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 بشأن تقرير األمين العام ) 1901(قرار رقم 

  : نص القرار •
للمجلس، ونشاط ) 88(الدورة اإلحاطة علماً بتقرير األمين العام حول تنفيذ قرارات 
  ).89(و ) 88(القطاعين االقتصادي واالجتماعي بين دورتي المجلس 

   

لعربية بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المنظمة ا) 1902(قرار رقم 
  للتنمية الصناعية والتعدين 

  :نص القرار •
دعوة المحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية إلى سرعة الحسم في الدعاوي  -1

المرفوعة من الموظفين السابقين للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
  .والمتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة

مية الصناعية والتعدين التعامـل بجديـة مـع          التأكيد على المنظمة العربية للتن     -2
  .المحكمة والقيام بجميع التزاماتها المطلوبة لحسم هذا الموضوع

  :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج •
قامت إدارة المنظمات واالتحادات العربية بتعميم القرار وإبالغـه كـال مـن سـكرتارية                −�

  . ادي والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينالمحكمة اإلدارية للجامعة العربية بالمع
شاركت إدارة المنظمات واالتحادات العربية في الدورة الثانية والعشرين للجمعية           −

العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وذلك في الرباط خالل الفتـرة            
  :، والتي أصدرت في هذا الشأن القرارات التالية18-20/6/2012

الطلب من اإلدارة العامة للمنظمة اإلسراع في تنفيذ حكم المحكمة اإلدارية            -1
 والخاص بإعادة احتساب    7/5/2012لجامعة الدول العربية الصادر بتاريخ      

علـى  )  فقرة ب81(مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المنظمة وفقاً لحكم المادة   
 .أساس فترة واحدة
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 خدماتهم بعد صـدور قـرار المجلـس         أن يشمل التنفيذ الموظفين المنتهية     -2
 15/5/2002-11بالريـاض  ) 17( في دورته  319الوزاري للمنظمة رقم    

 .والذين يشملهم قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي حول الموضوع

آب القادم  /يتم الصرف لجميع الموظفين المشمولين قبل نهاية شهر أغسطس         -3
التنفيذي في دورته القادمة    من موازنة المنظمة ويرفع تقرير بذلك للمجلس        

 ).2012تشرين ثان /نوفمبر(
 

بشأن تعيين المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتنمية ) 1903(قرار رقم 
  الصناعية والتعدين

      :نص القرار •
التأكيد على الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين اإلسراع في 

مساعد للمنظمة وفقاً للنظام األساسي الموحد للمنظمات العربية تعيين المدير العام ال
  .المتخصصة والئحته التنفيذية

  :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج •
قامت إدارة المنظمات واالتحادات العربية بإبالغ المنظمـة بـنص القـرار، وقـد              

لتعدين، فـي الـدورة   أصدرت  الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية وا       
، القـرار   20/6/2012-18الثانية والعشرين والتي عقدت في الرباط خالل الفترة         

  :التالي نصه
عادل صقر الصقر مرشح دولة الكويت مديراً عاماً مساعداً / تعيين المهندس"

للمنظمة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور 
  ."القرار
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بشأن تنفيذ األحكام الصادرة من المحكمة اإلدارية لجامعة الدول ) 1904(ر رقم  قرا
  العربية

  : نص القرار •
 العام لجامعة الدول العربية تقديم آلية واضحة لضمان سرعة تنفيذ األحكام األمينالطلب من 

  .الصادرة عن المحكمة اإلدارية للجامعة وتقديم ذلك إلى المجلس خالل دورته القادمة
  :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج •

قامت إدارة المنظمات واالتحادات العربية بتعميم القـرار والطلـب مـن إدارة              −
 .الشؤون القانونية موافاتها باإلجراءات التي اتخذت لتنفيذ القرار

قامت اإلدارة القانونية بالتعاون مع إدارة المنظمات واالتحادات العربية بإعـداد            −�
للجنـة  ) 21( اآللية المقترحة، وقد عرض المشروع علـى االجتمـاع           مشروع

. 12/7/2012-3المنظمات للتنسيق والمتابعة الذي عقد في الدار البيضاء خـالل الفتـرة             
وقد أوصى االجتماع بإرسال المشروع للـدول األعـضاء والمنظمـات المعنيـة إلبـداء               

 . واالجتماعيمالحظاتهم عليه تمهيدا لعرضه على المجلس االقتصادي
  

بشأن سداد مساهمات الدول األعضاء في موازنات المنظمات ) 1905(قرار رقم 
  العربية

  : نص القرار •
الطلب من الدول األعضاء االلتزام بسداد مساهماتها في موازنات المنظمات العربية 

  المتخصصة حصراً في الحساب الموحد بصندوق النقد العربي
  :لقرار والنتائجاإلجراءات المتخذة لتنفيذ ا •

قامت إدارة المنظمات واالتحادات العربية بتعميم القرار على المنـدوبيات الدائمـة            
 وعلى المنظمات   16/2/2012 بتاريخ   50/1للدول األعضاء بموجب مذكرتها رقم      

 .15/2/2012 بتاريخ 530/3العربية المتخصصة بموجب مذكرتها رقم 
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ي األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بشأن متابعة األوضاع ف) 1906(قرار رقم 
    والنقل البحري

  :نص القرار •
 إحالة التقرير المقدم من لجنة التحقيق المشكلة طبقاً لقرار المجلس االقتصادي -1

 األوضاع في األكاديمية حول) 5/5/2011-87ع . د1869(واالجتماعي رقم 
جتماع استثنائي للجنة العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى ا

المنظمات للتنسيق والمتابعة بحضور اإلدارة القانونية لألمانة العامة للجامعة 
لدراسة التقرير وتوصياته واتخاذ التوصيات الالزمة بشأنه تمهيداً لعرضها 

  .على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة
 والتكنولوجيا والنقل البحري، معالجة      الطلب من رئيس األكاديمية العربية للعلوم      -2

المخالفات الواردة في تقرير اللجنة المشار إليها أعاله وتقديم تقرير بـذلك إلـى              
  .المجلس االقتصادي واالجتماعي في الدورة القادمة

  :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج •
 المنبثقة عن المجلـس     عقد االجتماع االستثنائي للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة       −

 وذلـك   22/5/2012-20االقتصادي واالجتماعي باإلسكندرية خـالل الفتـرة        
بحضور اإلدارة القانونية لألمانة العامة للجامعة لدراسة تقرير وتوصيات لجنـة           

  :التحقيق واتبعت، لجنة المنظمات في هذا الشأن منهجية تتلخص في
  .لجنة التحقيق عدم صحتهاصرف النظر عن الشكاوى التي تبين ل  :أوالً
 دراسة الشكاوى التي تبين للجنة التحقيق صحتها واتخذت بشأنها توصيات :ثانياً

 . محددة، وكذلك الشكاوى التي لم تبت لجنة التحقيق فيها

 أصدرت اللجنة العديد من التوصيات العامة، من أهمها إحالة الوقائع :ثالثاً
ق في تقريرها بحق رئيس األكاديمية والمخالفات التي أثبتتها لجنة التحقي

محمد فرغلي، وبعض أجهزة األكاديمية المعاونة إلى /  الدكتور-السابق
إدارة الشؤون القانونية باألمانة العامة لجامعة الدول العربية إلعداد 
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التكييف القانوني بشأنها وتحديد المسؤوليات وإرفاقها بتقرير وتوصيات اللجنة 
  . المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمةتمهيداً لعرضها على 

 وسوف تعرض توصيات االجتماع االستثنائي للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعـة           •
مرفق بها التكييف القـانوني       . على الدورة القادمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي     

 .حيث تتولى اإلدارة القانونية عرضة على المجلس الموقر

من القرار والخاصة بالطلب من رئيس األكاديميـة العربيـة          ) 2(رة  بخصوص الفق  •
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، معالجة المخالفات الواردة في تقرير اللجنة، فقد           

إسماعيل عبد الغفـار إسـماعيل رئـيس        / تلقت األمانة  العامة مذكرة من الدكتور      
ومرفقهـا تقريـر رئـيس       18/7/2012 بتاريخ   70/2577/2012األكاديمية رقم   

األكاديمية الذي يتضمن معالجة المخالفات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المـشكلة            
 حـول   5/5/2011 بتاريخ   1869طبقاً لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم       

تقرير رئـيس   ( األوضاع في األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري         
 )1ق رقم األكاديمية مرف

  

  بشان تعديل اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني) 1907(قرار رقم 

      : نص القرار •
سحب الموضوع لمزيد من الدراسة من قبل األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

وعرضه على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته ) القطاع االقتصادي(
  .القادمة

  :نفيذ القرار والنتائجاإلجراءات المتخذة لت •
عقدت الهيئة العربية للطيران المدني اجتماعات الجمعية العامة والمجلس التنفيـذي           
للهيئة العربية للطيران المدني وذلك بالربــاط بالمملكة المغربية خـالل الفتـرة            

، وقرر المجلس التنفيذي تشكيل لجنـة مـصغرة مـن المملكـة             14-18/5/2012
لمملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربيـة،         األردنية الهاشمية، ا  
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واألمانة العامة لجامعة الدول العربية لمراجعة مواد اتفاقية الهيئة والتي تحفظ عليها            
، وقـد   9/2/2012 بتـاريخ    89المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية       

نقاش مطـول فـي المجلـس       تدارس أعضاء اللجنة مواد االتفاقية التي كانت مثار         
التاسـعة،  (االقتصادي واالجتماعي وتوصلت اللجنة إلى مقترحات بتعديل المـواد          

بحيث تتماشى مـع األنظمـة واللـوائح        ) العاشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة    
الموحدة وقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي، وعند عرض توصيات اللجنـة          

لهيئة لم يتم الموافقة عليها وكان االتجاه العـام هـو           المصغرة على الجمعية العامة ل    
 . للمجلس االقتصادي واالجتماعي89 بمشروع االتفاقية الذي عرض على الدورة التمسك

  

بشان الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى ) 1908(قرار رقم 
  )2012:  بغداد-جمهورية العراق ) (23الدورة (القمة 

  :رنص القرا •
أن يتضمن الملف االقتصادي واالجتماعي للعرض على القمة الموضوعات : أوالً

  :التالية
  :االقتصادية واالجتماعية: المتابعة واإلعداد للقمم العربية التنموية .1

االقتصادية واالجتماعية في : متابعة تنفيذ أعمال القمة العربية التنموية  .أ 
شرم (والثانية ) 2009ون ثان كان/  يناير20 –19: الكويت(األولى دورتها 

  ).2011كانون ثان /  يناير19: الشيخ
االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة : اإلعداد للقمة العربية التنموية  .ب 

 ).2013كانون ثان /يناير: الرياض(

  :الموضوعات االقتصادية

  .بالصيغة المرفقة االستراتيجية السياحية العربية وآليات تنفيذها .2
يجيه األمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات استرات .3

  .المستقبلية للتنمية المستدامة بالصيغة المرفقة
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 .االستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث بالصيغة المرفقة .4

الطلب من الدول العربية موافاة األمانة العامة بالموضوعات التي ترغب في : ثانياً
ضمن الملف االقتصادي واالجتماعي على القمة العربية العادية في إدراجها 
  .، وفقاً لمعايير عرض الموضوعات على القمة)23(دورتها 

  :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج •
) 23الدورة (تـم عرض الموضوعات المشار إليها في نص القرار على القمـة 

  )29/3/2012:  بغداد–جمهورية العراق (
  

بشأن االجتماع األول للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة واإلعداد ) 1909(قرار رقم 
/ يناير:الرياض(الدورة الثالثـة –االقتصادية واالجتماعية: للقمة العربية التنموية

  ) 2013كانون ثان 

  :نص القرار •
عودية تشكيل لجنة من األمانة العامة لجامعة الدول العربية والمملكة العربية الس           -1

لدراسة المقترحات والمشروعات والبرامج المقترح عرضها على القمة العربية         
كانون ثان  /يناير: الرياض(االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة      : التنموية
، طبقاً للمعايير التي أقرتها القمة في هذا الشأن، ومن ثـم عـرض مـا         )2013

عة واإلعـداد للقمـم العربيـة التنمويـة         تتوصل إليه على اللجنة المعنية بالمتاب     
  .االقتصادية واالجتماعية

 كموعد نهائي لتلقي المقترحات والمـشروعات       2012نيسان  / تحديد آخر أبريل   -2
االقتصادية واالجتماعية  : والبرامج المقترح عرضها على القمة العربية التنموية      

 للمعـايير التـي     ، طبقـاً  )2013كانون ثان   / يناير: الرياض(في دورتها الثالثة    
 .أقرتها القمة في هذا الشأن

تقوم األمانة العامة بتقديم تقارير دورية مفصلة عن متابعة تنفيذ قرارات القمتين             -3
كانون ثان  / يناير 19: الكويت(العربية التنموية واالقتصادية واالجتماعية األولى      
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، تتـضمن   )2011كـانون ثـان     /  ينـاير  19: شرم الـشيخ  (، والثانية   )2009
اإلجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بالتنفيذ والصعوبات التي واجهت التنفيذ          
ومقترحات األمانة العامة لجامعة الدول العربية للتغلب على هـذه الـصعوبات            
أخذاً في االعتبار المالحظات التي تم اإلشارة إليها في االجتماع األول للجنـة،             

عنية بالمتابعة واإلعـداد للقمـم العربيـة        تمهيداً لعرض التقارير على اللجنة الم     
 .التنموية االقتصادية واالجتماعية

: عقد اجتماعات اللجنة المعنية بالمتابعة واإلعـداد للقمـة العربيـة التنمويـة             -4
 . االقتصادية واالجتماعية على مستوى كبار المسؤولين بصفة دورية

: لعربيـة التنمويـة   تكليف األمانة العامة بإعداد تقرير حول اإلعـداد للقمـة ا           -5
 وتقديمه للمجلس   2013 يناير - الدورة الثالثة الرياض   –االقتصادية واالجتماعية   

ـ         ـاالقتصادي واالجتماع  ة ـي التحضيري للقمة، ومن ثم رفعه إلى القمة العربي
  .29/3/2012المقرر عقدها في بغداد بتاريخ ) 23. د(

  :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج •
مـن نـص    ) 1(تم تشكيل اللجنة المشار إليها في الفقـرة           ) 1(الفقرة  ما يخص    −

، والثــاني بتــاريخ 20/3/2012القــرار وعقــدت اجتمــاعين األول بتــاريخ 
30/7/2012.  
تم التعميم على الدول األعضاء لطلب الموضوعات بموجب        ) 2(ما يخص الفقرة     −

يخ  بتــار0976/5مــذكرة أمانــة المجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي رقــم 
، وتم استالم ردود من بعض الدول األعضاء والمنظمات العربيـة           15/2/2012

  .المتخصصة
تعكف األمانة العامة على إعداد التقرير المشار إليـه فـي           ) 3(ما يخص الفقرة     −

من نص القرار تمهيداً لتقديمه للجنة الوزاريـة المعنيـة بالمتابعـة            ) 3(الفقرة  
/ ينايــر : الرياض(القتصاديـة واالجتماعيـة   واإلعداد للقمة العربية التنموية ا    

التـي من المقرر أن تعقد على هامش اجتماعـات الـدورة           ) 2013كانون ثان   
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  .13/9/2012 - 9للمجلس االقتصادي واالجتماعي خالل الفترة من ) 90(
تم عقد اجتماعين للجنة المعنية بالمتابعة واإلعـداد للقمـة          ) 4(ما يخص الفقرة     −

االقتصادية واالجتماعية على مستوى كبار المـسؤولين األول        : يةالعربية التنمو 
، ومـن المقـرر أن يعقـد        21/3/2012، والثاني بتـاريخ     8/2/2012بتاريخ  

للمجلـس االقتـصادي    ) 90(االجتماع الثالث على هامش اجتماعـات الـدورة         
  13/9/2012 – 9واالجتماعي خالل الفترة من 

ر المشار إليه وتـم تقديمـه إلـى المجلـس         تم إعداد التقري  ) 5(ما يخص الفقرة     −
االقتصادي واالجتماعي التحضيري للقمة،  ومن ثم عرضه على القمة العربيـة            

 .29/3/2012:  بغداد23في دورتها العادية 
 

بشأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات االتحاد ) 1910(قرار رقم 
  الجمركي العربي

  :نص القرار •

  تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىمتابعة : أوالً
 :تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية .1

للجنة الفنية لقواعد المنشـأ ) 20(لموافقة على تقرير وتوصيات االجتماع اا �
 ،)27/10/2011- 25:  العامة للجامعةمقر األمانة(

جاريـة للجنة المفاوضات الت) 50(الموافقة على تقرير وتوصيات االجتماع  �
 ،)27/12/2011:  مقر األمانة العامة للجامعة(

 للجنـة التنفيـذ 32)(الموافقة على تقرير وتوصيات االجتمـاع  �
 ،)29/12/2011-28: مقر األمانة العامة للجامعة(والمتابعـة 

دعوة الدول األعضاء إلى موافاة األمانة العامة لجامعة الدول العربية بأسماء  �
ي فض النزاعات التجارية الناتجة عن تطبيق البرنامج التنفيذي المحكمين المعنيين ف

  .لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتمكينها من العمل بآلية فض المنازعات
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 :التعاون الجمركي العربي .2

الموافقـة على تقرير اجتماع السادة مدراء عامي الجمارك في الدول العربية  �
 ).10/1/2012: عةمقر األمانة العامة للجام) (29(

 :تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية .3

 : اإلحاطة علماً بـ �

تقرير وتوصيات االجتماع القطاعي الثاني بشأن تحرير التجارة في   -أ
الخدمات بين الدول العربية لمناقشة قطاع الحاسب اآللي وقطاع نقل 

  .)19/10/2011-18: مقر األمانة العامة للجامعة(الرسائل 

 تقرير وتوصيات االجتماع القطاعي الثالث بشأن تحرير التجارة في - ب 
: بيروت(م ـالخدمات بين الدول العربية لمناقشة قطاعي السياحة والتعلي

25 -26/1/2012(، 

التأكيد على تحديد توقيتات زمنية لالنتهاء من جولة المفاوضات الحالية،  �
  :ويقترح المجلس التوقيتات اآلتية

 الدول بالنسخة الثانية من العروض المحسنة في موعد أقصاه أن تتقدم -
، على أن تعكس تلك العروض مستوى التحرير 2012حزيران / يونيه

  .الذي تتطلبه االتفاقية
 .2012أن يتم التفاوض حول تلك العروض خالل النصف الثاني من عام  -

كانون / رأن تتقدم الدول بالنسخة النهائية من جداول التزاماتها في ديسمب -
 .، وانتهاء جولة المفاوضات الحالية2012أول 

دخول االتفاقية العربية للتجارة في الخدمات حيز التنفيذ بعد إنهاء إجراءات  -
 .2013التصديق عليها من الدول العربية الراغبة خالل عام 

  :مرحلة االتحاد الجمركي العربي: ثانياً
 االجتمـاع -لجمركي العربيالموافقة على تقرير وتوصيات لجنة االتحاد ا �

 ،)17/11/2011-16: مقر األمانة العامة للجامعة) (19(
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 االجتمـاع -الموافقة على تقرير وتوصيات لجنة االتحاد الجمركي العربي �
    ).2/2/2012- 1: مقر األمانة العامة للجامعة) (20(

  :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج •
للجنة الفنية لقواعد المنشأ    ) 21(ثمار والمال االجتماع    عقدت إدارة التجارة واالست    −

 لمتابعة تنفيذ ما تضمنه القرار، وسوف يتم أيـضا          11/4/2012-8خالل الفترة   
 5/9/2012-2للجنة الفنية لقواعد المنـشأ خـالل الفتـرة          ) 22(عقد االجتماع   

  .لمتابعة تنفيذ ما تضمنه القرار
للجنـة المفاوضـات    ) 51(ل االجتمـاع    عقدت إدارة التجارة واالستثمار والمـا      −

 لمتابعـة تنفيـذ مـا       23/6/2012التجارية بمقر األمانة العامة للجامعة بتاريخ       
  .تضمنه القرار

للجنة التنفيـذ والمتابعـة     ) 33(عقدت إدارة التجارة واالستثمار والمال االجتماع        −
  .منه القرار لمتابعة تنفيذ ما تض23/6/2012بتاريخ بمقر األمانة العامة للجامعة 

علـي   1910 من قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقـم         4الفقرة  تم تعميم    −
الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بموجـب مـذكرتيها       

  7/5/2012 بتاريخ 2838/5 ورقم 13/3/2012 بتاريخ 1740/5رقم 
  .لعراق ومصروا تلقت األمانة العامة أسماء المحكمين لكل من الكويت −
قامت األمانة العامة بالمشاركة في اجتماعات كل من مدراء الجمارك في إطـار              −

  .جامعة الدول العربية والممثل اإلقليمي لمنظمة الجمارك العالمية 
عقدت األمانة العامة اجتماع المبادرة العربية ألمن وتسهيل التجارة خالل الفترة            −

15-17/4/2012.  
-20جتماع لجنة المعلومـات الجمركيـة خـالل الفتـرة     عقدت األمانة العامة ا    −

22/5/2012.  
-28عقدت األمانة العامة اجتماع مجلس التعاون الجمركي العالمي خالل الفتـرة           −

30/6/2012.  
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  .30/6/2012-28 عقدت األمانة العامة اجتماع لجنة التوفيق بين الترجمات خالل الفترة −�
 وتمت مناقشة   26/1/2012-25ي  تم عقد االجتماع القطاعي الثالث بيروت يوم       −

قطاعي التعليم وقطاع السياحة وتم تعميم تقرير وتوصيات االجتمـاع المـذكور            
  .30/1/2012 بتاريخ 0327/3بموجب مذكرتها رقم 

 بتعميم  20/2/2012 بتاريخ   0559/3قامت األمانة العامة بموجب مذكرتها رقم        −
 والخاصة بتحرير   1910  من قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم      3الفقرة  

التجارة في الخدمات بين الدول العربية المشار إليه جانباً إلي دول أعضاء منطقة             
  .التجارة الحرة العربية الكبرى

 والبناء وقطاع   دتم إعداد دراسات من قبل خبراء األمانة العامة حول قطاع التشيي           −
  .ت القطاعية القادمةخدمات البنوك لالستفادة منها واالسترشاد بها في المفاوضا

 تنفيـذا   2012/ 15/3 بتاريخ   0846/3قامت األمانة العامة بموجب مذكرة رقم        −
قطاع التـشييد   (لتوصيات االجتماع القطاعي األول لتحرير التجارة في الخدمات         

بدعوة الدول العربية إلى ورشة العمل الخاصة بقطاع التـشييد والبنـاء            ) والبناء
      باألردن30/4/2012-29التي عقدت يومي  

 تنفيـذاً   2012/ 21/3 بتاريخ   0893/3قامت األمانة العامة بموجب مذكرة رقم        −
 بدعوة الدول العربية لالجتمـاع      87 د ع    1861لقرار المجلس االقتصادي رقم     

 23/5/2012-22القطاعي الرابع لتحرير التجارة في الخـدمات فـي الفتـرة            
 .قطاعي النقل و السياحةلمناقشة 

ـ    تم عقد ا   − -22 الخدمـات يـومي     رالجتماع القطاعـي الرابـع الخاص بتحري
  . بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وناقش قطاعي النقل والسياحة23/5/2012
 بتعميم  27/5/2012 بتاريخ   1572/3 رقم   اقامت األمانة العامة بموجب مذكرته     −

-22والنقـل   توصيات الجتماع القطاعي الرابع الستكمال مناقشة قطاع السياحة         
23/5/2012.  
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 بتوجيه  1696/3قامت األمانة العامة لجامعة الدول العربية بموجب مذكرتها رقم           −
الدعوة لعقد االجتماع القادم للمفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخـدمات           

  .4/7/2012-3يومي 
تلقت األمانة العامة عرض سلطنة عمان واإلفادة بعدم تقديم عرض أفضل مما تم              −

  .قديمه بالمقارنةت
 والبناء من قبل خبير الجامعة العربية وأيضا دراسة         دتم تعميم دراسة حول التشيي     −

  .حول تجارة الخدمات المالية وخاصة البنكية
بتنظيمها نقابة المقاولين األردنية وسـوف يـتم        التي تقوم   تم تأجيل ورشة العمل      −

 .تحديد موعدها الحقا

  التاليةعقدت األمانة العامة االجتماعات

  :لجنة االتحاد الجمركي العربي
 .10/5/2012-9 يومي )21(لجنة االتحاد الجمركي العربي  •

 .21/6/2012-20 يومي )22(لجنة االتحاد الجمركي العربي  •

  :لجنة القانون الجمركي العربي الموحد 
 .8/5/2012-6 خالل الفترة )16(لجنة القانون الجمركي العربي الموحد  •

 .19/6/20012-17خالل الفترة ) 17(لجمركي العربي الموحد لجنة القانون ا •

 :لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة 

 .1/3/2012-25/2خالل الفترة ) 18(لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة  •

 .19/4/2012-14خالل الفترة ) 19(لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة  •

  .21/6/2012-16خالل الفترة ) 20(ة العربية الموحدة لجنة التعريفة الجمركي •
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    بشأن االستثمار في الدول العربية) 1911(قرار رقم 

  :نص القرار •

تشكيل لجنة من الجهات المعنية باالستثمار في الدول العربية وممثلي الدول في  -1
المجلس االقتصادي واالجتماعي لدراسة تعديل االتفاقية الموحدة الستثمار 

ؤوس األموال العربية في الدول العربية والمقترحات الواردة لألمانة العامة، ر
  .وعرض التعديالت على االجتماع القادم للمجلس

دعوة الدول العربية إلى التعاون مع المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان  -2
تماعي الصادرات في إمدادها بالبيانات، تنفيذاً لقرار المجلس االقتصادي واالج

، وذلك من أجل إنجاز أول مسح 30/9/2010بتاريخ ) 86(ع . د1843رقم 
شامل لبيانات االستثمار المباشر العربي واألجنبي في الدول العربية، تمهيداً 

: لتضمين نتائجه في التقرير المزمع عرضه على القمة العربية التنموية
 ).2013كانون ثان / يناير: الرياض(االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة 

تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المؤسسة العربية  -3
لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، واالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة 
والزراعة للبالد العربية، وهيئات االستثمار العربية، لتنظيم مؤتمر للمستثمرين 

لعرب، وذلك لعرض الفرص االستثمارية المتاحة في الدول وأصحاب األعمال ا
االقتصادية واالجتماعية : العربية، تمهيداً لرفع نتائجه إلى القمة العربية التنموية

 ).2013كانون ثان / يناير: الرياض(في دورتها الثالثة 

  :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج •
نية بدراسـة التعـديالت علـى االتفاقيـة الموحـدة         تم عقد االجتماع األول للجنة المع      −�

الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية في مقر األمانة العامـة للجامعـة              
" ، صدر في ختام أعمالها تقريرا ينص علـى          3/5/2012-2في القاهرة خالل الفترة     

ة السـتثمار   تكليف األمانة العامة للجامعة بإعداد مشروع تعـديل االتفاقيـة الموحـد           
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رؤوس األموال العربية في الدول العربية في ضوء المالحظات والمـداخالت التـي             
قدمت لألمانة العامة للجامعة والتي سترد بشأن االتفاقية، وتقديمه إلـى اللجنـة فـي               

 ."االجتماع القادم الذي سيتم تحديده الحقا 

-15ه خـالل الفتـرة      في هذا السياق تم عقد االجتماع الثاني للجنة المـذكورة أعـال            −�
لموحـدة   في مقر األمانة العامة وذلك إلعداد مشروع تعديل االتفاقيـة ا           17/7/2012

الستثمار رؤوس األموال العربية في الدول العربية في ضوء المالحظات والمـداخالت            
التي قدمت لألمانة العامة للجامعة من جانب الدول العربية والهيئات المعنية باالسـتثمار             

ول العربية، وبعد اإلطالع على المالحظـات المقدمـة مـن الـدول األعـضاء               في الد 
 : واالستماع إلى مداخالت جميع الوفود في اللجنة، أوصت اللجنة بما يلي 

 على أن يكون هذا التعديل غيـر قابـل       29: 1تعديل ديباجة االتفاقية والمواد من       . 1
  .ي واالجتماعي ذلكللمراجعة من قبل اللجنة، إال إذا طلب المجلس االقتصاد

 -:تم تأجيل البت في المواد  . 2

 .بناء على طلب وفد الجزائر) 7(المادة  �

 . بناء على طلب وفد قطر) 29(، )27(، )15(، )14(المادة  �

يكون موعد االجتماع القادم للجنة بعد انتهاء اجتماعات الدورة القادمـة للمجلـس            . 3
، والمواد التـي تـم      46إلى   30االقتصادي واالجتماعي وذلك لمناقشة المواد من       

  .تأجيل البت فيها
أن تقوم األمانة العامة بإعداد تقرير مرحلي عن عمل اللجنة يقـدم إلـى الـدورة      . 4

 .القادمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

 بعد االنتهاء مـن اسـتكمال       يعقد دورة استثنائية للمجلس االقتصادي واالجتماع      . 5
ا أعضاء اللجنة للنظـر فـي إقرارهـا بعـد           تعديل كافة بنود االتفاقية يدعى إليه     

  .العرض على اللجنة الدائمة للشئون القانونية بالجامعة



 

22 Ïi{Úù]<†è†{ÃÖ]<°{{<ì…æ‚Ö]<{{<Ý^90< <

-16جاري التحضير لعقد االجتمـاع الثالـث للجنـة وذلـك خـالل الفتـرة                 −
 العامة وذلك إلعداد مـشروع تعـديل االتفاقيـة          ة في مقر األمان   18/10/2012

 الدول العربية، تمهيدا لرفع نتائجه      الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية في     
إلى الدورة االستثنائية للمجلس االقتصادي واالجتماعي المزمع عقـدها خـالل           

 وذلك لمناقشة تعديل كافة بنود االتفاقية تمهيدا لرفع نتائجها إلـى            2012نوفمبر  
: الريـاض   (القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثـة          

 ).2013كانون ثان /يرينا

-89غ.د-1911ق(  من قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي       3وتنفيذا للفقرة    −
، جاري التحضير لمؤتمر المستثمرين وأصحاب األعمال العـرب          )9/2/2012

 لعرض الفرص االستثمارية المتاحة فـي       15/11/2012-13وذلك خالل الفترة    
االقتـصادية  : قمة العربية التنمويـة   الدول العربية، تمهيدا لعرض نتائجه إلى ال      

، وذلك مـن   )2013كانون ثان /يناير: الرياض( واالجتماعية في دورتها الثالثة   
خالل التنسيق والتعاون بين كل من األمانة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة،               
المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، واالتحاد العام للغـرف          

 .صناعة والزراعة للبالد العربية وهيئات االستثمار العربيةالتجارة وال
  

  بشأن الكيانات العربية ذات العالقة بجامعة الدول العربية ) 1912(قرار رقم 

  :نص القرار •
 الطلب من األمانة العامة لجامعة الدول العربية موافاة الدول األعضاء بقائمة -1

 اتحادات –منظمات عربية  (معتمدة تتضمن مؤسسات العمل العربي المشترك
منبثقة عن جامعة الدول العربية وفقاً لقرارات )  شركات عربية مشتركة–نوعية 

اإلنشاء الصادرة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي أو مجلس الجامعة على 
 .المستوى الوزاري أو على مستوى القمة العربية
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ة المنظمات واالتحادات العربية إدار(تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربية  -2
واالتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد ) وإدارة الشؤون القانونية

العربية بحصر المنظمات واالتحادات والشركات العربية غير المنبثقة عن جامعة 
الدول العربية، التي تستخدم اسم جامعة الدول العربية وشعارها في مطبوعاتها 

 .مالتها الرسمية، واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمةومعا

 .إبالغ الدول األعضاء والجهات المعنية بأسماء المؤسسات المشار إليها أعاله -3

تقديم تقرير للمجلس حول اإلجراءات التي اتخذت من قبل األمانة العامة لجامعة  -4
 .الدول العربية والدول األعضاء بهذا الشأن

مة لجامعة الدول العربية بإضافة ملحق للدراسة الخاصة تكليف األمانة العا -5
بالكيانات العربية ذات العالقة بجامعة الدول العربية يتضمن االتحادات العربية 
النوعية وعالقاتها باألمانة العامة لجامعة الدول العربية أو مجلس الوحدة 

 .االقتصادية العربية

ة إحاطة المجلس االقتصادي تكليف األمانة العامة لجامعة الدول العربي -6
واالجتماعي علماً بالنتائج التي يتوصل إليها فريق العمل المعني بتطوير منظومة 

 .العمل العربي المشترك

  :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج •
عقدت اللجنة المعنية بحصر المنظمات واالتحادات والـشركات العربيـة التـي             −

معة العربية وشعارها فـي مطبوعاتهـا ومعامالتهـا         تستخدم بالمخالفة اسم الجا   
 بمقر األمانة العامة للجامعة ، وتم االتفاق على         25/6/2012اجتماعها األول يوم    

 :ما يلي

تقديم كشف أولى   ) إدارة المنظمات واالتحادات العربية   (الطلب من األمانة العامة      −
فة غير المنبثقة عن    يتضمن قائمة بأسماء المنظمات واالتحادات والشركات المخال      

جامعة الدول العربية والتي تستخدم شعار الجامعة في مطبوعاتها ومعامالتهـا،           
والطلب من إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية إعداد مشروع نظام خاص           
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بحماية اسم وشعار وعلم جامعة الدول العربية يتضمن اإلجراءات القانونية التي           
ه الحماية على أن يقدم هذا المشروع للجنـة لدراسـته،           يمكن اتخاذها لتحقيق هذ   

والطلب من كل من األمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية ، واالتحاد            
العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية ، والمنظمـات العربيـة            

) دات العربية إدارة المنظمات واالتحا  (المتخصصة األخرى موافاة األمانة العامة      
بقائمة بأسماء االتحادات العربية النوعية والشركات العربية المشتركة المنبثقـة          
عنها أو التي تعمل تحت مظلتها، ومرفق بهذه القائمة األنظمة األساسـية لهـذه              

  .االتحادات والشركات العربية
عقد االجتماع الثاني للجنة على هامش اجتماعـات الـدورة القادمـة للمجلـس               −

 2012أيلـول   /قتصادي واالجتماعي المقرر عقدها األسبوع الثاني من سبتمبر       اال
 .أو قبلها

  

  بشان منتديات التعاون العربي الدولي) 1913(قرار رقم  

  :نص القرار •
 .اإلحاطة علماً بتقرير متابعة منتديات التعاون العربي الدولي -1

ز مجاالت دعوة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك إلى تعزي -2
 . التعاون العربي الدولي

دعوة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك والقطاع الخاص  -3
  :للمشاركة الفعالة في

مؤتمر متابعة أعمال كل من الدورة األولى والثانية لمنتدى التعاون  -أ 
االقتصادي العربي الياباني والذي سيعقد في مقر األمانة العامة لجامعة الدول 

 .20/2/2012بية يوم العر

االجتماع الثالث لوزراء االقتصاد والتجارة لدول االسبا والمقرر عقده   -ب 
  . والذي تستضيفه دولة بوليفيا متعددة القوميات28/4/2012- 27يومي 
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 الهندية في مجال االستثمار في إطار منتدى –مؤتمر الشراكة العربية   -ج 
في دولة اإلمارات العربية  2012التعاون مع الهند والذي سيعقد خالل العام 

 .المتحدة

الدورة الثالثة للمنتدى االقتصادي العربي الياباني والتي ستعقد في اليابان في  - د 
 .2012العام 

 –الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي التركي والتي ستعقد في تركيا  -ه 
 .2012اسطنبول في العام 

ن العربي الصيني والتي الدورة الخامسة لالجتماع الوزاري لمنتدى التعاو  - و 
  .2012ستعقد في الجمهورية التونسية في العام 

 موافاة األمانة العامة بالنتائج التي تم التوصل إليها في متابعة تنفيذ ما - 1  - ز 
جاء في إستراتيجية الشراكة العربية اإلفريقية، وإعالن سرت، وخطة 

 .2016-2011عمل الشراكة العربية اإلفريقية 

مانة العامة بالموضوعات التي ترغب تضمينها في الملـف          موافاة األ  - 2
االقتصادي للعرض على القمة العربية واألفريقية في دورتها الثالثـة          

  .2013المقرر عقدها بدولة الكويت في عام 
الطلب من األمانة العامة إجراء دراسة تقييميه تحليلية عن نتائج المنتديات  -4

 .العربية الدولية

  :ذة لتنفيذ القرار والنتائجاإلجراءات المتخ •
قامت األمانة العامة بتعميم نص القرار على المندوبيات الدائمة بموجب مذكرتها            −

 وعلى المنظمات العربية المتخصصة بموجب      16/2/2012 بتاريخ   50/1رقم  
 .15/2/2012 بتاريخ 530/3رقم مذكرتها 

مريكا الجنوبية يومي   عقد االجتماع التاسع لكبار المسؤولين للدول العربية ودول أ         −
 بمقر األمانة العامة للجامعة لمناقشة مسودة إعالن ليما، وتم          29/2-1/3/2012

االتفاق على تأجيل عقد االجتماع الثالث لوزراء االقتصاد والمالية والتجارة فـي            
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االسبا، والذي تستضيفه دولة بوليفيا متعددة القوميات، إلى األسبوع األخير مـن            
  . لضمان اإلعداد والتحضير الجيد له وذلك2013نيسان /أبريل

من أجل دعم العالقات العربية الهندية، وفي إطار مذكرة التعاون الموقعـة بـين      −
جامعة الدول العربية وجمهورية الهند إلقامة منتدى التعاون العربـي الهنـدي ،             

 خـالل " مشاريع االستثمار   " الثالث للشراكة العربية الهندية حول      عقد المؤتمر   
  .  بدولة اإلمارات العربية المتحدة23/5/2012-22الفترة 

 مشارك من   )700(شارك في المؤتمر العديد من الوزراء وكبار المسئولين ونحو           −
  .رجال األعمال العرب والهنود

نُظم المؤتمر بالتعاون بين وزارة الخارجية في دولة اإلمارات العربية المتحـدة،             −
وزارة الشؤون الخارجية الهندية، واألمانـة      وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، و     

العامة لجامعة الدول العربية، واتحـاد غـرف التجـارة والـصناعة الهنديـة              
)FICCI(           واتحاد رجال األعمال العرب، وكبار المسؤولين ورجال األعمال والخبـراء ،

ات واألكاديميين من الدول العربية والهند، وعدد من الـسفراء المعتمـدين بدولـة اإلمـار              
  .العربية المتحدة

استعرض الجانبان النتائج االيجابية التي حققتها الدورتان األولى والثانية لمؤتمر           −
  بمشاركة 2010 و 2008الشراكة العربية الهندية اللتان عقدتا في نيودلهي عامي         

رجال األعمال من الجانبين والخبراء وكبار المسؤولين، وتم التأكيد على أهميـة            
 الدورتين للدفع بالتعاون العربي الهندي إلـى        هاتين تم تحقيقه في     البناء على ما  

 ".إعالن أبو ظبي"آفاق أوسع وأرحب ، وصدر في ختام أعماله 

وفي إطار التحضير لعقد الدورة الثالثة للمنتدى التعـاون االقتـصادي العربـي              −
 في طوكيو في اليابـان، عقـد        20/12/2012-19الياباني المزمع عقدها يومي     

  بمقـر  10/5/2012-9جتماع التحضيري األول للدورة الثالثة للمنتدى يومي        اال
األمانة العامة للجامعة، ونتج عن االجتماع تحديد ثالث جلـسات وزاريـة فـي              
موضوعات الطاقة والبيئة، تنمية الموارد البشرية ،التعلـيم، البحـث العلمـي،            
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يـتم مـن خاللهـا      واالستثمار ، التمويل والتجارة وإقامة ورش العمـل التـي           
استعراض اإلستراتيجية اليابانية لالستثمار وكذلك إستراتيجية الـدول العربيـة          

  .لتشجيع االستثمار للدول العربية الراغبة
ويجري التحضير لعقد االجتماع التحضيري الثاني للدورة الثالثة للمنتـدى فـي             −

  . في طوكيو في اليابان2012أيلول /النصف الثاني من سبتمبر
 إدارة الدراسات والعالقات االقتصادية في االجتماع التحضيري الثـاني          شاركت −

  بليبيـا  6/3/2012-5لمؤتمر التعاون الصناعي العربي التركي الذي عقد يومي         
وذلك في إطار منتدى التعاون العربي التركي وبتنظيم مـشترك مـن المنظمـة              

 ووزارة العلـوم    العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة الـصناعة الليبيـة        
  .والصناعة والتكنولوجية التركية 

وفي هذا اإلطار تم عقد االجتماع التحضيري الثالث لمؤتمر التعاون الـصناعي             −
 جمهورية مـصر العربيـة      –  في فندق البرج   17/4/2012يوم  العربي التركي   

وذلك بتنظيم مشترك من المنظمة العربية للتنمية الـصناعية والتعـدين ووزارة            
  .عة الليبية ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجية التركيةالصنا

-3يـومي   عقد في بني غازي بليبيا مؤتمر التعاون الصناعي العربـي التركـي              −
 ، وذلك تحت رعاية  معالي الدكتور عمر عبد الكريم نائـب رئـيس             4/6/2012

اعة مجلس الوزراء بالحكومة االنتقالية الليبية، وشارك في المؤتمر وزراء الـصن          
في كل من تركيا وتونس والسودان وليبيا والمغرب وممثلو القطاع الخاص ، وقد             
خلص المؤتمر لعدد من التوصيات أهمها ضرورة تشجيع االستثمارات بين الدول           
العربية وتركيا لتوسيع حجم التبادل التجاري واالستثمارات خاصـة فـي مجـال             

ى تكثيف التعـاون الـصناعي      إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتأكيد عل     
العربي التركي في المرحلة القادمة ليشمل نقل المعرفة التكنولوجية التركيـة إلـي             

 .الصناعة العربية، وتعزيز العالقات القائمة بين الدول العربية وتركيا
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شاركت إدارة الدراسات والعالقات االقتصادية في الدورة الخامـسة لالجتمـاع            −
تعميـق التعـاون    "ون العربـي الـصيني تحـت شـعار          الوزاري لمنتدى التعا  

ـ   ـ ي عقدت خالل    ـالتـ" ة المشتركة ـاالستراتيجي ودعم التنمي رة مـن   ـالفت
  :   وقد كانت أبرز النتائج التي اتفق عليها الجانبان في تونس2012/ 29-31/5
تقييم منجزات منتدى التعاون العربي الصيني منذ الدورة الرابعة لالجتماع           -1

 . لمنتدى واستكشاف آفاق جديدة لتطوير المنتدىالوزاري ل

التوقيع على مذكرتي تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين           -2
 .وبعض الجهات الحكومية في الصين

الترحيب باستضافة مدينة تشنغدو بمقاطعة سيشوان الصينية للدورة الخامسة لمـؤتمر            - 3
 .2013االستثمار الثالثة عام رجال األعمال العرب والصينيين وندوة 

 .العمل على إنشاء آلية للتعاون الزراعي بين الصين والدول العربية -4

الترحيب بترشيح دولة اإلمارات العربية المتحدة الستـضافة مدينـة دبـي             -5
 .2020معرض اكسبو 

الترحيب بعقد فعاليتي الدورة العاشرة الجتماع كبار المسؤولين للمنتدى عام           -6
 فـي   2014السادسة لالجتماع الـوزاري للمنتـدى عـام        والدورة   2013

 . الصين الشعبيةةجمهوري

 . في دولة قطر2016الترحيب بعقد الدورة السابعة لالجتماع الوزاري عام  -7

قامت األمانة العامة بتعميم نص القرار على المندوبيات الدائمة بموجب مذكرتها            −
المتخصصة بموجـب    المنظمات العربية     وعلى 16/2/2012 بتاريخ   50/1رقم  

  .15/2/2012 بتاريخ 530/3رقم مذكرتها 
عقد االجتماع التشاوري حول برنامج العمل العربي اإلفريقـي المـشترك لعـام      −

  .االتحاد اإلفريقي بالقاهرة بمقر 13/3/2012 يوم 2012
كما تم عقد االجتماع التنظيمي الثاني لالجتماع الوزاري العربي اإلفريقي المشترك للتنميـة              −

  . وذلك في مقر األمانة العامة للجامعة26/4/2012لزراعية واألمن الغذائي يوم ا
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وعقد االجتماع الثاني للجنة التسيير لخطة العمـل العربيـة اإلفريقيـة للتنميـة               −
  . أثيوبيا- أديس أبابا  في30/4/2012الزراعية ووحدة تسهيلها يوم 

 . في دولة الكويت2013 أوائل عام يجري التحضير لعقد القمة العربية اإلفريقية الثالثة −

وفي إطار دعم التعاون القائم بين الجامعة العربية واالتحاد اإلفريقي، تم التوقيـع     −
على مذكرة تفاهم بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية واللجنة االقتـصادية            

  في مقر األمانة العامـة     18/3/2012يوم  ) ECA(ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة   
التعـاون  : للجامعة، وتم االتفاق على تعزيز التعاون في مجاالت عـدة منهـا             

جاري، تشجيع االسـتثمارات المتبادلـة، التعـاون فـي          تاالقتصادي والمالي وال  
 .مجاالت البنية التحتية والنقل والمواصالت، بناء مجتمعات المعرفة، الطاقة

ـ   تمذكرة إلي كافة مندوبيا    بتعميم   ةقامت األمانة العامة لجامعه الدول العربي      −  ة الدول العربي
 لمخاطبة الجهات المعنية لتزويـد األمانـة العامـة          2012/ 2 /21 بتاريخ   0573/3برقم  

بـين دولهـا ودول     ) الـصادرات و الـواردات    ( بالبيانات المتعلقة بحجم التبادل التجاري      
اليابـان، الهنـد، دول     الواليات المتحدة األمريكية، االتحاد األوروبي، الصين،       (المنتديات  

، واالستثمارات األجنبية ، مع بيان بأهم السلع الداخلة فـي           )أمريكا الجنوبية، تركيا، روسيا   
التبادل التجاري بين الجانبين، و لم تتلق األمانة العامة ردودا سوى من أربع دول فقـط و                 

وجمهوريـة  جمهورية مصر العربية، دولة اإلمارات العربية المتحدة ،سلطنة عمـان           (هي  
 . هي التي وافت األمانة العامة بالبيانات المطلوبة المشار إليها أعاله) العراق

وسوف تقوم األمانة العامة بإعداد الدراسة عند استكمال البيانات المطلوبة، حتى            −
 .يتسنى عرضها على الدورة القادمة للمجلس
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ومذكرات التفاهم المبرمة بشأن متابعة تنفيذ االتفاقيات االقتصادية ) 1914(قرار رقم 
  في إطار المجالس الوزارية المتخصصة ومنتديات التعاون العربي الدولي

  :نص القرار •
دعوة المجالس الوزارية المتخصصة ذات العالقة إلى النظر في االتفاقيات العربية 

  .القائمة بهدف تفعيلها
  :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج •

فنية للمجالس الوزارية المتخصصة االتفاقيات العربية القائمة ذات تتابع األمانات ال
  .العالقة بهدف تفعيلها

  

    بشأن الشركة العربية للمالحة البحرية) 1915(قرار رقم 
  :نص القرار •

تكليف األمانة العامة بدعوة الجمعية العمومية للشركة العربية للمالحة البحرية إلى 
قت للنظر في األوضاع المتعثرة التي تمر بها عقد دورة غير عادية في أقرب و

 .الشركة، واتخاذ ما تراه مناسباً

  :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج •
قامت إدارة المنظمات واالتحادات بمتابعة تنفيذ القرار، وتبين أن الشركة تعاني من عـدم              

 يـتم عقـد الجمعيـة    االستقرار نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها، وحتى تاريخه لـم    
العمومية كما ورد في قرار المجلس، وبالتالي فمن الصعب تحديد الوضع الحالي التفاقيـة       

  . إنشاء الشركة العربية للمالحة ويمكن تحقيق ذلك مستقبال بعد استقرار أوضاعها
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  مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية ) 1916(قرار رقم 

  :قرار نص ال •
الموافقة على مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الـدول العربيـة              

 * على المستوى الوزاري العتمادهالجامعةبالصيغة المرفقة، وإحالته إلى مجلس 

  :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج •
مذكرتها رقـم   قامت إدارة النقل والسياحة بمخاطبة إدارة الشؤون القانونية بموجب          

 وطلبت منها عرض الموضوع على االجتماع القـادم         ،13/5/2012 بتاريخ   1541
، تمهيدا لعرضه   30/8/2012-29يوم  للجنة الدائمة للشؤون القانونية المقرر عقده       

 .على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري العتماده
 

 بشأن تقارير المجالس الوزارية واللجان) 1919(قرار رقم 

  : القرارنص  •
  المجالس الوزارية : أوالً

   :تاإلحاطة علماً بتقرير وقرارا

-26: مقر األمانة العامة للجامعة) (24(مجلس وزراء النقل العرب في دورته  -
27/10/2011(، 

الجمهورية اللبنانية ) (31(مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته  -
 ).2011/ 10/12:  بيروت–

مقر ) (23(دورته عرب المسؤولين عن شؤون البيئة في مجلس الوزراء ال -
  ،)21/12/2011: األمانة العامة للجامعة 

: مقر األمانة العامة للجامعة) (9(المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته  -
22/12/2011(،  
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مقر األمانة العامة ) (26(مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب في دورته  -
 ،)28/12/2011: للجامعة

 اللجان: ثانيا

الموافقة على تقرير وتوصيات االجتماع االستثنائي للجنة المنظمات للتنسيق  .1
مقر األمانة العامة (والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي 

  :مع التأكيد على ما يلي) 15/1/2012-14:للجامعة
في المنظمات  م الخبراءالموافقة على مشروع الالئحة التنفيذية الخاصة باستخدا -أ 

 . 1/1/2013المتخصصة، على أن تبدأ تطبيق الالئحة اعتباراً من  العربية

 تكليف هيئات الرقابة المالية في المنظمات تضمين تقاريرها قائمة بالخبراء   -ب 
 .في المنظمة ومهامهم والمشاريع المكلفين بها

م المالي والمحاسبي عقد اجتماع استثنائي للجنة الفنية المعنية بتطوير النظا  -ج 
 للنظر في النظام المالي والمحاسبي 2012نيسان /الموحد خالل شهر إبريل

الموحد للمنظمات العربية المتخصصة بالكامل، وتحديد المواد األساسية التي 
تم إدخال تعديالت عليها من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي وأية 

النهائية، ودراسة المقترحات تعديالت أخرى مقترحة، ووضعها في صيغتها 
والمرئيات على نظامي المشتريات والمخازن، وكذلك إعداد ضوابط 
لإليرادات والمصروفات على حساب التمويل الذاتي وإعداد قواعد موحدة 
لتنظيم الرقابة الداخلية، وعرضها على االجتماع القادم للجنة المنظمات 

مجلس االقتصادي واالجتماعي في للتنسيق والمتابعة، تمهيداً لعرضها على ال
  .2012دورة سبتمبر 

تطبق الالئحة التنفيذية الخاصة بالمتعاقدين باألمانة العامة لجامعة الدول   - د 
  .1/1/2013العربية على موظفي المنظمات العربية المتخصصة اعتباراً من 

 تطبيق أية  تعديالت تطرأ على الئحة المتعاقدين باألمانة العامة لجامعة   -ه 
ول العربية على موظفي المنظمات العربية المتخصصة بعد اعتمادها من الد
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 .المجلس االقتصادي واالجتماعي

من بدل المعيشة الذي يصرف للمتعاقد لصندوق مكافأة % 7استقطاع نسبة   - و 
نهاية الخدمة من تاريخ تطبيق الالئحة سواء العقود الجديدة أو التي يتم 

 .تجديدها

 الخدمة قبل تطبيق الالئحة وفقاً للعقود المبرمة في يتم احتساب مكافأة نهاية  - ز 
  .الفترة السابقة

 تكليف األمانة العامة للجامعة بإحالة الشكاوى التي وردت إليها من كل من   -ح 
المراقب المالي السابق للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية والمراقب الداخلي 

حدة الرقابة الداخلية السابق للمنظمة العربية للتنمية الزراعية و رئيس و
السابق بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى المنظمة المعنية للرد 
عليها وعرضها على هيئات الرقابة المالية للمنظمات العربية المتخصصة 

  .مرفقاً بها الرد الوارد من المنظمة المعنية
بإحالة ) ات العربيةإدارة المنظمات واالتحاد(تكليف األمانة العامة للجامعة   -ط 

الشكاوى الموقعة والتي ترد من أشخاص أو جهات محددة وتتضمن مخالفات 
مالية وإدارية في المنظمات العربية إلى المنظمة العربية المعنية ومن ثم 

  .  عرض الشكوى مع رد المنظمة على هيئة الرقابة المالية للمنظمة المعنية
مقر (جنة مؤسسات المجتمع المدني الموافقة على تقرير وتوصيات اجتماع ل .2

  ).6/2/2012: األمانة العامة للجامعة
  :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج •

تم إبالغ المنظمات العربية المعنية بنسخة من الالئحة التنفيذية الخاصة باستخدام            −
 كمـا   .1/1/2013الخبراء في المنظمات  وتم التأكيد على تطبيق الالئحة بداية           

سيتم إبالغ رؤساء هيئات الرقابة المالية للمنظمات العربية لتـضمين تقـاريرهم            
  .القادمة قائمة بالخبراء في كل منظمة ومهامه والمشاريع المكلفين بها

عقد االجتماع االستثنائي للجنة الفنية المعنية بتطوير النظام المالي والمحاسـبي            −
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 بمقر األمانة   10/5/2012-8رة  الموحد للمنظمات العربية المتخصصة خالل الفت     
العامة للجامعة، وأصدرت قرارات أهمها الموافقة على التعديالت واإلضـافات          
التي تم إقرارها من المجلس االقتصادي واالجتمـاعي علـى النظـام المـالي              
والمحاسبي الموحد ونظامي المشتريات والمخازن وعلى بعض مقترحات األمانة         

ة والمنظمات العربية المتخصصة في هـذا الـشأن،          الدول العربي  لجامعةالعامة  
وتمت الموافقة على مشروع الالئحة التنظيمية الموحدة لعمل وحـدات الرقابـة            
الداخلية للمنظمات العربية المتخصصة، كما تمت الموافقة على إرسال مـشروع           
الالئحة التنظيمية الموحدة لعمل وحدات الرقابة الداخليـة للمنظمـات العربيـة            

خصصة إلى الدول األعضاء والمنظمات العربية المتخصصة إلبداء الـرأي          المت
 .وموافاة األمانة العامة للجامعة بمالحظاتها ومرئياتها حول المشروع

وقد عقد اجتماع اللجنة الفنية المعنية بالنظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات            −
نسيق والمتابعة والتي   العربية المتخصصة على هامش اجتماع لجنة المنظمات للت       

الدار البيضاء، وذلك لمراجعة مشروع      في   12/7/2012-3عقدت خالل الفترة    
الالئحة التنظيمية الموحدة لعمل وحدات الرقابة الداخليـة للمنظمـات العربيـة            
المتخصصة وتم رفع نتائج اجتماع لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن           

 واتخـذت اللجنـة التوصـية       ).21(اعي في دورته    المجلس االقتصادي واالجتم  
ي سيتم رفعها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العاديـة           التالتالية  

 : بمقر األمانة العامة للجامعة13/2/2012-9الفترة  عقدها خالل المقرر) 90(

 :الموافقة على األنظمة واللوائح التالية بصيغتها المرفقة

 .لمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصةالنظام المالي وا -

 .نظام المشتريات الموحد للمنظمات العربية المتخصصة -

 .نظام المخازن الموحد للمنظمات العربية المتخصصة -

مشروع الالئحة التنفيذية الموحدة لعمل وحدات الرقابـة الداخليـة للمنظمـات             -
 .العربية المتخصصة
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ة العمل على طباعة األنظمة واللوائح والنماذج       والطلب من األمانة العامة للجامع     −
الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة في صيغتها النهائية، بعد اعتمادها مـن           

 أن ترسـل    ، على 2012المجلس االقتصادي واالجتماعي وذلك بنهاية هذا العام        
  .للدول األعضاء والمنظمات العربية المتخصصة

مـع التأكيـد علـى      ) د ، هـ ، و، ز     (فقرات   جاء في ال   بما  تم إبالغ المنظمات     −
تطبيق الالئحة التنفيذية الخاصة بالمتعاقدين باألمانة العامة لجامعة الدول العربية           

  1/1/2013من  على موظفي المنظمات العربية المتخصصة اعتباراً
قامت إدارة المنظمات واالتحادات بتنفيذ ما جاء بقـرار المجلـس االقتـصادي              −

ث أبلغت كال من المنظمة العربية للتنميـة اإلداريـة والمنظمـة      واالجتماعي حي 
العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم بموجـب            

 الشكاوى الثالثة، وطلبـت      بمضمون 9/2/2012 بتاريخ   063/1مذكرتها رقم     
يئة الرقابة  منها الرد على هذه الشكاوى، كما قامت بإرسال الشكاوي إلى رئيس ه           

ـ          ةالمالية واإلدارية لكل من المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم والمنظم
  .العربية للتنمية اإلدارية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

تلقت إدارة المنظمات واالتحادات رداً من كل مـن المنظمـة العربيـة للتنميـة                −
قافة والعلوم، ومن هيئات الرقابة المالية      اإلدارية،  والمنظمة العربية للتربية والث     

 .  للمنظمتين

أما بخصوص المنظمة العربية للتنمية الزراعية فإن األمانة العامة للجامعـة لـم              −
تتلق رداً منها بشأن شكوى المراقب الداخلي السابق للمنظمـة ، بينمـا أوضـح      

 اطلعـت علـى    أن الهيئة2011الماليللعام   الرقابة المالية للمنظمةةتقرير هيئ
 التوصية الصادرة من االجتماع االستثنائي للجنة المنظمـات للتنـسيق           نمضمو

والمتابعة وبعد دراسة الشكوى المقدمة من السيد المراجع الداخلي السابق وبنـاء            
على ما ورد بالتوصية السابقة بعدم القيام بإعداد التقرير المطلوب من المراجـع             

اإلجراءات المتخذة من المنظمة بشأن ما تقدم به        مع نظامية    2010الداخلي للعام   
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المراجع الداخلي ،لذا فان الهيئة ترى حالياً بأن الشكوى المقدمة مـن المراجـع              
 :الداخلي السابق سبق اتخاذ اإلجراءات النظامية المتعلقة بشأنها كما يلي نصاً

  .2010لم يتم إعداد التقرير المطلوب من المراجع الداخلي للعام * " −

 ".نظامية اإلجراءات المتخذة من المنظمة بشأن ما تقدم به المراجع الداخلي*  −

تم عرض موضوع الشكاوى على جدول أعمال االجتماع القادم للجنة المنظمات            −
-3والذي عقد فـي الـدار البيـضاء خـالل الفتـرة           ) 21(للتنسيق والمتابعة   

ية للمنظمات العربية   تقارير هيئات الرقابة المال   " ضمن البند الرابع     12/7/2012
واتخذت اللجنة توصية   .  ما تراه مناسباً   التخاذ" 2012المتخصصة للعام المالي    

المقرر ) 90(سيتم رفعها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية          
  . األمانة العامة للجامعةبمقر13/2/2012-9عقدها خالل الفترة 

ربية بتنفيذ القرار حيث تم إحالة الـشكاوى        قامت إدارة المنظمات واالتحادات الع     −
التي وردت لألمانة العامة إلى هيئـات الرقابـة الماليـة للمنظمـات العربيـة               
المتخصصة وستستمر اإلدارة في هذا النهج عندما تكون هناك شكاوى تتـضمن            

  .مخالفات مالية وإدارية بالمنظمات 
قرار على المندوبيات الدائمة    قامت إدارة المنظمات واالتحادات العربية بتعميم ال       −

  .26/2/2012 بتاريخ 0618/3بموجب مذكرتها رقم 
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الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى بشأن ) 1908(قرار رقم 
  )2012 بغداد –جمهورية العراق  (23القمة الـدورة 

    :نص القرار •
  : أن يتضمن الملف االقتصادي واالجتماعي للعرض على القمة الموضوعات التالية:أوالً

  :االقتصادية واالجتماعية: لتنمويةالمتابعة واإلعداد للقمم العربية ا -1
االقتصادية واالجتماعية في : متابعة تنفيذ أعمال القمة العربية التنموية .أ 

والثانية ) 2009كانون ثان /  يناير20 – 19: الكويت(دورتها األولى 
  ).2011كانون ثان /  يناير19: شرم الشيخ(

ية في دورتها االقتصادية واالجتماع: اإلعداد للقمة العربية التنموية  .ب 
 ).2013كانون ثان /يناير: الرياض(الثالثة 

  :الموضوعات االجتماعية
 اإلعداد والتحضير للمؤتمر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية -5

  ).2012(لأللفية 
 تشكيل لجنة بعضوية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون -6

للمجالس الوزارية االجتماعية العرب ورؤساء المكاتب التنفيذية 
العربية المتخصصة ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة ذات 
العالقة بتنفيذ األهداف التنموية لأللفية لإلعداد والتحضير للمؤتمر 

  ).2012(العربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفية 
 عمل تلتزم به الدول األعضاء خالل جكمنها إقرار إعالن مراكش - 7

  .ت القادمة لالرتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربيةالخمس سنوا
 الطلب من الدول العربية موافاة األمانة العامة بالموضوعات التي ترغب :ثانياً

في إدراجها ضمن الملف االقتصادي واالجتماعي على القمة العربية العادية 
  .، وفقاً لمعايير عرض الموضوعات على القمة)23(في دورتها 
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  :اءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائجاإلجر •
تضمن نص القرار الموضوعات االجتماعية التي تم إقراراها للعرض على القمة 

 للمؤتمر العربي حول تنفيذ األول حول اإلعداد والتحضير: وهما موضوعين
، والموضوع الثاني حول إقرار إعالن مراكش كمنهاج )2012(األهداف التنموية 
لدول األعضاء خالل الخمس سنوات القادمة لالرتقاء بأوضاع عمل تلتزم به ا

  .الطفولة في المنطقة العربية
، وصدر )2012بغداد  (23وقد تم عرضهما على القمة العربية في دورتها 

  :عنهما القرارين التاليين

بشأن اإلعداد والتحضير للمؤتمر العربي حول تنفيذ ) 564(القـرار رقم  -
  ):2012(األهداف التنموية 

  :نصت الفقرة األولى على
دعم جهود جامعة الدول العربية لإلعداد والتحضير الجيد للمؤتمر العربي حول 

  : لتمثل نتائجه ما يلي2012تنفيذ األهداف التنموية لأللفية المقرر انعقاده عام 
  .تقييم موقف الدول العربية لتنفيذ األهداف التنموية لأللفية �
 .العالم العربي لتحقيق األهداف التنموية لأللفيةرصد التطور التشريعي في  �

 .دور المجتمع المدني العربي في تحقيق أهداف األلفية �

  :ونصت الفقرة الثانية على
االقتصادية واالجتماعية في : عرض نتائج المؤتمر على القمة العربية التنموية

ر العام ، وعلى المؤتم)2013كانون الثاني / يناير: الرياض(دورتها الثالثة 
 .2013أيلول /رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة سبتمبر

  :اإلجراءات التالية  األمانة العامةوتنفيذاً لقرار القمة العربية اتخذت
، إلى معالي وزراء الشؤون 21/6/2012وجه معالي األمين العام خطاب بتاريخ  -

إليه أعاله، لدعم جهود االجتماعية العرب حول تنفيذ متطلبات القرار المشار 
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جامعة الدول العربية لإلعداد والتحضير الجيد للمؤتمر العربي حول تعزيز 
كما وجه معالي األمين العام خطابات إلى الوزراء  األهداف التنموية لأللفية،

أعضاء المجالس الوزارية المتخصصة حول مشاركة هذه المجالس في عملية 
 .أعمال المؤتمراإلعداد والتحضير والمشاركة في 

بتكليف فريق مـن    ) إدارة التنمية والسياسات االجتماعية   (قام القطاع االجتماعي     -
 إلعداد أوراق العمل المطلوبة على أن يتم االنتهاء من          المتميزينالخبراء العرب   

أوراق العمل وإعداد الورقة التجميعية لألهداف التنموية لأللفية للدول العربية في           
 تمهيداً إلعدادها للعرض على المؤتمر فـي شـهر          2012ر  منتصف شهر نوفمب  

، وفيما يتعلق بأوراق العمل التي ستصدر من المجالس الوزاريـة           2012ديسمبر  
المتخصصة ذات العالقة حول جهودها  لتنفيذ أهداف األلفية، فجاري التنسيق مع            

 شـهر   األمانات الفنية لهذه المجالس إلعداد األوراق المطلوبة وتسليمها خـالل         
 .2012نوفمبر 

من المقترح أن يتم دعوة الوزراء رؤساء المكاتب التنفيذية للمجـالس الوزاريـة         -
العربية المتخصصة ذات العالقة لتنفيذ أهداف األلفيـة، باإلضـافة إلـى وزراء             
الشؤون االجتماعية العرب على أساس أن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية هو           

أللفية بالتنسيق مـع بـاقي المجـالس الوزاريـة          المكلف بمتابعة تنفيذ أهداف ا    
المتخصصة بناء على ما تضمنه قرار قمة الخرطوم بشأن اإلعالن العربي لتنفيذ            
األهداف التنموية لأللفية، ويقترح أيضاً دعوة المنظمات العربيـة المتخصـصة           
ومنظمات المجتمع المدني العربي ذات العالقة والحاصلة على صفة مراقب فـي         

س االقتصادي واالجتماعي، باإلضـافة إلـى وكـاالت األمـم المتحـدة             المجل
 .المتخصصة ذات العالقة
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بشأن إعالن المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق ) 565(القـرار رقم  -
  ):2010(الطفل مراكش 

  :نص القرار على
ل الصادر عن المؤتمر العربي رفيع المستوى لحقوق الطف" إعالن مراكش"اعتماد 

، كمنهاج عمل تلتزم به الدول األعضاء خالل الخمس سنوات )2010مراكش (
  .القادمة لالرتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية

 :اإلجراءات التالية  األمانة العامةوتنفيذاً لقرار القمة العربية اتخذت
، 2012نيسان /  إبريل 5بتاريخ ) 2242/5(وجهت األمانة العامة المذكرة رقم  -

إلى مندوبيات الدول األعضاء، تطلب فيها إحالة هذه المذكرة للجهات المعنية 
بالطفولة في الدول األعضاء التخاذ الالزم نحو تنفيذ ما ورد في إعالن مراكش 

  . لالرتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية2010
  

البطالة في الدول البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من بشأن ) 1917(قرار رقم 
  العربية
    :نص القرار •

الموافقة على إلغاء الفقرة الخامسة الواردة بقرار المجلس االقتصادي  -1
 ).15/9/2011-88ع. د1891ق(واالجتماعي 

تكليف منظمة العمل العربية باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ البرنامج  -2
ربية من نسبة مساهمتها المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول الع

، ومواصلة جهودها وتكثيف اتصاالتها مع كافة %20في البرنامج البالغة 
الدول العربية والجهات المعنية، للحصول على التمويل الالزم لتنفيذ البرنامج 

 .المتكامل وفق اآللية المعتمدة له
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حد يتم إيداع مساهمات الدول األعضاء الخاصة بالبرنامج في الحساب المو -3
 .لدى صندوق النقد العربي

يتم فتح حساب خاص لدى منظمة العمل العربية تحت مسمى حساب البرنامج  -4
المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، ويتم إيداع 

في هذا % 20مساهمات المؤسسات العربية والدولية وحصة المنظمة البالغة 
 .غراض تنفيذ البرنامجالحساب، وال يتم الصرف منه إال أل

تقدم منظمة العمل العربية تقارير متابعة حول سير العمل في البرنامج ونسب  -5
 .االنجاز واألموال المصروفة في هذا الشأن

  :اإلجراءات المتخذة لتنفيذ القرار والنتائج •
 إلى 2012 فبراير 12بتاريخ ) 1020/5(وجهت األمانة العامة المذكرة رقم  -

نظمة العمل العربية، مرفق به نص القرار، التخاذ اإلجراءات المدير العام لم
الالزمة لتنفيذه، وطلبت موافاتها بتقرير متابعة حول سير العمل في البرنامج 

 .ونسب االنجاز واألموال المصروفة وفقاً لقرار المجلس  في هذا الشأن

 31/7/2012تلقت األمانة العامة مذكرة من منظمة العمل العربية بتاريخ  -
مرفق بها تقرير المنظمة حول اإلجراءات التي اتخذتها لتنفيذ قرار المجلس 

 )مرفق. (المشار إليه
  

دراسة حول صناديق المجالس الوزارية العربية المتخصصة بشأن ) 1918(قرار رقم 
  التابعة للقطاع االجتماعي

    :نص القرار •
 الوزارية العربية اإلحاطة علماً بتقارير الهيئة العليا للرقابة عن المجالس -1

، )الشؤون االجتماعية، الصحة، الشباب والرياضة(التابعة للقطاع االجتماعي 
ورد األمانات الفنية لهذه المجالس المعتمد من المجالس الوزارية 

  .المتخصصة
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الطلب من األمانة العامة عرض هذه التقارير والردود على المجلس بصفه  -2
 .دوريه

  :القرار والنتائجاإلجراءات المتخذة لتنفيذ  •
تقارير الهيئة "الموضوع معروض ضمن مشروع جدول األعمال تحت عنوان 

العليا للرقابة على الصناديق التابعة للمجالس الوزارية العربية المتخصصة في 
  ".المجاالت االجتماعية
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   نشاط القطاع االقتصادي : أوالً

  )90 و89(فيما بين دورتي المجلس االقتصادي واالجتماعي 
  

  الصفحة  المجال
  33  .تثمار والمال مجال التجارة واالسفي -1

والمياه واألرصـاد    مجال البيئة واإلسكان     في -2
  .لتنمية المستدامةالجوية وا

39  

  53   مجال االتصاالت وتقنية المعلوماتفي -3

  56   مجال الطاقةفي -4

  62   مجال النقل والسياحةفي -5

  68   مجال اإلحصاء وقواعد المعلوماتفي -6

  72   مجال المنظمات واالتحادات العربيةفي -7

لدراسات والعالقـات االقتـصادية     جال ا  م في -8
  ستراتيجيةاإل

89  

  98  في مجال الملكية الفكرية -9
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 :في مجال التجارة
قامت إدارة التجارة كأمانة فنية لمنطقة التجارة الحرة العربيـة الكبـرى واالتحـاد              

ضـمن  ) 90(و  ) 89(مـاعي   الجمركي بين دورتي المجلـس االقتـصادي واالجت       
استكمال تحقيق أهدافها نحو إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربيـة الكبـرى             
بإتمام كافة المتطلبات الالزمة الستكمال موضوعات التي تضمنتها البرامج التنفيذية          

  .الخاصة بها، وقامت من أجل ذلك بعقد مجموعة من االجتماعات واللقاءات
  :جارة الحرة العربية الكبرىمنطقة الت: أوالٌ
  : في مجال تحرير التجارة السلعية-1

 التي تخدم تنمية التجـارة      (AFT)تفعيالً لمبادرة برنامج المساعدة من أجل التجارة        
والخدمات وتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تـم التعـاون مـع              

مؤسسة اإلسـالمية مـع معـالي       المؤسسة اإلسالمية لتمويل التجارة في عقد لقاء ال       
 للتشاور حول ترتيبات المبادرة، وتم عقـد االجتمـاع          4/3/2012األمين العام يوم    

 17/4/2012-15الثاني للمبادرة العربية ألمن وتسهيل التجارة خالل الفتـرة مـن            
بالقاهرة، كما تم عقد اجتماع مع االتحاد الدولي للنقل علـى الطـرق والمؤسـسة               

 بمقـر  11/4/2012ل التجارة والمنظمات الدولية ذات العالقة فـي         اإلسالمية لتموي 
 بالمملكة  2/5/2012-1األمانة العامة للجامعة، باإلضافة إلى اجتماع تم عقده يومي          

العربية السعودية بهذا الشأن، كما تم عقد اجتماع للمبادرة العربية ألمـن وتـسهيل              
 نوقشت بقية مواد مشروع     19/4/2012-14سلسلة تزويد التجارة في خالل الفترة       

 لوتم استكما . المبادرة مع االستفادة من المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال          
 الذي عقد   21مناقشة بنود مشروع القواعد التفصيلية لقواعد المنشأ خالل االجتماع          

  . بمقر األمانة العامة للجامعة11/4/2012-8خالل الفترة 
لث للمختصين لمكافحة اإلغراق ودعم التدابير الوقائية خـالل         كما عقد االجتماع الثا   

 بمقر األمانة العامة، للجامعة واستكماال لمناقشة اإلغـراق    5/6/2012-3الفترة من   
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 بمقر األمانة العامة    17/7/2012-15والدعم عقد االجتماع الرابع خالل الفترة من        
اإلغـراق والـدعم    ( التجاريـة     كيفية إعداد آلية للمعالجة    ةللجامعة الستكمال مناقش  

، كذلك تم عقد اجتماعي لجنة التنفيذ والمتابعة ولجنة المفاوضـات   )والتدابير الوقائية 
  . بمقر األمانة العامة للجامعة25/6/2012-23التجارية خالل الفترة من 

  في مجال تحرير تجارة الخدمات -2
 الخاص بالخـدمات    تم عقد اجتماع وزراء التجارة والصناعة لتنسيق مقترح مصر        

 بمقر األمانة العامة للجامعة، كما عقد اجتمـاع المقـاولون           20/3/2012وذلك يوم   
 بمقر األمانة العامة للجامعـة، كمـا عقـد          21/3/2012العرب للتشييد والبناء يوم     

 بمقر األمانة   4/7/2012-3اجتماع المفاوضات الخاصة بالخدمات خالل الفترة من        
  .العامة للجامعة

 : تطورات االتحاد الجمركي:ثانيا
فيما يخص االتحاد الجمركي العربي الموحد تم عقد اجتماعين الواحد و العـشرون                     

 بمقر األمانـة    21/6/2012-20 والثاني والعشرون يومي     10/5/2012-9يومي  
العامة للجامعة، واستكماال للجهد المتواصل لالنتهاء من القانون الجمركي العربـي           

 واالجتماع السابع عـشر     8/5/2012-6 االجتماع السادس عشر يومي      الموحد عقد 
 بمقر األمانة العامة للجامعة حيث تمت مراجعة المـسودة          19/6/2012-17يومي  

للجنة التعريفـة الجمركيـة العربيـة       ) 19(النهائية للقانون، كما عقد االجتماع الـ       
امـة للجامعـة،     بمقـر األمانـة الع     1/3/2012-25/2الموحدة خالل الفترة مـن      

واستكماال لبنود التعريفة الجمركية تم عقد اجتماعات متوالية لالنتهاء من مناقـشة             
-14كافة البنود المعلقة وذلك خالل االجتماع التاسع عشر الذي عقد خالل الفتـرة              

 بمقـر   21/6/2012-16 واالجتماع العشرين الذي عقد خالل الفترة        19/4/2012
  .األمانة العامة للجامعة

ما تم عقد االجتماع الثالث لفريق العمل المشترك بين خبـراء البريـد وخبـراء               ك
 بمقر األمانة العامة للجامعة لمناقـشة       15/5/2012-13الجمارك خالل الفترة من     
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الالئحة التنفيذية التي تنظم عملية استيراد البضائع وتصديرها عن طريـق البريـد             
ثالث في القانون الجمركي العربـي       في الفصل ال   43وذلك انسجاما مع نص المادة      

-20الموحد، كما عقدت لجنة اإلجراءات الجمركية والمعلومات خالل الفترة مـن            
  . بمقر األمانة العامة للجامعة22/5/2012

  :نشاطات أخرى: ثالثاُ
تم عقد االجتماع التنسيقي التاسع لكبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول            . 1

 بمقر األمانة العامة    1/3/2012 و   29/2وبية يومي   العربية ودول أمريكا الجن   
 .للجامعة

شاركت اإلدارة في دورة تدريبية بالصين حول المنطقة االستثمارية التنمويـة            . 2
 .لمسئولي الدول العربية

تم إعداد فصل التجارة الخارجية في التقرير االقتصادي العربي الموحد لعـام             . 3
2011. 

جمارك العالمية الذي عقد في بروكسيل،      شاركت اإلدارة في اجتماع منظمة ال      . 4
 .باإلضافة إلى اجتماع مدراء الجمارك في الدول العربية

تم اإلشراف على إعداد دراسة خاصة بالحصيلة الجمركية في إطار االتحـاد             . 5
  .الجمركي العربي الموحد

   : غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاصفي مجال
 بإدماج القطاع الخاص في أعمالها، وذلك تولي األمانة العامة اهتماماً كبيراً -

نظرا للدور الحيوي للقطاع الخاص في عملية التنمية االقتصادية والتكامل 
االقتصادي العربي، واهتمام منظومة العمل العربي المشترك بهذه الشريحة 

ومن هذا المنطلق شاركت إدارة التجارة واالستثمار والمال في العديد . الفاعلة
اعات والملتقيات مع االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة من االجتم

والزراعية للبالد العربية والغرف التجارية العربية األجنبية المشتركة وغيرها 
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من مؤسسات القطاع الخاص، وكذا األنشطة التي تنظمها اإلدارات المختلفة 
 :باألمانة العامة ذات العالقة، والتي منها

 تأسيس على عاما ستين مرور بمناسبة المقامة ليةاالحتفا في المشاركة •
 يوم العربية للبالد والزراعة والصناعة التجارة لغرف العام االتحاد
 الغرف وممثلو رؤساء االحتفال في شارك. بيروت  في12/3/2012

 وأجنبية عربية واقتصادية رسمية وفود إلى باإلضافة واتحاداتها العربية
 األجنبية العربية التجارية والغرف العربية واالتحادات المنظمات ومن

 العام األمين ومعالي سليمان ميشال الرئيس فخامة تم تكريم. المشتركة
 والرؤساء واتحاداتها العربية الغرف رؤساء وكافة العربية الدول لجامعة

 .ممثليهم أو االحتفال، في المشاركين لالتحاد السابقين العامين واألمناء
 والمستثمرين األعمال أصحاب لمؤتمر )15( الدورة مالأع في المشاركة •

 التونسية، الجمهورية في 16/5/2012-15 يومي عقدت التي العرب
 والصناعات والتجارة للصناعة التونسي االتحاد من كريمة باستضافة
 العربية والمؤسسة العربية الدول جامعة قبل وبتنظيم مشترك من التقليدية،
 للبالد والزراعة والصناعة التجارة لغرف العام تحادواال االستثمار لضمان
  .العربية

وحرصا من األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية، بصفته عضوا في كافة  -
 المشتركة، على المشاركة في فعاليات العربيةمجالس إدارات الغرف التجارية 

واجتماعات الغرف المشتركة والحفاظ على التواجد العربي في مجالس اإلدارة 
  :  قد تم تمثيله في االجتماعات على النحو التاليفهيئات الغرف المشتركة، 

 للغرفة العربي الجانب اجتماع إدارة التجارة واالستثمار والمال في شاركت  •
 بمقر بيروت  في13/3/2012 يوم عقد الذي الفرنسية العربية التجارية
 الغرفة رئيس بين حاصلةال األزمة بخصوص العربية للغرف العام االتحاد
 :اآلتي إلى التوصل وتم العام وأمينها
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 عالقة مهنية للغرفة العام واألمين الرئيس بين العالقة تكون أن على التأكيد -
 من األمور معالجة تتم وأن أهدافها، وتحقيق الغرفة لسير عم تأمين بهدف
 .لها األساسي للنظام وفقا لالختصاص، الغرفة إدارة مجلس خالل

 الغرفة لرئيس األول النائب إليه توصل الذي باالتفاق المجتمعون حبر -
 أعضاء من أشخاص 8 من لجنة بتكوين المتعلق الفرنسية العربية التجارية
) الفرنسي الجانب من 4و العربي الجانب  من4 (المذكورة الغرفة إدارة مجلس
 .ومسؤولياتهما العام واألمين الرئيس ومهام صالحيات لتحديد

 مجلس اجتماع في باريس في العربية الدول جامعة بعثة رئيس ركشا •
 في 11/4/2012 يوم عقد الذي الفرنسية العربية التجارية الغرفة اإلدارة
 :يلي ما تم في هذا االجتماع وقد ،باريس

o لها، العام األمين مهام إلنهاء الغرفة رئيس قدمها التي الورقة رفض 
 .اقفهمامو لمراجعة للطرفين فرصة وإعطاء

o ومهام صالحيات لتحديد والفرنسي العربي الجانب من ثمانية لجنة تشكيل 
 القضائي المحضر أمام العام األمين قام العام واألمين الرئيس من كل

 . الرئيس وقام بسحبها ضد رفعها التي القضية عن بالتنازل والمجلس

o اءإعط مع الحسابات، لمدقق شهري كراتب يورو 2500 مبلغ تحديد تم 
 توقيعين وجوب (العام األمين مع المستندات على التوقيع حق الرئيس

 بالنظر الثمانية اللجنة تقوم أن إلى) عربي اأحدهم المالية المستندات على
 الثاني األسبوع موعده المحدد اإلدارة مجلس اجتماع في الموضوع في
   . 2012تموز /يوليو شهر من

 الغرفة إدارة مجلس اجتماعات في جنيف في الجامعة بعثة رئيس شارك •
 التي عقدت يوم العمومية والجمعية والصناعة للتجارة السويسرية العربية

 .جنيف في 12/4/2012
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 اجتماعات مجلس في بروكسل في العربية الدول جامعة بعثة رئيس شارك •
 العمومية والجمعية اللوكسمبورجية البلجيكية العربية التجارية الغرفة إدارة

  .بروكسل في 22/5/2012 -21 يومي تالتي عقد
 االقتصادي الملتقى أعمال إدارة التجارة واالستثمار والمال في شاركت •

  في15/6/2012-13 الفترة خالل عقد يعشر الذ الخامس األلماني العربي
  .برلين

 :ما يلي  إعداد تم -
 العربية الدول جامعة رؤية يعكس للجامعة العام األمين لمعالي مقال مشروع •

 العربية للبالد والزراعة والصناعة التجارة لغرف العام االتحاد حول
 إلصداره المشترك العربي االقتصادي العمل تفعيل في ومساهماته وإنجازاته

العربية  للغرف العام االتحاد يصدرها التي" العربي العمران "مجلة في
 .9/2/2012 بتاريخ

 المقامة لالحتفالية فتتاحيةاال الجلسة في العام األمين معالي كلمة مشروع •
 التجارة لغرف العام االتحاد تأسيس على عاما ستين مرور بمناسبة

  .بيروت  في12/3/2012 العربية يوم للبالد والزراعة والصناعة
 األعمال أصحاب لمؤتمر عشرة الخامسة للدورة العام األمين معالي كلمة •

 الجمهورية في 16/5/2012- 15 يومي عقدت التي العرب والمستثمرين
 العربية والمؤسسة العربية الدول جامعة قبل من تنظيمها تم التي التونسية
 للبالد والزراعة والصناعة التجارة لغرف العام واالتحاد االستثمار لضمان
 .العربية

  في مجال االستثمار والمال 
 في إطار جهود القطاع االقتصادي في تنشيط الندوات الفكرية االقتصادية، وفي -

إدارة ( القطاع االقتصادي ضوء التطورات االقتصادية اإلقليمية والدولية، عقد
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الدراسات والعالقات االقتصادية االستراتيجية بالتعاون مع ادارة التجارة 
 وذلك بهدف دراسة لالستثماراالجتماع األول للجنة المعنية ) واالستثمار والمال

 العربية في الدول العربية األمـوال رؤوس الستثمار الموحدة االتفاقيةتعديالت 

، بمقر 3/5/2012-2 وذلك خالل الفتـرة العامة، لألمانة الواردة والمقترحات
األمانة العامة للجامعة، ويـأتي ذلك تـنفيذا لقرار المجـلس االقتـصادي 

) 1(والذي تنص الفقرة ) 9/2/2012 – 89ع . د–1911ق(واالجتماعي رقم 
 وممثلي العربية الدول في باالستثمار المعنية الجهات من لجنة تشكيل" : منه على

 الموحدة االتفاقية تعديل لدراسة واالجتماعي المجلس االقتصادي في الدول

 لألمانة الواردة والمقترحات العربية في الدول العربية األموال رؤوس الستثمار

   "القادم للمجلس االجتماع على التعديالت وعرض العامة،
 ة في مقر األمان17/7/2012- 15تماع الثاني للجنة خالل الفترة عقد االج -

العامة للجامعة، على أن يعرض مشروع تعديل االتفاقية على الدورة القادمة 
  .للمجلس االقتصادي واالجتماعي

    قضايا التجارة الدوليةفي مجال
 ماعيةاالقتصادية واالجت : لقمة العربية التنمويةا متابعة تنفيذ نتائج وقرارات •

 )2011كانون ثاني /  يناير19: شرم الشيخ (
تابعت األمانة العامة والمجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية  -

المتخصصة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي في 
 العربية بشأن متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة) 89(دورته العادية رقم 

 الثانية، وتم إعداد تقرير في هذا الخصوص االقتصادية واالجتماعية :التنموية
: للعرض على اللجان المشكلة للمتابعة واإلعداد للقمة العربية التنموية

االقتصادية واالجتماعية تمهيدا لعرض نتائجها على المجلس االقتصادي 
 ).90(واالجتماعي في دورته العادية 
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  االقتصادي واالجتماعي للمجلس  ) 90(اإلعداد للدورة  •
التنسيق مع اإلدارات الفرعية بالقطاع االقتصادي من أجل إعداد وثائق البنود  -

تقرير : والتي تشمل ) 90(االقتصادية للعرض على المجلس في الدورة 
األمين العام، المذكرات الشارحة للبنود المدرجة على جدول أعمال االجتماع 

أيلول / سبتمبر11و10لمقرر عقده يومي الثالث عشر للجنة االقتصادية وا
 .، ووثيقة تقارير المجالس الوزارية المتخصصة واللجان2012

  متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية اإلفريقية الثانية •

التنسيق مع اإلدارات الفرعية بالقطاع االقتصادي في متابعة تنفيذ الجوانب  -
مـة األفريقيـة العربيـة الثانيـة االقتصادية في الوثائق الصادرة عن الق

إعالن سرت، إستراتيجية الشراكة  :10/10/2010والتي عقدت بسرت يوم 
 . 2016- 2011اإلفريقية العربية، خطة عمل الشراكة اإلفريقية العربية 

شاركت األمانة العامة في أعمال االجتماع التنسيقى الذي عقد بمقر الوفد  -
 والذي ناقش بحث سبل تنفيذ 21/6/2012اهرة يومالدائم لالتحاد اإلفريقي بالق

 . 2016 - 2011خطة عمل الشراكة اإلفريقية العربية 

وجارى حاليا التنسيق بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية  - 
االتحاد اإلفريقي لعقد اجتماع تنسيقى لألنشطة القطاعية بين جامعة الدول العربية 

 .2012 ه خالل النصف الثاني من عاميقي والمقرر عقدومفوضية االتحاد اإلفر
كما يجري التنسيق مع اإلدارات الفرعية بالقطاع االقتصادي في التحضير  -

للموضوعات االقتصادية للعرض على القمة العربية اإلفريقية في دورتها 
 .2013الثالثة المزمع عقدها في دولة الكويت 

  ودول أمريكا الجنوبية اإلعداد للقمة الثالثة للدول العربية •

المشاركة في التنسيق مع اإلدارات الفرعية بالقطاع االقتصادي بالنسبة للجزء  -
وفي هذا الخصوص شاركت األمانة العامة . االقتصادي للعرض على القمة

في االجتماع التنسيقى للجنة التحضيرية لمؤتمر التعاون الصناعي بين الدول 
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 في بيروت حيث 7/9/2012- 6ذي عقد يومي العربية وأمريكا الجنوبية وال
 إلى تعزيز سبل التعاون 30/5/2013-28يهدف المؤتمر المقرر عقده يومي 

كما شاركت . الصناعي في المجاالت ذات االهتمام المشترك بين اإلقليمين
" الحكومة االليكترونية والبرمجيات مفتوحة المصدر"األمانة العامة في ندوة 

 . باألرجنتين31/8/2012- 30والتي عقدت يومي 
وجار حاليا التحضير لالجتماع الثاني لوزراء البيئة في الدول العربية ودول  -

 في اإلكوادور لتعزيز أطر التعاون 22/11/2012-21أمريكا الجنوبية يومي 
 الثالث كما يجري التحضير لالجتماع. في المجاالت ذات االهتمام المشترك

تجارة في االسبا في األسبوع األخير من لوزراء االقتصاد والمالية وال
 .  2013نيسان /أبريل

وسوف يتم عرض النتائج على اجتماع كبار المسؤولين لعرضها على القمة،  -
كما تمت مناقشة المسودة األولى إلعالن ليما والتي تضمنت العديد من 
الجوانب السياسة، االقتصادية، البيئية باإلضافة إلى الجوانب االجتماعية 

الثقافية وجار دراسة المالحظات الواردة من الدول من اإلقليمين لتضمينها و
في مسودة اإلعالن لمناقشتها في االجتماع التحضيري لكبار المسؤولين 

 بنيويورك تمهيدا لعرضها على 26/9/2012-24المقرر عقده خالل الفترة 
رتها االجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية لعرضها على القمة في دو

 .  في ليما2/10/2012- 1الثالثة المقرر عقدها يومي 

  موضوعات مجلس الجامعة  •
التنسيق مع اإلدارات الفرعية بالقطاع االقتصادي وإعداد تقارير شاملة بالنسبة 

  :لما يلي
متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة  -

  ).2012ار آذ/مارس: بغداد(والعشرين 
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إعداد الموضوعات االقتصادية للعرض على اللجنة االقتصادية لمجلس  -
 .الجامعة

) 138(و) 137(نشاط اإلدارات الفرعية فيما بين دورتي مجلس الجامعة  -
  .لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري) 138(للعرض على الدورة العادية 
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 في مجال البيئة

  

 والتنمية المستدامة التي تتولى أمانة مجلس واإلسكان البيئة إدارةتابعت  -
الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن 

 بمقر األمانة 2011 /21/12- 20التي عقدت  يومي ) 23(المجلس في دورته 
  .العامة للجامعة

المنتدى الوزاري / شاركت اإلدارة في الدورة االستثنائية للمجلس الحاكم -
 في نيروبي في 23/2/2012-15لبرنامج األمم المتحدة الذي عقد خالل الفترة 

 بشأن 20+كينيا ومن أهم المواضيع التي تم مناقشتها التحضير لمؤتمر ريو 
/ خالل شهر يونيوالتنمية المستدامة الذي سيعقد بمدينة ريو دي جانيرو 

 .2012حزيران 
تعزيز "بعنوان ) PAC(شاركت اإلدارة في اجتماع مشروع تقييم اللجنة  -

التعاون اإلقليمي للدول العربية في إدارة النفايات الخطرة ومراقبة العابرة 
 بالقاهرة وتم 19/2/2012الذي عقد بمركز التجارة العالمي يوم " للحدود

الممول من قبل الحكومة الفنلندية ) PAC (استعراض مشروع تقييم اللجنة
للمركز اإلقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع التفاقية بازل 

 .تمهيداً لتوقيعه
شاركت اإلدارة في المؤتمر والمعرض التاسع لجمعية شؤون البيئة والذي عقد  -

وبرعاية " المستدامةوالتنمية .... الكيمياء" بالقاهرة تحت عنوان 8/2/2012يوم 
جامعة الدول العربية، وتم خالل المؤتمر تكريم رواد الكيمياء بجمهورية مصر 
العربية وتم عرض تجارب العديد من الشركات والمؤسسات في مجال 

 .االستخدام اآلمن للمواد الكيميائية
شاركت اإلدارة في ورشة العمل حول اقتصاديات النظم البيئية والتنوع  -

 في بيروت بتنظيم 23/2/2012- 21 التي عقدت خالل الفترة البيولوجي
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مشترك بين األمانة الفنية للمجلس وسكرتارية االتفاقية الدولية للتنوع 
المكتب اإلقليمي لغرب أسيا، الهيئة /البيولوجي، برنامج األمم المتحدة للبيئة

امج األمم األلمانية للتعاون، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، برن
وحدة اقتصاديات التنوع البيولوجي واللجنة االقتصادية واالجتماعية /المتحدة

هدفت ورشة العمل إلي إطالع الدول العربية على مبادرة . لغربي آسيا
اقتصاديات النظم البيئية والتنوع البيولوجي التي أطلقها برنامج األمم المتحدة 

 االقتصادية للتنوع البيولوجي، حساب للبيئة بهدف توجيه االهتمام إلي القيمة
كلفة فقد التنوع البيولوجي وتدهور النظم البيئية والمكاسب المتوقعة من الحفاظ 
عليها، دعم إدماج اعتبارات الحفاظ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي في 
السياسات المحلية واإلقليمية، وبحث إصدار تقرير إقليمي للمنطقة العربية حول 

 .قتصاديات التنوع البيولوجي أسوة بالتقرير الدوليا
عقدت اإلدارة بالتعاون والتنسيق مع اإلستراتيجية الدولية للحد من مخاطر  -

-27يومي" االجتماع التشاوري للمنظمات العربية المتخصصة"الكوارث  
 بمقر األمانة العامة للجامعة، وذلك لمناقشة خطة عمل 2012/ 28/2

 .ربية للحد من مخاطر الكوارثاإلستراتيجية الع
البرامج ... اإلنتاج واالستهالك المستدام"شاركت اإلدارة في ورشة العمل حول  -

 . في نيويورك28/2/2011والتي عقدت يوم " واألولويات في المنطقة
عقدت اإلدارة اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة المنبثقة من لجنة متابعة آلية  -

بية المعنية بالكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ التنسيق بين األجهزة العر
 . بمقر األمانة العامة للجامعة20/3/2012- 19يومي 

شاركت اإلدارة في االجتماع الثامن للجنة استعراض المواد الكيميائية التابع  -
 في جنيف وتم فيه 23/3/2012-19التفاقية روتردام الذي عقد خالل الفترة 

مهيداً إلقرارها في مؤتمر األطراف القادم التفاقية إضافة خمس مواد كيميائية ت
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روتردام بشأن إجراءات الموافقة المسبقة عن علم لبعض الكيماويات ومبيدات 
 .اآلفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية المزمع عقده العام القادم

التي عقدت يوم " الصقر الحر"شاركت اإلدارة في ورشة العمل اإلقليمية حول  -
 بتنظيم من معاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة ي في أبو ظب29/3/2012

ووحدة التنسيق التابعة للمعاهدة ببرنامج األمم المتحدة للبيئة، تنفيذا لقرار 
: بيرغن(مؤتمر األطراف العاشر لمعاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة 

ي الملحق األول من الذي وافق على إدراج الصقر الحر ف) 25/11/2011- 20
المعاهدة باستثناء األعداد في منغوليا، وقرر إقامة فريق عمل فوري يدعم من 

معاهدة المحافظة /كل األطراف ووحدة التنسيق لدي برنامج األمم المتحدة للبيئة
بموجب مذكرة التفاهم حول الطيور ) UNEP/CMS(على األنواع المهاجرة 

ريقيا وآسيا لجلب دول االنتشار، الشركاء الجارحة والمهاجرة في أوروبا، أف
واألطراف المعنية معا لوضع خطة عمل عالمية متسقة، بما في ذلك نظام 
إلدارة ومتابعة المحافظة على الصقر الحر، وينسجم مع قرارات مجلس 

 . في هذا الشأن23الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته 
لعربي المعني بمتابعة االتفاقيات البيئية المعنية للفريق ا) 29(عقد االجتماع  -

 بمقر األمانة 4/4/2012- 1بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة خالل الفترة
العامة للجامعة وناقش الفريق العديد من المواضيع أهمها التأكيد على الدول 

 المشاركة العربية التي لم تنضم بعد لالتفاقيات إلى اإلسراع بذلك، والتأكيد على
بازل، روتردام، استكهولم، (الفاعلة في اجتماعات األطراف التفاقيات 

، كما )بروتوكول مونتريال والنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات
 بشأن عقد اجتماع استثنائي لنقاط االتصال الوطنية في نصدر عنه توصيتا

جي لإلدارة الدولية للكيميائيات الدول العربية المعنية بمتابعة النهج اإلستراتي
ونقاط االتصال الوطنية في الدول العربية المعنية بالزئبق بمقر األمانة العامة 

 إلعداد الصياغة النهائية للورقة العربية 2012للجامعة وذلك خالل شهر مايو 
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التي سيتم تقديمها إلى كل من للمؤتمر الدولي الثالث المعني بإدارة المواد 
 في نيروبي في كينيا 21/9/2012- 17ية والمزمع عقده خالل الفترة الكيميائ

والجولة الرابعة للمفاوضات الخاصة بالزئبق والمقرر عقدها خالل الفترة 
 . بمدينة بونتا ديل إيستا باألورجواي27/6-2/7/2012

عقدت وحدة التنسيق العربية للنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات  -
 بمقر األمانة العامة للجامعة، حيث تم االتفاق 3/4/2012 التاسع يوم اجتماعها

على إلغاء وحدة التنسيق العربية للنهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات 
على أن يتم متابعتها ضمن البند الخاص بالنهج اإلستراتيجي إلدارة الدولية 

 .للكيميائيات من قبل الفريق العربي
ارة في ورشة العمل اإلقليمية حول المحميات الطبيعية التي عقدت شاركت اإلد -

 بدبي بمشاركة األردن، اإلمارات، تونس، 21/4/2012-15خالل الفترة 
الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، الصومال، العراق، عمان، مصر، 

جي، لبنان، ليبيا، المغرب، اليمن، سكرتارية االتفاقية الدولية للتنوع البيولو
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية، 

المكتب اإلقليمي لغرب آسيا، اتفاقية رامسار / وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
لألراضي الرطبة، وذلك لتنفيذ الهدف الحادي عشر من اإلستراتجية الدولية  

وجي المتعلق باإلدارة المستدامة للمحميات الجديدة لالتفاقية الدولية للتنوع البيول
 .   الطبيعية وتنفيذ الخطط الوطنية ذات الصلة

 يومي 20+عقد اجتماع الخبراء المعنيين بالتحضير العربي اإلقليمي لريو  -
 بمقر األمانة العامة للجامعة بشأن التحضير العربي لمؤتمر 18/4/2012- 17

: البرازيل- ريو دي جينيرو) " 20+ريو(األمم المتحدة للتنمية المستدامة 
 . 2012حزيران /يونيه

البيئة   عن شؤونالمسئولينمجلس الوزراء العرب عقدت الدورة االستثنائية ل -
 في فندق إنتركونتننتال سيتي ستارز بالقاهرة وصدر عنها 19/4/2012يوم 
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بشأن التحضير العربي لمؤتمر ) 19/4/2012 –ع .غ. د– 1ق (قرارها رقم 
 . مفاوضات تغير المناخفيالتحرك العربي  و20+ريو 

عقد االجتماع االستثنائي لنقاط االتصال الوطنية في الدول العربية المعنية  -
بمتابعة النهج اإلستراتيجي لإلدارة الدولية للكيميائيات ونقاط االتصال الوطنية 

  بمقر األمانة العامة2012/ 3/5و2في الدول العربية المعنية بالزئبق يومي 
للجامعة إلعداد الصياغة النهائية للورقة العربية التي سيتم تقديمها إلى كل من 
للمؤتمر الدولي الثالث المعني بإدارة المواد الكيميائية والمزمع عقده خالل 

 في نيروبي في كينيا والجولة الرابعة للمفاوضات 21/9/2012- 17الفترة 
 بمدينة بونتا 2/7/2012-27/6الخاصة بالزئبق والمقرر عقدها خالل الفترة 

 .ديل إيستا باألورجواي
عقد اجتماع مجموعة العمل المفتوحة العضوية المعنية بإدارة المخلفات  -

 بمقر األمانة العامة للجامعة، وأهم النتائج الصادرة 3/5/2012اإللكترونية يوم 
ع  لوض2012عنه عقد اجتماع للمنظمات العربية واإلقليمية والدولية خالل عام 

 لتعزيز وبناء القدرات العربية لتحقيق 2017-2013مخطط تنفيذي للمدة 
تقدم باسم ) CRP(اإلدارة السليمة للمخلفات اإللكترونية، صياغة ورقة عربية 

المجموعة العربية في المؤتمر الدولي الثالث المعني بإدارة المواد الكيميائية 
 .بي في كينيا في نيرو21/9/2012-17والمزمع عقده خالل الفترة 

شاركت اإلدارة في ورشة العمل اإلقليمية األولى على األنظمة اإليكولوجية  -
المكتب اإلقليمي لغرب آسيا / بتنظيم مشترك من برنامج األمم المتحدة للبيئة

والمنظمة اإلسالمية للثقافة والعلوم والتربية والهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة 
 في جدة وهدفت 2/5/2012-30/4خالل الفترة البحر األحمر وخليج عدن 

الورشة إلى التعريف بمفهوم التكيف القائم على األنظمة اإليكولوجية ومناقشة 
 .البرنامج اإلقليمي للتكيف القائم على األنظمة اإليكولوجية
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شاركت اإلدارة في اجتماع الشبكات اإلقليمية لمسئولي طبقة األوزون في دول  -
 بالبحر الميت بتنظيم من 10/5/2012-8خالل الفترة غرب آسيا الذي عقد 

المكتب اإلقليمي لغرب آسيا للتحضير لالجتماع / برنامج األمم المتحدة للبيئة
لمؤتمر األطراف لبرتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة ) 24(

 .2012تشرين ثان /األوزون والذي سيعقد بمدينة جنيف خالل شهر نوفمبر
اإلمكانات "إلدارة في المنتدى اإلقليمي الثاني للشبكة تحت عنوان شاركت ا -

تخضير قطاع المخلفات في منطقة المشرق "االقتصادية واإليكولوجية لـ 
 في مراكش 17/5/2012-15والذي عقد خالل الفترة " والمغرب العربي

التحضير العربي لمؤتمر "بالمملكة المغربية، وقامت بتقديم ورقة عمل حول 
 وعمل األمانة الفنية للمجلس في مجال النفايات الخطرة والمواد 20+و ري

الكيميائية ومن خالل الفريق العربي المعني بمتابعة االتفاقيات البيئية الدولية 
 ".المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة

بتنظيم مشترك بين اإلدارة واألمانة الفنية لمجلس وزراء الكهرباء العرب  -
المؤسسة القطرية للماء والكهرباء بدولة قطر واللجنة االقتصادية واالجتماعية و

االنبعاثات الملوثة للبيئة "لغربي آسيا عقدت الندوة والدورة التدريبية حول 
 في الدوحة 31/5/2012- 27خالل الفترة " بقطاع الكهرباء في الدول العربية

اقشة االنبعاثات الملوثة للبيئة في بقطر، وهدفت الندوة والدورة التدريبية إلى من
 .قطاع الكهرباء وإيجاد الحول لها

تقييم وبناء القدرات في "شاركت اإلدارة في ورشة العمل الختامية لمشروع  -
والتي عقدت يوم " مجال إدارة المواد والمخلفات الكيماوية في مصر

  بفندق بيراميزا في القاهرة، وهدفت ورشة العمل إلى عرض14/6/2012
 .قصص نجاح الشركات المشاركة بالمشروع

شاركت اإلدارة في ورشة العمل اإلقليمية حول الزراعة الحافظة يوم  -
  في بيروت، وهدف االجتماع إلى التعرف على الممارسات 19/6/2012
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الحديثة التي تم تطبيقها في العالم في مجال الزراعة الحافظة والتجارب التي تم 
 .ربيةتنفيذها في المنطقة الع

والذي " 20+ريو "شاركت اإلدارة في مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة  -
 بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، 2010/ 22/6-12عقد خالل الفترة 

وكانت مشاركة األمانة الفنية للمجلس جد فاعلة حيث قامت بتنظيم اجتماعات 
لجنة االقتصادية واالجتماعية يومية للمجموعة العربية كما قامت بالتعاون مع ال

لغربي آسيا بتنظيم جلسة رفيعة المستوى بمشاركة معالي الوزراء ورؤساء 
 إلى 20+الوفود العربية، وتمت اإلشارة في الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو 

 .مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية
لبيئة الساحلية والذي شاركت اإلدارة في ملتقى الشباب العربي للحفاظ على ا -

 . في الغردقة17/7/2012-14عقد خالل الفترة 
شاركت اإلدارة في مؤتمر األطراف العاشر التفاقية رامسار لألراضي الرطبة  -

 . بمدينة بوخارست في رومانيا13/7/2012-6خالل الفترة 

 : في مجال األرصاد الجوية والمناخ

التوقعات / تنبؤات المناخيةال"شاركت اإلدارة في حلقة عمل إقليمية حول  -
التي نظمتها اإلسكوا " ومؤشرات الظواهر الجوية الشديدة في المنطقة العربية

بالتعاون مع األمانة العامة للجامعة والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية بمقر 
 في الدار البيضاء 2012/ 16/3-13إدارة األرصاد الجوية خالل الفترة من 

ء األرصاد الجوية من الدول العربية في مجال رصد بهدف دعم قدرات خبرا
المناخ، وتقييم التنبؤ والتوقعات وإدارة المعلومات المتعلقة بالظروف المناخية 

 .اإلقليمية ومؤشرات المناخ بما في ذلك تلك التي تمثل الظواهر الجوية القاسية
شاركت اإلدارة في اجتماعات تطوير قدرات وخدمات األرصاد الجوية  -

 في 29/3/2012-24المناخية في الدول العربية، والتي عقدت خالل الفترة و
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جدة، وشملت اجتماع الممثلين الدائمين للدول العربية لدى المنظمة العالمية 
لألرصاد الجوية؛ االجتماع الوزاري لتطوير قدرات وخدمات األرصاد الجوية 

اخ وتغيراته على والمناخية في الدول العربية؛ ورشة عمل التكيف مع المن
المنطقة العربية؛ ورشة عمل اإلنذار المبكر من الفيضانات والظواهر المناخية 
المتطرفة وآليات الحد من مخاطرها والدورة الثامنة والعشرين للجنة العربية 

مجلس " جدة حول مشروع تأسيس إعالنالدائمة لألرصاد الجوية؛ وتم اعتماد 
وتكليف األمانة " ألرصاد الجوية والمناخالوزراء العرب المعنيين بشؤون ا

الفنية للجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية بالتنسيق مع اإلدارة القانونية 
باألمانة العامة للجامعة لوضع مشروع النظام األساسي للمجلس على أن يتم 
عرضه للمناقشة والدراسة في دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لألرصاد 

ة ورفعه إلى اجتماع للوزراء المعنيين بشؤون األرصاد الجوية والمناخ الجوي
للموافقة عليه، واتباع الخطوات الالزمة واإلجراءات القانونية المعمول بها في 

 .هذا الخصوص
 يوم هااجتماعبشأن تغير المناخ  المجموعة التفاوضية العربية تعقد -

 في التحرك العربي شة لمناقبمقر األمانة العامة للجامعة 16/4/2012
وتحديد الموقف التفاوضي العربي خالل الجولة القادمة مفاوضات تغير المناخ 

 لمؤتمر 18وصوالً إلى الدورة ) 2012أيار /مايو(من المفاوضات في بون 
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ التي ستعقد في 

 إلى نتائج االجتماع رفع ؛ وتم2012 أولكانون/الدوحة خالل شهر ديسمبر
دورته االستثنائية التي البيئة في  مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون

 في فندق إنتركونتننتال سيتي ستارز بالقاهرة، وتم 19/4/2012عقدت يوم 
 ).19/4/2012 –ع .غ. د -1ق(اعتماد نتائج االجتماع بموجب القرار رقم 

- 14 خالل الفترة 2012 من مفاوضات تغير المناخ لعام عقدت الجولة األولى -
الدورة :  في بون، وتضمنت هذه الجولة عقد االجتماعات اآلتية25/5/2012
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 للهيئة الفرعية للمشورة العلمية 36 للهيئة الفرعية للتنفيذ، والدورة 36
 للفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني 15والتكنولوجية، الدورة 

 األجل في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والدورة طويل
 للفريق العامل المخصص المعني بااللتزامات اإلضافية لألطراف المدرجة 17

في المرفق األول بموجب بروتوكول كيوتو باإلضافة إلى الدورة األولى للفريق 
م الموضوعات التي من أه. العامل المخصص لمنهاج دربان لتعزيز العمل

، وتقديم )برامج العمل الوطنية(الخطط الوطنية للتكيف : تناولتها المناقشات
التقارير من دول  المرفق األول وغير األطراف في المرفق األول، البحوث 
والزراعة والمراقبة المنتظمة، قضايا التكنولوجيا، تدابير االستجابة، فترة 

ل كيوتو، المسائل المتعلقة بالحد من كمية االلتزام الثانية بموجب بروتوكو
: االنبعاثات أو أهداف خفضها، التقدم المحرز في عناصر خطة عمل بالي

 .التمويل ونقل التكنولوجيا، التكيف وبناء القدرات، تدابير االستجابة
شاركت اإلدارة في ورشة عمل إقليمية حول تطبيقات وتحليل نماذج المناخ  -

يق الخبراء المعني بالتعاون اإلقليمي من أجل تغير المناخ اإلقليمية واجتماع فر
وتقييم تأثيره على الموارد المائية التي نظمتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا وجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية وبرنامج 

 6/7/2012-2 الفترة المكتب اإلقليمي لغرب آسيا خالل/ األمم المتحدة للبيئة
  .في بيروت

  في مجال اإلسكان والتعمير
مجلس وزراء التي تتولى أمانة تابعت ادارة البيئة واالسكان والتنمية المستدامة  -

) 28(قرارات الصادرة عن المجلس في دورته  الاإلسكان والتعمير العرب تنفيذ
ارية وما يسبقها والتحضير واإلعداد لالجتماعات اللجنة الفنية العلمية االستش

 .من اجتماعات تخصصية وكذلك اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس
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شاركت اإلدارة ممثلة في بعثة الجامعة في مدريد في االجتماع األول لكبار  -
لخبراء حول اإلستراتيجية األورومتوسطية للتنمية الحضرية المستدامة والذي 

 بلدان عربية 3يا من بينها  بلدا أورومتوسط11 بمشاركة 28/3/2012عقد يوم 
 منظمة وجمعية من بينها جامعة الدول 18وحضور مكثف من فرنسا و

العربية، وناقش االجتماع مشروع اإلستراتيجية للتنمية الحضرية المستدامة، 
وأكد رئيس بعثة الجامعة على أهمية مراعاة الحراك والتغيرات السياسية التي 

عند إعداد النص النهائي لإلستراتيجية وذلك تشهدها عدة بلدان عربية متوسطية 
ببرمجة مشاريع حضرية ال فقط في المدن الساحلية بل أيضا في المدن الداخلية 

للمساهمة في تحقيق التكافؤ بين الجهات كما نادت به ثورات ) غير الساحلية(
الربيع العربي من ناحية، ومن ناحية أخرى بتعزيز التعاون بين مدن شمال 

 .لمتوسط في العديد من المجاالتوجنوب ا
-15للجنة الفنية العلمية االستشارية خالل الفترة ) 57(عقد االجتماع  -

 بمقر األمانة العامة للجامعة وتم عرض مطوية مؤتمر اإلسكان 17/4/2012
سياسات واستراتيجيات توفير السكن الالئق في "العربي الثاني وموضوعه 

 في بغداد بجمهورية 20/12/2012-19ومي ، والمقرر عقده ي"الدول العربية
العراق، كما تم التأكيد على الدول العربية بتنظيم احتفاليات بمناسبة يوم 

، كما تم التأكيد على الدول العربية باتخاذ 2012-2011اإلسكان العربي لعام 
اإلجراءات الالزمة لإلعالن عن جائزة مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب 

 كذلك تمت مناقشة التقرير المعروض من لجنة تصنيف شركات ،2012لعام 
المقاوالت لغاية العمل عبر القطري، ورفعه للمكتب التنفيذي ومن ثم إلي 

، كما تم الطلب من )29(مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب في دورته 
المكتب اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية 
بالقاهرة موافاة األمانة الفنية للمجلس بجداول أعمال اجتماعات المجلس الحاكم 
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لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأهم الموضوعات المطروحة 
 .عليه

  :في مجال المياه
) 3(تابعت األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه تنفيذ قرارات الدورة  -

 بمقر 16/6/2011- 15 للمياه والتي عقدت يومي للمجلس الوزاري العربي
واإلعداد الجتماعات اللجنة الفنية  كما تابعت التحضير األمانة العامة للجامعة،

العلمية االستشارية وما سبقها من اجتماعات تخصصية، وكذلك اجتماعات 
 .المكتب التنفيذي للمجلس

ي عقد خالل الفترة شاركت اإلدارة في المنتدى العالمي السادس للمياه والذ -
 بمرسيليا، وتمثلت مشاركة اإلقليم العربي في نطاق المسار 17/3/2012- 12

اإلقليمي بخمس جلسات عربية، كما نظمت األمانة الفنية للمجلس الجلسة 
استخدام المياه غير "تحت عنوان )  سلطات محلية– برلمان –حكومة (الثالثية 

اقة المتجددة في تحلية المياه ومعالجة التقليدية مع التركيز على استخدام الط
، في ختام المنتدى، تمت تالوة "المياه لتلبية الطلب المتزايد على المياه

االلتزامات الخاصة باإلقليم العربي لتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة باإلدارة 
المتكاملة للموارد المائية في المنطقة العربية والتي تمت الموافقة عليها من قبل 

 .المجلس الوزاري العربي للمياه
شاركت اإلدارة في المؤتمر الخليجي العاشر للمياه والذي عقد خالل الفترة  -

 في الدوحة في قطر، وتناول المؤتمر التخطيط واإلدارة 24/4/2012- 22
المستدامة لموارد المياه والطاقة، األمن المائي واستدامة الغذاء، إدارة الموارد 

الجوفية والسطحية، إدارة قطاع المياه البلدية، تقنيات وتطورها الطبيعية، المياه 
وبدائل الطاقة، إدارة قطاع مياه الصرف الصحي وإعادة االستخدام، المياه 

 .والصحة والبيئة
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عقدت الدورة الرابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه اجتماعها يوم  -
اع السادس للمكتب جمهورية العراق، وسبقها االجتم -  في بغداد29/5/2012

، الذي سبقه االجتماع السادس للجنة الفنية 28/5/2012التنفيذي للمجلس يوم 
، وتم في هذه االجتماعات 28/5/2012- 26العلمية االستشارية خالل الفترة 
النموذج الموحد للمؤشرات والمعايير حول : مناقشة عدة موضوعات هامة منها

ص إمدادات المياه واإلصحاح، وضرورة متابعة تنفيذ أهداف األلفية فيما يخ
المشاركة العربية الفعالة في المنتدى العالمي السابع للمياه المقرر عقده في 

، وتم تعديل مشروع االتفاقية الخاصة بالمياه الجوفية المشتركة 2015كوريا 
 .بين الدول العربية لتشمل المياه المشتركة الجوفية والسطحية

ول للمياه باستضافته كريمة من قبل جمهورية العراق عقد المؤتمر العربي األ -
على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه وذلك 

، وناقش المؤتمر موضوعات هامة منها تجارب 31/5/2012-26خالل الفترة 
الدول العربية في التعامل مع المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية في الدول 

االستخدام األمثل للمياه، استخدام المياه الراجعة، األنهار الدولية (العربية ومنها 
 ).المشتركة في القانون الدولي

كما شاركت األمانة العامة في المؤتمر الخامس للممارسات الفضلى، والذي  -
نظمته الجمعية العربية لمرافق المياه مع الهيئة العامة للكهرباء والمياه خالل 

  في سلطنة عمان، وتكمن أهمية وخصوصية هذا الملتقى 5/6/2012- 2ة الفتر
التجارب في : في تعدد المواضيع التي تمت مناقشتها ضمن محاور رئيسية منها

المائية، وتطوير المصادر غير  وحماية المصادر إدارة المياه الموارد المائية،
، وبناء القدرات وبرامج )هإعادة استخدام المياه المعالجة وتحليه الميا(التقليدية 

اعتماد المزاولة المهنية للعاملين في المرافق، معرض شارك فيه العديد من 
 .الشركات المصنعة ودور الخبرة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المياه
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  :الوزاري المستوى على
: وهران (لمعلوماتوا لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس) 16 (الدورة عقدت -

 وتوصيات تقرير تضمنه ما أهم مناقشة االجتماع هذا خالل وتم ،)5/6/2012
 25/4/2012 -24الذي عقد يومي  للبريد الدائمة العربية للجنة) 24 (االجتماع

 للجنة) 31 (االجتماع وتوصيات تقرير كذلك العامة للجامعة، بمقر األمانة
  2012 /24/5 - 23الذي عقد يومي  ماتوالمعلو لالتصاالت الدائمة العربية

) 31 (االجتماع وتوصيات تقرير اعتماد االجتماع هذا خالل تم كما في دبي،
 الذي عقد يوم والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس التنفيذي للمكتب

  :االجتماع نتائج  وأهم. في بيروت2/2/2012
 عمل فريق لتوصيات وفقا 2012 الدوحة لمؤتمر العربية المقترحات اعتماد •

 ودعوة ،2012 الدوحة لمؤتمر التحضير عمل وفريق الختامية النفقات
 للمؤتمر المقدمة المقترحات تجاه العربي بالموقف لاللتزام العربية اإلدارات

 الدوحة لمؤتمر التحضير عمل فريق اجتماعات في عليه االتفاق يتم لما وفقا
2012. 

 البريدي االتحاد في فلسطين بعضوية اصالخ القرار مشروع نص اعتماد •
 لمجلس) 16 (الدورة في المشاركة الوفود رؤساء بتوقيعات المدعوم العالمي
 .والمعلومات لالتصاالت العرب الوزراء

 بتطبيق منها كل لدى الجوال الهاتف شركات إللزام العربية الدول دعوة •
 خاصة الجوال فالهات شرائح منح مجال في المتبعة القانونية اإلجراءات

 ذلك في بما أنواعها بمختلف الشرائح منح عند مشتركيها بيانات تسجيل
 والخصوصية المعلومات سرية على الحفاظ مراعاة مع الدفع، مسبوقة
 اتخاذ لديها المختصة التنظيمية الجهات من والطلب للمشتركين، بالنسبة

 .تنفيذه نم والتحقق ذلك تمكين شأنها من التي المطلوبة اإلجراءات
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 في للمشاركة لديها المعنية الجهات دعوة إلى العربية اإلدارات دعوة •
 في والمشاركة اإلنترنت، لحوكمة القادمة السنوية العربية المنتديات فعاليات
 وورش الندوات وتنظيم المنتدى، بأعمال العالقة ذات الموضوعات اقتراح
 المستوى على أهدافه وتحقيق المنتدى دور تفعيل على تعمل التي العمل

 .المنتدى سكرتارية خالل من وذلك والدولي، اإلقليمي
 األمانة مع بالتنسيق العربية اإلنترنت شبكات لربط عربي عمل فريق تشكيل •

 سرعة على والعمل والمعلومات، لالتصاالت العرب الوزراء لمجلس الفنية
 العمل فريق مخرجات من اعتبارا للعمل ودعوته األول، الفريق اجتماع عقد

 .الدراسة بإعداد المكلف السابق
 المستوى على اجتماع الستضافة العربية مصر جمهورية بمبادرة الترحيب •

/ أغسطس شهر من األخير األسبوع خالل الشيخ شرم مدينة في الوزاري
 2012 الجاري العام من أيلول/سبتمبر شهر من األول األسبوع أو آب

 العربي الرقمي المحتوى مبادرة تنفيذ ليةعم تفعيل ومتطلبات أسلوب لبحث
 آذار/مارس: الدوحة (العربي العالم توصيل قمة إلى بها تقدمت التي

2012.( 

 االختراقات بشأن قرار مشروع إعداد إلى البريد الفلسطينية إدارة دعوة •
 المالية المستحقات على واالستيالء الفلسطيني، البريد لقطاع اإلسرائيلية
 من 2012 الدوحة لمؤتمر التحضير فريق رئاسة مع التنسيقو الفلسطينية،

 واللوائح للنظم وفقا العربية المجموعة المؤتمر باسم إلى المقترح تقديم أجل
 .المقترحات لقبول الحاكمة

 التنفيذي للمكتب الحالي التشكيل لعضوية العربية مصر جمهورية انضمام •
 رئيسا وانتخابها 2014 رانحزي/يونيو في للمجلس) 18 (الدورة انعقاد حتى

 لعضوية الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية وانضمام للمكتب،
 .أعاله المذكور التاريخ نفس حتى المكتب
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  :المعلومات وتقنية االتصاالت مجال في
 في 9/1/2012- 8 يومي لالتصاالت الدائمة العربية للجنة) 30 (االجتماع عقد -

 بين ما العمل فرق وتوصيات تقارير اعتماد تماعاالج هذا خالل أبوظبي، وتم
 مناقشة تمت كذلك. في الدوحة  9/5/2012- 7للجنة يومى 30 و 29 الدورتين
 .العامة العربية العلوية النطاقات لمشروع الحالي الموقف

  24/5/2012-23يومي  لالتصاالت الدائمة العربية للجنة) 31 (االجتماع عقد -
 بين ما العمل فرق وتوصيات تقارير اعتماد تم ماعاالجت هذا وخالل في دبي،
 النطاقات لمشروع الحالي الموقف مناقشة تمت كما .للجنة 31و 30 الدورتين
 العربي العالم توصيل قمة من كل نتائج عرض تم كذلك العامة، العربية العلوية

 RA-12 الراديوية االتصاالت وجمعية ،7/3/2012-5 الفترة لبالدوحة خال
 لالتصاالت العالمي والمؤتمر  بجنيف،20/1/2012-16  الفترةلعقد خالالذي 

 مناقشة تمت  كذلك.17/2/2012 –23/1خالل الفترة WRC-12  الراديوية
) االسكوا (آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة مشروع
 طقةالمن في المعرفة مجتمع تحفيز أجل من السيبرانية التشريعات لتنسيق
 .العربية

 العربي العالم توصيل لقمة التحضير عمل لفريق الثالث االجتماع عقد -
 توصيل قمة على للعرض مواضيع عدة لمناقشة  في بيروت،5/2/2012و4

 القمة برنامج االجتماع استعرض وقد. ) 2012مارس آذار ( العربي العالم
 المقترحة شروعاتالم استعراض تم كما العرب، للقادة الختامي البيان ومسودة
 .القمة على للعرض

 في  7/3/2012-5 الفترة خالل بالدوحة العربي العالم توصيل قمة عقدت -
 قطر، دولة أمير ثاني آل خليفة بن حمد الشيخ السمو صاحب رعاية تحت قطر،

 تهدف. العربية الدول وجامعة لالتصاالت الدولي االتحاد من مشترك وبتنظيم
 يقودها التي التوصيل قمم سلسلة في نوعها من الثةالث تعد التي القمة هذه
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 والتقنية والبشرية المالية الموارد حشد شأنها من التي اآلليات تفعيل إلى االتحاد،
 النفاذ وتعميم واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا شبكات نطاق لتوسيع الالزمة

 للتنمية اًتحقيق العمل فرص ويوفر مشروعاتها في االستثمار يشجع بما إليها
   :إلى القمة وتهدف .األوسع بمفهومها واالجتماعية االقتصادية

  المعلومات؛ وتكنولوجيا لالتصاالت التحتية البنية تطوير •
  العربي؛ الرقمي المحتوى وتطوير الرقمية الثقافة نشر •
 واستخدامها؛ واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجال في القدرات بناء •

 في بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا استخدام يف واألمن الثقة تعزيز •
 االستخدام تضمن التي المناسبة التنظيمية واألطر التشريعات وضع ذلك

 لإلنترنت؛ اآلمن

 تطبيقات نطاق وتوسيع وتطوير المستويات؛ جميع على تمكينية بيئة تهيئة •
 الرقمي؛ والمحتوى واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مجاالت مختلف في راالبتكا تشجيع •
 الرقمي والمحتوى التطبيقات مجاالت في خاصة اإلبداع تفعيل ذلك في

 العربي؛

 المصلحة أصحاب جميع بين والدولي العربي التعاون مستوى من الرفع •
 واالتصاالت؛ المعلومات تكنولوجيا تنمية لتعزيز

 تكنولوجيا خدمات على الحصول في يالفلسطين الشعب حق ودعم تبني •
 في االتصاالت شبكات إنشاء  في حقه ذلك في بما ،واالتصاالت المعلومات

 الترددي الطيف على الحصول في وحقه ،الفلسطينية األراضي جميع
 والتوصيات القرارات تنفيذ على لالتصاالت الدولي االتحاد وحث وإدارته،
 .عنه لصادرةا بفلسطين الخاصة الصلة ذات الدولية
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 وقطاع حكومات من المعنية األطراف جميع ستتعاون األولويات، لهذه وتجسيداً
 التالية األهداف تحقيق أجل من ودولية إقليمية ومنظمات مدني ومجتمع خاص
 :2015 عام بحلول

يوم  االنترنت لحوكمة السنوي العربي للمنتدى التنسيقي االجتماع عقد -
 لهيكلية مبدئي تصور وضع االجتماع هذا لخال وتم  بالقاهرة،5/4/2012

 لحوكمة األول السنوي العربي للمنتدى التنظيمية العمل آليات ومنهجية
 اللجنة تشكيل عملية ومتابعة والمسؤوليات، واألدوار المهام وتوزيع االنترنت،

 منظومة بإطالق الخاصة التحضيرية الشؤون من وغيرها العليا االستشارية
 .المنتدى

 لحوكمة السنوي العربي للمنتدى العليا االستشارية للجنة األول الجتماعا عقد -
 مناقشة االجتماع هذا خالل وتم  بالقاهرة،19/6/2012-18يومي  االنترنت
 السنوي العربي للمنتدى التنظيمية العمل آليات ومنهجية لهيكلية المبدئي التصور

 آلليات األولي التشكيل وضع تم كما ،)2012: الكويت (االنترنت لحوكمة األول
 ووضع االنترنت، لحوكمة األول السنوي العربي للمنتدى التنظيمية العمل
 األولوية وذات الخاص الطابع ذات االنترنت حوكمة لموضوعات أولي تصور
 األول السنوي العربي المنتدى عمل مسارات تحدد والتي العربية للمنطقة
 .  للمنتدى األولي التنظيمي تصورال وضع تم كذلك ،2012 االنترنت لحوكمة

 خالل الفترة   2012 لعام الراديوية االتصاالت جمعية في اإلدارة شاركت -
 عددا تخص بمساهمات تقدموا الجمعية حضر   في جنيف،23/1-17/2/2012
 االتصاالت توجهات مداوالتها في الجمعية تناولت حيث. المختلفة القضايا من

 على تؤثر أن شأنها من مهمة قرارات إلى صلتوتو المستقبل في الراديوية
 استخدام فيها يتزايد بيئة في العالم أنحاء جميع في الراديوية االتصاالت مستقبل

 على 2012 لعام الراديوية االتصاالت جمعية وافقت وقد. الالسلكية التكنولوجيا
 من عدد تنقيح إلى باإلضافة الجديدة، والقرارات التوصيات من مجموعة
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 االتصاالت استخدام تنظم دولية معاهدات تعتبر والتي الحالية قراراتال
 أو األنظمة ببعض تعلقت جديدة قرارات 6 على الموافقة تمت وقد. الراديوية
 طالبت حيث) IMT (المتقدمة الدولية االتصاالت أنظمة ومنها الخدمات
 العالمية تنقلةالم االتصاالت تطبيق لتسهيل الدراسات من المزيد بإجراء الجمعية
 المنسق العالمي بالتوقيت الخاص الزمني المقياس ومستقبل النطاق عريضة

)UTC .( 

 الهيكل في التغييرات بشأن اآلراء في توافق بناء الجمعية أهداف أحد كان -
 دراسية لدورة الراديوية االتصاالت لقطاع لالتصاالت الدولي لالتحاد المستقبلي

 هذا في العمل وأساليب الحالية المنهجيات لىوع ،)2015 - 2012 (مقبلة
 حد على العربية للمجموعة تحقق الذي النجاح إلى هنا اإلشارة تجدر. القطاع
 قطاع في العمل فرق أو الدراسة لجان في القيادية المناصب إلى بالنسبة سواء

 . الجمعية اعتمدتها والتي المقبلة األربعة لألعوام الراديو

 ) WRC-12(2012 الراديوية لالتصاالت العالمي المؤتمر في اإلدارة شاركت -
 أغلب شاركت في جنيف، حيث 17/2/2012–23/1الذي عقد خالل الفترة 

 مشاركتها الكبير، وكانت المحفل هذا المستوى في رفيعة بوفود العربية الدول
 أثناء العمل وفرق اللجان بعض عدد من الدول العربية ترأس حيث إيجابية،
 من بأكثر العربية المجموعة تقدمت كما. المؤتمر أثناء وكذلك الجمعية اجتماع
 الدول كل اعتمدتها أن بعد الراديوية لالتصاالت العالمي للمؤتمر مقترحا ثالثين

 دراسات على تحتوى مشتركة عربية وثائق المقترحات هذه ومثلت العربية،
 ضرورة قترحاتالم هذه ومن الراديوية، الخدمات في حيوية لبرامج خاصة

 في التوسع إمكانية يسهل مما المتنقلة للخدمة إضافية ترددية نطاقات تخصيص
  .العربية المنطقة في الرابع الجيل خدمات تقديم

-28وذلك يومي  والتعرفة للتشغيل العربي العمل لفريق) 21 (االجتماع عقد -
 مراجعة االجتماع هذا خالل وتم العامة للجامعة،  بمقر األمانة29/3/2012



 -105-

 الدول في االتصاالت خدمات أسعار تحديد بآليات الخاص االستبيان نتائج
 في) 3 (الدراسات للجنة عربي إقليمي فريق تشكيل إمكانية ومناقشة العربية،

 من مقدم مقترح مناقشة تمت كما. لالتصاالت الدولي باالتحاد التقييس قطاع
. الشركات بين المحلي بينيال الترابط تكلفة الحتساب العربية مصر جمهورية

 تمت كذلك العربية، الدول في االتصاالت قطاع تحرير االجتماع تناول كما
 في الجوال الهاتف شرائح منح مجال في المتبعة القانونية اإلجراءات مناقشة
 منها كل لدى الجوال الهاتف شركات لحث العربية الدول ودعوة العربية، الدول

 .اءاتاإلجر بهذه االلتزام إلى
 العالمي للمؤتمر العربي اإلقليمي التحضيري االجتماع في اإلدارة شاركت -

 – 28/4 الفترة خالل عقد الذي ،WCIT -12 الدولية لالتصاالت
 والجهاز لالتصاالت الدولي االتحاد بين بالتنسيق القاهرة، في 30/4/2012

 االجتماع هذا خالل وتم. العربية مصر بجمهورية االتصاالت لتنظيم القومي
 والدولية اإلقليمية المنظمات وبعض اإلقليمية المجموعات مواقف على االطالع

 بين والخالف االتفاق أوجه على للوقوف الدولية، االتصاالت لوائح حيال
  .والمنظمات اإلقليمية المجموعات هذه وبين العربية المجموعة نظر وجهات

 العالمية للجمعية العربي قليمياإل التحضيري االجتماع في اإلدارة شاركت كذلك -
 القاهرة في 1/5/2012–30/4 الفترة خالل عقد والذي االتصاالت، لتقييس

 االتصاالت لتنظيم القومي والجهاز لالتصاالت الدولي االتحاد بين بالتنسيق
 العالمية بالجمعية التعريف االجتماع تناول وقد. العربية مصر بجمهورية
 الدولي باالتحاد التقييس لقطاع التابعة الدراسة نلجا نشاطات وأهم للتقييس،

 لمناصب الترشح وشروط للجمعية المقترحة الهيكلة تناول كما لالتصاالت،
 التقييس، بقطاع االستشاري والفريق الدراسات لجان رؤساء ونواب رؤساء

  .الترشيحات هذه بتقديم الخاصة والتوقيتات
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 العالمي للمؤتمر بالتحضير المكلف يالعرب العمل لفريق الثاني االجتماع عقد -
 هذا خالل تم. القاهرة  في2/5/2012 يوم WCIT الدولية لالتصاالت

 الدولي االتحاد مجلس فريق عن الصادرة المؤقتة الوثائق دراسة االجتماع
 بشأن العربية المقترحات على المبدئي واالتفاق للمؤتمر، للتحضير لالتصاالت
 والتي  ITRsالدولية االتصاالت لوائح بمراجعة خاصةال الوثيقة على التعديالت

 مناقشة تمت كما عربي، كمقترح االتحاد مجلس فريق اجتماع إلى تقديمها تم
 هذا خالل التأكيد تم كما. اللوائح هذه بمراجعة الصلة ذات الهامة القضايا

 االتحاد إلى المؤتمر في المندوبين اعتماد أوراق إرسال ضرورة على االجتماع
 .كاف بوقت المؤتمر انعقاد قبل لالتصاالت الدولي

  في3/5/2012 يوم التقييس لشؤون العربي العمل لفريق الخامس االجتماع عقد -
 بجمهورية االتصاالت لتنظيم القومي الجهاز من كريمة باستضافة القاهرة،

 العالمية الجمعية قرارات استعراض االجتماع هذا خالل تم. العربية مصر
 مناقشة تمت ذلك وبعد ،)2008 جوهانسبرج، (االتصاالت لتقييس السابقة

 أو القرارات هذه بعض لمراجعة سواء العربية، الدول ومقترحات مساهمات
  .جديدة بقرارات المقترحات

  :البريد مجال في
- 18الذي عقد خالل الفترة  الختامية النفقات عمل لفريق) 11 (االجتماع عقد -

 الموضوعات من العديد مناقشة االجتماع خالل وتم  في الرباط،20/1/2012
 والمشروع الختامية، النفقات حول العربية للمنطقة المستديرة كالمائدة الهامة،
 المقترحات مناقشة تمت الدولي، كما الختامية النفقات نظام على التعديلي
 تطورات مناقشة تمت وكذلك والسقف، والعتبة بالجملة البريد حول التعديلية

 .الفلسطيني للبريد الختامية النفقات ووضعية العربي، الختامية النفقات وعمشر
 الدوحة لمؤتمر بالتحضير المكلف العربي العمل لفريق السابع االجتماع عقد -

 العامة للجامعة، وتم بمقر األمانة 2012 /23/4-21وذلك خالل الفترة  2012
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 كاالستعدادات امة،اله الموضوعات من العديد مناقشة االجتماع هذا خالل
 العالمي، البريدي لإلتحاد اإلدارة مجلس أعمال ونتائج ،2012 الدوحة لمؤتمر

 ورئاسة ونائبه العام المدير لمنصبي المرشحين من الموقف مناقشة تمت كما
 والتعديالت المقترحات إعداد تم كما. المجلسين وعضوية االستثمار مجلس
 .اآلسيوي االتحاد مقترحات مع ودمجها بالمؤتمر الخاصة العربية

 22/4/2012الذي عقد يوم  الختامية النفقات عمل لفريق) 12 (االجتماع عقد -
 من العديد مناقشة االجتماع هذا خالل وتم العامة للجامعة، بمقر األمانة
 الختامية النفقات نظام على المصري التعديلي كالمقترح الهامة، الموضوعات

 المائدة إثر على العالمي الختامية النفقات فريق حمقتر مستجدات وآخر الدولي،
 اإلقليمية االتحادات مستجدات آخر على االطالع تم كما العالمية، المستديرة
 تم كذلك الختامية، بالنفقات الخاصة التعديلية المقترحات وعلى األخرى،

 النفقات ووضعية العربي، الختامية النفقات مشروع تطورات استعراض
 .الفلسطيني للبريد الختامية

 25/4/2012- 24 وذلك يومي للبريد الدائمة العربية للجنة) 24 (االجتماع عقد -
 من العديد مناقشة االجتماع هذا خالل وتمت العامة للجامعة، بمقر األمانة
 : الهامة الموضوعات

  .العربية البريدية العمل فرق وتوصيات تقارير متابعة •
 .موحد عربي بريد طابع إصدار •
 .العربي البريد لطوابع الثالث عرضالم •
 .العالمي البريدي باالتحاد العربية الترجمة •
 .2012-2009 للفترة العربية للمنطقة اإلقليمية التنمية خطة تنفيذ  •
 .2016-2013 العربية للمنطقة البريدية الدوحة إستراتيجية مشروع •
 . بفلسطين الخاصة القضايا •

 .للبريد لدائمةا العربية اللجنة فرق هيكلة إعادة  •
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 .البريدي المجال في األمنية المعايير •
 .البريديين المنظمين لجنة إنشاء يتضمن حكم مشروع اقتراح •

 البريد من الخبراء لفريق المشترك الثالث االجتماع في الفنية األمانة شاركت -
 بمقر 15/5/2012-13الذي عقد خالل الفترة  العربية الدول في والجمارك

 خالل مناقشتها تمت التي الموضوعات أهم ومن  للجامعة،العامة األمانة
 الخاصة البريدية والمواد التجاري، المجال في البريدية المواد: االجتماع

 .  باألشخاص

 الدوحة لمؤتمر بالتحضير المكلف العربي العمل لفريق الثامن االجتماع عقد -
 هذا لخال وتم  في القاهرة،2012 /28/6-26وذلك خالل الفترة  2012

 من المؤتمر إلى العربية المقترحات تقديم وآلية صيغة على االتفاق االجتماع
 من عدد على االتفاق تم كما العالمي، البريد التحاد الدولي المكتب خالل

 من عدد ودعوة ،2012 الدوحة مؤتمر إلى لتقديمها العربية المقترحات
 التحاد الدولي المكتب إلى تقديمها أو المقترحات بصياغة العربية اإلدارات

 العربية الدول ترشيحات قائمة بتعميم الفنية األمانة تكليف تم كما. العالمي البريد
 لعضوية الترشح إلى العربية اإلدارات ودعوة واالستثمار، اإلدارة لمجلسي

 مشروع مقترح دراسة تمت كما العربية، الترشيحات كافة ودعم المجلسين
 ودعوة الفلسطيني، البريد لقطاع اإلسرائيلية الختراقاتا بشأن الفلسطيني القرار
 .التقديم إجراءات بشأن الفنية األمانة مع للتنسيق الفلسطيني البريد
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4J íÎ^ŞÖ]V 
قامت إدارة الطاقة التي تتولى أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمجموعة من 

، حيث نظمت أمانة األنشطة والفعاليات سواء بالتنظيم أو بالحضور والمشاركة
كما ساهمت في . المجلس سبعة اجتماعات للجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس

تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، باإلضافة إلى ذلك عقدت اإلدارة سلسلة من 
. االجتماعات التحضيرية والتنسيقية مع جهات عربية ودولية للقيام بأنشطة مشتركة

وفيما يلي  . منتديات ومؤتمرات دولية حول الطاقةكما شاركت اإلدارة في عدة
  :عرض ألهم نتائج تلك االجتماعات واألنشطة

  :في مجال الطاقة بشكل عام
 في 3/5/2012-2المشاركة في مؤتمر االستدامة العربية، الذي عقد يومي  -

دبي، ونظمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع المجلس األعلى للطاقة 
؛ وقد قدمت األمانة العامة محاضرة في اليوم األول حول اإلطار في دبي

االسترشادي العربي لكفاءة الطاقة، وأهمية تحسين كفاءة الطاقة في تحقيق 
 . االستدامة على المستوى العربي

برنامج تأهيل مديري ومدققي الطاقة في الدول "المشاركة في ورشة عمل حول  -
  في بيروت، ومن أهم التوصيات الصادرة 7/5/2012التي عقدت يوم " العربية

 على العمل على إعداد برنامج إقليمي لمديري الموافقةعن الورشة هي 
ومزودي خدمات الطاقة في العالم العربي وفقاً لنتائج الدراسة التي سيقوم 

 MED-ENECكفاءة الطاقة المتوسطي في قطاع األبنية بإعدادها مشروع 
 RCREEEيمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المركز اإلقلبالتنسيق مع 
  . واألمانة العامة

  في مجال الكهرباء
بتاريخ " الربط الكهربائي العربي الشامل"عقد اجتماع متابعة لفريق عمل دراسة  -

  : بمقر األمانة العامة للجامعة تم خالله االتفاق على2012/2/8
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 الطريق، اتفاقيتي مذكرة التفاهم، خارطة(تعميم وثائق الحوكمة الخمسة  •
على الدول العربية بعد انتهاء البنك الدولي ) الربط، قواعد تشغيل الشبكات

 .من إعدادها إلبداء المالحظات عليها
إعداد برنامج زمني يتضمن الفترة المطلوبة إلنجاز الدراسة، وتوقيتات  •

 . البنك الدولي واالستشاريراالجتماعات بناء على تقاري
في الدراسة ) Kick-off Meeting(اص بـإطالق العمل عقد االجتماع الخ -

-8التي يقوم بها الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي يومي 
  : بمقر األمانة العامة للجامعة، تم خالله االتفاق على9/2/2012
 وهما 2، 1أن يتم التركيز في المرحلة الحالية على االنتهاء من المهمتين  •

 .الخاصة بالكهرباء والغاز من خالل ضباط االتصالتوفير البيانات 
يقوم االستشاري بإعداد محضر لالجتماع باللغة االنجليزية متضمناً ردوده  •

على االستفسارات والمالحظات التي تمت مناقشتها خالل االجتماع، 
  .وتصوره للخطوات القادمة

بط الكهربائي عقدت اللجنة التوجيهية وفريق العمل المكلف بمتابعة دراسة الر -
 بمقر 30/4/2012-29العربي الشامل اجتماعاً مع فريق البنك الدولي يومي 

األمانة العامة للجامعة، تم االتفاق خالله على أن يقوم البنك الدولي بتسليم 
النسخة النهائيـة من تقرير المرحلة الثانية من الدراسة بمرفقاته بما في ذلك 

قبل ) وقواعد تشغيل الشبكات باللغة الفرنسية (الملخص التنفيذي باللغة العربية
 . 2012حزيران /نهاية شهر يونيو

والدورة التدريبية حول " االنبعاثات الملوثة للبيئة في قطاع الكهرباء"عقدت ندوة  -
" المبادئ األساسية في طرق حساب االنبعاثات الملوثة للبيئة في قطاع الكهرباء"

  :دوحة ومن أهم ما صدر عن الندوة  في ال31/5/2012-27خالل الفترة 
دعوة المؤسسات والشركات العالمية في مجاالت التوليد والنقل والتوزيع في  •

قطاع الكهرباء إلى إنشاء وحدات متخصصة لمتابعة الحد من التلوث، 
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وتحسين كفاءة الطاقة، في مجاالت التصميم والتجهيز واإلنشاء والتشغيل 
ات الخاصة باإلنبعاثات من قطاع ودعم البحوث والدراس. والصيانة

الكهرباء، وتأثيرها على البيئة، لدعم اتخاذ القرار، ووضع المعايير الخاصة 
 . بهذا الشأن في نطاق الدول العربية

عقد االجتماع الثاني المخصص لمتابعة العمل في الدراسة التي يعدها الصندوق  -
بط الكهربائي العربي العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي حول دراسة الر

  بمقر األمانة العامة للجامعة، وقد خصص 3/7/2012-2الشامل يومي 
االجتماع لمناقشة التقرير األولي الذي أعده االستشاري المكلف من الصندوق 

 . العربي، ووضع تصور للمرحلة القادمة

- 4عقد االجتماع الثالث للجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية يومي  -
 بمقر األمانة العامة للجامعة، تم خالله استعراض اإلجراءات التي 5/7/2012

تمت والمتعلقة بدراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، وأصدر بشأنها عدة 
توصيات سيتم رفعها إلى االجتماع القادم للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري 

 .  العربي للكهرباء

  طاقةفي مجال الطاقة المتجددة وكفاءة ال
المشاركة في ورشة عمل تدريبية حول توسيع نطاق استخدام الطاقات المتجددة،  -

وقد هدفت هذه الورشة إلى .  في بيروت2/2/2012-1والتي عقدت يومي 
تطوير المهارات حول كيفية توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة في األرياف 

 .بالمنطقة العربية
المنتدى العربي " بمقرها بالقاهرة 24/4/2012-23 نظمت األمانة العامة يومي  -

 ، وذلك بالتعاون مع"للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وبناء الشراكات التمويلية

 بجمهورية مصر العربية والمركز اإلقليمي للطاقة الكهرباء والطاقة وزارة
 )االسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياجددة وكفاءة الطاقة، والمت

 وهذا المنتدى هو األول ،فد االتحاد األوروبي في جمهورية مصر العربيةوو
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ومن أهم النتائج التي تم توصل . من نوعه في هذا المجال في الوطن العربي
 : إليها المنتدى هي

ضرورة مواصلة عملية الحوار التي بدأها المنتدى بين األطراف الفاعلة  •
ية، واعتماد الحوار على المستوى استجابة لمبادرة جامعة الدول العرب

الوطني واإلقليمي والدولي، بين جميع أصحاب المصلحة لبناء الشراكات 
 .مشروعات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة الضرورية إلنجاح تطوير

 صياغة فيدعوة مؤسسات التمويل اإلقليمية والدولية للمساهمة  •
، األحفوريةلمالي ألسعار الطاقة السيناريوهات المناسبة لتشجيع إزالة الدعم ا

 االقتصاديةومساندة ما يترتب عنها من آليات لتنفيذها، بما يعزز الجدوى 
 .لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

 من خالل آليات  الذي صدر عن المنتدىمتابعة تنفيذ ما جاء في اإلعالن •
  .العمل العربي المشترك واآلليات اإلقليمية األخرى

 في بيروت، 8/5/2012االجتماع الثالث لفريق عمل كفاءة الطاقة يوم عقد  -
 :ومن أهم توصياته التي تم رفعها إلى لجنة خبراء الطاقة المتجددة هي

اعتماد توصيات ورشة العمل حول برنامج تأهيل مديري ومدققي الطاقة في  •
 .الدول العربية

 بمتابعة إعداد الخطط قة اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاتكليف المركز •
 . وتقييمها

دعوة الدول العربية إلى تقديم الدعم للدراسة التي تم تدشينها خالل أعمال  •
 .الورشة

عقد االجتماع الرابع للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يومي                  -
  :تماع  في بيروت، وفيما يلي أهم التوصيات الصادرة عن االج9-10/5/2012
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تكليف أمانة المجلس بالدعوة لعقد اجتماع لفريق عمل اإلستراتيجية خالل  •
، وتكليفها بالبدء في تحديث دليل إمكانات الدول العربية 2012شهر يونيو 

 .في مجال الطاقة
كل ( بشكل دوري المتجددة وكفاءة الطاقةعقد المنتدى العربي للطاقة  •

موضوع أعمال الدورة القادمة، ، وتكليف أمانة المجلس باقتراح )عامين
وتكليف الجهات المنظمة للمنتدى العربي للطاقة المتجددة بتفعيل التوصيات 
الصادرة عن البيان الختامي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول 
العربية وعرض نتائج ذلك على اجتماعات لجنة خبراء الطاقة المتجددة 

 .وكفاءة الطاقة
لخامس للطاقة المتجددة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عقد المؤتمر ا -

MENAREC5 في مراكش المغربية، بتنظيم 16/5/2012- 15 يومي 
مشترك من وزارة الطاقة المغربية، ووزارة البيئة األلمانية، وكان محوره 
الرئيسي حول فرص التعاون والتحديات القائمة في منطقة الشرق األوسط 

، وقد شاركت أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء بورقة وشمال إفريقيا
عمل حول دور المجلس في تطوير استخدامات الطاقة المتجددة على المستوى 

 .العربي
 بمقر 7/6/2012-6عقد االجتماع الرابع لفريق عمل الطاقة المتجددة يومي  -

علقة األمانة العامة للجامعة، والذي أصدر عدة توصيات أهمها تلك المت
 :     بالتحضير للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية

تكليف أمانة المجلس بالشروع في مخاطبة الدول العربية لموافاتها  •
بمشروعاتها التجريبية والتجارية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة حتى 

 .2012آب /، وذلك في موعد أقصاه بداية أغسطس2020عام 
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اعتماد النموذج الذي تم إعداده حول كيفية حساب وتحليل مؤشرات األداء  •
-2010(لتنفيذ اإلستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 

2030.(  
زيارة لمسؤولي كفاءة الطاقة بالدول العربية، للتعرف على الخبرة الكورية في  -

اسي للزيارة هو إتاحة الفرصة وكان الهدف األس. مجال تحسين كفاءة الطاقة
للخبراء والمختصين المعنيين بكفاءة الطاقة في الدول العربية للتعرف عن قرب 
على التجربة الكورية في مجال كفاءة استخدام الطاقة واألساليب المتبعة هناك 
خاصة تك المتعلقة باألطر المؤسسية والقانونية والتقنية التي تتبعها إحدى أهم 

معنية بهذا المجال على مستوى العالم، كما أتاحت هذه الزيارة الشركات ال
الفرصة للخبراء العرب لالجتماع مع الخبراء الكوريين من أجل تبادل الخبرات 

وعلى هامش الزيارة قام الوفد بعدة . واآلراء حول المواضيع المطروحة
 مصنع -الشركة الكورية إلدارة الطاقة (زيارات ميدانية إلى كل من 

)yuyangDNU (- شركة االتصاالت الكورية )KT (-سامسونج   شركة
 . المركز الكوري للطاقة المتجددة-العالمية لألجهزة والمعدات االلكترونية، 

  في مجال الطاقة النووية
عقد االجتماع األول للجنة التحضيرية للمنتدى العربي الثاني حول آفاق توليد  -

 بمقر األمانة العامة 30/1/2012نووية، بتاريخ الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة ال
للجامعة تم خالله االتفاق على األشخاص والجهات المستهدفة من الحضور، 
وتسمية أعضاء اللجنة العلمية، وعلى الترتيبات اإلدارية والمالية، وتحديد 

  ).التكليفات(االلتزامات 
للهيئة العربية للطاقة المشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام  -

  . بالجمهورية التونسية5-2012/5/12الذرية والتي عقدت خالل الفترة 
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تم عقد االجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمنتدى العربي الثاني حول آفاق توليد  -
  في تونس، وقد 11/5/2012-10الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية يومي 

ت اإلدارية والمالية، كما تم تحديد المهام استعرض االجتماع الترتيبا
 . والمسؤوليات على الجهات المنظمة للمنتدى العربي الثاني

المشاركة في المنتدى العربي الثاني حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية المياه  -
 في عمان بالمملكة األردنية 20/6/2012-19بالطاقة النووية والذي عقد يومي 

دف األساسي للمنتدى هو دراسة واستكشاف القدرة النووية الهاشمية، وكان اله
كخيار عربي استراتيجي ألمن اإلمداد بالطاقة، ولفهم أفضل للمظاهر الرئيسية 
الالزمة لتخطيط برنامج قدرة نووية عربية، بما يشمل تقييما شامال للطاقة مع 

وعلى التأكيد على تأسيس البنية التحتية األساسية إلنشاء محطات نووية 
الخصوص من حيث الهيكلة التشريعية والرقابية والموارد البشرية وشروط 

وقد شاركت أمانة المجلس بورقة عمل حول . اختيار الموقع األمثل واألمان
مشروعات الربط الكهربائي العربي، ورئاسة إحدى الجلسات العلمية، باإلضافة 

 .إلى كلمة في الجلسة االفتتاحية للمنتدى

  تعاون مع الدول والمنظمات والتكتالت اإلقليمية والدوليةفي مجال ال
عقدت جلسة عمل لدراسة سبل دعم وتوسيع نطاق التعاون بين االسكوا وجامعة  -

  : تم خاللها االتفاق علىت   في بيرو3/2/2012الدول العربية، يوم 
أن تشارك وتساهم االسكوا في األنشطة التي تنظمها أمانة المجلس الوزاري  •

  بي للكهرباء،  العر
وتساهم أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء مع االسكوا في تنظيم  •

اجتماع الخبراء حول أفضل الممارسات العتماد أنماط االستهالك واإلنتاج 
 ).2012مقرر في برنامج االسكوا للعام ( المستدامة، 



 -116-

تعاون العربي عقد االجتماع التنسيقي العربي لإلعداد للدورة الثالثة لمؤتمر ال -
 بمقر األمانة العامة 1/3/2012- 29/2الصيني في مجال الطاقة، يومي 

للجامعة، تم خالله االتفاق على أن تتضمن الموضوعات المعروضة على 
المؤتمر موضوع تشجيع الصين على االستثمار في قطاع الطاقة المتجددة 

شروعات في الدول العربية من خالل الشروع في إقامة م) رياح وشمس(
تتسم بالحداثة وتستخدم تقنيات أثبتت جدواها ) pilot projects(تجريبية 

وتناسب طبيعة الدول العربية، وتعزيز التعاون في مجال األبحاث والدراسات 
 ةذات العالقة بقطاع الكهرباء، واستثمار الخبرات الصينية من خالل المساهم

، )مجال الطاقة المتجددةفي (في تعزيز مشاريع الربط الكهربائي العربي 
والتعاون في مجال التخطيط لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واالستفادة من 
التجربة الصينية في تطبيقات الطاقة المتجددة خاصة ما يهم المنطقة العربية 

  .مثل التكييف الشمسي، وتحلية المياه وغيرها
دورة الثالثة لمؤتمر التعاون عقد االجتماع األول للجنة العليا المكلفة باإلعداد لل -

 ببكين، ومن أهم 20/3/2012- 19العربي الصيني في مجال الطاقة يومي 
 : التوصيات

 المؤتمر أعمال الجانب الصيني بإعداد مسودة برنامج وجدول أن يقوم •
، الذي سيدرسها 2012 آذار/ليعرضها على الجانب العربي بنهاية مارس

 .2012 نيسان/بريلألجانب الصيني خالل بدوره ثم يقوم بإرسال مالحظاته ل
إعداد مسودة البيان الختامي ليعرضها على الجانب ب الجانب الصيني قيام •

  .العربي تمهيدا الستالم مالحظاته بشأنها
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 27/2/2012-26عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية اجتماعاً يومي  -
جتماع قيام اتحاد الموانئ البحرية العربية بإعداد النسخة باإلسكندرية، تناول اال

المعدلة من دليل المعاهد البحرية العربية في صيغته النهائية، وتنظيم ندوة حول 
زيادة اإلنتاجية والجودة في مجال النقل البحري وذلك على هامش االجتماع 

 .القادم  للجنة تنمية الموارد البشرية بسلطنة عمان 
-19خالل الفترة ) 15(جنة الفنية للنقل البحري اجتماعها عقدت الل -

 بمقر األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 21/3/2012
باإلسكندرية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة منها إعداد المسودة الثالثة 

يغتها لمشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية بص
النهائية لعرضها على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب للنظر في 

 .الموافقة عليها
عقدت لجنـة بحث سبل تنفيـذ قـرارات القمـة العربيـة األفريقيـة  -

 بمقر األمانـة العامة 29/3/2012-28االجتماع األول لها خالل الفترة 
ت لتنفيذ قرارات القمة العربية للجامعة، خرجت اللجنة بالعديد من التوصيا

 .األفريقية الثانية في مجال النقل
عقد فريق عمل مراجعة قواعد التنظيم االقتصادي التفاقية تحرير النقل الجوى  -

 بأبوظبي، أوصى االجتماع بعرض 17/4/2012-16اجتماعه الثالث يومي 
أنه، للعرض تقرير فريق العمل على الهيئة العربية للطيران المدني للنظر في ش

  .على مجلس وزراء النقل العرب 
 

  

  
 

-25عقدت ورشة عمل مشروع الربط البحري العربي اجتماعاً يومي  -
 في بيروت، تناول االجتماع تنسيق وتطوير وتوحيد األنظمة 26/4/2012
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والتشريعات والمصطلحات لتحقيق الربط البحري بين الدول العربية، والتوسع 
لكترونية في الشركات المالحية لسرعة تبادل في استخدام التعامالت اال

المعلومات، والعمل على توحيد اإلجراءات المتبعة على المنافذ البرية والبحرية 
 .لتسهيل الحركة التبادلية

عقدت ورشة عمل المتخصصين في قواعد البيانات والمعلومات لقطاع النقل  -
عة، توصل االجتماع  بمقر األمانة العامة للجام30/4/2012-29العربي يومي 

دمج مشروعي بنك معلومات النقل البري بين : إلى عدد من التوصيات أهمها
الدول العربية وبنك معلومات النقل البحري العربي في بنك معلومات موحد 

تكليف األمانة العامة باستكمال الدراسة المبدئية التي  لقطاع النقل العربي،
لقطاع النقل العربي، قيام األمانة العامة أعدتها بشأن بنك المعلومات الموحد 

للجامعة بالتعاون مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في 
إعداد استبيان موحد بشأن البيانات الخاصة بقطاع النقل العربي لتزويد بنك 

 .المعلومات بها
 

قـل العرب يومي للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الن) 48(عقد اجتماع الدورة  -
تكليف األمانة :  في اإلسكندرية، ومن أهم قراراته ما يلي9-10/5/2012

العامة بإعداد دراسة شاملة لمركز معلومات النقل البري والنقل البحري 
والسالمة الطرقية، الموافقة على مهام ونظام عمل اللجنة الفنية للنقل متعدد 

من األكاديمية العربية للعلوم الوسائط ، الموافقة على التقرير المقدم 
والتكنولوجيا والنقل البحري حول األوضاع القائمة في المنطقة العربية فيما 
يتعلق بالخدمات المساندة للنقل البحري، دعوة الدول العربية إلنشاء مراكز 
تدريب متخصصة في النقل البري لتأهيل العاملين للحصول على شهادة الجدارة 

عالمياً، عرض مشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع المهنية المعتمدة 
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بين الدول العربية على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في دورته 
 .القادمة للموافقة عليه

عقد االجتماع الثاني للجنة بحث سبل تنفيذ نتائج قرارات القمة العربية األفريقية  -
، بمقر 5/7/2012-4يومي ) 10/10/2010: سرت(الثانية في مجال النقل 

األمانة العامة للجامعة لدراسة آراء ومالحظات الدول بشأن توصيات االجتماع 
  .األول

-10عقد االجتماع الثاني للجنة الفنية للنقل متعدد الوسائط  خالل الفترة  -
 في اإلسكندرية لدراسة إمكانية إدماج اللجان الفنية للنقل البري 12/7/2012

ل البحري داخل إطار اللجنة الفنية للنقل متعدد الوسائط ، وتقييم الدراسة والنق
تطوير " التي أعدتها األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن 

النقل متعدد الوسائط واألنظمة اللوجيستية في الدول العربية وتحقيق التكامل 
 )2009: الكويت (عربية التنموية وذلك بتكليف من القمة ال" فيما بينها 

أيلول /سبتمبر(للجنة الفنية للنقل البحري خالل شهر ) 27(سيعقد االجتماع  -
  .لدراسة إعداد مشروع اتفاقية للنقل بالسكك الحديدية بين الدول العربية) 2012

  

  

�	ل ا��4	�3� %1  
  

  

العربي للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري ) 9(عقدت اإلدارة اجتماع الدورة  -
ومن أهم .  بمقر األمانة العامة للجامعة16/2/2012-  15للسياحة يومي 

تكليف األمانة العامة بعقد االجتماع الثاني للجنة خبراء اإلستراتيجية : توصياته
السياحية العربية لوضع خطط العمل التنفيذية لبرامج اإلستراتيجية السياحية 

المشاركة فيها، دعوة الدول العربية إلى العربية، ودعوة كافة الدول العربية إلى 
موافاة األمانة العامة بما تم اتخاذه من خطوات فعلية لتشجيع السياحة العربية 
البينية وبالمميزات التي تقدمها للسائح العربي، دعوة الدول العربية إلى 

" نحو سياحة خضراء"المشاركة الفعالة في ورشة العمل العربية األولى 
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بادل التجارب في هذا المجال، الموافقة على الصيغة المعدلة بالجزائر لت
" ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته"لمشروع 

للمجلس الوزاري العربي للسياحة للنظر في ) 15(ورفعه إلى الدورة القادمة 
 .اعتماده

 يوم شاركت اإلدارة في اجتماع تنسيقي مع منظمة متحف بال حدود -
 بمقر األمانة العامة للجامعة حيث عرضت المنظمة المذكورة 28/2/2012

 حول الفن اإلسالمي في الدول ”sharing history:1815-2015“مشروع 
 .العربية خالل القرنين الماضيين

 يوم ”Deauville Partnership“شاركت اإلدارة في اجتماع مع مجموعة  -
معة لبحث سبل التعاون مع منظمة التعاون  بمقر األمانة العامة للجا4/3/2012

والتنمية االقتصادية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد من أجل المتوسط 
  في مجال السياحة،

لمؤتمر اآلثار والتراث الحضاري في الوطن ) 20(شاركت اإلدارة في الدورة  -
أوصى   في الجزائر، و15/3/2012 -13العربي الذي انعقد خالل الفترة 

االجتماع بدعوة الدول العربية إلى المواءمة الدائمة ما بين متطلبات تنمية 
السياحة الثقافية ومتطلبات حماية التراث الثقافي، وتفعيل دور المجتمعات 

 .المحلية وخلق شراكة معها باعتبارها أنجح الوسائل للحفاظ على التراث
ستراتيجية السياحية العربية عقدت اإلدارة االجتماع الثاني للجنة خبراء اإل  -

 بمقر األمانة العامة للجامعة، وتم خالله وضع 24/4/2012 -22خالل الفترة 
خطط العمل التنفيذية لبرامج اإلستراتيجية السياحية العربية، وأوصى االجتماع 
بدعوة الدول العربية إلى االلتزام بالمشاركة في اجتماعات لجنة اإلستراتيجية 

 -) 23(ع . د561: ق .ق(ية، وذلك تنفيذا لقرار القمة العربية السياحية العرب
، كما طلب من المجلس الوزاري العربي للسياحة النظر في )29/3/2012
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إمكانية قيام ثالث دول عربية على األقل باإلشراف على بعض من برامج 
  .اإلستراتيجية السياحية العربية

لتركي األول حول السياحة شاركت اإلدارة في الملتقى والمعرض العربي ا -
 بوالية البورصا 24/4/2012- 22والسفر المنعقد الذي عقد خالل الفترة 

بتركيا، حيث تم بحث سبل التعاون بين الدول العربية وتركيا في مجال 
  .السياحة

الذي عقد " نحو سياحة خضراء"شاركت اإلدارة في ورشة العمل العربية األولى  -
 باستضافة من وزارة السياحة بالجزائر، ومن ،19/5/2012-16خالل الفترة 

 لتوعية العربية الدول في التعليم وزراء إلى توصية رفع: أهم التوصيات
 وتأهيل تدريب، المستدامة والسياحة الخضراء السياحة حول والطالبات الطالب
 والمواثيق الخضراء السياحة أهمية حول السياحي القطاع في العاملة الكوادر

 الخضراء للسياحة الصحيحة التعاريف وضع ضرورة، دوليا عليها المتعارف
 من الخضراء للسياحة والتسويق الترويج، بينهما التمييز وكيفية البيئية والسياحة

  .السياحة تنشيط وهيئات السياحة وزارات من وبدعم السياحة شركات خالل
اري العربي للمكتب التنفيذي للمجلس الوز) 10(عقدت اإلدارة اجتماع الدورة  -

.  بمقر المنظمة العربية للسياحة  في جدة27/5/2012-26للسياحة يومي 
تكليف األمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي : وأوصى االجتماع بما يلي 

للسياحة بتنظيم ورشة العمل الثانية الخاصة بالتنافسية السياحية العربية، 
رفع .  العربي للسياحةللمجلس الوزاري) 16(وعرض النتائج على الدورة 

مشروع ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته في 
صيغته النهائية إلى الدورة القادمة للمجلس الوزاري العربي للسياحة للنظر في 

القاضي باعتماد اإلستراتيجية ) 561(اعتماده، تعميم قرار القمة العربية 
المجلس الوزاري العربي للسياحة إلى اتخاذ السياحية العربية، وبدعوة 

الخطوات الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجية السياحية العربية، عقد اجتماع ثالث للجنة 
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 بمقر 20/9/2012-17خبراء اإلستراتيجية السياحية العربية خالل الفترة 
. ةاألمانة العامة للجامعة، لتحديد أولويات لبرامج اإلستراتيجية السياحية العربي

عرض تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي 
أعدته األمانة الفنية، على الدورة القادمة للمجلس، ودعوة الدول العربية إلى 

 .االلتزام بتنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة
عامي يجري التحضير لعقد اجتماع لجنة اختيار عاصمة السياحة العربية ل -

 بمقر األمانة العامة للجامعة، لتدارس 30/8/2012- 29 يومي 2015، 2014
ملفات المدن العربية المرشحة للفوز بلقب عاصمة السياحة العربية لعامي 

2014 ،2015.  
يجري التحضير لعقد االجتماع الثالث للجنة خبراء اإلستراتيجية السياحية  -

ألمانة العامة لمراجعة خطط  بمقر ا20/9/2012-17العربية خالل الفترة 
العمل التنفيذية لبرامج اإلستراتيجية السياحية العربية قبل عرضها على الدورة 

-15 للمجلس الوزاري العربي للسياحة المزمع عقدها خالل الفترة 15
 .  في العراق العتمادها والبدء في تنفيذها18/10/2012
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 بين دورتي المجلس بعدد من األنشطة اء وقواعد المعلومات فيمقامت إدارة اإلحصا
  : تتلخص في ما يلي

  :قواعد البيانات اإلحصائية والنشر اإلحصائي •

تم االنتهاء من األعمال المطلوبة لبناء قاعدة بيانات التجارة الخارجية العربية  -
 في دمين للمستخالتفصيلية وقامت اإلدارة بوضع نسخة تجريبية من هذه القاعدة

القطاع االقتصادي باألمانة العامة، وذلك من أجل اختبارها وإبداء المالحظات 
 . بشأنها قبل إتاحتها من خالل بوابة الجامعة إلكترونية لجميع المستخدمين

وقامت اإلدارة بمواصلة العمل في بناء قواعد البيانات التفصيلية لفصول  -
 السكان وقوة العمل،: التاليةالمجموعة اإلحصائية والمتعلقة بالمجاالت 

والصناعة، النقل، االتصاالت والمعلومات، السياحة، األسعار،  الطاقة الزراعة،
 البناء والتشييد ،التعليم، الصحة، الحسابات القومية، ميزان المدفوعات، النقدية

، وتنفيذا لتوصيات اللجنة الفنية واإلسكان، مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة
مة لإلحصاء فإن جميع بيانات هذه القواعد تعتمد على ما توفره المصادر الدائ

 .الرسمية العربية من بيانات
أرقام : الدول العربية"تم البدء في اإلعداد إلصدار العدد الرابع من كتيب  -

 ".ومؤشرات

 : 2013المنح الدراسية السنوية في المركز الديمغرافي لعام  •

، وهذه المنح يتم 2013لتنفيذ هذه المنح العشر لعام تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة  •
تقديمها سنويا للكوادر اإلحصائية العربية العاملة في األجهزة اإلحصائية العربية 
للدراسة بالمركز الديمغرافي بالقاهرة، وذلك للحصول على درجة الدبلوم العام أو 

شرة في المركز على الدبلوم الخاص أو الماجستير، كما تمت متابعة الدارسين الع
  .2012منح الجامعة لعام 
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تم إعداد النموذج الموحد لألنشطة اإلحصائية السنوية لألجهزة اإلحصائية  •
  . وإرساله لألجهزة لتقوم باستيفائه2012العربية لعام 

 2011قامت اإلدارة بمتابعة تنفيذ توصيات االجتماعات اإلحصائيـة لعامي  •
 : ات اإلحصائية التالية، كما قامت بعقد االجتماع2012و

بين الجامعة العربية ومنظماتها والتي عقدت يوم  اإلحصائيلجنة التنسيق  - 1
 .  في الدوحة18/3/2012

 الذي عقد يومي االجتماع السادس والثالثين للجنة الفنية الدائمة لإلحصاء - 2
 في الدوحة، وقد تناول جدول أعماله أحد عشر بندا 19-20/3/2012
 2011حصائي لألجهزة اإلحصائية العربية خالل عام النشاط اإل: منها

،  تقارير وتوصيات اللجان اإلحصائية الفرعية،والتعاون فيما بينها
 التعاون اإلحصائي ،الموضوعات التي اقترحتها األجهزة اإلحصائية العربية

،  إحصاءات السياحة، إحصاءات البيئة والتنمية المستدامة،العربي الدولي
والحسابات التابعة للسياحة  ت البيئية االقتصادية المتكاملةتركيب الحسابا

 برنامج عمل إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات لعام ،والصحة والتعليم
النشاط اإلحصائي للمنظمات العربية المتخصصة خالل عام ، 2012
، وقد أصدر االجتماع عددا من التوصيات، وهي معروضة على 2011

 .ة عليهاالمجلس الموقر للموافق
االجتماع األول لفريق عمل تطوير العمل اإلحصائي العربي المشترك الذي  - 3

 بمقر األمانة العامة للجامعة، وقد تم تشكيل 25/6/2012-24عقد يومي 
هذا الفريق بناء على توصية اللجنة الفنية الدائمة لإلحصاء في اجتماعها 

حديد مهامه وأهدافه السادس والثالثين، وقام الفريق في اجتماعه األول بت
 . وبرنامج عمله الزمني، كذلك تم توزيع المهام على أعضاء فريق العمل
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االجتماع التحضيري للملتقى العربي األول لإلحصاء السياحي المقرر عقده  - 4
 وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة 2013آذار /في البحرين في مارس

ي هذا االجتماع كل من السياحة والنقل بالقطاع االقتصادي، وقد شارك ف
 .الجهاز اإلحصائي في البحرين والمنظمة العربية للسياحة

تنفيذ بعض األنشطة في مجال التعاون اإلحصائي العربي والدولي واإلقليمي،  •
 :والتي منها 

المشاركة في اجتماع لبحث سبل تطوير إحصاءات السياحة العربية والذي  -
اع االقتصادي ومنظمة السياحة العربية شاركت فيه إدارة النقل والسياحة بالقط

 . بمقر األمانة العامة للجامعة20/2/2012والذي عقد يوم 
المشاركة في اجتماع تنسيق إحصاءات التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام  -

 بأبوظبي الذي شارك فيه صندوق 26/4/2012-24 الذي عقد يومي 2012
االقتصادي واالجتماعي إضافة إلى النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء 

  .جامعة الدول العربية
  عقد اجتماع مع ممثلي منظمة الصحة العالمية تناول بحث سبل التعاون من  -

 7/6/2012أجل تطوير بعض المؤشرات الصحية في الدول العربية وذلك يوم 
  .بمقر المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العامية بالقاهرة

 التابع فريق عمل التنسيق اإلحصائياجتماع تحضيري ل المشاركة في أعمال  -
آللية التنسيق اإلقليمية للدول العربية وذلك بمقر اإلسكوا في بيروت يوم 

 ، تناول االجتماع بحث التنسيق بشأن إنشاء قاعدة بيانات مشتركة 1/7/2012
 .عن مؤشرات األلفية في الدول العربية

ألنشطة بعض إدارات األمانة العامة، كما  حصائية الالزمةإل اتلبية االحتياجات -
 اإلحصائية للمستخدمين تواصلت اإلدارة القيام بدورها في توفير االحتياجا

 . للبيانات العربية من جميع فئـات المستخدمين من خـارج األمانة العامة
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مواصلة التعاون مع األمانات الفنية المعنية في األمانة العامة للجامعة من أجل  -
 جودة البيانات اإلحصائية في الدول العربية في بعض القطاعات ورفع تحسين

  .كفاءة العاملين فيها، وذلك في قطاعي السياحة والبيئة والتنمية المستدامة
-8 التي عقدتها إدارة األزمات خالل الفترة ةالمشاركة في الدورات التدريبي -

 .عامة للجامعة بمقر األمانة ال14/6/2012-12، وخالل الفترة 13/5/2012
  :المشاركة في بعض االجتماعات ذات العالقة بنشاط اإلدارة •

المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وبناء الـشراكات التمويليـة            �
 . بمقر األمانة العامة للجامعة24/4/2012-23الذي عقد يومي 

ورشة عمل المتخصصين في قواعد البيانات والمعلومـات لقطـاع النقـل             �
 .  بمقر األمانة العامة للجامعة30/4/2012-29عربي الذي عقدت يومي ال

حلقة عمل حول خطة األطراف الوطنية المعنية بشأن تقييم وتطوير نظـام             �
في جمهورية مصر العربيـة     تسجيل األحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية      

  )19/7/2012-15:القاهرة(
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من معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون االقتصادي بـين        ) 8(مادة  بناء على ال  

دول الجامعة العربية، يعتبر المجلس االقتصادي واالجتماعي هو المرجعية القومية          
لمؤسسات العمل العربي المشترك، وهو يشرف على حسن قيام المنظمات العربية           

ـ        ات وتقيـيم أدائهـا واعتمـاد       بمهامها المبينة في مواثيقها، ويقوم بإنشاء المنظم
موازناتها ودراسة إنجازاتها وتقارير هيئات الرقابة الخاصة بها، وكل ذلك يتم من            
خالل لجنة فنية متخصصة منبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي تضم فـي            
عضويتها جميع الدول العربية والمنظمات العربية المعنية هي لجنـة المنظمـات            

 وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة كـل عـامين إلقـرار خطـط              .للتنسيق والمتابعة 
وموازنات المنظمات تمهيداً العتمادها من قبل المجلس االقتصادي واالجتمـاعي،          
كما تجتمع اللجنة مرة واحدة كل عام لدراسة إنجـازات المنظمـات والحـسابات              

 المنظمـات   وإدارة. الختامية وتقارير هيئات الرقابة المالية واإلدارية الخاصة بها       
واالتحادات العربية هي األمانة الفنية للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعـة، وسـبق            
للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن أصدر قـراراً كلـف فيـه إدارة المنظمـات              
واالتحادات العربية بالمشاركة في اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة وتقديم         

وبناء عليه، شاركت األمانة العامة في عـدد        . تقرير دوري للمجلس في هذا الشأن     
من االجتماعات، وقامت بتوضيح قرارات مجلس جامعة الدول العربية والمجلـس           
االقتصادي واالجتماعي المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة وشرح توصـيات         
لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة ولجنة التنسيق العليا للعمل العربي المـشترك ،            

 :ذه االجتماعات هيه
 خالل االجتماع غير العادي الثامن للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية .1

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي اتخذ ة بالجمهوري22/2/2012-20الفترة 
 :عددا من القرارات منها
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اعتماد اإلستراتيجية اإلقليمية حول المرأة واألمن والسالم والتي تتعاون  •
مة في إعدادها مع إدارة المرأة بجامعة الدول العربية وهيئة األمم المنظ

 .المتحدة للمرأة من المجلس التنفيذي للمنظمة قبل إصدارها

تحفظ الدول األعضاء بالمنظمة رسمياً لدى اللجنة االقتصادية واالجتماعية  •
 القيادة 2011وضع المرأة العربية ((على تقرير ) االسكوا(لغربي آسيا 

والطلب منها عدم طباعته أو توزيعه )) اسية والمشاركة في صنع القرارالسي
 .إال بعد موافقتهم عليه

 األعلى للمجلس التاليتين ورفع ذلك اللجنتينوافق المجلس على تشكيل  •
 :لالعتماد

 .اللجنة االستشارية الدائمة للشؤون اإلدارية والمالية والقانونية �

 .   اللجنة االستشارية الدائمة للشباب �

 العامة المديرة لمنصب الترشيحفيما يتعلق بالبند الخاص باعتماد آلية  •
للمنظمة والمؤهالت المطلوبة لشغل المنصب ومعايير المفاضلة ما بين 

 بناء على مداخالت بعض أعضاء المجلس ومداخالت رئيس :المرشحات
لوبة وفد األمانة العامة للجامعة، تم إعادة صياغة الشروط والمؤهالت المط

لشغل منصب المديرة العامة للمنظمة واالتفاق على معايير المفاضلة بين 
 .المرشحات

 بتعيين المديرة العامة الجديدة لمنظمة المرأة العربية خلفاً الخاصالبند  •
  :ودودة بدران/ لألستاذة الدكتورة

أوضحت المديرة العامة للمنظمة بأنها ملتزمة باتفاقية إنشاء المنظمة وأن  -
لس األعلى للمنظمة هو مرجعيتها النهائية، وهناك نظام أساسي لموظفي المج

 والذي تنظم 2004المنظمة معتمد من المجلس األعلى في بيروت عام 
مادته الثامنة اختيار المدير العام للمنظمة، وأنه سبق إبالغ عضوات المجلس 
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 في 21/2/2010-20التنفيذي في االجتماع الثامن العادي الذي عقد يومي 
مسقط بأن مدة واليتها كمديرة عامة للمنظمة سوف تنتهي في 

، وأن المنظمة ال تطبق أنظمة الجامعة وال أنظمة المجلس 5/11/2011
االقتصادي واالجتماعي، إنما هي ملتزمة باإلجراءات التي تنص عليها 

 .أنظمة المنظمة والتي شارك في وضعها خبراء من جامعة الدول العربية

لنقاش أكدت المديرة العامة الحالية للمنظمة أنها لن تتمكن من في ختام ا -
 ، وعليه اتخذ 30/6/2012االستمرار في تسيير أعمال المنظمة بعد 

المجلس التنفيذي قراراً يتضمن عددا من اإلجراءات لتعيين مديرة عامة 
 :جديدة خلفاً لها وذلك على النحو التالي

العامة للمنظمة خالل الفترة فتح باب الترشيح لمنصب المديرة ((  -
 مع تشكيل لجنة مصغرة من عضوات 1/5/2012 وحتى 1/3/2012

المملكة األردنية الهاشمية، مملكة البحرين، (المجلس من خمس دول 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية اللبنانية، المملكة 

اء مقابالت معهن على أن إلعداد قائمة المرشحات مع إمكانية إجر) المغربية
 ، على أن يعقد 15/5/2012تنتهي اللجنة من مهامها في موعد غايته 

أيار الختيار /المجلس التنفيذي للمنظمة خالل النصف الثاني من شهر مايو
المديرة العامة الجديدة للمنظمة، ويتم اعتماد تعيينها من قبل المجلس األعلى 

، وتقوم المديرة 2012حزيران /ر يونيوبالتمديد خالل النصف الثاني من شه
 )).العامة الجديدة باستالم عملها فور إبالغها بقرار المجلس األعلى للمنظمة

    :البند الخاص بمقر منظمة المرأة العربية •
استمع المجلس للعرض المقدم من المديرة العامة للمنظمة والمسؤول المالي  -

مكتب المجلس التنفيذي للمنظمة واإلداري لها ، واستناداً على توصية لجنة 
في اجتماعها الثاني والعشرين قرر المجلس السعي لدى دولة المقر 

لشراء أرض منها لتبني المنظمة مقرا دائما ) جمهورية مصر العربية(
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عليها، واالستمرار في إيجار المبنى الذي تشغله اإلدارة العامة للمنظمة 
 .رض والبناء عليهاحالياً حتى االنتهاء من عملية شراء األ

فيما يتعلق بالبند الخاص بتشكيل المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة العربية ،قرر  -
دولة رئاسة (المجلس تفويض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 . في دورتها الخامسة بتشكيل المؤتمر) المنظمة

ات أما البند الخاص بمقترحات عضوات المجلس آلليات تفعيل مشروع -
المنظمة داخل الدول األعضاء ، فقد تم تأجيله إلى االجتماع العادي القادم 

 .للمجلس التنفيذي للمنظمة

) ما يستجد من أعمال   (طلب إدراج موضوع منظمة المرأة العربية على بند          •
 فـي إطـار     7/2/2012-6ضمن جدول أعمال اللجنة االقتصادية يـومي        

 .ي واالجتماعيللمجلس االقتصاد) 89(اجتماعات الدورة 

 طويلة تخللها هجوم تأثار هذا الموضوع الكثير من النقاش استمر ساعا -
غير عادي واستخدام عبارات غير مقبولة من بعض عضوات المجلس على 

 األمانة العامة للجامعة، 

تحدثت المديرة العامة للمنظمة في البداية أن رئيس قسم المنظمات العربية  -
رة الشارحة عن منظمة المرأة العربية في اللجنة بالجامعة هو من كتب المذك

االقتصادية ، وأكدت أنه كان هناك إصرار غير عادي من القطاع 
االقتصادي بالجامعة العربية على تمرير المذكرة في غياب المنظمة 
والمجلس التنفيذي للمنظمة رغم علم الجامعة أن لمنظمة المرأة العربية 

ن المجلس االقتصادي واالجتماعي، وأن هناك اتفاقية إنشاء موافق عليها م
برقم ) 131(قرار صادر من مجلس جامعة الدول العربية في الدورة 

 يعتبر أن قرارات المجلس األعلى للمنظمة هي 3/3/2009 بتاريخ 7050
المرجعية النهائيــة للمنظمة وليس المجلس االقتصادي واالجتماعي، وأن 
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تنظم طبقــاً ألحكام إنشــاء عالقــة المنظمــة مع الجامعة 
 .المنظمة

تم التوضيح أن العمل داخل األمانة العامة للجامعة مؤسسي يخضع لنظم  -
وضوابط وليس ألشخاص، وأن هذه المذكرة موضوع البحث ال تمثل وال 
تعتبر عن أفكار شخص، إنما هي مذكرة األمانة العامة للجامعة تم تقديمها 

ء وبحضور ممثل لمنظمة المرأة العربية في اجتماع رسمي للدول األعضا
والمذكرة لم تدرج في جدول األعمال وتم سحبها من اجتماع اللجنة 
االقتصادية ولو أدرجت لكان من حق ممثل المنظمة أن يطلب الكلمة للرد 

 .والتوضيح على ما تضمنته المذكرة

ربية فإن كما تمت اإلشارة إلى أنه وفقاً لميثاق الجامعة ولقرارات القمم الع -
المجلس االقتصادي واالجتماعي هو المرجعية القومية لمؤسسات العمل 
العربي المشترك، ولو أن هناك منظمة عربية منبثقة عن الجامعة واتفاقية 
إنشائها تحتاج لتعديل أو تصحيح فإن المجلس االقتصادي واالجتماعي هو 

 6/2/2012يوم الجهة المعنية بذلك، وفي نفس اجتماع اللجنة االقتصادية 
كان المجلس يناقش االتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني استناداً إلى 
القرارات التي تنص على أنه ال يتم تعديل إنشاء أية منظمة إال بالرجوع 

 .           للمجلس االقتصادي واالجتماعي

ا نواره سعدية الوزير المكلفة باألسرة وقضاي/معالي السيدة : أكدت كل من -
ابتهال / المرأة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معالي الدكتورة

/ كاصد الزيدي وزير الدولة لشؤون المرأة بجمهورية العراق ، معالي السيدة
بسمة الحقاوي وزير التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية بالمملكة 

ؤون المرأة واألسرة سهام بادي وزيرة ش/المغربيـة، معالي السيدة 
موالتي بنت المختار وزيرة لشؤون / بالجمهورية التونسية، معالي السيدة

االجتماعية والطفولة واألسرة بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية، وسعادة 
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إشراق محمد الجديدي رئيس اللجنة الوطنية للمرأة بالجمهورية /السيدة 
المرأة العربية لجامعة الدول العربية اليمنية أكدن جميعاً على انتماء منظمة 

وأن منظمة المرأة العربية منظمة حكومية أنشئت في إطار الجامعة وتعمل 
تحت مظلتها وطالبن بمواصلة الحوار مع الجامعة العربية، واالستفادة من 

 .األفكار التي طرحت في هذا االجتماع

ريخ  بتا7050المؤكد أن قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم  -
 أضعف موقف وفد الجامعة العربية في االجتماع،؟؟ وبعد 3/3/2009

النقاش الطويل والذي استمر أربع ساعات متواصلة قرر المجلس رفع 
الموضوع للمجلس األعلى لمنظمة المرأة العربية ، كما طلب المجلس من 
اإلدارة العامة للمنظمة إعداد مذكرة شارحة للوضعية الخاصة بالمنظمة في 

طار الجامعة العربية متضمنة الوثائق والقرارات الصادرة في هذا الشأن إ
من أجهزة الجامعة وأجهزة المنظمة، كما طالبت أيضاً عضوات المجلس 
التنفيذي بتزويد المندوبين الدائمين لدولهن لدى جامعة الدول العربية 

ل بالمذكرة الشارحة ليمدوا بها ممثلي دولهن في اجتماعات جامعة الدو
 . العربية

ورغم أن موضوع العالقة مع الجامعة العربية أخذ الحيز األكبر من نقاشات  -
المجلس التنفيذي في اجتماع الصباح إال أنه وفي نفس الليلة عقد اجتماع 
آخر للمجلس التنفيذي للمنظمة استمر حتى الفجر ضم عضوات المجلس 

 . إلى هذا االجتماعللدول األعضاء ولم تتم دعوة األمانة العامة للجامعة

 األمين العام -محمد صبيح / وبخصوص البند الخاص بطلب سعادة السفير -
المساعد رئيس قطاع فلسطين واألراضي المحتلة دعم المنظمة لقسم تأهيل 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مؤسسة األميرة بسمة لألوالد المعاقين 

األطفال ذوي االحتياجات بالقدس، قرر المجلس تقديم دعم لقسم تأهيل 
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الخاصة في المؤسسة وذلك في أول فرصة يمكنها تقديم الدعم فيها على أن 
 . يكون الدعم عينياً وليس مادياً

 يوم  لمنظمة المرأة العربيةالخامس للمجلس األعلىاالجتماع عقد  .2
  : بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودار خالله ما يلي22/2/2012
المجلس األعلى للمنظمة على معظم المواضيع التي نوقشت في اطلع  -

اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة وقرر اعتماد تقارير الحساب الختامي 
 والتي تم مراجعتها من قبل ،2010، 2009، 2008للمنظمة عن أعوام 

الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس جامعة الدول العربية، كما اعتمد 
جلس تشكيل اللجان االستشارية، كما وافق على انعقاد المؤتمر الرابع الم

الشعبية في لمنظمة المرأة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
المقاولة وريادة األعمال " تحت عنوان 2013 أو بداية عام 2012نهاية عام 

 ".قيادة  وتنمية: النسائية في العالم العربي

 المجلس األعلى آلية الترشيح لمنصب المديرة العامة للمنظمة كما تم اعتماد -
والمؤهالت المطلوبة لشغل المنصب ومعايير المفاضلة بين المرشحات 

 .والتي وافق عليها المجلس التنفيذي للمنظمة

وبخصوص تسوية أوضاع الموظفين باإلدارة العامة للمنظمة واستناداً على  -
لولوة صالح (ونية لمنظمة المرأة العربية مذكرة صادرة من المستشارة القان

 من النظام األساسي 11 تم تعديل المادة 10/10/2010بتاريخ ) العوضي
 من النظام األساسي 11لموظفي منظمة المرأة العربية لتتفق مع المادة 

الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة المعتمد من المجلس 
 من 8دارة العامة للمنظمة قائمة تشمل االقتصادي واالجتماعي، وقدمت اإل

موظفي المنظمة الشاغلين للوظائف اإلدارية، وقرر المجلس اعتماد موافقة 
المجلس التنفيذي للمنظمة على تسوية أوضاع هؤالء الموظفين وتثبيتهم على 
درجات تخصصية على أن يبدأ تطبيق األثر المالي لهذه القرار اعتبار من 
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مكافأة نهاية خدمة هؤالء الموظفين من تاريخ ، واحتساب 1/1/2011
كما قرر المجلس اعتماد موافقة المجلس التنفيذي على . تعيينهم في المنظمة

تعديل نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العامة للمنظمة ليتفق مع 
. نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي األمانة العامة لجامعة الدول العربية

حظ هنا أن المنظمة كانت تؤكد باستمرار على التزامها فقط باألنظمة والمال
 الخاصة بالمنظمة والمعتمدة من المجلس األعلى للمنظمة، ولكن فيما يخص

موضوع تسويات الموظفين وتعديل مكافأة نهاية الخدمة استندت على 
األنظمة األساسية الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة المعتمدة من 

 .لس االقتصادي واالجتماعيالمج

 مذكرة األمانة العامة للجامعة التي طلبت عرضها موضوعتم إعادة عرض  -
 6/2/2012على اللجنة االقتصادية للمجلس االقتصادي واالجتماعي يوم 
 :على المجلس األعلى للمنظمة، واتخذ المجلس القرار التالي بشأنها

لتعاون مع جامعة الدول    أن تواصل منظمة المرأة العربية نهجها في ا       "  �
إنشاء المنظمة  العربية فيما يخدم قضايا المرأة في ضوء أحكام اتفاقية          

التي وافق عليها المجلس االقتصادي واالجتماعي فـي دورتـه رقـم            
 .، وصادقت عليها الدول األعضاء14/2/2002-11بتاريخ ) 69(

تفاقية اعتبار ما ورد في المذكرة المشار إليها أعاله بخصوص تعديل ا           �
 .إنشاء منظمة المرأة العربية ال يستند إلى أساس قانوني

 الصادر  7050التأكيد على ضرورة االلتزام بما جاء في القرار رقم           �
 بتـاريخ  131عن مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية رقم   

3/3/2009. 

الـصادر عـن    ) 8(التأكيد على قراري المجلس األعلى للمنظمة رقم         �
) 8(، ورقـم    )12/6/2005: البحـرين (ع الثاني للمجلـس     االجتما
 ).25/6/2009: تونس( عن االجتماع الرابع للمجلس الصادر

الصادر عن المجلس التنفيذي للمنظمة فـي       ) 14(اعتماد القرار رقم     �
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اجتماعه غير العادي الثامن الذي ينص على إعداد مـذكرة شـارحة            
إطـار جامعـة الـدول      للوضعية الخاصة لمنظمة المرأة العربية في       

العربية متضمنة الوثائق والقرارات الصادرة في هذه الشأن من أجهزة          
جامعة الدول العربية ومن أجهزة المنظمة، وقيام عضوات المجلـس          
التنفيذي للمنظمة بتزويد المندوبين الدائمين لدولهن لدى جامعة الدول         

جتماعـات  العربية بالمذكرة الشارحة ليمدوا بها ممثلي دولهن فـي ا         
 . جامعة الدول العربية

برنامج طرق رفع كفاءة العاملين في الشؤون " عقدت الدورة التدريبية حول  .3
اإلدارية والمالية في المنظمات العربية المتخصصة لتطبيق األنظمة واللوائح 

 والتي قامت بتنظيمها المنظمة 15/3/2012-11والنماذج الموحدة خالل الفترة 
تمت مناقشة األنظمة األساسية الموحدة المطبقة في . إلداريةالعربية للتنمية ا

 نظام الضمان –النظام األساسي والئحته التنفيذية (المنظمات العربية المتخصصة 
 م الموحد ونظايوالنظام المالي والمحاسب)  نظام مكافأة نهاية الخدمة–الصحي 

ت التي عرضت وخلصت الدورة إلى  بعض التوصيا. المشتريات ونظام المخازن
على االجتماع االستثنائي للجنة الفنية المعنية بتطوير النظام المالي والمحاسبي 

   .10/5/2012-8الموحد المتوقع عقده خالل الفترة 
.  بالقاهرة8/4/2012-1لمؤتمر العمل العربي خالل الفترة ) 39(عقدت الدورة  .4

متابعة موضوع العقد تضمن جدول أعمال المؤتمر عددا من المواضيع الهامة مثل 
 وبرامج مكافحة البطالة في الوطن العربي وسبل ،)2020-2010(العربي للتشغيل 

تطويرها وتكامل دور القطاعين العام والخاص والحريات النقابية في الوطن 
العربي، وتطبيق اتفاقيات العمل العربية، كما ناقش المؤتمر تقرير المدير العام حول 

سبيالً للعدالة االجتماعية إلى جانب إنجازات منظمة العمل الحماية االجتماعية 
 اتخذ المؤتمر ، كما2014، 2013العربية ومشروع موازنة وخطة المنظمة لعامي 

قرارات بشأن تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية، كذلك 
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 العربية عن فريق ناقش المؤتمر موضوع تعيين المدير العام المساعد لمنظمة العمل
  ). 2016-2012(الفترة أصحاب األعمال عن 

انعكست االحتجاجات والثورات والتوترات االجتماعية والسياسية التي سادت  -
المنطقة العربية على المناقشات والحوارات والخطابات التي ألقيت في المؤتمر 

الكبير وكان هناك تركيز واضح على األسباب والدوافع لهذا الحراك الشعبي 
ولذلك كان الكل يتحدث عن البطالة والفقر وتدني األجور والتهميش وانتشار 

وبصورة أكثر وضوحاً كان ذلك عند مناقشة . الفساد وانعدام الحماية االجتماعية
المؤتمر لتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، هذا التقرير الذي تضمن 

ع الحماية االجتماعية على المستوى تناول أوضا"الفصل األول "أربعة فصول 
استعرض األزمات المالية االقتصادية والعالمية " الفصل الثاني"العربي أما 

فقد تحدث عن العالقة " الفصل الثالث"وتزايد تحديات الحماية االجتماعية ، أما 
" فصله الرابع"بين الحماية االجتماعية والعالقة االجتماعية وينتهي التقرير في 

 .ر تكامل الجهود لتفعيل الحماية االجتماعية ضماناً لعدالة اجتماعية أفضل بمحو

عقدت في مؤتمر العمل العربي مائدة مستديرة وعدد من اللجان تناولت موضوع  -
التشغيل وبرامج مكافحة البطالة في الوطن العربي وتكامل دور القطاعين العام 

 . والخاص في التنمية بالدول العربية

ير المدير العام اتخذ المؤتمر قراراً يتضمن عددا من الدعوات بخصوص تقر -
والمقترحات حيث أكد أن الضمان االجتماعي حق من حقوق اإلنسان وهو 
ضرورة اجتماعية وحاجة اقتصادية تسهم في تحقيق العدالة االجتماعية ويخفف 

ا المؤتمر وقد دع. من أثر األزمات االقتصادية ويعزز اإلنتاجية والقابلية للتشغيل
األمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى اإلسراع في إقامة السوق العربية 
المشتركة لضمان تسهيل انتقال رؤوس األموال والسلع التجارية والقوى العاملة 
العربية، كما طالب المؤتمر األمانة العامة للجامعة بتحقيق التكامل االقتصادي 
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 ةديق التمويل العربية إلقامة مشاريع اقتصاديالعربي من خالل توسيع مهام صنا
 .على المستوى القومي تسهم في توفير فرص العمل ومواجهة تحدى البطالة

أما بخصوص متابعة تنفيذ العقد العربي للتشغيل اتخذ المؤتمر قراراً بدعوة  -
 الدول العربية التي لم تعتمد العقد العربي للتشغيل واإلستراتيجية العربية للتدريب

والتعليم التقني والمهني إلى اعتمادها، كما طالب المؤتمر أطراف اإلنتاج الثالثة 
 مع منظمة العمل العربية بشأن العمل ن من التعاودفي الدول العربية بالمزي

  .بمتطلبات تنفيذ العقد العربي للتشغيل
 اعتمد المؤتمر إعالن بيروت بشأن الحقوق والحريات النقابية ودعا الدول  -

ربية للعمل على ترسيخ ما تضمنه اإلعالن من مبادئ والعمل بها لتعزيز الع
  . وتنمية الحقوق والحريات النقابية

منظمة العمل العربية من الفرق اتخذ المؤتمر قرارات بتشكيل مجلس إدارة  -
وتشكيل هيئة الرقابة المالية للمنظمة وتشكيل ) 2014-2012( سنتين ةالثالثة لمد

قابية بالمنظمة وتشكيل لجنة شؤون عمل المرأة العربية للفترة لجنة الحريات الن
)2012-2014 .( 

التقى معالي األمين العام للجامعة السادة معالي الوزراء ورؤساء وفود الفرق  -
الثالثة المشاركين في مؤتمر العمل العربي وقد ألقى معاليه كلمة أشار فيها إلى 

العربي في ظل الظروف والمتغيرات أن األنظار تتجه اآلن إلى مؤتمر العمل 
التي تشهدها المنطقة العربية وطالب المؤتمر بتقديم رؤية واضحة ومقترحات 

  . عملية للتعامل مع التطورات والتحوالت الراهنة في المنطقة العربية 
قام األعضاء والمشاركون في أعمال مؤتمر العمل العربي بتكريم معالي  -

ام السابق لجامعة الدول العربية لجهوده المقدرة في عمرو موسى األمين الع/السيد
 . تطوير وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك 
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 :موضوع تعيين المدير العام المساعد لمنظمة العمل العربية  -

هذا الموضوع الكثير من النقاش والجدل في المؤتمر، حيث أن المنظمة أثار 
 المدير العام المساعد لمكتب العمل تعيين" وزعت وثيقة البند الثامن بعنوان 

، تضمنت الوثيقة )"2016-2012(العربي عن فريق أصحاب األعمال للفترة 
الموزعة ضوابط الترشيح لشغل منصب المدير العام المساعد والسيرة الذاتية 

وقد انسحب المرشح السوري . للمرشحين الثالثة من األردن، وسوريا، والسودان
والسودان، وقد الحظ وفد األمانة العامة للجامعة أن وتبقى مرشحا األردن 

شروط الترشح لهذا المنصب المشار إليها في الوثيقة تتعارض مع أحكام النظام 
األساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة وتتعارض كذلك مع 
اإلجراءات والضوابط التي سبق لمؤتمر العمل العربي أن اعتمدها في دورته 

حيث أن النظام ) 2010مملكة البحرين مارس (بعة والثالثين بالمنامة السا
 فقرة )11(األساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة تنص المادة 

يشترط للتعيين في هذا المنصب أن يكون أتم من العمر ج منه  صراحة على أنه 
أن ضوابط الترشح كما . ثالثة وعشرين عاماً ولم يتجاوز خمسة وخمسين عاماً 

لمنصب المدير العام المساعد لمنظمة العمل العربية والمعتمدة من مؤتمر العمل 
العربي تنص صراحة في الفقرة رابعاً على أنه يجب أن ال يزيد عمر المرشح 

 سنة عمالً بالنظام األساسي 55لمنصب المدير العام المساعد عند التعيين عن 
  .ية المتخصصةالموحد لموظفي المنظمات العرب

 مدير عام المنظمة  بتنبيهقام وفد األمانة العامة للجامعة وقبل مناقشة البند الثامن  -
والمستشار القانوني للمنظمة إلى أن المعلومات التي قدمت ألعضاء المؤتمر 
بشأن شروط الترشيح لهذا المنصب غير صحيحة وربما تكون هذه المعلومات 

 يخالف لألنظمة واللوائح الموحدة وقرارات سببا في صدور قرار من المؤتمر
 .  المجلس االقتصادي واالجتماعي



 -139-

عاماً، ولكن فريق أصحاب ) 55(أحد المرشحين من األردن والسودان تجاوز  - 
 كان له رأى آخر المساعداألعمال المعني باالنتخابات لمنصب المدير العام 

وبرغم التوضيحات التي وذلك باالستناد إلى المعلومات التي قدمتها المنظمة، 
قدمها رئيس وفد األمانة العامة لجامعة الدول العربية في الجلسة العامة وفي 
اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الموضوع، وكان رأى األمانة العامة للجامعة 

لكن المستشار القانوني لمنظمة العمل العربية له تفسيرات أخرى استناداً . واضحاً
ت المجلس االقتصادي واالجتماعي والتي أكدت على نصوص كما يقول لقرارا

وتحديداً سابقة في النظام األساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة 
التي تنص على أن ال يتجاوز سن المدير العام المساعد في المنظمات العربية ) 9(المادة 

موضوع كان عن التعيين ورغم أن ال. المتخصصة اثنان وستين عاماً عند ترك منصبه
 . فقد كان المستشار القانوني للمنظمة يتحدث عن نهاية الخدمة لشاغل هذا المنصب

رغم التوضيحات التي قدمها رئيس وفد األمانة العامة للجامعة إال انه صدر  -
قرار من مؤتمر العمل العربي باختيار المرشح األردني بناء على توصية فريق 

يس وفد األمانة العامة للجامعة تنفيذا لقرارات المجلس أصحاب األعمال وقام رئ
االقتصادي واالجتماعي بتسليم معالي الوزير الفلسطيني رئيس المؤتمر موقف 
األمانة العامة للجامعة كتابة موضحاً أن قرار المؤتمر مخالف لألنظمة واللوائح، 

 معلناً علماً أن جميع أعضاء الوفد السوداني الثالثي انسحب من المؤتمر
احتجاجه على صدور قرار مخالف لألنظمة ولقرارات المجلس االقتصادي 
واالجتماعي ، ولكن في اليوم األخير وقبل انعقاد الجلسة الختامية للمؤتمر تم 
التوصل لتوافق بين جميع األطراف المعنية تم بموجبه تأجيل تنفيذ قرار المؤتمر 

العمل العربية وإحالة الموضوع بشأن تعيين المدير العام المساعد لمنظمة 
  .للمجلس االقتصادي واالجتماعي

اجتماع المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية عقد  .5
  : أهم القرارات الناتجة عنه ما يلي ومن بالقاهرة19/4/2012-15خالل الفترة 
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رات المجلس التنفيذي في بداية االجتماع استعرض المدير العام للمنظمة قرا •
السابقة وأوضح اإلجراءات التي اتخذتها المنظمة لتنفيذ تلك القرارات، وقد انتقد 
عدد من الوزراء اإلجراءات التي اتخذت من قبل المنظمة الستكمال دراسة األثر 
التدريبي والمنهجية التي اتبعت في الدراسة وتكليف أحد الخبراء بإجراء دراسة 

التدريبي، وبعد النقاش اتخذ المجلس قراراً بأن يتم إجراء معمقة عن األثر 
دراسة شاملة لنشاطات المنظمة بواسطة مكتب استشاري أجنبي ذو سمعة مميزة 
مع االستعانة ببعض الخبراء في المنطقة العربية وفق منهجية محددة للوصول 

تياجات إلى الرؤية المستقبلية المتوسطة وبعيدة المدى للمنظمة  بما يخدم اح
 . الدول العربية وفق المستجدات في الساحة العربية

اطلع المجلس التنفيذي على الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية  •
 وتقرير المراقب المالي الداخلي 2011لعام للمنظمة وتقرير مدقق الحسابات 

   2011لعام
هيئة الرقابة المالية وقد الحظ المجلس أن هناك تناقضا واضحا بين تقرير  •

للمنظمة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي وأن المعايير التي استخدمها مدقق 
الحسابات الخارجي غير عملية وال تؤدي إلى مراجعة دقيقة وفاعلة لحسابات 
المنظمة، وعليه قرر المجلس إلغاء التعاقد مع مكتب مدقق الحسابات الخارجي 

مثل في كثرة األخطاء وعدم تحري الدقة في الحالي نتيجة لضعف أدائه المت
األرقام المالية وتكليف المدير العام للمنظمة بالبحث عن مكاتب للتدقيق ذات 
سمعة متميزة من بين المكاتب المحلية كما طلب المجلس أن يقوم مدقق 
الحسابات الخارجي والمراقب الداخلي للمنظمة بعرض تقريرهما مستقبالً مباشرة 

س التنفيذي تمشياً مع ما هو معمول به في المنظمات العربية أمام المجل
المتخصصة األخرى، كما قرر المجلس اعتماد الحسابات الختامية والمركز 
النقدي والقوائم المالية في ضوء مالحظات هيئة الرقابة المالية والتدقيق 

  .الخارجية 
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 وقرر 2014-2013 ناقش المجلس الخطة والموازنة التقديرية للمنظمة للعامين •
) 5ر000ر000( إجمالي قدره غاعتماد الموازنة التي قدمتها المديرية العامة بمبل

 .2014-2013لكل عام من عامي الخطة ) خمسة مليون دوالر أمريكي(

اطلع المجلس على الترشيحات المقدمة من ست من  الدول العربية األعضاء  •
لس عدم استيفاء جميع المرشحين لشغل وظيفة المدير العام المساعد، والحظ المج

للشروط المطلوبة، وكان هناك استياء عام ألن هذه ثالث مرة يعرض هذه 
الموضوع دون جدوى، وأشار بعض أعضاء المجلس أن عدم إدراج المنظمة 
لبدل السكن ضمن مرتب المدير العام المساعد عند إعالن شغور هذه المنصب 

د تقديم مرشحين لشغل هذه المنصب،  ساهم في إحجام بعض الدول األعضاء عن
  : وبعد المناقشة تقرر 

إعادة اإلعالن عن وظيفة المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتنمية ((* 
  اإلدارية 

–المملكة األردنية الهاشمية (تشكيل لجنة من أعضاء المجلس تتكون من   * 
للنظر )  العربية جمهورية مصر– ن سلطنة عما–المملكة العربية السعودية 

في شروط شغل وظيفة المدير العام الساعد من أجل إعادة النظر فيها حتى 
على أن تقدم اللجنة تقريرها في . يمكن استقطاب عدد أكبر من المرشحين

مدة أقصاها شهر من اآلن، وتعرض على أعضاء المجلس التنفيذي 
ن المديرية العامة والجمعية العمومية بالتمرير إلجازة هذه الشروط حتى تتمك

 .  من فتح باب اإلعالن عن الوظيفة مرة أخرى

أن يتم موافاة المجلس التنفيذي بكافة الوثائق الخاصة بالمرشحين قبل انعقاد   * 
 .))المجلس بما في ذلك السيرة الذاتية والشهادات وغيرها

مة أما بخصوص اجتماع الجمعية العامة للمنظمة فقد وافق أعضاء الجمعية العا •
على توصية المجلس التنفيذي بإلغاء التعاقد مع مكتب مدقق الحسابات الخارجي 

 .لضعف أدائه وعدم تحري الدقة في األرقام المالية التي قدمها
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لعامي صادقت الجمعية العمومية على الخطة والموازنة التقديرية للمنظمة  •
الر خمسة ماليين دو( $ 5,000,000 بمبلغ إجمالي وقدره 2014 -2013
لكل سنة، وفق ما جاء بالمشروع المقدم من اإلدارة العامة على أن ) أمريكي

من مساهمات الدول % 20،  و %80تمول الموازنة تمويالً ذاتياً بنسبة 
 .األعضاء

بخصوص قرارات المجلس التنفيذي كما اطلعت الجمعية العمومية على  •
مناقشة ، صادقت الجمعية ترشيحات الدول لوظيفة المدير العام المساعد، وبعد ال

بإعادة فتح ) 95(العمومية على قرار المجلس التنفيذي في دورة انعقاده العادية 
 من باب الترشيح واإلعالن عن وظيفة المدير العام المساعد ، وتشكيل لجنة

أعضاء المجلس تضم كال من المملكة األردنية الهاشمية، المملكة العربية 
مهورية مصر العربية، للنظر في شروط شغل السعودية، سلطنة عمان، ج

. الوظيفة من أجل إعادة النظر فيها حتى يمكن استقطاب عدد أكبر من المرشحين
على أن تقدم اللجنة تقريرها في مدة أقصاها شهر من اآلن، وتعرض على 
أعضاء المجلس التنفيذي والجمعية العمومية، بالتمرير إلجازة هذه الشروط حتى 

رية العامة من فتح باب اإلعالن عن الوظيفة ، على أن يتم موافاة تتمكن المدي
المجلس التنفيذي بكافة الوثائق الخاصة بالمرشحين قبل انعقاد المجلس بما في 

 .ذلك السيرة الذاتية والشهادات وغيرها

الموافقة على التجديد للمجلس التنفيذي للمنظمة للعامين القادمين ويتكون المجلس  •
المملكة األردنية الهاشمية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، المملكة : من كل من

العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، المملكة 
على أن تلتزم الدول األعضاء بأن يكون تمثيلها في اجتماعات المجلس . المغربية

 .التنفيذي على مستوى معالي الوزراء
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مانة العامة للجامعة التي قدمت في اجتماع المجلس التنفيذي والجمعية مالحظات األ -
  -:العمومية للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية

تم توضيح الكثير من األمور المتعلقة بقرارات مجلس الجامعة العربية، والمجلس  -
االقتصادي واالجتماعي وتوصيات لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة وقرارات 

 . التنسيق العليا للعمل العربي المشتركلجنة

تم التأكيد على ضرورة التزام المنظمات العربية المتخصصة بتنفيذ كافة قرارات  -
المجلس االقتصادي واالجتماعي واألنظمة واللوائح والنماذج الموحدة للمنظمات 
العربية المتخصصة والمعتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي بصفته 

القومية لمؤسسات العمل العربي المشترك وقراراته ملزمة ونهائية، المرجعية 
وتلغي حكماً أية قرارات أو تعليمات تتعارض معها حسب ما جاء في القرار 

  1919رقم ) 89( الدورة توقرارا)  12/2/2009 –83ع .د- 1758(رقم
 .9/2/2012بتاريخ 

رد المديرية العامة دار نقاش وجدل كبير حول  تقرير هيئة الرقابة المالية و -
، وقد أكد المشاركون في اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة أهمية هعلي

 .التزام المنظمة بتنفيذ توصيات ومالحظات هيئة الرقابة المالية للمنظمة

كان هناك انتقاد حاد من المدير العام للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية للنظام  -
موحد للمنظمات العربية المتخصصة والمعتمد من المجلس المالي والمحاسبي ال

االقتصادي واالجتماعي بالرغم من أن ممثلي المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
شاركوا في إعداده ، فقد وصف المدير العام للمنظمة النظام بأنه نظام متخلف 

دية بأن وغير مرن، وقد أوضح  السفير األمين العام المساعد للشؤون االقتصا
النظام أعدته لجنة فنية متخصصة من الدول األعضاء في المجلس االقتصادي 
واالجتماعي بمشاركة المنظمات العربية المتخصصة، وهو نظام حديث ومواكب 

 .لكل التطورات والتغيرات في المرحلة القادمة 
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ألمانة كما كان هناك انتقاد حاد من مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ل -
العامة للجامعة حيث ذكر أن األمانة العامة لجامعة الدول العربية ال يوجد بها 
رقابة مالية من أية جهة، ومن أي نوع بالرغم من أن موازنتها اكبر من موازنة 
المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، وقد أوضح السفير األمين العام المساعد 

عامة لجامعة الدول العربية تخضع لنوعين من للشؤون االقتصادية أن األمانة  ال
 باألمانة العامة، ةالرقابة وهى الرقابة الداخلية متمثلة في قطاع الرقابة المالي

والرقابة الخارجية متمثلة في الهيئة العليا للرقابة المشكلة من عدد من الدول 
 . األعضاء بقرار من  مجلس جامعة الدول العربية

عات المجلس التنفيذي أن تشكيل هيئات الرقابة المالية تم التوضيح في اجتما -
 التنفيذية للمنظمات العربية المتخصصة واختيار المدير العام المساعد سوالمجال

 . هي من اختصاص الجمعيات العمومية للمنظمات حصراً

تم االتفاق على إلغاء التعاقد مع مكتب مدقق الحسابات الخارجي الحالي للمنظمة  -
لتنمية اإلدارية نتيجة لضعف أدائه المتمثل في كثرة األخطاء وعدم العربية ل

تحري الدقة في األرقام المالية وتكليف مدير عام المنظمة بالتعاقد مع مكتب 
العربية للتنمية دولي وآخر محلى لضمان المراجعة الدقيقة لحسابات المنظمة 

 .اإلدارية

اً لقرار المجلس االقتصادي تم التوضيح أن األمانة العامة للجامعة وتنفيذ -
 طلبت من المنظمات 5/5/2011بتاريخ ) 87( الدورة 1873واالجتماعي رقم 

 لشغل العربية المتخصصة موافاتها بالمواصفات والشروط والمؤهالت المطلوبة
منصبي المدير العام والمدير العام المساعد ووضع معايير للمفاضلة بين االختيار 

العام المساعد في المنظمة على أن تكون هذه المواصفات  والمدير مللمدير العا
 .عتمدة من الجمعية العامة للمنظمةوالشروط والمؤهالت م
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اعترضت جمهورية مصر العربية وتحفظت على عدم اختيار المرشح المصري  -
لمنصب المدير العام المساعد للمنظمة، باعتبار أنه مستوف للشروط المعلن 

  . عنها
 العربية للتنمية الزراعية ة للمنظمالتنفيذيعية العامة والمجلس عقد اجتماع الجم .6

وأهم القرارات الصادرة .  في سلطنة عمانط بمسق23/4/2012-21خالل الفترة 
 :عنه

الطلب من الدول األعضاء والمجلس التنفيذي للمجلس دعم جهود المنظمة  -
مية والدولية الدول وصناديق ومؤسسات التمويل اإلقليوالسعي معها للطلب من 

والقطاع الخاص العربي لتمويل المشروعات واألنشطة المدرجة في خطة 
 والتي يتوقف تنفيذها على توفير مصادر تمويل 2014 ، 2013المنظمة لعامي 

خارجية، كما أكدت الجمعية العامة على المنهجية التي تتبعها اإلدارة العامة 
رك ونطاق جغرافي أشمل، للمنظمة بشأن تنفيذ مشروعات ذات اهتمام مشت

 .تشترك في تنفيذها أكثر من دولة عربية

 1888أكدت الجمعية العامة على قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  -
 بدعوة الدول العربية والمنظمات 15/9/2011 بتاريخ 88الصادر عن الدورة 

 أوضاع  إلعداد تقريرالعربية المتخصصة المعنية إلى تقديم البيانات الالزمة
 .األمن الغذائي العربي إلى المنظمة في المواعيد المحددة

عقد االتفاق الموقع بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية  تقرر اعتماد  -
 ومساهمة األمانة العامة 18/3/2012يخ  بتاروالمنظمة العربية للتنمية الزراعية

 تكلفة هذه المشروعات مع للجامعة بمبلغ ثالثة ماليين دوالر أمريكي من إجمالي
بذل جهودها لدى الدول العربية التي التزمت بمعالجة األوضاع اإلنسانية في 

وتكلفة المشاريع )  ماليين دوالر3(لتكملة الفارق بين التمويل المتاح دارفور 
 .وذلك بالتعاون مع المنظمة)  دوالر أمريكي4.095.000(المزمع تنفيذها 
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منظمة على إحداث شبكة عربية للموارد الوراثية وافقت الجمعية العامة لل -
الحيوانية، كما وافقت على وثيقة القانون االسترشادي العربي الموحد للحجر 
البيطري، وكلفت اإلدارة العامة للمنظمة بإحاطة المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 . بالقانون وتعميمه على جميع الدول العربية لالسترشاد بأحكامه 

 على الدراسة التي قدمتها المنظمة والخاصة بإحداث آلية عربية لتمويل الموافقة -
التنمية الزراعية واألمن الغذائي العربي، كما أوصت الجمعية العامة بإدراج 

: موضوع أحداث اآللية العربية على جدول أعمال القمة العربية التنموية
 .2013 في الرياض االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة المقرر عقدها

وافقت الجمعية العامة على إحداث برنامج للتنمية الزراعية في جمهورية  •
الصومال، وطلبت من الدول األعضاء والمجلس التنفيذي واإلدارة العامة 
للمنظمة السعي الستقطاب التمويل للبرنامج بالتنسيق مع األمانة العامة لجامعة 

لتنموية والتمويلية العربية واإلقليمية الدول العربية من الدول والمؤسسات ا
 .والدولية

 تقرر الترحيب بانضمام جمهورية القمر المتحدة عضواً عامالً في المنظمة على  •
أن تحدد المساهمة السنوية لجمهورية القمر المتحدة في موازنة المنظمة وفقاً 

 .لنسبة مساهمتها في موازنة األمانة العامة لجامعة الدول العربية

لموافقة على االتفاقية المعدلة إلنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية حسب  ا •
الصيغة التي قدمتها إدارة المنظمة على أن تحال إلى األمانة العامة للجامعة 
العربية الستكمال اإلجراءات الالزمة بشأنها على أن تصبح االتفاقية المعدلة 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي سارية المفعول اعتباراً من تاريخ موافقة
 .ولقرار مجلس الجامعة العربية عليها

وافقت الجمعية العامة على توصية المجلس التنفيذي بتعديل دورات انعقاد  -
المجلس التنفيذي العادية لتصبح ثالث دورات بدالً من أربع بين كل جمعية عامة 
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 انعقاد الدورة وأخرى وبمعدل دورة واحدة كل ثمانية أشهر، وبحيث يتزامن
 .الثالثة للمجلس مع عقد الجمعية العامة للمنظمة

قررت الجمعية العامة للمنظمة تشكيل عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة  -
دولة اإلمارات العربية المتحدة، الجمهورية : ( على النحو التالي2012-2014

ورية جيبوتي، التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمه
 ).جمهورية السودان، ليبيا، جمهورية مصر العربية

 من 2014، 2013وافقت الجمعية العامة على تشكيل هيئة الرقابة المالية للعامين  -
المملكة األردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، : (الدول األعضاء التالية

 ).جمهورية السودان، دولة قطر، جمهورية مصر العربية

وافقت الجمعية العامة على االعتمادات المالية المطلوبة لموازنة المنظمة لكل من  -
سبعة ماليين وستمائة وثمانية  (7.638.800 بمبلغ 2014 ، 2013عامي 

سبعة  (7.748.800 ومبلغ 2013 دوالر أمريكي لعام )وثالثين ألف وثمانمائة
 .2014 دوالر أمريكي لعام )ماليين وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة

 الدولي بخصوص موضوع األموال التي كانت محجوزة لدى المصرف العربي -
بالقاهرة استمعت الجمعية العامة للعرض الذي قدمه مدير عام المنظمة حول 

 وبعد المناقشة ،ه األخير مع معالي األمين العام للجامعةئلقاحول والموضوع 
 إلى معالي األمين العام لجامعة الدول العربيةكر قررت الجمعية العامة توجيه الش

لتجاوبه مع طلب المدير العام للمنظمة بمعالجة موضوع أموال المنظمة التي 
كانت محجوزة لدى المصرف العربي الدولي بالقاهرة وتوجيهه الجهات 
المختصة باألمانة العامة للجامعة إلدراج هذه المبالغ بموازنة األمانة العامة 

 تمهيداً لتحويلها إلى المنظمة، كما طلبت الجمعية العامة من 2013عة لعام للجام
أصحاب المعالي أعضاء الجمعية العامة بدعم موضوع استرجاع أموال المنظمة 

وذلك ) وزارات الخارجية(موضوع البحث لدى الجهات المختصة ببلدانهم 
 .  2013لجامعة لعام لضمان إدراج المبالغ المطلوبة في موازنة األمانة العامة ل
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/ بناء على اقتراح المدير العام للمنظمة وافقت الجمعية العامة على تعيين السيد -
 .محمد الحافظ الباقر محمد في وظيفة رئيس وحدة الرقابة الداخلية للمنظمة

تنتهي في بما أن والية المدير العام الحالي للمنظمة والفترة االولى  -
 من النظام الفصل الرابع) 9(من المادة ) أ(فقرة ، وعمالً بمقتضى ال30/4/2013

األساسي الموحد لموظفي المنظمات العربي المتخصصة فإنه يتوجب اإلعالن 
عن شغور منصب المدير العام للمنظمة قبل عام من انتهاء الفترة األولى لوالية 
المدير العام الحالي، وعليه تم إدراج موضوع اإلعالن عن شغور منصب المدير 

وقد تقدم معالي وزير الزراعة . لعام للمنظمة على جدول أعمال الجمعية العامةا
طارق الزدجالي لفترة / في المملكة األردنية الهاشمية باقتراح بالتمديد للدكتور

ثانية دون اإلعالن عن شغور المنصب باعتبار أن الجميع موافقون على التجديد 
 .                   يةللمدير العام الحالي للمنظمة لوالية ثان

أوضح ممثل األمانة العامة للجامعة في االجتماعات أن التمديد يخالف قرارات  -
المجلس االقتصادي واالجتماعي وأن التجديد تطبق فيه جميع إجراءات وشروط 

الموحد لموظفي المنظمات التعيين ألول مرة، وعليه فإن أحكام النظام األساسي 
المنظمة لإلعالن عن شغور المنصب في العربية المتخصصة تدعو 

 وفتح الباب أمام الدول الراغبة في تسمية مرشحين لشغل منصب 30/4/2012
المدير العام عن طريق وزارات خارجيتها وإبالغ األمانة العامة للجامعة لتعميمه 
على الدول األعضاء، وعليه اتخذت الجمعية العامة قراراً بإشعار جميع الدول 

ألمانة العامة للجامعة بشغور وظيفة المدير العام للمنظمة العربية العربية وا
للتنمية الزراعية وفتح الباب أمام الدول الراغبة لتسمية مرشحين لشغل المنصب 

  .28/2/2013على أن يقفل باب تقديم الترشيحات في 
للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية ) 41(عقد اجتماع الدورة  .7

 : بتونس، ومن أهم القرارات التي اتخذت27/4/2012- 25لتعدين خالل الفترة وا



 -149-

 لرد ، واستمع2011اطلع المجلس على تقرير هيئة الرقابة المالية للمنظمة لعام  -
المدير العام على التقرير، وطلب المجلس من اإلدارة العامة للمنظمة تنفيذ 

لالجتماع س عشر ورفع التقرير توصيات هيئة الرقابة المالية في اجتماعها الساد
 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي 21

 .2012واالجتماعي المقرر عقده بالدار البيضاء في األسبوع األول من يوليو 

 إلى الجمعية 2011قرر المجلس رفع تقرير المراقب المالي الداخلي للعام المالي  -
ومن ثم رفعه لألمانة العامة . 2012حزيران /القادم يونيوالعامة في اجتماعها 

للجامعة لعرضه على االجتماعات القادمة للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة 
 .المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي

الالئحة ) البند الحادي عشر(عند عرض موضوع اللوائح التنفيذية للمنظمة  •
المحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة التنفيذية للنظام المالي و

والالئحة التنفيذية لنظام المشتريات واألشغال والخدمات والالئحة التنفيذية لنظام 
المخازن، أوضح ممثل األمانة العامة للجامعة أن التوجه اآلن في اللجنة الفنية 

 لألنظمة المعنية بالنظام المالي والمحاسبي الموحد هو إعداد لوائح تنفيذية
الموحدة المعتمدة من المجلس االقتصادي واالجتماعي، والمقصود بهذه األنظمة 

النظام المالي والمحاسبي الموحد ونظام المشتريات الموحد ونظام المخازن : وه
وقد أوضح مدير عام المنظمة أن هناك . الموحد للمنظمات العربية المتخصصة

ليه أعدت المنظمة هذه اللوائح التنفيذية فراغا تشريعيا اآلن في هذا المجال، وع
وعندما تنتهي اللجنة الفنية المعنية من إعداد هذه اللوائح التنفيذية الموحدة سيتم 

 .إلغاء اللوائح التي أعدتها المنظمة

المجلس التنفيذي وأعضاء هيئة قبل عرض موضوع انتخاب وتعيين أعضاء  -
ابات القانوني لتدقيق حسابات المنظمة الرقابة المالية للمنظمة وتعيين مراقب الحس

، أوضحت األمانة العامة للجامعة قرارات المجلس 2014 و2013للسنتين 
االقتصادي واالجتماعي التي تؤكد أن تشكيل هيئات الرقابة المالية والمجالس 
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التنفيذية للمنظمات العربية المتخصصة يتم في إطار الجمعيات العامة للمنظمات 
، وكذلك فإن الجهة المعنية بتعيين مراقب الحسابات القانوني هي العربية حصراً

وعليه قرر المجلس التنفيذي رفع ترشيحات الدول . الجمعية العامة للمنظمة
األعضاء والترشيحات التي سترد الحقاً بشأن انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي 

 والعشرين، كما قرر وهيئة الرقابة المالية إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية
المجلس تكليف اإلدارة العامة للمنظمة برفع العروض الخاصة بتعيين مدقق 

  .الحسابات القانوني إلى الجمعية العامة للمنظمة في دورتها القادمة
لهيئة للمؤتمر العام ل) 24(للمجلس التنفيذي، والدورة ) 49(عقدت اجتماعات الدورة  .8

ومن .  بالجمهورية التونسية13/05/2012 -7العربية للطاقة الذرية خالل الفترة 
  : أهم قرارات المجلس التنفيذي ما يلي

أكد المجلس على مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعهد  •
الكوري لألمان النووي من أجل تحقيق األهداف المنصوص عليها في المبادئ 

وأخيراً أكد المجلس . ساسية للشبكة العربية لهيئات الرقابة النووية واإلشعاعيةاأل
على ضرورة تقييم البرامج النووية العربية في ظل مستجدات حادثة فوكوشيما 
النووية، واستخالص العبر والدروس المستفادة من الحوادث النووية واإلشعاعية 

 من الهيئة التنسيق بين الدول والتشاور بين الدول العربية في ذلك، وطلب
العربية من أجل تعزيز األمان النووي واالستعداد واالستجابة للطوارئ 

  .  اإلشعاعية والنووية
وافق المجلس التنفيذي للهيئة على اعتبار وظائف الفئتين الثانية والثالثة وظائف  •

والمنظمات دائمة وذلك أسوة بزمالئهم في األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
وقد تحفظ وفد الجمهورية العربية السورية على القرار، . العربية المتخصصة

وعلى تسوية أوضاع الموظفين وفقاً لمؤهالتهم وسنوات خبرتهم أسوة بزمالئهم 
  .   في األمانة العامة لجامعة الدول العربية
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رية عدة كما أصدرت الجمعية العامة للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذ -
  :      قرارات أهمها

أكد المؤتمر العام على أن الهيئة هي الذراع التقني المتخصص، والجهة  •
االستشارية الوحيدة لألمانة العامة لجامعة الدول العربية في كل ما يتعلق 
باالستخدامات السلمية للطاقة النووية، وعلى ضرورة تنسيق جامعة الدول 

ع بتنفيذ أي نشاط في مجال الطاقة الذرية العربية مع الهيئة عند الشرو
واستخداماتها حتى تضعه في سياقه ضمن خططها لتنفيذ اإلستراتيجية لعدم 

  .تكرار الجهد
الترحيب بقرار انضمام الجمهورية اإلسالمية الموريتانية للهيئة، والطلب من  •

ية معالي األمين العام لجامعة الدول العربية مواصلة االتصال بالدول العرب
  .غير األعضاء في الهيئة بغية االنضمام إليها

وافق المؤتمر العام للهيئة على اعتبار وظائف الفئتين الثانية والثالثة في  •
الهيئة العربية للطاقة الذرية وظائف دائمة وذلك أسوة بزمالئهم في األمانة 
العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة وفقاً لقرار 

 الذي يعتبر نافذاً على 1770/2لمجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ا
وقد تحفظ وفد الجمهورية العربية السورية . المنظمات العربية المتخصصة

  .    على القرار
طلب المؤتمر العام من اإلدارة العامة للهيئة تقديم طلب إلى المجلس  •

لفئتين الثانية والثالثة االقتصادي واالجتماعي لمراعاة التعيين مستقبالً في ا
لخصوصية طبيعة العمل بالهيئة، وتقديم شروط ومعايير التعيين على الفئتين 
الثانية والثالثة في المستقبل وعرضها على المجلس التنفيذي في دورته 

  . القادمة
تم الطلب من اإلدارة العامة للهيئة الشروع في مراجعة اتفاقية اإلنشاء  •

  . ع قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعيوتحديثها بما يتوافق م
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وافق المؤتمر العام على تسوية أوضاع الموظفين وفقاً لمؤهالتهم وسنوات  •
  .  خبرتهم أسوة بزمالئهم في األمانة العامة لجامعة الدول العربية

االجتماع االستثنائي للجنة الفنية المعنية بالنظام المالي والمحاسبي الموحد عقد  .9
 بمقر األمانة العامة 10/5/2012- 8لعربية المتخصصة خالل الفترة للمنظمات ا
تمت الموافقة على التعديالت الالزمة واإلضافات التي تم إقرارها من للجامعة، و

 ونظامي المجلس االقتصادي واالجتماعي على النظام المالي والمحاسبي الموحد
لجامعة الدول العربية المشتريات والمخازن وعلى بعض مقترحات األمانة العامة ل

 :والمنظمات العربية المتخصصة في هذا الشأن ومنها

الموافقة على النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة،  •
 . ونظامي المشتريات الموحد والمخازن الموحد للمنظمات العربية المتخصصة

 وحدات الرقابة الداخلية الموافقة على مشروع الالئحة التنظيمية الموحدة لعمل •
 . للمنظمات العربية المتخصصة

إرسال مشروع الالئحة التنظيمية الموحدة لعمل وحدات الرقابة الداخلية  •
للمنظمات العربية المتخصصة إلى الدول األعضاء والمنظمات العربية 
المتخصصة إلبداء الرأي وموافاة األمانة العامة للجامعة بمالحظاتها ومرئياتها 

 .ل مشروع الالئحةحو

عقد اجتماع للجنة الفنية المعنية بالنظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات  •
العربية المتخصصة قبل يومين من انعقاد االجتماع القادم للجنة المنظمات 

 لمراجعة ، وذلك12/7/2012-3للتنسيق والمتابعة والمقرر عقده خالل الفترة 
 دة لعمل وحدات الرقابة الداخلية للمنظماتمشروع الالئحة التنظيمية الموح

 .العربية المتخصصة قبل رفعها للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة

النظام المالي والمحاسبي الموحد ونظام المشتريات الموحد (رفع األنظمة الثالثة •
 للجنة 21لالجتماع ) المتخصصةونظام المخازن الموحد للمنظمات العربية 

ق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي المنظمات للتنسي
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 تمهيداً لعرضه على المجلس 12/7/2012-3والمقرر عقده خالل الفترة 
 .2012أيلول /االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة سبتمبر

بشأن األسس والضوابط لإليرادات والمصروفات على حساب التمويل الذاتي  •
 :توصي اللجنة بما يلي

فتح حساب خاص لكل مشروع ممول ذاتياً ويغلق إذا انتهى في نفس العام  -
  .ويدور الرصيد في حالة استمرار العمل به

أن تطبق على المشاريع الممولة ذاتياً األحكام الواردة بالنظام المالي  -
والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة واألنظمة واللوائح 

 .المعتمدة

بات الممولة التي يفتح لها حساب مستقل وتنظم لها محاسبة فيما يخص الحسا -
مستقلة وفقاً التفاقيات خاصة يشترطها الممول، فإنها يتم تدقيقها من قبل 

 .مراقب الحسابات القانوني للمنظمة

يقفل فائض المشروعات الممولة من الغير في حساب النتيجة ويرحل إلى  -
  .حساب االحتياطي العام 

 14/5/2012- 13لمجلس إدارة منظمة العمل العربية يومي ) 77(عقدت الدورة  .10
  :في الدوحة وصدر عنها قرارات أهمها ما يلي

الطلب من منظمة العمل الدولية زيادة مساعدتها ألطراف اإلنتاج في فلسطين  •
لمواجهة اآلثار المدمرة لسياسة االحتالل واالستيطان اإلسرائيلية والعمل على 

تفعيل الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية توفير الدعم الالزم ل
االجتماعية من أجل توفير العمل الكريم والالئق لعمال فلسطين وفقاً إلعالن 

 . منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل 

دعوة أطراف اإلنتاج في الوطن العربي وكافة منظمات وهيئات المجتمع المدني  •
م مختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني وأطراف اإلنتاج لتقدي
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لمواصلة صمودهم في مواجهة )  عمال– أصحاب عمال –حكومة (الثالثة 
 .االحتالل الفلسطيني

إجراء االتصاالت الالزمة مع المعنيين في منظمة العمل الدولية بشأن إصدار  •
 وظروف العمل الالئق وتطبيق قرار جديد يتضمن التأكيد على تأمين شروط

برامج منظمة العمل الدولية في هذا الشأن في الجوالن السوري المحتل وفقاً 
 .لمعايير العمل الدولية وإعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل

الطلب من المنظمات والهيئات الدولية والدول المانحة تقديم المساعدات الفنية  •
االقتصادية والصناعية والزراعية ألبناء الجوالن العربي والمالية لدعم المنشآت 

السوري المحتل، ودعم قدرات أصحاب األعمال لتطوير منشآتهم الصناعية، 
ومشاريعهم الزراعية ليتسنى لهم تجاوز آثار االحتالل العسكري واالستيطان 

 .اإلسرائيلي

سائل  إرسال رس، قرر المجل2014 – 2013امي بشأن موازنة المنظمة لع •
لوزراء العمل في الدول األعضاء لمخاطبة الوزراء األعضاء في المجلس 
االقتصادي واالجتماعي للدعم والموافقة على الموازنة المقترحة لمنظمة العمل 

 .العربية

بشأن المتأخرات، قرر المجلس إرسال رسائل إلى الدول التي عليها متأخرات  •
 هذه المتأخرات في مدة ال تتجاوز العامين وفقاً للبيانات المالية المعتمدة لتسديد

ودعوة أعضاء مجلس اإلدارة الممثلين لدول عليها متأخرات للعمل على سرعة 
تسوية هذه المتأخرات، وقيام وفد برئاسة المدير العام وعضوية اثنين من مجلس 

المغرب لبحث تسوية المتأخرات / الكويت / الجزائر : اإلدارة لزيارة كل من
 . عليها

عقد االجتماع االستثنائي للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس  .11
أقرت اللجنة .  باإلسكندرية22/5/2012-20االقتصادي واالجتماعي خالل الفترة 

جدول أعمالها المكون من مذكرة األمانة العامة الشارحة وتقرير لجنة التحقيق 
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والمالية المثارة في األكاديمية العربية للعلوم الخاصة بالبحث في المخالفات اإلدارية 
والتكنولوجيا والنقل البحري، المشكلة بموجب قرار المجلس االقتصادي 

كما تم توزيع ورقة . 5/5/2011 بتاريخ 1869رقم ) 87(واالجتماعي في دورته 
خذ أعدتها األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن الترتيب المت

اعتمدت اللجنة في بداية . من قبلها لمعالجة المالحظات الواردة بتقرير لجنة التحقيق
 :أعمالها المنهجية التالية بشأن دراسة تقرير وتوصيات لجنة التحقيق

o صرف النظر عن الشكاوى التي تبين للجنة التحقيق عدم صحتها. 

o توصيات محددة بحث الشكاوى التي تبين للجنة التحقيق صحتها وأعدت بشأنها 
  . وكذلك الشكاوى التي لم تبت لجنة التحقيق فيها 

   -:وبعد المناقشة والمداولة أوصت اللجنة بما يأتي 
  .صرف النظر عن الشكاوى التالية التي تبين للجنة التحقيق عدم صحتها: أوال
لك الشكاوى التي تبين للجنة التحقيق صحتها واتخذت بشأنها توصيات محددة، وكذ:ثانياً

 . الشكاوى التي لم تبت لجنة التحقيق فيها

  :التوصيات العامة للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة  : ثالثاً 
إحالة الوقائع والمخالفات التي أثبتتها لجنة التحقيق في تقريرها بحق رئيس  •

 وبعض أجهزة األكاديمية المعاونة -محمد فرغلي/  الدكتور-األكاديمية السابق
الشؤون القانونية باألمانة العامة لجامعة الدول العربية إلعداد التكييف إلى إدارة 

القانوني بشأنها وتحديد المسؤوليات وإرفاقها بتقرير وتوصيات هذه اللجنة تمهيداً 
 . لعرضها على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته القادمة 

الزمة، بما في ذلك اللجوء تكليف رئيس األكاديمية باتخاذ اإلجراءات القانونية ال •
إلى القضاء، بشأن المخالفات والتجاوزات التي أثبتتها لجنة التحقيق، وبما يحفظ 

 .حقوق ومصالح األكاديمية، على أن يتم تقديم تقرير متابعة بذلك 

التأكيد على مبدأ المساءلة بحق كل من ثبت أو يثبت مخالفته لألنظمة واللوائح  •
 .مية وكل من ثبت أو يثبت تسببه في إهدار أموالهاالمعمول بها في األكادي
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التأكيد على الجمعية العامة والمجلس التنفيذي لألكاديمية العربية للعلوم  •
والتكنولوجيا والنقل البحري القيام بدورهما بما يضمن عدم وقوع مثل هذه 

مية المخالفات والتجاوزات المالية واإلدارية والتي تسببت في هدر أموال األكادي
 .واألضرار بمصالحها

التأكيد على األكاديمية سرعة تشكيل هيئة الرقابة المالية واإلدارية وفقاً لقرارات  •
المجلس االقتصادي واالجتماعي ذات العالقة، على أن تعرض الشكاوى 
الموصى بعرضها على هيئة الرقابة في أول اجتماع لها، مع التأكيد على 

 الرقابة المالية واإلدارية لألكاديمية بالمستندات التي األكاديمية كذلك بموافاة هيئة
 . تطلبها للنظر في الشكاوى الموصى بإحالتها لها

التأكيد على سرعة تعيين المراقب الداخلي لألكاديمية وفقاً لقرارات المجلس  •
 . االقتصادي واالجتماعي ذات العالقة

في األكاديمية بما يحقق التأكيد على أهمية تطوير األنظمة واللوائح الداخلية  •
  .إحكام الرقابة الداخلية على أعمال األكاديمية

) 1(إحالة توصية لجنة التحقيق الواردة في تقريرها ضمن الشكوى رقم  •
دمج الحسابات المصرفية لألكاديمية إلى أقل عدد ممكن وذلك إلحكام "بخصوص 

 . يمية للنظر فيهاإلى هيئة الرقابة المالية واإلدارية لألكاد" الرقابة عليها

إسماعيل عبد الغفار /اإلشادة باإلجراءات التي اتخذها سعادة األستاذ الدكتور •
رئيس األكاديمية  بشأن معالجة بعض المخالفات التي وردت في تقرير لجنة 

 .التحقيق، ودعوته إلى مواصلة جهوده في هذا االتجاه 

 العربية للطيران المدني خالل  التنفيذي للهيئةسعقد اجتماع الجمعية العامة والمجل .12
 اللجان الفنية الخمس وتوصياتناقش تقارير  بالرباط و18/5/2012-14الفترة 

التابعة للهيئة العربية للطيران المدني، وأهم أنشطة وإنجازات الهيئة في مجاالت 
والبيئة والتعاون النقل الجوي والسالمة الجوية والمالحة الجوية، وأمن الطيران 

 لعامي واعتمدت الجمعية العامة برامج عمل الهيئة في هذه المجاالت الدولي،
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 الجمعية العامة للهيئة حق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول ، وأقرت2014و2013
 . على الخدمات والتسهيالت في المطارات أسوة بأفراد المجتمع العاديين

لحراس األمن على تم اعتماد عدد من األدلة اإلرشادية منها الدليل اإلرشادي  •
 .متن الطائرات

 قررت الجمعية العامة إعداد دراسة عن إنشاء وحدة عربية مشتركة للتحقيق في  •
 .الحوادث الجوية بالمنطقة العربية 

 قررت الجمعية العامة تكليف لجنة النقل الجوي بوضع القواعد االسترشادية  •
د األوروبي على أن للدول العربية التي تعتزم الدخول في مفاوضات مع االتحا

 .تعرض على هذه القواعد المجلس التنفيذي للهيئــة في اجتماعه القادم

قررت الجمعية العامة تكليف اإلدارة العامة للهيئة بمخاطبة األمانة العامة  •
للجامعة بطلب إحالة المواضيع المتعلقة بالطيران المدني إلى الهيئة العربية 

 الرأي فيها قبل عرضها على مجلس وزراء للطيران المدني لدراستها وإبداء
 .النقل العرب أو أي جهة أخرى

موافاة اإلدارة العامة للهيئة بالترشيحات التأكيد على الدول العربية ضرورة  •
 أشهر على األقل من موعد 6لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي قبل 

للمنظمة والمقرر ) 38 (االنتخابات والتي ستتم ضمن فعاليات الجمعية العمومية
  .2013عقدها في الربع األخير من سنة 

  تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي المقترح وفوض المجلس التنفيذي بمتابعة  •
تنفيذه، وقد أكد وفد األمانة العامة للجامعة على أهمية مصادقة المجلس 

 .االقتصادي واالجتماعي على الهيكل التنظيمي قبل تنفيذه

لمجلس التنفيذي تشكيل لجنة مصغرة من المملكة األردنية الهاشمية،  قرر ا •
المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، واألمانة العامة 

والتي تحفظ عليها المجلس لجامعة الدول العربية لمراجعة مواد اتفاقية الهيئة 
  ، وقد9/2/2012خ بتاري) 89(االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية 
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تدارس أعضاء اللجنة مواد االتفاقية التي كانت مثار نقاش مطول في المجلس 
التاسعة، (االقتصادي واالجتماعي وتوصلت اللجنة إلى مقترحات بتعديل المواد 

بحيث تتماشى مع األنظمة واللوائح ) العاشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة
واالجتماعي ، ولكن عند تقديم توصيات دي الموحدة وقرارات المجلس االقتصا

اللجنة المصغرة للجمعية العامة للهيئة لم يتم الموافقة عليها وكان االتجاه العام 
 االقتصادي للمجلس) 89(التمسك بمشروع االتفاقية الذي عرض على الدورة 

 .واالجتماعي

بية بخصوص األحكام الصادرة عن المحكمـــة اإلدارية لجامعة الدول العر •
بشأن الدعاوي المقدمة ضد الهيئــة العربية للطيــران المدنــي من كل 

أسامة / عبد اللطيف اللهبوبي والسيد/ عبد اللطيف جبور والسيد/ من السيد
الكتاني ، فقد أشار وفد الجامعة العربية إلى قرارات المجلس االقتصادي 

رات المحكمة واالجتماعي التي صدرت بشأن هذا الموضوع، وأوضح أن قرا
اإلدارية لجامعة الدول العربية نهائية وملزمة حسب النظام األساسي الموحد 
لموظفي المنظمات العربية المتخصصة والنظام األساسي للمحكمة ووفقاً لقرارات 

وطالب بإصدار قرار من الجمعية مجلس جامعة الدول العربية بهذه الشأن، 
فيذ األحكام الصادرة عن المحكمة اإلدارية العامة للهيئة، تدعو إدارة الهيئة لتن

 .لصالح هؤالء لموظفين

اقترح رئيس الجمعية العامة للهيئة أن يتم طرح الموضوع للتصويت على  •
من هو مع تنفيذ هذه األحكــام ومن أعضاء الجمعية العامة للهيئة لمعرفــة 

حكــام  أعضاء عدم تنفيذ األ8يعترض عليها وكانت نتيجة التصويت تأييــد 
 أعضاء امتنعت  دول8بينما اعترضت المملكة المغربية على ذلك، وكانت هناك 

 .عن التصويت 
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اتخذت الجمعية العامة للهيئة قرارات بتكليف اإلدارة العامة للهيئة بمراجعة  •
الشروط واآللية المقترحة بالتنسيق مع األمانة العامة للجامعة، وإعادة عرض 

 . يذي القادمالموضوع على المجلس التنف

على مشروع موازنة الهيئة العربية للطيران المدني وافقت الجمعية العامة  •
وسيتم .  دوالر أمريكي لكل سنة مالية2.500.00 بمبلغ 2014–2013للسنتين 

 21مناقشة خطة وموازنات الهيئة العربية للطيران المدني في اجتماعات الدورة 
نبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة الم

 إلى الدورة  لرفع توصيات بشأنها12/7/2012- 3والمقرر عقدها خالل الفتـرة 
 .القادمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

وافقت الجمعية العامة على زيادة عدد أعضاء المجلس التنفيذي للهيئة العربية  •
 .للطيران المدني من سبع دول إلى تسع دول

التنفيذي واللجان الفنية خذت الجمعية العامة للهيئة قرارات بتشكيل المجلس ات •
 و 2013وهيئة الرقابة المالية وتعيين مراقب الحسابات القانوني للهيئة لعامي 

2014        .  
عقد اجتماع المجلس التنفيذي لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  .13

  :باإلسكندرية ومن أهم النتائج الصادرة عنه 24/5/2012- 23يومي 
وتوصيات االجتماع االستثنائي للجنة المنظمات للتنسيق ناقش المجلس تقرير  •

والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي والذي عقد باإلسكندرية 
 والتوصيات على الجمعية العامة في ر التقري وأوصى بعرض22/5/2012- 20

دها القادمة بعد عرضها على المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورة انعقا
دورته القادمة، كما أثنى المجلس على اإلجراءات التي اتخذها رئيس األكاديمية 
لعالج بعض الترقيات والعالوات االستثنائية في ضوء لوائح ونظم األكاديمية، 

المنظمات للتنسيق وأوضحت ممثلة األمانة العامة المنهجية التي اتبعتها لجنة 
 .والمتابعة في مناقشة التقرير وأهم التوصيات التي خلص إليها التقرير
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بشأن اإلجراءات التي اتخذتها رئاسة األكاديمية لتشكيل هيئة الرقابة المالية  •
واإلدارية، أوصى المجلس بالطلب من األمانة العامة للجامعة تضمين جدول 

  2012أيلول /سبتمبر في دورته القادمة أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي
موضوع تشكيل هيئة الرقابة المالية باألكاديمية لحث الدول العربية على إيفاد 
ممثليها، على أن يتم إعادة عرض الموضوع على الجمعية العامة في دورتها 

 .القادمة

 2012تموز /يوليوبشأن تعيين المراقب المالي الداخلي باألكاديمية اعتبارا من  •
 لقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي، فقد أحيط المجلس علما وفقا

األكاديمية لتعيين المراقب الداخلي باألكاديمية باإلجراءات التي اتخذها رئيس 
وأوصت بسرعة تعيينه، وأوضحت ممثلة األمانة  2012تموز /اعتباراً من يوليو

ظمات العربية المتخصصة العامة للجامعة شروط اختيار المراقب الداخلي للمن
 .وفقاً لقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي

بخصوص بند عرض نماذج من البحوث التطبيقية والمشروعات اإلنتاجية والتي  •
يمكن تنفيذها بالتعاون بين األكاديمية والجهات المعنية في مصر والدول العربية، 

ها األكاديمية في مجاالت تم عرض عدد من البحوث العلمية التطبيقية التي ترعا
متعلقة بالنماذج المعروضة لمشروعات زراعية وصناعية صديقة للبيئة، وأوصى 
المجلس بدعم هذه المشروعات ورفعها لألمانة العامة لجامعة الدول العربية 
إلدراجها في جدول أعمال مجالس الوزراء المعنيين بالتخصص إلمكانية تنفيذها 

 .مظلة الجامعة العربية من خالل آلية واضحة تحت 

رئاسة األكاديمية السابقة قبل بشأن معالجة االستثناءات التي قامت بها  •
 والناتجة عن قرارات سابقة اتخذت باألكاديمية، وافق المجلس 24/10/2011

على اإلجراءات المتخذة من جانب رئاسة األكاديمية في معالجة األوضاع 
 24/10/2011 ممارسات سابقة قبل الوظيفية واالستثناءات التي نتجت عن

 باستكمال معالجة هذه األوضاع الوظيفية من خالل مقترحات الموارد وأوصى
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البشرية باألكاديمية وقابلية تطبيقها بصورة كافية لتنظيم عالج هذه األوضاع بأثر 
 . مباشر في نطاق لوائح المنظمة

ا في المنظمات بشأن موضوع التطبيق الكامل لألنظمة الموحدة المعمول به •
العربية المتخصصة باألكاديمية وتوفيق األوضاع الوظيفية القائمة مع متطلبات 
النظم الجديدة، أكد المجلس على قراره السابق بتطبيق األنظمة األساسية الموحدة 
المعمول بها بالمنظمات العربية المتخصصة المعنية بالحساب الموحد في اإلطار 

ع وبالمرونة الالزمة لتسيير أعمال األكاديمية اعتماداً الذي يسمح بتوفيق األوضا
، وبما يتماشى مع تحقيق الموارد الالزمة لمتطلبات النظم يعلى التمويل الذات

الجديدة ، على أن تبدأ األكاديمية في توحيد النظم من حيث الدرجات والفئات 
ة الدرجة الوظيفية بمعالجات داخلية تتناسب مع المؤهل ومدة الخدمة ومالءم

الوظيفية ومعايير الكفاءة واالستعانة باللجنة الفنية المعنية بدراسة األنظمة 
األساسية باألمانة العامة للجامعة لتقديم الدعم الكامل والمشورة ووضع الحلول 

 . القانونية المالئمة

كلية اللغة (بخصوص بند مشروع إنشاء كلية جديدة بفرع األكاديمية بالقاهرة  •
وافق المجلس على اتخاذ اإلجراءات التمهيدية وإدراج الموضوع ) واالتصال

 .على جدول أعمال الجمعية العامة

في بند برامج التعليم الدولي قبل الجامعي وقانونية تقديمها ضمن أنشطة  •
األكاديمية في ظل اتفاقية إنشاء األكاديمية المعدلة، استمع المجلس إلى الشرح 

ة بشأن عمل برامج التعليم الدولي والموافقات السابقة المقدم من رئاسة األكاديمي
من وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية على تنفيذ هذه البرامج تحت 
مظلتها في ضوء ما كانت تسمح به اتفاقية إنشاء األكاديمية قبل إجراء تعديالتها 

ئاسة األكاديمية والموافق عليها من مجلس جامعة الدول العربية، على أن تقوم ر
وأوصى المجلس بمناشدة معالي األمين العام للجامعة بإجراء اتصاالت مباشرة 
مع معالي وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية في اإلطار الدبلوماسي 



 -162-

لالتفاق على الصيغة القانونية الالزمة لدعم استمرار تقديم البرامج تحت مظلة 
على ضرورة تنفيذ أي برامج متعلقة بدراسات وأبحاث الوزارة، كما أكد المجلس 

النقل من خالل أجهزة األكاديمية الرئيسية المنصوص عليها باتفاقية إنشائها وعدم 
اللجوء إلى مراكز أخرى منعاً لالزدواجية وحفاظاً على موارد األكاديمية 

 . ومكانتها العلمية

عضاء المجلس التنفيذي في بند ما يستجد من أعمال قدم رئيس األكاديمية أل •
عرضاً عن القرية الذكية وعن ورغبة األكاديمية في إنشاء مركز للتميز في 
مجال تكنولوجيا المعلومات، ووافق المجلس على طلب رئيس األكاديمية بشأن 
انضمامها إلى مجتمع القرية الذكية وإنشاء مركز للتميز في مجال تكنولوجيا 

ي سيعود على األكاديمية من تواجدها ضمن هذا المعلومات لألثر االيجابي الذ
المجتمع على أن تتخذ اإلجراءات التنفيذية فوراً مع عرض النتائج على المجلس 

 .في الدورة القادمة 

/ أيضا في بند ما يستجد من أعمال قدم رئيس األكاديمية طلبا مقدما من الدكتور •
العودة للعمل باألكاديمية مع أحمد سلطان المحاضر السابق باألكاديمية طالباً فيه 

التنازل عن القضايا وطلبات التعويض المرفوعة منه على األكاديمية، ودار نقاش 
مطول وبعد ذلك أوصى المجلس بمخاطبة إدارة الشؤون القانونية بالجامعة 
العربية لتحديد موقفه القانوني وإمكانية تعيينه باألكاديمية، وعرض الرأي 

  . التنفيذي في دورته القادمةالقانوني على المجلس
للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) 96(عقد اجتماع الدورة  .14

  :ومن أهم القرارات الصادرة عنها.  في تونس31/5/2012-29خالل الفترة 
بخصوص عدم ) 88( د1898االقتصادي واالجتماعي رقم تنفيذاً لقرار المجلس  •

قات بدل السفر واإلقامة وتذاكر أعضاء المجلس التنفيذي تحمل المنظمة لنف
والحرص على الحضور الفعال ألعضاء المجلس، قرر المجلس الطلب من 
المنظمة إعادة مخاطبة األمانة العامة للجامعة لعرض الموضوع على االجتماع 
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للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي ) 21(
  .12/7/2012- 3اعي والذي سيعقد بالدار البيضاء خالل الفترة واالجتم

) اإلدارة العامة والمراكز الخارجية(بشأن موضوع الحساب الختامي للمنظمة  •
والحسابات الختامية للصناديق الخاصة وتقرير مراقب الحسابات القانوني عنها، 

 تم اعتماد 2011ة ليوتقرير هيئة الرقابة المالية ورد المدير العام عليه لسنة الما
عن السنة المالية ) اإلدارة العامة والمراكز الخارجية(الحساب الختامي للمنظمة 

 وتقرير مراقب الحسابات القانوني بشأنه، والطلب من المنظمة العمل على 2011
 بما 2011تنفيذ توصيات هيئة الرقابة المالية عن حسابات المنظمة للسنة المالية 

 نظام المالي والمحاسبي الموحد وقرارات المجلس االقتصادييتوافق وأحكام ال
  .واالجتماعي وقرارات الهيئات التشريعية بهذا الشأن 

بخصوص المركز المالي للمنظمة تم دعوة رؤساء وفود الدول األعضاء في  •
المجلس التنفيذي لبذل مساعيهم لدى دولهم لسداد المتأخرات عن أعوام سابقة 

عليها، واالستفادة من آلية سداد المتأخرات في موازنة وخاصة غير المعترض 
سنوية مع مساهمة السنة األمانة العامة للجامعة بسداد هذه المتأخرات على أقساط 

، ودعوة المنظمة للعمل على تنفيذ ما جاء 2005المعنية وفقاً لقرار قمة الجزائر 
ة والجهات المعنية في بمذكرات التفاهم الموقعة بين األمين العام للجامعة العربي

  تنفيذا2005ًبعض الدول األعضاء بشأن إسقاط المتأخرات للفترة ما قبل عام 
  . لقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي

بالتقرير والطلب من بشأن تقرير وحدة الرقابة الداخلية للمنظمة تمت اإلشادة  •
 الفاصلة ةر الفترالمنظمة األخذ بالتوصيات التي تضمنها، على أن يغطى التقري

) 76( و2011أيار /مايو) 74(ما بين انعقاد دورتي المجلس التنفيذي 
  .2012ايار1/مايو
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بخصوص موضوع التقرير المقدم من المنظمة عن أعمال مبنى مقر المنظمة تم  •
توجيه الشكر للدول األعضاء وبعض الجهات التي قدمت تبرعات للمبنى ودعوة 

  .ستكمال المقر الجديد للمنظمةالدول األعضاء إلى التبرع ال
 تمت 2014 و2013المالية لعامي في بند مشروع الموازنة والبرنامج للدورة  •

 2014 و2013الموافقة على إجمالي اعتمادات الموازنة والبرنامج للدورة المالية 
 دوالر 24500000بسقف مالي وقدره ) اإلدارة العامة والمراكز الخارجية(

 12500000 و2013 دوالر امريكى لعام 12000000أمريكى وذلك بواقع 
  دوالر أمريكي11000000 ، يتم تمويلها سنوياً بمبلغ 2014دوالر أمريكي لعام 

من مساهمات الدول األعضاء والباقي من التمويل الذاتي، كما طلب المجلس من 
المنظمة إعادة صياغة برامج ومشروعات الموازنة وفق منهجية علمية موحدة 

 األهداف والمسارات ونتائج قابلة للقياس مع االستئناس ببطاقة تنفيذ فنية واضحة
  .نموذجية موحدة لكل اإلدارات

أما بشأن موضوع القدس واألوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، فقد  •
تقرر أن تواصل المنظمة جهودها لعقد اجتماعات لجنة الخبراء العرب في 

اجتماعات يعي العالمي لتنسيق مواقف الدول العربية في التراث الثقافي والطب
لجنة التراث العالمي ودعوة المنظمة للمشاركة في أعمال لجنة التراث العالمي 

ومواصلة السعي إلسقاط موقع القدس من القائمة التمهيدية ) 36(في دورتها 
ية في اإلسرائيلية والتصدي لكل المحاوالت اإلسرائيلية في تسجيل مواقع ثقاف

األراضي العربية على إنها إسرائيلية، كما طلب المجلس من المنظمة تبنى 
لمؤتمر اآلثار والتراث الحضاري في ) 20(التوصيات الصادرة عن الدورة 

بشأن دعم الهوية العربية الفلسطينية ) 15/3/2012-13:الجزائر(الوطن العربي 
  :  يدعو فيه المؤتمر إلىلمدينة القدس والتي

 اليونسكو إلى إعادة فتح متحف الفن اإلسالمي بالقدس وذلك بمطالبة منظمة •
إسرائيل بتسليم إدارته إلى السلطة الفلسطينية واسترجاع كل القطع األثرية التي 
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 عليها، وتكوين لجنة من الخبراء العرب لإلشراف على وضع ءتم االستيال
 . ف الترتيبات الفنية والعلمية الخاصة بإعادة فتح هذا المتح

وقف أعمال االعتداءات على المتاحف والمواقع األثرية الفلسطينية، وإعداد خطة  •
تنسيقية بين الهيئات المسؤولة عن اآلثار والتراث والجهات األمنية إليجاد آليات 
عملية إلدارة األزمات التي تهدد المواقع التراثية، وكذلك العمل على درء 

حماية التراث وصيانته من العبث المخاطر المحتملة قبل حدوثها بهدف 
  .والضياع

كما قرر المجلس دعوة المنظمة إلى دعم جهود فلسطين لتقديم ملفات ترشيح   •
لمواقع التراث الثقافي والطبيعي العالمي بعد أن دخلت عضوية فلسطين في 

 طلب م دع، وبخاصة8/3/2012التنفيذ تاريخ اتفاقية التراث العالمي حيز 
بيت لحم على الئحة التراث العالمي لليونسكو، والذي قعه بموفلسطين لتسجيل 

حزيران القادم في /سيتم مناقشته في اجتماع لجنة التراث العالمي في نهاية يونيو
سان بيترزبورغ، مع استمرار دعم ورعاية المؤسسات التربوية والثقافية والعلمية 

 قرارات المؤتمر في فلسطين حسب المبالغ المدرجة في ميزانية المنظمة وحسب
  .والمجلس التنفيذي ذات الصلة

في ) الفئة الثانية(الوظائف اإلشرافية "بخصوص الوظائف الشاغرة في المنظمة  •
باإلجراءات المتخذة من ، تقرر اإلحاطة علماً "اإلدارة العامة والمراكز الخارجية

ية وإعادة قبل اإلدارة العامة بشأن اإلعالن عن وظيفة رئيس وحدة الرقابة الداخل
اإلعالن للدول األعضاء إلتاحة فرصة لمزيد من الترشيحات لهذه الوظيفة نظراً 
ألهميتها، ودعوة مدير عام المنظمة إلى عرض اختياره للمرشح لوظيفة رئيس 

تمهيداً ) 97(وحدة الرقابة الداخلية على المجلس التنفيذي في دورته القادمة 
  . للموافقة) 21(ي دورته لعرضها على المؤتمر العام للمنظمة ف

بخصوص موضوع البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم في الوطن العربي،  •
تمت دعوة مدير عام المنظمة إلى مواصلة الجهود لتنفيذ البرنامج وفق خطط 
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العمل الموضوعة والتنسيق مع المؤسسات المحتضنة للبرامج الفرعية الخمسة 
 . ضماناً لتفاعلها وتكاملها

 موضوع إقامة األسبوع العربي للوئام بين األديان، وهو بند مقترح من بشأن •
شباط من كل عام لالحتفال /  فبراير1المملكة األردنية الهاشمية تم تحديد يوم 

  .باليوم العربي للوئام بين األديان
لمجلس إدارة المنظمة العربية لتكنولوجيا االتصال ) 10(عقد اجتماع الدورة  .15

   :ومن أهم القرارات الصادرة عنه . 30/5/2012- 29نس يومي والمعلومات بتو
أهمية تضمين خطة عمل المنظمة رؤية واضحة وخطوات محددة لتدعيم موقف  •

وضرورة وضع برنامج . المنظمة، وكذلك استكمال وتطوير الكوادر البشرية
  .زمني لتنفيذ خطة عمل المنظمة

التصال والمعلومات وتطبيقاتها التأكيد على إعطاء أولوية لموضوع تكنولوجيات ا •
 . في التنمية الزراعية نظراً ألهمية الموضوع بالنسبة للمنطقة العربية

بخصوص بند تقرير مراقب الحسابات الخارجي تمت المصادقة عليه، وأوضحت  •
ممثلة األمانة العامة للجامعة اإلجراءات المتبعة عند اختيار مراقب الحسابات 

بأنظمة الجامعة، وهو أن يقوم مدير عام المنظمة باقتراح وفقاً لما هو معمول به 
ثالثة مكاتب لمراقب الحسابات الخارجي، ويتم تقديمهم للجمعية العامة الختيار 

 .مكتب من بينهم

بشأن موضوع تعيين مراقب داخلي للمنظمة، فقد تقدم مرشح من الجمهورية  •
 على ر عدم تصديق الجزائالجزائرية الديمقراطية الشعبية ولكن تعذر قبوله بسبب

اتفاقية إنشاء المنظمة، فقامت المنظمة بمخاطبة اإلدارة القانونية بجامعة الدول 
العربية، وأحيط المجلس علماً بالرأي القانوني وأوصي المجلس بالطلب من 
المنظمة مخاطبة الحكومة الجزائرية وإعالمها بالرأي القانوني للجامعة وحثها 

ة عرض الموضوع والتعميم على الدول األعضاء ووضعه على التصديق، وإعاد
 .على الموقع االلكتروني للمنظمة
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 بخصوص موضوع صندوق مكافأة نهاية الخدمة، أوضحت ممثلة األمانة العامة  •
 المجلس االقتصادي واالجتماعي بخصوص هذا الموضوع، وأوصى تقرارا

 العامة لجامعة الدول المجلس بإحالة موضوع مكافأة نهاية الخدمة إلى األمانة
ثم عرضه على ) إدارة الشؤون المالية واإلدارية وإدارة الشؤون القانونية(العربية 

 .الجمعية العمومية للمنظمة

بشأن انتهاء والية المجلس الحالي وانتخاب المجلس القادم، أوضحت ممثلة  •
ي تنص األمانة العامة أنه وفقاً لقرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي والت

التأكيد على أن يتم تشكيل هيئات الرقابة المالية واإلدارية والمجالس " على 
 ،"في إطار لجمعيات العامة حصراً التنفيذية للمنظمات العربية المتخصصة

وأوصى المجلس بتوجيه رسالة إلى رئيس الجمعية العمومية للمنظمة حول 
ونائب رئيس  سموضوع استمرارية تيسير أعمال المجلس من طرف رئي

 . وأعضاء المجلس الحاليين حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة

للمجلس التنفيذي للمركز ) 33(للجمعية العامة والدورة ) 13(عقد اجتماع الدورة  .16
 ببيروت، 3/6/2012-2العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة يومي

  :ومن أهم القرارات الصادرة عنهما
ة المؤسسات الوطنية الزراعية في الدول العربية ومؤسسات التمويل العربية دعو •

إلى التعاون والتنسيق مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 
القاحلة في مجاالت الدراسات البحثية والتنموية الزراعية وتنظيم الدورات 

  .كالة تنفيذ وإشرافالتدريبية واللقاءات العلمية باعتباره بيت خبرة وو
في " أكساد"دعوة المنظمات الدولية إلى التعاون والتنسيق مع المركز العربي  •

 . مجاالت الدراسات البحثية والتنموية في المناطق الجافة العربية

الجافة الدورة األولى منح جائزة أكساد للبحث العلمي الزراعي في المناطق  •
2012. 
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 2012 و 2011الحسابات لعام وتقرير مدقق رفع تقريري الحسابات الختامية  •
 المجلس االقتصادي واالجتماعي عن طريق لجنة المنظمات للتنسيق إلى

 .والمتابعة المنبثقة عنه

اعتماد تقريري هيئة الرقابة المالية ورئيس وحدة الرقابة الداخلية للمركز للعامين  •
رين إلى ، ورفع التقري بها من مقترحات وتوصياتء وما جا2011 و2010

المجلس االقتصادي واالجتماعي عن طريق لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة 
 .المنبثقة عنه

تشكيل هيئة الرقابة المالية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي  •
 2013-2012للمركز العربي لعامي القاحلة لتسمية أعضاء هيئة الرقابة المالية 

 الكويت، – المغرب – مصر – العراق –السعودية : ليةمن الدول األعضاء التا
  .واألعضاء االحتياطيين من األردن وليبيا

 التاسع للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية يومي العاديعقد االجتماع غير  .17
  :وصدر عنه أهم القرارات التالية.  بالقاهرة14/6/2012- 13
 باء حقوق المرأة في التشريعات  برنامج الشباب ومشروع ألفىتمت الموافقة عل •

العربية، ومشروع حقوق المرأة اإلنسانية، وجائزة أفضل إنتاج إعالمي حول 
األمن والسالم، ): حماية المرأة العربية(المرأة العربية واإلستراتيجية اإلقليمية 

وقد أوضحت ممثلة األمانة العامة أن األمانة العامة قامت بإرسال اإلستراتيجية 
 .تها النهائية إلى المنظمةفي صور

دراسة مقترحات اللجنة المصغرة المكلفة بدراسة استعرض المجلس التنفيذي  •
) 4(ملف الترشيحات لشغل منصب المديرة العامة للمنظمة والمتضمن عدد

 من كل من العراق وليبيا والسودان واليمن ، حيث أوضح تقرير اللجنة مرشحات
األول : نفيذي لمنظمة المرأة العربية اقتراحينالمصغرة المنبثقة عن المجلس الت

االختيار بين المرشحات حسب نتائج المقابالت، والبديل اآلخر هو إعادة فتح باب 
الترشيح للمنصب، ودار نقاش مطول حول الموضوع وكان رأي بعض عضوات 
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مع اختيار المديرة )  الجزائر-  المغرب – ليبيا –العراق ( المجلس التنفيذي مثل 
لعامة من بين المتقدمات وعدم فتح باب الترشيح مرة أخرى، ولكن كان االتجاه ا

 نالسائد هو فتح باب الترشيح لفترة أخرى،  وتم التصويت على االقتراحي
المقدمين من اللجنة، وكانت نتيجة التصويت أن األغلبية مع إعادة فتح باب 

  .   الترشيح مرة أخر 
 المديرة العامة للمنظمة لمنصب باب الترشيح وبعد المناقشات تقرر إعادة فتح •

 استبقاء المرشحات األربع  ، مع15/10/2012 -  1/7/2012ة خالل الفتر
الذي توصلت إليه اللجنة المصغرة ضمن المنافسة على المنصب وبنفس الترتيب 

، وفتح باب الترشيح لمنصب نائب المديرة العامة للتخطيط والبرامج بالتوازي 
ح باب الترشيح لمنصب المديرة العامة للمنظمة، واإلبقاء على نفس مع إعادة فت

التشكيل للجنة المصغرة المكلفة بدراسة ملف الترشيحات لشغل منصب المديرة 
 .العامة للمنظمة 

بناء على طلب مكتوب موجه ( بشأن تسوية أوضاع المهندسة سها أحمد عثمان  •
ية والضمان االجتماعي من معالي الدكتورة أميرة الفاضل وزيرة الرعا

بالجمهورية السودانية وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة إلى سعادة الدكتورة فاديا 
ودودة بدران، . د.، وبعد االستماع إلى أ)كيوان رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة

المديرة العامة للمنظمة ومناقشات ومقترحات عضوات المجلس التنفيذي، وبعد 
معالي الوزيرة أميرة الفاضل عضو المجلس التنفيذي االطالع على خطاب 

للمستشارة سها أحمد عثمان والرأي القانوني / للسودان، والتظلم المقدم من السيدة
القانونية للمنظمة، وتقرير شركة حازم حسن للموارد البشرية عن عملية 

سها / يدةالتوظيف الخاصة بالكوادر المطلوبة لألمانة العامة للمنظمة بمن فيهم الس
سها أحمد عثمان كتابة / لفت نظر السيدةأحمد عثمان، فقد قرر المجلس التنفيذي 

 من النظام )50(المادة ، كونها خرجت عن أصول المراجعة الواردة في 
 وكذلك ألنها استخدمت عبارات غير الئقة تطال المنظمة ناألساسي للموظفي
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ي،  وإحالة تنفيذ ما جاء بالرأي وتسيء إليها مع حفظ لفت النظر في ملفها الوظيف
 للمنظمة إلى األستاذة الدكتورة المديرة العامة ةالقانوني للمستشارة القانوني

  . للمنظمة 
تسريب معلومات عن منظمة المرأة العربية إلى إحدى بخصوص موضوع  •

قيام سعادة " الجرائد المصرية، وبعد مناقشات عضوات المجلس، فقد تقرر 
العامة للمنظمة بمقابلة معالي األمين  تنفيذي والدكتورة المديرةرئيسة المجلس ال

للتعبير عن استياء الدول األعضاء في المنظمة من  العام لجامعة الدول العربية 
الكالم المسيء لها كمؤسسة، والذي يمس كذلك السيدات األول عضوات المجلس 

أحد المحررين األعلى للمنظمة، والوارد في إحدى الجرائد المصرية بقلم 
كما تم الطلب من "   المسئولين عن تغطية أخبار األمانة العامة للجامعةنالصحفيي

 إجراء تحقيق معمق في أمر تسريب معلومات خاصة مدير عام المنظمة
  . بالمنظمة وموظفيها إلى الصحافة

للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ) 22(عقدت الدورة  .18
ناقشت الجمعية عددا من المواضيع الهامة .  بالرباط20/6/2012- 18ل الفترة خال

حيث أكد ممثل األمانة العامة للجامعة على الدور المطلوب من المنظمة العربية 
للتنمية الصناعية والتعدين في ظل التغيرات التي عرفتها المنطقة العربية 

ت موازنة وخطة المنظمة للعامين والتحوالت التي يشهدها االقتصاد العالمي وناقش
 وطالبت بدعمها  كما ناقشت مذكرات التفاهم التي وقعتها األمانة 2014 و2013

العامة للجامعة مع بعض وزراء الخارجية العرب إلسقاط بعض المتأخرات ورفع 
واتخذت الجمعية العامة . التحفظات على نسب المساهمات في موازنة األمانة العامة

عادل صقر الصقر مديراً عاماً مساعداً /ين المرشح الكويتي المهندسقراراً بتعي
للمنظمة، كما أصدرت قراراً بالطلب من اإلدارة العامة للمنظمة اإلسراع  في تنفيذ 

 والخاص 7/5/2012حكم المحكمة اإلدارية لجامعة الدول العربية الصادر بتاريخ 
ى أساس فترة واحدة باعتباره باحتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المنظمة عل
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  :وصدر عن اجتماع الجمعية القرارات التالية. حكما نهائيا وملزما
اطلعت الجمعية العامة على تقرير المدير العام عن نشاط المنظمة بين دورتي  •

الجمعية العامة الواحدة والعشرين والثانية والعشرين ، واستمعت للعرض الذي 
 نقاش مطول قررت الجمعية العامة التأكيد على قدمه مدير عام المنظمة، وبعد

تعميم الدراسات التي تعدها المنظمة على الدول األعضاء لالستفادة منها بشكل 
دوري مرتين على األقل في السنة، كما أكدت على التركيز على المخرجات 

كما قررت . الملموسة في برنامج تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة 
ة أن تقوم المنظمة بأخذ مالحظات الدول األعضاء قبل إبرامها الجمعية العام

، كما طلبت الجمعية العامة لالتفاقيات التي يترتب عليها أية التزامات على الدول
من اإلدارة العامة للمنظمة إعداد مقترح لتحديد مهام وأسلوب عمل لجنة الخبراء 

 على الدورة القادمة المقترحة لتطوير عمل المجلس التنفيذي للمنظمة وعرضه
 .للمجلس التنفيذي

وافقت الجمعية العامة على تشكيل المجلس التنفيذي للمنظمــة للعامين القادمين  •
 دولة عضوا بالمنظمة، كما قررت تعيين أعضاء هيئة 15 من 2014 و 2013

الجمهورية التونسية، دولة (الرقابة المالية واإلدارية للمنظمة من الدول التالية 
، كما وافقت على إعداد حساب )ين ، دولة الكويت ، ليبيا، المملكة المغربيةفلسط

ختامي موحد لإلدارة العامة للمنظمة بالرباط ومكتب المنظمة اإلقليمي بالقاهرة 
وتعيين مكتب ائتمانية عبد السالم إبراهيمي لتدقيق حسابات المنظمة للعامين 

 .2014 و 2013الماليين 
 بواقع 2014 ، 2013امج عمل وموازنة المنظمة للعامين تم اعتماد مشروع برن •

 مليون من مساهمات الدول 4 مليون دوالر أمريكي لكل سنة يتم تمويلها بمبلغ 5
 مليون دوالر من التمويل الذاتي مع رفع التخصصات المالية لبرنامج دعم 1و

ظمة  ألف دوالر أمريكي سنوياً، والطلب من المن150الصناعة في فلسطين إلى 
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اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في المنظمة على جميع الدول األعضاء مرفقا بها 
 .الشروط والتوصيف الوظيفي

 في موازنة المنظمة دار نقاش مطول ابشأن موضوع مساهمات الدول ومتأخراته •
حول نسب المساهمات وتحفظات الدول ومذكرات التفاهم التي وقعها معالي 

امعة مع وزراء خارجية بعض الدول األعضاء إلسقاط األمين العام السابق للج
بعض المتأخرات ورفع التحفظات على نسب المساهمات في موازنة األمانة 
العامة للجامعة، وقد أوضح ممثل األمانة العامة للجامعة أن موضوع إعادة النظر 
في نسب مساهمات الدول األعضاء في موازنة األمانة العامة للجامعة ومنظماتها 

. المتخصصة هو من صالحية ومهام مجلس جامعة الدول العربية وليس غيره 
وسبق أن اتخذت قرارات بهذا الشأن في قمة الجزائر، وقمة سرت، كما صدر 

 لمجلس جامعة الدول 134 في الدورة 16/9/2010 بتاريخ 7285القرار رقم 
وزيع نسب العربية على المستوى الوزاري بتشكيل لجنة لدراسة موضوع إعادة ت

مساهمات الدول األعضاء في موازنة األمانة العامة لجامعة الدول العربية، 
 للنظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية 50واستناداً إلى المادة 

المتخصصة والتي تنص على أن تحديد نسب مساهمات الدول األعضاء في 
 كل دولة في موازنة األمانة موازنة المنظمات العربية يتم وفقاً لنسب مساهمة

العامة لجامعة الدول العربية وعليه فإن أي تعديل يحدث في نسب المساهمات في 
موازنة األمانة العامة للجامعة من قبل مجلس جامعة الدول العربية سيتم تطبيقه 
على المنظمات العربية المتخصصة، تنفيذاً ألحكام النظام المالي والمحاسبي 

ات العربية، أما بخصوص االتفاق ومذكرات التفاهم التي وقعها الموحد للمنظم
معالي األمين العام للجامعة السابق مع بعض وزراء خارجية الدول األعضاء فقد 
تم بموجبها رفع بعض التحفظات على نسبة مساهمات بعض الدول األعضاء في 

ذه االتفاقيات ورغم أن ه. اموازنة األمانة العامة للجامعة وإسقاط بعض متأخراته
تتحدث عن إسقاط المبالغ المعترض عليها في موازنة األمانة العامة والمنظمات 
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واألجهزة العربية، إال أن بعض المنظمات العربية وجدت صعوبة في تنفيذ مواد 
وقد أوضح ممثل األمانة العامة للجامعة أن هذا الموضوع . هذه االتفاقيات

 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة 21معروض على جدول أعمال االجتماع 
المقرر عقده بالدار البيضاء لرفع توصية للمجلس االقتصادي واالجتماعي بشأنه، 
باعتبار أن المجلس االقتصادي واالجتماعي هو المعني بإسقاط متأخرات الدول 

 . األعضاء في موازنات المنظمات العربية المعنية

عضاء المعنية على سداد مساهماتها في وقررت الجمعية العامة حث الدول األ •
 بالسرعة الممكنة، والتأكيد على جدولة متأخرات 2012موازنة المنظمة لعام 

 على عشرة أقساط نصف 1989 – 1980الدول في موازنة المنظمة للفترة 
 .1/9/2012سنوية اعتباراً من 

ويلة من موضوع تعيين المدير العام المساعد من المواضيع التي أخذت فترة ط •
النقاش وأثارت الكثير من الجدل والخالفات خالل اجتماع اللجنة التحضيرية 

 ، وكان الجدل والخالفات حول بعض 19/6/2012و18للجمعية العامة يومي 
المذكرات التي سبق أن تقدمت بها بعض إدارات الجامعة وعرضت في 

 ).2010ار أي/مايو(اجتماعات الجمعية العامة السابقة للمنظمة بالدوحة 

 مرشحين 9بشأن موضوع المدير العام المساعد، فقد تقدم لشغل هذا المنصب  •
المملكة األردنية الهاشمية، الجمهورية (من الدول العربية األعضاء في المنظمة 

التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية العربية 
، جمهورية مصر العربية، الجمهورية السورية، جمهورية العراق، دولة الكويت

  ).اإلسالمية الموريتانية، المملكة المغربية
قدم ممثل األمانة العامة للجامعة شرحاً وتوضيحاً لما دار في المجلس االقتصادي  •

 واللجان المنبثقة عنه بشأن تعديل 5/5/2011 بتاريخ 87واالجتماعي الدورة 
األساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية  من الالئحة التنفيذية للنظام 4المادة 

منه ) 2( والتي تنص الفقرة 1873المتخصصة، وقد أصدر المجلس القرار رقم 
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من الالئحة التنفيذية للنظام األساسي ) 4(على عدم الموافقة على تعديل المادة 
الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة والخاص بالوحدات القياسية 

ت الوظيفية في المنظمات العربية، ووزعت مذكرة ممثل األمانة لشغل الدرجا
العامة للجامعة والتي أعدت بطلب من الرئاسة على الدول األعضاء، وقد 
أوضحت المذكرة ما نص عليه النظام األساسي الموحد لموظفي المنظمات 

ظمات العربية المتخصصة والئحته التنفيذية بشأن تعيين المدير العام المساعد للمن
 :العربية المتخصصة والتي تركزت في النقاط التالية 

 .أن التعيين من صالحية الجمعية العامة للمنظمة -
 .مراعاة قاعدة التداول بين الدول األعضاء -
أن يكون المرشح أتم من العمر ثالثة وعشرين عاماً ولم يتجاوز خمسة  -

 .وخمسين عاماً
 مواطنيها لشغل هذا يقتصر ترشيح كل دولة من الدول األعضاء على -

 .المنصب
أن يكون مقياس تحقيق التوازن بين الدول األعضاء عند شغل هذا المنصب  -

 .  وفق وحدات قياسية محددة

 دول 6استناداً لهذه التوضيحات وبعد المناقشات بين الدول األعضاء سحبت  •
مرشحيها وهي المملكة األردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، جمهورية 

 الجمهورية واكتفتراق، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، المملكة المغربية، الع
الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتعيين مرشحها في منصب مدير البحوث 
والتطوير بالمنظمة بينما خرج مرشح الجمهورية العربية السورية من قائمة 

صب، وتبقى بسبب الحصص والوحدات القياسية لشغل هذه المنالمرشحين 
مرشحا دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، وقد تم إجراء التصويت لرؤساء 
الوفود باالقتراع السري، وكان من نتائجه أن قررت الجمعية العامة تعيين 
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عادل صقر الصقر مرشح دولة الكويت مديراً عاماً مساعداً للمنظمة / المهندس
  .اعتباراً من تاريخ صدور القرارلمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 

 تقدمت المملكة األردنية الهاشمية بطلب إدراج موضوع حكم المحكمة اإلدارية  •
 احتساب  والخاص بإعادة7/5/2012لجامعة الدول العربية الصادر بتاريخ 

مكافأة نهاية الخدمة لبعض موظفي المنظمة على أساس فترة واحدة على جدول 
في بند ما يستجد من أعمال، وقد لوحظ أنه عند تناول أعمال الجمعية العامة 

أعضاء الجمعية العامة لهذا الموضوع أنه كان هناك تأكيد جماعي من األعضاء 
على تقدير واحترام الجهاز القضائي لجامعة الدول العربية واألحكام التي تصدر 

 الدول عنه، وكان النقاش يدور حول آلية تنفيذ حكم المحكمة اإلدارية لجامعة
العربية في ظل قناعة تامة من جميع أعضاء الجمعية العامة ومن المدير العام 
للمنظمة بأهمية تنفيذ حكم المحكمة باعتبار أن أحكامها نهائية وملزمة، كما 

وعليه قررت الجمعية العامة اتخاذ . أوضح ذلك ممثل األمانة العامة للجامعة
 :القرار التالي

ة للمنظمة اإلسراع في تنفيذ حكم المحكمة اإلدارية الطلب من اإلدارة العام �
 والخاص بإعادة احتساب 7/5/2012لجامعة الدول العربية الصادر بتاريخ 

على )  فقرة ب81(مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المنظمة وفقاً لحكم المادة 
 .أساس فترة واحدة

لس الوزاري يشمل التنفيذ الموظفين المنتهية خدماتهم بعد صدور قرار المج �
 والذين 15/5/2002-11بالرياض ) 17( في دورته 319للمنظمة رقم 

 .يشملهم قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي حول الموضوع
آب القادم /يتم الصرف لجميع الموظفين المشمولين قبل نهاية شهر أغسطس �

من موازنة المنظمة، ويرفع تقرير بذلك للمجلس التنفيذي في دورته القادمة 
 ).2012نوفمبر (
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للجنة المعنية بحصر المنظمات واالتحادات والشركات العربية  عقد االجتماع األول .19
التي تستخدم بالمخالفة اسم الجامعة العربية وشعارها في مطبوعاتها ومعامالتها يوم 

 بمقر األمانة العامة للجامعة، تم خالله  التوضيح أن الجهات التي لها 6/2012 /25
شعار واسم الجامعة العربية هي المؤسسات المنبثقة عن الجامعة وفقاً حق استخدام 

لقرارات اإلنشاء الصادرة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي أو مجلس الجامعة 
على المستوى الوزاري أو على مستوى القمة العربية، وعليه إذا كانت هنــاك 

ت مظلة منظمة عربية منظمــة أو اتحاد أو شركة أو جمعية منبثقة أو تعمل تح
منبثقة عن جامعة الدول العربية ليس من حقها استخدام اسم أو شعار الجامعة ولكن 
يمكن لها أن تستخدم اسم وشعار المنظمة العربية التي تعمل تحت مظلتها وبموافقة 

 :وفى ضوء المناقشات التي دارت، صدرت القرارات التالية. منها
تقديم كشف أولى ) ة المنظمات واالتحادات العربيةإدار(الطلب من األمانة العامة  •

يتضمن قائمة باسم المنظمات واالتحادات والشركات المخالفة غير المنبثقة عن 
  .جامعة الدول العربية والتي تستخدم شعار الجامعة في مطبوعاتها ومعامالتها

ر الطلب من إدارة الشؤون القانونية إعداد مشروع نظام خاص بحماية اسم وشعا •
وعلم جامعة الدول العربية يتضمن اإلجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها 

 .لتحقيق هذه الحماية على أن يقدم هذا المشروع للجنة لدراسته
الطلب من كل من األمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية ، واالتحاد  •

المنظمات العربية العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، و
) إدارة المنظمات واالتحادات العربية(المتخصصة األخرى موافاة األمانة العامة 

بقائمة بأسماء االتحادات العربية النوعية والشركات العربية المشتركة المنبثقة أو 
التي تعمل تحت مظلتها ومرفق بهذه القائمة األنظمة األساسية لهذه االتحادات 

 .ةوالشركات العربي
إدارة (الطلب من مجلس الوحدة االقتصادية العربية موافاة األمانة العامة للجامعة  •

بقرار القمة العربية الذي يعطي الحق للمجلس ) المنظمات واالتحادات العربية
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متابعة شؤون االتحادات العربية النوعية، وكذلك موافاتها باالتفاق الذي تم مع 
 .أناألمانة العامة للجامعة بهذا الش

دعوة إدارة مرصد مؤسسات المجتمع المدني واالتحادات النوعية لحضور  •
 .االجتماعات القادمة للجنة

عقد االجتماع الثاني للجنة على هامش اجتماعات الدورة القادمة للمجلس  •
 أو 2012أيلول /االقتصادي واالجتماعي المقرر لها األسبوع الثاني من سبتمبر

 .قبلها
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   التعاون العربي الصيني -1
 اجتماعا مع 24/5/2012عقدت إدارة الدراسات والعالقات االقتصادية يوم  -

 نائب حاكم مقاطعة Li Rul/ممثلي مقاطعة نينغيشيا الصينية برئاسة السيد
ة لمنتدى التعاون االقتصادي والتجاري نينغشيا، لمناقشة التحضير للدورة الثالث

 ةبين الصين والدول العربية، وكذلك المعرض الدولي لالستثمار والتجار
  .16/9/2012-12 نينغشيا المقرر عقدهما خالل الفترة -بالصين

 شاركت اإلدارة في الدورة الخامسة لالجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي  -
التي " عاون االستراتيجي ودعم التنمية المشتركة تعميق الت" الصيني تحت شعار 
 في تونس، وقد كانت أبرز النتائج التي 31/5/2012- 29عقدت خالل الفترة 
  :  اتفق عليها الجانبان

تقييم منجزات منتدى التعاون العربي الصيني منذ الدورة الرابعة لالجتماع           -1
 . الوزاري للمنتدى واستكشاف آفاق جديدة لتطوير المنتدى

التوقيع على مذكرتي تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين           -2
 العامة لرقابة وفحص الجودة والحجر الصحي بجمهورية الصين         ةوالمصلح

الشعبية، ووزارة الصناعة والمعلوماتية بجمهورية الصين الشعبية والمنظمة        
 .العربية للتنمية الصناعية والتعدين

مدينة تشنغدو بمقاطعـة سيـشوان الـصينية للـدورة          الترحيب باستضافة    -3
الخامسة لمؤتمر رجال اإلعمال العرب والصينيين وندوة االستثمار الثالثـة          

 .2013عام 

 .العمل على إنشاء آلية للتعاون الزراعي بين الصين والدول العربية -4
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الترحيب بترشيح دولة اإلمارات العربية المتحدة الستضافة مدينـة دبـي            -5
  .2020بو معرض اكس

  التعاون بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية -2
يجري حاليا اإلعداد لعقد القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية  -

 في بيرو، وتهدف هذه القمة إلي تعزيز 2/10/2012-1يومي ) IIIاالسبا (
مريكا التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري بين الدول العربية ودول أ

الجنوبية والذي شهد زيادة في حجم التبادل التجاري واالستثماري بين المنطقتين 
باإلضافة إلى أن هناك جهودا تبذل لالنتهاء من الدراسة . خالل الفترة الماضية

لصياغتها في صورتها النهائية " الروابط البحرية والجوية بين المنطقتين"حول 
وفي هذا الخصوص . بية ودول أمريكا الجنوبيةورفعها للقمة الثالثة للدول العر

شاركت األمانة العامة في االجتماع التنسيقى للجنة التحضيرية لمؤتمر التعاون 
 7/9/2012-6الصناعي بين الدول العربية وأمريكا الجنوبية والذي عقد يومي 

 إلى 30/5/2013-28فى بيروت حيث يهدف المؤتمر المقرر عقده يومي 
عاون الصناعي في المجاالت ذات االهتمام المشترك بين تعزيز سبل الت

الحكومة "كما شاركت إدارة االتصاالت وتقنية المعلومات في ندوة . اإلقليمين
-30والتي عقدت يومي " االليكترونية والبرمجيات مفتوحة المصدر

ويجري حاليا التحضير لالجتماع الثاني لوزراء .  باألرجنتين31/8/2012
 في 22/11/2012-21دول العربية ودول أمريكا الجنوبية يومي البيئة في ال

كما . اإلكوادور لتعزيز أطر التعاون في المجاالت ذات االهتمام المشترك
 االجتماع الثالث لوزراء االقتصاد والمالية يجري أيضا التحضير لالجتماع

 .  2013نيسان /والتجارة في االسبا خالل األسبوع األخير من أبريل

 يتم عرض النتائج على اجتماع كبار المسؤولين لعرضها على القمة، وسوف -
كما تمت مناقشة المسودة األولى إلعالن ليما والتي تضمنت العديد من الجوانب 
السياسة، االقتصادية، البيئية باإلضافة إلى الجوانب االجتماعية والثقافية، 
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 لتضمينها في مسودة ويجري دراسة المالحظات الواردة من الدول من اإلقليمين
اإلعالن لمناقشتها  االجتماع التحضيري لكبار المسؤولين المقرر عقده خالل 

 بنيويورك تمهيدا لعرضها على االجتماعات 26/9/2012- 24الفترة 
التحضيرية لوزراء الخارجية لعرضها على القمة في دورتها الثالثة المقرر 

 . بليما2/10/2012- 1عقدها يومي 
  العربي الياباني التعاون -3

وفي إطار التحضير لعقد الدورة الثالثة لمنتدى التعاون االقتصادي العربي  -
 في طوكيو باليابان، عقد 20/12/2012-19الياباني المزمع عقدها يومي 

 بمقر 10/5/2012-9االجتماع التحضيري األول للدورة الثالثة للمنتدى يومي 
نتج عن االجتماع تحديد ثالث جلسات األمانة العامة لجامعة الدول العربية، و

وزارية في موضوعات الطاقة والبيئة، تنمية الموارد البشرية ،التعليم، البحث 
العلمي، واالستثمار، التمويل والتجارة وإقامة ورش العمل يتم من خاللها 
استعراض اإلستراتيجية اليابانية لالستثمار وكذلك إستراتيجية الدول العربية 

  .تثمار للدول العربية الراغبةلتشجيع االس
وجار التحضير لعقد االجتماع التحضيري الثاني للدورة الثالثة للمنتدى في  -

 . في طوكيو باليابان2012أيلول /النصف الثاني من سبتمبر

  التعاون العربي األفريقي -4
يقوم القطاع االقتصادي بمتابعة نتائج القمة العربية اإلفريقية الثانية التي عقدت  -

 بمدينة سرت في ليبيا، ودعوة الدول العربية 2010تشرين أول /في أكتوبر
ومؤسسات العمل العربي المشترك والقطاع الخاص إلى تنفيذ ما جاء في 

 العربية وإعالن سرت وخطة عمل الشراكة ةإستراتيجية الشراكة اإلفريقي
  .2016- 2011اإلفريقية العربية 
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إلفريقي المشترك، وإشارة إلى خطة التعاون وتنفيذا لبرنامج التعاون العربي ا -
فقد تقدم اتحاد الغرف . فيما يتعلق باالستثمار) 2016-2011(العربي اإلفريقي 

 مشترك مع الجامعة العربية حول عالتجارية اإلفريقي بمقترح لعقد اجتما
  ). مقترح دولة كينيا(االستثمار في دولة إفريقية 

لتعاون العربي اإلفريقي المزمع عقده خالل يجري العمل للتحضير لعقد منتدى ا -
  . في جمهورية السودان2012عام 

 وضع وحدة التسيير الخاصة بخطة العمل المشتركة ةكما عقد اجتماع لدارس -
نيسان  / ابريل30-28العربية اإلفريقية للتنمية الزراعية واألمن الغذائي يومي 

  .  اديس ابابا2012
 21/6/2012 االجتماع التنسيقى الذي عقد يوم شاركت األمانة العامة في أعمال -

بمقر الوفد الدائم لالتحاد االفريقى بالقاهرة والذي ناقش بحث سبل تنفيذ خطة 
 . 2016 -2011عمل الشراكة اإلفريقية العربية 

وجار حاليا التنسيق بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية االتحاد  -
سيقي لألنشطة القطاعية بين جامعة الدول العربية اإلفريقي لعقد اجتماع تن

 .2012ومفوضية االتحاد االفريقى والمقرر عقده خالل النصف الثاني من عام 
كما يجري التنسيق مع اإلدارات الفرعية بالقطاع االقتصادي في التحضير  -

للموضوعات االقتصادية للعرض على القمة العربية اإلفريقية في دورتها الثالثة 
 .2013مزمع عقدها في دولة الكويت ال

  التعاون العربي الهندي -5

من أجل دعم العالقات العربية الهندية، وفي إطار مذكرة التعاون الموقعة بين  -
جامعة الدول العربية وجمهورية الهند إلقامة منتدى التعاون العربي الهندي، 

خالل " االستثمارمشاريع "عقد المؤتمر الثالث للشراكة العربية الهندية حول 
 بدولة اإلمارات العربية المتحدة وبحضور العديد من 23/5/2012-22الفترة 
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مشارك من رجال األعمال العرب ) 700(الوزراء وكبار المسئولين ونحو 
  .والهند

نُظم المؤتمر بالتعاون بين وزارة الخارجية في دولة اإلمارات العربية المتحدة،  -
، ووزارة الشؤون الخارجية الهندية، واألمانة وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي

العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية 
)FICCI( واتحاد رجال األعمال العرب، وكبار المسؤولين ورجال األعمال ،

والخبراء واألكاديميين من الدول العربية والهند، وعدد من السفراء المعتمدين 
  .مارات العربية المتحدةبدولة اإل

استعرض الجانبان النتائج االيجابية التي حققتها الدورتان األولى والثانية لمؤتمر  -
 2010 و2008الشراكة العربية الهندية اللتان عقدتا في نيودلهي عامي 

بمشاركة رجال األعمال وخبراء وكبار المسؤولين من الجانبين ، وتم التأكيد 
ما تم تحقيقه في تلك الدورتين للدفع بالتعاون العربي على أهمية البناء على 

 ".إعالن أبو ظبي"الهندي إلى آفاق أوسع وأرحب ، وصدر في ختام أعماله 

   األوروبي– التعاون العربي -6
  التعاون العربي التركي

شاركت إدارة الدراسات والعالقات االقتصادية في االجتماع التحضيري الثاني  -
 6/3/2012-5ناعي العربي التركي الذي عقد بليبيا يومي لمؤتمر التعاون الص

وذلك في إطار منتدى التعاون العربي التركي وبتنظيم مشترك من المنظمة 
العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة الصناعة الليبية ووزارة العلوم 

  .والصناعة والتكنولوجية التركية
ري الثالث لمؤتمر التعاون الصناعي وفي هذا اإلطار تم عقد االجتماع التحضي -

 في فندق البرج بجمهورية مصر العربية 17/4/2012العربي التركي يوم 
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بتنظيم مشترك من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووزارة الصناعة 
  .الليبية ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجية التركية

-3ون الصناعي العربي التركي يومي عقد في بني غازي بليبيا مؤتمر التعا -
عمر عبد الكريم نائب رئيس /، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور4/6/2012

، وشارك في المؤتمر وزراء  مجلس الوزراء بالحكومة االنتقالية الليبية
الصناعة في كل من تركيا وليبيا وتونس والمغرب والسودان وممثلو القطاع 

 من التوصيات أهمها ضرورة تشجيع الخاص، وقد خلص المؤتمر لعدد
االستثمارات بين الدول العربية وتركيا لتوسيع حجم التبادل التجاري 
واالستثمارات خاصة في مجال إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتأكيد 
على تكثيف التعاون الصناعي العربي التركي في المرحلة القادمة ليشمل نقل 

كية إلي الصناعة العربية وتعزيز العالقات القائمة بين المعرفة التكنولوجيا التر
  .الدول العربية وتركيا

   التعاون العربي الروسي -7
عقدت الجولة الخامسة للمباحثات بين الجانبين العربي والروسي إلطالق منتدى  -

 في موسكو بروسيا، كان وفد 22/6/2012-21التعاون العربي الروسي يومي 
 نائب األمين العام قد –أحمد بن حلي / اسة معالي السفيراألمانة العامة برئـ

 نائب وزير خارجية روسيا االتحادية –ميخائيل بجدانوف / اجتمع مع السيد
والوفد المشارك معه وتم التداول والمباحثات مع الجانب الروسي لإلعداد 
 إلطالق الدورة األولى لمنتدى التعاون العربي الروسي، وشملت الزيارة لقاء

نائب األمين العام والوفد المرافق له مع السفراء العرب في موسكو لمناقشة 
الموضوعات الراهنة في المنطقة العربية وتفاصيل حول الزيارة ونتائجها، وفي 
إطار التحضير للمنتدى كان هناك لقاء بين وفد األمانة العامة ونائب رئيس 

  .غرفة التجارة والصناعة الروسية
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" خطة العمل" الدراسات والعالقات االقتصادية بإعداد مشروع وقد قامت إدارة -
الجانب االقتصادي خالل المنتدى، والذي يهدف إلى تحديد أولويات مجاالت 
التعاون التي يجب استعراضها خالل الدورة األولى للمنتدى في عدد من 

 من المجاالت المختلفة لزيادة حجم التبادل التجاري، تعزيز التعاون االقتصادي
السياحة، الطاقة، التمويل، المياه : خالل تشجيع االستثمار المشترك في مجاالت 
  . والبيئة، األمن الغذائي والتعاون العلمي والتقني

   التعاون العربي مع مجموعة جزر الباسيفيك -8
 بتاريخ 7483 قرار رقم 137صدر من مجلس الجامعة في دورته  -

جموعة جزر الباسيفيك والذي ينص  قرار بشأن التعاون مع م10/3/2012
تكليف األمانة العامة بمتابعة جهودها بالتنسيق مع وزارة الخارجية في  ": على

دولة اإلمارات العربية المتحدة والجانب الباسيفيكي ، لالتفاق على الصيغة 
النهائية لوثيقة منتدى التعاون العربي مع دول جزر الباسيفيك للتوقيع عليها 

  ".تدىوإقامة المن
وفي مجال التعاون العربي مع مجموعة جزر الباسيفيك قامت اإلدارة بإعداد  -

مشروع إعالن المنتدى ومشروع برنامج مقترح لعمل المنتدى بين جامعة الدول 
وذلك لتشجيع الشراكة بين الدول العربية . العربية ومجموعة جزر الباسيفيك

 .لجانبيينوجزر الباسيفيك و إقامة شراكات اقتصادية بين ا

  التعاون مع استراليا-9
 قرار بشأن 10/3/2012 بتاريخ 7479صدر من مجلس الجامعة قرار رقم  -

الموافقة على اعتماد سفير استراليا في : "التعاون مع استراليا والذي ينص على
  "جمهورية مصر العربية مفوضاً لدى جامعة الدول العربية 

إدراكاً لمواصلة تعزيز عالقات وفي مجال التعاون العربي مع استراليا و -
الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل، فقد تم مؤخراً توقيع اتفاقية تعاون يوم 
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 بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية وحكومة استراليا، 21/9/2011
تناولت إقامة حوار عربي استرالي كآلية لتعزيز التعاون في المجاالت ذات 

 وجار اآلن وضع خطط للتعاون االقتصادي المتبادل بين .المصلحة المتبادلة
 خ بتاري7478رقم (الطرفين من خالل القرار الصادر من مجلس الجامعة 

التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين العربي ":بالترحيب بـ ) 10/3/2012
  ".واالسترالي ومواصلة التنسيق تعزيز التعاون والتشاور بين الجانبين

  تعاون مع األمم المتحدة  ال-10 
االجتماع األول للجنة في إطار التعاون العربي القائم مع األمم المتحدة، عقد  -

أحمد بن حلي يوم /األمانة العامة التحضيرية بحضور معالي نائب األمين العام
 بمقر األمانة العامة للجامعة، وعقد االجتماع الثاني للجنة يوم 30/4/2012
) 11(مانة العامة للجامعة، وذلك للتحضير لالجتماع  بمقر األ17/5/2012

للتعاون بين منظومتي جامعة  الدول العربية واألمم المتحدة المنعقد خالل الفترة 
 في في، وتم عرض عدة موضوعات هامة للتعاون في 12/7/2012- 10

المجال االقتصادي وذات األولوية على المستوى العربي بالنسبة للجامعة 
 أزمة –األزمة المالية واالقتصادية العالمية :(ل هذه الفترة وهيالعربية خال

 حقوق الملكية – بناء القدرات – أزمة التغير المناخي – أزمة الطاقة –الغذاء 
وتنتهز الجامعة العربية هذه الفرصة إلعالم األمم المتحدة بنشاطاتها ..) الفكرية

 – الهند – اليابان – الصين(في مجال التعاون العربي الدولي مع كل من 
  ...) تركيا –روسيا 

  : التعاون مع دول آسيا الوسطى-11
 بشأن التعاون 10/3/2012 بتاريخ 7474رقم  صدر عن مجلس الجامعة قرار -

  :مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان والذي ينص على 
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 الـسياسي  التعـاون  تعزيـز  من اجـل  الجهود تكثيف  ضرورة على التأكيد.1

  .وأذربيجان الوسطى آسيا ع دولم واالقتصادي
 2012 أول تشرين /أكتوبر شهر خالل للمنتدى األولى الدورة بعقد الترحيب 2-

 دول ودعوة إحـدى  السعودية، العربية المملكة في أو العامة مقر األمانة في

  .للمنتدى الثانية الدورة الستضافة الوسطى وأذربيجان آسيا
 الوسطى آسيا منطقة في الدبلوماسي واجدهات تعزيز العربية الدول من الطلب 3-

 كافـة  فـي  معها العالقات وتطوير لديها سفارات وفتح وجمهورية أذربيجان

 بهدف المنطقة هذه في والدبلوماسي السياسي التواجد العربي لدعم المجاالت

  .للقضايا العربية الالزم التأييد توفير
ات اإلقليمية الدولية، عقد وفي إطار توسيع دائرة التعاون العربي مع التجمع -

االجتماع التحضيري األول إلقامة المنتدى العربي مع دول آسيا الوسطى 
 بمقر األمانة العامة للجامعة بين ممثلي األمانة 17/1/2012بتاريخ  وأذربيجان

جمهورية قيرقيزستان، جمهورية (العامة وسفراء دول آسيا الوسطى 
ورية تركمانستان، جمهورية أوزبكستان، جمهورية طاجيكستان، جمه

الدولة صاحبة (وجمهورية أذربيجان والمملكة العربية السعودية ) كازاخستان
، وتم االتفاق على اإلطار العام )المبادرة بشأن التعاون مع دول آسيا الوسطى

  .للمنتدى وضرورة عقد اجتماعين تحضيريين لإلعداد الجيد لفعاليات المنتدى
 في الرياض وقد 10/6/2012- 9 الثاني خالل يومي عقد االجتماع التحضيري -

حضر االجتماع الدول الخمس المعنية وجمهورية أذربيجان، كما شارك سمو 
األمير تركي بن حمد بن عبد العزيز سعد وكيل وزارة الخارجية للعالقات 

فهد الراجحى وخبراء من كل من وزارة /  السفيرةمتعددة األطراف وسعاد
والبيئة بالمملكة، وقد نوقشت في االجتماع األوراق المقدمة من الكهرباء والمياه 

 االقتصادي العربي ناألمانة العامة وهى التصور المبدئي إلقامة منتدى التعاو
مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، ومشروع اتفاقية تعاون بين جامعة الدول 
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ليزية ، وكذا العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان باللغتين العربية واالنج
مشروع اإلعالن الختامي الذي سيصدر عن الدورة األولى للمنتدى المزمع عقده 

  .   بالرياض2012تشرين أول /في أكتوبر

 في مجال البحوث والدراسات

، حيث الموحديتولى القطاع االقتصادي األمانة الفنية للتقرير االقتصادي العربي  -
صندوق ( المشاركة في إعداد التقرير يقوم القطاع بالتنسيق مع الجهات األخرى

النقد العربي، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، ومنظمة 
 ةكما يقوم القطاع بإعداد وكتابه ومراجع) األقطار العربية المصدرة للبترول

  -:الفصول التالية بالتقرير هي
  .فصل التطورات االقتصادية الدولية  .أ 
  .مجال مكافحة التصحرفصل التعاون العربي في   .ب 
  .وفصل التجارة الخارجية . ج 
 .تطور االقتصاد الفلسطيني  . د 

  .مراجعة الفصول األربعة مع الجهات األخرى المشاركة في إعداد التقرير  .ه 
دأبت األمانة العامة القطاع االقتصادي بالتعاون مع قطاع فلسطين واألراضي  -

ي واالجتماعي من كل أيلول للمجلس االقتصاد/العربية المحتلة في دورة سبتمبر
انعكاسات سياسات "عام على إعداد تقرير عن االقتصاد الفلسطيني بعنوان 

  " .وممارسات االحتالل اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني ومؤشرات أدائه 
في أعمال المؤتمر شاركت إدارة الدراسات والعالقات االقتصادية االستراتيجية  -

نتظارات في تحوالت المنطقة وموقع لبنان واال...ربيع العرب"الدولي حول 
وقدمت ورقة عمل بعنوان .  ببيروت24/2/2012-23الذي عقد يومي " منها

 ".تأثير الثورات واالحتجاجات الشعبية على اقتصاديات الدول العربية"
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شاركت إدارة الدراسات والعالقات االقتصادية االستراتيجية في المنتدى  -
- باسطنبول1/3/2012-29/2لذي عقد يومي ا التركي –المصرفي العربي

األسباب واالنعكاسات االقتصادية للثورات "تركيا وتم تقديم ورقة عمل حول 
 ".العربية

شاركت إدارة الدراسات والعالقات االقتصادية االستراتيجية في المؤتمر  -
، 12/4/2012- 11، والذي عقد يومي 2012المصرفي العربي السنوي لعام 

 .بأبوظبي

منتدى "ت إدارة الدراسات والعالقات االقتصادية االستراتيجية في شارك -
الذي نظمه اتحاد " المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخيار االستراتيجي العربي

بالقاهرة، وتم تقديم ورقة عمل بعنوان  3/5/2012-2المصارف العربية يوم 
 ". دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية بالدول العربية"

شاركت إدارة الدراسات والعالقات االقتصادية االستراتيجية في المؤتمر  -
 بالدوحة، وتم تقديم ورقة عمل 7/5/2012- 6التجاري العالمي الذي عقد يومي 

نحو مناخ استثمار محفز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول "بعنوان 
  ".العربية 

 13ستراتيجية في الدورة شاركت إدارة الدراسات والعالقات االقتصادية اال -
، التي عقدت خالل الفترة )األونكتاد(لمنظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

 . بالدوحة26/4/2012- 21

شاركت إدارة الدراسات والعالقات االقتصادية االستراتيجية في المؤتمر  -
 .ا بليبي6/2012 /4-3الصناعي العربي التركي والذي عقد يومي 

اجتماع دراسات والعالقات االقتصادية االستراتيجية في شاركت إدارة ال -
 لمناقشة المسودات األولية الموحدالمؤسسات المعدة للتقرير االقتصادي العربي 

 . بأبو ظبي21/6/2012-18 الذي عقد خالل الفترة 2012لتقرير عام 
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ع السادس للجنة الفنية شاركت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية في االجتما -
المكلفة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي ، التي تترأسها إدارة الملكية 

، وأوصت اللجنة 2012/ 26/1- 23 والذي عقد خالل الفترة الفكرية سنويا
بتعميم الجزء األول من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كقانون 

تفادة منه والبدء في إعداد الجزء الثاني عربي موحد على الدول األعضاء لالس
  .من قوانين الملكية الفكرية وهو قانون الملكية الصناعية

 ، وفي 2012في إطار تنفيذ خطط وبرامج إدارة الملكية الفكرية والتنافسية لعام  -
إطار االحتفال السنوي إلدارة الملكية الفكرية والتنافسية باليوم العالمي للملكية 

ت اإلدارة المؤتمر اإلقليمي الخامس حول تحديات تطبيق قوانين الفكرية نظم
الملكية الفكرية في الوطن العربي بالتعاون مع المعهد اإلقليمي للملكية الفكرية 

 بمقر األمانة العامة للجامعة ، والجدير 24/4/2012- 23بجامعة حلوان يومي 
الفكرية لالحتفال باليوم بالذكر أن الشعار الذي وضعته المنظمة العالمية للملكية 

 visionaryالعالمي للملكية الفكرية هذا العام هو المبتكرون المبصرون 

innovators مشارك يمثلون مكاتب الملكية الفكرية 120، شارك في االجتماع 
جمهورية السودان، المملكة المغربية، جمهورية مصر (من الدول العربية التالية 

حاد العام للفنانين العرب، اتحاد المحامين العرب، االت(وشارك أيضا ) العربية
اتحاد الناشرين العرب، ونقابة المحامين العراقيين، ونقابة المحامين السودانيين، 

 .)ونقابة المهن السينمائية

في إطار التعاون القائم بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة  -
رة الملكية الفكرية والتنافسية االجتماع العالمية للملكية الفكرية عقدت إدا

التنسيقي السادس لمديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية وذلك بالتعاون 
مع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجية الحديثة والمكتب المغربي للملكية 

، بالدار البيضاء بالمملكة 25/5/2012-23الصناعية والتجارية وذلك يومي 
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حضر االجتماع المسؤولون الحكوميون لمكاتب الملكية الفكرية . بيةالمغر
المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، دولة : بالدول العربية التالية

فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، 
ديرو مكاتب البراءات الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، الجمهورية اليمنية، م

 .لدول مجلس التعاون الخليجي 

عقدت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية االجتماع التنسيقي األول لبحث انضمام  -
الجامعة العربية بصفة مراقب لمجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق 

 بمقر األمانة 14/6/2012-13 وذلك خالل يومي TRIPsالملكية الفكرية 
ة للجامعة، وقد أوصي االجتماع بأهمية انضمام الجامعة العربية بصفة العام

مراقب إلي مجلس التريبس، ودعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى 
 في االجتماع التنسيقي القادم ةالتأكيد على الدول العربية بضرورة المشارك

 المتصلة بالتجارة لبحث انضمام الجامعة العربية بصفة مراقب لمجلس الجوانب
، ) مجلس التريبس(من حقوق الملكية الفكرية التابع لمنظمة التجارة العالمية 

والذي سيتم تحديد موعد انعقاده من قبل األمانة العامة لجامعة  الدول العربية 
  .خالل الثالثة شهور القادمة

الس الوطنية عقدت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية المؤتمر التنسيقي األول للمج -
 بمقر األمانة العامة 20/6/2012للتنافسية في الوطن العربي وذلك يوم 

 جامعة الدول العربية لبذل المزيد من ي سعبضرورة وأوصي المؤتمر. للجامعة
الجهود نحو نشر البيانات المستحدثة واإلحصاءات حول التنافسية في الدول 

فسية بالدول العربية بنشر التقارير العربية، على أن تقوم المجالس الوطنية للتنا
السنوية الخاصة بها من خالل الموقع اإللكتروني إلدارة الملكية الفكرية 

 إلكترونيا للمعلومات اوالتنافسية بالجامعة العربية، والذي سيصبح مركز
 .في الدول العربيةللتنافسية الخاصة بالمجالس الوطنية 
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  تقريـــر
  العربية الدول لجامعة االقتصادي واالجتماعي المجلس إلى مقدم

  2012 سبتمبر 13-9 من) 90 (العادية الدورة
  والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية رئيس من المتخذة باإلجراءات

  البحري والنقل 
  التحقيق لجنة بتقرير الواردة المخالفات معالجة إطار في

  األكاديمية في األوضاع حول 
  )9/2/2012-89 ع.د – 1906 ق (رقم المجلس لقرار طبقاً
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  رــتقري
  العربية الدول لجامعة واالجتماعي االقتصادي المجلس إلى مقدم

  2012 سبتمبر 13-9 من) 90 (العادية الدورة
  البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية رئيس من المتخذة باإلجراءات

  األكاديمية في األوضاع حول التحقيق لجنة بتقرير الواردة فاتالمخال معالجة إطار في
  )9/2/2012-89 ع.د – 1906 ق (رقم المجلس لقرار طبقاً

  ـــــــــــــ
  

  الوقائـع: أوال
) 5/5/2011- 87 ع.د-1869ق (رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار صدر •

 في وإدارية ليةما رقابية جهات من دول خمس من تحقيق لجنة تشكيل على ونص
  - :التالية األعضاء الدول

 – الكويت دولة – السورية العربية الجمهورية - السعودية العربية المملكة(
 مخالفات وجود من أثير فيما للنظر)المغربية المملكة – العربية مصر جمهورية

 واالجتماعي االقتصادي المجلس وانظمه العربية الجامعة ألنظمة ومالية إدارية
  .كاديميةباأل

 الموافق األحد يوم صباح تقريرها وقدمت أعمالها وأنهت بمهامها اللجنة قامت •
 والشكاوى عملها واجهت التي والمعوقات اللجنة أعمال بمراحل 2/10/2011

   .وبالتوصيات بشأنها الصادر والرأي اللجنة على المعروضة
 السابق كاديميةاأل رئيس والية انتهت – 24/10/2011 الموافق االثنين بتاريخ •

 بحث في مهامها اللجنة مارست الذي -سيد فرغلي محمد/ الدكتور السيد
 وانتهت في ترتبت والتي وجودها أثير التي والمالية اإلدارية والمخالفات الشكاوى

  .واليته ظل
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 في لألكاديمية العامة الجمعية قرار  صدر– 25/10/2011 الموافق الثالثاء بتاريخ •
 لجامعة العامة األمانة بمقر عقدت والتي) المستأنفة الجلسة (يةالعاد غير دورتها
  فرج إسماعيل الغفار عبد إسماعيل/الدكتور األستاذ بتعيين بالقاهرة العربية الدول
 قابلة سنوات 4 لمدة البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية لألكاديمية رئيساً

 .فقط واحدة لمرة للتجديد
 بمدينة لألكاديمية العامة الجمعية انعقدت ،2011 سمبردي 15-14 بتاريخ •

 تقرير على الموافقة وقررت – عشر السادسة العادية دورتها في اإلسكندرية
 العاملين وحقوق وتجهيزاتها األكاديمية أصول تسليم على المشرفة اللجنة وتوصيات

 بعض من دمستق التي المالحظات االعتبار في األخذ مع منها، الذمة وإبراء بها
 على وعرضها اللجنة تقرير في وردت التي التوصيات بشأن األكاديمية إدارات

 .للتوصيات مناسباً تراه ما التخاذ القادمة دورتها في العامة الجمعية
 ارتباطات إيه ظهور حالة في العامة الجمعية إحاطة األكاديمية رئيس من الطلب -

 تقرير في إليها يشر ولم تعينه على السابقة بالفترة تتعلق خاصة التزامات أو
 .مناسباً تراه ما التخاذ اللجنة

 -89 ع.د-1906ق (رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار صدر •
 -:نصه والتالي) 9/2/2012
 االقتصادي المجلس لقرار طبقاً المشكلة التحقيق لجنة من المقدم التقرير إحالة -1

 في األوضاع حول) 5/5/2011 - 87 ع.د -1869ق (رقم واالجتماعي
 للجنة إستثنائى اجتماع إلى البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية
 للجامعة العامة لألمانة القانونية اإلدارة بحضور والمتابعة للتنسيق المنظمات

 على لعرضها تمهيداً بشأنه الالزمة التوصيات واتخاذ وتوصياته التقرير لدراسة
 .القادمة الدورة صادي واالجتماعي فىاالقت المجلس
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 معالجة البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية رئيس من الطلب -2
 إلى بذلك تقرير وتقديم أعاله إليها المشار اللجنة تقرير في الواردة المخالفات
 .القادمة الدورة في االقتصادي واالجتماعي المجلس

  المخالفات ومعالجة حاتواإلصال اإلجراءات: ثانياً
 رئيس قام اللجنة تقرير في الواردة المخالفات ومعالجة اإلصالحات إطار في

 باتخاذ– فرج إسماعيل الغفار عبد إسماعيل/ الدكتور األستاذ الحالي األكاديمية
 الواردة والمخالفات القائمة األوضاع بعض إصالح شأنها من التي اإلجراءات

 النظم به تسمح ما حدود في عاجل نحو على معها تعاملال يمكن والتي بالتقرير
 العربية وبالمنظمات العربية الدول لجامعة العامة باألمانة بها المعمول واللوائح

 على تعتمد متخصصة كمنظمة األكاديمية موارد ضوء وفى واألكاديمية المتخصصة
 واالجتماعي صادياالقت المجلس قرارات إطار وفى  أنشطتها، لتسيير الذاتي التمويل

 االقتصادي المجلس لقرار تنفيذا وذلك  - المشترك العربي العمل ومقررات
 اإلجراءات هذه لعرض تمهيداً)9/2/2012- 89 ع.د – 1906ق (رقم واالجتماعي

 إليه المحال والمتابعة للتنسيق المنظمات للجنة االستثنائي االجتماع على واإلصالحات
 هناك أن  إالبشأنها الالزمة التوصيات واتخاذ دراسةلل اللجنة من المقدم التقرير

 العرض قبل القصير المدى ىلها عل الوقتية الحلول إيجاد ال يمكن وتحديات صعوبات
- 9 لها المقرر القادمة دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس على
 األكاديمية رئيس قبل من المتخذة واإلصالحات اإلجراءات وجاءت ،13/9/2012
  -:التالي النحو لىع

 :واإلدارية المالية بالشئون والرقابية الالئحية النظم إصالح مجال في )1
 باألمانة الرقابة ألنظمة وفقاً واإلدارية المالية الرقابة هيئة تشكيل عن اإلعالن •

 إنشاء منذ مرة ألول العربية الدول بجامعة المتخصصة والمنظمات العامة
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 الدول ترشيحات وتلقى الذاتي التمويل نظماتم في أولى وكسابقة األكاديمية
 .األعضاء

 وأحكام العمل منظومة الستكمال الداخلي المالي المراقب وظيفة عن اإلعالن •
 وفقاً - القادم دور انعقادها في العامة الجمعية بمعرفة تعيينه  وسيتم –علية الرقابة

 .واالجتماعي االقتصادي المجلس لقرارات
 األكاديمية حسابات بعض دمج إجراء تم التحقيق لجنة اتتوصي تنفيذ إطار وفى •

 واإلبقاء محلي بنك 12 عدد في األكاديمية حسابات وإقفال المحلية بالمصارف
 .األكاديمية أنشطة تنفيذ مرونة به تسمح ما بقدر مالئم حسابات عدد على

 ترياتوالمش المالية الشئون في المستندية الدورة  إجراءات دقه على التأكيد تم •
 والخدمات األنشطة قطاعات وكافة للدارسين والتسجيل والقبول والمخازن
 اآللي الحاسب على المعتمدة المتخصصة البرامج باستخدام المتابعة باألكاديمية
 على الدورية المطابقات عمل مع الدولية للمعايير وفقا منتظمة بصورة ومراجعتها

 بعد الخارجي القانوني الحسابات اقبمر مكتب قبل من ومراجعتها العمليات كافة
 .الرقابة إلحكام وذلك االعتماد

 داخل من مساعدة خبرات أو جديدة مؤهلة بخبرات الرئيسية القطاعات دعم •
  وتبادل اإلدارات مديري بين Rotation داخلية تنقالت عدة وعمل األكاديمية

 المبعدة عناصرلل الفرصة وإتاحة الشفافية لتأكيد المسئولية مراكز بين دوري
 .باألداء واالرتقاء الذات إلثبات والمهشمة

 :المخالفات ومعالجة البشرية الموارد تنمية إصالح مجال في )2
 متطلبات تفوق وعالوات استثنائية ترقيات على حصلت التي الحاالت حصر تم •

  األكاديمية رئاسة واتخذت السابقة سنوات األربع في للنظم بالمخالفة الوظيفة
 لحين مؤقتاً الوظيفية األوضاع تجميد حيث من بشأنها المناسبة اتالقرار

 . الوظيفية بالعدالة الشعور إلعادة المالية والفروق البينية المدد استهالك
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 بالمنظمة الرئيسي الرواتب سلم نصاب عن زائدة إضافية مبالغ أي صرف إيقاف •
 للمساواة تأكيدا لتمييزوا الكفاءة مراتب واحترام العمل مقابل األجر مبدأ وتكريس
 .والتمييز واالبتكار العمل وتطوير الجهد بذل على وتشجيعاً العدالة ومبادئ

 في المتواجدين التقاعد سن فوق السابقين األكاديمية بموظفي االستعانة إنهاء  •
 وعدم األول الباب في التضخم ظاهرة معالجة سبيل في مراحل على الخدمة
 .موروثة ومالية إدارية تشوهات وهى اإلضافات بهذه األكاديمية موازنة تحميل

 هيئة وظائف عدا فيما المؤقتة بالعقود االستعانة وعدم الجديدة التعيينات إيقاف  •
 .الموحدة الخبراء الئحة وأعمال التعليمية العملية في ألهميتها التدريس

 علمي يلوتأه خبرة أكثر بعناصر البشرية بالموارد العاملة القيادات بعض تغيير •
 .العاملين بين الثقة إلشاعة األكاديمية داخل من التخصص في

 باألكاديمية بها المعمول النظم عن الخارجة والمالية الوظيفية الفئات إلغاء •
 استحدثها التي العربية الدول جامعة نطاق في المتخصصة العربية والمنظمات

 تحملتها أمريكي ردوال 6.644.003  ابتكلفة قدره السابق األكاديمية رئيس
 أثارها على اإلبقاء تم إلغائها ورغم 30/6/2012 في األكاديمية موازنة
 وظيفي خلل تالعاملين وأحدث لصالح استقرت مالية ومراكز كمكتسبات المالية

 .مصرياً جنيهاً مليون 30 بلغت بقيمة تعويضية ومطالبات قضائية ونزاعات
 كمحددات المتخصصة العربية منظماتلل الوظيفية الفئات بجداول االلتزام تم •

 من الفئات لبعض تمت التي الالزمة التسويات إجراء عند عليها للقياس تنظيمية
 الوزن مع الدراسي المؤهل فيها يتناغم علمية بصورة اإلطار هذا في العاملين
 كانت فنية معالجات وهى - لها الالزمة والخبرات  والمتطلبات للوظيفة القيمى

 3 حدود منها في األولى المرحلة تكلفة بلغت والتنظيم الهيكلة عادةإل ضرورية
 تدارك نتيجة األكاديمية موازنة تحملته ما اجمالى ليصبح أمريكي دوالر مليون
 .أمريكي دوالر 9.644.003 والتعديالت  السابقة المرحلة أخطاء
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 والنقل ةبالخدم المتواجدين للموظفين التحويلي والتدريب التأهيل مبدأ إطالق •
 من جدد بموظفين االستعانة عن كبديل الشاغرة للوظائف الداخلي باإلعالن

 .األكاديمية خارج
 بالنظم المعنية الفنية باللجنة المتخصصة الخبرة ببيوت االستعانة مبدأ تفعيل •

 النظم لتطوير العربية الدول بجامعة العامة باألمانة العربية للمنظمات األساسية
 موارد مراعاة مع الهيكلة وإعادة باألكاديمية خاص نظام ضعوو بها المعمول

 .األكاديمية
 إمكانية مع والمحسوبيات باألقارب االستعانة لعدم الحاكمة الضوابط وضع  •

 االستعانة مبدأ وتأكيد المسابقات خالل من الضرورة حاالت في التعيين
 الخبراء الئحةب استرشاداً محددة أعمال وعن مؤقتة محدودة لفترات بالخبرات
 المجلس من المعتمدة المتخصصة العربية المنظمات لموظفي الموحدة

 .واالجتماعي االقتصادي

 :والنظم اللوائح خارج كانت والتي الشركات بعض مع والتعاقدات الشراكة إلغاء )3
 التحقيقات لجنة بتقرير الواردة المعالجة إطار في
 عقود وإلغاء)  فامكو (البحري لنقلل العربي االتحاد شركة مع التعامل إيقاف تم •

 وشركة التدريب وسفينة بالمقر الخاصة األكاديمية مع واالستخدام اإليجار
 تجميعا لحسابا تصفية وتم - للشركة المملوكة الطيران وحجوزات السياحة

 حالياً يتم وال  31/3/2012 حتى األكاديمية مع واالرتباطات وااللتزامات
 .صورة بأي الشركة مع التعامل

 وشركة األكاديمية بين القائمة االرتباطات وفك والتعاقدية المالية العالقات إنهاء •
القانوني  الحسابات مراقب مكتب إشراف وتحت القانونية لألصول وفقا فستيفال

 تشغلها كانت التي المواقع واستالم 2012 ابريل أول من لألكاديمية اعتبارا
 وإعادة تجهيزاتها على االستحواذ مع المختلفة األكاديمية بمقار الشركة وتديرها
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 في وطرحها  30/6/2012 حتى باألكاديمية التغذية شئون إدارة بمعرفة تشغيلها
 .لالستغالل علنية مزايدة

 لمواقع الخارجية الشركات استغالل عملية تنظم التي الضوابط وضع تم •
 عينية خدمة ضلأف مع مؤكدة مالية منفعة أقصى لتحقيق األكاديمية وتجهيزات

 .والعاملين للدارسين مميزة

 الرسوم من واإلعفاءات والمنح للخصومات الالزمة والقواعد الضوابط عداد )4
 :األكاديمية بطلبة الخاصة الدراسية

 واالجتماعية والرياضية العلمية المجاالت في الدراسية للمنح ضوابط عدة تقررت •
 – الخدمات دون الدراسية رسومال من واإلعفاءات للخصومات ثابتة نسب وتحديد

 والترويج التسويق وندوات األكاديمية وملصقات منشورات في عنها اإلعالن تم
 ضوابط وهى والعليا األساسية الدراسات مجال في والتعليمة العلمية ألنشطتها
 .موحدة ومعايير

 لفةالمخت باألكاديمية المعنية الرئيسية القطاعات ممثلي من دائمة لجنة تشكيل تم •
 وترفع الخاصة والحاالت للضرورة االستثنائية اإلعفاءات حاالت في للبت

 .بالالزم للتصديق األكاديمية لرئيس قراراتها
 دورتها في لألكاديمية العامة الجمعية على واإلجراءات الضوابط عرض سيتم •

 رئاسة فيها توسعت حيث عالي وفر تحقق أن المتوقع ومن القادمة العادية
 .بالتصديق اإلنفراد مع سابقه فترة في ةاألكاديمي

 المقبولين الطلبة إعداد لزيادة السلبية معالجة اآلثار في األكاديمية رئيس جهود )5
  :معينة تخصصات في باألكاديمية

 فرص إيجاد خالل من  باألكاديمية والدارسين الطالب قدرات تنمية مجال في •
 على األكاديمية رئاسة حرصت – الطالبي والتبادل العلمية والمشاركات للتدريب

 التخصصات في باألكاديمية المقبولين الطالب إعداد بين توازن هناك يكون آن
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 الخريجين الطلبة إعداد تراكم عدم على حرصاً – المتاحة واإلمكانيات المختلفة
 .تباعاً لهم العمل أسواق بوتيسير استيعا

 سفينة في تدريبية سعة توجد ال األخص حيث على البحرية الدراسات مجال وفى •
 المقبولين الطلبة إعداد تحديد فتم -  باألكاديمية المحاكيات مجمع أو التدريب
 الطلبة إعداد لتقليل سنوياً طالب 250 إلى 200 بعدد التخصص هذا في بالكلية

 قبول في السابق األكاديمية رئيس توسع نتيجة عمل بدون السابقين الخرجين
 األكاديمية تحمل إلى أدى الذي األمر سنوياً حريب طالب 1000 إلى الطلبة
 بسوء انعكست التي الخريج نوعية على السلبي والتأثير التدريب دعم أعباء
 والسلطات البحرية  المالحة لسالمة المصرية والهيئة األكاديمية  بين عالقة

 باتصاالت البحري التدريب مشاكل حل وجارى - الدول من كثير في البحرية
 االستعانة مع واألجنبية العربية السفن على للتدريب جديدة فرص لخلق مكثفة

 منتديات في المشاركة خالل من الطالب تدريب في المتخصصة بالوكاالت
 .مشتركة عمل وورش دولية ومؤتمرات

  :المتخصصة العلمية والمراكز الجامعات مع الدولية العالقات مجال في )6
 مع األكاديمية صالت وتوثيق التعاون أواصر تجديد على األكاديمية رئاسة حرصت

 تحقيق سبيل في المختلفة التعليم ومعاهد والهيئات العلمية والمجالس المؤسسات
 كما–والطالب التدريس هيئة أعضاء قدرات وتنمية التعليمية للكفاءة متقدم مستوى

 وتفعيل إحياء بهدف استحدثت الدولية للعالقات متخصصة وحدة إنشاء تم
 األساتذة تبادل مجاالت في واألجنبية العربية الجامعات مع والعالقات اقياتاالتف
 الثقافية واألنشطة التعليم مجاالت في الطالبي والتبادل التدريس هيئة أعضاء من

 تعرضت ان بعد المعرفة وتبادل الطالب مدارك لتوسيع واالجتماعية والرياضية
 الفترة خالل االهتمام عدم ظل يف وإحجام انفصام ثم فتور إلى العالقات هذه

  .السابقة الرئاسية
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  :المقر ودولة العربية الدول في العالي التعليم وزارة مع التعاون مجال في )7

 خالل مصر وفى العربية الدول في العالي التعليم وزارات مع العالقات تعرضت •
 فاتاالعترا معظم فتؤدي إليقا ت كادبصوره التراجع إلى السابقة الرئاسة فترة

 مهددة الشهادات هذه وكانت تخصصات عدة في األكاديمية بشهادات  االعتمادات
 لبعض األكاديمية تقديم منع تم كما –األكاديمية على العقوبات تقرير مع بالتوقف
 الحالية األكاديمية رئاسة قامت  - ةالدول العربي بعض في التعليمية أنشطتها
 أدت ناجحة مباشرة واتصاالت ولقاءات زيارات خالل من العالقات هذه بتنشيط

 وتجديد الشهادات اعتماد على ايجابية بصورة وانعكست العالقات إحياء إلى
 مستمر رالمصرية والتطوي للجامعات األعلى المجلس نوالمعادالت م االعترافات

  .الدراسية للمناهج حالياً
 في للجامعات ىاألعل والمجلس العالي التعليم وزارة مع المتبادلة الثقة وأدت •

 جامعة مع علمي تعاون اتفاقية بتوقيع أخيرا توجت التي الثقة دعم ىغال مصر
 في الدكتوراه درجة تمنح  مشتركة شهادة بإصدار) الحقوق كلية ( اإلسكندرية

 المعامالت مجال في األكاديمية تصدرها التي الماجستير درجة لحملة الحقوق
 وفض التقاضي لوجيستيات مجال وفى جيستياتواللو الدولية والتجارية القانونية

 DegreeJoint شهادة وهى األكاديمية إنشاء منذ  مرة ألول القانونية المنازعات
 العالقات هذه أدت وقد - مصر في تقديمها مسبوق غير المعتمدة الساعات بنظام
  .والعالمية المصرية الجامعات بين لألكاديمية الدولي التصنيف رفع إلى
 والهيئات التدريس هيئة أعضاء من المتميزة العناصر اجتذاب ىعل العمل •

 العلمية المسيرة إلثراء االنتداب أو باإلعارة العربية والدول مصر في المعاونة
 .لألكاديمية والتعليمة
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  :والبيئية اإلنتاجية والمشروعات التطبيقية البحوث مجال في )8
 تنمية بهدف العلمى ثالبح دعم خالل من العلمى البحث أنشطة تشجيع تم

 بعض استنباط في األكاديمية ونجحت  والبيئية والعالجية الصناعية المشروعات
 ببعض مستوطنة إلمراض العالجية  الدوائية والمستلزمات والعقاقير األدوية
 إلنتاج خاصة مشروعات عدة طرح وتم المحيطة البيئة من والطحالب النباتات
  بنظام المائية الزراعة ( زراعية وعاتومشر) ديزل-بيو(الحيوي الوقود

 من العضوية األسمدة إنتاج/ االكوابونيك بنظام المائية الزراعة/ الهيدرويونيك
 الموارد توافر ولعدم)االسبيرولينا طحالب استزراع مشرع/ البحرية الطحالب
 تم  الموارد لجلب الكمي اإلنتاج بصورة المشروعات هذه في للتوسع الالزمة

 لنشرها العربية الدول بجامعة المتخصصة المجالس على المشروعات هذه طرح
 في المعنية والهيئات الحكومية والجامعات األكاديمية بين التعاون فرص وإيجاد
  .الموارد وجلب المنافع تحقق التي بالصورة منها لإلستفاده سعياً العربية الدول

  :ية سابقه  من فتره رئاسالمرحلةالصعوبات والتحديات : ثالثاً 
 إليقاف 2012إعادة تشغيل فرع األكاديمية بمدينة بورسعيد من يناير  )1

 1.946.787 بلغ 2009 تحقيق عجز في موازنة الفرع في عام استمرار
 بلغ قيمة قدرها 2011، وفي عام  $ 817.763 بلغ 2010، في عام $ 

وال وتم تحميل هذا العجز على فوائض األكاديمية  $ 2.230.072.40
 تكاليف اإليجار والتشغيل ووجود الرتفاعجد فرص لسد العجز تو

 مليون 5.25 مليون جنيهاً مصرياً بعد سداد 5.5 بواقع إيجاريهمتأخرات 
 .2012خالل شهر مايو 2010جنيهاً عن عام 

وجود مطالبات ضريبية عالية القيمة ترتبت على جانب األكاديمية لقيام  )2
قة باإلفراج عن معدات منحة أمريكية رئاسة األكاديمية في الفترة الساب

لمعهد وردان للسكك الحديدية التابع لوزارة النقل بجمهورية مصر العربية 
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 مما رتب عليها ضريبة مبيعات قدرها باسم مسموحات لألكاديمية
 6 جنيهاً مصرياً ومستحقات ضريبية أخري ورسوم بواقع 3.788.835

ا مصلحة الجمارك المصرية مليون جنيهاً لم يتم ربطها بعد تطالب به
 .الخاصة على المبيعات والرقابة على اإلعفاءات العامةومأمورية الضريبة 

 الرئيسية بمقر االجتماعات ضريبة أخرى نتيجة إسناد تنفيذ قاعة استحقاقات -
 شركة وادي النيل للمقاوالت باألمر المباشر من رئاسة إلىاألكاديمية بأبي قير 
الخدمات وبلغت قيمة ن دراسة جدوى مع تحمل الضريبة على األكاديمية السابقة دو

 التي المبالغ إلى جنيهاً مصرياً واجبة األداء باإلضافة 500000 الحالية المطالبة
الزالت مستحقه للشركة عن تنفيذ عملية إنشاء القاعة التي لم تعود على أنشطة 

 .األكاديمية بفوائد عملية

 رئاسة األكاديمية عن الفترة السابقة ماستخدارسوم قضائية تحققت نتيجة  )3
 قضايا ومطالبات تعويضيه وافتعالساحة القضاء الوطني لتصفية حسابات 

 رفض هذه الدعاوي إلىفي خصومات غير مضمونه بقيم عاليه مما أدى 
 على األكاديمية وكان استحقتتباعاً وترتيب رسوم قضائية بمبالغ طائلة 

على حسابات األكاديمية في اري والتحفظي من نتيجة ذلك توقيع الحجز اإلد
البنوك وتبلغ قيمة الحجز اإلداري الموقع على أرصدة األكاديمية في أربعة 

 جنيهاً مصرياً عن رسوم 39.269.587.52بنوك رئيسية قيمة قدرها 
 جنيهاً 9.817.396.88 باإلسكندرية قدرها االقتصاديةمستحقة للمحكمة 

 بقيمتها بعد تعادل نفس المطالبةخري لم تتم مصرياً والزالت هناك رسوم أ
 .القيمة المحجوز بها عن قضايا أخرى

قامت رئاسة األكاديمية بالتوجيه بالطعن على تقدير الرسوم إليقاف المطالبة  -
 .ورفع الحجز بدعاوي قضائية الزالت منظوره أمام القضاء
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ة وجامعة  الخروج عن تطبيق اللوائح والنظم المعمول بها باألكاديميأدي )4
الدول العربية في نهاية الفترة الرئاسية السابقة إلى قيام عدد من الموظفين 
برفع دعاوي ومطالبات قضائية بطلب تعويضات مادية أمام المحاكم 
المختلفة وأخصها المحكمة اإلدارية بجامعة الدول العربية بلغت قيمتها أكثر 

لى قرار رئيس  قضية بالطعن ع70 مليون جنيهاً مصرياً عن 30من 
األكاديمية السابق وقامت رئاسة األكاديمية حالياً ببذل الجهود وإجراء 

 والرضا والتنازل الثقةالتسويات الوظيفية الالزمة التي أدت إلى حالة من 
 1/7/2012في  قضية تم التنازل عنها بالتصالح 35 عن عدد االختياري

  .يا تفادياً للتعويضاتوالزالت الجهود القانونية مستمرة في باقي القضا
$ 36000 لشركة أوراسكوم بقيمة قدرها واستحقاقاتظهور مطالبات مالية  )5

 تمت لصالح جهاز أمن الدولة وتركيب كاميرات أعمالعن دوالر أمريكي 
 بسداد مبلغ األكاديميةقامت  $ 150000 من أصل مبلغ أكتوبر 6بمدينة 

ية السابق عن عقود بشيكات في فترة والية رئيس األكاديم $ 114000
 .منفذه لصالح جهات أمن الدولة

 تقدمت بها وزارة النقل من خالل مذكرة معالي وزير جديدةظهور مطالبة  )6
 معالي األمين العام لجامعة الدول إلىالنقل بجمهورية مصر العربية 

قيمة أجهزة ومعدات  مليون دوالر أمريكي 17.7العربية لسداد مبلغ 
 مليون 58 مشمول منحه قدرها األكاديمية من بها احتفظتومحاكيات 

 الحديدية تم لتجهيز معهد وردان للسكك 2008دوالر أمريكي وردت عام 
اإلفراج عنها بمعرفة األكاديمية بنظام المسموحات رغم إنها معفاه بطبيعتها 
لورودها لجهة حكومية مما رتب على األكاديمية ضريبة مستحقه دون 

 المنحة من اقتطعترة النقل أن األكاديمية مبرر عن تصرف وصفته وزا
 مليون دوالر 6.9 إلىمليون دوالر معدات باإلضافة 10.8قيمته  ما

 اهتمام بكامل القيمة محل المطالبة دعم فني وصيانة والزالت أمريكي قيمة
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 ضريبية لوزارة المالية استحقاقات إلى باإلضافةوزارة النقل حتى اآلن 
 . عن هذه المعداتومصلحة الجمارك المصرية

  
  :الخالصة

 وتحقيق  االنطالقفي ظل هذه الصعوبات والتحديات فإن مسيرة األكاديمية نحو
تتحملها موازناتها في ظل   أصبحت محمله بأعباء الالمستقبليةاإلستراتيجيات 
  معاألهداف النشاط وتحقيق تيسير على الموارد في واالعتمادالتمويل الذاتي 

 التي تمر بها دولة المقر االنتقالية الفترة في االستقرارم منافسات السوق وعد
 وهي تحديات يصعب التغلب عليها دون دعم من معالي المجاورةوبعض الدول 
  .والتجارة وحكومات الدول واالقتصادوزراء المال 

 للعمل العربي المشترك الراسخةاألمر معروض للمجلس الموقر صاحب األسس 
 في بذل واالستمرارات لتحقيق أهدافها وتعاهدكم باإلصرار والداعم دائماً للمنظم

 سفيره للعرب في كافة محافل العلم الرفيعةالجهود حتى تكون لألكاديمية مكانتها 
  .والتعليم رائده دائماً بعونكم في دعم مسيرتها

  
  .واهللا ولي التوفيق
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   االجتماعينشاط القطاع : ثانياً 

  )89 و88(س االقتصادي واالجتماعي فيما بين دورتي المجل
  

  الصفحة  المجال
  159  في مجال التنمية والسياسات االجتماعية -1

  166  .في مجال الصحة والمساعدات اإلنسانية -2

  179  في مجال الشباب والرياضة -3

  184  في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي -4

  191  في مجال األسرة والطفولة -5

  195  في مجال المرأة -6

  199  مجال الثقافةفي  -7

  203  في مجال السياسات السكانية والهجرة -8

  209  في مجال حقوق اإلنسان -9

  210  في مجال المجتمع المدني -10

  211  في مجال صحة األسرة -11
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  :األنشطة العامة: أوالً
: الرياض( الدورة الثالثة –االقتصادية واالجتماعية : التحضير للقمة العربية التنموية

  ):2013ثان كانون / يناير 
نظمت األمانة العامة االجتماع األول للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة واإلعداد للقمة  -

كانون / يناير : الرياض( الدورة الثالثة –االقتصادية واالجتماعية : العربية التنموية
 . في مقر األمانة العامة2012 فبراير 9يوم ) 2013ثان 

القرارات في هذا الشأن التي اعتمدها المجلس صدر عن اللجنة الوزارية عدد من 
، )89(الصادر عن الدورة ) 1909(االقتصادي واالجتماعي بموجب قراره رقم 

والذي تضمن تشكيل لجنة من األمانة العامة والمملكة العربية السعودية لدراسة 
المقترحات والمشروعات والبرامج االقتصادية واالجتماعية المقترح عرضها على 

 موعداً نهائياً لتلقي المقترحات 2012نيسان / مة، كما حدد القرار آخر أبريل الق
للعرض على القمة وفقاً للمعايير المقرة في هذا الشأن، كما كلف القرار األمانة 
العامة بتقديم تقارير دورية عن متابعة تنفيذ قرارات القمتين العربية التنموية األولى 

 ).2011م الشيخ شر(والثانية ) 2009الكويت (

بشأن االجتماع األول ) 1909(تنفيذاً لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  -
االقتصادية : للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة واإلعداد للقمة العربية التنمية

، نظمت األمانة العامة االجتماع األول للجنة )89(واالجتماعية، الصادر عن الدورة 
انة العامة والمملكة العربية السعودية لدراسة المقترحات المشكلة من األم

والمشروعات والبرامج االقتصادية واالجتماعية المقترح عرضها على القمة العربية 
 . في مقر األمانة العامة2012 مارس 20االقتصادية واالجتماعية، يوم : التنموية

ات واإلدارات المعنية في شارك في االجتماع وفد المملكة العربية السعودية والقطاع
  .األمانة العامة

تم االتفاق من حيث المبدأ على عدد من اإلجراءات في إطار اإلعداد والتحضير 
للقمة، كما تم التوافق من حيث المبدأ على أن تكون الموضوعات المعروضة على 
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االقتصادي واالجتماعي : القمة مركزة وتمثل أولوية للعمل العربي التنموي
ك، مع االلتزام بالميعاد الذي حدده المجلس االقتصادي واالجتماعي لتلقي المشتر

 .المقترحات بالموضوعات التي ستعرض على القمة

 لإلعداد المعنية باألمانة العامة القطاعات بين تنسيقي اجتماع األمانة نظمت -
 الثالثة الدورة – واالجتماعية االقتصادية: التنموية العربية للقمة والتحضير

 وضع بهدف العامة، باألمانة 2012 أبريل 10 يوم ،)2013 يناير: الرياض(
 المقترح الموضوعات على واالتفاق المقبلة، التنسيقية لالجتماعات زمني برنامج

   .هامشها على ستعقد التي للمنتديات واإلعداد القمة، على عرضها

 :في مجال التعاون القطاعي مع األمم المتحدة
عامة االجتماع القطاعي العاشر للتعاون بين الجامعة العربية نظمت األمانة ال -

 بمقر 2012 فبراير 23 – 22وأجهزة األمم المتحدة المتخصصة خالل الفترة من 
حماية السكان "وقدمت األمانة العامة ورقة عمل حول محور األمانة العامة، 

لورقة الهجرة ، وتناولت ا"الالجئين، والمهجرين داخليا، والمهاجرين: النازحين
الداخلية والخارجية لسكان الدول العربية نتيجة للكوارث الطبيعية والصراعات 
المسلحة، وتداعيات هجرة السكان إلى الدول المجاورة والمضيفة بما تمثله من 
عبء سياسي ذي أبعاد أمنية، وذلك بالتركيز على حالة فلسطين والعراق وليبيا 

 .واليمن والصومال وسوريا

 االجتماع ممثلين عن منظمات األمم المتحدة، والمنظمات الدولية فيشارك  �
 .واإلقليمية العربية، وعدد من المنظمات غير الحكومية

صدر عن االجتماع عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت أهمية رفع الوعي  �
 . المعنيين بالمرأة واألمن والسالم1820 و 1325بقرارات مجلس األمن 

 العامة في االجتماع الحادي عشر للتعاون بين منظومتي جامعة شاركت األمانة -
 . في فيينا2012 يوليو 12 إلى 10الدول العربية واألمم المتحدة خالل الفترة من 
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شارك في االجتماع وفد من القطاعات واإلدارات المعنية في األمانة العامة، كما  �
، ومن الجانب شارك عدد من مديري وممثلي المنظمات العربية المتخصصة

 . شاركت وكاالت األمم المتحدة المتخصصة العاملة في المنطقة العربيةياألمم

بحث االجتماع تقرير حول التعاون الذي تم بين الجانبين منذ االجتماع العاشر  �
، وانبثق عن االجتماع ثالث لجان 2012 وحتى عام 2008الذي عقد عام 

 اللجنة االجتماعية –ية والبيئية  اللجنة االقتصاد–الجنة سياسية (متخصصة 
 ).والثقافية

تم االتفاق على عدد من المشروعات والبرامج التي سيتم تنفيذه بالشراكة  �
والتعاون بين الجانبين خاصة في المجاالت االقتصادية والبيئية واالجتماعية 
 والثقافية، كما تم االتفاق على تحديد إنشاء آلية للمتابعة من خالل نقاط اتصال
من الجانبين، وفيما يتعلق بالجوانب االجتماعية والثقافية تم االتفاق على تنفيذ 
عدد من البرامج واألنشطة ذات العالقة بالهجرة والمغتربين والتكامل االجتماعي 
واألهداف التنموية لأللفية وحوار الحضارات وحقوق اإلنسان والشباب واألطفال 

 .المساعدات اإلنسانيةوموضوعات المرأة والصحة والتعليم و

 :الدورة التدريبية رفيعة المستوى لدعم قدرات االستجابة لألزمات
شاركت إدارات القطاع االجتماعي في الدورة التدريبية رفيعة المستوى لدعم قدرات  -

 في مقر 2012حزيران /  يونيو 14- 12االستجابة لألزمات، خالل الفترة من 
 .األمانة العامة

رفع كفاءة كوادر األمانة العامة في مجال تحليل األزمات هدفت الدورة إلى  �
 .وتقييم المخاطر المتنوعة في جميع المجاالت
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 :أنشطة إدارات القطاع االجتماعي: ثانياً
1I íéÂ^Ûjq÷]<l^‰^éŠÖ]æ<íéÛßjÖ]<Ù^¥<»V 

 في مجال التنمية والسياسات الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة: أوالً
  :االجتماعية

ظمت األمانة العامة اجتماع نقاط االتصال للتعاون االجتماعي للدول العربية ودول ن -
 في جمهورية 2012كانون ثان /  يناير 14 إلى 13أمريكا الجنوبية خالل الفترة من 

البرازيل االتحادية، بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية ومكافحة الجوع في 
خطة عمل "ابعة مبادرات التعاون المدرجة في  لمتجمهورية البرازيل االتحادية،
التي تم إقرارها خالل االجتماع الثاني للوزراء " برازيليا للتعاون االجتماعي

المسؤولين عن الشؤون االجتماعية والتنمية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية 
 ألعمال  البرازيل، وكذلك للتحضير– في برازيليا  2010  مارس3- 1الذي عقد في 

االجتماع الثالث لوزراء التنمية والشؤون االجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا 
 .2012الجنوبية والمقرر عقده في بيروت 

شارك في االجتماع ممثلي ووزارة خارجية جمهورية البرازيل ووزارة التنمية  �
جانب منسق ال(االجتماعية ومكافحة الجوع في جمهورية البرازيل االتحادية 

  ).األمريكي الجنوبي
ناقش االجتماع اإلجراءات اللوجستية المتعلقة بتنظيم االجتماع الثالث للوزراء  �

المعنيين بالشؤون االجتماعية والمقرر عقده في بيروت، على أن يسبقه اجتماع 
 .كبار المسؤولين في وزارات الشؤون االجتماعية

ما ورد في إعالن وخطة عمل كما تم االتفاق على عدد من اإلجراءات لتنفيذ  �
برازيليا للتعاون االجتماعي الصادرين عن االجتماع الثاني للتعاون المشترك 

  .المشار إليه
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مكافحة الفقر في الوطن العربي، نظرة "نظمت األمانة العامة ندوة تحت عنوان  -
ن  في مقر األمانة العامة، بالتعاو2012 مارس 18 إلى 17، خالل الفترة من "مستقبلية

 .مع البرلمان العربي

شارك في الندوة أعضاء البرلمان العربي والبرلمانات العربية والمنظمات العربية  �
المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء عرب ودوليين في مجال مكافحة 

 .الفقر والتنمية

بحث االجتماع ثالث محاور تتعلق بدور التشريعات في الحد من ظاهرة الفقر،  �
وأبعاده االقتصادية واالجتماعية، وبعض التجارب والحلول العربية والفقر 

 .واإلسالمية والدولية لمكافحة الفقر

قدمت األمانة العامة ورقة عمل في االجتماع حول دور القطاع االجتماعي ومجلس  �
وزراء الشؤون االجتماعية العرب في مكافحة الفقر، كما تم عقد اجتماع بين 

اعية المنبثقة عن البرلمان العربي ومسؤول األمانة الفنية أعضاء اللجنة االجتم
لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب، وتم االتفاق على التنسيق والتعاون في 

 .عدد من المجاالت واألنشطة التي تمثل اهتمام مشترك للجانبين

ثانية نظمت األمانة العامة اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الموضوعية ال -
نيسان /  أبريل 5 إلى 4لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب خالل الفترة من 

 . في مقر األمانة العامة2012

 في االجتماع كبار المسؤولين في وزارات الشؤون االجتماعية في الدول شارك �
األعضاء، والسادة الخبراء المسؤولين عن إعداد مشروع الخطة الخمسية للمجلس، 

 إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية لدول مجلس باإلضافة
  .التعاون لدول الخليج العربية

بحث االجتماع المقترحات والتعديالت الواردة من الدول األعضاء حول مشروع  �
للمجلس، وتم تعديل الخطة في ضوء مقترحات ) 2016 – 2012(الخطة الخمسية 

ألعضاء التي شاركت في االجتماع، وذلك تمهيداً الدول وآراء رؤساء وفود الدول ا
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لعرض الخطة على معالي وزراء الشؤون االجتماعية في اجتماع الدورة 
 .الموضوعية الثانية

نظمت األمانة العامة اجتماع الدورة الموضوعية الثانية لمجلس وزراء الشؤون  -
 العرب في دور مجلس وزراء الشؤون االجتماعية"االجتماعية العرب تحت عنوان 

التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة وما تشهده المنطقة العربية من تطورات 
 . في مقر األمانة العامة2012أيار /  مايو 28، يوم "وتحوالت

 في االجتماع معالي وزراء الشؤون االجتماعية، ورؤساء وفود الدول شارك �
شروع الخطة الخمسية األعضاء المجلس، والسادة الخبراء المسؤولين عن إعداد م

للمجلس، باإلضافة إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية لدول 
  .مجلس التعاون لدول الخليج العربية

صدر عن االجتماع عدد من القرارات الهامة التي تضمنت اعتماد الخطة الخمسية  �
 تنظيم ، التي شملت)2016 – 2012(لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب 

عدد من الفعاليات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة العربية، 
باإلضافة إلى دعم الدول العربية األقل نمواً، وتنفيذ األهداف التنموية لأللفية، كما 

 ألف دوالر لمواجهة 300اصدر المجلس قراراً بدعم جمهورية جزر القمر بمبلغ 
 .اآثار الفيضانات التي واجهته

نظمت األمانة العامة اجتماع تنسيقي مع المنظمات العربية المتخصصة التابعة للقطاع  -
 في مقر األمانة العامة، وذلك للتحضير لالجتماع 2012 يونيو 27االجتماعي يوم 

-10فيينا (الحادي عشر للتعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية واألمم المتحدة 
 ).2012 يوليو 12

ماع سعادة مستشار األمين العام المشرف على القطاع االجتماعي ترأس االجت �
باإلنابة، ومنسق القطاع االجتماعي ومنظمة العمل العربية والمنظمة العربية 

 .للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة المرأة العربية
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بحث االجتماع مشروع جدول األعمال الوارد من األمم المتحدة وخاصة فيما يتعلق  �
وعات التي سيتم مناقشتها في اللجنة االجتماعية والثقافية التي ستنبثق عن بالموض

االجتماع وفي مقدمتها األهداف التنموية لأللفية والموضوعات الخاصة بالمرأة 
 .والتربية والتعليم والهجرة والمغتربين وموضوعات حقوق اإلنسان

اة األمانة العامة تم االتفاق على أن تقوم المنظمات العربية المتخصصة بمواف �
بمقترحاتها في إطار التعاون مع وكاالت األمم المتحدة المتخصصة على أن تضمن 
االنجازات التي تمت بين الجانبين وكذلك مقترحات لمشروعات وبرامج التعاون 
المستقبلي، وذلك تمهيداً لتقديم ورقة متكاملة تمثل رؤية منظومة جامعة الدول 

 .ال االجتماعي والثقافي في منظومة األمم المتحدةالعربية للتعاون في المج

الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال التنمية والسياسات : ثانياً
 :االجتماعية

شاركت األمانة العامة في االجتماع الثاني عشر لفريق الخبراء العرب المعني  -
 .العامة في مقر األمانة 2012 فبراير 19بمكافحة اإلرهاب، يوم 

شارك في االجتماع ممثلي وزارات الداخلية والعدل العرب، ومجلس وزراء  �
 .الداخلية العرب وأكاديمية نايف للعلوم األمنية

صدر عن االجتماع عدد من التوصيات الهامة بشأن تعزيز التعاون في مجال بناء  �
مع، القدرات التشريعية واألمنية لمكافحة اإلرهاب، وأثر اإلرهاب على المجت

وغسل األموال وتمويل اإلرهاب، ودور المنظمات اإلقليمية في تفعيل قرارات 
مجلس األمن ذات العالقة بمكافحة اإلرهاب، وغيرها من التوصيات في هذا 

 .اإلطار

شاركت األمانة العامة في ورشة العمل اإلقليمية حول التعاون بين المنظمات اإلقليمية  -
 تفعيل قرارات مجلس األمن وإستراتيجية األمم المتحدة ودون اإلقليمية ذات العالقة في
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 في مقر األمانة 2012 فبراير 21 إلى 20العالمية لمكافحة اإلرهاب، خالل الفترة من 
 .العامة

شارك في أعمال الورشة ممثلي وزارات الداخلية والعدل العرب، ومجلس وزراء  �
 .الداخلية العرب وأكاديمية نايف للعلوم األمنية

الذي نظمته المنظمة : ت األمانة العامة في المؤتمر اإلقليمي لمشروع مساواةشارك -
نحو فرص متساوية ومشاركة كاملة لألشخاص ذوي : "العربية للمعاقين تحت عنوان

 . في القاهرة2012 فبراير 26 إلى 25، خالل الفترة من "اإلعاقة

ي الدول شارك في االجتماع ممثلين عن جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة ف �
العربية، والوزارات والهيئات الوطنية المعنية، ومنظمات ووكاالت األمم المتحدة، 
والمقرر الخاص المعني باإلعاقة في األمم المتحدة، والتحالف الدولي لإلعاقة، 
ومؤسسات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني والجهات المعنية بقضايا األشخاص 

 .ذوي اإلعاقة

ن المحاور التي تتعلق باتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص بحث االجتماع عدد م �
ذوي اإلعاقة، والمجالس والهيئات العليا لإلعاقة في الدول العربية، باإلضافة على 

 .رصد سياسات اإلعاقة في الدول العربية وحقوق اإلنسان

لمتحدة شاركت األمانة العامة في الدورة الوزارية السابعة والعشرين للجنة األمم ا -
دور المشاركة والعدالة "تحت عنوان ) اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 10 إلى 7، خالل الفترة من "ة في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنةـاالجتماعي
، برعاية وحضور دولة الرئيس )بيروت( في بيت األمم المتحدة 2012أيار / مايو

 .زراء اللبنانينجيب ميقاتي رئيس مجلس الو

، "20+ريو "بحث االجتماع من خالل حلقتي حوار، التحضيرات الجارية لمؤتمر  �
، وتضمن "التمويل الشامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل"و

جدول األعمال عدد من الموضوعات المتصلة بعمل اللجنة وبرامجها وتقييم عملها، 
 ).2015 – 2014(ا للفترة ومشروع اإلطار االستراتيجي لالسكو
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التي نظمته األمم المتحدة خالل الفترة " 20+ريو "شاركت األمانة العامة في مؤتمر  -
االقتصاد األخضر في إطار " يونيو في جمهورية البرازيل تحت شعار 22 إلى 20من 

 ".التنمية المستدامة وخفض الفقر

 األمم المتحدة شارك في االجتماع رؤساء وأعضاء وفود الدول األعضاء في �
ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة وعدد من المنظمات اإلقليمية والدولية 

 .ومنظمات المجتمع المدني

بحث االجتماع تطور الوضع البيئي والتنموي في دول العالم وأثاره على التنمية  �
من خالل عدد من جلسات العمل المتخصصة وصدر عن المؤتمر إعالن ريو الذي 

 2015يد بااللتزام على تنفيذ األهداف التنموية لأللفية بحلول عام تضمن التأك
 دولة يراع فيها التوزيع الجغرافي لوضع تصور لألهداف 30وتشكيل لجنة من 

، وكذلك عدد من التوصيات في مجال البيئة والمياه 2015التنموية الجديدة بعد عام 
 .والغذاء

 يونيو 20اجتماعاً تنسيقي يوم وعقدت المجموعة العربية على هامش المؤتمر  �
، بحضور ممثلي الدول العربية للوقوف على ما تم من مشاورات وتداوالت 2012

قامت بها المجموعة العربية بشأن الموقف العربي من مشروع اإلعالن وتنسيق 
الموقف العربي في هذا الشأن، كما عقدت المجموعة العربية اجتماعاً برئاسة نائب 

لسودان وبمشاركة وزراء البيئة ورؤساء وفود الدول العربية رئيس جمهورية ا
، لمناقشة إعالن ريو وللتشاور حول كيفية تنفيذ ما 2012 يونيو 22المشاركة يوم 

 .ورد به
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  :الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال الصحة: أوالً
في   لمجلس وزراء الصحة العرب) 37(الدورة العادية تماع نظمت األمانة العامة اج -

 .2012 مارس 15- 14 خالل الفترة منالعاصمة عمان بالمملكة األردنية الهاشمية، 

شارك في االجتماع معالي وزراء الصحة العرب، والمنظمات العربية واإلقليمية  �
  .التي تشارك بصفة مراقب

اتحاد الدول العربية في مكافحة حول عدد من القرارات الهامة   الدورةصدر عن �
،  في دعم القطاع الصحي العربيأداور الكفاءات الصحة المهاجرةوااليدز، 
الخطة اإلستراتيجية لتطوير الرعاية الصحية األولية وطب األسرة في وتطبيق 

توحيد التشريعات الصحية في الوطن العربي، و، )2016- 2011 (الدول العربية
التكامل العربي في مجال الدواء، وريض في الوطن العربي، تعزيز خدمات التمو

ودعم مجلس وزراء الصحة العرب للقطاعات خدمات نقل الدم في الوطن العربي، 
 .الصحية في كل من اليمن، سوريا، الصومال، جزر القمر

 في سوريا، اإلنسانية  بشأن األوضاعتنفيذا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب -
تضمن ، والذي األردن –، عمان 2012، في مارس )37( العادية تهرالصادر عن دو

 . لدعم الشعب السوريأمريكي دوالر 500.000 مبلغ تخصيص

 لمنظمة الصحة العالمية اإلقليمي بالتعاون والتنسيق مع المكتب األمانة العامة قامت �
لتجهيز قافلة مساعدات طبية تحتوى على االحتياجات الضرورية لمتوسط، شرق ال
 الصحية والرعاية األوضاع الشعب السوري مع تدهور إليها يحتاج التيالهامة و

 األماكن إلى المساعدات الطبية إيصال وقد تم السورية، األراضيالطبية على 
 . السوريةاألراضي في احتياجا وتضررا األكثر
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، نظمت )37(الصادر عن الدورة ) 5(تنفيذا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم  -
مانة العامة اجتماع اللجنة الفنية االستشارية للتشريعات الصحية خالل الفترة من األ
 .، بمقر األمانة العامة2012 مايو 7-8

 – اإلمارات -األردن :أعمال اللجنة ممثلون عن الدول العربية اآلتيةشارك في  �
  .المغرب -  ليبيا – الكويت – قطر – تونس–البحرين

بتنظيم الطب التقليدي خاص  قانون استرشاديوع  مشرصدر عن االجتماع إعداد �
 .والتكميلي والبديل

 اإلقليمي بالبرنامج الخاصة والمتابعة التسيير لجنة اجتماع األمانة العامة نظمت -
 – 2011 (العربية الدول في الجنائية والعدالة الجريمة ومنع المخدرات لمكافحة
 .مانة العامةاأل مقر  في2012 مايو 10- 9 خالل الفترة من) 2015

  .شارك في االجتماع الدول األعضاء والمنظمات الدولية واإلقليمية والعربية المعنية �
 العمل على االتفاقصدر عن االجتماع عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت  �

 األمم مكتب مع والتنسيق بالتعاون اإلقليمي البرنامج وتفعيل دعم مواصلة على
 لألولويات وفقاً العربية الدول وجامعة والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة

 بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب ودعوة واإلقليمية، الوطنية واالحتياجات
 الموارد لتوفير فاعلة وأنشطة إستراتيجية إلعداد العربية الدول وجامعة والجريمة

 .اإلقليمي البرنامج ومبادرات أنشطة لتفعيل الالزمة المالية

 التنفيذية الخطة تنفيذ بمتابعة المعني المصغر العمل فريق اجتماع األمانة العامة متنظ -
-14 من الفترة خالل العربية، بالدول األولية الصحية الرعاية تطوير إلستراتيجية

18/5/2012. 

البحرين، تونس، السعودية، قطر، مصر، ليبيا، (شارك في االجتماع ممثلي كل من  �
  ).السودان

 المطلوبة التعديالت وإدخال ومؤشراتها اإلستراتيجية الخطة مراجعةتماع بقام االج �
 .األعضاء الدول إلى إرسالهاتم و عليها
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 16نظمت األمانة العامة المنتدى العربي الثاني للصناعات الصحية خالل الفترة من  -
، في العاصمة بيروت بالجمهورية اللبنانية، بالتعاون مع اتحاد 2012 مايو 17 –
 .مستشفيات العربية واالتحاد العربي لمنتجي األدوية والمستلزمات الطبيةال

شارك في أعمال المنتدى كبار موظفو اإلدارات الرسمية في وزارات الصحة  �
العربية، ومصنعي األدوية والمستلزمات الطبية والمسئولين الرسميين المعنيين 

لمتعلقة بالدواء في المنطقة بمواضيع التشريعات، التسجيل، نظم البراءة والتسعير ا
  .العربية

بحث االجتماع كيفية تنظيم أسواق الدواء والمستلزمات الطبية العربية واألجنبية  �
وتسهيل إجراءات تسجيلها واعتمادها في األسواق العربية، باإلضافة إلي االرتقاء 

 . بمستوى الصناعات الدوائية العربية إلى الجودة العالمية

 العرب، الصحة وزراء لمجلس) 38 (العادية الدورة اجتماع عامة األمانة النظمت -
 .21/5/2012-20 يومي جنيف في التنفيذي ومكتبه

  .شارك في االجتماع معالي وزراء الصحة العرب �
 األراضي في الصحية األحوال صدر عن االجتماع عدد من القرارات الهامة حول �

 ودعا المحتل، السوري الجوالنو الشرقية القدس ذلك في بما المحتلة الفلسطينية
 اللجنة رأسها وعلى اإلنسان، بحقوق تهتم التي الدولية المؤسسات كافةالمجلس 

 السجون ومصلحة االحتالل سلطات لدى الفوري للتدخل األحمر، للصليب الدولية
 الذين االحتالل سجون في األسرى للمرضى العالج بتقديم إللزامها اإلسرائيلية

 المتخصصين األطباء من دولية لجنة وتشكيل يومي، بشكل الصحية حاالتهم تتدهور
 وتقديم لهم، والمناسب العاجل العالج وتقديم الحرجة المرضية الحاالت على للكشف

 تم كما أمريكي، دوالر ألف مائتي قدره الفلسطينية الصحة وزارة إلى مادي دعم
 لمنظمة العامة لجمعيةا أمام العرب الصحة وزراء لمجلس الموحدة الكلمة إقرار

 وزير معالي ألقاها والتي. النهائية صيغتها في جنيف/ 2012 مايو العالمية الصحة
 بين التفاهم مذكرة مشروع على المجلس وافقكما  التونسية، بالجمهورية الصحة
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 آلية تفعيل بشأن الشعبية، الصين بجمهورية الصحة ووزارة العربي، الجانب
 العربية المملكة مبادرة دعم على وأكد الصحي، المجال في الصيني العربي التعاون

 قدره مالي دعم تقديم على المجلس وافق كما الحشود، بطب الخاصة السعودية
 حساب من خصما الدم، نقل لخدمات العربية للهيئة أمريكي دوالر 50.000
 دوالر 200.000 قدره مالي دعم وتقديم الصحية، للتنمية العربي الصندوق

 الصحي القطاع لدعم الصحية، للتنمية العربي الصندوق حساب من خصما يكي،أمر
 العربية والمنظمات األعضاء الدول ودعوة المتحدة، القمر جمهورية في

 المدني المجتمع ومنظمات العربية األحمر والصليب الهالل وجمعيات المتخصصة
 أبناء على لفيضاناتا آثار من للتخفيف واإلنساني الصحي الدعم لتقديم العربية،
 .القمري الشعب

شاركت األمانة العامة في اجتماعات منتدى السياسات الصحية بإقليم الشرق األوسط  -
 بالجمهورية التونسية، بعد 2012 يونيو 9 - 8وشمال إفريقيا خالل الفترة من 

  .اختيار األمانة العامة ضمن مجلس إدارة المنتدى
 .نظم المعلومات الصحية والمساواة المجتمعيةركزت المناقشات حول آليات تدعيم  �

  :الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال الصحة: ثانياً
شاركت األمانة العامة في الندوة التعريفية، عن منظمة الصحة العالمية ومجلس  -

وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومجلس وزراء الصحة العرب خالل الفترة من 
، التي نظمها المجلس األعلى للصحة بدولة قطر، وألقت 2012س  مار21- 19

األمانة العامة محاضرة عن دور جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الصحة العرب 
وانجازاته ونشاطاته، أعقبتها مناقشة مفتوحة مع المشاركين الذين مثلوا القطاعات 

 .ومؤسسات ذات الصلة في دولة قطر

 في ملتقي الصناعات الدوائية العربية السادس عشر تحت شاركت األمانة العامة -
، في 2/4/2012 – 1خالل الفترة من " الدواء العربي الطموحات والتحديات"عنوان 
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 مدينة نصر بالقاهرة، الذي نظمه االتحاد العربي لمنتجي -المركز القومي للتدريب 
 .األدوية والمستلزمات الطبية

لين عن الصناعة الدوائية في القطاعين الخاص شارك في فعاليات الملتقى مسئو �
 .والعام والهيئات الصحية ونقابات الصيادلة عن الدول العربية

 الصحة لمنظمة العامة للجمعية) 65 (الدورة اجتماعات في األمانة العامة شاركت -
 كافة لبحث ،26/5/2012-21 من الفترة خالل جنيف في عقدت التي العالمية
 ية،معدال وغير المعدية األمراض رأسها وعلى واإلقليمية دوليةال الصحية القضايا

 السليمة، والتغذية العالمية، الصحة منظمة وإصالح لأللفية، التنموية واألهداف
 والمحددات اإليدز، ومكافحة األطفال، شلل باستئصال الخاصة والمبادرات
 القرار إقرار تم وقد الدولية، الصحية اللوائح أحكام وتنفيذ للصحة، االجتماعية

 الشرقية القدس فيها بما المحتلة، الفلسطينية األرض في الصحية باألحوال الخاص
 6 ومعارضة دولة 56 بموافقة الدورة أعمال خالل المحتل السوري الجوالن وفي
 .التصويت عن دولة 72 وغياب دولة 48 وامتناع دول

ة دول عدم االنحياز الذي شاركت األمانة العامة في االجتماع الخامس لوزراء صح -
عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية يوم 

، بحضور المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، وبرئاسة وزير 21/5/2012
 .الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية

وزاري صدر عن االجتماع تبني عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت اإلعالن ال �
مواجهة التحديات الراهنة للصحة "الذي أعدته جمهورية مصر العربية تحت عنوان 

، وأكد "ضمان المساواة، التمويل المستدام، والتغطية الصحية الشاملة: العامة الدولية
المندوب الدائم لدولة فلسطين بجنيف، أن فلسطين ال تسعى لتسييس عمل المنظمة، 

رى التي تتشرف بالديمقراطية، وبدا ذلك واضحاً عندما إنما تقوم بذلك الدول الكب
فكرت فلسطين في تقديم طلب االنضمام لعضوية المنظمة فتم التهديد بوقف الدعم 

 .األمريكي للمنظمة
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 الخامسة لالجتماع الوزاري للمنتدى الدورة اجتماعات في األمانة العامة شاركت -
 في مدينة الحمامات 2012 مايو 31-28العربي الصيني الذي عقد خالل الفترة من 

بتونس، وفي نهاية االجتماع، شهد معالي األمين العام توقيع عدد من اتفاقيات التعاون 
من بينها مذكرة تفاهم بين األمانة العامة بين الجانب العربي والجانب الصيني 

 لجامعة الدول العربية ووزارة الصحة بجمهورية الصين الشعبية بشأن آلية التعاون
 . خالل األشهر القادمةاالعربي الصيني في مجال الصحة سيبدأ العمل بتفعيله

شاركت األمانة العامة في ورشه العمل الخاصة بالحوكمة الرشيدة والشفافية لألدوية  -
/ ، الذي عقدت بالعاصمة عمان2012 يونيو 19–17للحكومات خالل الفترة من 

 .األردنية الهاشميةاألردن، برعاية معالي وزير الصحة بالمملكة 

شارك في فعاليات الورشة وفود الدول العربية من األردن، تونس، السعودية،  �
  .فلسطين، اليمن، باكستان، إيران

بحثت الورشة كيفية الرقابة والحد من الفساد في نظام القطاع الصحي وخاصة  �
لخاصة قطاع الصناعات الدوائية، ورفع مستوي الشفافية باستخدام أدوات التقييم ا

بمنظمة الصحة العالمية في مجاالت التسجيل، الترخيص، التفتيش والترويج 
الدوائي، وكذلك تطوير وتعزيز البرامج الوطنية للصناعات الدوائية، وقدمت األمانة 
العامة عرضاً حول دور الجامعة العربية من خالل مجلس وزراء الصحة العرب 

  . ات األمن القوميبموضوع الدواء العربي باعتباره أحد مقوم
شاركت األمانة العامة في ورشة العمل التي نظمها االتحاد العربي لمنتجي األدوية  -

والمستلزمات الطبية بالتعاون مع غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل 
، بمقر 2012 يونيو 26والمستلزمات الطبية وجامعة المستقبل بدولة المقر يوم 

 .المعهد القومي للتدريب

ارك في أعمال الورشة ممثلي الدول العربية المعنيين بموضوعات الدواء ش �
  .والمستلزمات الطبية
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بحثت الورشة دور شركات تصنيع األدوية في تحسين دراسات التكافؤ الحيوي  �
لألدوية لضمان تحسين مستوي الشركات العربية عن طريق تطبيق الملف الفني 

 ).CTD(للتسجيل الدوائي الموحد 

  :الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال المساعدات اإلنسانية: ثالثاً
 يوم" 2012 الموحد لعام اإلنساني النداء إطالق" العامة، مؤتمر األمانةاستضافت  -

 الذي نظمه مكتب األمم المتحدة لتنسيق  العامة للجامعة،األمانة، بمقر 21/2/2012
  .(OTHE)الشؤون اإلنسانية 

الزمة لتلبية ال الدولي اإلنسانياستراتجيات ومتطلبات المجتمع  المؤتمريمثل  �
، 2012 العالم في أنحاء والكوارث في جميع األزمات من المتضرريناحتياجات 

مليون إنسان نازح والجئ ومهجر ) 51(وكان الهدف من إطالق النداء أن يستفيد 
) 17(اخية تضمهم ومتضرر من آثار النزاعات المسلحة أو العوامل البيئية والمن
الصومال، اليمن، : دولة في كافة إنحاء العالم من بينهم خمس دول عربية هي

 7.8السودان، فلسطين وجيبوتي، وكان حصيلة ما يسعي إليه النداء إلى تحقيقه 
مليار دوالر أمريكي، سيتم إنفاقه على االحتياجات األساسية اإلنسانية، وناشدت 

 المانحة من حكومات ومنظمات غير حكومية عربية كافة الجهاتاألمانة العامة 
وصول إلى هذا الرقم، والتعامل مع األوضاع اإلنسانية للوإقليمية ودولية لالستجابة 

في هذه الدول التي ال تزال في حاجة إلى دعم أوسع لتلبية االحتياجات الناجمة عن 
حدثت لك التي والكوارث الطبيعية وخاصة ت تعرضها لألزمات والنزاعات المسلحة

  .مساعدتها على تحقيق حياة كريمة لشعوبهاو 2011 في عام
 وتنسيق العمل اإلنسانيةاالستجابة  " بشأن المؤتمر الثانيالعامة األمانة نظمت -

 ، العامةاألمانة، بمقر 2012 مارس 4في  "التعاوني من اجل الشعب السوري
  .(OIC) اإلسالمي التعاون ، ومنظمة(HF) اإلنسانيبالتعاون والتنسيق مع المنتدى 
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 من سوريا، مصر، إنسانيةمنظمة ) 70 ( عددممثلين عن في أعمال المؤتمر شارك �
 ممثلين إلى باإلضافة أوربية، تركيا، دول مجلس التعاون الخليجي، دول األردن

 .األوربي المتحدة واالتحاد األمممن منظمات 

 الجهات العاملة في المجال  للتعاون والتنسيق بينآليات البحث عن  المؤتمرهدف �
  . لالزمة السوريةواإلغاثي اإلنساني

رياً برئاسة رئيس قطاع الشؤون و تشااً اجتماعا تنسيقينظمت األمانة العامة -
 بمقر األمانة ،19/4/2012 يوم واإلنسانيةاألمين العام المساعد للشؤون  واالجتماعية

  .العامة للجامعة
مام المشترك، ومستجدات األوضاع اإلنسانية في القضايا ذات االهتناقش االجتماع  �

 .المنطقة العربية السيما األوضاع اإلنسانية في سوريا واليمن

التواصل " الشعب اليمني، تحت شعار إلغاثةنظمت األمانة العامة المؤتمر الثاني  -
 في مقر األمانة 2012 مايو 6، بتاريخ "والتعاون من أجل اإلغاثة والتنمية في اليمن

 .اإلنسانيامة، بالتعاون والتنسيق مع منظمة التعاون اإلسالمي والمنتدى الع

 منظمة إنسانية عربية وغربية ومنظمات 85 مشارك من 98شارك في االجتماع  �
  .أممية

ناقش المؤتمر عدد من الموضوعات الهامة التي تضمنت المناخ والبيئة المحيطة  �
 5 - 3 التنمية من إلي من اإلغاثة  والتنموي في اليمن، واالنتقالاإلنسانيللعمل 

سنوات قادمة، وتعزيز فعالية وكفاءة المعونة الدولية، وتسليط الضوء علي مدى 
 .تفاقم وخطورة الوضع اإلنساني اليمني

قدمت األمانة العامة مبادرة تتعلق باعتزامها تشكيل وفد للذهاب إلى دولة اليمن  �
غب من المشاركين إلى االنضمام إلى لتفقد األوضاع اإلنسانية هناك، ودعت من ير

وفد الجامعة، وقد أعربت منظمة التعاون اإلسالمي األمم المتحدة، المنتدى اإلنساني 
وعدد من منظمات المجتمع المدني عن رغبتها في االنضمام لوفد الجامعة، كما 
تلقت خطاباً من السيد وزير الصحة العامة والسكان بدولة اليمن، بشأن تحويل 
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خمسمائة ألف دوالر (م المالي المقدم من مجلس وزراء الصحة العرب وقدره الدع
لمتوسط ، وستقوم شرق ال لمنظمة الصحة العالمية اإلقليميالمكتب ، )أمريكي

وزارة الصحة اليمنية بتقديم االحتياجات العاجلة والضرورية وتوفيرها، وتقوم 
لمتوسط شرق الة الصحة العالمية  لمنظماإلقليميالمكتب األمانة العامة بالتعاون مع 

  .بالتجهيز والتحضير لتوصيل المساعدات الطبية إلي اليمن
نظمت األمانة العامة ورشة العمل الثالثة لموظفي األمانة العامة لإلدارات المختلفة  -

، بالتعاون والتنسيق  العامةاألمانة، بمقر 5/7/2012-4ذات الصلة، خالل الفترة من 
، بهدف (UNHCR)، (UNFPA)، (UNAIDS)، (UNDP)، (OCHA)مع 

رفع الوعي لدى موظفي األمانة العامة بأهميته ودور العمل اإلنساني، في إطار تفعيل 
 بين األمانة العامة ومكتب األمم المتحدة 7/11/2010بنود مذكرة التفاهم الموقعة في 

 .(OCHA)لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

  :ا األمانة العامة في مجال المساعدات اإلنسانيةالفعاليات التي شاركت فيه: رابعاً
 برئاسة السوري اإلنساني للمنتدى األول التقني االجتماع في العامة األمانة شاركت -

 العامة األمانة مع وبالتعاون ،(OCHA) اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب
 اإلنسانية اللجنة ،(OIC) اإلسالمي التعاون منظمة ،(LAS) العربية الدول لجامعة

 وكذلك بالقاهرة، ،25/3/2012 في عقد والذي ،(ECHO) األوربية للمفوضية
 معالي اتفاق تنفيذ إطار في وذلك بالقاهرة، ،5/4/2012 في الثاني التقني االجتماع

 األوربي لالتحاد السامي الممثل اشتون، كاترين/ والسيدة العربية للجامعة العام األمين
 الدولي المؤتمر هامش على تونس في لقائهما خالل الخارجية، اسةالسي لشؤون

 بشكل اإلنساني سوريا منتدى عقد بشأن ،24/2/2012 في السوري الشعب ألصدقاء
 للمنتدى) أسبوعية (دورية اجتماعات عقد وكذلك المستوى، رفيع ،)شهري (دوري
 ومناقشة لدراسة سوريا، في اإلنسانية األوضاع حول التقني المستوى على
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 اإلنسانية المساعدات توصيل وكيفية سوريا، في الملحة اإلنسانية االحتياجات
 .السوري الشعب أبناء من للمحتاجين

 يوم السوري اإلنساني للمنتدى األول االجتماع في العامة األمانة شاركت -
 اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب برئاسة بجنيف، ،8/3/2012

(OCHA)، اإلسالمي التعاون منظمة بمشاركةو (OIC)، للمفوضية اإلنسانية اللجنة 
 الدول بعض وممثلي لسوريا، الدائم المندوب وبمشاركة ،(ECHO) األوربية

 واللذين ،19/4/2012 يوم الثاني األمانة العامة في االجتماع شاركت كما األوربية،
 التي والتحديات اإلنسانية واألوضاع السورية الساحة على المستجدات أهم تناوال
  .السورية األراضي على اإلنساني العمل تواجه

 تكاتف على  عن االجتماع عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت التأكيدصدر �
 من للتخفيف الحكومية غير والمنظمات الدولية والمنظمات المصالح أصحاب جهود
 المنظمات دخول هيلبتس السورية السلطات تعاون المتضررين، وضرورة معاناة
  .لالجئين إنسانية إغاثة ممرات وتأمين الدولية

شاركت األمانة العامة في البعثة اإلنسانية إلى اليمن المكونة من منظمة التعاون  -
، االتحاد األوربي (OCHA)اإلسالمي، مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 .3/6/2012- 1ومجلس التعاون الخليجي، خالل الفترة 
هدفت الزيارة إلى دعم وتضامن هذه المنظمات مع الشعب اليمني وحكومته في  �

مواجهة األزمة اإلنسانية ولفت نظر المجتمع الدولي اإلنساني بمختلف جهاته 
 .المانحة من دول ومنظمات إنسانية لخطورة األوضاع اإلنسانية في اليمن

رية العليا للشراكات وتبادل اللجنة االستشا" األمانة العامة في اجتماع شاركت -
 20 - 19، والتي عقدت خالل الفترة من "المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل

 بمقر منظمة التعاون اإلسالمي في جدة بالمملكة العربية السعودية، الذي 2012يونيو 
  .OCHAنظمه مكتب الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة الـ 
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العام المساعد للمنظمة، وعدد كبير من المنظمات شارك في االجتماع األمين  �
 .اإلنسانية في الدول العربية

ناقش االجتماع المناهج الحالية لالستجابة اإلنسانية، باإلضافة إلى استكمال تفاصيل  �
البوابة العربية االلكترونية اإلنسانية، التي ستمثل قاعدة معلومات عربية إقليمية 

، وتتألف من مجموعة من 2012/ولة الكويت سبتمبرللمؤتمر اإلنساني الثاني بد
العاملين في المجال اإلنساني التي تحكمها المبادئ اإلنسانية إلدارة المعلومات 

 .لتحسين االستجابة لحاالت الطوارئ

  :الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال صحة األسرة: خامساً
 مايو 29لمعونة الكندية بمقر الهيئة يوم نظمت األمانة العامة في اجتماع مع هيئة ا -

ناقش االجتماع مجاالت التعاون المشترك بين األمانة العامة وهيئة المعونة . 2012
 .الكندية

 متدربا في جمهورية جيبوتي على 125نظمت األمانة العامة ورشة عمل لتدريب عدد  -
 أسابيع انتهت 3دة جمع البيانات ميدانيا وتدقيقها وأساليب ضبط ومراقبة جودتها لم

 .12/6/2012يوم 

نظمت األمانة العامة ورشة عمل تدريبية للعاملين بالجهاز المركزي لإلحصاء  -
ووزارات الصحة العراقية وهيئة إحصاء إقليمي  كردستان حول التحليل المعمق 

، بالتعاون مع 19/6/2012 أسابيع اعتبارا من يوم 3لبيانات المسح العراقي لمدة 
 .  الجامعة األمريكية بالقاهرة- وث االجتماعية مركز البح

  :الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال صحة األسرة: سادساً
التحليل المعمق لبيانات المسح المتكامل "شاركت األمانة العامة في ورشة عمل حول  -

، 2012مايو  8 – 6، خالل الفترة من "لألوضاع االجتماعية والصحية للمرأة العراقية
  ).المكتب اإلقليمي ومكتب العراق(بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان 
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 مشارك من الجامعات ومراكز البحوث العراقية ومركز الدراسات 25شارك فيها  �
  . السكانية بجامعة األزهر ومركز البحوث االجتماعية بالجامعة األمريكية

لمكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة شاركت األمانة العامة في اجتماع بمقر ا -
للسكان بالقاهرة وبحضور مدير مركز البحوث االجتماعية بالجامعة األمريكية، 
لمناقشة الخطوات اإلجرائية للتحليل المعمق لبيانات المسح العراقي المتكامل حول 

 . 2012 مايو 28األوضاع الصحية واالجتماعية للمرأة العراقية يوم 

نة العامة في ورشة العمل الخاصة بجمع البيانات في مناطق الكوارث شاركت األما -
 في الجمهورية التونسية، 2012 يونيو 13 – 11والنزاعات المسلحة خالل الفترة من 

والتي نظمها المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان بتونس، وقد أشاد 
 . خاصة في هذه المناطقالمشاركون بدور األمانة العامة في توفير البيانات

  :المسوحات التي تنفذها األمانة العامة في مجال صحة األسرة: سابعاً
تقوم األمانة العامة بالمسح الوطني الصحي الديموجرافي في الجمهورية اليمنية  -

بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة 
ليج العربي للتنمية وهيئة التعاون األلماني والوكالة األمريكية العالمية وبرنامج الخ

  . للتنمية والسفارة الهولندية بصنعاء
جاري تنفيذ المسح الجيبوتي لصحة األسرة بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الخليج  -

 . العربي للتنمية واليونيسيف
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  : في مجال الشباب والرياضةها األمانة العامةالفعاليات التي نظمت: أوالً

 الصادر عن الدورة) 733(تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم  -
، خالل نظمت األمانة العامة دورة األلعاب األولى لألندية العربية للسيدات ،)34(

، لمتحدة إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية ا في12/2/2012-2الفترة من 
 ،بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة واتحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية

 .هحرموتحت رعاية حاكم إمارة الشارقة 

 . دولة عربية11شارك في الدورة أندية للسيدات من  �

كرة السلة، كرة الطائرة، :  ألعاب فردية وجماعية للسيدات هي5تضمنت الدورة  �
 .، الرماية وكرة الطاولةألعاب القوى

الندوة العربية السابعة لرياضة المرأة، ترأست الندوة سمو شاركت األمانة العامة في  -
، التي عقدت على هامش  محمد القاسمي حرم حاكم الشارقةبنتالشيخة جواهر 

 .أعمال دورة األلعاب األولى لألندية العربية للسيدات
صيات النسائية العربية العاملة في مجال  العديد من الشخفي أعمال الدورةشارك  �

 أمانة رياضة المرأة باتحاد اللجان األولمبية رئيسةالرياضة، على رأسهم سعادة 
الوطنية العربية، سعادة رئيسة اللجنة المنظمة لرياضة المرأة لمجلس التعاون 

الرياضية وبدول الخليج العربية ورئيسة االتحاد الكويتي للرياضة النسائية، 
لعربية الدولية غادة شعاع والسيدة سوزان الهوبي أول إمرأة عربية تصل إلى ا

قمة إفرست، باإلضافة إلى ممثلي عدد من الهيئات الرياضية العربية ورؤساء 
 .ولى لألندية العربية للسيداتالوفود العربية المشاركة في دورة األلعاب األ

تشجيع الرياضة النسوية  مجال عن الدورة عدد من التوصيات الهامة في صدر �
حث المؤسسات التعليمية على اعتبار مادة التربية الرياضية مادة التي تضمنت 

حث واساسية في المناهج التعليمية وتوفير حوافز للطالبة المتفوقة رياضياً، 
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عالم المختلفة لتسليط الضوء على رياضة المرأة والمرأة من ذوي وسائل اإل
توفير وأكد االجتماع على ات البطالت الرياضيات، االحتياجات الخاصة وانجاز

عالمية مقروءة ومسموعة ومرئية النجازات الرياضة النسائية، إقاعدة معلومات 
 اللجان االولمبية الوطنية لوضع سياسات وتشريعات واضحة لرياضة ودعى

 القطاع كما دعىالمرأة بهدف توحيد الجهود الوطنية الداعمة لرياضة المرأة، 
ص لتقديم دعم للفتيات المتفوقات رياضياً بجوائز مادية وعينة لتحفيزهن الخا

 .على االستمرار في العطاء

نظمت األمانة العامة اجتماع اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب  -
بالمملكة العربية السعودية،  25/2/2012- 21 خالل الفترة من والرياضة العرب
 .ر الشباب والرياضة بالمملكة األردنية الهاشميةبرئاسة معالي وزي

السعودية، مصر، :  دولة عربية11أعضاء اللجنة من شارك في اجتماع  �
 .المغرب، تونس، الجزائر، البحرين، اإلمارات، لبنان، مصر، العراق والكويت

تقرير األمانة العامة حول متابعة : بحثت اللجنة عدداً من الموضوعات، منها �
لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فيما ) 34(رات الدورة العادية تنفيذ قرا

يخص الموضوعات الشبابية، ومقترحات األمانة العامة لتفعيل التعاون العربي 
الدولي في مجال الشباب، والمقترحات المقدمة من الدول العربية بشأن الفعاليات 

شباب العربي ومجال واألنشطة في مجال السياسات الشبابية ومجال تمكين ال
المشاركة في االجتماعات الدولية في مجال الشباب بالتنسيق مع األمانة العامة 

 ،ووزارة الشباب والرياضة بالمملكة المغربية لما لها من خبرة في هذا المجال
عالم الشبابي، ووضع آلية لتنفيذ قرار باإلضافة إلى مقترح إنشاء اتحاد عربي لإل

د من القيادات الشبابية لالجتماع إلبداء آرائهم على هامش المجلس حول دعوة عد
اجتماعات المجلس الوزاري، واإلعداد للقمة العربية التنموية االقتصادية 

، ومقترحات من أعضاء اللجنة 2013الرياض ) الدورة الثالثة(واالجتماعية 
  .خالل االجتماع لتفعيل األنشطة الشبابية



 -232-

 المعاونة لمجلس وزراء الشباب الرياضيةاللجنة الفنية نظمت األمانة العامة اجتماع  -
بالمملكة العربية السعودية،  27/2/2012- 25خالل الفترة من والرياضة العرب 

 .برئاسة معالي وزير الشؤون الرياضية بسلطنة عمان
السعودية، مصر، :  دول عربية8أعضاء اللجنة من شارك في االجتماع  �

زائر، لبنان، فلسطين، األردن، باإلضافة إلى األمين السودان، سلطنة عمان، الج
 .العام التحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية

 تقرير األمانة العامة  الهامة التي تضمنتبحثت اللجنة عدداً من الموضوعات �
لمجلس وزراء الشباب والرياضة ) 34(حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة العادية 

وضوعات الرياضية، ومقترحات األمانة العامة لتفعيل العرب فيما يخص الم
التعاون العربي الدولي في مجال الرياضة، وإلعداد دورة تدريبية إلعداد القادة 
في مجال الرياضة في جمهورية القمر المتحدة، وتقرير اتحاد اللجان األولمبية 

ؤسسات الوطنية العربية حول الدورات الرياضية العربية، والعالقة بين الم
الحكومية المعنية بالرياضة والهيئات والهياكل الرياضية، وتقرير الهيئة العامة 
لرعاية الشباب والرياضة بدولة اإلمارات العربية  المتحدة عن الدورة األولى 
لألندية العربية للسيدات التي عقدت بإمارة الشارقة، وتقرير اتحاد اللجان 

فحة المنشطات والتي بموجبه تمت الموافقة األولمبية الوطنية العربية حول مكا
على الخطة الخمسية الثانية لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة العربية 

، واالستعدادات لعقد الدورة الثالثة عشر لدورة األلعاب 2013ابتداء من عام 
، 2015الرياضية العربية والمزمع عقدها في الجمهورية اللبنانية عام 

قدمة من الدول العربية بشأن الفعاليات واألنشطة والبرامج والمقترحات الم
  .2013 و2012الرياضية لعامي 

المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة المالية نظمت األمانة العامة اجتماع اللجنة  -
مدير الصندوق الوطني برئاسة  باألردن، 18/3/2012-14خالل الفترة من العرب 

 . دول عربية6األردنية الهاشمية، وعضوية للشباب والرياضة بالمملكة 
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ناقش االجتماع مالحظات الهيئة العليا للرقابة العامة عن حسابات الصندوق  �
، 31/12/2010العربي لألنشطة الشبابية الرياضية عن السنة المالية المنتهية في 

وتقرير إدارة الصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضية عن حسابات عام 
 ومشروع موازنة الصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضية لعام ،2011
2012. 

الصادر عن الدورة ) 733(تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم  -
-19، نظمت األمانة العامة ندوة رياضة الطفل والتي عقدت خالل الفترة من )34(

ن مع وزارة الشباب والرياضة في  في والية سطيف الجزائرية، بالتعاو22/3/2012
 .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 دولة عربية، باإلضافة إلى مدير مكتب اليونيسيف بالجزائر 11شارك في الندوة  �
ومدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ونائب األمين العام لالتحاد 

 .ةالعربي للتربية البدنية والرياضة المدرسي

ناقشت الندوة عدد من الموضوعات المعنية بالتربية النفسية الحركية للطفل،  �
 .والتهيئة الرياضية للطفل الموهوب، وتفعيل دورة الطفل في الرياضة العربية

لمجلس وزراء الشباب ) 35(نظمت األمانة العامة اجتماعات الدورة العادية  -
لمجلس إدارة ) 32( والدورة لمكتبه التنفيذي) 55(والرياضة العرب، والدورة 

 4/4/2012- 2 من الفترةالصندوق العربي لألنشطة الشبابية والرياضة، خالل 
 .بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية

 دولة عربية، برئاسة صاحب السمو 21شارك في االجتماع الوزاري وزراء  �
لعامة لرعاية  الرئاسة ا-الملكي األمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام 

الشباب بالسعودية، كما ترأس اجتماع المكتب التنفيذي واجتماع مجلس إدارة 
الصندوق العربية لألنشطة الشبابية والرياضية معالي رئيس المجلس القومي 

 رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء - للرياضة بجمهورية مصر العربية 
 .الشباب والرياضة العرب
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اري كافة الموضوعات المحالة إليه من قبل اللجان المالية ناقش االجتماعي الوز �
والشبابية والرياضية المعاونة للمجلس، صدر عن االجتماع عدد من القرارات 
الهامة التي تضمنت توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس واتحاد اللجان األولمبية 

ت الرياضية الوطنية العربية لتنظيم وتأطير العالقة فيما بين المجلس والمؤسسا
بإعداد الوطنية العربية األعضاء في االتحاد، وتكليف األمانة الفنية للمجلس 

لمقترحات الدول العربية لعقد انشطة شبايية ورياضية، ) استمارات(نماذج 
وونماذج لتقييم األنشطة بالتشاور مع السادة رؤساء اللجان الفنية المعاونة 

ن وإرسالهما للدول األعضاء يي اللجنتللمجلس، وتم اعتمادهما من كل من رئيس
الدول األعضاء مقاطعة شركة اديداس والشركات ، طالب المجلس للعمل بهما

، الرياضية الداعمة للماراثون الدولي الذي تنظمه سلطات االحتالل االسرائيلي
 من الدول األعضاء تنظيم ماراثونات وطنية تحت مسمى ماراثون كما طالب

 رئيس المكتب ، وكلف المجلس مع ماراثون القدس الدوليتزامناً) القدس لنا(
التنفيذي بإرسال رسالة استنكار واستهجان بإسم مجلس وزراء الشباب والرياضة 

دعم ، والعرب الى شركة اديداس لدعمها الماراثون العالمي في القدس المحتلة
 المعنية الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية لتفعيل القرارات العربية

 .بمقاطعة الشركات والمؤسسات الداعمة للكيان االسرائيلي

الخطة الخمسية الثانية لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة العربية وفي إطار  �
الجهات المختصة بالدول العربية على المجلس ، حث 2013ابتداء من عام 

ذ برنامج الخطة التعاون مع اتحاد اللجان االولمبية الوطنية العربية في تنفي
الخمسية الثانية لمكافحة المنشطات وذلك من خالل المشاركة الفاعلة واستضافة 

سنوياً ) عشرون الف دوالر($ 20000فعاليات الخطة، ورصد دعم مالي قدره 
التحاد اللجان االولمبية الوطنية العربية ولمدة خمسة أعوام إلقامة دورتين من 

، كما أصدر املجلس عدد من القرارات ذات "طةاألربع المقررة سنوياً حسب الخ
، 2012 أكتوبر – فلسطين –منتدى الشباب العربي األوروبي الرابع العالقة ب
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، وكذلك في 2012عام ورياضية إقامة أنشطة شبابية ، ومنتدى الشباب العربيو
دورة األلعاب  في عدد من الدول األعضاء، باإلضافة إلى إقامة 2013عام 

، والدورة 2014 عام ربية للسيدات الثانية باإلمارات العربية المتحدةلألندية الع
إقامة دورة األلعاب الرياضية العربية الثالثة عشر ، و2016الثالثة باإلمارات عام 

 .في بيروت بالجمهورية اللبنانية

الصادر عن الدورة ) 734( لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم تنفيذاً -
ملتقى الشباب العربي حول التكنولوجيات الحديثة ت األمانة العامة نظم، )34(

وزارة بالتعاون مع  في تونس، 6/5/2012-2 الفترة من للإلعالم واالتصال، خال
 .الشباب والرياضة بالجمهورية التونسية

 دولة عربية، باإلضافة إلى معالي وزير الشباب والرياضة 11شارك في الملتقى  �
 .تونسيةفي الجمهورية ال

تضمن الملتقى ورشة عمل للشباب حول كيفية إنشاء إذاعة وتلقزيون على  �
اإلنترنت، وقام الشباب بعدها بإنشاءهما وعمل لقاءات مع المشاركين في الملتقى 

 .وعدد من الشخصيات التونسية وعرض هذه اللقاءات في اإلذاعة والتلفزيون

الصادر عن دورته ) 734(عرب رقم  مجلس وزراء الشباب والرياضة اللقرارتنفيذاً  -
المعسكر العربي الشبابي لمواجهة الكوارث نظمت األمانة العامة ، )34(العادية 

 في محافظة الطائف بالمعسكر 10/5/2012- 1الطبيعية وذلك خالل الفترة من 
 . الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالسعوديةبالتعاون معالدائم بالعرفاء، 

 . دول عربية10باب من شارك في المعسكر ش �

هدف المعسكر إلى تدريب الشباب على كيفية المشاركة في عمليات اإلنقاذ  �
 .الشعبي خالل الكوارث الطبيعية

صدر عن المعسكر عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت العمل على استمرار هذه  -
اذ المعسكرات بصفة دورية لتدريب اكبر عدد من الشباب العري في عمليات اإلنق

 عند حدوث كوارث، وتطوير عمل هذه المعسكرات لتشمل كافة انواع الشعبي
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الكوارث الطبيعية المتوقع حدوثها في المنطقة العربية، ودعوة خبراء الدفاع الوطني 
واإلنقاذ للمشاركة بخبراتهم في مثل هذه المعسكرات لالستفادة من التجارب المختلفة 

 .بالدول العربية
، 15/5/2012امة الدورة الثالثة من ماراثون القدس الدولي بتاريخ نظمت األمانة الع -

 .بالتعاون مع المجلس األعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين
الصادر عن دورته ) 760(تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم  -

، 26/5/2012بتاريخ " القدس لنا"ماراثون نظمت األمانة العامة ، )35(العادية 
 . المجلس القومي للرياضة في جمهورية مصر العربيةبالتعاون مع

الصادر عن دورته ) 733(تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم  -
المشكالت .. التربية البدنية المدرسية"ندوة نظمت األمانة العامة ، )34(العادية 

وزارة الشباب تعاون مع بال، 4/6/2012-3خـالل الفتـرة مـن " والحلـول
 .والرياضة بجمهورية السودان

 . دولة عربية11شارك في الندوة  �

صدر عن الندوة عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت دعوة الدول لالهتمام  �
بالرياضة البدنية لألطفال، ودعوة وزارات الشباب والرياضة ووزارات التربية 

ترك لمناقشة مستقبل الدورات الرياضية والتعليم بالدول العربية لعقد اجتماع مش
 .المدرسية

-16 اللقاء التاسع لشباب العواصم العربية، خالل الفترة من نظمت األمانة العامة -
بالمملكة األردنية بالتعاون مع المجلس األعلى للشباب والرياضة ، 23/6/2012

 .الهاشمية
 . دولة عربية12شارك في اللقاء شباب  �

من عرض إلتاحة الفرصة للمشاركين من الشباب  اًض الختام معرلتضمن حف �
وزخرف وادبيات وصناعة تقليدية  برز ما تشتهر به بلدانهم من صناعاتأ

وزيارات لمواقع اثرية  ردنيينأوتضمن اللقاء لقاءات مع مسؤولين ، وشعبية
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االردن من  واماكن سياحية وعلمية واكاديمية الطالع المشاركين ما يزخر به
 .ة واعمال تطوعية مختلفةمواقع جاذب

دعوة القائمين على صدر عن اللقاء عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت  �
اللقاء أن يكون لقاء العواصم العربية في كل عام في بلد عربي جديد وتخصيص 

، وأكد جزء منه لتدريب الشباب على اكتساب بعض مهارات التنمية البشرية
طاع اإلعالم على توعية الناس لتحويل فكرة العمل بالشراكة مع قاللقاء على 

العمل التطوعي إلى ثقافة مجتمعية من خالل برامج تشجيعية وتوثيق األعمال 
التطوعية من خالل أفالم وثائقية ذات جودة ونوعية عالية ويعرض على كافة 

نشر وتوسيع ثقافة العمل التطوعي عبر كافة ، ووسائل اإلعالم واالنترنت
يمية لتربية النشئ منذ الصغر على المعاني السامية على العمل المراحل التعل

إتاحة الفرصة أمام ، كما أكد اللقاء على التطوعي وتعزيز المشاركة الشبابية
مساهمات الشباب المتطوع وخلق قيادات جديدة وعدم احتكار العمل التطوعي 

ب وهيئات إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للشبا، وعلى فئة أو مجموعة معينة
اإلشراف إلكسابهم الخبرات والمهارات وزيادة كفائتهم وتحفيزهم للعمل 

تخصيص أوسمة أو جوائز تمنح للعمل التطوعي المميز المقدم من ، والتطوعي
إنشاء مراكز متخصصة تندرج تحت قطاع الشباب ، واألفراد أو المؤسسات

ة التشاركية بينهم وبين لإلشراف على األعمال التطوعية وتنظيمها وتفعيل المقارب
السعي إلى عمل كتيب خاص موحد للعمل التطوعي ، ومؤسسات المجتمع المدني

 .يحتوي على أهمية وتعريف العمل التطوعي

 :الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال الشباب والرياضة: ثانياً
بتاريخ ، ألوروبيالمفوضية االتنسيقي مع جتماع شاركت األمانة العامة في اال -

األمانة العامة  بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، قدمت خالله 2/2/2012
 .ة في مجال الشباباألوروبيمفوضية مقترحاتها بشأن التعاون مع ال
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شاركت األمانة العامة في اجتماع اللجنة التحضيرية لدورة األلعاب الرياضية العربية  -
، والذي عقد خالل الفترة من ) في بيروت2015ها عام المزمع عقد(الثالثة عشر 

19-22/3/2012. 
شاركت األمانة العامة في مؤتمر االتحادات الرياضية والنوعية العربية الحادي  -

 في جدة بالسعودية، الذي استضافه 23/4/2012-21والعشرين خالل الفترة من 
 .االتحاد العربي لكرة القدم

تماع مع رئيس الوفد الدائم لالتحاد األفريقي لدى جامعة شاركت األمانة العامة في اج -
 في مقر االتحاد األفريقي، لمناقشة التصور 25/6/2012الدول العربية بتاريخ 

المبدئي المقدم من االتحاد األفريقي إلقامة بطولة افريقية عربية لكرة القدم، وسبل 
 .تفعيل التعاون العربي األفريقي في المجال الرياضي

المفوضية األوروبية عبر اإلنترنت لمناقشة تفعيل مع لقاء ت األمانة العامة في شارك -
االتفاق من حيث خالله ، وتم 12/7/2012بتاريخ وعقد اللقاء التعاون المشترك، 

المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل آلية مشتركة للتشاور بين كبار مسئولي الشباب 
ر آلية التشاور لكبار المسئولين العرب واألوربيين والرياضة في كال الجانبين في إطا

المنشأة ضمن اتفاقية منتدى التعاون العربي األوروبي، وتم االتفاق على أن تقوم 
 بإعداد مشروع مذكرة التفاهم وعرضها على الجانب األوروبي إلبداء األمانة العامة

  .الرأي والمالحظات
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 في مجال التربية والتعليم والبحث الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة: أوالً

  :العلمي
حول استخدام المتحف االفتراضي نظمت األمانة العامة االجتماع األول للخبراء  -

 كوسيلة www.discoverislamicart.org لموقع اكتشف الفن اإلسالمي 
شباط /  فبراير 28-26استحداث مواد مرجعية للمعلمين، خالل فترة : تعليمية
، بهدف تقييم اإلمكانيات التعليمية للموقع االلكتروني، تحديد المناهج المناسبة، 2012

 .ووضع المعايير الالزمة لتجميع المواد المرجعية
 دولة الكويت –دنية الهاشمية المملكة األر( خبراء من 6شارك في االجتماع عدد  �

 – جمهورية مصر العربية - المملكة العربية السعودية – سلطنة عمان –
  ).المملكة المغربية

تم االتفاق على آلية العمل والمادة التعليمية والفئات العمرية المستهدفة والمهام  �
 المطلوبة من السادة الخبراء من حيث إعداد المادة المطلوبة لوضع النسخة
األولى للدليل التعليمي باإلضافة إلى وضع خطة العمل للمراحل التالية للمشروع 

 سبتمبر 19-17وتم االتفاق أيضاً على أن يعقد االجتماع الثاني للخبراء في 
، وذلك لمناقشة الدليل والموافقة على النسخة النهائية له،  وتقوم 2012أيلول /

الياً بالتنسيق والمتابعة مع الخبراء األمانة العامة ومنظمة متحف بال حدود ح
  .  للتحضير واإلعداد لالجتماع الثاني

 2012 أبريل 8زيارة لمركز سرس الليان لتعليم الكبار يوم  األمانة العامة نظمت -
لمناقشة آليات التعاون بين األمانة العامة ،  جمهورية مصر العربية–المنوفية ب

 ومجاالت التدريب ، والتعرف على خدماتهوالمركز، واالطالع على أنشطته وبرامجه
الذي يقدمها، ومنها؛ إعداد وتدريب القيادات المتخصصة في مجاالت محو األمية 
وتعليم الكبار، إنتاج المواد التعليمية الالزمة لبرامج محو األمية، دورات تدريبية 
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ة،  وإعداد لغوى للموفدين في بعثات خارجي ICDLللحاسب اآللي واختبارات الـ 
  .وتأهيل المعلمين غير المتخصصين في اللغة االنجليزية

تمت الموافقة على دعم المركز كمركز إقليمي لتعليم الكبار يعمل على خدمة  �
الدول العربية وخفض نسبة األمية بها، وتقديم الرعاية والدعم لألنشطة والبرامج 

يه خطة تطوير التي يقوم بها المركز، والذي يأتي عمله اتساقاً مع ما نصت عل
، "محو األمية وتعليم الكبار"التعليم في الوطن العربي في الفصل الخاص بـ 

والتعريف به من خالل مخاطبة الدول العربية، لتقديم الدعم الممكن له، في إطار 
  .تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي

ربية والتعليم والبحث األنشطة التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال الت: ثانياً
  :العلمي

 يناير 25األمية في مصر بعد ثورة "شاركت األمانة العامة في ورشة عمل حول  -
  . ، والتي نظمها المركز الديموجرافي بالقاهرة2012 مايو 21يوم " 2011

تعليم الكبار والتحول الديمقراطي في (شاركت األمانة العامة في المنتدى العربي  -
 في القاهرة، بالتعاون مع 2012 فبراير 22-20 خالل الفترة من )المنطقة العربية

  .الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار
 التغيير االجتماعي إحداث فيالكبار   قوة التعليم وتعليمهدف المنتدى إلى إبراز �

تعليم الكبار   العالقة الفاعلة بينالعربي، وإبراز الوطن في الديمقراطيوالتحول 
الحكومية العربية  مكين المنظمات غيري، وتمية المستدامة في الوطن العربوالتن

التواصل ، و للنساءالموجهةمن تطوير برامج تعليم الكبار والتعليم مدى الحياة 
 والوطنية حول قدرة المهارات الحياتية والتعليم المستمر اإلقليمية وتبادل الخبرات

الحياتية  اعتماد دليل المهارات، وستدامة للتنمية المواإلنصاف في ترسيخ العدالة
  .العربلمشاركة النساء بالمجال العام على المستوى 
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 وتعليم لمحو األميةالعربية   الشبكةأعضاءالمنظمات شارك في أعمال المنتدى  �
والدولية  اإلقليميةلمؤسسات ة، اممثلين مؤسسة كرامعربية،  دولة 16 فيالكبار 

، المرأة ار والمهارات الحياتية والتعليم المستمر وحقوقالداعمة لبرامج تعليم الكب
 نأكاديمييخبراء وأساتذة ،  المعنية بموضوع المنتدى المؤسسات الحكومية

 .ومراكز بحثية

: 2010/2011تقرير المعرفة العربي للعام " شاركت األمانة العامة في حفل إطالق  -
تي تم تنظيمها من قبل مؤسسة وأنشطته ال" إعداد األجيال الناشئة لمجتمع المعرفة

 المكتب اإلقليمي للدول –محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 في دبي، وشاركت األمانة العامة 2012 مارس آذار 15 - 14العربية خالل الفترة 

  .كمتحدث في الجلسة الخاصة بمحور البيئات التمكينية لمجتمع المعرفة
المعلم العربي بين اإلعداد (عامة في مؤتمر وزراء التربية والتعليم شاركت األمانة ال -

  . بالكويت2012 مايو 2 - 1، خالل الفترة من )الناجح والتمكين المهني
  .دولة عربية والمنظمات اإلقليمية والدولية) 20(في المؤتمر وفود من  شارك �
 للتنسيق تآليا وضعصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت  �

 حول العالي والتعليم التربية ووزارات وتدريبهم المعلمين إعداد مؤسسات بين
 هذه مخرجات بين االنسجام يحقق بما وتدريبهم، المعلمين إعداد ومناهج برامج

 مراكز توفير، والبشرية األطر من والتعليمية التربوية النظم واحتياجات البرامج
 مستوى رفع على والعمل الخدمة، أثناء المعلمين لتدريب متخصصة معتمدة

 الوطن في التعليم تطوير خطة سياق في جودتها يضمن بما منها المتوافر
 تمهين مجال في منها اإلجرائية وخصوصا العلمية البحوث تشجيع، والعربي
 المشاركة من المعلمين تمكين، ولها المناسب التمويل وتوفير وتطويره، التعليم
 حماية أهمية على  كما أكد.التربوي التطوير وعمليات السياسات بناء في الفاعلة

 لهذه السلبي لألثر التخريب وأعمال السياسية الصراعات من التعليمية المؤسسات
 رفد ضرورة على والتعليم في األصيل والحق االجتماعي األمن على الممارسات
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 في والدراسات ثوالبحو الرائدة والخبرات بالمبادرات للتربية العربي المرصد
، كما العربية الدول بين تبادلها وتسهيل مهنيا وتطويرهم المعلمين إعداد مجال
 مجال في عربية معايير وضع إلى والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمةدعا 
 وضع، والوظيفي األداء مؤشرات ضوء في وتقييمهم وتدريبهم المعلمين إعداد
 المتعلقة البرامج وتطوير المعرفة مجتمع في علمالم أدوار لتحديد عربي دليل

 رخصة منح العتماد عربي دليل وضع، والتدريب أثر وتقويم وتدريبه بإعداده
 المهني، وتطوره العربي المعلم تمهين يضمن بما التعليم مهنة مزاولة) إجازة(

 االستفادة يحقق بما المعلمين حركة ويسهل مكانته، من والرفع الوظيفي، ونموه
 القادم المؤتمر على الدليل يعرض وأن. وخارجه العربي الوطن في منهم

 الدول معاونة العربية إلى والمنظمة العربية الدول دعوة، باإلضافة إلى للمنظمة
 الخاصة العناية مع وتدريبهم، المعلمين إعداد مجال في الخاصة  األوضاع ذات

  .بالصومال

 :  يةالتعاون مع المؤسسات التعليم: ثالثاً

في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين األمانة العامة واليونسكو، قامت األمانة العامة  -
بترجمة وطباعة الكتاب الصادر عن المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو 

أي سياسات حكومية ألي دروس خصوصية، ": مواجهة نظام التعليم الظلي"بعنوان 
ية من منظور دولي، متضمناً تجارب مجموعة من حول موضوع الدروس الخصوص

، وقامت األمانة "مصر"الدول في مختلف أنحاء العالم، ومنها من الدول العربية 
العامة بتوزيعه على الدول العربية، وعلى المنظمات العربية واإلقليمية والدولية 

ة المتخصصة ذات العالقة، وتم االتفاق على عقد ندوة حول الدروس الخصوصي
بالتعاون مع المعهد لالطالع على تجارب الدول العربية في هذا المجال، لمساعدتهم 
على مواجهة هذه الظاهرة واالستفادة من المقترحات المقدمة في الكتاب في رسم 
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 باألمانة العامة 2012 نوفمبر 14 -12سياسات في هذا المجال، وذلك في الفترة 
  . لجامعة الدول العربية

ة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الثقافي البريطاني مذكرة تفاهم وقعت األمان -
 للتعاون في مجال تعليم اللغة االنجليزية وتنفيذ األنشطة ذات 2012 يونيو 10 بتاريخ

العالقة وتضمنت مذكرة التفاهم تنظيم األمانة العامة بالتعاون مع المجلس الثقافي 
ة االنجليزية للدول العربية األعضاء وذلك يومي البريطاني حوار سياسات تعليم اللغ

 باألمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بهدف التقاء مسئولي 22/10/2012- 21
تدريس اللغة االنجليزية في الدول العربية من أجل مناقشة وتبادل التجارب في 

زايد المستمر المنطقة، وللتأكد على ضرورة تطوير نظام التعليم بما يتناسب مع الت
 .للطلب على اللغة االنجليزية
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  : في مجالي األسرة والطفولةالفعاليات التي نظمتها األمانة العامة: أوالً
 - 21نظمت األمانة العامة الـدورة السادسة للجنة األسرة العربيـة خالل الفترة من  -

 . بمقر األمانة العامة2012شباط / فبراير22

  . دولة عربية19شارك في أعمال الدورة عدد  �
صدر عن اللجنة عدد من التوصيات الهامة في إطار تفعيل العمل العربي  �

 .المشترك في مجال األسرة

التحضيرية  اللجنة تنفيذاً لتوصيات لجنة الطفولة العربية نظمت األمانة العامة اجتماع -
شباط / فبراير28 و 27وذلك يوميللطفولة  عربية آلية إنشاء مشروع وثيقة لمناقشة
 بمقر األمانة العامة، وتضم في عضويتها كل من الجمهورية التونسية، 2012

الجمهورية العربية السورية، دولة قطر، دولة الكويت، ليبيا، جمهورية مصر العربية 
 .والمملكة المغربية

دولة  -الجمهورية التونسية(شارك في أعمال اللجنة ممثلي أربع دول عربية  �
حيث اعتذرت كال من ليبيا )  جمهورية مصر العربية- دولة الكويت–قطر

 .والمملكة المغربية عن الحضور

" البرمجة المرتكزة على حقوق الطفل"نظمت األمانة العامة الدورة التدريبية حول  -
 في بيروت بالجمهورية اللبنانية، 2012آذار / مارس8-6وذلك خالل الفترة من 

 Sweden  Save The Childrenسسة إنقاذ الطفولة السويديةبالتعاون مع مؤ
 .والمجلس األعلى للطفولة في الجمهورية اللبنانية

للجنة متابعة تنفيذ توصيات دراسة األمين العام "نظمت األمانة العامة االجتماع الثامن  -
 بمقر 19/4/2012- 18خالل الفترة من " لألمم المتحدة لوقف العنف ضد األطفال

 .نة العامةاألما

  . دولة عربية16شارك في االجتماع ممثلي  �
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" اللجنة االستشارية العربية لحقوق الطفل " تم خالل االجتماع انتخاب أعضاء  �
، )2011الدوحة (تنفيذا لتوصيات الدورة السابعة عشرة للجنة الطفولة العربية 

ة العامة التي أعدتها األمان) Pilot Study(كما تم عرض الدراسة االستطالعية 
" القوانين والتشريعات ذات العالقة بحماية الطفل من العنف بمختلف أشكاله"حول 

مراجعة وتحليل القوانين والتشريعات ذات العالقة بحماية الطفل من "والتي تشمل 
مملكة البحرين، جمهورية (في أربع دول عربية وهي " العنف بمختلف أشكاله

، ومن المقرر أن يتم )مهورية مصر العربيةالسودان، الجمهورية اللبنانية، وج
استكمال الدراسة تطبيقاً على كافة الدول األعضاء كأحد المهام التي ستقوم بها 

، وذلك تنفيذا للتوصية الصادرة عن "اللجنة االستشارية العربية لحقوق الطفل"
: مقر األمانة العامة" (للجنة متابعة وقف العنف ضد األطفال"االجتماع الثامن 

 ).2012أبريل 

عرض التجارب الناجحة في مجال حقوق "نظمت األمانة العامة ورشة عمل حول  -
 في بيروت، بالتعاون مع المجلس 2012أيار / مايو17- 16خالل الفترة من " الطفل

األعلى للطفولة بالجمهورية اللبنانية ومؤسسة إنقاذ الطفل السويدية وشبكة منارة 
 الطفل في العالم العربي، تحت رعاية معالي وزير المجتمع المدني من اجل حقوق

 .الشئون االجتماعية بالجمهورية اللبنانية

 دولة عربية باإلضافة إلى ممثلي 14شارك في أعمال الورشة ممثلين عن  �
 .منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل

التفاقية الدولية نظمت األمانة العامة ورشة عمل البروتوكوالت االختيارية الملحقة با -
 في 2012حزيران / يونيو4 - 3لحقوق الطفل وآلية أمين المظالم، خالل الفترة من 

الدوحة بدولة قطر، بالتعاون مع المجلس األعلى لشئون األسرة في دولة قطر 
، ومكتب ممثل األمين العام لألمم المتحدة بشأن العنف فوالمكتب اإلقليمي لليونيسي

 .إنقاذ الطفل السويديةضد األطفال، ومنظمة 
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شارك في أعمال ورشة العمل خبراء ومسئولين يمثلون الوزارات المتخصصة  �
 دولة عربية، باإلضافة إلى الممثل الخاص 18واللجان والهيئات الوطنية في 

  .لالمين العام لألمم المتحدة بشأن وقف العنف ضد األطفال
ة حول التحفظات التي أبدتها دراسة مقارن"أعدت األمانة العامة في هذا اإلطار  �

بعض الدول العربية على االتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكولين 
المؤتمر العربي الرابع رفيع "، تنفيذاً للقرار الصادر عن "اإلضافيين الملحقين بها

قانون الطفل في الدول "، بشأن )2010مراكش " (المستوى لحقوق الطفل
  .لمسودة األولية للدراسة خالل أعمال الورشة، وقد تم عرض ا"العربية

  :الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجالي األسرة والطفولة: ثانيا
 29، يوم "السينما العربية وقضايا الطفل"شاركت األمانة العامة في ندوة  -

 بدار األوبرا المصرية، التي نظمها المجلس العربي للطفولة 2012آذار/مارس
 .تنميةوال

ودعت الندوة إلى ضرورة رعاية وتأهيل األطفال ذوى اإلعاقة باعتباره حق  �
 .كفلته لهم األديان السماوية والمواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية

 2012نيسان / أبريل2، يوم "أحياء اليوم العربي لليتيم"شاركت األمانة العامة في  -
دور الجهات الحكومية وغير "ان تحت عنوان بالقاهرة، الذي نظمته جمعية دار األورم

 ".الحكومية في رعاية وحماية األيتام في ظل المتغيرات الحالية في المنطقة العربية

شاركت األمانة العامة في االجتماع األول للجنة االستشارية لمشروع المرصد  -
ربي  في مقر المجلس الع2012نيسان / أبريل26اإلعالمي لحقوق الطفل العربي يوم 

 .للطفولة والتنمية بالقاهرة

اجتماع الخبراء السنوي الثاني حول اإلرشاد "شاركت األمانة العامة في  -
 في 2012نيسان / أبريل30 – 29وذلك خالل الفترة من " الرؤى والتحديات..األسرى

 .الدوحة، والذي نظمه المجلس األعلى لشئون األسرة في دولة قطر
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 اإلرشادمختصون في مجال الن الخبراء ونخبة مشارك في هذا االجتماع  �
العربي، باإلضافة إلى خبراء ممثلين عن الجهات  على المستوى األسري

  .الحكومية في الدول العربية
 ثالثة محاور غطت عشر ورقة عمل إحدى ست جلسات خالل ناقش الخبراء �

 المقترحة، ومحور واآلليات المفاهيميلإلرشاد األسري، هي محور اإلطار 
 لعرض خُصصتطار القانوني، ومحور التعليم والتأهيل، باإلضافة لجلسة اإل

 . اإلرشاد األسري مجالالتجارب العربية في

سياسات ومواجهة المشكالت االجتماعية " شاركت األمانة العامة في ورشة عمل حول  -
، والتي نظمها مجلس العلوم 2012 مايو 3يوم " ألطفال الشوارع في مصر 

 .اإلنسانية والسكان بأكاديمية البحث العلمياالجتماعية و

الجهود العربية في صياغة تشريعات "شاركت األمانة العامة بتقديم ورقة عمل حول  -
دور البرلمانات العربية في تفعيل وحماية تشريعات "موائمة لحقوق الطفل في ندوة 

قاهرة، التي  في مقر األمانة العامة بال2012أيار / مايو17 و16، يومي "حقوق الطفل
 .نظمها البرلمان العربي

شاركت األمانة العامة في أعمال االجتماع السنوي لشبكة حماية الطفل، خالل الفترة  -
 في عمان بالمملكة األردنية الهاشمية، الذي نظمه 2012حزيران / يونيو21-17من 

 .المكتب اإلقليمي لليونيسيف

دل الخبرات بين المكاتب الوطنية هدف االجتماع إلى بناء القدرات، والتشاور وتبا �
، وحول القضايا المتعلقة بحماية الطفل إلى جانب فوالمكتب اإلقليمي لليونيسي

الموضوعات الخاصة باستراتيجيات حماية الطفل، وعدالة األحداث، ومراقبة 
  .ورصد تنفيذ حقوق الطفل، وكسب المناصرة والتأييد

لمتابعة إعداد وثيقة " مؤسسة إنقاذ الطفل"ع شاركت األمانة العامة في اجتماع تنسيقي م -
، الذي عقد على "مبادئ توجيهية حول ضمان حقوق األطفال في حاالت الطوارئ"

هامش أعمال االجتماع السنوي لشبكة حماية الطفل، والتي يتم إعدادها بالتعاون بين 
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العربية الطرفين تنفيذاً للتوصية الصادرة عن الدورة السابعة عشر للجنة الطفولة 
، بهدف حث الدول األعضاء على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان )2011الدوحة (

حقوق األطفال في حاالت الطوارئ دون تمييز وفقاً لما هو وارد في المواثيق العربية 
والدولية بهذا الشأن، حيث من المقرر أن تعرض الوثيقة خالل اجتماعات الدورة 

تشرين أول / لعربية المزمع عقدها خالل شهر أكتوبرالثامنة عشر للجنة الطفولة ا
، تمهيداً لرفعها إلى مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته 2012
 .القادمة

األدوار المتوقعة لحلف شمال األطلسي في "شاركت األمانة العامة في محاضرة حول  -
 . في مقر األمانة العامة2012حزيران / يونيو25يوم " المنطقة

منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة "شاركت األمانة العامة في التحضير لــ -
، والذي نظمه المجلس العربي للطفولة والتنمية "الرابع ومنتدى األطفال العرب

والمجلس األعلى ) األجفند(بالتعاون والتنسيق مع برنامج الخليج العربي للتنمية 
 في بيروت 4/7/2012-2قد خالل الفترة من للطفولة بالجمهورية اللبنانية، والذي ع

  .بالجمهورية اللبنانية
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  : في مجال المرأةالفعاليات التي نظمتها األمانة العامة: أوالً

مكافحة :"نظمت األمانة العامة ورشة عمل لمناقشة مشروع الخطة اإلستراتيجية حول -
 بمقر 2012 فبراير 16، يوم " تنمويةمقاربة: األمية بين النساء في المنطقة العربية

  .األمانة العامة، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية والبنك الدولي
شارك في االجتماع فريق عمل إعداد الخطة، مجموعة من الخبراء العرب  �

المتخصصين في مجال التمكين االقتصادي وتعليم الكبار وممثلي المنظمات ذات 
  ).ية، منظمة العمل العربية، يونسكو بيروت، األلكسومنظمة المرأة العرب(الصلة 

عناصر : مية بين النساء في المنطقة العربيةالوضع الراهن لألبحثت الورشة  �
التجارب العربية والدولية في التعليم ، و)التحديات -الفرص -  الضعف -  القوة(

ام اإلطار الع األمية، و تجارب مكافحةوإخفاقأسباب نجاح  :ومكافحة األمية
 : التنفيذيةاإلطار العام للخطة ، و للخطةةساسي المحاور األ-للخطة اإلستراتيجية

نظره الغايات، ومشروعات وبرامج الخطة التنفيذية، و -ة الرسال– ةالرؤي
 ). التمويل- التشبيك- وضمانات تنفيذ الخطةآليات ( لتنفيذ الخطةمستقبليه

 إبريل 23- 22أة العربية، خالل الفترة للجنة المر) 34(نظمت األمانة العامة الدورة  -
 . بمقر األمانة العامة2012

 دولة عربية، باإلضافة إلى المنظمات العربية 17شارك في الدورة ممثلي عدد  �
  .المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني

بحث االجتماع عدد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها التعاون اإلقليمي  �
: مكافحة األمية بين النساء في المنطقة العربية"ية والدولي، الخطة اإلستراتيج

، والتأكيد على دور المرأة العربية في عملية بناء الدولة "مقاربة تنموية
وضع المرأة في التشريعات "الديمقراطية، وتفعيل الموقع اإللكتروني لموسوعة 

 .، وتمكين المرأة العربية من المشاركة السياسية"العربية
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وضع المرأة في التشريعات " العامة الموقع اإللكتروني لموسوعة أطلقت األمانة -
 األمين العام لجامعة -تحت رعاية وحضور معالي الدكتور نبيل العربي" العربية

 . بمقر األمانة العامة2012 إبريل 22الدول العربية يوم 

شارك في حفل إطالق الموقع رئيسة المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر  �
 . وشخصيات عربية بارزة في مجال التشريعاتالعربية

 األمين العام، نظمت األمانة العامة المنتدى –برعاية معالي الدكتور نبيل العربي  -
نحو مشاركة فعالة للمرأة "العربي لمناصرة المرأة في ظل الربيع العربي تحت شعار 

 العربي العام، ، بالتعاون مع االتحاد النسائي"العربية في مسار التحول الديمقراطي
 . بمقر األمانة العامة24/4/2012-23خالل الفترة من 

نظمت األمانة العامة اجتماع تحضيري مع خبير الجندر بالمعهد الدولي للديمقراطية  -
 .28/6/2012يوم ) IDEA(والمساندة االنتخابية 

تمكين المرأة العربية من المشاركة خالل مسار "ناقش االجتماع اإلعداد لمشروع  �
االنتخابات في الدول "الذي يتكون من إعداد دراسة حول " التحول الديمقراطي

، وتنظيم ورشة عمل إقليمية حول "من منظور النوع االجتماعي: العربية
تحديات وفرص للمشاركة : اإلصالح والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية"

مرأة العربية من ، وإعداد برنامج تدريبي لبناء قدرات ال"السياسية للمرأة
 .المشاركة السياسية

نظمت األمانة العامة اجتماع تنسيقي مع نائب المدير اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة  -
 . بشأن التعاون بين الجهتين5/7/2012المعنية بالمرأة مكتب القاهرة يوم 

ألمن ا: حماية المرأة العربية "التحضير لندوة دولية إلطالق اإلستراتيجية اإلقليمية  -
 . األمم المتحدة المعنية بالمرأةةوالسالم بالتعاون مع منظمة المرأة العربية وهيئ
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  :الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال المرأة: ثانيا
شاركت األمانة العامة في االجتماع غير العادي الثامن للمجلس التنفيذي لمنظمة  -

 22-21لمجلس األعلى للمنظمة، خالل الفترة من المرأة العربية واالجتماع الخامس ل
 . في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية2012فبراير 

التصديق على محضر االجتماع : تضمن جدول أعمال االجتماع المواضيع التالية �
، تشكيل )27/10/2011-26: القاهرة(العادي التاسع للمجلس التنفيذي للمنظمة 

للمنظمة، واعتماد آلية الترشيح لمنصب المديرة العامة اللجان االستشارية 
للمنظمة والمؤهالت المطلوبة لشغل المنصب ومعايير المفاضلة ما بين 
المرشحات، ومقر منظمة المرأة العربية، وتشكيل المؤتمر الرابع لمنظمة المرأة 
العربية، ومقترحات أعضاء المجلس آلليات تفعيل مشروعات المنظمة داخل 

 .ل األعضاءالدو

شاركت األمانة العامة في االجتماع الثالث لكبار المسؤليين بين المفوضية األوروبية  -
، قدمت األمانة العامة عرضاً حول مشروع 1/6/2012والجامعة العربية بمالطا في 

للتعاون " تمكين المرأة العربية من المشاركة خالل مسار التحول الديمقراطي"
عربية واالتحاد األوروبي، وأوضح ممثل المفوضية أنهم المشترك بين الجامعة ال

 ووعدت بأن UNWomenبصدد االنتهاء من دراسة دعم مشروع مماثل مع الـ
 . مليون يورو7تشارك األمانة العامة في هذا المشروع والذي يخصص له أكثر من 

مة شاركت األمانة العامة في االجتماع غير العادي التاسع للمجلس التنفيذي لمنظ -
 . بالقاهرة2012 يونيو 14-13المرأة العربية، خالل الفترة من 

شارك في االجتماع جميع الدول األعضاء في المجلس تحت رئاسة الجمهورية  �
  .اللبنانية

) العراق، ليبيا، السودان، اليمن(ناقش المجلس ترشيحات أربع دول عربية  �
  .الختيار المديرة العامة الجديدة للمنظمة
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تماع عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت إعادة فتح باب صدر عن االج �
الترشيح لمنصب المديرة العامة للمنظمة مع استبقاء المرشحات األربع ضمن 
المنافسة على المنصب وبنفس الترتيب الذي توصلت إليه اللجنة المصغرة وذلك 

لبرامج بالتوازي مع فتح باب الترشيح لمنصب نائبة المديرة العامة للتخطيط وا
 على أن تجتمع اللجنة المصغرة 15/10/2012 حتى 1/7/2012خالل الفترة 

 .24/11/2012- 23يومي 

شاركت األمانة العامة في الدورة التدريبية للمسؤولين عن التعاون والتنمية الدولية  -
 ببكين في جمهورية 2012 يوليو 11 يونيو إلى 21بالدول العربية خالل الفترة من 

ة، وذلك في إطار منتدى التعاون العربي الصيني الذي أنشئ بين الصين الشعبي
، وتم عرض ورقة عمل 2004جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية عام 

 ".التعاون العربي الصيني في إطار جامعة الدول العربية"حول 
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  :ل الثقافي في المجاالفعاليات التي نظمتها األمانة العامة: أوالً
شاركت األمانة العامة في االجتماع التحضيري لتنظيم المهرجان السينمائي العربي  -

  .  بمقر االتحاد اإلفريقي بالقاهرة2012اإلفريقي السنوي 
صدر عن االجتماع عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت ضرورة تنظيم هذا  �

وثقافي لكال الجانبين المهرجان في اقرب فرصة ممكنه لما له من مردود سياسي 
وعلى أن يتم تنظيمه بصفة دورية وبالتناوب بين المدن العربية والمدن اإلفريقية 
مع إمكانية تنفيذ أعمال سينمائية عربية مشتركة من واقع المجتمعين العربي 

  .واإلفريقي
شاركت األمانة العامة في المؤتمر الدولي للغة العربية بالتعاون مع اليونسكو وعدد  -

مسئولية الفرد والمجتمع : العربية لغة عالمية(ن الهيئات الدولية تحت عنوان م
 في العاصمة اللبنانية 2012 مارس 23-19، وذلك خالل الفترة من )والدولة
  .بيروت

شاركت األمانة العامة في الدورة الخامسة لالجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي  -
 التي عقدت في الجمهورية 2012ايو  م31 - 29الصيني، خالل الفترة من 

  .التونسية
قدمت األمانة العامة مقترحاتها ومالحظاتها على البنود المتعلقة بمهرجان الفنون  �

 الصينية وترجمة أهم المصنفات في مختلف فروع المعرفة لدى الجانبين العربية
والنظر في إمكانية تنظيم ملتقى خاص بطريق الحرير وهو المشروع المقترح 

  .من الجانب الصيني
شاركت األمانة العامة في اإلعداد والتحضير لتنظيم مهرجان الفنون الصينية الثاني  -

، وذلك 2012 لهذا العام العربيةفي المنامة بمناسبة اختيار المنامة عاصمة للثقافة 
  ).بكين (  في العربيةبالتعاون مع الجهات الصينية المعنية وبعثة الجامعة 
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 بالتعاون مع اليونسكو وعدد العربية العامة في المؤتمر الدولي للغة شاركت األمانة -
مسئولية الفرد والمجتمع : العربية لغة عالمية( من الهيئات الدولية تحت عنوان 

 في العاصمة اللبنانية 2012 مارس 23-19وذلك خالل الفترة من ) والدولة 
  .بيروت
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  : في مجال السياسات السكانية والهجرة الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة:أوالً

 المجتمع مبادرات ودعم ومنظماتهم الشباب تمكين "حول ندوة األمانة العامة نظمت -
 24 – 22 من الفترة خالل وذلك" المتوسط البحر جنوب العربية الدول في المدني
 ،)Aāenzija śgħaŜagħ (المالطية الشباب هيئة مع  بمالطا، بالتعاون-مارس

 التابع جنوب – شمال ومركز ،)EU – COE (بين بالتعاون الشباب شراكة وبرنامج
 EuroMed Youth(األورومتوسطي  الشباب وبرنامج ،)COE (أوروبا لمجلس

Platform.(  
 الدول من شباب 10 و العربية الدول من وشابة شاب 20 عدد شارك في الندوة �

 المتخصصين الخبراء ومن الشباب قطاع عن المسؤولين من ددوع األوروبية
  .الشباب بقضايا المعنية واإلقليمية الدولية المؤسسات ممثلي إلى باإلضافة

 وأجندات واقع على المنطقة في الديمقراطي التحول تناولت الندوة تداعيات �
 بناء مجال في الشباب تمكين وسبل الشبابية، المدني المجتمع ومنظمات الشباب
 المشاريع  كما استهدفت أيضاً بلورة.المدني المجتمع دور دعم وتعزيز القدرات

  .تنفيذها خالل الفترة المقبلة في التعاون يتم سوف التي المشتركة
للسكان،  المتحدة األمم صندوق ممثلي مع تنسيقي اجتماع األمانة العامة نظمت -

 خالل  آسيا، واإلتحاد اإلفريقيواألسكوا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب
  .، في مقر األمانة العامة2012 أبريل 12 – 11 من الفترة

  واإلعداد2013 والتنمية للسكان العربي للمؤتمر اإلعداد بحث االجتماع خطة  �
 الدولية ، واالستمارة2013عام  خالل يعقد الذي الدولي للسكان والتنمية للمؤتمر

والتنمية، ودور الشركاء في  للسكان الدولية الخطة تنفيذ مجال في الجهود لتقييم
 .دعم االستمارة اإلقليمية، والقضايا ذات األولوية اإلقليمية

 شباب "عنوان تحت" الوطنية االستشارية المجموعات لقاء "األمانة العامة نظمت -
 في 2012 أبريل 12 – 11 من الفترة خالل ،"أفضل مستقبل أجل من متطوع عربي
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 للشباب القومي والمجلس المتحدة األمم متطوعي برنامج مع بالتعاون القاهرة،
  . العربية مصر بجمهورية

مصر، اليمن، األردن، تونس، : تشمل هذه المبادرة خمسة دول عربية هي �
 إنجازها الممكن األنشطة ورصد األولويات ألبرز المغرب، وتهدف إلى شرح

 ،"أفضل مستقبل أجل من عمتطو عربي شباب "مشروع وثيقة إلعداد كمساهمة
 .بلورتها تم التي األنشطة إلنجاز األساسيين الفاعليين وتعيين

 شاب وشابة من القادة الشباب المصريين، وممثلين عن عدد 20شارك في اللقاء  �
من منظمات المجتمع المدني المصرية، وممثلين عن صندوق األمم المتحدة 

ألمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج ا
 .اليونسيف، وبرنامج األمم المتحدة للمرأة

السياسات واآلليات المؤسساتية المتعلقة بالشباب : بحث اللقاء المحاور التالية �
والعمل التطوعي، وتنمية القدرات لتقوية عمل الشباب من أجل التنمية وملتقيات 

استعمال السبل الحديثة كأدوات الشباب لتبادل التجارب والمعرفة عن طريق 
التواصل االجتماعي، وخلق برامج تطوعية للشباب توفر لهم المحيط المالئم 

  .لتمكينهم من الوظيفة، االنخراط السياسي، المواطنة والحفاظ على الحقوق
 الهجرة حول اإلفريقي العربي العمل لفريق األول االجتماع األمانة العامة نظمت -

 خالل في القاهرة العربية الدول جامعة لدى اإلفريقي لإلتحاد الدائم دالوف بمقر الدولية
  . اإلفريقي اإلتحاد مع ، بالتعاون2012 أبريل 22- 21 من الفترة

 مشارك من الخبراء في مجال الهجرة وممثلي 15شارك في االجتماع عدد  �
 .المنظمات اإلقليمية والدولية

التي تضمنت تبني ورقة عمل صدر عن االجتماع عدد من التوصيات الهامة  �
الدولية، تضم  الهجرة حول إفريقية عربية فنية تنسيقية حول تشكيل لجنة

عضويتها كل من جامعة الدول العربية، الجامعة األمريكية بالقاهرة، األمم 
المتحدة وغيرها من المنظمات اإلقليمية والدولية، وتجتمع اللجنة بشكل دوري 
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ا، ومن المقرر أن يعقد االجتماع المقبل بأديس  شهور بمصر وأديس أباب6كل 
، والتشاور من الشركاء والجهات المانحة لتمويل 2012أبابا خالل شهر أكتوبر 

  .  اجتماعات وأنشطة هذه اللجنة
 الوطنية والمجالس اللجان لرؤساء عشر الثالث االجتماع عن الصادرة للتوصية تنفيذاً -

 5 من دائمة استشارية فنية لجنة تشكيل "إلى ةوالداعي ،2011 قطر/ بالدوحة للسكان
 تقديم بهدف العربية الدول في للسكان الوطنية واللجان المجالس ممثلي من أعضاء
 السنوية االجتماعات توصيات تنفيذ متابعة مجال في العامة لألمانة الفني الدعم

 للجنة ولاأل االجتماع العامة األمانة نظمت ،"للسكان الوطنية واللجان للمجالس
في مقر األمانة  2012 يونيو 21-  20 من الفترة خالل المصغرة الدائمة العربية

  . للسكان المتحدة األمم صندوق مع العامة، بالتعاون
 األعلى للسكان بمصر، والمجلس القومي شارك في االجتماع ممثل عن المجلس �

 الدائمة واللجنةالسكانية بالعراق،  للسياسات الوطنية للسكان باألردن، واللجنة
 .للسكان بقطر، وصندوق األمم المتحدة للسكان

 اللجنة صدر عن االجتماع عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت أن تعقد �
الحاجة،  عند طارئ اجتماع انعقاد إلى تدعي أن وممكن سنويا مرتين اجتماعاتها

 تيبالتر حسب سنوات 3كل دوريا من اللجنة أعضاء لثالثة العضوية وتجدد
 إدارة اآلخرين، وتقوم للعضوين بالنسبة سنوات 6 كل تجدد أن على األبجدي

 من المصغرة اللجنة الجتماعات العام المنسق بدور السياسات السكانية والهجرة
 محاضرها وإعداد - اللجنة رئيس مع بالتنسيق -  الجتماعاتها الدعوة حيث

  .مالهاأع جدول مشروع وإعداد توصياتها ومتابعة وتعميمها
  :الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال السياسات السكانية والهجرة: ثانياً

، الذي نظمه  حول الهجرة الدولية السنوي التنسيقيشاركت األمانة العامة في االجتماع -
 – في نيويورك 2012 فبراير 10 – 9، خالل الفترة من ألمم المتحدةقسم السكان با

  .تحدة األمريكيةالواليات الم
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 .ممثلو المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية بقضايا الهجرةشارك في االجتماع  �

 والذي إلعداد للمنتدى الدولي للهجرة والتنميةهدف االجتماع إلى بحث كيفية ا �
مناقشة مقترحات منظمات األمم المتحدة ، و2012سيعقد في موريشيوس 

العالقة لإلعداد لمؤتمر الحوار رفيع المستوى والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات 
  . 2013عام لحول الهجرة الدولية والتنمية، والذي ستنظمه الجمعية العامة ل

قدمت األمانة العامة تقريرها السنوي إلى لجنة الهجرة الدولية في األمم المتحدة،  �
  ".2012الهجرة الدولية في الدول العربية "تحت عنوان 

عامة في االجتماع اإلعدادي لتنفيذ مشروع المسح اإلحصائي شاركت األمانة ال -
المملكة /  بعمان2012 مارس 8 – 4المتوسطي حول الهجرة الدولية خالل الفترة من 

  . األردنية الهاشمية
 MEDSTATينفذ المشروع بالتعاون مع المشروع اإلحصائي المتوسطي  �

بية وصندوق  والجامعة العرEUROSTATوالمشروع اإلحصائي األوروبي 
األمم المتحدة للسكان وبدعم من منظمات دولية وإقليمية وعدة جهات أخرى، 
ويهدف إجراء مسح حول الهجرة الدولية في عدد من الدول العربية يجرى تنفيذه 

)  المغرب- مصر-األردن(على مرحلتين المرحلة األولى تنفذ في كل من 
  ). لبنان– الجزائر -تونس(والمرحلة الثانية في

 عدد في الوطنية اإلحصائية المكاتب عن ممثلين خبير 14شارك في االجتماع  �
، )MEDSTAT(العربية، وممثلين عن مشروع المسح المتوسطي  الدول من

، واإلتحاد األوروبي، والبنك )EUROSTAT(ومشروع المسح األوروبي 
كان، الدولي، والمفوضية السامية لشؤون الالجئين، وصندوق األمم المتحدة للس

ومنظمة الهجرة الدولية، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، والمجلس 
  . األعلى للسكان في األردن
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 بجزئيه العمل دليل إلى باإلضافة كاملة المسح استمارات ناقش االجتماع نماذج �
 المستوى على طرأت التي والتطورات المستجدات والثالث، ومجموعة األول

  .المشروع بنشاطات يختص بما يوالمحل اإلقليمي
 الوطن في الفقر لمكافحة مستقبلية نظرة " األمانة العامة في ندوة بعنوانشاركت -

التي نظمته البرلمان العربي، . 2012 مارس 18 – 17 من الفترة خالل "العربي
، تناولت مفهوم الفقر "الشباب والفقر في الوطن العربي"قدمت خاللها ورقة حول 

 .فقر على الشباب، ومؤشرات الفقر في الدول العربيةوتداعيات ال

شارك في الندوة أعضاء البرلمان العربي والبرلمانات العربية والمنظمات  �
العربية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء عرب ودوليين في 

 .مجال مكافحة الفقر والتنمية

 الشباب تنقل تسهيلصدر عن االجتماع عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت  �
والثقافي،  والعلمي المعرفي التبادل الهادف التنقل وخاصةً العربية البلدان بين
بما تم على الصعيد  وذلك أسوةً العمل على إعداد واعتماد ميثاق للشباب العربيو

إدماج بعد الشباب ضمن السياسات ، و)وثيقة حقوق الشباب األفريقي(اإلفريقي 
طاعية وإحكام التنسيق في إعداد وتنفيذ سياسات الشباب في الوطنية العامة والق

   .إطار شراكة واسعة مع التيارات الشبابية ومؤسساتهم
  والتنمية السكان لمؤتمر للتحضير المصغرة اللجنة اجتماع في العامة األمانة شاركت -

ICPD + 20، ببيروت األسكوا منظمة  بمقر2012 يونيو 8 – 7 من الفترة خالل /
  .نلبنا
للسكان، اللجنة االقتصادية  المتحدة األمم صندوق عن ممثلين شارك في االجتماع �

 .واالجتماعية لغرب آسيا، اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 لتقييم الدولية بحث االجتماع عدد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها االستمارة �
 لعقد اإلعدادية خطواتوال والتنمية، للسكان الدولية الخطة تنفيذ مجال في الجهود
، 2013 عام خالل مصر في يعقد سوف والذي والتنمية، للسكان العربي المؤتمر



 -260-

للمؤتمر العربي ) تسيير أعمال(توجيهية  لجنة إلى تأسيس الحاجة على واالتفاق
 جديدة مواضيع ووضع المناخ، وتغير البيئة محوري ، واالتفاق على دمج2013
والديمقراطية ضمن محاور عمل  الديموغرافي التحول ومحور األسرة، كمحور

 .المؤتمر العربي للسكان والتنمية
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  :الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة في مجال حقوق اإلنسان: أوالً
للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان ) 33(نظمت األمانة العامة اجتماعات الدورة الـ -

 .14/6/2012-10 خالل الفترة من

صدر عن االجتماع صدر عن االجتماع عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت  �
التصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي العربية المحتلة 
واألسرى والمعتقلين العرب في السجون اإلسرائيلية وجثامين الشهداء 

 اإلسرائيلي في مقابر لحتال والعرب المحتجزين لدى سلطات االنالفلسطينيي
األرقام،  تفعيل التعاون مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، ومنح صفة 

 منظمة غير حكومية باإلضافة إلى مؤسسة وطنية في اجتماعات 13مراقب لـ
  .اللجنة العربية الدائمة

  :الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال حقوق اإلنسان: ثانياً
اركت األمانة العامة في المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق اإلنسان ش -

-15 من ةخالل الفتر" ثقافة حقوق اإلنسان في ظل المستجدات الراهنة"تحت عنوان 
 . في دولة قطر16/5/2012

استقالل القضاء وتعديل والمواطنة ناقش المؤتمر عدد من القضايا حول  �
 والتوسع في تطبيق الوسائل  الة وإلغاء المحاكم االستثنائيةالتشريعات لدعم العد

  .غير القضائية لحل المنازعات
تثقيف صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت العمل على  �

المجتمعات حول مفاهيم الدستور وموضوعاته وطرق وضع الدساتير والتركيز 
 سبل واقعية وفاعلة من أجل  وابتكار،على الباب الخاص للحقوق والحريات

جعل مادة حقوق اإلنسان أساسية في كل الجامعات و ،تثقيف المواطن العربي
تفعيل الخطة العربية للتربية على حقوق ، و القوانينإنفاذوتدريسها للقائمين على 
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ضرورة العمل على إزالة كافة صور باإلضافة إلى . 2014-2009 اإلنسان
 المرأة بما ال يتعارض مع المبادئ واألحكام الثابتة التمييز وخاصة التمييز ضد

   .اإلسالميةبالشريعة 
 والتعبير، حرية تكوين يحرية الرأ"شاركت األمانة العامة في المؤتمر اإلقليمي حول  -

 في بيروت، الذي 23/5/2012-22خالل من " الجمعيات وحرية التجمع السلمي
 . قوق اإلنسان في الشرق األوسطنظمه  المكتب اإلقليمي للمفوضية السامية لح

تناول المؤتمر قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات  �
وحرية التجمع السلمي من حيث اإلطار المعرفي والمعايير الدولية ومنظومة 
القوانين التشريعية، باإلضافة إلى الحقوق والواجبات والتحديات التي تفرضها 

  .ياتالممارسة لهذه الحر
تعزيز آليات التعاون مع المنظمات اإلقليمية "شاركت األمانة العامة في اجتماع حول  -

، والذي نظمه مكتب المفوضية السامية لحقوق 18/6/2012يوم " وغير اإلقليمية
 . لمجلس حقوق اإلنسان20اإلنسان بجنيف على هامش أعمال الدورة 
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  :كت فيها األمانة العامة في مجال المجتمع المدنيالفعاليات التي شار

شاركت األمانة العامة في االجتماع األول للجنة التوجيهية على المستوى السياسي  -
، بشأن خطة العمل للتعاون بين الجامعة 1/6/2012والخاص بمكتب مالطا، يوم 

 في هذا الشأن العربية والمفوضية األوروبية والمقترحات التي قدمتها األمانة العامة
والمتضمنة تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني العربية واألوروبية لدعم 

 .الجهود العربية المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة

شاركت األمانة العامة في المؤتمر الثالث للحوار شمال جنوب المتوسط حول موضوع  -
 9/6/2012 ـ7 خالل الفترة من "المجتمع المدني والسلطات العامة، أية شراكات؟ "

 .في الجمهورية التونسية

صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات الهامة التي تضمنت إنشاء شبكة متوسطية  �
، تعزيز مرصد المجتمع المدني االورو )شبكة إعالمية(يكون لها صفة رسمية 

متوسطي، واستعمال تكنولوجيا جديدة لتسيير عمل الشبكات، استمرار الحوار 
ين المجتمعات المدنية العربية واألوروبية والتطلع لدعم الجامعة العربية لهذا ب

بين بلدان ) جمعيات منظمات مؤسسات (الحوار، وتعزيز قدرات المجتمع المدني 
الشمال والجنوب، وتوفير االعتمادات المالية من خالل االتحاد األوروبي، 

تفاعل بين مؤسسات المجتمع ووضع الئحة بالمنظمات غير الحكومية، وتحسين ال
مؤسسة سويدية مقرها مكتبة اإلسكندرية تعمل  (Annalandالمدني ومؤسسات 

  ).مشاريع تبادل ثقافي بين شباب البحر المتوسط ودول أوروبا
  

   
  


