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  مقدمة
  

العرب المعنيين بشؤون تم إنشاء مجلس الوزراء   : أوال ً 
المجلس االقتصادي ء على كل من قرار الكهرباء بنا

 بتاريخ 52 في دورته العادية 1177واالجتماعي رقم 
، وقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 9/9/1993

  .27/3/1994 بتاريخ 101 في دورته العادية 5394
  6698بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقـم       :ثانياً 

  الـذي أقـر      6/9/2006يخ   بتار 126في دورته العادية    
بموجبه معايير محددة لتشكيل المكاتب التنفيذية للمجالس       
الوزارية العربية المتخصصة، أقر مجلس جامعة الـدول        

  فى دورتـه العاديـة       6760العربية بموجب قراره رقم       
ــاريخ 127 ــية 4/3/2007 بت ــديل األنظمــة األساس  تع

معـايير  للمجالس الوزارية العربية المتخصصة وفقـاً لل      
  .المجددة لتشكيل المكاتب التنفيذية

تنفيذاً لقرارات كل من المجلس الوزاري العربي للكهرباء    :  ثالثاً 
، 14/1/2010 بتـاريخ    127في دورته االستثنائية رقم     

 فـي   1820وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم      
، وقرار مجلـس    11/2/2010 بتاريخ   85دورته العادية   

 133 في دورته العادية     7199ل العربية رقم    جامعة الدو 
 ، الذي وافق علـى تعـديل نظامـه   3/3/2010بتاريخ 

  -:األساسي على النحو التالي
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  النظام األساسي
  للمجلس الوزاري العربي للكهرباء

  
  المادة األولى

  :تعاريف
  -:تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها

  .العربية الدول جامعة  :  ةـــــمعاـالج
  .المجلس الوزاري العربي للكهرباء  :  ســـلــالمج

المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي       :  ذيـالمكتب التنفي
  .للكهرباء

الوزير المسؤول عن قطاع الكهرباء فـي         :  رــــــالوزي
  .كل دولة عربية

  .العربية الدول لجامعة العامة األمانة  :  ةـالعام ةـاألمان
أمانـة المجلس الوزاري العربي للكهرباء       :  سـالمجل ةـأمان

وهى القطاع االقتصادي باألمانـة العامـة       
  .لجامعة الدول العربية

  راءبـخ ةــلجن
  اءــالكهرب  

تتولى هذه اللجنـة االهتمـام بالموضـوعات          :
وتوزيع الكهرباء، بمـا     المتعلقة بإنتاج ونقل  

  .في ذلك إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية
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 ةالطاق براء خلجنة
    اءةـوكف المتجددة

  ةــالطاق   

الموضوعات بتتولى هذه اللجنة االهتمام       :
المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة وكفـاءة   

  .الطاقة
  

  المادة الثانية
  :إنشاء المجلس

ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية مجلـس يتـألف مـن            
يـسمى  لدول العربية   ي ا  الكهرباء ف   المسؤولين عن قطاعات   الوزراء

  . العربي للكهرباءالمجلس الوزاري
  

  المادة الثالثة
  :أهداف المجلس

 فـي هدف المجلس إلى تنمية التعاون وتنـسيق الجهـود          ي
مجاالت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بين الدول العربية وذلـك مـن            

  -:خالل
إنتاج الطاقة الكهربائية   في مجاالت   تنسيق السياسات العربية     -1

 الحـسبان   فـي يع مصادرها مع األخـذ      وتنمية وتكامل وتنو  
  .االعتبارات البيئية

التخطيط وإعداد الدراسات بما في ذلك ربط شـبكات الـدول            -2
األعضاء بالمجلس، بهدف تعزيز مشروعات الربط الكهربائي       

  .نشاء سوق عربية مشتركة للكهرباءتمهيداً إلالعربي، 
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وضع البرامج واإلجراءات التي من شأنها تحـسين كفـاءة           -3
  .اج وترشيد استخدام الطاقة الكهربائيةإنت

تشجيع االستثمار في قطاع الكهرباء وإقامـة المـشروعات          -4
 مـشروعات   فـي المشتركة، ودعم مشاركة القطاع الخاص      

إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة        
  .الكهربائية

 مجال تصنيع   فيتعزيز التكامل العربي وتشجيع االستثمارات       -5
عدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بهدف توطين صـناعة         م

  .المعدات الكهربائية
تشجيع البحث العلمي في مجال الطاقة الكهربائية، وتطـوير          -6

  .تقنيات واستخدامات الطاقة المتجددة
توحيد الجهود وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدوليـة          -7

والمنظمـات  لتحقيق المصالح العربية بالتعاون مع الهيئـات        
  .العربية والدولية العاملة في مجال الكهرباء والطاقة

توحيد المـصطلحات والمواصـفات والمقـاييس والقواعـد          -8
  .واللوائح المتعلقة بمجال الكهرباء

إنشاء قاعدة معلومات في مجال الكهربـاء إلتاحـة تبـادل             -9
 .البيانات واإلحصاءات على المستويين العربي والدولي

ــة الم -10 ــشجيع إقام ــل ت ــؤتمرات وورش العم ــارض والم ع
 .المتخصصة في مجاالت الطاقة الكهربائية

تبادل الخبرات وبنـاء القـدرات      على  تشجيع الدول األعضاء     -11
 .باالستفادة من اإلمكانيات المتاحة في الدول العربية
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وضع الخطط والبرامج وإعداد الدراسات التـي مـن شـأنها      -12
  .تطوير استخدامات الطاقة المتجددة

خطط والبرامج وإعداد الدراسات التـي مـن شـأنها    وضع ال  -13
 .تطوير االستخدام السلمي للطاقة النووية

  
  المادة الرابعة

  :اختصاصات المجلس
  -:يلييختص المجلس بكل ما يحقق أهدافه وعلى األخص ما 

إقرار جدول أعماله ومناقشة الموضوعات الواردة به واتخاذ         -1
  .القرارات المناسبة بشأنها

 دعـت   اتب التنفيذي للقيام ببعض الصالحيات إذ     تفويض المك  -2
  .الضرورة

مناقشة تقارير المكتب التنفيذي عن اجتماعاته بـين دورات          -3
انعقاد المجلس، والتقارير والدراسات التي ترفع إلى المجلس        
من اللجان أو أية جهة أخرى واتخـاذ القـرارات المناسـبة            

  .حيالها
الدول األعضاء  تشكيل لجان أو فرق عمل فنية متخصصة من          -4

لمساعدته في تحقيق أهدافه وتنفيـذ مهامـه، واالسـتعانة          
بمؤسسات العمل العربي المشترك في عضوية تلك اللجان أو         

االستفادة من خبرات وكـوادر      و .فرق العمل إذا دعت الحاجة    
مؤسسات في إعداد الدراسات والبحوث الالزمة ألعمال       تلك ال 

  :المجلس، ومنها على وجه الخصوص
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 االستراتيجيات العربية الالزمـة لتطـوير       وضع •
قطاع الكهرباء، وتنويع وتكامل مصادر الطاقـة       
الكهربائية، وتنمية استخدامات الطاقة المتجـددة      

  .وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة
ــة   • ــشريعات واألنظم ــد الت ــى توحي ــل عل العم

  .والمصطلحات والمواصفات المتعلقة بالكهرباء
ع المنظمات العربية واإلقليمية والدوليـة      التنسيق والتعاون م   -5

  .لمساعدة المجلس في إنجاز مهامه
 .متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية -6
 . الوسائل الممكنة لتمويل أنشطة وبرامج المجلسفيالبحث  -7
  

  المادة الخامسة
 :انعقاد المجلس

 األوليعقد المجلس دورة عادية مرة كل عامين خالل الربـع            .1
ن عام االنعقاد ويجوز للمجلس أن يعقـد دورات اسـتثنائية           م

 .عند الحاجة
يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجامعة ويجوز أن يجتمع فـي           .2

  .أية دولة عربية بناء على دعوة منها وقبول المجلس للدعوة
يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثي الدول األعـضاء          .3

 .حاضرينويتخذ القرارات بأغلبية األعضاء ال
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  المادة السادسة
 :رئاسة المجلس

تكون رئاسة المجلس دورية لوزير كل دولة حسب الترتيـب           .1
الهجائي ألسماء الدول األعضاء، ويكون نائب الرئيس وزيـر         

 حالة عقد االجتمـاع بمقـر   فيالدولة التي تلي دولة الرئاسة      
  .جامعة الدول العربية

قر تكون الرئاسة   في حالة عقد المجلس دورته خارج دولة الم        .2
للوزير من الدولة المضيفة ويكون نائب الرئيس من الدولـة          

 .التي لها رئاسة الدورة حسب الترتيب الهجائي
 تعذر على الوزير مباشرة أعمال الرئاسة يتـولى رئاسـة           اإذ .3

الجلسة الوزير نائب الرئيس من الدولة التالية حسب الترتيب         
 .الهجائي

 
 المادة السابعة

  :أجهزة المجلس
 األجهزةيمارس المجلس اختصاصاته ومسؤولياته من خالل        -1

  -:التالية
  .المكتب التنفيذي •
  .المتخصصةاللجان  •
  .أمانة المجلس •
  .المؤسسات والجهات االستشارية التي يدعوها المجلس •
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 فييجوز للمجلس أن يدعو أية جهة يراها مناسبة للمشاركة           -2
يتفق مع نص المادة    اجتماعات المجلس بصفة مراقب، وبما      

 .الثالثة عشرة من هذا النظام
  

  المادة الثامنة
 :المكتب التنفيذي

  -:يشكل المكتب التنفيذي من ستة أعضاء كما يلي -1
الرئاسة (ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة  -

  ).السابقة، والرئاسة الحالية، والرئاسة الالحقة
 للدول ثالثة أعضاء بالتناوب وفقاً للترتيب الهجائي -

  .األعضاء
في حال الجمع بين العضوية فـي المكتـب التنفيـذي وفقـاً          -2

للترويكا والعضوية حسب الترتيب الهجائي ينتقل الدور للدولة 
  .التي تلي بالترتيب الهجائي

تكون العضوية في المكتب التنفيذي ألعضاء الترويكا لمـدة          -3
  .عضويتهم في الترويكا وسنتين لباقي األعضاء

رأى ذلك ضرورياً، اختيـار دولـة أو دولتـين          للمجلس إذا    -4
  .لضمهما كأعضاء بالمكتب التنفيذي لمدة عامين

ينتخب المكتب التنفيذي رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع          -5
  .له

في حالة تعذر مشاركة الوزير في حضور اجتماعات المكتـب      -6
التنفيذي ألسباب قاهرة يمكن إنابة مسؤول على أال يقل عـن          

  .كيل وزارةمستوى و
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إذا تعذر على رئيس المكتب التنفيذي مباشرة أعمال الرئاسة          -7
ينوب عنه وزير آخر من نفس الدولة التي تتـولى رئاسـة            
المكتب التنفيذي، فإذا تعذر ذلك يتولى الرئاسة الوزير نائـب          

  .الرئيس
يمكن للدول غير األعضـاء في المكتب التنفيذي المـشاركة          -8

حـين مناقـشته لموضـوعات      في اجتماعاته إن رغبـت أو       
تخصها وذلك بـصفة مراقـب ودون أن يكـون لهـا حـق              

  . التصويت
  المادة التاسعة

  
 :انعقاد المكتب التنفيذي

يعقد المكتب اجتماعاً واحداً في السنة على األقل، ويجوز عقد           -1
اجتماعات استثنائية بناء على طلـب اثنـين أو أكثـر مـن             

  .أعضائه
ته بمقر الجامعة أو فـي أيـة        يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا    -2

دولة تستضيفه بناء على دعـوة منهـا وموافقـة المكتـب            
  .التنفيذي

يكون اجتماع المكتب التنفيـذي صـحيحاً بحـضور أغلبيـة           -3
أعضائه، ويتخذ قراراتـه وتوصـياته بأغلبيـة األعـضاء           
الحاضرين، وفى حال تساوى األصوات يرجح الجانب الـذي         

 .منه رئيس المكتب التنفيذي
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  مادة العاشرةال
  

 :مهام المكتب التنفيذي
  .إعداد مشروع جدول أعمال دورات المجلس -1
إعداد واقتراح برامج عمل يـتم بموجبهـا تحقيـق أهـداف            -2

  .المجلس وتطوير أعماله
  .متابعة تنفيذ قرارات المجلس -3
عن نشاطاته بين دورتي المجلس ورفعـه إلـى          إعداد تقرير  -4

  .المجلس
لدول األعضاء ومؤسـسات    تشكيل لجان فنية متخصصة من ا      -5

 المـشترك محـددة المـدة والمهـام لبحـث       العربـي العمل  
موضوعـات معينة، أو تكليف خبراء واستـشاريين إلعـداد         

  .دراسات حول موضوعات تتعلق بالطاقة الكهربائية
 فـي اتخاذ ما يراه مناسباً في الحاالت االستثنائية والمبـادرة    -6

 الموضـوعات   تقديم المقترحات والتوصيات الالزمـة حـول      
المتعلقة بمجـاالت الطاقـة الكهربائيـة بالـدول األعـضاء           

 .بالمجلس
 .القيام بتنفيذ الصالحيات المفوض بها من قبل المجلس -7
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  المادة الحادية عشرة
  

  :اللجان المتخصصة
يساعد المجلس ومكتبه التنفيذي في أعمالهما لجنتان فنيتان 

  -: همامتخصصتان
  .لجنة خبراء الكهرباء -
 . خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقةلجنة -

 بتقديم االقتراحات واإلجراءات الالزمة لتفعيل تقوم اللجنتان -
قرارات المجلس وتطوير أعماله في نطاق اختصاصاتهما، 

  .وتقدمان تقاريرهما إلى المكتب التنفيذي
 فيتشارك الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي  -

أو أكثر من كبار  بعضو تين اللجناتينعضوية ه
 المعنية الوزارات أو المؤسسات فيالمختصين الفنيين 

بما فيها إنتاج الكهرباء من بشؤون الطاقة الكهربائية 
 الطاقة النووية، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،

 الدول العربية، ويجوز  من يرغب منباإلضافة إلى
دولية مشاركة الهيئات والمنظمات العربية واإلقليمية وال

 .تين اللجنهاتينالمتخصصة في اجتماعات 
  : كما يلي اللجنتينتكون مهام -

 يتطلبها عمل التيإعداد الدراسات الفنية والبحوث  )1(
 تحقيق ذلك فيالمجلس والمكتب التنفيذي، ويمكنها 

 .االستعانة بفرق عمل متخصصة
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 مجال التدريب المهني فيإعداد خطط وبرامج  )2(
النشاطات المشتركة وإقامة الندوات وغيرها من 

مجال عمل  في المشترك العربي تدعم التعاون التي
 .كل من اللجنتين

جداول األعمال في مجال  اقتراح موضوعات )3(
م المقترحات ي، وكذلك تقد كل من اللجنتيناختصاص

والدراسات واإلجراءات لتفعيل القرارات الالزمة 
  .لتطوير عمل المجلس

 لرئاسة المكتب  وفقاتينكون رئاسة ونيابة اللجنت -
  .التنفيذي

 الفترة ما بين في مرتين تانيجوز أن تجتمع اللجن -
ا إلى مدورات انعقاد المجلس وترفع توصياته

  .المكتب التنفيذي
ا م صحيحاً إذا حضرهتينيكون انعقاد اللجن -

 المكتب فيممثلون ألغلبية الدول األعضاء 
 .التنفيذي، وتصدر التوصيات بأغلبية الحاضرين
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   الثانية عشرةالمادة

  :أمانة المجلس
يقوم قطاع الشؤون االقتصادية باألمانة العامة لجامعة الدول  -

العربية بدور كل من أمانة المجلس، وأمانة المكتب التنفيذي، 
 .وأمانة اللجان المتخصصة

  -:ساختصاصات أمانة المجل -
توجيه الدعوة النعقـاد المجلـس والمكتـب التنفيـذي           -1

  .واللجان
دئي لمشروع جداول أعمال المجلس والمكتب      اإلعداد المب  -2

  .التنفيذي واللجان
صياغة تقرير وقرارات ومحاضر اجتماعـات المجلـس         -3

  .والمكتب التنفيذي واللجان
متابعة تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي وعرض        -4

  .توصيات اللجان
 يقرر المجلس والمكتب    التيمتابعة التنسيق مع الجهات      -5

  .معهاالتنفيذي التعاون 
 إعـداد الدراسـات     فيالتنسيق مع اللجان المتخصصة      -6

  . يتطلبها عمل المجلس أو المكتب التنفيذيالتيالفنية 
تجميع وتحليل المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة       -7

  .بعمل المجلس وتعميمها على الدول األعضاء
إعداد التقارير وأوراق العمل المتعلقة بعمـل المجلـس          -8

  .دول األعضاءوتعميمها على ال
 .تسهيل انعقاد اجتماعات اللجان وفرق العمل -9
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  المادة الثالثة عشرة
  :المراقبون

يجوز دعوة المنظمات الدولية واإلقليمية التي تتالءم أنشطتها         -1
مع اهتمامات المجلس لحضور جلسات معينة للمجلس ولجانه        
بصفة مراقب وذلك بناء على قرارات يتخذها المجلس بأغلبية       

 .الدول األعضاءثلثي 
ويجوز للمجلس دعوة مؤسسات المجتمع المدني العاملة في         -2

مجال الطاقة والكهرباء لحضور جلسات معينة للمجلس بصفة       
مراقب وفقا للمعـايير والـضوابط التـي اقرهـا المجلـس            
االقتصادي واالجتماعي بشأن حضور مؤسـسات المجتمـع        

 .المدني في اجتماعات المجلس وأجهزته
ستعانة بأي من المراقبين في القيام ببعض المهام        للمجلس اال  -3

 .المتعلقة بأنشطة المجلس
  

  المادة الرابعة عشرة
  

  :ما النظاذتاريخ العمل به
يصبح هذا النظام ساري المفعول بعد موافقة مجلس جامعـة            

  .الدول العربية عليه
  

  المادة الخامسة عشرة
  :تعديل النظام األساسي للمجلس

اد النظام األساسي للمجلس بموافقـة ثلثـي        يجوز تعديل مو    
أعضاء المجلس ويصبح التعديل ساري المفعول بعد إقراره من قبـل           

 .مجلس جامعة الدول العربية


