
  

 النظام األساسي
 العربلمجلس الوزراء 

 المعنيين بشؤون
 األرصاد الجوية والمناخ

 القطاع االقتصادي

 والتنمية املستدامة واملوارد املائية إدارة البيئة واإلسكان
 األمانة الفنية

املعنيني بشؤون األرصاد اجلوية واملناخ جمللس الوزراء العرب 
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 النظام األساسي

 جمللس الوزراء العرب املعنيني بشؤون األرصاد اجلوية واملناخ
 ـــــــــــــــ

 المادة األولى
 تعاريف

 تكون للعبارات اآلتية المعاني الموضحة أمام كل منها.
 .جامعة الدول العربية :الجامعــــة -
 .مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ :المجلــــس -
لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية المكتب التنفيذي  :المكتب التنفيذي -

 .والمناخ
في الدول األعضاء لدى  بشؤون األرصاد الجوية والمناخ المعنيالوزير  :ـرـــالوزيـ -

 .الجامعة
 .ولجانه وفرق عمله التنفيذي هاألمانة الفنية لكل من المجلس ومكتب :ةـالفنية ـاألمان -
 اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية اللجنـة الدائمـة: -
 .اللجان الفرعية وفرق العمل: اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة الدائمة -
من التخصصات العلمية التي علم الجو أو علم الظواهر الجوية، مجموعة  :األرصـاد الجوية -

تعنى بدراسة الغالف الجوي التي تركز على أحوال الطقس والتنبؤات الجوية 
 .والمناخ

في  -العناصر الجوية -ظواهر تتوقف على وجود مجموعة من المتغيرات   :ةـالظواهر الجويـ -
الغالف الجوي. وهي درجة الحرارة، الضغط الجوي، وبخار الماء، ومعدالت 

وتفاعل كل أو بعض هذه العناصر، والتغيرات التي تطرأ عليها  تواجدها
 بمرور الزمن.

 المادة الثانية
 المجلـــس

الوزراء العرب المعنيين بشؤون األرصاد الجوية مجلس يتألف من الدول العربية ينشأ في نطاق جامعة 
 . والمناخ
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 المادة الثالثة

 :أهداف المجلس
 العمل على دعم التعاون العربي في مجال األرصاد الجوية والمناخ من خالل يهدف المجلس إلى:- 

 ة واالقتصاديةتطور علوم األرصاد الجوية والمناخية وتطبيقها في كافة المجاالت الحياتي ةكبموا -1
 .والتنموية

 .عالمية في تقنية معالجة وتبادل المعلومات األرصادية والمناخيةالمواكبة الطفرة و   -2
التأكيد على القدرة العلمية والفنية الفريدة لمرافق األرصاد الجوية الوطنية ومساهمتها اإلجمالية في  -3

اقتصاد البلدان العربية، حيث توفر بوجه خاص التحذيرات من الطقس العنيف، وكافة الخدمات األخرى 
 .للمحافظة على األرواح والممتلكات

ف نواحي األرصاد الجوية وتطبيقاتها، كالطيران والزراعة تشجيع البحوث العلمية والتدريب في مختل -4
 .واألرصاد البحرية والبيئة والمياه وغيرها

مجابهة التحديات المشتركة للنهوض بخدمات األرصاد الجوية بما يتالءم بالمتطلبات العصرية، ويوفي  -5
 .ا الوطنية واإلقليمية والدوليةهبالتزامات

 به مرافق األرصاد الجوية على المستويين االقتصادي واالجتماعيإذكاء الوعي المجتمعي بما تقوم  -6
وحث وسائل اإلعالم العربية ومؤسسات التعليم المختلفة ومراكز البحوث على تكثيف جهودها الرامية 

خدمات خالل برامجها والتركيز على االرتباط الوثيق بين  نشر الوعي بعلوم األرصاد الجويةإلى 
 .وأهداف التنمية األرصاد الجوية

 التخاذ القرارات رفيعة المستوى في إطار المصالح العربية العليا.ذات صلة  بلورة آلية عربية مستقبلية -7

 المادة الرابعة
 المجلس: ختصاصاتا

 يختص المجلس بأداء ما يحقق أهدافه، وعلى األخص القيام بما يلي: 

قرار جدول أعمال دورة انعقاده، ومناقشة  -1 صدار ما يراه من القرارات دراسة وا  الموضوعات المدرجة، وا 
 المتعلقة بها.

 المعنية باألرصاد الجوية والمناخ. واالستراتيجياتوضع السياسات  -2
 دعم وتنسيق برامج وأنشطة األرصاد الجوية والمناخ واألنشطة المتصلة بها بين البلدان العربية. -3
 ومعلومات األرصاد الجوية.تطوير نظم موحدة لتجميع ومعالجة وتبادل بيانات  -4
 تشجيع تبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بشئون األرصاد الجوية. -5
الحفاظ على مصالح مرافق األرصاد الجوية بالدول العربية من خالل منهجية استرداد تكاليف  -6

رب التمويل الذاتي لمرافق خدمات األرصاد الجوية المقدمة لقطاعات الدولة المختلفة، ودراسة تجا
 األرصاد الجوية العربية.
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تشجيع التعاون الثنائي ومتعدد األطراف بين مرافق األرصاد الجوية العربية من جهة ومع كافة  -7
 الجهات الوطنية المستفيدة األخرى لتقديم خدمات سريعة عالية الجودة.

 ين مرافق األرصاد الجوية الوطنية العربية.تطوير وتنمية الموارد البشرية والتدريب وتبادل الخبرات ب -8
مساعدة مرافق األرصاد الجوية الوطنية العربية في توفير خدمات وتنبؤات وبيانات ومعلومات  -9

نذارات سريعة عالية الجودة بغية سالمة األرواح وحفظ الممتلكات باإلضافة إلى الوفاء بااللتزامات  وا 
 عالمية لألرصاد الجوية.الدولية واإلقليمية في إطار المنظمة ال

 تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية ذات العالقة بشؤون األرصاد الجوية. -11

 المساهمة في تنسيق جهود الدول العربية نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. -11
 انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي. -12
القرارات المناسبة بشأنها والمصادقة على قرارات المكتب دراسة توصيات المكتب التنفيذي واتخاذ  -13

 التنفيذي.
 اعتماد اللجان الفنية التي يشكلها المكتب التنفيذي. -14
 اعتماد الميزانية السنوية للمجلس. -15

للمجلس أن يفوض بعض صالحياته للمكتب التنفيذي حسب ما يتطلبه تنفيذ البرامج والنشاطات  -16
 التي يعتمدها المجلس.

 الخامسةالمادة 
 مكان انعقاد المجلس:

يعقد المجلس دوراته في مقر األمانة العامة للجامعة أو في أية دولة عربية عضو بناء على دعوة منها 
 وبموافقة المجلس.
 :دورات االنعقاد

بالتشاور مع  العام لجامعة الدول العربية نييعقد المجلس دورة عادية مرة كل عامين بناء على دعوة من األم
وذلك خالل الربع الثاني من السنة، ويجوز أن يعقد المجلس دورة غير عادية بناء  رئيس المكتب التنفيذي،

 على قرار من المكتب التنفيذي أو بناء على طلب دولة عضو وموافقة أربع دول أخرى على األقل.
 المادة السادسة

 :المراقبــون
المنظمـات واالتحـادات التـي تـتالءم أنشـطتها مـع دعـوة التنفيـذي  المكتـببناء على اقتراح مـن يجوز للمجلس 

ــدول  لحضــور اجتماعاتــه بصــفة مراقــباهتمامــات المجلــس  وفقــا للمعــايير والضــوابط المعتمــدة فــي جامعــة ال
 .وذلك بموجب قرارات يتخذها بأغلبية ثلثي الدول األعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت ،العربية
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 المادة السابعـة
جراءاتهواتخاذ القرارات  المجلس نعقاداصحة   :وقواعد التصويت وا 

 يمثل حضور ثلثي الدول األعضاء النصاب القانوني الالزم لصحة انعقاد أي دورة للمجلس. .1

، وفي حال تعذر تحقيق التوافق يصار إلى التصويت، ويكـون القـرار نافـذا  يتم اعتماد القرارات بتوافق اآلراء .2
بالنســبة للقــرارات الخاصــة بالمســائل الموضــوعية، وباألغلبيــة  ثلثــي الــدول الحاضــرةبحصــوله علــى نســبة 

 .البسيطة بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل اإلجرائية

االختالف على ماهية المسائل المعروضة للتصويت، يتخذ المجلس قراره فـي هـذا الشـأن بأغلبيـة في حالة  .3
 التصويت.ثلثي الدول الحاضرة والمشاركة في 

 المادة الثامنة
  :رئاسة المجلس

يب الهجائي ة حسب الترتل دولدورية لوزير ك ،بمقر الجامعة دورته في حالة عقد ،تكون رئاسة المجلس .1
،  وفــي حالــة غيابــه تكــون الرئاســة لــوزير الدولــة التــي تلــي دولتــه وذلــك حســب ألســماء الــدول األعضــاء

 الترتيب الهجائي.
، وفـي المجلس من إحدى الدول األعضاء تكون الرئاسة لـوزير الدولـة المضـيفةدورة في حالة استضافة  .2

 .هذه الحالة تحتفظ الدولة المشار إليها في الفقرة السابقة برئاسة اجتماعات المجلس في دورته التالية

 التاسعةالمادة 
  :جدول األعمال

 :يلي ما يتضمن جدول أعمال المجلس
 له. تاليةالدورة الالموضوعات التي سبق للمجلس أن اتخذ قرارا بإدراجها على جدول أعمال  .1
الموضوعات التي ترغب الدول األعضـاء بإدراجهـا فـي جـدول األعمـال علـى أن تـوافي بهـا األمانـة الفنيـة  .2

 .قبل موعد انعقاد المجلس بثالثة أشهر على األقل
 .من انعقاد المجلس قبل ثالثة أشهر على المجلسما تقترحه األمانة الفنية من موضوعات  .3
 واالستعجال. اإلضافية التي تدرجها الدول األعضاء واألمين العام التي لها صفة األهمية موضوعاتال .4

من تعديالت على جدول األعمال بموافقة أغلبية األعضـاء  ناء انعقاد الدورة أن يدخل ما يشاءللمجلس أث .5
 الحاضرين.

 العاشرةالمادة 
  :المكتب التنفيذي

 يشكل المكتب التنفيذي للمجلس من ستة أعضاء كما يلي: .1

 والرئاسة الالحقة(. ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة )الرئاسة السابقة، والرئاسة الحالية، *
 بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول األعضاء. ثالثة أعضاء *
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التنفيذي وفقا للترويكا والعضوية حسب الترتيب الهجائي ينتقل في حالة الجمع بين العضوية في المكتب  .2

 الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي.

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

 ء بالمكتب التنفيذي لمدة عامين.للمجلس إذا رأى ذلك ضروريا، اختيار دولة أو دولتين لضمهما كأعضا .4

 ينتخب المكتب التنفيذي رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع له. .5

إذا لم يتمكن أحد الوزراء من الحضور جاز أن يحضر نيابة عنه أحد مساعديه على أن ال تقل مرتبته  .6
 عن وكيل وزارة.

مضيفة الجتماع المكتب التنفيذي في الدولة ال األرصاد الجوية والمناخبشؤون  المعنييجوز للوزير  .7
 حضور االجتماع بصفة مراقب إذا كان غير ممثل في المكتب التنفيذي.

 ةالمادة الحادية عشر 
 المكتب التنفيذي  انعقادمكان 

يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته في مقر األمانة العامة للجامعة أو في أية دولة عضو في المجلس بناء 
 وبموافقة المكتب.على دعوة منها 

 عشرةالثانية المادة 
 دورات انعقاد المكتب التنفيذي:

يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا  واحدا  في السنة، على األقل، بدعوة من رئيسه ويجوز عقد اجتماعات  .1
 ثالثة من أعضائه. طلباستثنائية بناء على 

قراراته بموافقة أغلبية األعضاء يكون انعقاد المكتب صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر  .2
 الحاضرين.

 ةالمادة الثالثة عشر 
 :مهام المكتب التنفيذي

 إعداد مشروع جدول أعمال المجلس. .1

متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والمكتب التنفيذي ودراسة التقارير المقدمة من األمانة الفنية  .2
 والجهات األخرى.

 .المجلس وما يقترحه من خطة عمل وموضوعات ذات أهميةتقديم تقرير دوري عن نشاطاته إلى  .3
دراسة ما يحيله إليه المجلس أو ما يعرض عليه من موضوعات تقدمها إليه الدول األعضاء أو األمانة  .4

وطن العربي وتقديم في ال األرصاد الجوية والمناخ بشؤون خصصة والمهتمةتالفنية أو المنظمات الم
 .توصيات بشأنها

 .األمور الطارئة والتي تحتاج إلى إجراءات فورية وسريعة ورفع نتائجها إلى المجلسالبت في  .5
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  ةعشر  الرابعةالمادة 

 :اللجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية
 تشكيل اللجنة:

تتشكل اللجنة الدائمة من مدراء مرافق األرصاد الجوية بالدول العربية أو من ينوب عـنهم، وينبثـق عنهـا  .1
 فرعية وفرق عمل من خبراء مرافق األرصاد الجوية العربية.لجان 

من بين مرشحي الدول من ذوي الخبرة والتخصص فـي مجـال رئيس اللجنة الدائمة الجامعة يعين مجلس  .2
 .التداول مبدأمع مراعاة  فقط لمرة واحدة وتكون فترة رئاسته لمدة سنتين قابلة للتجديدعملها، 

 في بداية كل دورة ينوب عنه في حالة غيابه. تنتخب اللجنة نائبا  للرئيس .3

 يجب أن يكون رئيس ونائب رئيس اللجنة من مدراء األرصاد الجوية العاملين. .4
 الدورات ومكان انعقادها:

بالقاهرة ما  يتم عقد دورات اللجنة الدائمة ولجانها الفرعية وفرق عملها في مقر األمانة العامة للجامعة .1
 أحد الدول العربية، أو أحد المنظمات العربية المتخصصة. لم تتم الدعوة لعقدها من

 يحدد األمين العام موعد انعقاد اللجنة وتوجه الدعوة قبل الموعد المحدد بستة أسابيع على األقل. .2

وبعد  للجنة بتوصية من رئيس اللجنة استثنائيةيجوز عقد دورة و  تعقد دورات اللجنة الدائمة سنويا   .3
 وموافقة خمسة أعضاء. عامالتشاور مع األمين ال

 :مهام اللجنة الدائمة
 التنسيق بين مرافق األرصاد الجوية العربية في األنشطة والبرامج. .1
مساعدة مرافق األرصاد الجوية الوطنية العربية في توفير خدمات وتنبؤات وبيانات ومعلومات الوفاء  .2

 لألرصاد الجوية.بااللتزامات الدولية واإلقليمية في إطار المنظمة العالمية 
النهوض بخدمات األرصاد الجوية المقدمة لتأمين سالمة المالحة الجوية والبحرية، وحماية األرواح  .3

 والممتلكات.
البحث والتطوير لنظم الجيل الجديد للتنبؤ والتقييم، بما في ذلك توفير نواتج للتنبؤ أفضل من حيث  .4

 .الجودة والفعالية وسعة النطاق بشكل متزايد
تيسير تطوير التنبؤات المناخية وتطبيقاتها وتنفيذها التشغيلي من أجل التكيف المناخي في سيق في التن .5

 البلدان العربية.
 :الدائمة اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة

يجوز للجنة أن تؤلف من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر تخصص لشأن من الشؤون الفنية المنوط   .1
 ما يلي: اللجنة األصلية وتعمل هذه اللجنة علىبها 
 تحقيق أهداف اللجنة الدائمة. -أ 
 تنفيذ برامج ونشاطات اللجنة الدائمة. -ب 

 تلبية أو تغطية تخصص معين في مدة زمنية معينة. -ج 
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تكون عضوية اللجان الفرعية وفرق العمل مفتوحة لخبراء مرافق األرصاد الجوية العربية المتخصصين  .2

 نفسه، وضرورة مشاركتهم في كافة اجتماعات اللجنة الفرعية أو فريق العمل األعضاء به.في المجال 
 تعقد اللجان الفرعية وفرق العمل اجتماعاتها مرة واحدة سنويا  على األقل. .3

 ةعشر  الخامسةالمادة 
 :األمانة الفنية
ومكتبـــه  لمجلـــسلاألمانـــة الفنيـــة مهـــام العربيـــة جامعـــة بال اإلدارة المعنيـــة بالقطـــاع االقتصـــاديتتـــولى 

 .التنفيذي ولجانه وفرق عمله

 ةعشر  السادسةالمادة 
 :مهام األمانة الفنية

 تتولى األمانة الفنية القيام بالمهام التالية :
بشـأنها للمكتـب التنفيـذي لدراسـتها  تـب التنفيـذي وتقـديم تقـارير دوريـةمتابعة تنفيذ قـرارات المجلـس والمك -1

 .وعرضها على المجلس
 .إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس والمكتب التنفيذي -2
التنســـيق والتعـــاون مـــع الـــدول األعضـــاء والمنظمـــات العربيـــة والمجـــالس الوزاريـــة العربيـــة المتخصصـــة  -3

قامة الندوات  واالتحادات النوعية المعنية والمنظمات الدولية في مجاالت التعاون الفني والتدريب المعني وا 
 .ملية وغيرها من مجاالت التعاون العربي والدوليالع

 .اإلعداد الجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان التي يتم تشكيلها -4

 .القيام بالمهام األخرى التي تقتضيها طبيعة أعمال المجلس -5

 ةة عشر بعالمادة السا
 :تعديل النظام

علـى األقـل، أن ينظـر المجلـس فـي دوراتـه العاديـة  ،يجوز بناء على طلب خمس دول من الدول األعضـاء .1
 .في اقتراحات تتعلق بتعديل أحكام هذا النظام

ترسل اقتراحات التعديل ومشـاريع نصوصـها ومـذكراتها اإليضـاحية قبـل موعـد انعقـاد الـدورة العاديـة بأربعـة  .2
يهـا ومالحظاتهـا بشـأنها قبـل أشهر على األقل إلى األمانة الفنية التي تحيلها إلى الدول األعضاء إلبـداء رأ

 .موعد انعقاد المجلس بشهرين على األقل

توافي الدول األعضاء األمانة الفنية بمالحظاتهـا حـول مقترحـات التعـديل فـي موعـد ال يتجـاوز شـهر علـى  .3
 .األقل من انعقاد المجلس

بعد موافقـة  نافذا  ديل يصدر قرار التعديل بموافقة أغلبية ثلثي الدول األعضاء في المجلس ويكون قرار التع .4
 .مجلس الجامعة عليه
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 ةة عشر مناثالمادة ال

 :للمجالس الوزارية العربية المتخصصة الموحدالحساب 
العربيـة  الوزاريـة تودع التبرعات والهبات والمساهمات الطوعية للمجلس في الحساب الموحد للمجالس .1

 .المتخصصة
ويوقــع  هــذا الحســاب بالجامعــة األمــر بالصــرف مــنيكــون لألمــين العــام المســاعد للقطــاع االقتصــادي  .2

توقيعا  أوال  على أذون الصرف والشيكات، ويتم التوقيع الثاني من طـرف األمـين العـام المسـاعد لقطـاع 
 .الموارد البشرية والمالية والخدمات العامة

في كـل دورة مـن دورات المجلـس تقريـرا  حـول  ألمين العام المساعد للقطاع االقتصادي بالجامعةا يقدم .3
 أوجه الصرف من الحساب واإليرادات.

 .يضع المجلس ميزانية تقديرية للصرف من الحساب  .4

 تاسعة عشرةالالمادة 
 أحكام هذا النظام:سريان 

 .هذا النظام من تاريخ إقراره من قبل مجلس الجامعةيسري 
******** 

 

 

 

 

 


