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أو المختصــين نشــأ فــي نطــاق جامعــة الــدول العربيــة مجلــس يتــألف مــن الــوزراء المســؤولين ي
  اإلسكان والتعمير يسمى مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب.ب

j
�j
�א��د.�א �
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يهــدف المجلــس إلــى تنميــة التعــاون وتنســيق الجهــود بــين الــدول العربيــة فــي مجــال اإلســكان 
  -:والتعمير وبخاصة

تبادل البحوث والتشــريعات والدراســات والتجــارب العلميــة والعمليــة والــدروس المكتســبة فــي مجــال  .1
  اإلسكان والتعمير.

مراكــز البحــوث اإلســكانية واإلنشــائية ومراكــز التــدريب الفنيــة االستفادة من الخبرات القائمــة لــدى  .2



������� ���	
��� �	������ �� ���������� ���	
��� �	������ �� ���������� ���	
��� �	������ �� ���������� ���	
��� �	������ �� ���� �	��� �	��� �	��� �	�� 2018 
- 6  -

  ة التي ترغب في ذلك.، والتعاون الفني في إقامة تلك المراكز في الدول العربيوالمهنية
وٕاقامــة المــؤتمرات والنــدوات وورش العمــل تبادل الخبراء والفنيين والتقنيات والنظم واللوائح الفنية  .3

  .األعضاءالدول  بينفي قطاع اإلسكان والتعمير 
لتعاون فــي مجــال تمويــل مشــروعات اإلســكان االستفادة من القطاع الخاص والمستثمرين العرب ل .4

  .مع التركيز على مشاريع اإلسكان المنخفض التكاليف ،األعضاءل والتعمير بين الدو
ــاون فــي إقامــة االســتفادة مــن القطــاعين العــام والخــاص ل .5 ــة مشــتركة للدراســات لتع ــب عربي مكات

  المعمارية والمشاريع السكنية.
االستفادة من القطاعين العام والخاص والمستثمرين العرب للتعاون في إقامــة صــناعات مشــتركة  .6

    د ومعدات اإلنشاء والتعمير.لموا
للمقــاوالت  لتعــاون فــي إقامــة شــركات عربيــة مشــتركة االســتفادة مــن القطــاعين العــام والخــاص ل .7

  تسهم في تنفيذ مشاريع اإلسكان والمرافق.
العمل على المحافظة على التراث الحضاري األصــيل والطــابع العربــي فــي نطــاق التطــور العمرانــي  .8

  مع اقتراح األساليب الكفيلة للمحافظة على مباني هذا التراث. المعاصر في الوطن العربي
التنســيق بــين الــوزارات أو الجهــات المختصــة باإلســكان والتعميــر فــي الــدول األعضــاء والجهــات  .9

  األخرى المعنية بالبيئة للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث.
  والكوارث الطبيعية. تبادل التقنيات والوسائل المتعلقة بالوقاية من الزالزل .10
توحيد الجهود في ميدان سالمة البنــاء واتخــاذ التنظيمــات الكفيلــة لمراقبــة وضــمان هــذه الســالمة  .11

مــع ضــرورة إدراج معــايير ومواصــفات خاصــة بســالمة البنــاء ضــمن المعــايير  في الوطن العربــي 
  الفنية والمواصفات العامة للمباني.

المعايير الفنية المستخدمة بالدول العربية و والمقاييس  المواصفات العامةوتطوير وتحديث توحيد  .12
  وتفعيل تطبيقها تدريجيًا. في مجال اإلسكان والتعمير

مــع التركيــز علــى مجــاالت اإلســكان الميســر  البحث في اقتصاديات البناء ووسائل خفض تكاليفه .13
  وٕاسكان ذوي الدخل المنخفض واإلسكان الخيري.

عربي لفائدة التقنيين العرب والمؤسسات العربية العاملين علــى إحداث جوائز على صعيد الوطن ال .14
  بلورة الطابع العربي األصيل في المشاريع اإلسكانية والتخطيط العمراني.
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  -يمارس المجلس عمله على النحو التالي:
  .توصيات المناسبةوالجدول أعماله ومناقشة الموضوعات الواردة به وٕاصدار القرارات  .1
  وٕاقرارها.المكتب التنفيذي  تقاريرمناقشة  .2
  إقرار خطة العمل السنوية لألمانة الفنية وبرامج تنفيذها والميزانية المقترحة لها. .3
تشكيل لجان فنية متخصصة مهمتها معالجة قطاعات فرعية من قطاع اإلسكان والتعميــر ويحــدد  .4

  ها.تلى أن ينتهي تشكيلها بانتهاء مهمالمجلس بقرار منه أنظمة عمل هذه اللجان ع
  إقرار مشاركة المجلس في المؤتمرات والندوات وورش العمل. .5

� �

F��_א��د.�א� �
���:�'�ن�א���6د�א��7 �

علــى  بنــاءيعقد المجلس اجتماعاته في مقر الجامعــة ويجــوز أن يجتمــع فــي أيــة دولــة عربيــة 
  دعوة منها بموافقة المجلس.

�א��د.�א
�Fد8 �
���6د:#دوא��א+� �

بناء على دعوة من األمانة العامة وذلك خالل الربع  سنةيعقد المجلس اجتماعا دوريا في كل 
  من المكتب التنفيذي. توصيةاألخير من السنة ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعا غير عادي بناء على 

���F
�א��د.�א �
2�א+���6د�وא�nذ�א
�6א�א(:L� �

كون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ مع مراعاة أحكام ميثاق الجامعة ي
  القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين.
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تكون رئاسة المجلس دورية لوزير كل دولة حسب الترتيب األبجدي ألسماء الدول العربيــة إذا 
، إذا عقــد المجلــس اجتماعــه عقــد االجتمــاع فــي مقــر الجامعــة، وتكــون الرئاســة لــوزير الدولــة المضــيفة

خارج دولة المقر، وفي كلتا الحالتين تكون نيابة الرئيس لوزير الدولة التي تلي الدولة التــي لهــا رئاســة 
  المجلس حسب الترتيب األبجدي.

�8��
��א��د.�א �
9Y	�$�
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                                -يشكل المكتب التنفيذي للمجلس من ستة أعضاء كما يلي: .1
ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة (الرئاسة السابقة، والرئاسة الحالية،  -

  والرئاسة الالحقة).
                    ثالثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول األعضاء.       -

ترتيــب فــي حــال الجمــع بــين العضــوية فــي المكتــب التنفيــذي  وفقــا للترويكــا  والعضــوية حســب ال .2
  الهجائي ينتقل الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي.

تكــون العضــوية فــي المكتــب التنفيــذي ألعضــاء الترويكــا لمــدة عضــويتهم فــي الترويكــا وســنتين  .3
  لباقي األعضاء.  

للمجلس إذا رأى ذلك ضروريا، اختيار دولة أو دولتين لضمهما كأعضاء بالمكتب التنفيذي لمــدة  .4
  .عامين

  المكتب التنفيذي رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع له.  ينتخب .5
إذا لــم يــتمكن الــوزير مــن الحضــور ألســباب قــاهرة يمكــن إنابــة مســؤول بمســتوى وكيــل وزارة  .6

  .فحسب

.�B��
�א��د.�א �
:9Y	�$�
�#دوא��א���6د�א�'��Zא �

ثنائية بنــاء يعقد المكتب التنفيذي اجتماعين في السنة على األقل ويجوز عقــد اجتماعــات اســت
  اثنين أو أكثر من أعضائه. طلبعلى 
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يعقــد المكتــب التنفيــذي اجتماعاتــه فــي مقــر األمانــة العامــة للجامعــة أو فــي أي دولــة عربيــة 
ة يشارك وزير الدولة المضيفة فــي المكتــب التنفيــذي لــذلك االجتمــاع دون أن تستضيفه، وفى هذه الحال

يكــون لــه حــق التصــويت، ويكــون اجتمــاع المكتــب التنفيــذي صــحيحا بحضــور أغلبيــة أعضــائه ويتخــذ 
قراراتــه وتوصــياته بأغلبيــة األعضــاء الحاضــرين، وفــى حــال تســاوى األصــوات يــرجح الجانــب الــذي منــه 

  الرئيس.

	��j
��NDא��د.�א.� �
:9Y	�$�
���Jم�א�'��Zא �

  متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس. .1
  تقديم تقرير سنوي عن نشاطات المكتب التنفيذي ورفعه إلى المجلس. .2
ة أو تكليــف خبــراء ينــتشــكيل لجــان فنيــة متخصصــة محــددة المــدة والمهــام لبحــث موضــوعات مع .3

  والتعمير. واستشاريين لوضع دراسات حول موضوعات تتصل بقطاع اإلسكان
  ع جدول أعمال المجلس.و إعداد مشر  .4
اتخاذ ما يراه الزما من إجراءات الطوارئ التي تفرضها األحداث في حالة تعــرض إحــدى المنــاطق  .5

  العربية إلى دمار أو تخريب نتيجة الكوارث الطبيعية.

��NDא�j
�j
�.�د.�א �
:	$�
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  عمير في األمانة العامة أعمال األمانة الفنية للمجلس.اإلسكان والتب المعنية دارةاإلتتولى         
  تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والمكتب التنفيذي. .1
  إعداد الدراسات الفنية التي يطلبها عمل المجلس أو المكتب التنفيذي. .2
تجميع وتحليل المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة باإلسكان والتعميــر وتعميمهــا علــى الــدول  .3

  ة.العربي
التنســيق بــين الــدول العربيــة فــي مجــال التــدريب المهنــي وٕاقامــة النــدوات العلميــة وغيــر ذلــك مــن  .4

  األمور المشتركة التي تدعم التعاون العربي في مجال اإلسكان والتعمير.
إقامة الصالت مع المنظمات والهيئات العربية واإلقليمية والدولية المتخصصة في مجال اإلســكان  .5

على ترجمة البحوث والدراسات التي تضعها هذه المنظمات لتعميمها على الدول  والتعمير والعمل
  العربية.
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توجيه الدعوة إلى اللجان الفنية التي يقرر المجلس أو المكتــب التنفيــذي تكوينهــا وٕاعــداد جــداول  .6
  أعمالها والوثائق الخاصة بها.

ها يلشــكيــتم تالتــي متخصصــة الفنيــة الاإلعــداد الجتماعــات المجلــس والمكتــب التنفيــذي واللجــان  .7
  .األعضاءوتسجيل المناقشات والقرارات والتوصيات ومن ثم تبليغها إلى الدول 

بمــن تــراه مــن الخبــراء والفنيــين ألداء مهامهــا وفــق مــا هــو محــدد فــي االســتعانة لألمانة الفنيــة و  .8
  برنامج اإلدارة السنوي وفقا لإلجراءات المتبعة في األمانة العامة

شاء قاعدة بيانــات تتعلــق بموضــوعات اإلســكان والتعميــر بالــدول العربيــة ووضــعها العمل على إن .9
  في موقع الجامعة على شبكة االنترنت مع تحديثها دوريا.

�ND��.א��د.�א
�א�� �
�א`�F>�א_�ص: �

يحــدد للمجلــس حســاب خــاص بــه لتمويــل النشــاطات (ولــيس المشــروعات) التــي يتخــذ المجلــس  .1
  طيها موازنة الجامعة.قرارات بشأنها والتي ال تغ

  يحدد المجلس المبالغ التي يجب رصدها سنويا لتمويل هذا الحساب. .2
  تكون نسبة مساهمة الدول األعضاء في تمويل هذا الحساب وفق أنصبتها في ميزانية الجامعة. .3
 الحســاب لهــذا مهمــة أمــر الصــرف بالنســبة األمــين العــام المســاعد للشــؤون االقتصــاديةيتــولى  .4

 الماليــةوفقا للموازنة المقــررة، ويخضــع الصــرف للرقابــة ة المالية للحساب الخاص بموجب الالئح
  وفقا لما هو معمول به في األمانة العامة.

�ND�F��_א��د.�א.� �
  يعمل بهذا النظام من تاريخ التصديق عليه من الجهات المختصة.
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  .ينشأ في نطاق الجامعة مجلس يتألف من الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة
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العربــي فــي مجــاالت شــؤون البيئــة والتنميــة المســتدامة  يهــدف المجلــس الــى تنميــة التعــاون
  -:وخاصة فيما يلي*
بيــة إلدارة البيئــة وحمايتهــا وذلــك بعــد تشــخيص وتحديــد المشــكالت البيئيــة وضــع إســتراتيجية عر  .1

الرئيسية في الوطن العربي وأولويات العمل الالزم لمواجهتها تكون إطــارا لالســتراتيجيات القطريــة 
 ،فــي هــذا المجــال وأساســا لخطــط وبــرامج ومشــروعات العمــل العربــي المشــترك فــي شــؤون البيئــة

ق مــع المنظمــات العربيــة المتخصصــة واالتحــادات العربيــة النوعيــة ذات وذلــك بالتعــاون والتنســي
  .العالقة

 .للتقويم البيئي األزمةالعمل على وضع وتعزيز وتوحيد المواصفات والمقاييس والمحددات  .2
وجعلهــا جــزءا ال يجــزأ  العمل على إدخال االعتبارات البيئية في جميع مراحل ومســتويات التخطــيط .3

د مبدأ التقويم البيئي لمشروعات التنمية وٕاعــداد الدراســات الخاصــة بــه كجــزء واعتما من التنمية،
 .من دراسات الجدوى لهذه المشروعات ونشر وتعميم الوسائل الكفيلة بذلك

تشجيع الدول األعضاء على إنشاء وتعزيــز الهياكــل والمؤسســات المســؤولة عــن حمايــة وصــون  .4
شـــؤون البيئــة والتعــاون مــع الهيئـــات   وتحســين البيئــة وأن تكــون لهـــا جهــة متخصصــة ترعــى

 .التطوعية العاملة في هذا المجال
تشجيع أنماط االستهالك وتقنيات اإلنتــاج التــي تــتالئم مــع المتطلبــات الحقيقيــة للمــواطن العربــي  .5

وتنسجم مع الموارد البيئية المحلية والعمل علــى الحــد مــن اســتعمال المــواد والتقنيــات ذات اآلثــار 
  .البيئية الضارة

العمل على نشر الوعي البيئي وحث وسائل اإلعالم العربيــة ومؤسســات التعلــيم المختلفــة ومراكــز  .6
البحوث على تكثيف جهودها الرامية إلى حماية وصون البيئــة مــن خــالل برامجهــا والتركيــز علــى 

  .االرتباط الوثيق بين التربية البيئية وأهداف التنمية
 القواعد األساسية للمحافظة عليها وحمايتها.وضع نظام شامل لحماية البيئة يتضمن  .7

االهتمام بوضع التشريعات واألنظمــة والمصــطلحات المتعلقــة بالبيئــة والعمــل علــى االنضــمام إلــى  .8
 .المواثيق اإلقليمية والدولية التي تعالج قضايا البيئة

ة العمـــل علـــى جمـــع المعلومـــات الخاصـــة بالوضـــع البيئـــي فـــي الـــوطن العربـــي واألنشـــطة البيئيـــ .9
المختلفــة مــن قبــل الجهــات المختصــة فــي الجامعــة والمنظمــات العربيــة المتخصصــة ذات العالقــة 

                                                

 )�01���א��F א�"��1�ZO�vא��;��7א!���	,$�
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وتيسير ســبل تبادلهــا لالســتفادة منهــا وٕاعــداد دليــل بــالخبرات العربيــة المتــوفرة فــي مجــال شــؤون 
 .البيئة

ــة المهتمــة بقضــايا البيئــة وتســليط األضــواء علــ .10 ــل الدولي ــة فــي المحاف ــف العربي ى تنســيق المواق
 .الممارسات الخطيرة التي تهدد البيئة العربية

تقــديم التوصــيات للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي العربــي لتعزيــز العمــل العربــي المشــترك فــي  .11
 .مجال البيئة وحمايتها

 .وضع الخطط القومية لمواجهة المشاكل البيئية الطارئة .12
فــي الــوطن العربــي وصــون التــراث العمل على حماية الثروات الطبيعية المتجددة وغيــر المتجــددة  .13

 .الحضاري العربي واإلسالمي والمحافظة عليه
يتولى المجلس مهمة تنسيق جهود الــدول العربيــة نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة  .14

ــة البيئــة والتقــدم  ،العربيــة ــا بحال وٕاعــداد تقــارير دوريــة ترفــع إلــى مجلــس الجامعــة تتضــمن بيان
  .*ية المستدامة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئةالمحرز في تحقيق التنم

كما يختص المجلس بإقرار مشروع جدول أعماله وتشكيل لجنة فنية ممن يرى االســتعانة بهــم 
من الخبراء والمستشارين لتقديم دراسات أو تقارير أو بحوث في شــؤون البيئــة تــدخل فــي إطــار تحقيــق 

  .أهداف المجلس
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يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الجامعة ويجوز أن يجتمع في أية من الدول األعضــاء بنــاء 
  .على دعوة منها وموافقة المجلس

F��_א��د.�א� �
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يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة كــل عــام بنــاء علــى دعــوة مــن األمانــة العامــة للجامعــة وذلــك 
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعــا اســتثنائيا بنــاء علــى قــرار مــن المكتــب  ،لربع األخير من السنةخالل ا

  .التنفيذي أو بناء  على طلب دولة عضو وموافقة أربع دول أخـرى على األقل
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تماعاتــه يجوز للمجلس دعــوة مــن يــراه مــن األفــراد والمنظمــات واالتحــادات وغيرهــا لحضــور اج
  .بصفة مراقب بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي
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يكون اجتماع المجلــس صــحيحا بحضــور األغلبيــة المطلقــة ألعضــائه وتتخــذ القــرارات بأغلبيــة 
  .الدول األعضاء المشاركة في التصويت
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ــوزير كــل دولــة حســب الترتيــب تكــون رئاســة  .1 ــة عقــده بمقــر الجامعــة دوريــة ل المجلــس فــي حال
وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لــوزير الدولــة التــي تلــي دولتــه  ،الهجائي ألسماء الدول األعضاء

  .وذلك حسب الترتيب الهجائي
 ،في حالة استضافة المجلس مــن إحــدى الــدول األعضــاء تكــون الرئاســة لــوزير الدولــة المضــيفة .2

تــولى رئاســة اجتمــاع المجلــس ويكون نائب الرئيس وزيرا من الدولــة التاليــة لدولــة الــوزير الــذي 
 .حسب الترتيب الهجائي السابق،

�8��
�א��د.�א �
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  -:أعمال المجلس الموضوعات التالية يتضمن جدول
  .تالية له الموضوعات التي سبق للمجلس أن اتخذ قرارا بإدراجها على جدول أعمال دورة .1
الموضوعات التي ترغب الدول األعضاء بإدراجها في جدول األعمــال علــى أن تــوافي بهــا األمانــة  .2

  .الفنية قبل موعد انعقاد المجلس بثالثة أشهر على األقل
  .ما تقترحه األمانة الفنية من موضوعات على المجلس .3
 .صفة  األهمية واالستعجاللألمين العام للجامعة طلب إدراج موضوعات إضافية إذا كانت لها   .4
للمجلس أثناء انعقاد الدورة أن يدخل ما يشاء من تعديالت على جــدول األعمــال بموافقــة أغلبيــة  .5

 .األعضاء الحاضرين
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 -يشكل المكتب التنفيذي للمجلس من ستة أعضاء كما يلي: .1
ة السابقة، والرئاسة الحالية، ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة (الرئاس -

  والرئاسة الالحقة).
  ثالثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول األعضاء. -

ــا للترويكــا والعضــوية حســب الترتيــب  .2 فــي حــال الجمــع بــين العضــوية فــي المكتــب التنفيــذي وفق
 الهجائي ينتقل الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي.

المكتــب التنفيــذي ألعضــاء الترويكــا لمــدة عضــويتهم فــي الترويكــا وســنتين تكــون العضــوية فــي  .3
 لباقي األعضاء.

للمجلس إذا رأى ذلك ضروريا، اختيار دولة أو دولتين لضمهما كأعضاء بالمكتب التنفيذي لمــدة  .4
 عامين.

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

مــن الحضــور جــاز أن يحضــر نيابــة احــد مســاعديه علــى أن ال تقــل إذا لــم يــتمكن احــد الــوزراء  .6
 مرتبته عن وكيل وزارة.

يجـــوز للـــوزير المســـئول عـــن البيئـــة فـــي الدولـــة المضـــيفة الجتمـــاع المكتـــب التنفيـــذي حضـــور  .7
  االجتماع بصفة مراقب إذا كان غير ممثل في المكتب التنفيذي.
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يعقد المكتب التنفيذي اجتماعين في السنة على األقل بدعوة من رئيســه ويجــوز عقــد اجتماعــات  .1
 استثنائية بناء على دعوة ثالثة من أعضائه.

يكون انعقاد المكتب صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراتــه وتوصــياته بموافقــة أغلبيــة  .2
 فى حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.األعضاء الحاضرين، و 
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يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته في مقر األمانة العامــة للجامعــة أو فــي أيــة دولــة عضــو فــي 
  .المجلس بناء على دعوة منها وبموافقة المكتب
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متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والمكتــب التنفيــذي ودراســة التقــارير المقدمــة مــن األمانــة  .1
 .الفنية والجهات األخرى قبل إدراجها على جدول أعمال المجلس

تقــديم تقريــر دوري عــن نشــاطاته إلــى المجلــس ومــا يقترحــه مــن خطــة عمــل وموضــوعات ذات  .2
  .أهمية

المجلس أو ما يعرض عليه من موضوعات تقدمها إليه الــدول األعضــاء أو دراسة ما يحيله إليه  .3
ــديم  ــة فــي الــوطن العربــي وتق ــة أو المنظمــات المتخصصــة والمهتمــة بشــؤون البيئ ــة الفني األمان

 .توصيات بشأنها
البت في األمــور البيئيــة الطارئــة والتــي تحتــاج إلــى إجــراءات فوريــة وســريعة ورفــع نتائجهــا إلــى  .4

 .المجلس
 .اح نظام داخلي بتنظيم أعماله وأعمال المجلساقتر  .5
 .إعداد مشروع جدول أعمال المجلس .6

�ND��א��د.�א
�א�� �
	$�
�א�����:א �

  .تتولى األمانة العامة للجامعة األمانة الفنية ألعمال المجلس
� �
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  -:تتولى األمانة الفنية القيام بالمهام التالية
بشــأنها للمكتــب التنفيــذي  ،تابعة تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيــذي وتقــديم تقــارير دوريــةم .1

  .لدراستها وعرضها على المجلس
  .إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس والمكتب التنفيذي .2
المتخصصة  التنسيق والتعاون مع الدول األعضاء والمنظمات العربية والمجالس الوزارية العربية .3
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ــي  ــي والتــدريب المعن ــة والمنظمــات الدوليــة فــي مجــاالت التعــاون الفن واالتحــادات النوعيــة المعني
 .وٕاقامة الندوات العملية وغيرها من مجاالت التعاون العربي والدولي

 .اإلعداد الجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان التي يتم تشكيلها .4
 .تضيها طبيعة أعمال المجلسالقيام بالمهام األخرى التي تق .5
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أن ينظــر المجلــس فــي دوراتــه  ،يجوز بناء على طلب خمس دول من الدول األعضاء على األقل .1
 .العادية في اقتراحات تتعلق بتعديل أحكام هذا النظام

نعقاد الدورة العاديــة ترسل اقتراحات التعديل ومشاريع نصوصها ومذكراتها اإليضاحية قبل موعد ا .2
بأربعــة أشــهر علــى األقــل إلــى األمانــة الفنيــة التــي تحيلهــا إلــى الــدول األعضــاء إلبــداء رأيهــا 

 .ومالحظاتها بشأنها قبل موعد انعقاد المجلس بشهرين على األقل
تــوافي الــدول األعضــاء األمانــة الفنيــة بمالحظاتهــا حــول مقترحــات التعــديل فــي موعــد ال يتجــاوز  .3

  .األقل من انعقاد المجلسشهر على 
ويكون قرار التعديل ساري  ،يصدر قرار التعديل بموافقة أغلبية ثلثي الدول األعضاء في المجلس .4

 .المفعول بعد موافقة مجلس الجامعة عليه

�ND����F
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للمجلـــس أن يفـــوض بعـــض صـــالحياته للمكتـــب التنفيـــذي حســـب مـــا يتطلبـــه تنفيـــذ البـــرامج 

  .عتمدها المجلسوالنشاطات التي ي
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  .*يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من قبل مجلس الجامعة
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بمقــر األمانــة العامــة  بناءًا على ما أقره الوزراء العرب المعنيون بشؤون المياه فــي اجتمــاعهم
بشأن اقتراح إنشاء المجلس الوزاري العربي للميــاه، وتنفيــذًا  16/7/2008لجامعة الدول العربية يوم 

) بشــأن الموافقــة 28/8/2008 – 82د.ع  – 1743لقــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم (
لمجلــس فــي الريــاض بالمملكــة على إنشاء المجلــس الــوزاري العربــي للميــاه، عقــد االجتمــاع التأسيســي ل

ــــة الســــعودية يــــومي  ــــق 17/11/2008و 16العربي هـــــ لمناقشــــة  19/11/1429و18م المواف
واعتماد مشــروع النظــام األساســي للمجلــس الــوزاري العربــي للميــاه. وقــد وافــق الــوزراء العــرب المعنيــون 

  -ى النحو التالي:بشؤون المياه على مشروع النظام األساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه عل

��Xد.�א�و��XXא� �
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  -تكون للعبارات اآلتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
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 يســمى ب المعنيــين بشــؤون الميــاهللــوزراء العــر ينشأ في نطــاق جامعــة الــدول العربيــة مجلــس 
  ."العربي للمياه اريوز المجلس ال"
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يهــدف المجلـــس إلـــى تنميــة التعـــاون وتنســـيق الجهــود بـــين الـــدول العربيــة مـــن أجـــل وضـــع 
نشــطة إستراتيجية عربية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز األمن المائي العربي تكون إطارًا للبــرامج واأل 

  -الموارد المائية وخاصة فيما يلي:في كافة مجاالت 
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تــوفير شــبكة معلومــات متكاملــة عــن المــوارد المائيــة باعتبارهــا األســاس العلمــي الســليم لتقيــيم  

  الموارد وٕاعداد بنك معلومات متطور يتم من خالله جمع البيانات والمعلومات.
التنمية واالستثمار والتنبؤ بالنظام المــائي الكمــي والنــوعي بتطبيــق تقانــات النمــاذج وضع خطط  

الرياضية في إدارة الموارد المائيــة ومتابعــة تنفيــذ الخطــط واالســتثمارات لهــذه المــوارد مــن خــالل 
  المعايرة المستمرة للنماذج.

حــداث الهيكليــة المؤسســية عند إعداد الخطط المائية الوطنيــة وإ  والتشاركيدعم النهج التكاملي  
  المناسبة.

  اقتراح تشريعات مائية فعالة وٕايجاد آليات لتطبيقها. 
  تنمية القدرات البشرية. 

2−�:�ًD���وא`����7D	V��J,ً��و	fא��א�د�א���	,$�−� �
تنمية الموارد باستعمال التقانات البديلة كحصاد مياه األمطار، والتحكم في الفيضانات، وحصــاد  

  يان السطحي والتغذية االصطناعية للمياه الجوفية.مياه الجر 
االهتمـــام بتنميـــة المـــوارد المائيـــة غيـــر التقليديـــة مـــن إعـــادة اســـتعمال ميـــاه الصـــرف الصـــحي  

  والصرف الزراعي والمياه العادمة المعالجة وتحلية المياه مع العمل على تخفيض تكاليفها.
  حماية الموارد المائية من التلوث. 
  لعلمية.دعم األبحاث ا 
  صيانة البنية التحتية والمحافظة عليها. 

�−Wدא�.�א
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تحويل استعمال المياه من مجاالت محدودة الفعالية اقتصاديًا إلى مجــاالت أكثــر أهميــة وٕالحاحــًا  

  دون اإلخالل بإستدامة مصادر المياه.
  ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد من مختلف االستعماالت. 
  يد االحتياجات الحقيقية للمياه واالحتياجات التي يمكن الوفاء بها بوسائل أخرى.تحد 
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وضع استراتيجيات للميــاه قصــيرة ومتوســطة وطويلــة المــدى مــع تطبيــق إطــار تشــريعي يضــمن  
  تنفيذ تلك االستراتيجيات.

وضــع تخطــيط متكامــل الســتعمال المــوارد المائيــة يعتمــد علــى قاعــدة معلومــات وبيانــات يمكــن  
  بموجبها تحسين كفاءة الري.

  تعظيم الفائدة من وحدة المياه بالمفاضلة على أساس المنفعة الحدية للري داخل نظام اإلنتاج. 
  إدخال التقنيات المتطورة في الري وغيره من االستعماالت بما يحقق ترشيد استخدام المياه. 
  تكثيف الخدمات اإلرشادية. 
  طلب على المياه ومتابعة تفعيلها.صياغة اإلجراءات المطلوبة إلدارة ال 
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ـــوفير الدراســـات والبحـــ  ـــاء القـــدرات التفاوضـــية العربيـــة وت وث والتشـــريعات والقـــوانين تعزيـــز بن

والمعلومــات المرتبطــة بــالموارد المائيــة المشــتركة مــع األطــراف غيــر العربيــة، والمشــاركة فــي 
صــياغة االتفاقيــات الدوليــة التــي تقترحهــا المنظمــات الدوليــة بهــذا الشــأن بمــا يخــدم المصــالح 

مجــال إدارة المــوارد العربيــة، إضــافة إلــى تحليــل االتفاقيــات القائمــة علــى المســتوى الــدولي فــي 
المائية المشتركة واســتخالص التــدابير المؤسســية والقانونيــة المناســبة إلدارة وحمايــة المصــالح 

 العربية. 

الــدفاع عــن الحقـــوق المائيــة العربيــة فـــي المحافــل الدوليــة المهتمـــة بقضــايا الميــاه وتنســـيق  
  المواقف بما يخدم المصالح العربية.
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  -يمارس المجلس عمله على النحو التالي:
  بشأنها. لتي يرتئيهاإقرار جدول أعماله ومناقشة الموضوعات الواردة به وٕاصدار القرارات ا .1
  تقارير المكتب التنفيذي وٕاقرارها.مناقشة  .2
  وبرامج تنفيذها والميزانية المقترحة لها. للمجلسإقرار خطة العمل السنوية  .3
ليات ولجــان فنيــة متخصصــة مهمتهــا معالجــة قضــايا مائيــة معينــة أو أمــور تشكيل ما يراه من آ .4

اآلليــات أنظمــة عمــل هــذه متصلة بقطاعــات فرعيــة مــن قطــاع الميــاه ويحــدد المجلــس بقــرار منــه 
  اللجان على أن ينتهي تشكيلها بانتهاء مهامها. و 
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اء علــى دعــوة مــن األمانــة الفنيــة وذلــك خــالل الربــع يعقــد المجلــس دورة عاديــة مــرة كــل عــام بنــ .1
 الثاني من السنة.

2.   
التنفيــذي أو بنــاء علــى طلــب يعقــد المجلــس دورة غيــر عاديــة بنــاء علــى قــرار مــن المكتــب  -أ

  دولة عضو وموافقة أربع دول أخـرى على األقل.
قــدت الــدورة ال تدرج في جدول أعمال المجلس في دوراته غير العادية مسائل غير التي ع -ب

  النظر فيها ما لم يقرر المجلس خالف ذلك. من أجل
تعقد دورات المجلس بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية أو في أية دولة عربية عضو في  .3

  المجلس بناء على دعوة منها وبموافقة المجلس.
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ظمــات واالتحــادات وغيرهــا لحضــور اجتماعاتــه يجوز للمجلس دعــوة مــن يــراه مــن األفــراد والمن
  بصفة مراقب بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي.

���F
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  -:وقواعد التصويت وٕاجراءاتهواتخاذ القرارات  المجلس نعقاداصحة 

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

ل بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الثامنة عشــر مع عدم اإلخال  .2
 من الميثاق، يتم اعتماد القرارات بتوافق اآلراء ما أمكن ذلك.

  -) من هذه المادة، يتم اتخاذ اآلتي:2في حالة تعذر تحقيق توافق اآلراء طبقًا  للفقرة ( .3
ت ويكــون القــرار نافــذًا بحصــوله علــى نســبة ثلثــي الــدول إذا لــم يــتم التوافــق يصــار إلــى التصــوي 

 الحاضرة والمشاركة في التصويت وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل الموضوعية.

موافقــة األغلبيــة البســيطة للــدول األعضــاء الحاضــرة والمشــاركة فــي التصــويت، وذلــك بالنســبة  
قة مــن هــذه المــادة، مــع مراعــاة أحكــام الفقــرة للقرارات األخرى التي ال تنطبق عليها الفقــرة الســاب

 الرابعة من المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة عشرة من الميثاق.

� �
� �
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تكون رئاسة المجلس في حالة عقده بمقر األمانة العامة للجامعة دورية لــوزير كــل دولــة حســب  .1
،  وفــي حالــة غيابــه تكــون الرئاســة لــوزير الدولــة التــي الترتيب الهجائي ألسماء الدول األعضــاء

تلــي دولتــه وذلــك حســب الترتيــب الهجــائي، ويظــل الــرئيس يمــارس أعمــال الرئاســة إلــى أن تســند 
لخلفه في مستهل أعمال الدورة العادية التالية. كما يتولى رئاسة كل دورة غير عادية تنعقــد قبــل 

  انتهاء مدة رئاسته.
جلس مــن إحــدى الــدول األعضــاء تكــون الرئاســة لــوزير الدولــة المضــيفة، في حالة استضافة الم .2

ويكــون نائــب الــرئيس وزيــرا مــن الدولــة التاليــة لدولــة الــوزير الــذي تــولى رئاســة دورة المجلــس 
 السابقة،  حسب الترتيب الهجائي.
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  -يتضمن جدول أعمال المجلس الموضوعات التالية:
  ت التي سبق للمجلس أن اتخذ قرارا بإدراجها على جدول أعمال الدورة التالية. الموضوعا .1
الموضوعات التي ترغب الدول األعضاء بإدراجها في جدول األعمــال علــى أن تــوافي بهــا األمانــة  .2

  الفنية قبل موعد انعقاد المجلس بشهرين على األقل مشفوعة بمذكرة تفسيرية.
  وضوعات على المجلس  او المكتب التنفيذي.ما تقترحه األمانة الفنية من م .3
 لألمين العام للجامعة طلب إدراج موضوعات إضافية يري أن لها صفة  األهمية واالستعجال. .4

للمجلس أثناء انعقاد الدورة أن يــدخل مــا يشــاء مــن تعــديالت علــى جــدول األعمــال ويــتم إعمــال   .5
 المادة السابعة.
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 -المكتب التنفيذي للمجلس من ستة أعضاء كما يلي: يشكل .1
ترويكــا مجلــس الجامعــة علــى مســتوى القمــة (الرئاســة الســابقة، والرئاســة الحاليــة،  

  والرئاسة الالحقة).
  ثالثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول األعضاء. 

لعضــوية حســب الترتيــب فــي حالــة الجمــع بــين العضــوية فــي المكتــب التنفيــذي وفقــا للترويكــا وا .2
 الهجائي ينتقل الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي.
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تكــون العضــوية فــي المكتــب التنفيــذي ألعضــاء الترويكــا لمــدة عضــويتهم فــي الترويكــا وســنتين  .3
 لباقي األعضاء.

للمجلس إذا رأى ذلك ضروريا، اختيار دولة أو دولتين لضمهما كأعضاء بالمكتب التنفيذي لمــدة  .4
 امين.ع

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

إذا لم يتمكن أحد الوزراء من الحضور جاز أن يحضر نيابة عنه أحد مســاعديه علــى أن ال تقــل  .6
 مرتبته عن وكيل وزارة.

يجـــوز للـــوزير المســـؤول أو المخـــتص بشـــؤون الميـــاه فـــي الدولـــة المضـــيفة الجتمـــاع المكتـــب  .7
  حضور االجتماع بصفة مراقب إذا كان غير ممثل في المكتب التنفيذي.التنفيذي 
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ــل بــدعوة مــن رئيســه ويجــوز عقــد  .1 يعقــد المكتــب التنفيــذي اجتماعــًا واحــدًا فــي الســنة علــى األق
 ة من أعضائه.اجتماعات استثنائية بناء على دعوة ثالث

يكون انعقاد المكتب صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراتــه وتوصــياته بموافقــة أغلبيــة  .2
 األعضاء الحاضرين، وفى حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

� �
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مانة العامة للجامعة أو في أيــة دولــة عضــو فــي المجلــس يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته في مقر األ
  بناء على دعوة منها وبموافقة المكتب التنفيذي.
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متابعة تنفيــذ قــرارات وتوصــيات المجلــس والمكتــب التنفيــذي ودراســة التقــارير المقدمــة مــن األمانــة الفنيــة  .1
 ا على جدول أعمال المجلس.والجهات األخرى قبل إدراجه

  تقديم تقرير دوري عن نشاطاته إلى المجلس وما يقترحه من خطة عمل وموضوعات ذات أهمية. .2
دراسة ما يحيله إليه المجلس أو ما يعرض عليه من موضوعات تقدمها إليــه الــدول األعضــاء أو األمانــة  .3

 العربي وتقديم توصيات بشأنها.الفنية أو المنظمات المتخصصة والمهتمة بشؤون المياه في الوطن 
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 البت في األمور الطارئة والتي تحتاج إلى إجراءات فورية وسريعة ورفع نتائجها إلى المجلس. .4

 اقتراح نظام داخلي بتنظيم أعماله وأعمال المجلس وأعمال اللجنة الفنية. .5

 إعداد مشروع جدول أعمال المجلس. .6
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صالحياته للمكتب التنفيذي حسب ما يتطلبه تنفيذ البــرامج والنشــاطات التــي للمجلس أن يفوض بعض 
  يعتمدها المجلس.
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يعاون المجلس لجنة فنية على مستوى خبــراء الــدول األعضــاء والمنظمــات ذات العالقــة وتتــولى بحــث 

عات تتعلـــق بقضـــايا الميـــاه وترفـــع التوصـــيات بشـــأن الموضـــوعات موضـــوعات أو وضـــع دراســـات حـــول موضـــو 
المطروحة على جدول أعمال المجلس أو المكتب التنفيذي ليــتم اعتمادهــا وٕاقرارهــا مــن قبــل المجلــس أو المكتــب 

  التنفيذي.
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عربيــة مهــام األمانــة الفنيــة للمجلــس، وتقــوم باألمانة العامة لجامعــة الــدول ال *يتولى القطاع االقتصادي

  -األمانة الفنية للمجلس بما يلي:
  تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والمكتب التنفيذي. .1
  طلبها عمل المجلس أو المكتب التنفيذي.تإعداد الدراسات الفنية التي ي .2
ـــدول األعضـــاء والمنظمـــات العربيـــة والمجـــالس الوزاريـــة ال .3 عربيـــة المتخصصـــة التنســـيق والتعـــاون مـــع ال

واالتحادات النوعية المعنيــة والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ومنظمــات المجتمــع المــدني فــي كافــة المجــاالت 
 ذات االهتمام المشترك.

                                                

 .28/8/2008−�82د.ع�−��11743א��א���7א+���1د�9وא+�01���D�,�Oق 
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اقتراح مشاريع جــدول أعمــال المجلــس والمكتــب التنفيــذي واللجنــة الفنيــة وغيــر ذلــك مــن اللجــان التــي يــتم  .4
تفسيرية والوثائق للدول األعضاء وغيرها مــن الجهــات المعنيــة مــع كتــاب تشكيلها وٕابالغها مع المذكرات ال

 الدعوة لالجتماع قبل انعقاده بشهر على األقل.

 القيام بالمهام األخرى التي تقتضيها طبيعة أعمال المجلس. .5

 مــا هــو علــى نحــوتستعين بمــن تــراه مناســبا مــن الخبــراء والفنيــين ألداء مهامهــا  نويمكن لألمانة الفنية أ .6
  وفقا لإلجراءات المتبعة في األمانة العامة للجامعة.و السنوي  المجلسفي برنامج  لها محدد
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ترسل اقتراحات التعديل ومشاريع نصوصها ومــذكراتها اإليضــاحية قبــل موعــد انعقــاد الــدورة العاديــة بأربعــة  .1
لها إلى الدول األعضاء إلبداء رأيها ومالحظاتهــا بشــأنها قبــل أشهر على األقل إلى األمانة الفنية التي تحي

 موعد انعقاد المجلس بشهرين على األقل.

توافي الدول األعضاء األمانة الفنية بمالحظاتها حــول مقترحــات التعــديل فــي موعــد ال يتجــاوز شــهر علــى  .2
  األقل من انعقاد المجلس.

ــدول األعضــاء فــي المجلــس، ويكــون قــرار يصــدر قــرار التعــديل بتوافــق اآلراء أو بموافقــة أغل .3 بيــة ثلثــي ال
 التعديل ساري المفعول بعد موافقة مجلس الجامعة عليه.

א��د.�$��j
�.��NDא �
  .الدول العربية إقراره من قبل مجلس جامعةيعمل بهذا النظام من تاريخ 
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الــدول العربيــة والــذي تــم تأسيســه فــي  المجلس الوزاري العربي للسياحة هو أحد المجالس الوزارية المتخصصة بجامعــة

أواخر التسعينات بهــدف تنميــة قطــاع الســياحة فــي الــدول العربيــة لتعظــيم مســاهمته فــي التنميــة المســتدامة الشــاملة االقتصــادية 
الســياحة واالجتماعية والبشرية والثقافية والتربوية والبيئية، والعمــل علــى تنميــة حركــة الســياحة العربيــة البينيــة وجــذب مزيــد مــن 

  العالمية إلى المنطقة العربية.
يعمل المجلس الوزاري العربي للسياحة لتحقيق أهدافه من خالل إقرار خطــة عمــل دوريــة للمجلــس توضــح اختصاصــات 
المجلس وتحدد الوسائل الكفيلة بتحقيق تلك األهداف. كما يقوم المجلس من خالل انعقاد كل دورة بــإقرار جــدول أعمــال المجلــس 

لــذلك فــان المجلــس يقــوم ببحــث  باإلضــافة ،ناســبة بشــأن الموضــوعات الــواردة بــهه ومناقشته ومــن ثــم اتخــاذ القــرارات المبعد بحث
  موضوعات محددة وقابلة للتنفيذ تقترحها الدول األعضاء أو األمانة الفنية في إطار الدور الحكومي في النشاط السياحي.

ــي للســياحة بتشــكيل  ــوزاري العرب ــوم المجلــس ال ــد يق ــه، مــع تحدي ــق أهداف اللجــان الالزمــة لمســاعدة المجلــس فــي تحقي
اختصاصاتها وأسلوب عملها ومتابعة أنشطتها، كما يقوم بمتابعــة تطبيــق القــرارات مــن خــالل اإلطــالع علــى تقــارير ســنوية تلتــزم 

  الدول األعضاء بتقديمها حول إجراءاتها في شأن تنفيذ مقررات المجلس.
عربي للسياحة أهميته من أهمية دور السياحة الحيوي والهام في دفع عجلة االقتصاد وتنمية يستقي المجلس الوزاري ال

فــان المجلــس الــوزاري العربــي للســياحة بصــدد العمــل علــى تطــوير اإلســتراتيجية العربيــة  يالمجتمــع وخلــق فــرص عمــل. وبالتــال
المشــترك فــي مجــال الســياحة وفــق أســس ومعــايير منهجيــة  للسياحة وٕاقرار آلية تنفيذها والتي تعتبر النواة لتطوير العمــل العربــي

  ورؤية إستراتيجية.
القطــاع ة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة (للمجلــس الــوزاري العربــي للســياحة أمانــة فنيــة، تتــولى هــذه المهمــة األمانــ

ت التي تصدر عن المجلس الوزاري ) وتعد الجهة المسئولة عن متابعة تنفيذ القرارات والتوصياإدارة السياحة والنقل –االقتصادي 
العربــي للســياحة، إضــافة إلــى المهــام األخــرى كتوجيــه الــدعوات الجتماعــات المجلــس الــوزاري العربــي للســياحة و إعــداد مشــاريع 

  جدول األعمال و اقتراح مشروع خطة عمل دورية وعرضها على المجلس إلقرارها. 
أداة رئيسية للمجلــس الــوزاري وقيامهــا بــدورها المنــوط بهــا مــن شــأنه  في هذا السياق فان األمانة الفنية للمجلس تعتبر

  تحقيق األهداف الرئيسية للمجلس. 
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  -بعد إطالعه: -

 على مذكرة األمانة العامة، 

-18بتــــــاريخ  123م ياحة رقــــــوعلــــــى قــــــرار المجلــــــس الــــــوزاري العربــــــي للســــــ 
 ،11د. 19/6/2008

 28/8/2008بتــاريخ  1738قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم  وعلــى 
 )،82د.ع (

ــــاريخ   ــــي اجتماعهــــا بت ــــة ف ــــة الدائمــــة للشـــــؤون القانوني ــــى توصــــية اللجن -2وعل
 م،3/2/2009

 وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية، وبعد الدراسة والمناقشة،  

��XXXXXXXXXXXXXX6��
  

  اسي للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالصيغة المرفقة.الموافقة على تعديـل النظام األس
�)�3/3/2009–�2ج��−)�131د.ع�(�–�7047ق:���01(� �
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  -المعاني الموضحة أمام كل منها: التاليةتكون للعبارات 

X���!א:� �O	���
�א
 ول�א���.� �
�:א��7 א��9א
������زא
��7א��H�	F7
.� �

9Y	�$�
�:א�'��Zא ��9Y	�$�
��7
7א�'��ZאR,
�زאH�	F7
�����
�.א��9א �
:���N�8+א�$R7
�א �.�7R,7
����N�8+א�$R7
�א �

:�X]�
�אX
�א
 و �.H�	F7
�����
�א
 و
�א
�[��\�א���7א
�زא��9א �
�XXXXXز��
�:א �א
�[�.א
�ز����	���
�\�א
 و
�אH�	F
�א�MFول�MB�CDون�א �

:XX���
�א�����א ���א	���
�א
 ول�א���!����
�א��.� �
:XX	$�
�א�����א �(�XXXX51ع�א
MXXXXNون�����XXXX	���
�א
XXXX ول�אXXXX���!�XXXX���
�אXXXX����א

.(�א+���1د� �

	��j
�א��د.�א �
��N?�א��7:W−� �

ــدول العربيــة مجلــس ي ــألف مــن الــوزراء المســؤولين عــن شــؤون ينشــأ فــي نطــاق جامعــة ال ت
  ويسمى المجلس الوزاري العربي السياحة. ،السياحة بالدول العربية

j
�j
�א��د.�א �
�−�k lא��7: �

العمل على تنمية قطاع الســياحة فــي الــدول العربيــة لتعظــيم مســاهمته فــي التنميــة المســتدامة 
التربويـــة والبيئيـــة، والعمـــل علـــى تنميـــة حركـــة الشـــاملة االقتصـــادية واالجتماعيـــة والبشـــرية والثقافيـــة و 

  السياحة العربية البينية وجذب مزيد من السياحة العالمية إلى المنطقة العربية.
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  -يختص المجلس بكل ما يحقق هدفه وعلى األخص ما يلي:
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 .كفيلة بتحقيقهاإقرار خطة عمل دورية للمجلس في ضوء أهدافه وتحديد الوسائل ال .1
 إقرار جدول أعمال اجتماعاته واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الموضوعات الواردة به. .2

ــدول األعضــاء أو األمانــة فــي إطــار الــدور  .3 ــذ تقترحهــا ال بحــث موضــوعات محــددة وقابلــة للتنفي
 الحكومي في النشاط السياحي.

ع تحديــد اختصاصــاتها وأســلوب لمساعدة المجلــس فــي تحقيــق أهدافــه، مــ ةتشكيل اللجان الالزم .4
 .عملها ومتابعة أنشطتها

متابعة تطبيق القرارات، مــن خــالل اإلطــالع علــى تقــارير ســنوية تلتــزم الــدول األعضــاء بتقــديمها  .5
 حول إجراءاتها في شأن تنفيذ مقررات المجلس.

ت أو للمجلس، وبهدف دعم أنشطته المختلفة، قبول التبرعات المادية والدعم الفني مــن الحكومــا .6
 القطاع الخاص. 
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ويجوز له أن يعقد دورات استثنائية بنــاء علــى اقتــراح مــن  ،يعقد المجلس دورة عادية كل عام
  المكتب التنفيذي أو بناء على طلب دولة عضو في المجلس وموافقة أغلبية األعضاء.
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يعقد المجلس دورة العادية  خالل النصف األول من العام بمقر جامعة الدول العربيــة، ويجــوز 
  .له أن يجتمع في أي بلد عضو بناء على دعوة منه وموافقة المجلس
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لقــرارات بأغلبيــة وتتخــذ ا ،يكون اجتماع المجلــس صــحيحًا بحضــور األغلبيــة العاديــة ألعضــائه
  ثلثي األعضاء الحاضرين. 
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تكــون رئاســة المجلــس دوريــة لــوزير كــل دولــة عضــو حســب الترتيــب الهجــائي ألســماء الــدول  
   .األعضاء إذا عقد االجتماع في مقر الجامعة

 .مضيفةالدولة الفي حالة عقد دورة المجلس خارج مقر الجامعة تكون الرئاسة لوزير  
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 إذا تعذر على الرئيس مباشرة أعمال الرئاسة ينوب عنه وزير آخر من نفس الدولة. 

 .ال يتولى الرئاسة في كل األحوال إال من هو بمرتبة وزير 
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  -يشكل المكتب التنفيذي للمجلس من ثماني أعضاء كما يلي: .1
مــة (الرئاســة الســابقة، الرئاســة الحاليــة، والرئاســة ترويكــا مجلــس الجامعــة علــى مســتوى الق 

  الالحقة).
  ثالثة أعضاء بالتناوب وفقًا للترتيب الهجائي للدول األعضاء. 

ــًا للترويكــا والعضــوية حســب الترتيــب  .2 فــي حــال الجمــع بــين العضــوية فــي المكتــب التنفيــذي وفق
 الهجائي ينتقل الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي. 

العضــوية فــي المكتــب التنفيــذي ألعضــاء الترويكــا لمــدة عضــويتهم فــي الترويكــا وســنتين  تكــون .3
 لباقي األعضاء.

للمجلس إذا رأى ذلك ضروريًا، اختيار دولة أو دولتين لضمهما كأعضاء بالمكتب التنفيذي لمــدة  .4
النشــاط  عامين. ويستند االختيار على معياري التمثيل الجغرافــي المتــوازن للــدول العربيــة، وحجــم

 السياحي في االقتصاد. 

 ينتخب المكتب التنفيذي رئيسًا ونائبًا للرئيس في أول اجتماع له. .5

إذا لم يتمكن أحد الوزراء من الحضور، يمكن إنابة أحد مساعديه على أال تقل مرتبته عن وكيل  .6
 وزارة.

 ال يجوز أن يرأس اجتماع المكتب التنفيذي إال من هو بمرتبة وزير.  .7

زير المســؤول عــن الســياحة فــي الدولــة المضــيفة الجتمــاع المكتــب التنفيــذي حضــور يجــوز للــو  .8
 االجتماع إذا كان غير ممثل في المكتب التنفيذي دون أن يكون له حق التصويت.
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في السنة على األقل بدعوة من رئيسه. ويجوز عقد اجتماعــات  يعقد المكتب التنفيذي اجتماعين .1
  استثنائية بناًء على دعوة ثالثة من أعضائه. 

يعقد المكتــب التنفيــذي اجتماعاتــه فــي مقــر األمانــة العامــة للجامعــة أو فــي أي دولــة تستضــيفه،  .2
وٕان لــم يكــن وفي هذه الحالة يشارك وزير الدولة المضــيفة فــي المكتــب التنفيــذي لــذلك االجتمــاع 

 ممثًال بالمكتب التنفيذي. 
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يكون انعقاد المكتب التنفيذي صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية  .3
 األعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 
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  وتوصيات المجلس. متابعة تنفيذ قرارات .1
 دراسة ما يحيله إليه المجلس من موضوعات. .2

دراســـة مـــا يعـــرض مـــن موضـــوعات تقـــدمها إليـــه الـــدول األعضـــاء أو األمانـــة الفنيـــة للمجلـــس  .3
 والمنظمات أو االتحادات العربية المتخصصة في مجال السياحة، وتقديم توصيات بشأنها.

المهام لبحث موضوعات معينة، وتكليــف تشكيل لجان فنية وفرق عمل متخصصة محددة المدة و  .4
 خبراء واستشاريين إلعداد دراسات حول موضوعات تتصل بقطاع السياحة. 

 اعتماد مشروع جدول أعمال المجلس. .5

 تقديم تقرير سنوي عن نشاطاته إلى المجلس.  .6

ــي تهــدد صــناعة  .7 ــراه الزمــًا مــن إجــراءات لمواجهــة األحــداث والمشــكالت الطارئــة الت اتخــاذ مــا ي
 ياحة بإحدى المناطق العربية.الس
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يتعاون المجلس مــع المجلــس االستشــاري التــابع للمنظمــة العربيــة للســياحة كلجنــة استشــارية 
تمثل القطاع الخاص، تجتمع بصفة دورية لبحث الموضوعات التــي تخــص ذلــك القطــاع وتعــرض نتــائج 

  اجتماعاتها على المجلس.
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مهــام األمانــة الفنيــة  –القطــاع االقتصــادي  –تتــولى األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 
  للمجلس.
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 توجيه الدعوة الجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي. .1

 إعداد مشاريع جدول أعمال المجلس والمكتب التنفيذي. .2

 مال سكرتارية اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي.القيام بأع .3
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اقتــراح مشــروع خطــة عمــل دوريــة وعرضــها علــى المجلــس إلقرارهــا، وٕاعــداد برنــامج عمــل زمنــي  .4
مفصل يعتمــد مــن قبــل المجلــس ضــمن خطــة واضــحة مــن حيــث اإلطــار الزمنــي والمــوارد وتوزيــع 

 .المسؤوليات
ن المجلــس والمكتــب التنفيــذي وتقــديم تقــارير متابعــة تنفيــذ القــرارات والتوصــيات التــي تصــدر عــ .5

 متابعة بشأنها. 

ـــة المتخصصـــة ذات الصـــلة بالنشـــاط  .6 ـــة العربي ـــين المجـــالس الوزاري ـــراح أســـاليب التنســـيق ب اقت
  السياحي.
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للمجلــس، وفــق الضــوابط التــي يقررهــا، وبموافقــة ثلثــي األعضــاء الحاضــرين، قبــول ممثلــين عــن  .1

لقطاع الخــاص الســياحي العربــي واالتحــادات والهيئــات والجمعيــات غيــر الحكوميــة والتــي تســاهم ا
نشاطاتها في دعم عمل المجلس كأعضاء منتسبين من خالل الوزارات المعنية بشؤون الســياحة 

 في بلدانهم، وذلك مقابل اشتراكات سنوية يحددها المجلس، تستخدم لدعم أنشطته. 

بين بالمجلس إنشاء هيئة فيما بيــنهم تتمتــع بمظلــة المجلــس ويكــون لهــا يجوز لألعضاء المنتس .2
 نظامها واختصاصاتها ومهامها التي يضعها أعضاء الهيئة ويوافق عليها المجلس.
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للمجلس دعوة ممثلي االتحادات والهيئات والجمعيات غيــر الحكوميــة التــي تســاهم نشــاطاتها فــي  .1
أهــداف المجلــس لحضــور اجتماعاتــه واجتماعــات المكتــب التنفيــذي كأعضــاء مــراقبين تحقيــق 

 وللمجلس الحق في تكليفهم ببعض المهام.

يتمتع األعضاء المراقبون بحق االشتراك في مداوالت المجلــس والمكتــب التنفيــذي، وال يحــق لهــم  .2
 .المشاركة في التصويت

حــول األنشــطة ومحاضــر االجتماعــات الخاصــة  يلتــزم األعضــاء المراقبــون بتقــديم تقــارير ســنوية .3
 بهم. 

ينظر المجلس في استمرارية العضوية للمراقبين مرة كــل ســنتين علــى ضــوء التقــارير التــي يطلــع  .4
  عليها بشأن كل عضو مراقب.
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كــون هــذا التعــديل نافــذًا إال يجوز تعديل مواد هذا النظام بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس، وال ي
  .بعد موافقة  المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس الجامعة عليه
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  يكون هذا النظام نافذًا ويعمل به من تاريخ موافقة مجلس جامعة الدول العربية عليه. 
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بمقر 1986يناير  24-22في تونس بتاريخ  أنعقد أول اجتماع لمجلس وزراء النقل العرب

    األمانة العامة.
 نيشارك عادة في اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب، وفود علــى المســتوى الــوزاري المعنيــي

بشؤون النقل والمواصالت، وممثلين بصفة مراقب عن المنظمات واالتحادات العربيــة العاملــة فــي مجــال 
 النقل.
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أهمية العمل على تحسين وتطوير العالقات بين الدول العربيــة فــي مجــال النقــل بشــكل مــتالئم 
  مع العالقات الجيدة القائمة بين هذه الدول العربية. 

المشــترك بشــكل ينســجم مــع التطــور الحاصــل فــي وســائل النقــل  تطــوير آليــات العمــل العربــي
 المختلفة وربط عالقات مع الدول األجنبية لالستفادة من الخبرات الدولية في مجال النقل.

 دعم وتنفيذ الخطط العربية للربط بين الدول العربية في مجاالت البر والبحر والجو. 

 إطار المنظمات الدولية. دعم ممثلي الدول العربية المرشحين لمناصب في

كما يعمل مجلس وزراء النقل العرب على توفير المتطلبات الماديــة للــدول العربيــة التــي ترغــب 
فــي الحصــول علــى تمويــل مــن صــناديق ومؤسســات التمويــل العربيــة واإلقليميــة والدوليــة بهــدف إعــداد 

يز االســتثمار فيهــا مــن قبــل تلــك دراسات جدوى اقتصادية كاملة للمشاريع العربية في مجال النقل، لتحف
 الصناديق والمؤسسات.
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تطوير العمل العربي المشترك في مجال النقل والمواصالت من خالل عرض مشاريع واتفاقيــات 
  مع األخذ في االعتبار المتطلبات الفنية الالزمة في هذا الشأن.لتنظيم العمل العربي في هذا المجال 

 ومتعدد الوسائط.والبحري  البري إنشاء لجان فنية عربية في مجال النقل

لى زيادة فرص التعاون واالستثمار في قطاع النقل وتطوير ربط اتصاالت دعوة الدول العربية ا
 وتعاون مع أطراف دوليه. 
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معــايير الدوليــة ذات مشــترك فــي مجــال تصــنيف الســفن البحريــة وفــق الدعم التعاون العربــي ال
 تصنيف) في هذا المجال.هيئة من تجربة اإلمارات العربية المتحدة ( ةادالصلة واالستف

حـــث الـــدول العربيـــة علـــى االنضـــمام لالتفاقيـــات العربيـــة فـــي مجـــال النقـــل بمختلـــف أنواعـــه 
 .والتصديق على االتفاقيات القائمة ذات الصلة

 دعم الخدمات والمناطق اللوجيستية القائمة في الدول العربية وتطوير بنيتها التحتية.

مجلس وزراء النقل العرب يتطور وبشكل جيد خدمة للمصالح العربية المشتركة، بما يستدعي 
ــة لموضــوع النقــل  ــه بشــكل يتناســب مــع تصــاعد األهمي ــوي ل ــدعم المــادي والمعن تــوفير كافــة وســائل ال

 لمختلفة. ووسائطه ا

الشك أن وسائل النقل تتطور وبشكل متسارع على المســتويين العربــي واإلقليمــي، ممــا يتطلــب 
بالتقــدم  هتطــوير أداء مجلــس وزراء النقــل العــرب لينســجم مــع التطــور القــائم فــي الــدول العربيــة وربطــ

 الحاصل على الساحة الدولية.

عــداد خطــط إســتراتيجية لتطــوير إ يع و كذالك فأن مجلس وزراء النقل العرب مدعو إلقامــة مشــار 
ه، وحــل العقبــات التــي تحــول دون هــالتعاون العربي في مجال النقل وكذلك مواجهة التحــديات التــي تواج

 تطويره. 

العمل على توفير الــدعم المــالي للمشــاريع العربيــة المدرجــة علــى جــدول أعمــال مجلــس وزراء 
  حقيقها.               النقل العرب، بهدف تسهيل تقدم هذه المشروعات وت
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  -تكون للعبارات اآلتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
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ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية مجلــس يتــألف مــن الــوزراء المســؤولين عــن قطــاع النقــل 
النقــل البــري (الطــرق + الســكك الحديديــة)، النقــل البحــري، النقــل  :فــي الــدول العربيــة بأنماطــه المختلفــة

وفــي حالــة وجــود أكثــر مــن وزارة تعمــل علــى إدارة هــذا القطــاع فــي دولــة  .جوي، النقل متعــدد الوســائطال
عربية ما فيمكن لهذه الدولة أن تنتدب من تراه من الوزراء المســؤولين عــن هــذه الــوزارات لتمثيلهــا فــي 

  .المجلس

j
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   -:ص بما يليت قطاعات النقـل ويختاون العربي في مجااليهدف المجلس إلى تنمية التع 
ومــا ينبثــق عنهــا مــن الخطــط والبــرامج الكفيلــة بتحقيــق  ،وضع استراتيجية عربية لقطاعات النقل .1

وذلك بالتعــاون والتنســيق  ،الترابط العضوي بين األقطار العربية وتيسير قضايا النقل بين أجزائها
كذلك االتحادات العربيــة النوعيــة بصــفتها بيــوت خبــرة عربيــة مع المنظمات العربية المتخصصة و 

 .متخصصة في القطاع
العمل على تطوير شبكة النقل البرية والبحرية والجويــة بــين الــدول العربيــة وتحســينها وتنظيمهــا  .2

ورفــع كفاءاتهــا الفنيــة وتوســيع قاعــدة نشــاطاتها بمــا يعــزز االتصــاالت وييســر انتقــال عناصــر 
  .يخفض تكاليف النقلاإلنتاج والسلع و 

تقديم التوصيات إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن سبل تنفيذ أهداف استراتيجية العمــل  .3
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االقتصادي العربي المشترك في قطاع النقل وتطويره وتنســيق تعاونــه مــع القطاعــات األخــرى بمــا 
 .يخدم أهداف الخطط اإلنمائية والتكامل التنموي

ن النقل بين أجزاء الوطن العربي مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات التنسيق والتعاون في شؤو .4
 .المادية والبشرية

اقتراح سبل التنسيق بين الصناعات الالزمــة لتجهيــزات هــذا القطــاع والمنتجــة لعــدده وأدواتــه بمــا  .5
يفـــي باحتياجاتـــه ومتطلبـــات تداخلـــه مـــع القطاعـــات األخـــرى وبالتعـــاون مـــع المنظمـــات العربيـــة 

 .ادات العربية ذات العالقةواالتح
تشجيع البحث العلمي والدراسات التطبيقية الخاصة بتنمية وتطوير هذا القطاع ومســتلزماتها مــن  .6

 .اإلحصاءات والمعلومات والعمل على تبادلها
 .العمل على توحيد التشريعات واألنظمة والمصطلحات المتعلقة بشؤون النقل .7
ومــوانئ  ،لمرافــق النقــل مــن طــرق وخطــوط حديديــة الســعي لتنشــيط وتشــجيع الصــناعة القوميــة .8

ومطارات والقيام بالدراسات المتعلقة بهــذه المشــروعات وٕاعطــاء األولويــة فــي الدراســة فــي التنفيــذ 
 .للشركات العربية
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ء علــى يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الجامعــة ويجــوز أن يجتمــع فــي أيــة دولــة عربيــة بنــا
  .دعوة منها وموافقة المجلس
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يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة كل عام بناء على دعوة من األمانة العامة وذلك خالل الربــع   
  .األخير من السنة ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعا استثنائيا بناء على قرار من المكتب التنفيذي
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يجــوز للمجلــس دعــوة مــن يــراه مــن المنظمــات واالتحــادات العاملــة فــي قطــاع النقــل لحضــور   
  .اجتماعاته بصفة مراقب

� �
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ـــون اجتمـــاع المجلـــس صـــحيحا بحضـــور ثلثـــي أعضـــائه وتتخـــذ القـــرارات بأغلبيـــة ثلثـــي    يك
  .الحاضرين
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تكون رئاســة المجلــس دوريــة لــوزير كــل دولــة عضــو حســب الترتيــب الهجــائي ألســماء  
   .الدول األعضاء إذا عقد االجتماع في مقر الجامعة

 .في حالة عقد دورة المجلس خارج مقر الجامعة تكون الرئاسة لوزير الدولة المضيفة 
 وزير آخر من نفس الدولة. إذا تعذر على الرئيس مباشرة أعمال الرئاسة ينوب عنه 

 .ال يتولى الرئاسة في كل األحوال إال من هو بمرتبة وزير 
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  -يشكل المكتب التنفيذي للمجلس من ثماني أعضاء كما يلي: .1

  والرئاسة الالحقة). ،مجلس الجامعة على مستوى القمة (الرئاسة الحالية كاتروي 
  للدول األعضاء. الهجائيوب وفقًا للترتيب ثالثة أعضاء بالتنا 

ــًا للترويكــا والعضــوية حســب الترتيــب  .2 فــي حــال الجمــع بــين العضــوية فــي المكتــب التنفيــذي وفق
 .الهجائي ينتقل الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي

تكــون العضــوية فــي المكتــب التنفيــذي ألعضــاء الترويكــا لمــدة عضــويتهم فــي الترويكــا وســنتين  .3
 .لباقي األعضاء

للمجلس إذا رأى ذلك ضروريًا، اختيار دولة أو دولتين لضمهما كأعضاء بالمكتب التنفيذي لمــدة  .4
 عامين.

 ينتخب المكتب التنفيذي رئيسًا ونائبًا للرئيس في أول اجتماع له. .5

إذا لم يتمكن أحد الوزراء من الحضور جاز أن يحضر نيابة عنه أحــد المســؤولين المختصــين ال  .6
 درجته عن وكيل وزارة أو ما يعادلها. تقل

  ال يجوز أن يرأس اجتماع المكتب التنفيذي إال من هو بمرتبة وزير. .7

� �
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يعقـــد المكتـــب التنفيـــذي اجتمـــاعين فـــي الســـنة علـــى األقـــل بـــدعوة مـــن رئيســـه ويجـــوز عقـــد   
  .نين أو أكثر من أعضائهاجتماعات استثنائية بناء على دعوة اث
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يعقــد المكتــب التنفيــذي اجتماعاتــه فــي مقــر األمانــة العامــة للجامعــة أو فــي أي دولــة عضــو فــي  .1
  .المجلس بناء على دعوة منها وبموافقة المكتب

التنفيــذي صــحيحا بحضــور أغلبيــة أعضــائه وتتخــذ القــرارات والتوصــيات يكــون اجتمــاع المكتــب  .2
 .بموافقة أربعة من أعضائه على األقل
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  .متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس .1
 .دراسة ما يحيله إليه المجلس من موضوعات .2
األعضـــاء أو األمانـــة الفنيـــة للمجلـــس دراســـة مـــا يعـــرض مـــن موضـــوعات تقـــدمها إليـــه الـــدول  .3

 .والمنظمات العربية المتخصصة في مجال النقل وتقديم توصياته بشأنها
 .اعتماد مشروع جدول أعمال المجلس .4
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ــة أعمــال    ــة العامــة لجامعــة الــدول العربي تتــولى اإلدارة العامــة للشــؤون االقتصــادية فــي األمان
  .نة الفنية للمجلس والمكتب التنفيذياألما

:	$�
�א�����−��Jم�א �
 توجيه الدعوة الجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي. .1

 إعداد مشاريع جدول أعمال المجلس والمكتب التنفيذي. .2

 القيام بأعمال سكرتارية اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي. .3

إلقرارهــا، وٕاعــداد برنــامج عمــل زمنــي مفصــل اقتراح مشــروع خطــة عمــل دوريــة وعرضــها علــى المجلــس  .4
 .يعتمد من قبل المجلس ضمن خطة واضحة من حيث اإلطار الزمني والموارد وتوزيع المسؤوليات
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متابعــة تنفيــذ القــرارات والتوصــيات التــي تصــدر عــن المجلــس والمكتــب التنفيــذي وتقــديم تقــارير متابعــة  .5
 بشأنها. 
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وافــق مجلــس الجامعــة فــي دورتــه العاديــة الثالثــة والثمــانين علــى النظــام األساســي لمجلــس  
 .28/3/1985بتاريخ  4461قراره رقم وزراء النقل العرب بموجب 

عــديل النظــام األساســي وافــق مجلــس الجامعــة فــي دورتــه العاديــة الخامســة والثمــانين علــى ت 
 .27/3/1986بتاريخ  4566لمجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم 

علــى تعــديل النظــام  127وافق مجلس الجامعة علــى المســتوى الــوزاري فــي دورتــه العاديــة  
 .4/3/2007بتاريخ  6760األساسي لمجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم 
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إن وزراء االتصاالت العرب إيمانا مــنهم بضــرورة توحيــد الجهــود لتــوفير أفضــل الســبل والخــدمات فــي مجــال 

  االتصاالت وتقنية المعلومات بين دول الجامعة العربية، وأهمية التعاون لتحقيق المزيد من الترابط والتنسيق بينها.
  م في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات.وعمال على مواكبة حركة التقد

فــي دورتــه العاديــة الســابعة واألربعــين بتــاريخ  1086وٕاعماال لقرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم 
مــن القــرار  3الفقــرة  28/3/2001د.ع.  214، وقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 25/10/1989

الت العرب هو الهيئــة التنفيذيــة العليــا لتنميــة مجتمــع االتصــاالت وتقنيــة التي تقضي بأن يكون مجلس وزراء االتصا
  "مجلس الوزراء العرب ل*تصا'ت والمعلومات" المعلومات العربي، قرروا إنشاء مجلس يسمى

�א��د.�א�و� �
��N?�א��7W:−� �

نيــة المعلومــات ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية مجلس يتألف من المسؤولين عــن قطــاع االتصــاالت وتق
  في الدول العربية يسمى "مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات"

	��j
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  -تكون للعبارات اآلتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
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المعاهــدات  االعتبارتطبيقا لنص المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية ومع األخذ في 
  -واالتفاقيات الدولية المتعلقة باختصاصات المجلس، يهدف المجلس إلى:

تنسيق وتوحيد جهود الدول األعضاء بالمجلس لتحقيق التعــاون الوثيــق بــين الــدول العربيــة فــي  .1
  إنشاء وتطوير وتحسين مرافق وخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات.

صــاالت بهــدف تيســير االتصــاالت بــين أجــزاء الــوطن عربيــة لتطــوير قطــاع االت إســتراتيجيةوضع  .2
  العربي وبينه وبين العالم الخارجي، وتنمية مجتمع االتصاالت وتقنية المعلومات.

تــأمين مصــالح الــدول العربيــة فــي المنظمــات الدوليــة فــي مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،  .3
  التوصية في هذا المجال.بالتنسيق المشترك وتوحيد الجهود والمواقف وٕابداء المشورة و 

تنمية مجتمع االتصاالت وتقنيــة المعلومــات العربــي وتطــوير الوســائل الفنيــة والبحــث العلمــي فــي  .4
  هذا المجال.

العمـــل علـــى توحيـــد التشـــريعات واألنظمـــة والمصـــطلحات المتعلقـــة بشـــؤون االتصـــاالت وتقنيـــة  .5
  مواصفات فنية موحدة. واعتمادالمعلومات 

مــن المعاهــد التدريبيــة والمراكــز القوميــة للبحــوث فــي مجــاالت االتصــاالت العمــل علــى االســتفادة  .6
وتقنية المعلومات والتنسيق فيما بينهــا وٕاعــداد الكــوادر البشــرية التــي تتطلبهــا احتياجــات تشــغيل 

  هذا القطاع.
  تعزيز تبادل المساعدات والتعاون الفني بين الدول العربية. .7
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  تحديد الوسائل الالزمة لتحقيق أهداف المجلس واتخاذ القرارات حيالها. .1
  رسم السياسات ووضع الخطط وتشجيع المؤسسات الكفيلة بتحقيق أهداف المجلس. .2
  اعتماد الخطط والبرامج والدراسات والبحوث في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. .3
  وحيد المواقف بين الدول العربية في المنظمات الدولية.التنسيق لت .4
  السعي لتبادل الخبرات في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. .5
  انتخاب مكتب تنفيذي إلعداد أعمال المجلس ومتابعتها. .6
  دراسة توصيات المكتب التنفيذي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. .7
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  س.تحديد موعد ومكان دورات انعقاد المجل .8
  تشكيل لجان فنية متخصصة لمساعدته في تنفيذ أعماله. .9
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يعقد المجلس دوراته العادية بحيث تفصل بــين كــل دورتــين عــاديتين مــدة ال تقــل عــن عــام وال 
م تزيد على عامين وله أن يعقد دورات استثنائية بناء على رغبة أغلبية الــدول العربيــة األعضــاء، وتقــو 

  األمانة العامة بتوجيه الدعوة النعقاد كل دورة حسب المواعيد التي يقرها المجلس.
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يعقد المجلس اجتماعاته في مقر األمانــة العامــة للجامعــة ولــه أن يجتمــع فــي أي دولــة عضــو 
  بناء على دعوة منها وقبول المجلس للدعوة.
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  يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور غالبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.

$��j
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ــدول  .1 ــة عضــو حســب الترتيــب الهجــائي ألســماء ال تكــون رئاســة المجلــس دوريــة لــوزير كــل دول
ة ويكون نائب الرئيس من الدولة التاليــة األعضاء في المجلس إذا عقد االجتماع في مقر الجامع
  لتلك التي تولت رئاسة المجلس حسب الترتيب الهجائي.

إذا تعذر على الرئيس مباشرة أعمال الرئاسة ينوب عنــه وزيــر آخــر مــن نفــس الدولــة فــإذا تعــذر  .2
  ذلك يتوالها نائب الرئيس.

ج المقــر علــى أن يكــون تكون الرئاسة للوزير مــن الــدول المضــيفة إذا عقــد المجلــس دورتــه خــار  .3
  نائب الرئيس الوزير من الدولة التي لها رئاسة المجلس حسب الترتيب الهجائي.
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يجوز للمجلــس دعــوة مــن يــراه مناســبا مــن المنظمــات واالتحــادات العربيــة واإلقليميــة والدوليــة 
  عاته بصفة مراقب.العاملة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات لحضور اجتما
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  -يشكل المكتب التنفيذي للمجلس من ستة أعضاء كما يلي: .1
ترويكا مجلس الجامعة علــى مســتوى القمــة (الرئاســة الســابقة، والرئاســة الحاليــة، والرئاســة  

  الالحقة).
  ثالثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول األعضاء. 

ــا للترويكــا والعضــوية حســب الترتيــب فــي حــال ا .2 لجمــع بــين العضــوية فــي المكتــب التنفيــذي وفق
  الهجائي ينتقل الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي.

تكــون العضــوية فــي المكتــب التنفيــذي ألعضــاء الترويكــا لمــدة عضــويتهم فــي الترويكــا وســنتين  .3
  لباقي األعضاء.

دولتين لضمهما كأعضاء بالمكتب التنفيذي لمــدة  أودولة للمجلس إذا رأى ذلك ضروريا، اختيار  .4
  عامين.

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

.�ND��א��د.�א`�د� �
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  -يختص المكتب التنفيذي بما يلي:
  إعداد مشروع جدول أعمال المجلس. .1
  م تقرير للمجلس عن نشاطه.متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وتقدي .2
  دراسة ما يحيله إليه المجلس من موضوعات على ضوء توصيات اللجان الفنية الدائمة. .3
  أخذ المبادرة في تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مواضيع لها عالقة بجدول األعمال. .4
  تكليف من يراه مناسبا لمساعدته في تنفيذ أعماله. .5
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يعقد المكتب التنفيذي اجتماعين ما بين دورتي المجلس بدعوة من رئيسه على أن يعقد المكتــب  .1
بنــاء علــى طلــب  اســتثنائيةدورتــه الثانيــة قبــل انعقــاد دورة المجلــس ويجــوز لــه عقــد اجتماعــات 

  أو أكثر من أعضائه. أثنين
لعامــة للجامعــة أو فــي أي دولــة عضــو فــي يعقــد المكتــب التنفيــذي اجتماعاتــه فــي مقــر األمانــة ا .2

المجلس بناء على دعــوة منهــا وبموافقــة المكتــب، وفــي هــذه الحالــة تشــارك الدولــة المضــيفة فــي 
  أعمال المكتب إذا لم تكن عضوا فيه دون أن يكون لها حق التصويت.

 يكــون اجتمــاع المكتــب التنفيــذي صــحيحا بحضــور أغلبيــة أعضــائه وتتخــذ القــرارات والتوصــيات .3
  بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
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يســـاعد المجلـــس ومكتبـــه التنفيـــذي فـــي أعمالهمـــا لجنتـــان فنيتـــان دائمتـــان، واحـــدة فـــي مجـــال  .1
كــل دولــة فــي كــل مــن هــاتين  االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والثانيــة فــي مجــال البريــد، وتشــترك

  اللجنتين بعضو من كبار المختصين الفنيين المعنيين.
تقوم كل لجنة بإعداد الدراسات الفنية والبحــوث التــي يتطلبهــا عمــل المجلــس والمكتــب التنفيــذي،  .2

 ويمكنها أن تستعين بالجهات المناسبة لتحقيق ذلك بما فيها تشكيل فرق العمل.

برامج في مجال التدريب المهني وٕاقامة الندوات العلمية وغيرهــا مــن تقوم كل لجنة بإعداد خطط و  .3
  النشاطات المشتركة التي تدعم التعاون العربي في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات.

تجتمــع هاتــان اللجنتــان مــرتين فــي الفتــرة مــا بــين دورات انعقــاد المجلــس وترفــع توصــياتها إلــى  .4
  المكتب التنفيذي.

لجنــة صــحيحا إذا حضــرها ممثلــون ألغلبيــة الــدول األعضــاء وتصــدر القــرارات يكــون انعقــاد كــل  .5
  بأغلبية الحاضرين.

تكــون رئاســة كــل لجنــة للدولــة التــي تــرأس دورة المجلــس، وٕاذا لــم تكــن هــذه الدولــة مشـــتركة  .6
باالجتماع تنتقل الرئاسة للدولــة التــي تليهــا حســب الترتيــب الهجــائي، ويتــولى ممثــل الدولــة التــي 

  ئاسة حسب الترتيب الهجائي مهمة مقرر اللجنة.تلي الر 
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يشرف المجلس باعتباره الهيئــة التنفيذيــة العليــا لتنميــة مجتمــع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 
ملة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات ويتولى التنسيق فيما العربي على جميع الجهات العربية العا
  بينها بما يحقق مهام وأهداف المجلس.

.�ND�F��_א��د.�א� �
	$�
�א�����−:��Jم�א �

تتولى األمانة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة أعمــال األمانــة الفنيــة لكــل مــن المجلــس والمكتــب 
  التنفيذي واللجنتين الدائمتين.

�.�א
�Fد8��ND.א��د �
�8�8��−:�� ���א
$-�م�א �

يمكن تعديل مواد النظام األساســي بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس وال يكــون التعــديل نافــذا إال 
  بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية عليه.

.�ND����F
�א��د.�א �
�−:�����uא
�,���YJא�א
$-�م �

 جامعة الدول العربية عليه.يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس 
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1. :X� 6�−� �
المجلس الــوزاري العربــي للكهربــاء هــو أحــد المجــالس الوزاريــة المتخصصــة العاملــة تحــت مظلــة 

فــي  1177الجامعة العربية، تــم إنشــاءه بنــاء علــى كــل مــن قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم 
فــي دورتــه  5394قــرار مجلــس جامعــة الــدول العربيــة رقــم ، و 9/9/1994بتــاريخ  52دورته العادية رقم 

بمقــر األمانــة  18/4/1995، وقــد عقــد المجلــس دورتــه األولــى فــي 27/3/1994بتــاريخ  101العاديــة 
العامة لجامعة الــدول العربيــة، وتقــوم إدارة الطاقــة (القطــاع االقتصــادي بجامعــة الــدول العربيــة) بأمانتــه 

     الفنية.
 دورة المجلــس وزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في الــدول العربيــة، ويعقــديتألف المجلس من ال

  الحاجة. استثنائية عند دورات يعقد أن للمجلس ويجوز عامين كل مرة عادية
يهدف المجلس إلى االرتقاء بقطاع الكهرباء وتنسيق السياسات العربية في هــذا المجــال وتنميــة 

ونقل وتوزيع الكهرباء بين الدول العربية وصوًال إلى التكامل  التعاون وتنسيق الجهود في مجاالت إنتاج
  العربي، مع األخذ في الحسبان االعتبارات البيئية.

  

اهتم المجلس الوزاري العربي للكهرباء بموضوعي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وعّدل نظامــه 
ء الطاقــة المتجــددة وكفــاءة ، واســتحدث لجنــة مكّونــة مــن خبــرا2010األساســي وهيكلــه التنظيمــي عــام 

  الطاقة في الدول العربية تتولى متابعة موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
  

�−#�0lא)��زא(���D��'Nم: .2 �
الــربط الكهربــائي العربــي الشــامل، وذلــك مــن خــالل دراســة نظــم مجموعــات الــربط الكهربائيــة فــي  •

بــين الــدول العربيــة وٕامكانيــات التبــادل مــع  الــدول العربيــة ودراســة جــدوى تجــارة الكهربــاء والغــاز
 أسواق أخرى.

) 2030 – 2010إعداد وٕاصدار اإلستراتيجية العربيــة لتطــوير اســتخدامات الطاقــة المتجــددة ( •
بهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة لدى الدول العربيــة، وقــد تــم عــرض 

واالجتماعيــة فــي دورتهــا  التنمويــة: االقتصــادية يــةضــمن جــدول أعمــال القمــة العرب اإلســتراتيجية
 مجــال فــي المشــترك العربــي للعمــل ) وتــم مباركتهــا واعتمادهــا كإطــار2013الثالثــة (الريــاض 

 اإلستراتيجية وثيقة في ورد بما االعتبار في األخذ إلى وتم دعوة الدول العربية الطاقة المتجددة،

فــي  بمــا المتجــددة، الطاقــة استخدامات لتعزيز الوطنية تطوير استراتيجياتها أو عند وضع العربية
، ويجــرى حاليــًا توســيع نطــاق الصــلة ذات المشروعات في لالستثمار  المناسب المناخ تهيئة ذلك

 .االستراتيجية لتصبح االستراتيجية العربية للطاقة المستدامة
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بائية للدول العربيــة حتــى إصدار دراسة حول تحليل الوسع المستقبلي المثل ألنظمة التوليد الكهر  •
 المســتقبلي ألنظمــة التطــور آلفــاق تحليــل استرشــادي ، وتهدف الدارسة إلــى إجــراء2020عام 

 العربية. الدول في الكهربائية التوليد

إصــدار اإلطــار االسترشــادي العربــي لتحســين كفــاءة الطاقــة الكهربائيــة وترشــيد اســتهالكها لــدى  •
، انجليــزي وفرنســي)، وذلــك بهــدف قيــام الــدول العربيــة المســتخدم النهــائي بــثالث لغــات (عربــي

 باالسترشاد به عن وضع خططها الوطنية لكفاءة الطاقة.

 إصدار اإلعالن الوزاري العربي حول الرؤية العربية الستغالل الطاقة الشمسية.  •

 إعداد اإلطار العربي للطاقة المتجددة ومرفقه نموذج الخطط الوطنية للطاقة المتجددة. •

ر النسخة األولى من دليل إمكانات الدول العربية في مجاالت الطاقة المتجــددة ورفــع كفــاءة إصدا •
إنتاج واستهالك الطاقة، هذا الــدليل الــذي تــم إعــداده علــى يــد نخبــة مــن الخبــراء العــرب متضــمنًا 
معلومات شاملة حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تمثل قاعدة بيانات عربيــة واســعة، ويجــري 

 ليًا إصدار النسخة الثانية.حا

 مايو) من كل عام ليكون يومًا عربيًا لكفاءة الطاقة وتنظيم احتفال سنوي. 21تحديد يوم ( •

 تنظيم المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كل عامين. •

 تقديم الدعم الفني للدول العربية في إعداد خططها الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. •

 مياه البحر بالطاقة النووية.   وتحليهإقامة مؤتمرات وندوات حول توليد الكهرباء  •

 إقامة معارض متخصصة حول المعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربية. •

  إقامة العديد من الندوات حول االعتبارات البيئية في قطاع الكهرباء في الدول العربية. •
ت اإلقليميــة والدوليــة فــي مجــال الكهربــاء والطاقــة (التعــاون العربــي التعــاون مــع الــدول والمنظمــا •

التعــاون مــع االتحــاد  - التعــاون مــع دول أمريكــا الجنوبيــة -التعاون العربــي اإلفريقــي -الصيني
  األوروبي)

التعــاون مــع المنظمــات/ المؤسســات/ الوكــاالت اإلقليميــة والدوليــة فــي مجــالي الكهربــاء والطاقــة  •
المؤسســة العربيــة -ة الطاقــة (المركــز اإلقليمــي للطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــةالمتجــددة وكفــاء

المشــروعات المنبثقــة عــن االتحــاد - الوكالة الدولية للطاقة المتجددة -البنك الدولي - األوروبية
 األوروبي).

 

3. �:7�א
�6د�Hא���7\�א���C��<�75و��א� 
 −א

ي توصــلت إليهــا دراســة الــربط الكهربــائي العربــي الشــامل متابعة الخطوات المستقبلية للنتــائج التــ •
) مشــاريع الــربط الكهربــائي 7وتقييم استغالل الغــاز الطبيعــي لتصــدير الكهربــاء، حيــث اقترحــت (
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) مشاريع للغاز الطبيعي، ومن المتوقــع أن تقــدم الدراســة حلــوًال الســتكمال مشــروعات الــربط 3و(
قترحـــات لتبـــادل الكهربـــاء والغـــاز الطبيعـــي بـــين الـــدول الكهربـــائي العربـــي القائمـــة وتقويتهـــا، وم

 العربية، مؤدية إلى تكوين سوق كهرباء حقيقي بين الدول العربية.

ــائي  • متابعــة اســتكمال الدراســات الخاصــة بــاألطر المؤسســية والتشــريعية والقانونيــة للــربط الكهرب
  العربي الشامل. 

) 2030 – 2010امات الطاقــة المتجــددة (متابعــة تنفيــذ اإلســتراتيجية العربيــة لتطــوير اســتخد •
 عند وضع العربية اإلستراتيجية وثيقة في ورد بما االعتبار في األخذ إلى وتشجيع الدول العربية

 المتجددة. الطاقة استخدامات لتعزيز الوطنية تطوير استراتيجياتها أو

كفــاءة الطاقـــة االســتمرار فــي تقـــديم الــدعم الفنــي للـــدول العربيــة فـــي وضــع خططهــا الوطنيـــة ل •
)(NEEAP ) والخطط الوطنية للطاقة المتجددةNREAP.(  
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 المســؤولين عــن قطاعــات ينشــأ فــي نطــاق جامعــة الــدول العربيــة مجلــس يتــألف مــن الــوزراء
  العربي للكهرباء. المجلس الوزاريلدول العربية يسمى ي االكهرباء ف

j
�j
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مجــاالت إنتــاج ونقــل وتوزيــع الكهربــاء  فيهدف المجلس إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود ي
  -بين الدول العربية وذلك من خالل:

إنتاج الطاقــة الكهربائيــة وتنميــة وتكامــل وتنويــع مصــادرها في مجاالت تنسيق السياسات العربية  .1
  .الحسبان االعتبارات البيئية فيمع األخذ 

الدراســات بمــا فــي ذلــك ربــط شــبكات الــدول األعضــاء بــالمجلس، بهــدف تعزيــز التخطــيط وٕاعــداد  .2
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  .نشاء سوق عربية مشتركة للكهرباءتمهيدًا إل مشروعات الربط الكهربائي العربي، 
وضـــع البـــرامج واإلجـــراءات التـــي مـــن شـــأنها تحســـين كفـــاءة إنتـــاج وترشـــيد اســـتخدام الطاقـــة  .3

  .الكهربائية
بــاء وٕاقامــة المشــروعات المشــتركة، ودعــم مشــاركة القطــاع تشــجيع االســتثمار فــي قطــاع الكهر  .4

  .مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية فيالخاص 
مجـــال تصـــنيع معـــدات إنتـــاج ونقـــل وتوزيـــع  فـــيتعزيـــز التكامـــل العربـــي وتشـــجيع االســـتثمارات  .5

  .يةالكهرباء، بهدف توطين صناعة المعدات الكهربائ
تشـــجيع البحـــث العلمـــي فـــي مجـــال الطاقـــة الكهربائيـــة، وتطـــوير تقنيـــات واســـتخدامات الطاقـــة  .6

  .المتجددة
توحيد الجهود وتنسيق المواقف العربية في المحافــل الدوليــة لتحقيــق المصــالح العربيــة بالتعــاون  .7

  .مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية العاملة في مجال الكهرباء والطاقة
  المصطلحات والمواصفات والمقاييس والقواعد واللوائح المتعلقة بمجال الكهرباء. توحيد .8
إنشاء قاعدة معلومات في مجال الكهربــاء إلتاحــة تبــادل البيانــات واإلحصــاءات علــى المســتويين  .9

 .العربي والدولي

 .تشجيع إقامة المعارض والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجاالت الطاقة الكهربائية .10
تبادل الخبرات وبناء القدرات باالستفادة من اإلمكانيات المتاحــة فــي على شجيع الدول األعضاء ت .11

 .الدول العربية

 .وضع الخطط والبرامج وٕاعداد الدراسات التي من شأنها تطوير استخدامات الطاقة المتجددة .12

للطاقـــة وضــع الخطـــط والبـــرامج وٕاعــداد الدراســـات التـــي مــن شـــأنها تطـــوير االســتخدام الســـلمي  .13
 .النووية
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  -يلي:يختص المجلس بكل ما يحقق أهدافه وعلى األخص ما 
  إقرار جدول أعماله ومناقشة الموضوعات الواردة به واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. .1
  دعت الضرورة. اتفويض المكتب التنفيذي للقيام ببعض الصالحيات إذ .2
لمكتب التنفيذي عن اجتماعاته بين دورات انعقاد المجلس، والتقــارير والدراســات مناقشة تقارير ا .3

  .التي ترفع إلى المجلس من اللجان أو أية جهة أخرى واتخاذ القرارات المناسبة حيالها
تشكيل لجان أو فرق عمــل فنيــة متخصصــة مــن الــدول األعضــاء لمســاعدته فــي تحقيــق أهدافــه  .4

ؤسســات العمــل العربــي المشــترك فــي عضــوية تلــك اللجــان أو فــرق وتنفيذ مهامه، واالســتعانة بم
ــرات وكــوادر و  .العمــل إذا دعــت الحاجــة ــك الاالســتفادة مــن خب مؤسســات فــي إعــداد الدراســات تل

  -:والبحوث الالزمة ألعمال المجلس، ومنها على وجه الخصوص
ل مصــادر الطاقــة وضع االستراتيجيات العربية الالزمة لتطوير قطاع الكهرباء، وتنويع وتكامــ 

  .الكهربائية، وتنمية استخدامات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة
  .العمل على توحيد التشريعات واألنظمة والمصطلحات والمواصفات المتعلقة بالكهرباء 

  امه.التنسيق والتعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية لمساعدة المجلس في إنجاز مه .5
 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية. .6

 .الوسائل الممكنة لتمويل أنشطة وبرامج المجلس فيالبحث  .7

F��_א��د.�א� �
 א���6د�א��7:

من عام االنعقاد ويجوز للمجلــس أن  األوليعقد المجلس دورة عادية مرة كل عامين خالل الربع  .1
 يعقد دورات استثنائية عند الحاجة.

قد المجلس اجتماعاته بمقر الجامعة ويجوز أن يجتمــع فــي أيــة دولــة عربيــة بنــاء علــى دعــوة يع .2
  منها وقبول المجلس للدعوة.

يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور ثلثي الدول األعضــاء ويتخــذ القــرارات بأغلبيــة األعضــاء  .3
 الحاضرين.

�א��د.�א
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كــل دولــة حســب الترتيــب الهجــائي ألســماء الــدول األعضــاء،  تكون رئاسة المجلس دورية لوزير .1
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حالــة عقــد االجتمــاع بمقــر جامعــة  فــيويكون نائب الرئيس وزير الدولة التي تلــي دولــة الرئاســة 
  الدول العربية.

فــي حالــة عقــد المجلــس دورتــه خــارج دولــة المقــر تكــون الرئاســة للــوزير مــن الدولــة المضــيفة  .2
 التي لها رئاسة الدورة حسب الترتيب الهجائي. ويكون نائب الرئيس من الدولة

تعــذر علــى الــوزير مباشــرة أعمــال الرئاســة يتــولى رئاســة الجلســة الــوزير نائــب الــرئيس مــن  اإذ .3
 الدولة التالية حسب الترتيب الهجائي.

���F
 א��د.�א
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  -:التالية األجهزةيمارس المجلس اختصاصاته ومسؤولياته من خالل  .1

  .ب التنفيذيالمكت 
  المتخصصة.اللجان  
  .أمانة المجلس 
  .المؤسسات والجهات االستشارية التي يدعوها المجلس 

اجتماعات المجلس بصــفة مراقــب،  فييجوز للمجلس أن يدعو أية جهة يراها مناسبة للمشاركة  .2
 .وبما يتفق مع نص المادة الثالثة عشرة من هذا النظام

$��j
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  -شكل المكتب التنفيذي من ستة أعضاء كما يلي:ي .1
ترويكا مجلس الجامعة علــى مســتوى القمــة (الرئاســة الســابقة، والرئاســة الحاليــة، والرئاســة  

  الالحقة).
  ثالثة أعضاء بالتناوب وفقًا للترتيب الهجائي للدول األعضاء. 

ــًا للترويكــا والعضــ .2 ــب التنفيــذي وفق وية حســب الترتيــب فــي حــال الجمــع بــين العضــوية فــي المكت
  الهجائي ينتقل الدور للدولة التي تلي بالترتيب الهجائي.

تكــون العضــوية فــي المكتــب التنفيــذي ألعضــاء الترويكــا لمــدة عضــويتهم فــي الترويكــا وســنتين  .3
  لباقي األعضاء.

للمجلس إذا رأى ذلك ضروريًا، اختيار دولة أو دولتين لضمهما كأعضاء بالمكتب التنفيذي لمــدة  .4
  .عامين

  ينتخب المكتب التنفيذي رئيسًا ونائبًا للرئيس في أول اجتماع له. .5
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في حالة تعذر مشاركة الوزير في حضور اجتماعات المكتب التنفيذي ألسباب قاهرة يمكــن إنابــة  .6
  مسؤول على أال يقل عن مستوى وكيل وزارة.

آخــر مــن نفــس إذا تعذر على رئيس المكتــب التنفيــذي مباشــرة أعمــال الرئاســة ينــوب عنــه وزيــر  .7
  الدولة التي تتولى رئاسة المكتب التنفيذي، فإذا تعذر ذلك يتولى الرئاسة الوزير نائب الرئيس.

يمكــن للــدول غيــر األعضـــاء فــي المكتــب التنفيــذي المشــاركة فــي اجتماعاتــه إن رغبــت أو حــين  .8
  مناقشته لموضوعات تخصها وذلك بصفة مراقب ودون أن يكون لها حق التصويت. 
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يعقد المكتب اجتماعًا واحدًا في السنة على األقــل، ويجــوز عقــد اجتماعــات اســتثنائية بنــاء علــى  .1
  طلب اثنين أو أكثر من أعضائه.

يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بمقر الجامعة أو في أية دولة تستضيفه بناء علــى دعــوة منهــا  .2
  .وموافقة المكتب التنفيذي

ــب التنفيــذي صــحيحًا بحضــور أغلبيــة أعضــائه، ويتخــذ قراراتــه وتوصــياته  .3 ــاع المكت يكــون اجتم
بأغلبية األعضاء الحاضرين، وفى حال تساوى األصوات يرجح الجانب الذي منــه رئــيس المكتــب 

 التنفيذي.
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  .إعداد مشروع جدول أعمال دورات المجلس .1
  .راح برامج عمل يتم بموجبها تحقيق أهداف المجلس وتطوير أعمالهإعداد واقت .2
  .متابعة تنفيذ قرارات المجلس .3
  .عن نشاطاته بين دورتي المجلس ورفعه إلى المجلس إعداد تقرير .4
المشــترك محــددة  العربــيتشــكيل لجــان فنيــة متخصصــة مــن الــدول األعضــاء ومؤسســات العمــل  .5

ــة،  ــراء واستشــاريين إلعــداد دراســات حــول المــدة والمهــام لبحــث موضوعـــات معين ــف خب أو تكلي
  .موضوعات تتعلق بالطاقة الكهربائية

تقــديم المقترحــات والتوصــيات الالزمــة  فــياتخاذ ما يراه مناسبًا في الحاالت االستثنائية والمبــادرة  .6
 .حول الموضوعات المتعلقة بمجاالت الطاقة الكهربائية بالدول األعضاء بالمجلس

 الصالحيات المفوض بها من قبل المجلس. القيام بتنفيذ .7

� �
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  -هما: يساعد المجلس ومكتبه التنفيذي في أعمالهما لجنتان فنيتان متخصصتان
  لجنة خبراء الكهرباء. 
 لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. 

زمــة لتفعيــل قــرارات المجلــس وتطــوير أعمالــه فــي بتقــديم االقتراحــات واإلجــراءات الال  تقــوم اللجنتــان* 
 .نطاق اختصاصاتهما، وتقدمان تقاريرهما إلى المكتب التنفيذي

بعضــو أو أكثــر  تــيناللجن اتينعضوية هــ فيتشارك الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي  
ئيــة بشــؤون الطاقــة الكهربا المعنيــةالوزارات أو المؤسســات  فيمن كبار المختصين الفنيين 

 باإلضافة إلى بما فيها إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،
الدول العربية، ويجوز مشاركة الهيئات والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية  من يرغب من

 تين.اللجن هاتينالمتخصصة في اجتماعات 

  -:كما يلي اللجنتين تكون مهام* 
 فــييتطلبهــا عمــل المجلــس والمكتــب التنفيــذي، ويمكنهــا  التــيســات الفنيــة والبحــوث إعــداد الدرا .1

 .تحقيق ذلك االستعانة بفرق عمل متخصصة

مجــال التــدريب المهنــي وٕاقامــة النــدوات وغيرهــا مــن النشــاطات المشــتركة  فيإعداد خطط وبرامج  .2
 مجال عمل كل من اللجنتين. فيالمشترك  العربيتدعم التعاون  التي

م المقترحات ي، وكذلك تقدكل من اللجنتين جداول األعمال في مجال اختصاص راح موضوعاتاقت .3
  .والدراسات واإلجراءات لتفعيل القرارات الالزمة لتطوير عمل المجلس

  .وفقا لرئاسة المكتب التنفيذي تينكون رئاسة ونيابة اللجنت 
ا مد المجلس وترفــع توصــياتهالفترة ما بين دورات انعقا فيمرتين  تانيجوز أن تجتمع اللجن 

  إلى المكتب التنفيذي.
المكتــب  فــيا ممثلــون ألغلبيــة الــدول األعضــاء مصــحيحًا إذا حضــره تــينيكــون انعقــاد اللجن 

 .التنفيذي، وتصدر التوصيات بأغلبية الحاضرين
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عة الدول العربية بدور كل من أمانة المجلس، يقوم قطاع الشؤون االقتصادية باألمانة العامة لجام* 
 .وأمانة المكتب التنفيذي، وأمانة اللجان المتخصصة

  -س:اختصاصات أمانة المجل* 
  .توجيه الدعوة النعقاد المجلس والمكتب التنفيذي واللجان .1
  .اإلعداد المبدئي لمشروع جداول أعمال المجلس والمكتب التنفيذي واللجان .2
  .ت ومحاضر اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجانصياغة تقرير وقرارا .3
  .متابعة تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي وعرض توصيات اللجان .4
  .يقرر المجلس والمكتب التنفيذي التعاون معها التيمتابعة التنسيق مع الجهات  .5
ــيإعــداد الدراســات الفنيــة  فــيالتنســيق مــع اللجــان المتخصصــة  .6 المجلــس أو  يتطلبهــا عمــل الت

  .المكتب التنفيذي
تجميــع وتحليــل المعلومــات والبحــوث والدراســات المتعلقــة بعمــل المجلــس وتعميمهــا علــى الــدول  .7

  .األعضاء
  .إعداد التقارير وأوراق العمل المتعلقة بعمل المجلس وتعميمها على الدول األعضاء .8
 .تسهيل انعقاد اجتماعات اللجان وفرق العمل .9
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يجوز دعوة المنظمات الدولية واإلقليمية التــي تــتالءم أنشــطتها مــع اهتمامــات المجلــس لحضــور  .1
جلسات معينة للمجلــس ولجانــه بصــفة مراقــب وذلــك بنــاء علــى قــرارات يتخــذها المجلــس بأغلبيــة 

 ثلثي الدول األعضاء.

والكهربــاء لحضــور  ويجوز للمجلس دعــوة مؤسســات المجتمــع المــدني العاملــة فــي مجــال الطاقــة .2
جلسات معينــة للمجلــس بصــفة مراقــب وفقــا للمعــايير والضــوابط التــي اقرهــا المجلــس االقتصــادي 

 واالجتماعي بشأن حضور مؤسسات المجتمع المدني في اجتماعات المجلس وأجهزته.

 للمجلس االستعانة بأي من المراقبين في القيام ببعض المهام المتعلقة بأنشطة المجلس. .3
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  .يصبح هذا النظام ساري المفعول بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية عليه
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يجوز تعديل مــواد النظــام األساســي للمجلــس بموافقــة ثلثــي أعضــاء المجلــس ويصــبح التعــديل 
  عد إقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية.ساري المفعول ب
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لــوزراء العــرب المعنيــين بشــؤون ينشــأ فــي نطــاق جامعــة الــدول العربيــة مجلــس يتــألف مــن ا
  .األرصاد الجوية والمناخ

j
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يهدف المجلس إلى دعم التعاون العربي فــي مجــال األرصــاد الجويــة والمنــاخ مــن خــالل العمــل 
  -على:

 تطور علوم األرصاد الجوية والمناخية وتطبيقها في كافة المجاالت الحياتية واالقتصادية ةكبموا -1
 والتنموية.

  ومواكبة الطفرة العالمية في تقنية معالجة وتبادل المعلومات األرصادية والمناخية.  -2
التأكيد على القدرة العلمية والفنية الفريدة لمرافق األرصاد الجوية الوطنية ومساهمتها اإلجمالية  -3

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

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

بات العصرية، مجابهة التحديات المشتركة للنهوض بخدمات األرصاد الجوية بما يتالءم بالمتطل -5
 ويوفي بالتزاماتها الوطنية واإلقليمية والدولية.

إذكاء الوعي المجتمعي بما تقوم به مرافق األرصاد الجوية على المستويين االقتصادي  -6
واالجتماعي وحث وسائل اإلعالم العربية ومؤسسات التعليم المختلفة ومراكز البحوث على 

وم األرصاد الجوية خالل برامجها والتركيز على تكثيف جهودها الرامية إلى نشر الوعي بعل
 االرتباط الوثيق بين خدمات األرصاد الجوية وأهداف التنمية.

بلورة آلية عربية مستقبلية ذات صلة التخاذ القرارات رفيعة المستوى في إطار المصالح العربية  -7
 العليا.
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 -هدافه، وعلى األخص القيام بما يلي:يختص المجلس بأداء ما يحقق أ
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دراسة وٕاقرار جدول أعمال دورة انعقاده، ومناقشة الموضوعات المدرجة، وٕاصدار ما يراه من القرارات  -1
 المتعلقة بها.

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

األرصاد الجوية المقدمة لقطاعات الدولة المختلفة، ودراسة تجارب التمويل الذاتي لمرافق األرصاد 
  الجوية العربية.

تشجيع التعاون الثنائي ومتعدد األطراف بين مرافق األرصاد الجوية العربية من جهة ومع كافة الجهات  -7
  دمات سريعة عالية الجودة.الوطنية المستفيدة األخرى لتقديم خ

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

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

 تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية ذات العالقة بشؤون األرصاد الجوية. - 10

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

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

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

F��_א��د.�א� �
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يعقد المجلس دوراته في مقر األمانة العامــة للجامعــة أو فــي أيــة دولــة عربيــة عضــو بنــاء علــى دعــوة 
  منها وبموافقة المجلس.
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يعقــد المجلــس دورة عاديــة مــرة كــل عــامين بنــاء علــى دعــوة مــن األمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة 
بالتشاور مع رئيس المكتب التنفيذي، وذلك خالل الربع الثاني مــن الســنة، ويجــوز أن يعقــد المجلــس دورة غيــر 

  أربع دول أخرى على األقل.عادية بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو بناء على طلب دولة عضو وموافقة 
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يجــوز للمجلــس بنــاء علــى اقتــراح مــن المكتــب التنفيــذي دعــوة المنظمــات واالتحــادات التــي تــتالءم 
أنشطتها مع اهتمامات المجلس لحضور اجتماعاته بصفة مراقــب وفقــا للمعــايير والضــوابط المعتمــدة فــي جامعــة 

  ب قرارات يتخذها بأغلبية ثلثي الدول األعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت.الدول العربية، وذلك بموج
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 يمثل حضور ثلثي الدول األعضاء النصاب القانوني الالزم لصحة انعقاد أي دورة للمجلس. .1

اآلراء، وفي حال تعذر تحقيق التوافق يصار إلى التصويت، ويكون القرار يتم اعتماد القرارات بتوافق  .2
نافذًا بحصوله على نسبة ثلثي الدول الحاضرة بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل الموضوعية، 

 وباألغلبية البسيطة بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل اإلجرائية.

ضة للتصويت، يتخذ المجلس قراره في هذا الشأن بأغلبية في حالة االختالف على ماهية المسائل المعرو  .3
  ثلثي الدول الحاضرة والمشاركة في التصويت.

$��j
�א��د.�א �
8�א��7:���f�� �

ــة لــوزير كــل دولــة حســب الترتيــب  .1 ــه بمقــر الجامعــة، دوري ــة عقــد دورت تكــون رئاســة المجلــس، فــي حال
الرئاســة لــوزير الدولــة التــي تلــي دولتــه وذلــك الهجائي ألسماء الدول األعضاء،  وفي حالة غيابــه تكــون 

  حسب الترتيب الهجائي.
في حالة استضافة دورة المجلس من إحدى الدول األعضــاء تكــون الرئاســة لــوزير الدولــة المضــيفة، وفــي  .2

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


�8א��د.�א��� �
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  -يتضمن جدول أعمال المجلس ما يلي:
  الموضوعات التي سبق للمجلس أن اتخذ قرارا بإدراجها على جدول أعمال الدورة التالية له. .1
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الموضوعات التي ترغب الدول األعضاء بإدراجها في جدول األعمال على أن توافي بها األمانة الفنية قبــل  .2
  ة أشهر على األقل.موعد انعقاد المجلس بثالث

  ما تقترحه األمانة الفنية من موضوعات على المجلس قبل ثالثة أشهر من انعقاد المجلس. .3
 الموضوعات اإلضافية التي تدرجها الدول األعضاء واألمين العام التي لها صفة األهمية واالستعجال. .4

عمال بموافقــة أغلبيــة األعضــاء للمجلس أثناء انعقاد الدورة أن يدخل ما يشاء من تعديالت على جدول األ .5
 الحاضرين.
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 -يشكل المكتب التنفيذي للمجلس من ستة أعضاء كما يلي: .1
ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة (الرئاسة السابقة، والرئاسة الحالية، والرئاسة  *

  الالحقة).
  لدول األعضاء.ثالثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي ل *

في حالة الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي وفقا للترويكا والعضوية حسب الترتيب الهجائي ينتقل  .2
 الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي.

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

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

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

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

ر المعني بشؤون األرصاد الجوية والمناخ في الدولة المضيفة الجتماع المكتب التنفيذي يجوز للوزي .7
 حضور االجتماع بصفة مراقب إذا كان غير ممثل في المكتب التنفيذي.
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في أيــة دولــة عضــو فــي المجلــس يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته في مقر األمانة العامة للجامعة أو 
  بناء على دعوة منها وبموافقة المكتب.

� �
� �
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يعقد المكتب التنفيذي اجتماعًا واحدًا في السنة، على األقل، بدعوة من رئيسه ويجوز عقد اجتماعات  .1
  استثنائية بناء على طلب ثالثة من أعضائه.

د المكتب صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة أغلبية األعضاء يكون انعقا .2
  الحاضرين.
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 إعداد مشروع جدول أعمال المجلس. .1

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

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

العربي وتقديم الفنية أو المنظمات المتخصصة والمهتمة بشؤون األرصاد الجوية والمناخ في الوطن 
 توصيات بشأنها.

 البت في األمور الطارئة والتي تحتاج إلى إجراءات فورية وسريعة ورفع نتائجها إلى المجلس. .5
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من ينوب عنهم، وينبثــق عنهــا  تتشكل اللجنة الدائمة من مدراء مرافق األرصاد الجوية بالدول العربية أو .1

 لجان فرعية وفرق عمل من خبراء مرافق األرصاد الجوية العربية.

يعين مجلس الجامعة رئيس اللجنة الدائمة من بين مرشحي الدول من ذوي الخبرة والتخصص في مجــال  .2
 داول.عملها، وتكون فترة رئاسته لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط مع مراعاة مبدأ الت

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

  يجب أن يكون رئيس ونائب رئيس اللجنة من مدراء األرصاد الجوية العاملين. .4

:�l�6د���א
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قاهرة ما يتم عقد دورات اللجنة الدائمة ولجانها الفرعية وفرق عملها في مقر األمانة العامة للجامعة بال .1

 لم تتم الدعوة لعقدها من أحد الدول العربية، أو أحد المنظمات العربية المتخصصة.
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 يحدد األمين العام موعد انعقاد اللجنة وتوجه الدعوة قبل الموعد المحدد بستة أسابيع على األقل. .2

اللجنة وبعد تعقد دورات اللجنة الدائمة سنويًا ويجوز عقد دورة استثنائية للجنة بتوصية من رئيس  .3
 التشاور مع األمين العام وموافقة خمسة أعضاء.

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

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

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

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

  البلدان العربية.
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من الشؤون يجوز للجنة أن تؤلف من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر تخصص لشأن   .1

  -الفنية المنوط بها اللجنة األصلية وتعمل هذه اللجنة على ما يلي:
  تحقيق أهداف اللجنة الدائمة.  -أ 
 تنفيذ برامج ونشاطات اللجنة الدائمة.  - ب 

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

المتخصصين في المجال نفسه، وضرورة مشاركتهم في كافة اجتماعات اللجنة الفرعية أو فريق 
  العمل األعضاء به.

  تعقد اللجان الفرعية وفرق العمل اجتماعاتها مرة واحدة سنويًا على األقل. .3
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امعــة العربيـــة مهــام األمانـــة الفنيــة للمجلـــس تتــولى اإلدارة المعنيـــة بالقطــاع االقتصـــادي بالج
  ومكتبه التنفيذي ولجانه وفرق عمله.

� �
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  -:ة الفنية القيام بالمهام التاليةتتولى األمان
متابعة تنفيذ قرارات المجلــس والمكتــب التنفيــذي وتقــديم تقــارير دوريــة بشــأنها للمكتــب التنفيــذي  -1

  ا وعرضها على المجلس.لدراسته
  إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس والمكتب التنفيذي. -2
التنسيق والتعاون مع الدول األعضاء والمنظمات العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة  -3

ــي ــي والتــدريب المعن ــة والمنظمــات الدوليــة فــي مجــاالت التعــاون الفن  واالتحــادات النوعيــة المعني
 وٕاقامة الندوات العملية وغيرها من مجاالت التعاون العربي والدولي.

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

 القيام بالمهام األخرى التي تقتضيها طبيعة أعمال المجلس. -5
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األعضاء، على األقل، أن ينظر المجلس في دوراتــه  يجوز بناء على طلب خمس دول من الدول .1
 العادية في اقتراحات تتعلق بتعديل أحكام هذا النظام.

ترسل اقتراحات التعديل ومشاريع نصوصها ومذكراتها اإليضاحية قبل موعد انعقاد الدورة العاديــة  .2
إلبــداء رأيهــا بأربعــة أشــهر علــى األقــل إلــى األمانــة الفنيــة التــي تحيلهــا إلــى الــدول األعضــاء 

 ومالحظاتها بشأنها قبل موعد انعقاد المجلس بشهرين على األقل.

تــوافي الــدول األعضــاء األمانــة الفنيــة بمالحظاتهــا حــول مقترحــات التعــديل فــي موعــد ال يتجــاوز  .3
  شهر على األقل من انعقاد المجلس.

قــرار التعــديل نافــذًا يصدر قرار التعديل بموافقة أغلبية ثلثي الدول األعضاء في المجلــس ويكــون  .4
 بعد موافقة مجلس الجامعة عليه.
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تودع التبرعات والهبــات والمســاهمات الطوعيــة للمجلــس فــي الحســاب الموحــد للمجــالس الوزاريــة  .1
  العربية المتخصصة.
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تصادي بالجامعة األمر بالصرف من هذا الحســاب ويوقــع يكون لألمين العام المساعد للقطاع االق .2
توقيعًا أوًال على أذون الصرف والشيكات، ويــتم التوقيــع الثــاني مــن طــرف األمــين العــام المســاعد 

  لقطاع الموارد البشرية والمالية والخدمات العامة.
لمجلــس تقريــرًا يقدم األمين العام المساعد للقطاع االقتصادي بالجامعة فــي كــل دورة مــن دورات ا .3

  حول أوجه الصرف من الحساب واإليرادات.
  يضع المجلس ميزانية تقديرية للصرف من الحساب.  .4
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  يسري هذا النظام من تاريخ إقراره من قبل مجلس الجامعة.
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ينشــأ فــي نطــاق جامعــة الــدول العربيــة مجلــس يتــألف مــن وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب   

  .ويسمي "مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب"

j
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بمــا فــى االجتماعيــة  والرعايــةيهدف المجلس إلــى تنميــة التعــاون العربــي فــي مجــاالت التنميــة   
العمل االجتمــاعي  وتحقيق أهداف ميثاق* واألهليةذلك دعم البرامج والمشروعات االجتماعية الحكومية 

  للدول العربية.
التــى  األهليــةيضــاف بعــد هــذه الكلمــة ( أن) وترى األهليةكلمة ( أطالقتتحفظ دولة قطر على  

  المجلس وتطلعات دولة). أهدافتتفق مع 

א��د.�א
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  -يختص المجلس بأداء ما يحقق أهدافه وعلى األخص القيام بما يلى:  
وٕاصــدار القــرارات التــي يرتئيهــا ، إقرار ودراسة جدول أعمال الدورة ومناقشة الموضوعات الــواردة بــه -1

  بشأنها وتعتبر قراراته نافذة.
  .اي والميزانية المقترحة لهإقرار خطة العمل السنوية المقدمة من المكتب التنفيذ -2
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مناقشة وٕاقرار التقرير السنوي الذي يقدمه المكتب التنفيذي عن نشاط المجلس خالل الدورة وفيمــا  -3
  .هقراراتيتعلق بتنفيذ 

مــن الخبــراء والمستشــارين والهيئــات المهنيــة يــرى  نمــاألســتعانه بع مــخاصــة فنيــة ان تشــكيل لجــ -4
وعات االجتماعية حسب الحاجة إليها والنظر في توصيات تلــك لتقديم دراسات أو بحوث في الموض

  اللجان.
لتنفيذ أحكام هذا النظام في حدود األنظمة اإلدارية والمالية  الالزمة اعتماد اللوائح اإلدارية والمالية -5

  األساسية النافذة في نطاق األمانة العامة لجامعة الدول العربية.

F��_א��د.�א� �
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يعقد المجلس اجتماعاته في مقر جامعة الدول العربية ويجوز أن يجتمع في أيــة دولــة عربيــة   
  بناء على دعوة منها وموافقة المجلس.
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النصــف يعقــد المجلــس اجتماعــًا دوريــًا مــرة كــل عــام بنــاء علــى دعــوة مــن األمــين العــام خــالل   
 العــادياو تأجيــل اجتماعــه ويجــوز أن يعقــد اجتماعــًا غيــر عــادي  ثــانيتشرين /نوفمبرمن شهر  الثاني

  موافقة سبع دول أخرى.بو  أكثر أوة بناء على طلب من دول
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ــي  -1 ــي أعضــائه وتتخــذ القــرارات بأغلبيــة ثلث  ءعضــااأليكــون انعقــاد المجلــس صــحيحًا بحضــور ثلث
  الحاضرين.

  تكون اجتماعات المجلس علنية ما لم يقرر سريتها. -2

$��j
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 الهجــائيحســب الترتيــب دولــة مــن كــل تكــون رئاســة المجلــس دوريــة لــوزير الشــؤون االجتماعيــة  -1
ويكون نائــب الــرئيس وزيــر الشــؤون االجتماعيــة فى جامعة الدول العربية  األعضاءالدول  ألسماء

  مجلس.الالتي تلي هجائيًا الدولة التي لها رئاسة  في الدولة
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تكــون الرئاســة لــوزير الشــؤون االجتماعيــة فــي الدولــة المضــيفة إذا عقــد المجلــس اجتماعــه خــارج  -2
وزيــر الشــؤون االجتماعيــة فــي الدولــة التــي لهــا لجامعــة علــى أن يكــون نائــب الــرئيس دولــة مقــر ا

  مجلس.الرئاسة 

�8��
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توافي الدول األعضاء األمانة الفنية بالموضوعات التي ترغب فــي إدراجهــا بجــدول أعمــال المجلــس  -1
  وذلك قبل عقد الدورة بثالثة أشهر على األقل.

  وعرضه على المكتب التنفيذي. ووثائقهتتولى األمانة الفنية إعداد مشروع جدول األعمال  -2
ائقه بعد أقراره من المكتب التنفيــذي إلــى الــدول األعضــاء علــى يرسل مشروع جدول األعمال مع وث -3

  أن يصلها قبل موعد انعقاد المجلس بشهر على األقل
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  يشكل المكتب التنفيذي من سبعة وزراء أو من ينوب عنهم عند تعذر حضورهم. -أ
ــذي لمــدة  -1 ــاريخ تمــتعهم ســتة وزراء تكــون عضــويتهم فــي المكتــب التنفي ــدأ مــن ت ســنتين تب

  .ألسماء الدول األعضاءحسب الترتيب الهجائي ويتم اختيارهم  ،بالعضوية
  وزير الشؤون االجتماعية في دول مقر المجلس عضوًا دائمًا. -2

ينتخب المكتب التنفيذي من بــين أعضــائه رئيســًا ونائبــًا للــرئيس لمــدة ســنتين فــي أول اجتمــاع لــه  -ب
  غيابه.حال يس صالحيات الرئيس في ويتولى نائب الرئ

 التنفيــذييجــوز لــوزير الشــؤون االجتماعيــة للدولــة المضــيفة للمجلــس حضــور اجتماعــات المكتــب  -ج
  بصفة مراقب أثناء انعقاد المجلس في بلده.

والثــاني  أيلول/سبتمبرشهر من  الثانيالنصف األول في  ،يعقد المكتب التنفيذي اجتماعين كل عام -د
ع المجلس مباشرة ويجوز أن يعقد اجتماعًا طارئــًا بنــاء علــي طلــب عضــو واحــد وموافقــة بعد اجتما

  أو بدعوة من رئيس المكتب.ثالثة 
دولة عربيــة  ةجامعة الدول العربية أو في أيلمقر األمانة العامة بيعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته  -ه

  تستضيفه.
وتتخــذ القــرارات بموافقــة  ،األغلبية العاديــة ألعضــائهصحيحًا بحضور  التنفيذييكون انعقاد المكتب  -و

  أربعة من أعضائه على األقل.

� �
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  -:بما يلى التنفيذييختص المكتب   
  إعداد مشروع الخطة السنوية ومشروع الميزانية الالزمة لتمويلها. -أ

  تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس. -ب
  شروع جدول أعمال المجلس.إعداد م -ج
  تقديم تقرير سنوي عن نشاط المكتب إلى المجلس. -د

يراه الزما من إجراءات ضرورية لإلغائــة عنــد وقــوع كــوارث ونكبــات تتطلــب تــدخًال ســريعًا  اتخاذ ما -ه
  لإلسهام في مثل هذه اإلغاثة.

  القيام بالمهام األخرى التي تقتضيها أعمال المجلس. -و

	��j
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تتولى إدارة التنمية االجتماعية في األمانة العامــة للجامعــة أعمــال األمانــة الفنيــة وتقــوم علــى وجــه 
  -:الخصوص بما يلى

  متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والمكتب التنفيذي. -أ
  المقترح. األعمالوثائق مشروع جدول  إعداد -ب
خاصــة مــن لجــان فنيــة  المجلــس لمجلــس والمكتــب التنفيــذي ومــا يشــكلهتوجيه الدعوة الجتماعات ا -ج

أو حلقات دراسية أو أية لقاءات أخري وٕاعــداد مشــروعات  ،قرر عقده من مؤتمرات أو ندواتتوما ي
  جدول أعمال تلك اللجان والمؤتمرات والندوات واللقاءات األخرى والقيام بأمانتها.

مكتب التنفيــذي ويســتعان فــي ذلــك ت التي يطلبها المجلس أو الإعداد المشروعات والبحوث والدراسا -د
  حتاجه من الخبراء واالختصاصيين.ت نبم

  .إعداد التقرير السنوي عما تم إنجازه في دورة المجلس وعرضه على المكتب التنفيذي -ه
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  .أعضائه ثلثيبموافقة  تعديلهيقترح  أنله يتولى المجلس تفسير أحكام هذا النظام و   
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  .يعتبر هذا النظام نافذًا من تاريخ إقراره من قبل مجلس الجامعة  
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  مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، أن

  :اطالعهبعد 
  العامة، األمانةعلى مذكرة  -
 30/8وعلى توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية فى اجتماعها خالل الفترة من  -

 ،1/9/2003الى 

 وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية، -

��6�� �
  

، لمجلـــس وزراء الشـــباب والرياضـــة العـــرب األساســـيالنظـــام الموافقـــة علـــى تعـــديل 
  واللوائح الملحقة به بالصيغة المرفقة.

  )9/9/2003 – 7ج –) 120د. ع ( – 6352(ق: رقم 
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أن وزراء ومسئولي الشباب والرياضة أيمانًا منهم بضــرورة العنايــة بشــؤون الشــباب 
ا الشــأن وتــوفيرًا ألفضــل والرياضــة وتوحيــدًا للجهــود المبذولــة فــي الــوطن العربــي فــي هــذ

الخــدمات والرعايــة ألجيــال الشــباب الــذين تقــع علــيهم فــي المســتقبل مهمــة قيــادة األمــة 
  العربية إلى تحقيق أمالها في الوحدة والتقدم والرخاء.

وبغيــة تجســيد آمــال  ،وعمًال على مواكبة حركة التقدم في مجاالت الشباب والرياضــة
مســتمر ومنــتظم فــي هــذه المجــاالت يســتوعب كــل  الشباب وجموع الرياضــيين فــي تعــاون

الصادرات الفردية التي تــتم وتعمــق كــل القنــوات العاملــة التــي تصــل بــين الجهــود العربيــة 
ــًا يصــون هــذه  ،المشــتركة ويجعــل للتعــاون العربــي فــي مجــاالت الشــباب والرياضــة كيان

واكب في نفس العالقات من هزات بعض الخالفات الطارئة في وجهات النظر السياسية وي
الوقت ما استقر في عالم التجمعات الدولية من إنشاء الوكاالت الدولية المتخصصة فــي 

  هذا المستوى في مجاالت الشباب والرياضة.
قــرروا إنشــاء مجلــس يســمي  ،ورغبة منهم في تحقيق هذه األهداف بأفضــل الوســائل

للمجلـــس  اســـياألس، وقـــد تـــم وضـــع النظـــام لـــس وزراء الشـــباب والرياضـــة العـــرب)(مج
  واللوائح الخاصة به.
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  .يسمي "مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب" سفي نطاق جامعة الدول العربية مجلينشأ 
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او مــن فــى  ربوزراء الشــباب والرياضــة العــمن  األعضاءمن ممثلي الدول العربية مجلس تكون الي
  حكمهم.
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فـــي مجـــال الشـــباب والرياضـــة العربـــي التكامـــل و  تنســـيقمجلـــس الـــى تحقيـــق التعـــاون واليهـــدف ال
  -وخاصة:

بنــاء كيانهــا علــى  األمة العربية األصــيلة وقــادر ئناء جيل قومي يؤكد على قيم ومبادالعمل على ب  -1
  تحقيق أهدافها.و 

تحقيق التعاون بين الدول العربية في مجاالت الشباب والرياضة للعمــل علــى رســم سياســة شــبابية   -2
  منسقة. ورياضية

 العربــيللشباب العربي ودعمها واســتثمارها فــي مجــاالت العمــل اإلبداعية العمل على حشد الطاقات   -3
  .واجتماعياً  وعقليًا وروحياً  بدنياً المشترك سيرًا نحو توجيه منطلقات الشباب وتنميته 

  معاونة الدول األعضاء فيما تبذله من جهود في مجاالت الشباب والرياضة.  -4
يع فرص االستثمار الرياضي للقطاع الخاص إلنشاء المشروعات والمنشآت الرياضية وتصنيع تشج -5

  األجهزة واألدوات الرياضية.

��Fא��د.�א_� �
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  -:من األجهزة التاليةالمجلس  يتكون
  المكتب التنفيذي. -1
 األمانة الفنية للمجلس. -2

 الصندوق. -3

  ة/اللجنة الشبابية".اللجان الفنية المعاونة "اللجنة الرياضي -4
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ســات الكفيلــة إنشــاء المؤس واعتمــاد وتقيــيم نتائجهــا وتشــجيعرســم السياســات ووضــع الخطــط  -1
  .بتحقيق أهداف المجلس

اعتماد الخطط والبرامج والدراسات والبحوث في مجاالت الشباب والرياضــة التــي يقترحهــا المكتــب  -2
  التنفيذي.

 ازنة الالزمة لتنفيذ هذه الخطط والبرامج.اعتماد المو  -3

 الدوليــة الشــبابيةوالمــؤتمرات اإلقليميــة و عــات امتجمواقــف الــدول العربيــة فــي االالتنســيق لتوحيــد  -4
  .والرياضية

  السعي لتبادل الخبرات والمنح الدراسية بين الدول العربية. -5
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  المكتب التنفيذي. أعضاءانتخاب  -6
  تخاذ القرارات المناسبة بشأنها.دراسة توصيات المكتب التنفيذي وا -7
  .المكتب التنفيذيالمصادقة على قرارات  -8
  .بشأنهادراسة توصيات مجلس إدارة الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة  -9

 المصادقة على قرارات مجلس إدارة الصندوق. -10

 اعتماد اللجان الدائمة والمؤقتة التى يشكلها المكتب التنفيذي. -11

والرياضــية فــى الــدول األعضــاء طبقــًا ألحكــام الئحــة  الهيئــات الشــبابيةي إقرار تقديم الــدعم المــال -12
 الصندوق.

 الشبابية والرياضية فى الوطن العربي. األنشطةدعم وتشجيع  -13

  .لأللعاب بالتعاون مع االتحاد العربي األشراف على الدورات الرياضية العربية -14
 مع االتحــاد العربــيالعربي بالتعاون واللقاءات الشبابية على المستوى األشراف على المهرجانات  -15

 .للهيئات الشبابية

 -التعاون مع الهيئات واالتحادات التالية ولها ان تحضر اجتماعات المجلس بصفة مراقب: -16

 لأللعاب. االتحاد العربي  -أ

 .للهيئات االتحاد العربي -ب

  دورات المجلس.انعقاد تحديد موعد ومكان  -17
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  وله ان يعقدها فى أي مكان اخر بقرار منه.جامعة المقر فى يعقد المجلس اجتماعاته 
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بعــد يقعد المجلس اجتماعًا دوريًا مرة كل عام بناء على دعــوة األمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة 
ويجــوز للمجلــس أن  ،مــن شــهر ينــاير خــالل النصــف الثــانيالتشاور مع رئيس المكتب التنفيــذي وذلــك 

من المكتب  بقرارأو  ،يعقد اجتماعًا غير عادي بناء على طلب من دولة عضو وموافقة ست دول أخري
مرفــق بهــا وثــائق بتوجيــه صــورة مــن هــذه الــدعوة إلــي أعضــاء المجلــس  الفنيةوتقوم األمانة  ،التنفيذي
  .االجتماع
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من الــوزراء أو مــن  ءألعضاا الدول غلبيهاذا حضره ممثلون عن ايكون انعقاد المجلس صحيحًا  -1
   ،في حكمهم

أو اإلنابة فى اجتماعات المجلس بقؤاؤ من وزير الشــباب والرياضــة او مــن فــى  فويضالتيجوز  -2
مــن  األقــل علــىشرط أن يكون بدرجة تعادل وكيــل وزارة حكمة ألحد المسئولين من داخل وزارته ب
  المشرفين على قطاع الشباب والرياضة.

  .، وٕاذا تعادلت األصوات يرجح جانب الرئيستتخذ القرارات بأغلبية األعضاء الحاضرين -3
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كــل دولــة او مــن فــى حكمــة بالمجلــس دوريــة لــوزير الشــباب والرياضــة اجتماعــات تكــون رئاســة  -1
  اذا عقد االجتماع فى دولة المقر. اء الدول العربيةحسب الترتيب الهجائي ألسم

اذا عقد المجلــس اجتماعاتــه فــى إحــدى الــدورات خــارج دولــة المقــر تــؤول الرئاســة لــوزير الدولــة  -2
ــة تحــتفظ  ة المشــار اليــه فــى الفقــرة الســابقة برئاســة اجتماعــات الدولــالمضــيفة وفــى هــذه الحال

  المجلس فى دورته التالية.

��.א`�د��NDא��د.� �
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  -:مكتب تنفيذي يتكون منمجلس للينشأ  -1
دولــة مقــر جامعــة الــدول العربيــة عضــوًا ل ممــثالً وزير الشباب والرياضة أو من في حكمه   -أ 

  .دائماً 
  ومن في حكمهم.العرب لشباب والرياضة اوزراء دول عربية من بين ثمانية ممثلون ل  -ب

  له رئيسًا ونائبًا للرئيس من بين أعضائه. ينتخب المكتب التنفيذي في أول اجتماع -2
  .قابلة للتجديد لفترة واحدة أخرى ) سنوات4( يمدة العضوية في المكتب التنفيذ -3
ترسل طلبات الترشيح لعضوية المكتــب التنفيــذي الــى األمانــة الفنيــة للمجلــس قبــل شــهرين علــى  -4

  األقل من تاريخ انعقاد المجلس.
  يكون االنتخاب باالقتراع السري. -5

� �
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  -:التاليةختصاصات المهام واال يتولى المكتب التنفيذي  
  متابعة تنفيذ قرارات المجلس. -1
 .الخطط والبرامج في مجاالت الشباب والرياضة اقتراح -2

  العتمادها من المجلس. الخطط والبرامجذه ة الالزمة لهزنوامشروع المأعداد  -3
  .تقديمه إلى المجلسرفعه و  المكتب التنفيذي نشاطعن تقرير السنوي أعداد ال -4
  أعداد جدول أعمال المجلس. -5
  .ووضع اللوائح الخاصة بها ومتابعة أعمالها -الدائمة والمؤقتة-تشكيل اللجان اقتراح  -6
علــى أن تعــرض علــى  اتخاذ القرارات في األمور المستعجلة التي تقع بين فترتــي انعقــاد المجلــس -7

  س في أول اجتماع له للمصادقة عليها.المجل
  .ذلك تطلب األمردعم األمانة الفنية للمجلس بالخبراء الالزمين كلما  -8
االطالع على الدراسات والبحوث التــى تكلــف بهــا اللجــان المعونــة واالمانــة الفنيــة واتخــاذ مــا يــراه  -9

 مناسبًا حيالها.

  القيام بأية مهام أخرى يوكلها له المجلس. -10
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دولــة  ةيعقد المكتب التنفيــذي اجتماعاتــه بمقــر جامعــة الــدول العربيــة، ويحــوز أن يجتمــع فــي أيــ -1
  .بموافقته عربية ترغب في استضافته

  أعضائه.صحيحًا بحضور أغلبية العادية  التنفيذي يكون انعقاد المكتب -2
بقرار مــن وزيــر الشــباب والرياضــة او  في اجتماعات المكتب التنفيذي اإلنابةو يجوز التفويض أ -3

يكــون بدرجــة تعــادل وكيــل وزارة علــى  أنمن فى حكمة ألحد المسئولين مــن داخــل وزارتــه بشــرط 
  .األقل من المشرفين على قطاع الشباب والرياضة

  أقدم األعضاء.الجتماع يرأس ا تغيب األخيرإذا تغيب الرئيس يحل محله نائب الرئيس وٕاذا  -4
  الحاضرين وٕاذا تعادلت األصوات يرجح جانب الرئيس.األعضاء  غلبيةبأتتخذ القرارات  -5
إذا لــم يكــن عضــوًا التنفيــذي يجوز لوزير الشباب والرياضة في الدولة المضيفة الجتماع المكتب  -6

  فيه حضور االجتماع والمشاركة في أعماله دون أن يكون له حق التصويت.
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متتالية بدون عذر يقبله المجلــس تفقــد الدولــة  يب عضو المكتب التنفيذي ثالث اجتماعاتإذا تغ -7
  عضويتها فى المكتب التنفيذي.

�א
�א����ND.א��د.� �
��Zא
�$�	9Yא���6د�א�'�אدوא�� �

يعقد المكتب اجتماعين علــى األقــل ســنويًا أحــدهما قبــل انعقــاد مجلــس الــوزراء مباشــرة والثــاني فــي  -1
  من كل عام.الشهر السادس 

أعضــائه أو يطلــب مــن رئــيس  ثلــثيجــوز أن يعقــد المكتــب اجتماعــًا طارئــًا مســببًا بنــاء علــى طلــب  -2
  .التنفيذي المكتب

ــب  -3 ــدول العربيــة التنفيــذي توجــه الــدعوة بعقــد اجتماعــات المكت ــة العامــة لجامعــة ال بعــد مــن األمان
جــدول هــا ب مرفــقصــورة الــدعوة  التشاور مع رئيس المكتب التنفيذي، وتقوم األمانة الفنيــة بإرســال

  .شهر على األقلب الموعد المحدداألعمال والوثائق الخاصة به، وذلك قبل 

��F��.�NDא��د.�א_� �
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  .هقراراترئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي ومتابعة تنفيذ  -1
 .فيما يتعلق بأعمال المجلسضاء المجلس أعمخاطبة  -2

واإلقليميــة  الهيئــات والمنظمــات العربيــة والدوليــةالجهــات الرســمية و أمــام التنفيــذي تمثيــل المجلــس  -3
  ذات العالقة. واألهلية

 .ةيوالرياضرئاسة مجلس إدارة الصندوق العربي لألنشطة الشبابية  -4

 ة الصندوق.الئح وقيع على المعامالت المالية وفقالت -5

 الدعوة لعقد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي. -6

 إجراء االتصاالت الالزمة بالهيئات الدولية ذات العالقة. -7

 أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس او المكتب التنفيذي. -8


��ND.�دF�8א��د.�א� �
���J��Zfم���	f�Z�'�9א�Y	�$�
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 فى حالة غيابه. سيرئممارسة جميع اختصاصات ال -1

  المكتب التنفيذي. به الرئيس او تنفيذ ما يكلفه -2
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 به وعرضه عليه.والوثائق الخاصة المكتب التنفيذي  أعمالشروع جدول م إعداد -1

المجلــس  إعمالفى جدول  إدراجهاترغب فى لموافاتها بالموضوعات التى  األعضاءاالتصال بالدول  -2
 .األقلوذلك قبل عقد الدورة بثالثة اشهر على 

قــاد المجلــس بشــهر قبــل موعــد انع األعضــاءالــى الــدول  وثائقــهالمجلــس مــع  أعمــالجــدول  إرســال -3
 .األقلونصف على 

ــمتابعــة  -4 ــرارات المجل ــذ ق ــة عــن تنفيــذ هــذه  وٕاعــدادس ومكتبــة التنفيــذي تنفي ــر متابع  األنشــطةتقري
 .األعضاءللدول  وٕارسالها

مشــروعات جــدول  وٕاعدادالتى يقرر المجلس او المكتب التنفيذي عقدها توجيه الدعوة لعقد اللجان  -5
 ، والوثائق الخاصة بها.أعمالها

  الدراسات التى يطلبها المجلس او المكتب التنفيذي. إعداد -6
  تكلف بها من المجلس والمكتب التنفيذي. أخرى أعمال بأيةالقيام  -7

א��د.�$��j
��ND.��א �
��א
�R7ن�א���و �

  -تساعد المجلس لجنتان فنيتان دائمتان هما: -1

#�−  .	P���
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�א �
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ة تتضــمن طريقــة تشــكيل هــاتين اللجنتــين وتحديــد مهامهمــا يضــع المكتــب التنفيــذي الئحــة خاصــ -2
 .إلقرارهاواختصاصاتهما وتعرض على المجلس 

�8א��د.���
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بــه يســعى الصــندوق العربــي لألنشــطة الشــبابية والرياضــية ويكــون ينشئ المجلــس صــندوقًا خاصــًا 
  ية.خاضعًا لقراراته ويضع المكتب التنفيذي الئحته المال
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هــذا النظــام، وفــى حالــة االخــتالف يعــرض االمــر علــى  أحكــاميكــون للمكتــب التنفيــذي حــق تفســير 

  المجلس.

�ون��Nא
�אH .�وא
א��د.� �
 مكتــوب أخطــارلكل دولة عضو للمجلس ان تطلــب تعــديل هــذا النظــام علــى ان يكــون ذلــك بموجــب  -1

 الفنية للمجلس. األمانةالى 

 اجتماع ويرفع توصية بذلك للمجلس. أولنفيذي فى الطلب خالل ينظر المكتب الت -2

ويكــون نافــذًا بعــد اعتمــاده مــن قبــل مجلـــس  األعضــاء ¾يعتمــد المجلــس التعــديل بعــد موافقــة  -3
 الجامعة.

�وא
א��د.�	��j
��ون��Nא �
 النظام األساسي. وأحكاميضع المجلس اللوائح الداخلية الخاصة به بما ال يتعارض 


א��د.��j
�وא
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 هذا النظام اعتبارًا من تاريخ اعتماده من مجلس الجامعة. بأحكاميعمل 
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   -:تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهالتطبيق أحكام هذا النظام 
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يتكــون مــن وزراء الصــحة  ،مجلس فني متخصص أنشىء في نطاق جامعة الدول العربيــةهو 
، ويتمتــع بكافــة الصــالحيات واالختصاصــات الالزمــة لتحقيــق أهدافــه الــواردة فــي هــذا بيــةفــي الــدول العر 

  النظام وبما ال يتعارض مع ميثاق جامعة الدول العربية.

�א
�A>�א�ول �

�#l א�kא��7 �
j
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�א��د.�א �

�W��7א��k J�:−� �
ــ .1 ة بــين الــدول تحقيــق التنســيق والتكامــل وتعميــق أوجــه التعــاون فــي المجــاالت الصــحية المختلف

  العربية.
 دراسة المشاكل الصحية في الوطن العربي والعمل على وضع الحلول المناسبة لها. .2

العاجلــة للــدول العربيــة األعضــاء فــي  الطبيــة والصــحية اتخــاذ الوســائل الكفيلــة بتقــديم المعونــات .3
 يذ العاجل.حاالت الكوارث والحروب والطوارئ واألوبئة مع اعتماد خطة موحدة تكون قابلة للتنف

وضع خطة موحدة للتعاون في مكافحة األمراض الوبائية ورصد انتقالها من بلد إلى آخر بصورة  .4
 مستمرة بتبليغ الدول األعضاء عند ظهور أول إصابة.

العمــل علــى رفــع مســتوى الــوعي الصــحي للمــواطن العربــي بجميــع الوســائل الممكنــة مــع تطــوير  .5
 ناسب مع مختلف فئات المواطنين.برامج الثقافة والتوجيه الصحي بما يت

معاهــد المراكــز و المبادرات الصحية العربية، والعمــل علــى تحقيــق التــرابط والتواصــل بــين التشجيع  .6
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 في مختلف المجاالت الصحية بالوطن العربي. متخصصةال

  .في المجاالت الصحيةتبادل الخبرات تشجيع الدراسات واألبحاث المشتركة و  .7
الدراســية فــي جميــع مجــاالت التعلــيم والتــدريب الصــحي والتشــجيع علــى تــوفير المــنح العمل على  .8

 تبادل هذه المنح بين الدول األعضاء.

الموافقــة علــى الخطــة العامــة والبــرامج التنفيذيــة إلجــراء الدراســات واألبحــاث فــي مجــال دراســة  .9
 .المشكالت الصحية ومكافحة األمراض المتوطنة والتوعية الصحية

، وٕاقامــة إلجــراء الدراســات واألبحــاث وتنفيــذ البــرامج التــي يعتمــدها المجلــس شكيل اللجان الفنيــةت .10
المـــؤتمرات العلميـــة المتخصصـــة بالتعـــاون مـــع وزارات الصـــحة فـــي الـــدول العربيـــة، والمنظمـــات 

 .الدولية واإلقليمية المتخصصة
 تشــجيع تبــادل العــاملين فــي الحقــل الطبــي والصــحي علــى جميــع المســتويات والفئــات فــي الــوطن .11

 العربي مع توثيق التعاون مع الهيئات واالتحادات والمنظمات المعنية بالشؤون الصحية.

التعامل مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية بأسلوب موحد يهدف إلى حل المشكالت الصحية  .12
بــراز إلالمواقف العربية المتعلقة باألمور الصحية في المحافل الدوليــة ، وتنسيق في البالد العربية

دور الــدول العربيــة فــي الميــدان الصــحي علــى الصــعيد الــدولي وتوثيــق العالقــات المشــتركة مــع 
 جميع المنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة بالصحة.

 القوانين والتشريعات الصحية في الوطن العربي.تناغم العمل على  .13

 ا.العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وفعالية أدائه .14
رســم سياســة دوائيــة موحــدة تكفــل إحكــام الرقابــة علــى الــدواء المســتورد وتشــجع التعــاون نحــو  .15

االســتثمارات البينيــة العربيــة فــي مجــال إنشــاء صــناعات دوائيــة وطبيــة متطــورة تحقــق االكتفــاء 
  الذاتي للدول العربية.
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وزير أن ينيب عنه من يمثله فــي رئاســة ألي وزراء، ويجوز ضور البحاجتماعات المجلس تعقد  .1
إذا طرأت ظروف تحــول دون حضــوره، ويرافــق الــوزير عــدد  –وفد دولته إلى اجتماعات المجلس 

  من األعضاء والمستشارين ويكون من بينهم عضو الهيئة االستشارية للمجلس عن الدولة.
االتحـــادات المهنيـــة والمنظمـــات اإلقليميـــة يجـــوز للمجلـــس دعـــوة مـــن يـــراه مـــن الشخصـــيات أو  .2

والدولية وغيرها، لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب، مع مراعــاة المعــايير والضــوابط التــي 
أقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي بشــأن حضــور مؤسســات المجتمــع المــدني فــي اجتماعــات 

  المجلس وأجهزته بصفة مراقب.
لــم تطلــب إحــدى الــدول األعضــاء  يــا ســنويا فــي دولــة المقــر مــايعقد المجلس اجتماعا دوريا عاد .3

استضافته، وذلك خالل األشهر الثالثة األولى مــن الســنة الميالديــة، ويحــدد المجلــس مكــان عقــد 
دورته التالية ويتم االتفــاق علــى تــاريخ االجتمــاع بالتنســيق بــين رئــيس الــدورة، ورئــيس المكتــب 

  التنفيذي.
الجمعيــة العامــة لمنظمــة الصــحة العالميــة  اجتماعــاتا علــى هــامش عاديــيعقد المجلس اجتماعــا  .4

  .بجنيف
للمجلــس لبحــث األمــور الطارئــة وذلــك بنــاء علــى طلــب دولــة أو  غيــر عــادي يجوز عقــد اجتمــاع .5

رئيس المكتب التنفيذي شريطة موافقة رئيس الدورة وأربع دول أخرى، ويتم تحديــد مكــان وموعــد 
  ئيس الدورة، ورئيس المكتب التنفيذي.بالتشاور بين ر  الطارئاالجتماع 

��Fא��د.�א_� �
فــي حــال توجــه الــدعوة لحضــور اجتماعــات المجلــس مــن األمــين العــام لجامعــة الــدول العربيــة 

 المضــيفة الدولــةفــي أو مــن وزيــر الصــحة انعقاد االجتماع بمقر األمانة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، 
غيــر ى األقــل مــن تــاريخ االجتمــاع، وفــي حــال عقــد اجتمــاع ، وذلك قبل شــهرين علــالجتماعات المجلس

  .عن طريق األمانة الفنية تبلغ الدعوة رسميا بأسرع وقت ممكنعادي 
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تعد األمانة الفنية مشروع جدول األعمال الجتماعات المجلس قبل موعد االجتماع بشهرين علــى  .1
ألعضاء قبل شهر على األقــل مــن موعــد اجتمــاع المجلــس، ومــن ثــم األقل وتقوم بإبالغه للدول ا
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  عرضه على المكتب التنفيذي للمجلس.
للمجلس علــى الموضــوعات العاجلــة والتــي تتطلــب  غير العاديةيقتصر جدول أعمال االجتماعات  .2

  .الضرورة عرضها على المجلس
ضــافتها علــى جــدول أعمــال يتم ابالغ األمانة الفنية بالموضــوعات التــي ترغــب الــدول األعضــاء ا .3

 المجلس قبل انعقاد المجلس بثالثة أشهر على األقل.

، التقــارير والمــذكرات المتعلقــة بكــل موضــوعملف اجتماعات المجلس، متضمنا  األمانة الفنيةتعد  .4
 مرفقا بها توصيات المكتب التنفيذي بشأنه.و 
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بين دورتي المجلس واإلجراءات التي اتخــذت لتنفيــذ قــرارات وتوصــيات نشاط األمانة الفنية تقرير  .1

  المجلس.
  تقارير اللجان الفنية في الموضوعات المحالة إليه. .2
  االقتراحات المقدمة من الدول األعضاء للمكتب التنفيذي. .3
  ارية التي يرى المكتب التنفيذي عرضها على المجلس.الموضوعات الفنية والمالية واإلد .4
الحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات عن موازنة الســنة الماليــة المنتهيــة ومشــروع الموازنــة  .5

  .العربي للتنمية الصحية الجديدة للصندوق
  مكان وتاريخ انعقاد المجلس في دورته القادمة. .6

א��د.�$��j
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المعد من قبل األمانة الفنية والمعتمد من المكتب التنفيذي عرض مشروع جدول األعمال ي

  .إلقرارهعلى جلسـة العمل األولى في دورة المجلس 
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كــل دولــة حســب الترتيــب الهجــائي ألســماء الــدول في صحة التكون رئاسة المجلس دوريا لوزير  -1
مقر األمانة العامة، وتكون الرئاسة للدولــة المضــيفة إذا عقــد المجلــس العربية إذا عقد المجلس ب

أن يحــتفظ للدولــة التــي لهــا حــق الرئاســة قبــل عقــد الــدورة خــارج علــى  ،اجتماعاتــه خــارج المقــر
  المقر بحقها في الرئاسة.

في بداية كل دورة سنوية يفتــتح رئــيس الــدورة الســابقة أعمــال الــدورة الجديــدة، ثــم تنتقــل رئاســة  -2
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المجلــس تلقائيــا إلــى رئــيس الــدورة الجديــدة، ويلــي ذلــك اختيــار المجلــس لنائــب الــرئيس والمقــرر 
  ولجنة الصياغة.

يعلن الرئيس افتتــاح الجلســات واختتامهــا وٕاقفــال بــاب المناقشــات ومراعــاة أحكــام النظــام وٕاعطــاء  -3
إذا لــزم  ت عليهــاالكلمة حسب ترتيب طلبها، ويطرح الرئيس االقتراحات ألخذ الرأي ويدير التصــوي

  القرارات. اعتماد ويعلناألمر، 
التــي يشــكلها المجلــس، ويكــون مســئوال طــوال فتــرة الفنيــة يتــابع رئــيس المجلــس أعمــال اللجــان  -4

  رئاسته عن اإلشراف على تنفيذ القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس خالل الدورة.

�א
���B.א��د.� �
شــات خــالل جلســات اجتماعــات المجلــس وتــدوين ملخــص يتولى المقرر متابعة ما يدور من مناق .1

للجنة الصياغة وتتولى األمانة الفنية للمجلس قــراءة مــا يصــدر عــن المجلــس  رئيساويكون  ،لها
   .من قرارات وتوصيات

تتــولى لجنــة الصــياغة متابعــة مــا يــدور مــن مناقشــات خــالل اجتماعــات المجلــس وتقــوم بإعــداد  .2
   .من قرارات وتوصيات المجلسـن محاضر الجلسات وصياغة ما يصدر ع
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يكــون اجتمــاع المجلــس صــحيحا إذا حضــره ممثلــو ثلثــي الــدول األعضــاء فــي المجلــس، وتتخــذ  .1

القرارات بتوافق اآلراء، وفي حالة تعــذر تحقيــق توافــق اآلراء يصــار إلــى التصــويت ويكــون القــرار 
ه على نسبة ثلثي الدول األعضاء الحاضرة والمشاركة فــي التصــويت وذلــك بالنســبة نافذا بحصول

، وموافقــة األغلبيــة البســيطة للــدول األعضــاء الحاضــرة الموضــوعيةللقــرارات الخاصــة بالمســائل 
  والمشاركة في التصويت، وذلك بالنسبة للقرارات األخرى.

عروضــة علــى التصــويت يقــع البــت فــي إذا اختلف أعضاء المجلس في تحديد ماهية المســائل الم .2
  ذلك بأغلبية ثلثي الدول األعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت.

  لكل دولة عضو صوت واحد، وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. .3
  سريتها. المجلس قرريتكون اجتماعات المجلس علنية ما لم  .4
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  -:تصاصات المجلس على النحو التاليتكون اخ

  وضع استراتيجية صحية عربية ورسم الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق أهداف المجلس. .1
  بحث ودراسة الموضوعات الواردة في جدول أعماله واتخاذ القرار بشأنها. .2
  بين دورتي المجلس.األمانة الفنية مناقشة واعتماد تقرير  .3
األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة ـ عنــد االقتضــاء ـ توجيــه نظــر األعضــاء  الطلــب مــن .4

  والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى أية مسألة تتصل بالشؤون الصحية.
رصد االحتياجات الفعلية للــدول األعضــاء فــي المجــاالت الصــحية واستشــراف المســتقبل وتوقــع  .5

  تحدث في المجتمعات العربية وآثارها على المواطن العربي.التحوالت الصحية التي يمكن أن 
تشكيل اللجــان الفنيــة المتخصصــة، واالســتعانة بمــن يــراه مــن الخبــراء والمستشــارين والهيئــات  .6

المهنيــة لتقــديم دراســات أو بحــوث فــي الموضــوعات الصــحية حســب الحاجــة إليهــا والنظــر فــي 
  توصيات تلك اللجان.

  تمويل برامجه.إقرار التدابير الالزمة ل .7
 المشترك في المجال الصحي.العربي إقرار الخطط والبرامج ومشاريع العمل  .8

الموافقة علــى مشــروع الموازنــة الســنوية للصــندوق العربــي للتنميــة الصــحية واعتمــاد الحســاب  .9
  الختامي للسنة المنتهية.

لعــاملين فــي وا اريــةاألنظمة الداخليــة للمجلــس واللــوائح المتعلقــة بالشــئون الماليــة واإلداعتماد  .10
 أمانة المجلس.

المجــالس والمراكــز واالتحــادات العربيــة المتخصصــة المنبثقــة عــن المجلــس، اإلشــراف علــى  .11
 وتقديم الدعم والمساندة لها.
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  -وزراء صحة كما يلي: لمجلس من ستةيتشكل المكتب التنفيذي ل

ــة، والرئاســة  .1 ــى مســتوى القمــة (الرئاســة الســابقة، الرئاســة الحالي ترويكــا مجلــس الجامعــة عل
  أعضاء بالتناوب وفقًا للترتيب الهجائي للدول األعضاء.ثالثة  الالحقة).

فــي حــال الجمــع بــين العضــوية فــي المكتــب التنفيــذي وفقــًا للترويكــا والعضــوية حســب الترتيــب  .2
  ينتقل الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي. الهجائي

تكون العضوية في المكتب التنفيــذي ألعضــاء الترويكــا لمــدة عضــويتهم فــي الترويكــا وســنتين  .3
  لباقي األعضاء.

ـــب  .4 ـــة أو دولتـــين وضـــمهما كأعضـــاء فـــي المكت ـــار دول ـــك ضـــروريًا، اختي للمجلـــس إذا رأى ذل
  التنفيذي لمدة عامين.

  فيذي رئيسًا ونائبًا للرئيس في أول اجتماع له.ينتخب المكتب التن .5
عضوية المكتب التنفيذي تقتصر على الوزراء وال يجوز أن ينيبوا عنهم من يمثلهم ويجوز أن  .6

  .يرافقهم من يرونهم من المساعدين والمستشارين
إذا خــال مركــز رئــيس المكتــب التنفيــذي أو أحــد أعضــائه يشــغله تلقائيــًا خلفــه فــي دولتــه حتــى  .7

  ية مدة دولته في المكتب التنفيذي.نها
يكــون رئــيس دورة مجلــس وزراء الصــحة العــرب عضــوًا مراقبــًا بالمكتــب التنفيــذي خــالل مــدة  .8

  رئاسته لدورة المجلس. 
لوزير صحة الدولــة التــي تستضــيف اجتماعــات المكتــب التنفيــذي وليســت عضــوًا فيــه حضــور  .9

  هذه الدورة للمكتب التنفيذي بصفة مراقب.
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 .وتوصياته تنفيذ قرارات المجلسلمتابعة و العملية التي يراها ضرورية  اإلجراءاتاتخاذ جميع  .1
 سريعا.دعما طبيا وصحيا اتخاذ مايراه من اجراءات الطوارئ التي تفرضها األحداث وتتطلب  .2

 عه إلى المجلس.قبل رف واعتمادهمجلس المناقشة جدول أعمال  .3

اتخاذ االجراءات الضرورية بناء علــى الدراســات المقدمــة لــه، لتقــديم المعونــات الصــحية الفوريــة  .4
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 للدول العربية المحتاجة إليها.

 مناقشة الدراسات التي تساعد على تدعيم التعاون والتكامل الصحي في الوطن العربي. .5

 ة للمجلس.مناقشة التقارير المقدمة إليه من الهيئة االستشاري .6

 وضع الالئحة الداخلية المنظمة ألعماله. .7

يكون المكتب التنفيذي هو مجلس إدارة الصندوق العربي للتنمية الصــحية، المســؤول عــن إقــرار  .8
األنشطة والمهام والمشروعات الممولة من موارد الصندوق، ويكون رئيس المكتــب التنفيــذي هــو 

  رئيس مجلس إدارة الصندوق. 

�Dא��د.�F��_א.�N� �
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ا مــا قبــل الــدورة العاديــة للمجلــس وثانيهمــيعقد المكتب التنفيذي اجتماعين عاديين كــل ســنة أوله .1

الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، بنــاء  على هامش اجتماعقبل اجتماع المجلس بجنيف 
أو األمــين العــام المســاعد للشــؤون االجتماعيــة بجامعــة  على دعوة مــن رئــيس المكتــب التنفيــذي

ألعضاء، ويتخذ قراراته االدول العربية، ويكون اجتماع المكتب التنفيذي صحيحًا بحضور أغلبية 
وتوصياته بموافقة أغلبية األعضاء الحاضرين، وفي حــال تســاوي األصــوات يــرجح الجانــب الــذي 

  منه الرئيس.
عاته في مقر األمانة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة أو فــي أي دولــة يعقد المكتب التنفيذي اجتما .2

  أخرى يحددها المكتب.
يجوز أن يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا غير عادي، بناء على دعوة مــن رئيســه، أو بنــاء علــى  .3

  طلب دولة عضو بالمكتب، وبموافقة دولة عضو أخرى.

��J��Jو�����N�8+א��א�	@ �
�.א
�Fد8��NDא��د.� �

لتقــديم المشــورة الفنيــة واإلداريــة للمجلــس هيئــة استشــارية للمجلــس تشكل بقرار من المجلس 
مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة عضو ممثًال عن كل دولة عربية يرشحه وزيــر الصــحة  وأجهزته، وتتكون من

  الفنية واإلدارية.

��ND.א��د.����F
�א �
  -االختصاصات التالية:نة الفنية بالتنسيق مع األما تتولى الهيئة االستشارية للمجلس

 دعم وتعزيز قدرات األمانة الفنية للمجلس. .1

ورفع ما تراه من المشكلة من المجلس او المكتب التنفيذي مناقشة تقارير اللجان الفنية دراسة و  .2
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 .المكتب التنفيذيتوصيات بشأنها إلى 
لهيئــات العربيــة والعالميــة اقتراح دعوة من تــراه مــن الخبــراء والمستشــارين ومنــدوبي المنظمــات وا .3

 إلجراء دراسة أو إبداء مشورة حول أي موضوع إذا رأت ضرورة ذلك.

א��د.�$��j
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�א�D�,�O(�א�	@ �
تعقد الهيئــة االستشــارية اجتمــاعين ســنويا، يكــون أولهمــا فــي شــهر ينــاير والثــاني فــي  شــهر 

  ذي.، أو بناء على طلب من رئيس المكتب التنفيأكتوبر من كل عام
مــن بــين األعضــاء. ويكــون مقــر األمانــة العامــة لجامعــة لهــا لمــدة ســنة وتختار الهيئــة رئيســا 
  .االجتماعاو في أي دولة عضو في المجلس تستضيف  الدول العربية مكان اجتماعاتها

�8א��د.���
��ND.�א �
ــة الســفر، ل ــاليف اإلقامــة وبطاق ــة الصــحية، تك ة عضــو الهيئــيتحمــل الصــندوق العربــي للتنمي

لتمثيل بلده في اجتماعات الهيئة، وفقا لالئحة المالية المعتمدة لدى جامعــة الــدول االستشارية المنتدب 
 .العربية
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U����� �
، هي الجهاز الفني والمالي واالدارى الذي يقوم بتنفيذ قرارات مجلــس وزراء الصــحة وتوصــياته

  األمانة الفنية للمجلس. -(إدارة الصحة) بجامعة الدول العربيةويكون قطاع الشؤون االجتماعية 

�א`�د��وא
��Nونא��د.� �
  - :تتولى األمانة الفنية المهام التالية

تنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي مــن خــالل االتصــال بالــدول األعضــاء والهيئــات الدوليــة  .1
  والوكاالت المتخصصة.

  ومكتبه التنفيذي والتحضير لهما.مشروع جدول أعمال المجلس  اقتراح .2
متابعـــة أعمـــال اللجـــان الفنيـــة واالستشـــارية ومتابعـــة إنجـــاز الدراســـات واألبحـــاث التـــي يقرهـــا  .3

 المجلس.      

إعــداد الــدعوة الجتمـــاع المجلــس ومكتبـــه التنفيــذي وٕابالغهـــا للــدول األعضـــاء فــي المواعيـــد  .4
لموضــوعات المتعلقــة بجــداول أعمــال المحــددة مرفقــا بهــا جميــع الوثــائق والمــذكرات الخاصــة با

 هذه االجتماعات.
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المشاركة في اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس أو المكتــب التنفيــذي والقيــام بأعمــال مقــرر  .5
 لهذه اللجان في حال انعقادها في المقر.

القيـــام بـــاإلجراءات الماليـــة والمحاســـبية الخاصـــة بالصـــندوق العربـــي للتنميـــة الصـــحية وفـــق  .6
 ن واألنظمة المرعية.القواني

إنشــاء موقــع الكترونــي لمجلــس وزراء الصــحة العــرب يــدرج عليــه كافــة البيانــات والمعلومــات  .7
الخاصة بالمؤتمرات والتقارير الصحية الدولية واإلقليمية والعربية لتحقيق التواصل بــين وزارات 

 الصحة العربية.

بــة المســتجدات والمتغيـــرات إنشــاء قاعــدة معلومــات حــول واقــع العمــل الصــحي العربــي لمواك .8
 الصحية و إيجاد رؤية وموقف موحد.

  .للصندوق العربي للتنمية الصحية مشروع الميزانية السنوية اقتراح .9
  التحضير الجتماعات الهيئة االستشارية وٕاعداد جدول أعمالها. .10
  التنسيق مع المنظمات الدولية واإلقليمية وفق أنظمة المجلس وقراراته. .11
  .الدورية والسنوية عن أعمال المجلس وانجازاتهإعداد التقارير  .12
أداء األعمال المناطة بها بموجب هذا النظام واللوائح الداخلية للمجلس وتنفيذ أى مهام أخــرى  .13

  .تسند إليها من قبل المجلس أو من رئيس المكتب التنفيذي
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  -تكون الموارد المالية للمجلس من:ت
  مساهمة الدول األعضاء في الموازنة السنوية.  .1
  التبرعات والهبات التي يقبلها المجلس. .2
  أية موارد أخرى حصيلة أنشطة يوافق المجلس عليها. .3

א��د.�j
�j
�وא
��Nون�א �
  العام. في نهاية ديسمبر من نفس وتنتهيتبدأ السنة المالية في أول يناير من كل عام، 

�وא
��Nون:�א
�א��א��د.� �
تكون مساهمة الدول األعضاء في موازنــة المجلــس حســب نســب حصصــها فــي جامعــة الــدول 

دولــة عربيــة باســم الصــندوق العربــي للتنميــة الصــحية فــي  ســدد قيمــة الحصــص المقــررة لكــلالعربيــة وت
  بداية السنة المالية لكل دورة.

א��د.�F��_ون�א�N�
�وא �
د الماليــة فــي المصــرف المخصــص للمجلــس بدولــة المقــر باســم الصــندوق العربــي تودع الموار 

  للتنمية الصحية.

�وא
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�Fد8א��د.� �
 واإلجــراءاتوفقا للضــوابط  من حسابات الصندوق العربي للتنمية الصحية واإليداعيتم السحب 

  التي تحددها الالئحة الداخلية التي يصدرها المجلس.
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والماليــة  اإلداريــةالمجلس بناء على اقتــراح المكتــب التنفيــذي اللــوائح المنظمــة للشــئون يعتمد 
  .للمجلس

א��د.�$��j
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ثلثــي أعضــاء مجلــس بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي وبموافقــة يجوز تعديل هذا النظام 

  .مجلس جامعة الدول العربيةالتعديل نافذا بعد اعتماده من قبل ، ويصبح وزراء الصحة العرب

�8�وא
��Nونא��د.���
�א �
  يتولى المجلس تفسير أحكام نظامه األساسي على أال يؤدي التفسير إلى أي تعديل لهذا النظام. .1
يعمــل بهــذا النظــام اعتبــارا مــن تــاريخ موافقــة مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عليــه ويلغــى كــل  .2

  أحكامه من أنظمة ولوائح سابقة. مايخالف
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  يقصد باللجان الفنية: هي تلك اللجان التي تنشأ بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب. 

	��j
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لصــحة تختص اللجــان الفنيــة بدراســة الموضــوعات المدرجــة فــي جــدول أعمــال مجلــس وزراء ا

وتعد هــذه اللجــان التقــارير  –العرب، أو التي تحال إليها من قبل المجلس أو من إحدى الدول األعضاء 
  .الفنية الالزمة وتصدر توصياتها بشأنها
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تتألف اللجنة من عدد من الخبراء يحدده المجلس ويراعي فيه أن ال يزيد تمثيــل كــل دولــة فــي  .1

ــاقون يكونــون ضــمن وفــد الدولــة الــذي يحضــر االجتمــاع، هــذه اللجــان عــن ع ضــو واحــد والب
  ويجوز ألي منهم أن يحل محل العضو الذي يمثل الدولة.

االســتعانة بخبــراء  تبلغ الدول األعضاء األمانــة الفنيــة بأســماء ممثليهــا فــي كــل لجنــة، ويمكــن .2
  واشراكهم في هذه اللجان.

�א��د.�א
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لفنية اجتماعاتها بمقر األمانة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة فــي القــاهرة ويجــوز تعقد اللجان ا .1

  لها عقد اجتماعاتها في أى دولة عضو اذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.
وتوجــه الــدعوة لحضــور اجتماعــات اللجــان  –تحدد األمانــة الفنيــة موعــد انعقــاد اللجــان الفنيــة  .2

  للجان.للدول األعضاء لترشيح ممثليها في هذه ا
يجوز لألمانة الفنيــة دعــوة أي هيئــة أو منظمــة دوليــة أو اقليميــة أو عربيــة يكــون لهــا عالقــة  .3

 ،بأعمال المجلس لالشتراك في اجتماعات اللجان الفنية كمراقب اذا اقتضت ضرورة العمل ذلــك
  وال يكون لممثلي هذه الهيئات حق التصويت على قرارات وتوصيات اللجان. 
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  تختار اللجان الفنية في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا.  .1
جلسات اجتماعـات اللجنة ويقوم المقرر بتدوين المالحظات والتوصيات  إدارةيتولى الرئيس  .2

  .الصادرة عن اللجنة
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انــب الــذي لكــل دولــة ممثلــة فــي اللجنــة الفنيــة صــوت واحــد، واذا تســاوت األصــوات يــرجح الج

الــرئيس. وتصــدر كــل لجنــة فنيــة توصــياتها بشــأن الموضــوعات المطروحــة عليهــا بأغلبيــة  منــهصــّوت 
  األعضاء الحاضرين.
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، كما تتولى عرض توصيات اللجان الفنية تتولى األمانة الفنية أعمال السكرتارية الفنية للجان

  .على المكتب التنفيذي
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تضع األمانة الفنية جدول أعمال كل لجنة، وللدول األعضاء اقتراح اضافة موضوعات أخرى  .1

  اليه.
ووثائقها قبل االجتماع بشهر على  هاول أعمالابجدأعضاء اللجان الفنية األمانة الفنية  يتواف .2

  .األقل

�8��
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ف عضــو أو أكثــر مــن أعضــائها بدراســة اختصاصــها بتكليــممارســة للجنــة فــي ســبيل يجــوز 

  ق مع األمانة الفنية.يموضوع معين أو متابعته وعرض النتيجة على اللجنة وذلك بالتنس

.�B��
�א��د.�א �
ــة الصــندوق العربــي للتنميــة الصــحية، يتحمــل  تكــاليف اإلقامــة، وبطاقــة الســفر، لعضــو الدول

تــدعو إليهــا األمانــة الفنيــة للمجلــس. وذلــك وفقــا المنتدب لتمثيل بلده في اجتماعات اللجان الفنية التــي 
  لالئحة المالية المعتمدة لدى جامعة الدول العربية.
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  األساسي املعدل النظام
  العرب اإلعالم وزراء �لس

  :الديباجــة 
  مجالمجال  فيفي  العربيةالعربية  الجهودالجهود  تنسيقتنسيق  بضرورةبضرورة  منهممنهم  إيماناً إيماناً   ،،  العربالعرب  اإلعالماإلعالم  راءراءوز وز   إنإن  ••

  ..العربيةالعربية  لألمةلألمة  المصيريةالمصيرية  القضاياالقضايا  خدمةخدمة  إلىإلى  يهدفيهدف  بمابما  العربيالعربي  اإلعالماإلعالم

  علىعلى  اإلعالماإلعالم  وسائلوسائل  تجاهتجاه  موحدةموحدة  عربيةعربية  مواقفمواقف  منمن  التنسيقالتنسيق  هذاهذا  يحققهيحققه  لمالما  منهممنهم  وٕادراكاً وٕادراكاً   ••

  ..الدوليالدولي  الصعيدالصعيد

  األمةاألمة  علىعلى  بالفائدةبالفائدة  يعوديعود  بمابما  اإلعالميةاإلعالمية  والبرامجوالبرامج  الخدماتالخدمات  تبادلتبادل  فيفي  منهممنهم  ورغبةورغبة  ••

  ..العربيةالعربية

  ..الحديثةالحديثة  اإلعالميةاإلعالمية  االتجاهاتاالتجاهات  مواكبةمواكبة  علىعلى  وعمالً وعمالً   ••

    عامة األوىل : تعاريف املادة
  ::إزاءهاإزاءها  الواردةالواردة  المعانيالمعاني  التاليةالتالية  للمصطلحاتللمصطلحات  تكونتكون  النظام،النظام،  هذاهذا  حكامحكامأأ  لتطبيقلتطبيق

  العربيةالعربية  الدولالدول  جامعةجامعة                ::ةةــــــــــــععــامامــــالجالج

  العربيةالعربية  الدولالدول  لجامعةلجامعة  العامةالعامة  األمانةاألمانة      ::ةةــــــالعامالعام  ةةــــــاألماناألمان

  واالتصالواالتصال  اإلعالماإلعالم  قطاعقطاع      ::ةةــــــــالفنيالفني  ةةــــاألماناألمان

  العربيةالعربية  الدولالدول  جامعةجامعة  مجلسمجلس  ::ةةــالجامعالجامع  سســــــــمجلمجل

  العربالعرب  اإلعالماإلعالم  وزراءوزراء  مجلسمجلس            ::س س ــــــــــــــــــالمجلالمجل

  العربالعرب  اإلعالماإلعالم  وزراءوزراء  مجلسمجلس  رئيسرئيس  ::س س ــــالمجلالمجل  سســــــــرئيرئي

    العربالعرب  اإلعالماإلعالم  وزراءوزراء  لمجلسلمجلس  التنفيذيالتنفيذي  المكتبالمكتب  ::تنفيذيتنفيذيالال  ببــــــــــالمكتالمكت

  العربيالعربي  لإلعالملإلعالم  الدائمةالدائمة  اللجنةاللجنة  : : الدائمـــــة الدائمـــــة   ةةــاللجناللجن
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  ا�لس ومبادئه العامةا�لس ومبادئه العامة  الثانية : نشأةالثانية : نشأة  املادةاملادة

  وزراءوزراء  منمن  ويتألفويتألف  العربيةالعربية  الدولالدول  جامعةجامعة  نطاقنطاق  فيفي  أنشئأنشئ  متخصصمتخصص  مجلسمجلس  هوهو

  واالختصاصاتواالختصاصات  الصالحياتالصالحيات  بكافةبكافة  ويتمتعويتمتع  مقامهم،مقامهم،  يقوميقوم  منمن  أوأو  العربيةالعربية  الدولالدول  فيفي  اإلعالماإلعالم

  الدولالدول  جامعةجامعة  ميثاقميثاق  معمع  يتعارضيتعارض  الال  وبماوبما  النظامالنظام  هذاهذا  فيفي  الواردةالواردة  أهدافهأهدافه  لتحقيقلتحقيق  الالزمةالالزمة

  ".".العربالعرب  اإلعالماإلعالم  وزراءوزراء  مجلسمجلس" "   ويسمىويسمى  العربية،العربية،
  تتلخص مبادئه العامة في التالي:و 

عربية عربية توعية الجماهير العربية على وحدة األهداف والمصير المشترك للشعوب التوعية الجماهير العربية على وحدة األهداف والمصير المشترك للشعوب ال  

  وتوعيتها حول مخاطر قوى الصهيونية. وتوعيتها حول مخاطر قوى الصهيونية. 

نشر الحقيقة العربية الناصعة والتعريف بعدالة السياسات العربية وقضاياها، وتأكيد نشر الحقيقة العربية الناصعة والتعريف بعدالة السياسات العربية وقضاياها، وتأكيد   

  حرصها على دعم السالم العالمي لخير البشرية جمعاء. حرصها على دعم السالم العالمي لخير البشرية جمعاء. 

مكافحة الحركات العنصرية وٕابراز المضمون اإلنساني لحركة األمة العربية مكافحة الحركات العنصرية وٕابراز المضمون اإلنساني لحركة األمة العربية   

اح البشري في سبيل االرتقاء وتحقيق الرفاهية ضد قوى العدوان اح البشري في سبيل االرتقاء وتحقيق الرفاهية ضد قوى العدوان وٕايمانها بوحدة الكفوٕايمانها بوحدة الكف

  والتخلف.والتخلف.

كشف التناقضات القائمة في الوجود اإلسرائيلي الصهيوني وأطماعه التوسعية، كشف التناقضات القائمة في الوجود اإلسرائيلي الصهيوني وأطماعه التوسعية،   

  وكشف النشاط الصهيوني اإلرهابي في العالم. وكشف النشاط الصهيوني اإلرهابي في العالم. 

  ا�لسا�لس  أهدافأهداف  ::  الثالثةالثالثة  املادةاملادة

  ::العربيالعربي  اإلعالمياإلعالمي  العملالعمل  مجالمجال  فيفي  التاليةالتالية  المقاصدالمقاصد  تحقيقتحقيق  إلىإلى  المجلسالمجلس  يهدفيهدف            

  العالمالعالم  وتعريفوتعريف  الفلسطينيةالفلسطينية  القضيةالقضية  مقدمتهامقدمتها  وفيوفي  العربيةالعربية  األمةاألمة  قضاياقضايا  خدمةخدمة  --11

  ..العربيةالعربية  النظرالنظر  ووجهاتووجهات  بالمواقفبالمواقف

  وتحقيقوتحقيق  ،،  وٕانجازاتوٕانجازات  وٕابداعاتوٕابداعات  وثقافةوثقافة  حضارةحضارة: :   العربيةالعربية  باألمةباألمة  العالمالعالم  تعريفتعريف  --22

  ..ألخرىألخرىاا  والثقافاتوالثقافات  اإلسالميةاإلسالمية  العربيةالعربية  الثقافةالثقافة  بينبين  اإليجابياإليجابي  التفاعلالتفاعل
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  إمكانياتإمكانيات  بينبين  التكاملالتكامل  وتحقيقوتحقيق  األعضاءاألعضاء  الدولالدول  بينبين  اإلعالمياإلعالمي  التعاونالتعاون  توثيقتوثيق  --33

  فيفي  العالميالعالمي  التقنيالتقني  للتطورللتطور  مواكبتهمواكبته  علىعلى  والعملوالعمل  ميادينه،ميادينه،  شتىشتى  فيفي  العربيالعربي  اإلعالماإلعالم

  ..والمعلوماتوالمعلومات  االتصالاالتصال  مجالمجال

  والدوليةوالدولية  العربيةالعربية  الساحتينالساحتين  علىعلى  المشتركالمشترك  العربيالعربي  اإلعالمياإلعالمي  العملالعمل  وتنميةوتنمية  تطويرتطوير  --44

  ..المجلسالمجلس  يضعهايضعها  عربيةعربية  إعالميةإعالمية  إستراتيجيةإستراتيجية  منمن  انطالقاانطالقا

  العربيالعربي  المواطنالمواطن  استقطاباستقطاب  منمن  ليتمكنليتمكن  مجاالتهمجاالته  كافةكافة  فيفي  العربيالعربي  باإلعالمباإلعالم  االرتقاءاالرتقاء  --55

  اإلعالماإلعالم  يحدثهيحدثه  الذيالذي  السلبيالسلبي  التأثيرالتأثير  ومواجهةومواجهة  اإلسالميةاإلسالمية  العربيةالعربية  ثقافتهثقافته  إلىإلى

  ..العربيةالعربية  لألمةلألمة  المعاديالمعادي  والغربيوالغربي  الصهيونيالصهيوني

  ..اإلرهاب والتطرفاإلرهاب والتطرف  مكافحةمكافحة  فيفي  عربيعربيالال  اإلعالماإلعالم  دوردور  دعمدعم  علىعلى  العملالعمل  --66
  

  ا�لسا�لس  اختصاصاتاختصاصات  ::  الرابعةالرابعة  املادةاملادة
        

  فيفي  عليهاعليها  المنصوصالمنصوص  األهدافاألهداف  بلوغبلوغ  تحققتحقق  التيالتي  والمهاموالمهام  باألعمالباألعمال  المجلسالمجلس  يقوميقوم

  ::  األخص األخص   وعلىوعلى، ، الثالثةالثالثة  المادةالمادة

  األهدافاألهداف  وفقوفق  وتطويرهاوتطويرها  تنفيذهاتنفيذها  ومتابعةومتابعة  اإلعالميةاإلعالمية  والخططوالخطط  االستراتيجياتاالستراتيجيات  وضعوضع  --11

  ..ق مع التطورات المتسارعة التي تشهدها وسائل اإلعالمق مع التطورات المتسارعة التي تشهدها وسائل اإلعالموبما يتوافوبما يتواف  القوميةالقومية

  وتقييموتقييم  توجيههتوجيهه  ومتابعةومتابعة  المشتركالمشترك  العربيالعربي  اإلعالمياإلعالمي  للعملللعمل  األساسيةاألساسية  القواعدالقواعد  وضعوضع  --22

  ..نتائجهنتائجه

  المحددةالمحددة  األهدافاألهداف  يخدميخدم  بمابما  المشتركةالمشتركة  العربيةالعربية  اإلعالميةاإلعالمية  واألنشطةواألنشطة  المؤسساتالمؤسسات  دعمدعم  --33

  للدولللدول  اإلعالمياإلعالمي  المجالالمجال  فيفي  والماديةوالمادية  الفنيةالفنية  المعوناتالمعونات  وتقديموتقديم  النظام،النظام،  هذاهذا  فيفي

  يجريهايجريها  التيالتي  الدراساتالدراسات  عنهعنه  تسفرتسفر  وماوما  منهامنها  المقدمةالمقدمة  الدراساتالدراسات  ضوءضوء  فيفي  العربيةالعربية

    ..المجلسالمجلس
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  وبينوبين  وبينهاوبينها  ،،  األعضاءاألعضاء  العربيةالعربية  الدولالدول  بينبين  اإلعالميةاإلعالمية  الموادالمواد  وتدفقوتدفق  تبادلتبادل  تشجيعتشجيع  --44

  ..العالمالعالم  دولدول

  وغيروغير  المباشرالمباشر  وتأثيرهاوتأثيرها  العالميةالعالمية  اإلعالميةاإلعالمية  واالتجاهاتواالتجاهات  الظواهرالظواهر  وتحليلوتحليل  دراسةدراسة  --55

    ..العربيةالعربية  والقضاياوالقضايا  والثقافةوالثقافة  والحضارةوالحضارة  العربيالعربي  العامالعام  الرأيالرأي  علىعلى  المباشرالمباشر

    ..الالزمةالالزمة  والتوصياتوالتوصيات  القراراتالقرارات  واتخاذواتخاذ  المجلسالمجلس  أعمالأعمال  جدولجدول  مشروعمشروع  إقرارإقرار  --66

  المنظماتالمنظمات  معمع  والتعاونوالتعاون  الصلةالصلة  ربطربط  إلىإلى  تؤدىتؤدى  التيالتي  والقواعدوالقواعد  األسساألسس  وضعوضع  --77

    ..إعالميةإعالمية  اماامامهمه  تمارستمارس  التيالتي  والدوليةوالدولية  واإلقليميةواإلقليمية  العربيةالعربية  واالتحاداتواالتحادات

    ..  األعضاءاألعضاء  بأغلبيةبأغلبية  وتعديلهوتعديله  للمجلسللمجلس  الداخليالداخلي  النظامالنظام  وضعوضع  --88

  ..مهامهمهامه  ألداءألداء  ضروريةضرورية  يراهايراها  التيالتي  اللجاناللجان  تشكيلتشكيل    --99

  ا�لسا�لس  اجتماعاتاجتماعات  ::  اخلامسةاخلامسة  املادةاملادة

  ويجوزويجوزالعرب أو من يقوم مقامهم العرب أو من يقوم مقامهم   اإلعالماإلعالم  وزراءوزراء  بحضوربحضور  المجلسالمجلس  اجتماعاتاجتماعات  تعقدتعقد  --11

  إذاإذا  المجلسالمجلس  اجتماعاتاجتماعات  إلىإلى  دولتهدولته  فدفدو و   رئاسةرئاسة  فيفي  يمثلهيمثله  منمن  عنهعنه  ينيبينيب  أنأن  وزيروزير  أليألي

  ..حضورهحضوره  دوندون  تحولتحول  ظروفظروف  طرأتطرأت

  منمن  مايومايو  شهرشهر  خاللخالل  وذلكوذلك، ، الجامعةالجامعة  بمقربمقر  سنوياسنويا  دورياً دورياً   اجتماعااجتماعا  المجلسالمجلس  يعقديعقد  --22

  إحدىإحدى  تطلبتطلب  لملم  ماما، ، العربيةالعربية  الدولالدول  لجامعةلجامعة  العامالعام  األميناألمين  منمن  بدعوةبدعوة  الميالديةالميالدية  السنةالسنة

  ..استضافتهاستضافته  األعضاءاألعضاء  الدولالدول

  ::علىعلى  بناءبناء  ذلكذلك  إلىإلى  الحاجةالحاجة  دعتدعت  كلماكلما  يةيةعادعاد  غيرغير  دوراتدورات  يعقديعقد  أنأن  للمجلسللمجلس  --33

  ..للجامعةللجامعة  العامالعام  األميناألمينمن من   دعوةدعوة  ––  أأ



������� ���	
��� �	������ �� ���������� ���	
��� �	������ �� ���������� ���	
��� �	������ �� ���������� ���	
��� �	������ �� ���� �	��� �	��� �	��� �	�� 2018 
- 130  -

  ((**))  ..األغلبيةاألغلبية  عليهعليه  توافقتوافق  عضوعضو  دولةدولة  منمن  موجهموجه  طلبطلب  --بب

  ..التنفيذيالتنفيذي  المكتبالمكتب  رئيسرئيس  منمن  توصيةتوصية  ––جج

  الدوليةالدولية  والمنظماتوالمنظمات  ،،العربيةالعربية  المهنيةالمهنية  االتحاداتاالتحادات  منمن  يراهيراه  منمن  دعوةدعوة  للمجلسللمجلس  يجوزيجوز  --44

  المعاييرالمعايير  مراعاةمراعاة  معمع  مراقب،مراقب،  بصفةبصفة  المجلسالمجلس  اعاتاعاتاجتماجتم  لحضورلحضور  وغيرها،وغيرها،  واإلقليميةواإلقليمية

  المعتمدة في جامعة الدول العربية.المعتمدة في جامعة الدول العربية.  والضوابطوالضوابط

  والمنظماتوالمنظمات  المهنيةالمهنية  واالتحاداتواالتحادات  الشخصياتالشخصيات  منمن  يراهيراه  منمن  دعوةدعوة  للمجلسللمجلس  يجوريجور  --55

  التعاونالتعاون  إطارإطار  فيفي  المجلسالمجلس  اجتماعاتاجتماعاتبعض بعض   لحضورلحضور  وغيرهاوغيرها  واإلقليميةواإلقليمية  الدوليةالدولية

  ..اإلعالمياإلعالمي  المجالالمجال  فيفي  وليوليالدالد  ــ  العربيالعربي  والتعاونوالتعاون  العربيالعربي  ــ  العربيالعربي

  األمانة الفنيةاألمانة الفنية    ::  املادة السادسةاملادة السادسة
  

    ..يتولى قطاع اإلعالم واالتصال مهام األمانة الفنية للمجلس وأجهزتهيتولى قطاع اإلعالم واالتصال مهام األمانة الفنية للمجلس وأجهزته

  ا�لسا�لس  أعمالأعمال  جدولجدول    ::  املادة السابعةاملادة السابعة

انعقاده انعقاده   موعدموعد  قبلقبل  المجلسالمجلس  اجتماعاتاجتماعات  أعمالأعمال  جدولجدول  مشروعمشروع  الفنيةالفنية  ا�مانةا�مانة  تعدتعد  --11

  موعدموعد  منمن  ا�قلا�قل  علىعلى  شھرشھر  قبلقبل  ا�عضاءا�عضاء  للدولللدول  غهغهبإب&بإب&  وتقوموتقوم  ا�قلا�قل  علىعلى  بشھرينبشھرين

  ..2عتماده2عتماده  التنفيذيالتنفيذي  المكتبالمكتب  علىعلى  عرضهعرضه  ثمثم  ومنومن  المجلس،المجلس،  اجتماعاجتماع

  العاجلةالعاجلة  المواضيعالمواضيع  علىعلى  للمجلسللمجلس  العاديةالعادية  غيرغير  ا2جتماعاتا2جتماعات  أعمالأعمال  جدولجدول  يقتصريقتصر  --22

  ..المجلسالمجلس  علىعلى  عرضھاعرضھا  الضرورةالضرورة  تتطلبتتطلب  والتيوالتي

  جدولجدول  علىعلى  في إضافتھافي إضافتھا  الدولالدول  ترغبترغب  التيالتي  بالمواضيعبالمواضيع  الفنيةالفنية  ا�مانةا�مانة  إب&غإب&غ  يتميتم  --33

  ..ا�قلا�قل  علىعلى  أشھرأشھر  بث&ثةبث&ثة  المجلسالمجلس  انعقادانعقاد  قبلقبل  المجلسالمجلس  أعمالأعمال

                                                
(*)
  مالحظة جمهورية العراق:  

ب) مـــن المـــادة الخامســـة مـــع األنظمـــة األساســـية للمجـــالس  -3يـــرى أن تـــتم موائمـــة الفقـــرة (
  الوزارية العربية المتخصصة األخرى.
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  : :   ما يليما يلي  في دورته العاديةفي دورته العادية  يتضمن جدول أعمال المجلسيتضمن جدول أعمال المجلس  --44

المواضــيع التــي ســبق للمجلــس أن اتخــذ قــرارا بإدراجهــا علــى جــدول أعمــال المواضــيع التــي ســبق للمجلــس أن اتخــذ قــرارا بإدراجهــا علــى جــدول أعمــال     --أ أ 

    الدورة القادمة.الدورة القادمة.

ا علــى أن تــوافي األمانــة ا علــى أن تــوافي األمانــة المواضيع التــي ترغــب الــدول األعضــاء فــي إدراجهــالمواضيع التــي ترغــب الــدول األعضــاء فــي إدراجهــ  --بب

    الفنية بها قبل شهرين من انعقاد الدورة على األقل.الفنية بها قبل شهرين من انعقاد الدورة على األقل.

  مين العام إدراجها.مين العام إدراجها.المواضيع التي يرى األالمواضيع التي يرى األ  --جج

تقريـــر نشـــاط األمانـــة الفنيـــة بـــين دورتـــي المجلـــس واإلجـــراءات التـــي اتخـــذت تقريـــر نشـــاط األمانـــة الفنيـــة بـــين دورتـــي المجلـــس واإلجـــراءات التـــي اتخـــذت     --دد

  لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.

  بخصوص المواضيع  المحالة إليها.بخصوص المواضيع  المحالة إليها.تقرير اللجنة الدائمة لإلعالم العربي تقرير اللجنة الدائمة لإلعالم العربي   --  هـهـ

  تقارير المنظمات واالتحادات اإلعالمية العربية.تقارير المنظمات واالتحادات اإلعالمية العربية.  --وو

يرسل مشروع جدول ا�عمال مع وثائقه إلى الدول ا�عضاء قبل موعد انعقاد يرسل مشروع جدول ا�عمال مع وثائقه إلى الدول ا�عضاء قبل موعد انعقاد   --55

  دورة المجلس بشھر على ا�قل. دورة المجلس بشھر على ا�قل. 

    ا�لسا�لس  رئاسةرئاسة  ::الثامنة الثامنة   املادةاملادة

  الترتيبالترتيب  أساسأساس  علىعلى  مقامهممقامهم  مميقو يقو   منمن  أوأو  الوزراءالوزراء  بينبين  بالتناوببالتناوب  المجلسالمجلس  رئاسةرئاسة  تكونتكون  --11

  ..األعضاءاألعضاء  الدولالدول  ألسماءألسماء  الهجائيالهجائي

  ممارستهممارسته  تعذرتعذر  أوأو  غيابهغيابه  حالحال  وفيوفي  عادية،عادية،  دورةدورة  لمدةلمدة  الرئاسةالرئاسة  مهاممهام  الرئيسالرئيس  يمارسيمارس  --22

  األصلياألصلي  الرئيسالرئيس  ةةدولدول  تليتلي  التيالتي  العضوالعضو  الدولةالدولة  منمن  الوزيرالوزير  المجلسالمجلس  يرأسيرأس  الرئاسةالرئاسة  مهاممهام

  ..الهجائيالهجائي  الترتيبالترتيب  فيفي

  الدولةالدولة  إعالمإعالم  وزيروزير  يتولىيتولى  المقر،المقر،  ةةدولدول  يريرغغ  دولةدولة  فيفي  المجلسالمجلس  انعقادانعقاد  حالةحالة  فيفي  --33

  ..الدورةالدورة  رئاسةرئاسة  المضيفةالمضيفة
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  النظامالنظام  أحكامأحكام  ومراعاةومراعاة  المناقشاتالمناقشات  بابباب  وٕاقفالوٕاقفال  واختتامهاواختتامها  الجلساتالجلسات  افتتاحافتتاح  الرئيسالرئيس  يعلنيعلن  --44

  ويديرويدير  الرأيالرأي  ألخذألخذ  االقتراحاتاالقتراحات  الرئيسالرئيس  ويطرحويطرح  طلبها،طلبها،  ترتيبترتيب  حسبحسب  الكلمةالكلمة  وٕاعطاءوٕاعطاء

  ..قراراتقراراتالال  اعتماداعتماد  ويعلنويعلن  األمر،األمر،  لزملزم  إذاإذا  عليهاعليها  التصويتالتصويت

  طوالطوال  مسؤوالمسؤوال  ويكونويكون  المجلسالمجلس  يشكلهايشكلها  التيالتي  الفنيةالفنية  اللجاناللجان  أعمالأعمال  المجلسالمجلس  رئيسرئيس  يتابعيتابع  --55

  خاللخالل  المجلسالمجلس  يتخذهايتخذها  التيالتي  والتوصياتوالتوصيات  القراراتالقرارات  تنفيذتنفيذ  علىعلى  اإلشرافاإلشراف  عنعن  رئاستهرئاسته  فترةفترة

  ..الدورةالدورة

        القراراتالقرارات  واختاذواختاذ  االنعقاداالنعقاد  صحةصحة  ::  التاسعةالتاسعة  املادةاملادة
  المجلس،المجلس،  فيفي  األعضاءاألعضاء  الدولالدول  ثلثيثلثي  ممثلوممثلو  حضرهحضره  إذاإذا  صحيحاصحيحا  المجلسالمجلس  اجتماعاجتماع  يكونيكون  --11

  إلىإلى  يصاريصار  اآلراءاآلراء  توافقتوافق  تحقيقتحقيق  تعذرتعذر  حالةحالة  وفيوفي  اآلراء،اآلراء،  بتوافقبتوافق  القراراتالقرارات  وتتخذوتتخذ

  الحاضرةالحاضرة  األعضاءاألعضاء  الدولالدول  ثلثيثلثي  نسبةنسبة  علىعلى  بحصولهبحصوله  نافذانافذا  القرارالقرار  ويكونويكون  التصويتالتصويت

  الموضوعية،الموضوعية،  بالمسائلبالمسائل  الخاصةالخاصة  للقراراتللقرارات  بالنسبةبالنسبة  وذلكوذلك  التصويتالتصويت  فيفي  والمشاركةوالمشاركة

  وذلكوذلك  التصويت،التصويت،  فيفي  والمشاركةوالمشاركة  الحاضرةالحاضرة  األعضاءاألعضاء  للدولللدول  البسيطةالبسيطة  يةيةاألغلباألغلب  وموافقةوموافقة

  ..األخرىاألخرى  للقراراتللقرارات  بالنسبةبالنسبة

  يقعيقع  التصويتالتصويت  علىعلى  المعروضةالمعروضة  المسائلالمسائل  ماهيةماهية  تحديدتحديد  فيفي  المجلسالمجلس  أعضاءأعضاء  اختلفاختلف  إذاإذا  --22

  ..التصويتالتصويت  فيفي  والمشاركةوالمشاركة  الحاضرةالحاضرة  األعضاءاألعضاء  الدولالدول  ثلثيثلثي  بأغلبيةبأغلبية  ذلكذلك  فيفي  البتالبت

  الذيالذي  الجانبالجانب  يرجحيرجح  األصواتاألصوات  تساويتساوي  حالةحالة  وفيوفي  واحد،واحد،  صوتصوت  عضوعضو  دولةدولة  لكللكل  --33

  ..الرئيسالرئيس  صوت معهصوت معه

  ..سريتهاسريتها  المجلسالمجلس  يقرريقرر  لملم  ماما  علنيةعلنية  المجلسالمجلس  اجتماعاتاجتماعات  تكونتكون  --44
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  التنفيـذيالتنفيـذي  املكتـباملكتـب    ::  العاشرةالعاشرة  املادةاملادة
    ::يلييلي  كماكما  أعضاءأعضاء  ستةستة  منمن  للمجلسللمجلس  التنفيذيالتنفيذي  المكتبالمكتب  يشكليشكل  --11

  الحالية،الحالية،  ةةوالرئاسوالرئاس  السابقة،السابقة،  الرئاسةالرئاسة((  القمةالقمة  مستوىمستوى  علىعلى  الجامعةالجامعة  مجلسمجلس  الترويكاالترويكا  --

  ).).الالحقةالالحقة  والرئاسةوالرئاسة

  ..األعضاءاألعضاء  للدولللدول  الهجائيالهجائي  للترتيبللترتيب  وفقاوفقا  بالتناوببالتناوب  أعضاءأعضاء  ثالثةثالثة  --
  حسبحسب  والعضويةوالعضوية  للترويكاللترويكا  وفقاوفقا  التنفيذيالتنفيذي  المكتبالمكتب  فيفي  العضويةالعضوية  بينبين  الجمعالجمع  حالحال  فيفي  --22

    ..الهجائيالهجائي  الترتيبالترتيب  فيفي  تليتلي  التيالتي  للدولةللدولة  الدورالدور  ينتقلينتقل  الهجائيالهجائي  الترتيبالترتيب

  الترويكاالترويكا  فيفي  عضويتهمعضويتهم  لمدةلمدة  الترويكاالترويكا  ألعضاءألعضاء  التنفيذيالتنفيذي  المكتبالمكتب  فيفي  العضويةالعضوية  تكونتكون  --33

      ..األعضاءاألعضاء  لباقيلباقي  وسنتينوسنتين

  إذاإذا  عامين،عامين،  لمدةلمدة  التنفيذيالتنفيذي  بالمكتببالمكتب  كأعضاءكأعضاء  لضمهمالضمهما  دولتيندولتين  أوأو  دولةدولة  اختياراختيار  للمجلسللمجلس  --44

  ..ضرورياضروريا  ذلكذلك  رأىرأى

  ..لهله  اجتماعاجتماع  أولأول  فيفي  للرئيسللرئيس  ونائباونائبا  رئيسارئيسا  التنفيذيالتنفيذي  المكتبالمكتب  ينتخبينتخب  --55

  ..مقامهممقامهم  يقوميقوم  منمن  أوأو  ءءالوزراالوزرا  علىعلى  قاصرةقاصرة  التنفيذيالتنفيذي  المكتبالمكتب  عضويةعضوية  --66

  التنفيذيالتنفيذي  املكتباملكتب  مهاممهام  ::  عشرةعشرة  احلاديةاحلاديةاملادة املادة 
  ::  يلييلي  بمابما  التنفيذيالتنفيذي  المكتبالمكتب  يختصيختص          
  بشــأنبشــأن  وتوصــياتوتوصــيات  اقتراحــاتاقتراحــات  تقــديمتقــديم  فــيفــي  المبادرةالمبادرة  وأخذوأخذ  المجلسالمجلس  أعمالأعمال  جدولجدول  مشروعمشروع  إعدادإعداد  --11

    ..األعمالاألعمال  بجدولبجدول  متعلقةمتعلقة  مواضيعمواضيع

  ..شاطهشاطهنن  عنعن  للمجلسللمجلس  تقريرتقرير  وتقديموتقديم  المجلسالمجلس  قراراتقرارات  تنفيذتنفيذ  متابعةمتابعة  --22

  ..مواضيعمواضيع  منمن  المجلسالمجلس  إليهإليه  يحيلهيحيله  ماما  دراسةدراسة  --33

  ..ألعمالهألعماله  المنظمةالمنظمة  الداخليةالداخلية  الالئحةالالئحة  وضعوضع  --44

  األهــــدافاألهــــداف  وفــــقوفــــق  وتطويرهــــاوتطويرهــــا  تنفيــــذهاتنفيــــذها  ومتابعــــةومتابعــــة  اإلعالميــــةاإلعالميــــة  والخطــــطوالخطــــط  اإلســــتراتيجياتاإلســــتراتيجيات  اقتــــراحاقتــــراح  --55

  ..القوميةالقومية

  األعضــاءاألعضــاء  الــدولالــدول  جهــودجهــود  وتنســيقوتنســيق  ومتابعــةومتابعــة  العربــيالعربــي  اإلعــالماإلعــالم  لسياســةلسياســة  العــامالعــام  التخطــيطالتخطــيط  اقتــراحاقتــراح  --66

  ..الشأنالشأن  هذاهذا  فيفي

  ..الدائمةالدائمة  اللجنةاللجنة  إليه منإليه من  المرفوعةالمرفوعة  والمشاريعوالمشاريع  البرامجالبرامج  مناقشةمناقشة  --77
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  والقراراتوالقرارات  التوصياتالتوصيات  واختاذواختاذ  التنفيذيالتنفيذي  املكتباملكتب  انعقادانعقاد  ::  عشرةعشرة  الثانيةالثانيةاملادة املادة 
  العامــةالعامــة  األمانــةاألمانــة  بمقــربمقــر  رئيســهرئيســه  مــنمــن  بــدعوةبــدعوة  أشــهرأشــهر  ســتةســتة  كــلكــل  اجتماعــاً اجتماعــاً   التنفيذيالتنفيذي  المكتبالمكتب  يعقديعقد  --11

  وفيوفي. . المجلسالمجلس  وموافقةوموافقة  منهامنها  دعوةدعوة  علىعلى  بناءبناء  بالمجلسبالمجلس  عضوعضو  دولةدولة  أيأي  فيفي  أوأو  للجامعة،للجامعة،

  أنأن  دوندون  فيــهفيــه  عضــواعضــوا  تكــنتكــن  لــملــم  إذاإذا  المكتــبالمكتــب  أعمــالأعمــال  فيفي  المضيفةالمضيفة  الدولةالدولة  تشاركتشارك  الحالةالحالة  هذههذه

  . . التصويتالتصويت  حقحق  لهالها  يكونيكون

  القـــراراتالقـــرارات  وتتخـــذوتتخـــذ  أعضـــائهأعضـــائه  أغلبيـــةأغلبيـــة  بحضـــوربحضـــور  صـــحيحاصـــحيحا  التنفيـــذيالتنفيـــذي  المكتـــبالمكتـــب  اجتمـــاعاجتمـــاع  يكـــونيكـــون  --22

  جانـــبجانـــبالال  يـــرجحيـــرجح  األصـــواتاألصـــوات  تســـاويتســـاوي  حالـــةحالـــة  وفـــىوفـــى  ،،  األعضـــاءاألعضـــاء  أغلبيـــةأغلبيـــة  بموافقـــةبموافقـــة  والتوصـــياتوالتوصـــيات

      ..الرئيسالرئيس  صوت معهصوت معه  الذيالذي

  مـــنمـــن  بقــراربقــرار  أوأو  المجلــسالمجلــس  مــنمــن  بطلــببطلــب  اســتثنائيةاســتثنائية  اجتماعــاتاجتماعــات  عقــدعقــد  التنفيــذيالتنفيــذي  للمكتــبللمكتــب  يجــوزيجــوز  --33

  ..المكتبالمكتب  فيفي  األعضاءاألعضاء  الدولالدول  إحدىإحدى  منمن  طلبطلب  علىعلى  بناءبناء  أوأو  التنفيذيالتنفيذي  المكتبالمكتب

    الدائمةالدائمة  اللجنةاللجنة  تشكيلتشكيل  ::  عشرةعشرة  الثالثةالثالثة  املادةاملادة

فــي هـــذا فــي هـــذا   االختصـــاصاالختصـــاص  رجــالرجــال  كبـــاركبـــار  مــنمــن  اإلعـــالماإلعـــالم  أجهــزةأجهــزة  رؤســـاءرؤســـاء  مــنمــن  تتشــكل اللجنـــةتتشــكل اللجنـــة  --11

  ..أو من ينوب عنهمأو من ينوب عنهم  الشأن من الدول األعضاءالشأن من الدول األعضاء

  ..واحدواحد  عضوعضو  دولةدولة  كلكل  يمثليمثل  --22

    الدائمةالدائمة  اللجنةاللجنة  اختصاصاتاختصاصات: :   عشرةعشرة  الرابعالرابع  املادةاملادة
  ..  المشتركالمشترك  العربيالعربي  اإلعالماإلعالم  لسياسةلسياسة  العامةالعامة  واالستراتيجياتواالستراتيجيات  الخططالخطط  وضعوضع  --11

  للمجـــامجـــا  فـــيفـــي  المشـــتركالمشـــترك  العربـــيالعربـــي  العمـــلالعمـــل  ومشـــاريعومشـــاريع  والدراســـاتوالدراســـات  والبـــرامجوالبـــرامج  الخطـــطالخطـــط  دراســـةدراســـة  --22

  المجلس .المجلس .  قبلقبل  منمن  إليهاإليها  والمحالةوالمحالة  اإلعالماإلعالم

مناقشة المشاريع والبرامج المقدمة من قبــل األمانــة الفنيــة للمجلــس ورفــع التوصــيات مناقشة المشاريع والبرامج المقدمة من قبــل األمانــة الفنيــة للمجلــس ورفــع التوصــيات   --33

  بها إلى المكتب التنفيذي.بها إلى المكتب التنفيذي.

  مناقشة التقارير المقدمة من األمانة الفنية للمجلس.مناقشة التقارير المقدمة من األمانة الفنية للمجلس.  --44



������� ���	
��� �	������ �� ���������� ���	
��� �	������ �� ���������� ���	
��� �	������ �� ���������� ���	
��� �	������ �� ���� �	��� �	��� �	��� �	�� 2018 
- 135  -

  ضــيعضــيعالمواالموا  بعــضبعــض  بخصوصبخصوص  المجلسالمجلس  من قبلمن قبل  المشكلةالمشكلة  الخبراءالخبراء  لجانلجان  تقاريرتقارير  مناقشةمناقشة  --55

  ....التنفيذيالتنفيذي  المكتبالمكتب  إلىإلى  بشأنهابشأنها  مناسبامناسبا  تراهتراه  ماما  ورفعورفع

  ..بشأنهابشأنها  القراراتالقرارات  واتخاذواتخاذ  المجلسالمجلس  أهدافأهداف  لتحقيقلتحقيق  الالزمةالالزمة  الوسائلالوسائل  تحديدتحديد  --66

    الدائمةالدائمة  اللجنةاللجنة  رئاسةرئاسة  ::عشرة عشرة   اخلامسةاخلامسة  املادةاملادة  
  مجلسمجلس  فإنفإن  العربية،العربية،  الدولالدول  لجامعةلجامعة  الدائمةالدائمة  الفنيةالفنية  للجانللجان  الداخليالداخلي  النظامالنظام  ألحكامألحكام  وفقاوفقا  

  فــيفــيالدائمــة الدائمــة   الفنيــةالفنيــة  اللجــاناللجــان  مــنمــن  لجنــةلجنــة  لكــللكــل  رئيســاً رئيســاً   يعــينيعــين  الــوزاريالــوزاري  المســتوىالمســتوى  علــىعلــى  الجامعــةالجامعــة

  لمــدةلمــدة  عملهــاعملهــا  مجــالمجــال  فــيفــي  والتخصــصوالتخصــص  الخبــرةالخبــرة  ذويذوي  مــنمــن  الــدولالــدول  مرشــحيمرشــحي  بــينبــين  منمن  الجامعة،الجامعة،

  ..مع مراعاة مبدأ التداولمع مراعاة مبدأ التداول  فقطفقطقابلة للتجديد لمرة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة   سنتينسنتين

    الدائمةالدائمة  اللجنةاللجنة  انعقادانعقاد: : عشرة عشرة   السادسةالسادسة  املادةاملادة
  األمــيناألمــين  بموافقــةبموافقــة  ــــــ  لهــالهــا  ويجــوزويجــوز  ،،  العامــةالعامــة  األمانــةاألمانــة  بمقــربمقــر  اجتماعاتهااجتماعاتها  ةةالدائمالدائم  اللجنةاللجنة  تعقدتعقد  --11

  ..تلقت دعوة منهاتلقت دعوة منها  إذاإذا  األعضاءاألعضاء  العربيةالعربية  الدولالدول  إحدىإحدى  فيفي  اجتماعاتهااجتماعاتها  عقدعقد  ــ  العامالعام

  ..األعضاءاألعضاء  الدولالدول  أغلبيةأغلبية  ممثليممثلي  بحضوربحضور  صحيحاصحيحا  الدائمةالدائمة  اللجنةاللجنة  انعقادانعقاد  يكونيكون  --22

  الميالديــةالميالديــة  الســنةالســنة  مــنمــن  ينــايرينــاير  شــهرشــهر  فــيفــي  دورةدورة  الســنة:الســنة:  فــيفــي  مــرتينمــرتين  دوريــادوريــا  اللجنــةاللجنــة  تجتمــعتجتمــع    --33

  اللمســاتاللمســات  لوضعلوضع  العربالعرب  اإلعالماإلعالم  وزراءوزراء  مجلسمجلس  انعقادانعقاد  قبلقبل  مايومايو  شهرشهر  فيفي  ثانيةثانية  ودورةودورة

  تجتمـــعتجتمـــع  كمـــاكمـــا  ،،  التنفيـــذيالتنفيـــذي  المكتـــبالمكتـــب  علـــىعلـــى  لعرضـــهالعرضـــها  وذلـــكوذلـــك  المقترحـــةالمقترحـــة  للمشـــاريعللمشـــاريع  األخيـــرةاألخيـــرة

  ..ذلكذلك  إلىإلى  الضرورةالضرورة  دعتدعت  كلماكلما  اللجنةاللجنة

  عضــــاءعضــــاءاألاأل  بأغلبيــــةبأغلبيــــة  عليهــــاعليهــــا  المطروحــــةالمطروحــــة  المواضــــيعالمواضــــيع  بشــــأنبشــــأن  توصــــياتهاتوصــــياتها  اللجنــــةاللجنــــة  تصــــدرتصــــدر  --44

  ..الحاضرينالحاضرين

  وتفسريهوتفسريه  األساسياألساسي  النظامالنظام  تعديلتعديل: :   عشرةعشرة  السابعةالسابعة  املادةاملادة
  التعــديلالتعــديل  يكــونيكــون  والوال  المجلــس،المجلــس،  أعضــاءأعضــاء  ثلثــيثلثــي  بأغلبيــةبأغلبيــة  النظــامالنظــام  هــذاهــذا  أحكــامأحكــام  تعــديلتعــديل  يجــوزيجــوز  --11

  ..الجامعةالجامعة  مجلسمجلس  قبلقبل  منمن  إقرارهإقراره  بعدبعد  إالإال  نافذانافذا

  ..النظامالنظام  هذاهذا  أحكامأحكام  تفسيرتفسير  المجلسالمجلس  يتولىيتولى  --22
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    النظامالنظام  هذاهذا  نفاذنفاذ  سريانسريان:  :    الثامنة عشرةالثامنة عشرة  املادةاملادة

  ..الجامعةالجامعة  مجلسمجلس  قبلقبل  منمن  إقرارهإقراره  تاريختاريخ  منمن  اعتبارااعتبارا  المفعولالمفعول  ساريساري  النظامالنظام  هذاهذا  يصبحيصبح  

************  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 - 4ج  -) 99د.ع ( - 5298 : مـقـــــر هـــــذا النظـــــام بموجـــــب قـــــرار مجلـــــس الجامعـــــة رقـــــأ * 
19/4/1993 .  
 )145ـ د.ع ( 8032رقـم :  بية على المستوى الوزاريدل بموجب قرار مجلس جامعة الدول العر * عُ 

   . 11/3/2016ـ  2ج
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�dN.�א�1:�7א��د.�(�:�(� �
ينشأ في نطاق جامعــة الــدول العربيــة مجلــس يتــألف مــن وزراء العــدل العــرب ويســمى مجلــس 

  وزراء العدل العرب.
  

��kא�l#��:�(�:�7 א2א��د.�( �
:�W��7א��k J�−� �

، وتنمية تبادل الخبرات والكفاءات تقوية وتعميق التعاون العربي في المجاالت القانونية والقضائية  -1
وتأهيل األطر القانونية والقضائية وكفالة تخصصها بما يحقق قدرتها على مواكبة التطور والنظــر 

  يد الضمانات الستقالل القضاء وصون حرمته.فيما يستجد من قضايا ومنازعات، والعمل على تأك
 ،أحكام الشريعة اإلسالمية الســمحاءدعم ومتابعة الجهد المشترك لتوحيد التشريعات العربية وفق   -2

مع األخذ باالعتبار ظروف المجتمع في كــل قطــر عربــي. ووضــع الخطــط  والمنــاهج لتحقيــق هــذا 
  الهدف والعمل على تنفيذها.

األنظمـــة القضـــائية وتوحيـــدها، والمهـــن القانونيـــة، وتحســـين أســـلوب العمـــل العمـــل علـــى تطـــوير   -3
  بالمحاكم.

  

�)�:�א�L���S(�א�3:�7א��د.�( �
  -يختص المجلس بأداء ما يحقق أهدافه ، وعلى األخص القيام بما يلي:

دراسة وٕاقــرار جــدول أعمــال دورة انعقــاده ، ومناقشــة الموضــوعات المدرجــة، وٕاصــدار مــا يــراه مــن   -1
  لقرارات المتعلقة بها.ا
ــي نطــاق هــذه األهــداف وتمكينهــا ماديــا   -2 ــة المشــتركة العاملــة ف دعــم وتشــجيع المؤسســات العربي

ومعنويا من الوفاء بااللتزامات المترتبة عليها ، وتقــديم التســهيالت الممكنــة لهــا، مــن أجــل القيــام 
ة إلى تحقيق أهداف المجلس بحسب االختصاصات الممنوحة لها ، بوضع البرامج التنفيذية الرامي

  والقرارات الصادرة عنه.

                                                
وجرى تعديل هذا النظــام مــن  1982سبتمبر  4218) بالقرار رقم 78صادق عليه مجلس جامعة الدول العربية في دورته (  *

) ووافــق علــى هــذا التعــديل  22/4/1992 -8/د 159راء العــدل العــرب فــي دورتــه الثامنــة (القــرار رقــم قبــل مجلــس وز 
  . 13/9/1992 – 3ج -)98/ د.ع (5246مجلس الجامعة بالقرار رقم 
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تشكيل اللجان الفنية المتخصصة التى يــتم اختيــار أعضــائها مــن بــين كبــار رجــال الفقــه والقضــاء   -3
إلعــداد الدراســات والبحــوث العلميــة فــي المجــاالت القانونيــة والقضــائية والعدليــة حيثمــا كــان ذلــك 

  ها.ضروريا والنظر بالتوصيات الصادرة عن
مناقشة وٕاقرار التقرير الدوري المقدم إليه من المكتب التنفيذي واألمانة الفنيــة للمجلــس، ومتابعــة   -4

  األنشطة المبذولة على صعيد تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
إقرار الخطط الدورية وذات األجل ورصد المخصصات الالزمة لها ، وتحديد الكيفيات التى يتم بها   -5

  ا وسبل االتفاق عليها.تأمين موارده
  إقرار وتعديل النظام الداخلي.  -6
  إقرار موازنة المجلس والموازنات الفرعية التابعة لها.  -7
  

�)�2)�(1)�:�א�'��Zא
�$�	9Y:��(4א��د.�( �
  -ذي للمجلس من ستة أعضاء كما يلي:يشكل المكتب التنفي  -1

  بقة، والرئاسة الحالية، والرئاسة الالحقة).ترويكا مجلس الجامعة على مستوى القمة (الرئاسة السا - 
  ثالثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول األعضاء.  -

في حال الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي وفقا للترويكا والعضوية حسب الترتيب الهجائي    -2
  ينتقل الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي. 

ية فى المكتب التنفيذي ألعضاء الترويكا لمدة عضويتهم في الترويكا وسنتين لباقي تكون العضو    -3
  األعضاء.   

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

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

قاصرة على الوزراء ، غير أنه فى حاالت الضرورة ، يجوز للوزير أن  التنفيذيوية المكتب عض   -6
  )3(ينيب عنه من يمثله، على أال تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة أو ما يعادلها.

  

                                                
 الصــادر عــن 6193لمجلس وزراء العدل العرب والقرار رقــم  17الصادر عن الدورة  442تم تعديل هذه المادة بالقرار رقم  )1(

  لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. 117الدورة 
  .4/3/2007 -2ج -)127د.ع ( -6760ثم تم تعديل هذه المادة بقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم  )2(
 .9/3/2014 -)141د.ع ( 7774تم تعديل هذه الفقرة بالقرار الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم  )3(
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  -يختص المكتب التنفيذي بما يلي:

  جلس.إعداد مشروع جدول أعمال الم  -1

  إعداد مشروع موازنة المجلس ولجانه الفرعية.  -2

  متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتقديم تقرير للمجلس عن نشاطه.  -3

  دراسة ما يحيله  إليه المجلس من موضوعات.  -4

  أخذ المبادرة في تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مواضيع متعلقة بجدول األعمال.  -5

  اعدته في تنفيذ أعماله.تكليف من يراه مناسبا لمس  -6
  

�)1():�א���6د�א�'��Zא
�$�	�9Yوא�nذ�א
��L	�(�وא
�6א�א(:6א��د.�( �
يعقد المكتب التنفيذي اجتماعًا كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه بمقر األمانة العامــة للجامعــة، أو   -1

ارك في أي دولة عضو بــالمجلس بنــاء علــى دعــوة منهــا وموافقــة المجلــس. وفــي هــذه الحالــة تشــ
  الدولة المضيفة في أعمال المكتب إذا لم تكن عضوا فيه دون أن يكون لها حق التصويت.

توصــيات يكــون اجتمــاع المكتــب التنفيــذي صــحيحا بحضــور أغلبيــة أعضــائه وتتخــذ القــرارات وال  -2
  ، وفى حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.  بموافقة أغلبية األعضاء

  

��دو�א(�א�7 �
�)�:7א��د.�(  �

يعقد المجلس دوراته العادية واالستثنائية في مقر جامعة الدول العربية أو في أية دولة عربية 
  بناء على دعوة منها وموافقة المجلس.

  

� �
� �
� �

                                                
 ).4/3/2007 -2ج -)127د.ع ( - 6760تم تعديل هذه المادة بقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري (ق: رقم  )1(
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�)�:8א��د.�( �
يعقد المجلــس اجتماعــا دوريــا مــرة كــل عــام بنــاء علــى دعــوة مــن األمــين العــام للجامعــة خــالل 

ن)* ولــه أن يعقــد اجتماعــات اســتثنائية بقــرار منــه أو  بنــاء علــى طلــب إحــدى شهر نوفمبر (تشرين ثــا
  الدول األعضاء وموافقة أغلبية أعضائه.

  

�)�:9א��د.�( �
  تكون اجتماعات المجلس العادية واالستثنائية صحيحة بحضور ثلثي أعضائه.

  

�)�:10א��د.�( �
ين ماعــدا األحــوال التــى يــنص يتخذ المجلس قراراته وتوصياته بموافقة ثلثي األعضاء الحاضــر 

  فيها على خالف ذلك.
  

�)�:11א��د.�( �
ــذى يقــوم مقامــه فــي الدولــة حســب  ــوزير ال ــا لــوزير العــدل أو ال تكــون رئاســة المجلــس دوري

الدول ، فإذا لم يحضــر تكــون الرئاســة للــوزير الحاضــر مــن الدولــة التــى تليهــا  ألسماء الهجائيالترتيب 
  ئاسة للدولة المضيفة إذا عقد المجلس باستضافتها.وتكون الر  الهجائيفي الترتيب 

  

�)�:��O ول�#D,�ل�א�12:�7א��د.�( �
  يتضمن جدول أعمال المجلس:

  الموضوعات التى سبق للمجلس أن أتخذ قرارا بإدراجها على جدول أعمال الدورة القادمة.  -1
بها قبل أربعة أشــهر مــن الموضوعات التى ترغب الدول األعضاء بإدراجها وتوافي أمانة المجلس   -2

  انعقاد الدورة على األقل.
  الموضوعات التى تقترح في بداية دورة المجلس إذا وافق على إدراجها ثلثا األعضاء الحاضرين.  -3
الموضوعات التى تقترحها أمانة المجلس قبل أربعــة أشــهر مــن انعقــاد الــدورة علــى األقــل بموافقــة   -4

  أغلبية األعضاء.
  

� �

                                                
- 10د -206تم تعديل موعد انعقاد الدورة من قبل مجلس وزراء العدل العرب في دورته العاشرة (القرار رقم    *

 .15/9/1994 -)102د.ع ( -5438بالقرار رقم  ) ووافق على هذا التعديل مجلس جامعة الدول العربية28/4/1994
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  مهام األمانة الفنية للمجلس وهى: -قطاع الشئون القانونية  -تتولى األمانة العامة للجامعة 

إعــداد التقريــر الســنوى عــن األنشــطة التــي قامــت بهــا علــى صــعيد البــرامج واإلجــراءات التنفيذيــة   -أ 
  واللجان والخطط المتصلة بأهداف المجلس ومقراراته وتوصياته.

التحضــير الفنــي واإلداري النعقــاد دورات واجتماعــات المجلــس والمكتــب التنفيــذي واللجــان الفنيــة   -ب
  التي يشكلها ، وٕاعداد مشروعات جدول أعمال تلك الدورات واالجتماعات والقيام بأمانتها.

أو  تهيئــة أوراق العمــل والبحــوث والدراســات المتعلقــة بالموضــوعات المدرجــة علــى جــدول األعمــال  -ج 
  التى يطلبها المجلس والمكتب التنفيذي باالستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والباحثين.

اقتــراح مشــاريع موازنــات المجلــس ولجانــه والصــناديق والمؤسســات التابعــة لــه وبــاألخص المركــز   -د 
التــى العربــي للبحــوث القانونيــة والقضــائية والخطــط الدوريــة وذات األجــل التــى ســبق اعتمادهــا أو 

  هى قيد اإلعداد لتقديمها.
توجيه الدعوة الجتماعات المجلــس والمكتــب التنفيــذي فــي دوراتهمــا العاديــة واالســتثنائية واللجــان   -هـ

  الفنية التى يشكلها المجلس.
اإلشراف على األطر التنظيمية واإلجرائية المتعلقة بضمان حسن سير العمل باجتماعــات المجلــس   -و 

  لجانه الفنية.والمكتب التنفيذي و 
تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس والمكتب التنفيذي مــا لــم تــنص هــذه القــرارات والتوصــيات   -ز 

  على غير ذلك.
  

�)�:���� ���و��F=�א
$-�م�14א��د.�( �
يتولى المجلس بأغلبية ثلثي أعضــائه تفســير أحكــام هــذا النظــام وتعديلــه ويســري التعــديل مــن 

  جلس الجامعة.تاريخ إقراره من قبل م
  

�)�:�����8ن�א
$-�م�15א��د.�( �
  تسري أحكام هذا النظام اعتبارا من تاريخ إقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية.
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د.غ.ع  -1541وافق المجلس ا'قتصادي وا'جتماعي على ھذا النظام بموجب قراره رقم (ق  •

– 6/1/2005(  
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أنشــئ المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي بموجــب أحكــام المــادة الثامنــة مــن معاهــدة  أوًال:
زراء الــدول المتعاقــدة الدفاع المشترك والتى تنص على "ينشأ مجلس اقتصادي مــن و 

المختصــين بالشــؤون االقتصــادية، أو مــن يمثلــونهم عنــد الضــرورة لكــى يقتــرح علــى 
ــدول مــا يــراه كفــيًال بتحقيــق األغــراض المبنيــة فــي المــادة الســابقة،  حكومــات تلــك ال
وللمجلـــس المـــذكور أن يســـتعين فـــي أعمالـــه بلجنـــة الشـــؤون االقتصـــادية والماليـــة 

 الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية". المشار إليها في المادة

 29/3/1977بتاريخ  3552وافق مجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره رقم  ثانيًا:
على تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعــاون االقتصــادي بــين دول 

  الجامعة العربية بحيث يصبح نصها كما يلي:
لعربية مجلس يسمى (المجلس االقتصادي "ينشأ في جامعة الدول ا .1

واالجتماعي) يضم وزراء الدول األعضاء المختصين ووزراء الخارجية أو من 
ينوب عن هؤالء تكون مهمته تحقيق أغراض الجامعة االقتصادية واالجتماعية 

  وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق الجامعة العربية أو هذه االتفاقية.

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

 في مواثيقها وذلك وفق األحكام التي يقررها لذلك".

اتخذ في دورته  280وافق مجلس الجامعة على مستوى القمة بموجب قراره رقم  :ثالثاً 
) من المادة الثامنة 1على تعديل الفقرة ( 2004مايو  23ونس ت  16العادية 

  من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي لتكون كالتالي:
"ينشأ في جامعة الدول العربية المجلس االقتصادي واالجتماعي يضم وزراء الدول 
العربية األعضاء المختصين بالشؤون االقتصادية والمالية والذين تحددهم 

كومات الدول األعضاء آخذين في االعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية ح
استمرارية التمثيل وفعالياته، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة 
االقتصادية واالجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول 

تفاقات المعقودة في العربية أو معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي أو اال 
 إطار الجامعة".

 على أن  يدخل  حيز النفاذ  عند تصديق غالبية الدول العربية عليه.
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 23/5/2004بتاريخ  280تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم رابعًا:    
-2في دورته غير العادية خالل الفترة  وافق المجلس االقتصادي واالجتماعي

 على تعديل نظامه الداخلي ليكون على النحو التالي: 6/1/2005
� �
� �
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�א��د.�א�و�:�א �
النظــام الــداخلي للمجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي لجامعــة الــدول  : يسمى هذا النظام:  -1

العربيـــة ويتضـــمن القواعـــد المنظمـــة إلجـــراءات انعقـــاد المجلـــس 
 وممارسة مهامه. 

 مات والعبارات الواردة أدناه المعني المبين إزاء كل منها: يقصد ألغراض هذا النظام بالكل -2

 جامعة الدول العربية. : الجامعــــــــة

 المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية. : المجلــــــــس  

ــــــــــــــــة  المجــــــــــــــــالس الوزاري
 المتخصصــــــة

:  
 

المجالس الوزارية العاملة في إطار المجلس االقتصادي 
لتحقيق أغراضه في مجال العمل االقتصادي  جتماعيواال

 واالجتماعي العربي المشترك.

 الدول العربية األعضاء في المجلس االقتصادي واالجتماعي. : الــدول األعضــاء  

 األمين العام لجامعة الدول العربية. : األمــين العــــام   

 لدول العربية.األمانة العامة لجامعة ا : األمانــة العامـــة

 أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي. : أمانـــة المجلــس

  : األمين المساعد المختـــــــص
 

األمــــين العــــام المســــاعد للشــــؤون االقتصــــادية / األمــــين العــــام 
 االجتماعية.`المساعد للشؤون

 أمين المجلس االقتصادي واالجتماعي. : أمــين المجلـــس

المنظمــــــــــــــــات العربيــــــــــــــــة 
 المتخصصــــــة

:  
 

 المنظمات العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية والعاملة في

 نطاقها.

ـــي  مؤسســات المجتمــع المدنـ
 العربيــة

:  
 

ــي  ــربح والت ــر الهادفــة لل ــة وغي ــر الحكومي ــة غي المؤسســات العربي
بشـــكل تطـــوعي والتـــي يوافـــق المجلـــس علـــى حضـــورها  تعمـــل

 ة مراقب.اجتماعاته واجتماعات أجهزته بصف

الجهات التي يقرر المجلس دعوتها للمشاركة أو الحضور بصفة  : المراقبـــــــون
 مراقب.

� �
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تكون عضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي، للوزراء المختصين بالشؤون االقتصادية والمالية  .1
في االعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرار  والذين تحددهم حكومات الدول األعضاء، آخذة

  .*التمثيل وفعاليته
لجنة الشؤون االقتصادية ولجنة  -يكون للمجلس لجنتان رئيسيتان على مستوى الخبراء والفنيين  .2

  الشؤون االجتماعية.
 يكون للمجلس لجنة لمتابعة نشاط المنظمات والتنسيق مع األمانة العامة تسمى " لجنة المنظمات .3

 للتنسيق والمتابعة ".

للمجلس أن ينشئ أية لجان دائمة ومؤقتة أو فنية وفرق عمل وفق طبيعة عمله والمهام المكلف  .4
 بها

� �

� �
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يقــوم المجلــس بالعمــل علــى تحقيــق األغــراض االقتصــادية واالجتماعيــة المبينــة فــي ميثــاق جامعــة      
المشترك والتعــاون االقتصــادي بــين دول الجامعــة العربيــة واالتفاقــات  الدول العربية ومعاهدة الدفاع

 المعقودة في إطار الجامعة العربية، وله على األخص:

اإلشراف على كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية في العمل العربي المشترك واألجهــزة العاملــة  -1
  في إطارها.

دي واالجتمــاعي العربــي وتخطــيط البرامـــج الالزمــة رسم السياسة العامة للتكامــل والتعــاون االقتصــا -2
  لذلك، ومتابعة تنفيذها.

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

على مجلس الجامعة على مستوى القمــة، ويــتم  إعداد الملف االقتصادي واالجتماعي الذي يعرض -4
رفعه عبر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري فــي دورتــه التحضــيرية للقمــة للنظــر فــي إدراجــه 

 على جدول األعمال.

تحديد التكاليف الماليــة لألنشــطة والبــرامج التــي تكلــف أمانــة المجلــس القيــام بتنفيــذها فــي إطــار موازنــة 
 ة.األمانة العامة للجامع

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

  23/5/2004بتاريخ  3ثانيا فقرة  280معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بموجب قرارها رقم 



������� ���	
��� �	������ �� ���������� ���	
��� �	������ �� ���������� ���	
��� �	������ �� ���������� ���	
��� �	������ �� ���� �	��� �	��� �	��� �	�� 2018 
- 150  -

اإلشراف على حسن قيــام المنظمــات العربيــة المتخصصــة بمهامهــا المبينــة فــي مواثيقهــا ودعوتهــا  -5
 للقيام بمشروعات مشتركة وفقا للشروط التي يقرها المجلس.

 تقديم توجيهات ملزمة للمنظمات العربية المتخصصة فيما يتعلق بموازناتها وأنظمتها. -6

 دة، وعلى إلغاء أو دمج القائم منها.الموافقة على إنشاء أية منظمة عربية جدي -7

اإلشــراف علــى لجنــة التنســيق العليــا للعمــل العربــي المشــترك ودراســة التقــارير التــي يقــدمها األمــين  -9
 العام إلى المجلس بشأن نشاط هذه اللجنة وسير العمل بها.

صـــادي تنفيـــذ المهـــام التـــي يقررهـــا مجلـــس الجامعـــة علـــى مســـتوى القمـــة فـــي مجـــال العمـــل االقت-10
 واالجتماعي العربي المشترك.

تتــولى لجنــة الشــؤون االقتصــادية ولجنــة الشــؤون االجتماعيــة متابعــة تنفيــذ القــرارات والسياســات -11
التي يقرها المجلس واقتراح بنود جدول أعماله ومشاريع القــرارات والتوصــيات المتعلقــة بنشــاط كــل 

يــة المتخصصــة المنضــوية تحــت كــل مــن منهمــا والمجــالس الوزاريــة المتخصصــة والمنظمــات العرب
  اللجنتين لعرضها على االجتماع التحضيري للمجلس.
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يعقد المجلس دورتي انعقاد عاديتين كل عام خالل شهري فبراير/شباط وسبتمبر/أيلول، ويجــوز لــه  -1

  ألعضاء على األقل.أن يعقد اجتماعا غير عادي بناء على طلب دولتين من الدول ا
يعقد المجلــس اجتماعــًا تحضــيريًا مباشــرة قبــل موعــد االجتمــاع التحضــيري لــوزراء الخارجيــة العــرب  -2

ــس الجامعــة علــى  للقمــة العربيــة إلعــداد الملــف االقتصــادي واالجتمــاعي الــذي يعــرض علــى مجل
  مستوى القمة.

موعــد االنعقــاد بشــهر علــى األقــل يقــوم األمــين العــام بتوجيــه الــدعوة ألدوار االنعقــاد العاديــة قبــل  -3
وتوجيــه الــدعوة ألدوار االنعقــاد غيــر العاديــة واالجتمــاع التحضــيري فــي موعــد ال يقــل عــن خمســة 

  عشر يوما من تاريخ موعد االنعقاد.
� �
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يحضر اجتماعات المجلس بصفة مراقب وبــدعوة مــن األمانــة العامــة ممثــل عــن المجــالس الوزاريــة  -1
المتخصصــة والمنظمـــات العربيـــة المتخصصــة لشـــرح وتوضـــيح الموضــوعات المدرجـــة فـــي جـــدول 
األعمــال ممــا يتصــل حصــرًا بمجــاالت نشــاطها وشــؤونها عنــدما يطلــب منهــا ذلــك. ويمثــل المجلــس 
الوزاري المختص من يحدده المجلس المعنــي ويمثــل المنظمــة أمينهــا العــام أو مــديرها العــام أو مــن 

  يفوضه.



������� ���	
��� �	������ �� ���������� ���	
��� �	������ �� ���������� ���	
��� �	������ �� ���������� ���	
��� �	������ �� ���� �	��� �	��� �	��� �	�� 2018 
- 151  -

سات المجتمع المدني العربية، المعتمدة، بصفة مراقب في اجتماعــات المجلــس ولجانــه تحضر مؤس -2
  وذلك بدعوة من األمانة العامة وفقًا للضوابط والمعايير التي يقرها المجلس.

لألمين العام وبموافقة المجلس دعــوة ممثلــين عــن دول غيــر عربيــة أو هيئــات أو مؤسســات دوليــة  -3
اتفاقــات أو بروتوكــوالت أو مــذكرات تفــاهم للحضــور بصــفة مراقــب،  أو عربيــة تربطهــا مــع الجامعــة

  الجلسات العلنية للمجلس.
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 يكون للمجلس جهاز فني دائم في األمانة العامة يسمى أمانة المجلس االقتصادي واالجتماعي. -1

يه األمين العــام مــن مــوظفي يشرف على أمانة المجلس أمين المجلس االقتصادي واالجتماعي يسم -2
  األمانة العامة.

تعد أمانة المجلس الدراسات والبحوث التي تتعلق باختصاصات المجلس وكذلك مــا يوكــل إليهــا مــن  -3
  تنفيذ برامج العمل التي يقررها.

تقوم أمانــة المجلــس بمتابعــة تنفيــذ قراراتــه وفــق اآلليــات التــي يحــددها المجلــس، وترفــع لــه تقــارير  -4
 ة  بذلك.متابعة دوري
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تعــد أمانــة المجلــس مشــروع جــدول أعمالــه فــي دور انعقــاده العــادي وتبلغــه للــدول األعضــاء مــع  -1
  الدعوة لالجتماع قبل شهر من بدء الدورة.

تتلقـــى أمانـــة المجلـــس مقترحـــات الموضـــوعات التـــي تطلـــب الـــدول األعضـــاء والمجـــالس الوزاريـــة  -2
صصة والمنظمات العربية المتخصصة إدراجها على جــدول أعمــال المجلــس، وذلــك فــي موعــد المتخ

ــه خمســة وأربعــين يومــا مــن التــاريخ  المحــدد لبــدء دور االنعقــاد العــادي. ويجــب أن تكــون  غايت
  الموضوعات مشفوعة بالمذكـرات التفسـيرية الالزمة.

على جدول أعمال المجلس ذات عالقة يمكن لمؤسسات المجتمع المدني العربية اقتراح موضوعات  -3
بأعمالــه ولألمانــة العامــة بعــد اســتيفاء هــذه الموضــوعات لمتطلبــات العــرض اقتــراح إدراجهــا علــى 

  جدول األعمال.
تدرج أمانة المجلس الموضوعات المستوفية لمتطلبات العرض علــى جــدول أعمــال المجلــس وترفــق  -4

روضة والتقارير المقدمة من لجان المجلــس أو بجدول األعمال المذكرات المفصلة للموضوعات المع
 غيرها.
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تدرج أمانة المجلس في جدول أعمال كل دور انعقاد عادي تقريــرًا عــن نشــاطاتها واإلجــراءات التــي  -5
 اتخذتها لتنفيذ قراراته.
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تعــد أمانــة المجلــس مشــروع جــدول األعمــال للــدورات غيــر العاديــة للمجلــس، والــدورة التحضــيرية      
للمجلــس التــي تســبق القمــة العربيــة، وترســله إلــى الــدول األعضــاء قبــل أســبوعين مــن موعــد عقــد أي 

  منهما.
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  يكون انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره ممثلون ألغلبية الدول األعضاء. -1
  عضاء وتكون ملزمة لمن يقبلها.لكل دولة صوت واحد ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الدول األ -2
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يصادق المجلس في بداية كل دور انعقــاد عــادي علــى جــدول أعمالــه ولــه أن يضــيف إلــى الجــدول  -1

  بنود غير مدرجة فيه بقرار يصدر باألغلبية.
مــن أجلهــا وذلــك مــا لــم  تدرج في جدول أعمال أدوار االنعقاد غير العادية البنود التي عقدت الدورة -2

  يقرر المجلس بإجماع اآلراء النظر في غيرها من المواد.
� �
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 تكون اجتماعات المجلس غير علنية إال في الحاالت التي يقرر فيها المجلس علنية جلساته. -1

عقــد اجتماعاتــه فــي أيــة يعقد المجلس أدوار انعقاده في مقر جامعة الدول العربيــة، ويجــوز لــه أن ي -2
  دولة من الدول األعضاء.

� �
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تكــون رئاســة المجلــس عنــد افتتــاح كــل دور انعقــاد عــادي علــى أســاس الترتيــب الهجــائي ألســماء  -1
  الدول األعضاء.

ال دور تســتمر رئاســة المجلــس فــي مزاولــة أعمــال الرئاســة إلــى أن تســند لخلفهــا فــي مســتهل أعمــ -2
  االنعقاد العادي التالي.

تكون رئاسة كل من اللجنة االقتصادية واللجنة االجتماعية واالجتماع التحضيري لكبــار المســؤولين  -3
  للدولة التي تتولى رئاسة دورة المجلس.
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تكون رئاسة المجلس في اجتماعاته التحضــيرية التــي تســبق مجلــس الجامعــة علــى مســتوى القمــة  -4
 لها رئاسة هذه القمة. العربية للدولة التي

� �
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تبـــدأ أعمـــال دورات انعقـــاد المجلـــس باجتماعـــات اللجنتـــين االقتصـــادية واالجتماعيـــة، وقبـــل موعـــد  -1
مناسب من موعد االنعقاد العادي للمجلس على المستوى الوزاري. ويســبق اجتمــاع المجلــس علــى 

  حضيري لكبار المسؤولين بالدول األعضاء.المستوى الوزاري اجتماع ت
تقتــرح اللجنتــان االقتصــادية واالجتماعيــة بنــود مشــروع جــدول أعمــال المجلــس ومشــاريع القــرارات  -2

والتوصــــيات الخاصــــة بهمــــا كــــل حســــب اختصاصــــها وترفعهــــا إلــــى االجتمــــاع التحضــــيري لكبــــار 
  المسؤولين.

وع جدول األعمال بصيغته النهائيــة ورفعــه يتولى االجتماع التحضيري لكبار المسؤولين إعداد مشر  -3
 إلى المجلس.

تجتمــع اللجــان الفنيــة والدائمــة أو المؤقتــة وفــرق العمــل فــي الفتــرة مــا بــين أدوار االنعقــاد وترفــع  -4
 توصياتها إلى المجلس.

تــدعو أمانــة المجلــس الجتماعــات اللجــان وفــرق العمــل، وتقــوم بــإبالغ الــدول األعضــاء والجهــات  -5
رأ على موعد االجتماع من حيث انعقــاده أو تأجيلــه وذلــك قبــل أســبوعين علــى األقــل المعنية بما يط

 من التاريخ المحدد لالنعقاد.
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يكون انعقاد اللجان الدائمة صــحيحًا إذا حضــره ممثلــون ألغلبيــة الــدول األعضــاء وتتخــذ توصــياتها  -1
 اضرين وتكون اجتماعاتها سرية.بأغلبية الح

تكــون اجتماعــات اللجــان الفنيــة وفــرق العمــل علــى مســتوى الخبــراء وترفــع تقريرهــا متضــمنا كافــة  -2
 وجهات النظر إلى اللجنة االقتصادية أو اللجنة االجتماعية أو المجلس وفقًا لالختصاص.

يســًا ومقــررًا لهــا مــن بــين تنتخب كل لجنة فنية، أو مؤقتة، أو فريــق عمــل، فــي بدايــة اجتماعهــا رئ -3
 أعضائها.

 لكل لجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانًا فرعية لدراسة موضوعات معينة. -4

يجــوز أن تجتمــع لجنتــان أو أكثــر لبحــث موضــوع معــين ويــرأس االجتمــاع أكبــر رؤســاء اللجــان  -5
وتصــدر  المجتمعة سنًا ويكون االنعقاد صحيحًا إذا حضره ممثلون ألغلبيــة األعضــاء فــي كــل لجنــة

 توصياتها بأغلبية الحاضرين.
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توضع الجتماعات جميع اللجان وفرق العمل محاضر تدون فيها خالصة مــداوالتها والــنص الكامــل  -6
 للتوصيات التي تتخذها وترفق بها البيانات والوثائق الخاصة بها.
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 الموضوعات ذات الطابع السياسي على مجلس الجامعة. للمجلس أن يقرر عرض -1

  يقوم المجلس بعرض قراراته التي تتضمن التزامات مالية على مجلس الجامعة للتصديق عليها. -2
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للمجلس أن يعهد إلى أي من لجانه أو أحد أعضائه دراسة موضوع معين ويــوزع تقريــره علــى     
 عضاء قبل الجلسة التي يبحث فيها بيوم واحد على األقل.األ
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يشرف األمين العام على وضع مضابط أو محاضر يدون فيها ما دار فــي المــداوالت ومــا اتخــذ مــن  -1
  قرارات في اجتماعات المجلس ولجانه.

الوثائق والتقارير والقرارات ومضابط ومحاضــر االجتماعــات تقوم أمانة المجلس بتلقي وطبع وتبليغ  -2
وحفظ وثائق المجلس في محفوظات الجامعــة وترجمــة مــا تــدعو الضــرورة لترجمتــه ونشــر البيانــات 

  عن الجلسات وبوجه عام تتولى كل المهام التي يرى المجلس تكليفها بها.
وزيعهــا علــى أعضــاء المجلــس تتــولى أمانــة المجلــس إعــداد هــذه المضــابط والمحاضــر وطبعهــا وت -3

  بأسرع ما يمكن.
للمجلس أن يقرر عدم وضع مضابط لبعض الجلسات وفــي هــذه الحالــة يكتفــي بمحضــر يثبــت فيــه  -4

القــرار الــذي يصــدره المجلــس ويــوزع هــذا المحضــر علــى األعضــاء ويعتمــد مــن المجلــس، ثــم يوقــع 
 أيضًا. عليه الرئيس ومقرر الجلسة، وتسري هذه األحكام على لجان المجلس
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 تدور مداوالت  المجلس وفقا للنظام اآلتــي:  

  يعرض الرئيس الموضوع عرضا مجمال ويدعو أمانة المجلس إليضاح ما تراه عند االقتضاء. -1
  تعطي الكلمة حسب ترتيب طلبها من الرئيس. -2
ــاب المناق -3 ــال ب ــراح بإقف ــس االقت ــرئيس علــى المجل ــة المجلــس أعلــن يطــرح ال ــإذا وافقــت أغلبي شــة ف

  الرئيس القرار بذلك.
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تقدم كتابة مشروعات القرارات والتعديالت واالقتراحات، التي يــراد أخــذ الــرأي عليهــا، ويعلــن الــرئيس  -4
 نتيجة أخذ اآلراء.
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  ة أغلبية الدول األعضاء.يجوز تعديل هذا النظام بقرار يصدره المجلس بموافق    

  

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


