئة بمخاطبة األمانة العامة للجامعة على أن يعرر مشروع الخطاب على الدو  
األعضاء بال يئة العربية للطيران المدني الستطرع رأي ا بشننه خر  موعد أقصا  أسبوعين من تاريخ استرم 

أن يتضمن الخطاب مقتر  قيام البرلمان العربي للتواص  مع البرلمان األوروبي  الدو  لمشروع الخطاب على
 مع تكليف لجنة النق  الجوي لوضع خطة عم  في  ذا الشنن.   

  في ضطار لجنة الطيران المدني كلف المجلس اردارة العامة بالتنسيق مع اللجنة األفريقية بشنن القرارين
ألج زة اللوحية والربتوب والكاميرات بصحبة الراكب المسافر من بعر األمريكي والبريطاني بحظر حم  ا

المطارات العربية وذلك قب  موعد عقد االجتماع األمني الذي سيعقد في منظمة الطيران المدني الدولي في 
 مع دعم ورقة العم  المصرية الخاصة ب ذ  الموضوع والتي ستقدم في  ذا االجتماع األمني. 2017

 لش ون التنظيمية لل يئة العربية للطيران المدني فقد طلب المجلس من الدو  األعضاء دعم مجلة في مجا  ا
 الطيران المدني العربي من خر  المسا مات الفكرية أو ارعرنات االش ارية.

   كما اوصى المجلس على دعم ج ود ال يئة في مبادرات ا لتنفيذ سياسة التموي  الذاتي والتنكيد على الدو
 ألعضاء للمسا مة في تفعي  دور ال يئة كبيت خبرة عربية في مجا  التدريب.ا

   2017أكد المجلس على الدو  األعضاء سرعة تسديد مسا مات ا في موازنة ال يئة لعام. 
  (22/5/2017-16الجمهورية التونسية :)للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية  (29) الدورة  .10

 استعرر المدير العام لل يئة تقرير  عما قامت به   العام لل يئة  للم تمر 28ذا قرارات الدورة بشنن متابعة تنفي
ضدارة ال يئة لتنفيذ قرارات الدورة السابقة على الم تمر العام وقرر ارحاطة علما  بما قامت به ال يئة من 

 ( ووافق علي ا.28ضجراءات لتنفيذ قرارات دورته السابقة )
  العام لل يئة  المديرلمدير العام عن نشاط ال يئة ما بين دورتي انعقاد الم تمر العام. استعرر تقرير ابشنن

العربية للطاقة الذرية األنشطة والبرامج التي نفذت ا ال يئة خر   ذ  الفترة  وبعد المناقشة قرر الم تمر األخذ 
  مباشر لتقديم خدمات تدريبية وعملية في علما  بالتقرير  وتوجيه ال يئة بالتعاقد مع الشركات الخاصة بشك
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مجاالت االستخدام السلمي للطاقة الذرية لقاء رسوم اشتراك تحدد لك  نشاط على حدة وفقا  لخصوصيته وسعيا  
لتنمية موارد ال يئة الذاتية  وكذلك اعتماد البروتوكو  الذي تم ابرامه مع المع د المشترك للبحوت النووية 

JINR  وسيا.ر  –في دوبنا 
  وكذلك استضافة الم تمر  2016بشنن تنفيذ الم تمر العربي الثالت عشر لرستخدامات السلمية للطاقة الذرية

  قرر الم تمر شكر الج ات المنظمة والداعمة 2018العربي الرابع عشر لرستخدامات السلمية للطاقة الذرية 
العربية على استضافت ا للم تمر في ش ر  مصرة للم تمر وارشادة بالمستوى العلمي  وتقديم الشكر لجم وري

لتنفيذ  ذا الم تمر بالتنسيق مع  يئة الطاقة    وتوجيه لمدارة العامة للشروع في التحضير 2018ديسمبر 
 الذرية المصرية.

   كر العربي الرابع حو  آفاق توليد الك رباء وتحلية ميا  البحر بالطاقة النووية  قرر الم تمر شبشنن المنتدى
للمملكة األردنية ال اشمية على استضافت ا المنتدى العربي   وتوجيه لمدارة العامة لل يئة بالتنسيق مع  يئة 
الطاقة الذرية األردنية وأمانة المجلس الوزاري العربي للك رباء )ضدارة الطاقة باألمانة العامة للجامعة( واالتحاد 

 .2017أكتوبر  12-10ترة من العربي للك رباء لتنفيذ  ذا المنتدى في الف
   بشنن الشبكة العربية للمراقبين النويين   قرر الم تمر ارشادة بالتقدم الحاص  في أنشطة الشبكة العربية

والج ات الداعمة  الذريةلل يئات الرقابية  وتوجيه ضلى ال يئة لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 
شعاعية عربية مستقلة في ك  من مصر  ألنشطة الشبكة   وكذلك الترحيب بتنسيس أج زة رقابية نووية وا 

والسودان والمغرب واألردن ودعوة الدو  العربية األخرى التخاذ ارجراءات الكفيلة بإنشاء أج زة رقابية نووية 
شعاعية مستقلة.  وا 

  عد المناقشة  قرر الم تمر الصيني في مجا  االستخدامات السلمية للطاقة الذرية  وب –بشنن التعاون العربي
( CAEAالموافقة على مذكرة التفا م المرقمة بين ال يئة العربية للطاقة الذرية وال يئة الصينية للطاقة الذرية )

رنشاء مركز تدريب عربي معني باستخدام الطاقة النووية في األغرار السلمية وتفوير المدير العام لل يئة 
 العربية بالتوقيع علي ا.

 وتقرير مراجع الحسابات القانوني  31/12/2016الحساب الختامي لل يئة للسنة المالية المنت ية في  بشنن
. وبعد المناقشة قرر 2016والمناقرت في المشر وعات المنفذة خر  السنة المالية  2016للسنة المالية 

مع مراعاة تعدي   2016ة المالية الم تمر الموافقة على الحساب الختامي لل يئة العربية للّطاقة الذرية للسن
متنخرات الجم ورية العربية السورية بحيت تقتصر متنخرات ا على الفترة السابقة لتعليق عضويت ا في جامعة 
الدو  العربية  والموافقة على قرارات المدير العام حو  المناقرت وعلى المسا مات في المشروعات التي 

ذلك الموافقة على تقرير مراجع الحسابات القانوني حو  حسابات السنة   وك2016حصلت علي ا ال يئة لعام 
  مع التنكيد على أن ال يتم مستقبر صرف المستحقات المتبقية لمراجع الحسابات القانوني ضال 2016المالية 

عداد تقرير  بالشك  المطلوب.  بعد التنكد من قيامه بإنجاز م امه وا 
 ارحاطة    وقرر الم تمر30/4/2017 -1/1فيذ ميزانية ال يئة خر  الفترة: بشنن تقرير المدير العام حو  تن
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-01/01علما بتقرير المدير العام حو  تنفيذ ميزانية ال يئة العربية للطاقة الذرية خر  الفترة: 
تابعة   والتوجيه لمدارة العامة لل يئة ضلى مخاطبة الدو  التي لم تقم بسداد متنخرات ا  وكذلك م30/04/2017

التواص  مع الدو  غير األعضاء لحث ا على االنضمام ضلى عضويت ا   و الموافقة على رفع رسوم مشاركة 
دوالر أمريكي للمشارك الواحد ما عدا األنشطة  700موفدي الدو  غير األعضاء في ال يئة في أنشطت ا ضلى 

 الممولة من قب  الج ات المانحة.  
  العامةأوضحت ممثلة األمانة   2018-2017اردارية لل يئة للدورة المالية تشكي   يئة الرقابة المالية و 

للجامعة بنن موضوع تشكي   يئة الرقابة المالية واردارية من المفترر أن يعرر على الم تمر العام لل يئة 
 يئة الرقابة وال يعرر على المجلس التنفيذي لل يئة وفقا  لقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي بنن تشكي  

المالية واردارية من اختصا  الم تمر العام لل يئة حصريا . وقرر الم تمر الموافقة على تشكي   يئة الرقابة 
 .2018-2017المالية واردارية للدورة المالية 

  اوضحت ممثلة األمانة العامة للجامعة بنن   2019-2018اختيار مراقب الحسابات القانوني للدورة المالية
وضوع اختيار مراقب الحسابات القانوني البد أن يعرر على الم تمر العام لل يئة وال يعرر على المجلس م

التنفيذي لل يئة وفقا  لقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي بنن اختيار مراقب الحسابات من اختصا  
ير الحسابات القانوني للدورة المالية الم تمر العام لل يئة حصريا . وقرر الم تمر الموافقة على التعاقد مع خب

2018-2019. 
  أوضحت ممثلة األمانة العامة للجامعة بنن قرار المجلس   تعدي  اتفاقية ضنشاء ال يئة العربية للطاقة الذرية

التنفيذي بإرجاء البت في التعديرت على اتفاقية ارنشاء ضلى اجتماعي المجلس التنفيذي والم تمر العام في 
بتاريخ  99في دورته  2127يعتبر مخالفا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  2018و ش ر ماي

 .  2017بالتنكيد على تعجي  تعدي  اتفاقية ارنشاء لل يئة العربية للطاقة الذرية قب  ن اية عام  16/2/2017
 بداء مرئيات ا حو  بعر وبالنسبة لطلب المجلس التنفيذي بشنن مخاطبة المجلس االقتصادي واالجتماعي ر

النقاط وأ م ا تحديد عدد أعضاء المجلس التنفيذي ودوريه انعقاد الم تمر العام   فقد أوضحت ممثلة األمانة 
العامة للجامعة بننه يمكن ضرسا  مذكرة توضيحية للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة من ال يئة العربية للطاقة 

ع عدد أعضاء المجلس التنفيذي لل يئة ومن ثم رفع ا ضلى المجلس الذرية يطلب ضصدار توصية بشنن رف
االقتصادي واالجتماعي رصدار قرار  و ذا تم عمله في بعر المنظمات العربية المتخصصة   أما بالنسبة 

ر   وقرر النعقاد دورة الم تمر العام يمكن ان يتم انعقاد  ك  سنتين ويمكن انعقاد دورة استثنائية أذا لزم األمةةةةةةة
توجيه اردارة العام لل يئة العربية للطاقة الذرية بمخاطبة المجلس االقتصادي واالجتماعي في البنود  الم تمر

 المتعلقة بتحديد عدد أعضاء المجلس التنفيذي وتحديد دورية انعقاد الم تمر العام.
 برم مع دولة ليبيا لجدولة متنخرات ا جدولة المتنخرات على الدو  األعضاء  قرر الم تمر الترحيب باالتفاق الم

على مدى أربع سنوات  وكذلك تواص  اردارة العامة لل يئة مع الدو  المعنية بمقترحات مشاريع جدو  
 متنخرات ا بما يقضي ضلى تسوية المةتنخرات وفق مرئيات الدو . 
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 ة بتعيين مرش  األردن ومصر لشغ  الكادر الوظيفي لل يئة العربية للطاقة الذرية  أخذ المجلس التنفيذي لل يئ
مناصب ر ساء أقسام بال يئة  أوضحت األمانة العامة للجامعة بنن  ذا القرار مخالف لقرار المجلس 

بإيقاف التعيينات على الوظائف  1/9/2017بتاريخ  98في دورته  2155االقتصادي واالجتماعي رقم 
دراسة الوضع المتخضم في الباب األو  من ميزانيات  الدائمة باستثناء األساسية من ا لحين االنت اء من 

المنظمات  أخذ  ذا الموضوع جدا  طوي  ب ذا الشنن حو  ضرورة التعيين ل  الء المرشحين كموظفين ل ذ  
األقسام وأن  ذ  األقسام من الوظائف األساسية بالنسبة لل يئة العربية للطاقة الذرية  كما أوض  ممث  

ة بنن الدو  األعضاء في ال يئة  ي التي تحدد من  ي الوظائف األساسية  وكان يرى جم ورية مصر العربي
ذا ألغي  ذا القرار من قب  المجلس االقتصادي  أن ر ساء  ذ  األقسام من الوظائف األساسية لل يئة  وا 

لجامعة لمناقشة واالجتماعي يجب على المدير العام لل يئة وبعر أعضاء الدو  العربية مقابلة األمين العةام ل
الموضةوع بك  شفافية . أقر أعضاء الم تمر بارصرار على القرار بالتعيين والطلب من األمانة العامة 
للجامعة بالعم  بك  األمور المتاحة بتنمين استمرارية ال يئة   كما أوضحت  األمانة العامة للجامعة بنن ا تريد 

بتاريخ  98في دورته  2155االقتصادي واالجتماعي رقم  تسجي  تحفظ ا بنن القرار مخالف لقرار المجلس
  واعترر ممثلي الدو  األعضاء  بان  ذا غير مخالف لقرار المجلس وأن ا تعيينات بارحر   1/9/2017

لتسيير القسمين و ما وظيفتان أساسيتان على المرك الوظيفي لل يئة    قرر الم تمر تعيين مرش  المملكة 
ة لشغ  منصب رئيس قسم علوم الحياة والبيئة ومرش  جم ورية مصر العربية لشغ  منصب األردنية ال اشمي

 رئيس قسم التقنيات النووية على درجات أخصائي ثاني. 
للمجلس التنفيذش للمركز العرب  لدراسات المناطق الجافة واالراض  القاحلة  )38(الدورة  .11

  م القرارات : أ - )21/5/2017-20القا رة:(
  الحاضرون ضلى العرر الذي قدمه مدير عام المركز العربي اكساد عن التقرير الخا  للفترة بين استمع

 وبعد المناقشة تقرر ضجازة تقرير المدير العام . (38(و) 37(المجلس التنفيذي  دورتي
 ت بخصو  ضنجازات المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة وبعد االطرع على انجازا

   2016المركز العربي اكساد قرر المجلس التنفيذي اعتماد تقرير تقدم العم  عن األنشطة المنفذة لعام 
  واحالته الى اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعم  العربي المشترك 2016واعتماد تقرير االنجازات لعام 

تم يدا  لرفعه ضلى المجلس االقتصادي  وعلى االجتماع السادس والعشرين للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة
 واالجتماعي.

  وبعد االطرع على مذكرة اردارة العامة  2016بشنن عم  المركز العربي "أكساد" كبيت خبرة خر  عام  
حو  عم  المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة "أكساد" كبيت خبرة   تم االشادة بنجا  

كبيت خبرة متخص  في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تخدم التنمية الزراعية العربية   وعبر المركز العربي 
البحثية التنموية في الدو  العربية ومع  الم سساتالمجلس التنفيذي عن ارتياحه للعرقات المتميزة مع 

مشروعا   24ت عن تنفيذ المنظمات والم سسات العربية والدولية وتطوير العرقات القائمة مع ا  والتي أثمر 
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دوالر أمريكي   مما ساعد على تنفيذ   173.00 024 2ضمن اتفاقيات وعقود خبرة حققت ضيرادات بلغت 
خطة عمله بالكام  وتندية االلتزامات األخرى المترتبة   وقرر المجلس التنكيد على استمرار المركز العربي في 

في تبني وتنفيذ عقود الخبرة ضضافة ضلى  2016خر  عام  الن ج المميز ألدائه كبيت خبرة عربي المتحقق
تنفيذ  برامج ومشاريع وأنشطة الخطة   و التنكيد على دعوة الم سسات الوطنية والدو  والمنظمات ارقليمية 
والدولية ضلى التعاون والتنسيق مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة باعتبار  بيت خبرة 

 عربي واستشاري لتنفيذ المشاريع التنموية الزراعية.
   فيبشنن مشروع  تطوير عمليات خدمة بساتين النخي  الرأسية واألرضية لزيادة االنتا  وتحسين النوعية 

المنطقة العربية   فقد اطلع المجلس التنفيذي على مذكرة االدارة العامة للمركز بشنن تنفيذ مشروع تطوير 
اتين النخي  الرأسية واألرضية لزيادة االنتا  وتحسين النوعية في المنطقة العربية  في الدو  عمليات خدمة بس

العربية )المملكة األردنية ال اشمية  الجم ورية التونسية الجم ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  جم ورية 
جم ورية العراق  دولة فلسطين  جم ورية السودان  الجم ورية العربية السورية  جم ورية الصوما  الفيدرالية  

دوالر أمريكي لمدة أربع سنوات    000.00 500 1مصر العربية  الجم ورية ارسرمية الموريتانية(  بمبلغ 
وقرر دعوة الدو  العربية الى دعم تنفيذ مشروع تطوير عمليات خدمة بساتين النخي  الرأسية واألرضية لزيادة 

 في المنطقة العربية لدى الم سسات والصناديق العربية واالقليمية. االنتا  وتحسين النوعية
   بخصو  المشروع العربي لألحزمة الخضراء في األقاليم العربية   فقد اطلع المجلس التنفيذي على ما جاء

ة المرحلة بمذكرة المركز العربي "اكساد" حو  ج ود  في متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية والمتعلقة بتنفيذ أنشط
األولى للمشروع العربي لألحزمة الخضراء في االقاليم العربية   وعلى قرارات المجلس واالجتماعي في دورته 

  وقرر المجلس التنفيذي الموافقة على تنفيذ الخطة التنفيذية العامة والسنوية التي (2017)شباط/ فبراير  (99)
ي لألحزمة الخضراء في االقاليم العربية  ودعوة الدو  العربية أعد ا أكساد للمرحلة الثانية من المشروع العرب

ضلى المشاركة بالمرحلة الثانية من المشروع على أن تتحم  الدو  الراغبة بتنفيذ  ذ  المرحلة التكلفة المطلوبة  
  ودعم  مع ارشارة ضلى أن أكساد على استعداد لتوظيف خبراته الفنية في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع

 ج ود أكساد في متابعة صناديق التموي  للمسا مة في تموي  المرحلة الثانية من المشروع.
  بشنن موسوعة الكثبان الرملية في الوطن العربي  فقد اطلع المجلس التنفيذي على مذكرة اردارة العامة وما

ك حو  "ضعداد موسوعة الكثبان توص  ضليه المركز العربي نتيجة ألبحاثه ودراساته ضمن تنفيذ مشروع مشتر 
الرملية في الوطن العربي"   ونظرا  للخبرة الواسعة التي أكتسب ا أكساد خر  مسيرته الطويلة ونتائج تنفيذ  
للعديد من المشاريع في الدو  العربية  وانطرقا  من حرصه على تعزيز التعاون مع الم سسات الوطنية في 

اون مع مركز بحوت الصحراء في جم ورية مصر العربية  ومع د المناطق الدو  العربية  عم  أكساد بالتع
القاحلة بمدنين في الجم ورية التونسية   وقرر المجلس االحاطة علما  بإنجاز موسوعة الكثبان الرملية في 

ساد"  الوطن العربي   وتوجيه الشكر ضلى ك  من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة "أك
ومركز بحوت الصحراء في جم ورية مصر العربية  ومع د المناطق القاحلة بمدنين في الجم ورية التونسية  
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 لمشاركت م في انجاز الموسوعة العلمية.
  بخصو  مشروع رفع كفاءة الري في الدو  العربية    فقد اثني المجلس التنفيذي على دور وج ود المركز

جافة واألراضي القاحلة في اعداد وانجاز الخطة التنفيذية لرستراتيجية العربية العربي لدراسات المناطق ال
للتنمية المستدامة في المنطقة  المستقبليةلألمن المائي في المنطقة العربية لمواج ة التحديات والمتطلبات 

الدو  العربية   قرر  العربية   وبعد اطرعه على مذكرة االدارة العامة بشنن تنفيذ مشروع رفع كفاءة الري في
المجلس التنفيذي الموافقة على المسودة األولية للدراسة الشاملة التي اعد ا المركز العربي اكساد حو  مشروع 
كفاءة الري في الدو  العربية   و تكليف المركز العربي اكساد تحضير وثيقة المرحلة الثانية من مشروع رفع 

فع الكفاءة المقترحة في المرحلة االولى للمشروع   ودعوة الدو  العربية كفاءة الري  متضمنة تنفيذ اجراءات ر 
والمنظمات الدولية واالقليمية ذات العرقة  وكذلك صناديق التموي  العربية الى دعم المركز العربي لتنفيذ 

 المشروع المقتر .
 فيذي على أنشطة المركز بشنن مشروع خفر معد  نفوق مواليد ارب  في الدو  العربية اثنى المجلس التن

تحسين رعاية مواليد  أ ميةالعربي في مجا  الحفاظ على ارب  وتطوير ضنتاج ا في الدو  العربية   واكد على 
عداد خطة عرجية ووقائية لتقلي  نفوق ا بمشروع خفر معد  نفوق مواليد االب  في الدو   ارب  الصغيرة  وا 

اح  تنفيذ مشروع خفر معد  نفوق مواليد االب  في الدو  العربية  في العربية   وتم احاطة المجلس علما  بمر 
ك  من )الجم ورية التونسية  الجم ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  جم ورية السودان  الجم ورية 

ألف دوالر أمريكي   وقرر المجلس دعم ج ود المركز العربي  600ارسرمية الموريتانية(  وبتكلفة قدر ا 
اكساد" في مواصلة تنفيذ مشروع خفر معد  نفوق مواليد االب  في الدو  العربية  وتقديم ك  الدعم "

والتس يرت الرزمة في الدو  المشاركة في المشروع للوصو  ضلى ا دافه المرجوة   ودعم تموي  وتنفيذ 
 المشروع لدى الم سسات والج ات المعنية في الدو  العربية.

  امس لتطوير البحت العلمي واررشاد الزراعي في الدو  العربية ونظرا لضرورة تفعي  العم  بشنن الم تمر الخ
العربي المشترك من خر  التعاون والتنسيق بين مراكز البحوت الزراعية واالرشاد الزراعي في الدو  العربية  

دة من الخبرات وارمكانات والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة "اكساد"  واالستفا
المتوفرة بما يخدم التنمية الزراعية الشاملة وتطوير العم  العربي المشترك   فقد اطلع المجلس التنفيذي على 
مذكرة اردارة العامة حو  الم تمر الخامس لتطوير البحت العلمي واررشاد الزراعي في الدو  العربية بعنوان 

-20الدو  العربية" والذي عقد في الجم ورية التونسية خر  الفترة  "الحد من التصحر ومكافحته في 
  وقرر المجلس تقدير ج ود المركز العربي المميزة في عقد م تمرات دورية للبحوت العلمية 21/2/2017

واررشادية الزراعية   والموافقة على المقترحات والتوصيات المنبثقة عن الم تمر الخامس لتطوير البحت 
ي واررشاد الزراعي في الدو  العربية  ودعوة المركز العربي لمتابعة التنفيذ   والموافقة على عقد الم تمر العلم

بعنوان " األساليب العلمية لرفع كفاءة الري  2019السادس لتطوير البحت العلمي واررشاد الزراعي في عام 
 لجم ورية العربية السورية.في الزراعة المروية في المنطقة العربية "  على ان يعقد في ا
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   بخصو  التعاون مع منظمة مكافحة الجوع االسبانيةACF  فقد اطلع المجلس التنفيذي على المذكرة  
المقدمة من االدارة العامة للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة "اكساد" حو  المشاريع 

ونجا  تنفيذ المشاريع  االيجابية  وبناء  على النتائج  ACFة المشتركة مع منظمة مكافحة الجوع االسباني
المشتركة   وتقرر التوسع في تنفيذ المشاريع المشتركة بين المركز العربي "أكساد" ومنظمة مكافحة الجوع 

  وتشجيع الصناديق وم سسات التموي  العربية على تقديم المساعدة للمركز العربي "أكساد"  ACFاالسبانية 
نفيذ مشاريع مشاب ة في الدو  العربية الراغبة   وتقديم الشكر والتقدير لمنظمة مكافحة الجوع االسبانية في ت
ACF. على ج ود ا في دعم التنمية الزراعية والحد من الفقر في المنطقة العربية   
-17الرباط :)للمجلس التنفيذش للمنظمة العربية للتنمية الصنا ية والتعدين  (51)الدورة   .12

  م القرارات : أ- (19/5/2017
  يتعلق في تقرير المدير العام عن نشاط المنظمة خر  الفترة الفاصلة بين الدورتين الخمسين والواحد فيما

والخمسين للمجلس التنفيذي  وبعد االستماع الى العرر المقدم من المدير العام  وبعد المناقشة  تم اعتماد 
منظمة على االنجازات بين الدورتين وتضمين التقرير القادم للمجلس رسوم التقرير وشكر االدارة العامة لل

 بيانية.
  اطلع المجلس على تقرير متابعة تنفيذ قرارات الدورة الخمسين للمجلس التنفيذي وبعد المناقشة قرر المجلس

 جلس التنفيذي.( للم50اعتماد التقرير وارشادة بج ود اردارة العامة في متابعة تنفيذ قرارات الدورة )
  بشنن تقرير وتوصيات االجتماع الثالت والعشرين للجنة االستشارية لقطاع الثروة المعدنية اتخذ المجلس قرارا

 باعتماد تقرير وتوصيات االجتمةاع الثالت والعشرين للجنةةة االستشةةةةارية بقطاع الثروة المعدنية.
 االربعين للجنة االستشارية العليا للتقييس قرر المجلس اآلتي بتقرير وتوصيات االجتماع الثامن و  أما فيما يتعلق

( للجنة االستشارية العليا للتقييس واعتماد مشاريع المواصفات القياسية 48اعتماد تقرير وتوصيات االجتماع )
مواصفة  103مواصفة باللغة العربية و 8( كمواصفات قياسية عربية موحدة بصفة ن ائية من ا )111وعدد ا )

 غت ا االصلية(.بل
  (  المعنية ب ا 2017القا رة  فبراير  – 99قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي )الدورة العادية بشنن

المنظمة طلب المجلس من المنظمة مواصلة االلتزام بتنفيذ قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي والموافقة 
لمست لك الى انشطة مشروع اعداد المواصفات القياسية على اضافة الملتقى العربي األو  للتقييس وحماية ا

 العربية الموحدة.
  أما فيما يخ  موقف سداد الدو  األعضاء لمسا مات ا ومتنخرات ا في موازنة المنظمة فقد قرر المجلس حت

بنسرع وقت ممكن  وفقا لن   2017الدو  األعضاء المعنية بسداد مسا مات ا في موازنة المنظمة لعام 
من النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة مع ضرورة التزام الدو   52و50دتين الما

-1990 1989-1980االعضاء المعنية بتسديد متنخرات ا بنسرع وقت ممكن وفقا للجدولة للفترات )
بنسرع وقت ( وضرورة التزام الدو  األعضاء المعنية بسداد متنخرات ا 2000-2009 1996-1999 1995
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(  كما قدم المجلس الشكر 2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010ممكن عن السنوات )
للدو  التي التزمت بسداد مسا مات ا ومتنخرات ا في موازنة المنظمة بين الدورتين الخمسين والواحدة والخمسين 

ية مع الدو  األعضاء في المنظمة والطلب من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عقد اتفاقيات ثنائ
 التي علي ا متنخرات في موازنات ا لجدولة المبالغ غير المعترر علي ا والمبالغ المعترر علي ا.

   اتخذ المجلس قرارا برفع تقرير المراقب الداخلي للعام  2016أما فيما يخ  تقرير المراقب الداخلي لعام
 ادم مع التوصية باعتماد الى الجمعية العامة في اجتماع ا الق 2016

  قرر المجلس رفع تقرير مراقب  2016أما بشنن تقرير مراقب الحسابات القانوني والحساب الختامي للعام
الى الجمعية العامة في اجتماع ا القادم مع التوصية  2016الحسابات القانوني والحساب الختامي للعام 

 باعتماد .
 ورد المدير العام علية  قرر المجلس:2016واالدارية لعام  المالية أما بشنن تقرير  يئة الرقابة  

 . رفع التقرير الى االجتماع القادم للجمعية العامة للنظر في اعتماد 
  تكليف االدارة العامة للمنظمة بمخاطبة األمانة العامة لجامعة الدو  العربية لرستفسار عن مدى

قابة المالية واالدارية والتوصية للجمعية العامة اختصا  المجلس التنفيذي بمراجعة تقرير  يئة الر 
 للمنظمة باعتماد .

الجمهورية التونسية : )االجتماع االستثنائ  للمجلس التنفيذش للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  .13
17-18/5/2017 ) 

  األلكسو( فقد قامت والعلوم )بناء  على الشغور المفاجء لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة
ادارة المنظمات واالتحادات العربية  بمخاطبة ادارة المنظمة  وتم التوضي  ل م بن م ارجراءات التنظيمية 

( من النظام األساسي الموحد لموظفي 9الواجب اتخاذ ا في مث   ذ  الحاالت  وذلك استنادا للمادة )
ى المدير العام المساعد م ام المدير العام للمنظمة ضلى حين المنظمات العربية المتخصصة  و ي بنن يتول

عقد اجتماع الجمعية العامة النتخاب المدير العام الجديد في مدة أقصا ا سته أش ر  على أن يتم ارعرن 
برغ الج ات المعنية بشغور منصب المدير العام للمنظمة  وطلب تقديم الدو  األعضاء بمرشحي ا لشغ   وا 

 المنصب.
  قامت ادارة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بارعرن عن شغور المنصب لمدير عام المنظمة وارفقت

 االجراءات والشروط والمواصفات المطلوبة لشغور المنصب .
 ر وعلية فقد عقد اجتماع استثنائي )دورة خاصة( للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمق

  علما  ان ادارة المنظمات واالتحادات العربية اعتذرت عن 17/5/2017المنظمة بتونس يوم األربعاء الموافق 
حضور ا ل ذا االجتماع بعد ان أبلغنا المدير العام المساعد للمنظمة كتابيا  بارجراءات المتبعة في مث   ذ  

حو  مذكرة األمانة العامة للجامعة لمعالجة  ذا الحاالت  وكان محور نقا  اعضاء المجلس التنفيذي يتمحور 
 الموضوع.
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 س التنفيذي االستثنائي قرارات ب ذا الشنن وذلك على النحو التالي:وقد اتخذ المجل- 
دعوة اردارة العامة للمنظمة لمعرن الفوري عن شغور وظيفة المدير العام للمنظمة  على أن   -1

 تاريخا رغرق باب الترشيحات. 16/8/2017د يتضمن ارعرن شرطا  بنن يكون يوم االح
 28/9/2017دعوة الم تمر العام )الجمعية العامة( ضلى عقد دورة غير عادية يوم الخميس الموافق  -2

وليوم واحد  يخص  الختيار وتعيين مدير عام للمنظمة على أن تسبق ا دورة خاصة للمجلس 
لترشيحات المقدمة لشغ  المنصب  ورفع يخص  للنظر في ا 26/9/2017التنفيذي يوم الثرثاء 

 توصيته للم تمر في دورته غير العادية.
تفوير المدير العام المساعد بالقيام بم ام المدير العام وفقا  للنظم واللوائ  الموحدة المعمو  ب ا  وبما  -3

رة العامة جاءت به قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي باستثناء اجراءات التعيين والنق  من االدا
 الى المراكز الخارجية والعكس  الى حين تعيين المدير العام.

دعوة المدير العام المساعد ضلى اتخاذ التدابير وارجراءات الكفيلة لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي في  -4
( المتعلق بمعالجة وضعية الخبراء 14/ق107دورته السابعة بعد المئة. وخاصة القرار رقم )م ت/ د

 تعاقدين المستعان ب م.والم
  تلقت األمانة العامة للجامعة )ضدارة المنظمات واالتحادات العربية( مذكرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

  والتى تفيد في ا االعرن عن شغور منصب المدير العام للمنظمة العربية 22/5/2017بتاريخ  250رقم 
  ومرفق االجراءات 4/5/2017اة المرحوم الدكتور/ عبد اهلل حمد محارب بتاريخ للتربية والثقافة والعلوم اثر وف

( الفقرة )ب( من النظام األساسي 9والشروط والمواصفات المطلوبة لشغور المنصب  واستنادا  الى المادة )
تحادات الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة قامت األمانة العامة للجامعة )ضدارة المنظمات واال

 العربية( بتعميم الترشي  المشار اليه اعر  على جميع مندوبيات الدو  األعضاء لدى جامعة الدو  العربية.
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 عشر:الحادي  البند

 :موضو ات المنظمة العربية للتنمية الزرا ية

منافع االتفاقية العربية لتباد  الموارد الوراثية النباتية ومعارف ا التراثية وتقاسم ال -1
 الناشئة عن استخدام ا. 

 (.2037-2017) متابعة تنفيذ االستراتيجية العربية لتربية األحياء المائية -2

–متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية ارطارية للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي  -3
 (.2021-2017المرحلة الثانية )

ة المستدامة للعقدين استراتيجية التنمية الزراعيتسريع تنفيذ برامج ومكونات  -4
( والبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي واالستراتيجية العربية 2005-2025)

 (.2037-2017لتربية األحياء المائية )
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 مذكرة  ارحة

 ب أن
 موضو ات المنظمة العربية للتنمية الزرا ية

 

  رض الموضوع:
بتةةةاريخ  2819/أ.  رقةةةم م.ع/ميةةةة الزراعيةةةة المنظمةةةة العربيةةةة للتنمةةةن تلقةةةت األمانةةةة العامةةةة مةةةذكرة 

الةدورة تقتةر  المنظمةة عرضة ا علةى  لعةدد مةن الموضةوعاتمرفق ب ةا مةذكرات شةارحة  3/7/2017
 )مرفق(  و ذ  الموضوعات  ي كالتالي:  ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي100العادية )

التراثيةةة وتقاسةةم المنةةافع الناشةةئة عةةن االتفاقيةةة العربيةةة لتبةةاد  المةةوارد الوراثيةةة النباتيةةة ومعارف ةةا  .1
 استخدام ا. 

 (.2037-2017) متابعة تنفيذ االستراتيجية العربية لتربية األحياء المائية .2
 المرحلة الثانيةة  –متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية ارطارية للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي  .3

(2017-2021.) 
( 2025-2005يجية التنميةةة الزراعيةةة المسةةتدامة للعقةةدين )اسةةتراتتسةةريع تنفيةةذ بةةرامج ومكونةةات  .4

 والبرنةةةةةةامج الطةةةةةةارئ لألمةةةةةةن الغةةةةةةذائي العربةةةةةةي واالسةةةةةةتراتيجية العربيةةةةةةة لتربيةةةةةةة األحيةةةةةةاء المائيةةةةةةة 
(2017-2037.) 

 

 المقترح المطلوب:
 .التخاذ ما ترا  مناسبا   ةالموقر  اللجنةاألمر معرور على 



- 235 - 

 
 

 

 مرفق 
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 البند الثاني عشر:

 .اتفاقية تنظيم النقل البحرش للركاب والبضائ  بين الدول العربيةم روع 
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 مذكرة  ارحة
 ب أن

 اتفاقية تنظيم النقل البحرش للركاب والبضائ  بين الدول العربيةم روع 

 دددددددددددددددددددد
  رض الموضوع:

 

  على:الذي ن    2014( لعام 27) د.ع( 399)رقم القرار أصدر مجلس وزراء النق  العرب 
 . الدو  العربية )بالصيغة المرفقة(الموافقة على مشروع اتفاقية النق  البحري للركاب والبضائع بين " -1

 "تكليف األمانة العامة باستكما  ارجراءات النظامية العتماد االتفاقية. -2
 ( 2040أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي القرار رقم ).الذي ن    2015( لعام 95) عد

 :على
"الموافقة على مشروع اتفاقية النق  البحري للركاب والبضائع بين الدو  العربية بالصيغة المرفقة  

حالته ضلى مجلس الجامعة  )مرفق(. ."على المستوى الوزاري العتماد  وا 
 

  القرار أصدر بشننه و   الوزاريمستوى المجلس الجامعة على  عرر الموضوع علىتنفيذا  لذلك  تم
  :  الذي ن  على2017( لعام 147) د.ع( 8145رقم )

 الموافقة على توصية اللجنة الدائمة للش ون القانونية في  ذا الشنن   والتي تن  على ما يلى: "

ضعادة مشروع اتفاقية النق  البحري للركاب والبضائع بين الدو  العربية  ضلى المجلس االقتصادي "
حالته ضلى مجلس وزراء النق  العرب  للنظر في ضمكانية ضفراد اتفاقية للتعاون في واالجتماعي ر

مجا  النق  البحري بين الدو  العربية  وأخرى لتنظيم ارجراءات الفنية لنق  الركاب والبضائع بحرا  
 بين الدو  العربية  وذلك بالرجوع ضلى االتفاقيات الدولية في  ذا المجا ."

 ب:مقترح المطلو ال
 األمر معرور على اللجنة الموقرة التخاذ ما ترا  مناسبا .
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 :عشر ثالثال البند

 :الموضو ات الدورية االقتصادية

 .دعم االقتصاد الفلسطيني .1
 .2017التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  .2

الموحد لرجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الخطاب العربي  .3
 .2017الدوليين لعام 

 .2016تقرير األمن الغذائي العربي لعام  .4
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 (:1الثال    ر )البند 

 .الفلسطين د م االقتصاد 
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 مذكرة  ارحة
 ب أن 

 الفلسطين د م االقتصاد 
 دددددددددددددددددددددددد

  رض الموضوع:

  بتاريخ  1244القرار رقم ( 56دورته العادية )أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي في
ف بموجبه األمانة العامة بتقديم تقرير متابعة دوري ضلى المجلس الذي كلّ   13/9/1995

االقتصادي واالجتماعي حو  مرم  الوضع االقتصادي الفلسطيني وتطورات عملية ارعمار 
عادة البناء سرائيلي على التعسفية لرحتر  ارممارسات السياسات و الوكذا بيان انعكاس   وا 

التنمية االقتصادية واالجتماعية لفلسطين  وم كدا  على أ مية تقديم كافة أشكا  العون للشعب 
عادة بناء اقتصاد  واستعادة ترابطه العضوي بمحيطه  الفلسطيني لمساعدته على ضعمار وطنه وا 

 العربي.
 ر عن االقتصاد من ك  عام على ضعداد تقري /أيلو دأبت األمانة العامة في دورة سبتمبر

"انعكاسات سياسات وممارسات االحتر  ارسرائيلي علي االقتصاد  الفلسطيني بعنوان
ناو  انعكاس الممارسات ارسرائيلية على االقتصاد يتوالذي   م شرات أداء "لفلسطيني و ا

 الفلسطيني من خر  تناو  تطورات الناتج المحلي والعمالة والموازنة العامة للدولة والتضخم
  .)مرفق( والتعليم

 

 المقترح المطلوب:      

األوضةةةةةاع االقتصةةةةةادية الصةةةةةعبة التةةةةةي يعيشةةةةة ا االقتصةةةةةاد الفلسةةةةةطيني واتخةةةةةاذ ب ارحاطةةةةةة علمةةةةةا  
 ارجراءات والقرارات الرزمة لدعم االقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
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  مرفق
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 (:2الثال    ر )البند 

 .2017التقرير االقتصادش العرب  الموحد لعام 
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 حةمذكرة  ار 
 ب أن 

 2017التقرير االقتصادش العرب  الموحد لعام 
 ددددددددددددددددددددددددددددد

 

 : رض الموضوع

 أوالا:

 يةةةةةةةةتم ضعةةةةةةةةداد التقريةةةةةةةةر االقتصةةةةةةةةادي العربةةةةةةةةي الموحةةةةةةةةد سةةةةةةةةنويا  بالتعةةةةةةةةاون بةةةةةةةةين األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةة -
منظمةةةةةةةةةة و  الصةةةةةةةةندوق العربةةةةةةةةةي لمنمةةةةةةةةاء االقتصةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةاعيو  صةةةةةةةةندوق النقةةةةةةةةد العربةةةةةةةةيو 
ويتضةةةةةةمن التقريةةةةةر استعراضةةةةةا  شةةةةةةامر  وتحلةةةةةير  للتطةةةةةةورات  .قطةةةةةار العربيةةةةةة المصةةةةةةدرة للبتةةةةةرو األ

ليزيةةةةةة  صةةةةةدر ملخةةةةة  للتقريةةةةةر باللغةةةةةة االنج  2011عةةةةةام فةةةةةي . و االقتصةةةةةادية الدوليةةةةةة والعربيةةةةةة
  وذلةةةةةةةك 2016صةةةةةةةدر ملخةةةةةةة  للتقريةةةةةةةر باللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة واالنجليزيةةةةةةةة اعتبةةةةةةةارا  مةةةةةةةن عةةةةةةةام كمةةةةةةةا 

 .المستفيدين منهحرصا  على توسيع دائرة 

مةةةةةن كةةةةة  /أيلو  يةةةةةتم عةةةةةرر التقريةةةةةر علةةةةةى المجلةةةةةس االقتصةةةةةادي واالجتمةةةةةاعي فةةةةةي دورة سةةةةةبتمبر -
كمةةةةا تةةةةتم مناقشةةةةته مةةةةن قبةةةة  محةةةةافظي البنةةةةوك المركزيةةةةة ور سةةةةاء م سسةةةةات النقةةةةد العربيةةةةة    عةةةةام

وفةةةةةي ضةةةةةوء مرحظةةةةةات كةةةةة  مةةةةةن المجلةةةةةس االقتصةةةةةادي واالجتمةةةةةاعي  .فةةةةةي اجتمةةةةةاع م السةةةةةنوي
المركزيةةةةةةة والمرحظةةةةةةات التةةةةةةي تتلقا ةةةةةةا الج ةةةةةةات المعةةةةةةدة للتقريةةةةةةر مةةةةةةن الةةةةةةدو  ومحةةةةةةافظي البنةةةةةةوك 

شةةةةة ر العربيةةةةةة  تةةةةةتم ضعةةةةةادة تحريةةةةةر التقريةةةةةر وطباعتةةةةةه فةةةةةي صةةةةةورته الن ائيةةةةةة وتوزيعةةةةةه فةةةةةي ن ايةةةةةة 
 من ك  عام. كانون األو  /ديسمبر

 ثانياا:

نةةةةةة مةةةةةن والمكو ) 2017عقةةةةةدت اللجنةةةةةة التحضةةةةةيرية المكلفةةةةةة بإعةةةةةداد التقريةةةةةر االقتصةةةةةادي لعةةةةةام   -
-5 :الكويةةةةةةةةةت)مدينةةةةةةةةةة اجتماع ةةةةةةةةةا األو   (ممثلةةةةةةةةةي الج ةةةةةةةةةات المشةةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةةي ضعةةةةةةةةةداد التقريةةةةةةةةةر

 ؛ةعةةةةةةةدّ الج ةةةةةةات المُ  علةةةةةةىحيةةةةةةت تةةةةةةم االتفةةةةةةاق علةةةةةةةى فصةةةةةةو  التقريةةةةةةر وتوزيع ةةةةةةةا   (7/12/2016
: التطةةةةةةةورات االقتصةةةةةةةادية الدوليةةةةةةةة   ةةةةةةةيحيةةةةةةةت تعةةةةةةةد األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة أربعةةةةةةةة فصةةةةةةةو  بةةةةةةةالتقرير 

  فصةةةةةةة  التعةةةةةةةاون ّصةةةةةةةوقةةةةةةةد خُ  .العربةةةةةةةي  التجةةةةةةةارة الخارجيةةةةةةةةاالقتصةةةةةةةاد الفلسةةةةةةةطيني  التعةةةةةةةاون 
فةةةةي حةةةةين تعةةةةد الج ةةةةات األخةةةةرى  .فةةةةي مجةةةةا  النقةةةة  البةةةةريالعربةةةةي  ةةةةذا العةةةةام للتعةةةةاون العربةةةةي 

: التطةةةةورات االقتصةةةةةادية واالجتماعيةةةةةة  قطةةةةةاع  ةةةةةيالمشةةةةاركة فةةةةةي ضعةةةةةداد التقريةةةةر تسةةةةةعة فصةةةةةو  
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نفط والطاقةةةةة  التطةةةةورات الماليةةةةة  الزراعةةةةة والميةةةةا   القطةةةةاع الصةةةةناعي  التطةةةةورات فةةةةي مجةةةةا  الةةةة
التطةةةةةةورات النقديةةةةةةة والمصةةةةةةرفية وفةةةةةةي أسةةةةةةواق المةةةةةةا  فةةةةةةي الةةةةةةدو  العربيةةةةةةة  مةةةةةةوازين المةةةةةةدفوعات 

لنمةةةةةةةو دور االصةةةةةةةرحات االقتصةةةةةةادية فةةةةةةةي دعةةةةةةم اوالةةةةةةدين العةةةةةةةام الخةةةةةةارجي وأسةةةةةةةعار الصةةةةةةرف  "
   العون ارنمائي العربي. )محور التقرير( "االقتصادي في الدو  العربية

-11: أبةةةةةةةةةةةوظبي) الثةةةةةةةةةةةانيالمشةةةةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةةةةي ضعةةةةةةةةةةةداد التقريةةةةةةةةةةةر اجتماع ةةةةةةةةةةةا  الج ةةةةةةةةةةةات عقةةةةةةةةةةةدت  -
 .حيت تمت مناقشة المسودات األولية للتقرير  (15/6/2017
 ثالثاا:    

  وتةةةةم ضرسةةةةال ا ضلةةةةى 2017تةةةةم ضعةةةةداد النسةةةةخة األوليةةةةة للتقريةةةةر االقتصةةةةادي العربةةةةي الموحةةةةد لعةةةةام 
 اتم يةةةةةدا  لعرضةةةةةة   لدراسةةةةةةت اجتمةةةةةاعي ونقةةةةةاط اتصةةةةةةا  المجلةةةةةس االقتصةةةةةةادي واالالةةةةةدو  العربيةةةةةةة 

 على اجتماع محافظي البنوك المركزية ور ساء م سسات النقد العربية.

 

 المقترح المطلوب: 

صةةةةةةدار التوجي ةةةةةةات   2017بمسةةةةةةودة التقريةةةةةةر االقتصةةةةةةادي العربةةةةةةي الموحةةةةةةد لعةةةةةةام  حاطةةةةةةة علمةةةةةةا  ار وا 
 ية.المناسبة بشننه ألخذ ا في االعتبار قب  طباعته في صيغته الن ائ
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 (:3الثال    ر )البند 

الخطاب العرب  الموحد لالجتماع السنوش الم تر  
 .2017لنقد والبن  الدوليين لعام لصندوق ا
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-  

 مذكرة  ارحة
 ب أن

 الخطاب العرب  الموحد لالجتماع السنوش الم تر 
 2017لصندوق النقد والبن  الدوليين لعام 

 دددددددددددددددددددددددددد
 : رض الموضوع

  عةامكة  الربةع االخيةر مةن  الةدوليين اجتماعةا  مشةتركا  سةنويا  فةيوالبنةك يعقد ك  من مجلس ادارة صندوق النقةد  -
ويتم في  ذا االجتماع مناقشة عدد من الموضةوعات المتعلقةة بالتنميةة االقتصةادية . يطلق عليه اجتماع الخريف

االجتماع منتةدى للتعةاون الةدولي   ذا ويعد  .داء االقتصاد العالميأوالمالية على مستوى العالم والتي ت ثر على 
مةةةن ممثلةةةي الةةةدو  والقطةةةاع الخةةةا   كبيةةةر والم سسةةةتين  ويشةةةارك فيةةةه عةةةدد يةةةتم فيةةةه حةةةوار مباشةةةر بةةةين الةةةدو 

 نحاء العالم.أومنظمات المجتمع المدني ورجا  االعرم من كافة 
 ا  بتةةةةةةاريخعقةةةةةةد المكتةةةةةةب الةةةةةةدائم لمجلةةةةةةس محةةةةةةافظي المصةةةةةةارف المركزيةةةةةةة وم سسةةةةةةات النقةةةةةةد العربيةةةةةةة اجتماعةةةةةة 

الةةةةةذي سةةةةةيوزع  الخطةةةةةاب العربةةةةةي الموحةةةةةدنةةةةةاق  الموضةةةةةوعات المقتةةةةةر  ضدراج ةةةةةا ضةةةةةمن حيةةةةةت   9/7/2017
 الدوليين.والبنك صندوق النقد لخر  االجتماع المشترك القادم 

 نسةةةةخة مةةةةن أ ةةةةم القضةةةةايا المقتةةةةر  ضدراج ةةةةا بلتزويةةةةد ا   تواصةةةةلت االمانةةةةة العامةةةةة مةةةةع صةةةةندوق النقةةةةد العربةةةةي
 )مرفق(. 2017ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 

  ي ال يةةةةزا  يعةةةةاني مةةةةن آثةةةةار األزمةةةةة الماليةةةةة العالميةةةةة التةةةةي بةةةةدأت مطلةةةةع االقتصةةةةاد العةةةةالمعلةةةةى الةةةةرغم مةةةةن أن
فةةةةةةي المائةةةةةةة علةةةةةةى مةةةةةةدى السةةةةةةنوات الخمةةةةةةس  3  حيةةةةةةت أن وتيةةةةةةرة النمةةةةةةو ظلةةةةةةت منخفضةةةةةةة فةةةةةةي حةةةةةةدود 2008

فةةةةةي المائةةةةةة  3.4ضلةةةةةى أن االقتصةةةةةاد العةةةةةالمي سةةةةةيحقق معةةةةةد  نمةةةةةو يبلةةةةةغ تشةةةةةير  وقعةةةةةاتالت  ضال أن الماضةةةةةية
التغيةةةةةةةةرات فةةةةةةةةي  نتيجةةةةةةةةة 2016فةةةةةةةةي المائةةةةةةةةة عةةةةةةةةن عةةةةةةةةام  3.1د  بلةةةةةةةةغ   مقابةةةةةةةة  معةةةةةةةة2017للعةةةةةةةةام الجةةةةةةةةاري 

   .السياسات االقتصادية للواليات المتحدة األمريكية

  العربيةةةةةة  ال تةةةةةزا  ج ةةةةةود اسةةةةةتعادة مسةةةةةار التنميةةةةةة واالرتقةةةةةاء بمعةةةةةدالت النمةةةةةو الشةةةةةام   الةةةةةدو علةةةةةى صةةةةةعيد و
االقتصةةةةةةةادية ارقليميةةةةةةةة القابةةةةةةة  لرسةةةةةةةتمرار  تواجةةةةةةةه تحةةةةةةةديات فةةةةةةةي ظةةةةةةة  التطةةةةةةةورات والمسةةةةةةةتجدات الماليةةةةةةةة و 

االقتصةةةةةادات العربيةةةةةة سةةةةةجلت معةةةةةد  نمةةةةةو بلةةةةةغ أن والدوليةةةةةة. وتشةةةةةير تقةةةةةديرات صةةةةةندوق النقةةةةةد العربةةةةةي ضلةةةةةى 
  فيمةةةةةا يقةةةةةدر 2015فةةةةةي المائةةةةةة المحققةةةةةة عةةةةةن عةةةةةام  2.9  مقارنةةةةةة بنسةةةةةبة 2016فةةةةةي المائةةةةةة عةةةةةن عةةةةةام  2.2

 في المائة. 2.2عند  2017أن يبقى النمو منخفضا  خر  عام 

  لتضةةةةةمين ا فةةةةةي الخطةةةةةاب العربةةةةةي الموحةةةةةد مةةةةةا تقةةةةةدم  تبةةةةةرز أ ميةةةةةة ارشةةةةةارة لعةةةةةدد مةةةةةن القضةةةةةايا  علةةةةةى ضةةةةةوءو
 ل ذا العام  أ م ا:لرجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين 

  التحةةةةديات االقتصةةةةةادية والماليةةةةةة الرا نةةةةةة التةةةةةي تواجةةةةةه اقتصةةةةادات الةةةةةدو  العربيةةةةةة  والتنكيةةةةةد علةةةةةى أ ميةةةةةة
ه الم سسةةةةةةات الماليةةةةةةة الدوليةةةةةةة مةةةةةةن دعةةةةةةم للةةةةةةدو  العربيةةةةةةة لمسةةةةةةاعدت ا علةةةةةةى تبنةةةةةةي مةةةةةةا يمكةةةةةةن أن تقدمةةةةةة

 ارصرحات الرزمة لمواج ة التحديات.
  خطةةةةط ارصةةةةر  متوسةةةةطة وطويلةةةةة األمةةةةد التةةةةي تتبنا ةةةةا الةةةةدو  العربيةةةةة مةةةةن أجةةةة  التنكيةةةةد علةةةةى أ ميةةةةة

 .ع االقتصاديالتنو و  تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة
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 ج ةةةةود تنويةةةةع مصةةةةادر الةةةةدخ  عةةةةن طريةةةةق ليةةةةة دعةةةةم صةةةةندوق النقةةةةد والبنةةةةك الةةةةدوليين التنكيةةةةد علةةةةى أ م
 وضاع المالية العامة.األضبط 

  التطلةةةةةع ضلةةةةةى المزيةةةةةد مةةةةةن التعةةةةةاون بةةةةةين الةةةةةدو  العربيةةةةةة وصةةةةةندوق النقةةةةةد والبنةةةةةك الةةةةةدوليين علةةةةةى صةةةةةعيد
 دعم التعاون الدولي للقضاء على التدفقات المالية غير المشروعة.

 يةةةةةةة متابعةةةةةةة تنفيةةةةةةذ "اسةةةةةةتراتيجية مجموعةةةةةةة البنةةةةةةك الةةةةةةدولي لمنطقةةةةةةة الشةةةةةةرق األوسةةةةةةط التنكيةةةةةةد علةةةةةةى أ م
 وشما  أفريقيا"  وتقديم تقارير دورية حو  متابعة التنفيذ.

  الةةةةةةدعوة لمسةةةةةةاعدة الةةةةةةدو  العربيةةةةةةة التةةةةةةي تةةةةةةنثرت بالصةةةةةةراعات والحةةةةةةروب مةةةةةة خرا   علةةةةةةى تصةةةةةةميم وتنفيةةةةةةذ
 حين وتد ور المستوى المعيشي.عداد الناز أرعادة ارعمار ومواج ة ارتفاع  برامج ا

  معةةةةةاودة ارشةةةةةارة ضلةةةةةى معانةةةةةاة الشةةةةةعب الفلسةةةةةطيني وأ ميةةةةةة التوسةةةةةع فةةةةةي تنفيةةةةةذ البةةةةةرامج والةةةةةدعم المةةةةةالي
 من صندوق النقد والبنك الدوليين.

  ج ود ةةةةةةا لتخفيةةةةةةف عةةةةةةبء  ودعةةةةةةمالةةةةةةدعوة لمسةةةةةةاندة الةةةةةةدو  العربيةةةةةةة منخفضةةةةةةة الةةةةةةدخ  عاليةةةةةةة المديونيةةةةةةة
فةةةةةةي الوصةةةةةةو  لألوضةةةةةةاع القابلةةةةةةة لرسةةةةةةتمرار التةةةةةةي تخةةةةةةدم أغةةةةةةرار  بمةةةةةةا يسةةةةةةاعد ا  الةةةةةةديون الخارجيةةةةةةة

التنميةةةةة االقتصةةةةادية  وارشةةةةارة فةةةةي  ةةةةذا السةةةةياق ضلةةةةى مراعةةةةاة ظةةةةروف جم وريةةةةة السةةةةودان والعمةةةة  علةةةةى 
 ."ال يبك"استفادت ا من مبادرة 

  ضةةةةةرورة تمتةةةةةع الةةةةةدو  العربيةةةةةة بحصةةةةة  وقةةةةةوة تصةةةةةويتية فةةةةةي صةةةةةندوق النقةةةةةد والبنةةةةةك الةةةةةدوليين تعكةةةةةس
والمسةةةةةةا مات الماليةةةةةةة المقدمةةةةةةة لةةةةةةدعم مةةةةةةوارد صةةةةةةندوق النقةةةةةةد   الكبيةةةةةةر فةةةةةةي االقتصةةةةةةاد العةةةةةةالميتنثير ةةةةةةا 

 والبنك الدوليين.
  ارشةةةةةارة لةةةةةدور دو  مجلةةةةةس التعةةةةةاون لةةةةةدو  الخلةةةةةيج العربيةةةةةة فةةةةةي دعةةةةةم اقتصةةةةةادات دو  المنطقةةةةةة ودعةةةةةم

 .استقرار ونمو االقتصاد العالمي
 دو  العربيةةةةةةةة ودعةةةةةةةم تةةةةةةةدرج م وتقةةةةةةةدم م الةةةةةةةدعوة لتكثيةةةةةةةف الج ةةةةةةةود لزيةةةةةةةادة توظيةةةةةةةف مةةةةةةةواطنين مةةةةةةةن الةةةةةةة

 .الوظيفي في ضطار الوفاء بمعايير صندوق النقد والبنك الدوليين
   ارشةةةةةارة ضلةةةةةى أ ميةةةةةة دعةةةةةم ج ةةةةةود الةةةةةدو  العربيةةةةةة فةةةةةي مكافحةةةةةة ارر ةةةةةاب  خاصةةةةةة ان ةةةةةا أكثةةةةةر الةةةةةدو

 تضررا  من تلك اآلفة.

 صةةةةندوق النقةةةةد والبنةةةةك  الترحيةةةةب بمةةةةا تحقةةةةق علةةةةى صةةةةعيد تضةةةةمين التقةةةةارير وارحصةةةةاءات الصةةةةادرة عةةةةن
شةةةارة للةةةدو  العربيةةةة كمجموعةةةة علةةةى حةةةدا بةةةدال  مةةةن ضدراج ةةةا ضةةةمن منطقةةةة الشةةةرق األوسةةةط وارالةةةدوليين  

عةةن صةةندوق النقةةد والبنةةك وشةةما  أفريقيةةا  والةةدعوة لتوسةةيع ذلةةك ليشةةم  جميةةع التقةةارير والدراسةةات الصةةادرة 
لتي تخ  الدو  العربيةة عةن تلةك الم شةرات   بحيت يساعد على تمييز الم شرات وارحصائيات االدوليين

 واالحصائيات التي تخ  دو  المنطقة بما في ا دو  غير عربية.
 المقترح المطلوب:

 االمر معرور على اللجنة الموقرة التخاذ ما ترا  مناسبا .
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 (: 4الثال    ر ) البند

 .2016تقرير األمن الغذائ  العرب  لعام 
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 مذكرة  ارحة
 ب أن

 2016األمن الغذائ  العرب  لعام تقرير 
 ددددددددددددددددددددددددددد

  رض الموضوع:
تعد المنظمةة   بشنن األمن الغذائي العربي تنفيذا  لقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي -

دوريةةةا  حةةةو  تطةةةورات أوضةةةاع األمةةةن الغةةةذائي فةةةي الةةةوطن تقريةةةرا  العربيةةةة للتنميةةةة الزراعيةةةة 
ي تقةدم ا الةدو  العربيةة والمنظمةات التقريةر فةي ضةوء البيانةات التة ذا ويتم ضعداد  العربي.

 والم سسات العربية ذات األنشطة المعنية بالزراعة.

م شرات األمن الغذائي وتطورات ا فةي  2016 يستعرر تقرير أوضاع األمن الغذائي لعام -
م شةةةةرات عةةةةرر السةةةةلع الغذائيةةةةة   :  وتشةةةةم 2016و 2015الةةةةدو  العربيةةةةة بةةةةين عةةةةامي 

التجارية واالكتفةاء الةذاتي مةن مجموعةات السةلع الغذائيةة    م شرات الفجوةالتغذيةم شرات 
األمةةن  ويتضةةمن التقريةةر استعراضةةا  وتحلةةير  للقضةةايا الرئيسةةية المرتبطةةة بتحقيةةق .الرئيسةةية

أزمةة الغةذاء و  بما في ذلةك تغيةر المنةاخ واألمةن الغةذائي العربةيالغذائي في الدو  العربية  
 ي العربي.العالمية وتداعيات ا على األمن الغذائ

( 1المةذكرة الشةارحة )مرفةق رقةم من المنظمة العربية للتنميةة الزراعيةة تلقت األمانة العامة  -
 .(2)مرفق رقم   2016تقرير أوضاع األمن الغذائي في الوطن العربي لعام ل ا  وملخص

 

  : المطدلوبالمقترح 

 األمر معرور على اللجنة الموقرة التخاذ ما ترا  مناسبا .
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 :عشر الرابع البند
 :المجالس الوزارية واللجانوقرارات تقارير 

 المجالس الوزارية: :أوالا 
 األمانةةة العامةةة:مقةةر ( )12مجلةةس الةةوزاري العربةةي للك ربةةاء فةةي دورتةةه العاديةةة )التقريةةر وقةةرارات  -

6/4/2017.) 
 (.6/7/2017 األمانة العامة:مقر   )( للمجلس الوزاري العربي للميا9تقرير وقرارات الدورة ) -

 اللجان: :ثانياا 
 (46لجنةةةةةةة التنسةةةةةةيق العليةةةةةةا للعمةةةةةة  العربةةةةةةي المشةةةةةةترك برئاسةةةةةةة معةةةةةةالي األمةةةةةةين العةةةةةةام الةةةةةةدورة ) -

 (.23/4/2017-21ارسكندرية: –)مقر األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنق  البحري 
عةةةن المجلةةةس االقتصةةةادي واالجتمةةةاعي فةةةي دورت ةةةا لجنةةةة المنظمةةةات للتنسةةةيق والمتابعةةةة المنبثقةةةة  -

 (.14/7/2017-10( )مقر األمانة العامة: 26العادية )
 )وثيقة مستقلة(

 
 
 

 
 




