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المؤتمر االعالمى االول للترويج النجازات وانشطة منظمات 

  ومؤسسات العمل العربى المشترك 

  

  

  

  

  تحت رعاية 

  معالى السيد / احمد ابو الغيط 

  االمين العام لجامعة الدول العربية 

  

  

  

  

  

        2018يناير / كانون أول يناير / كانون أول يناير / كانون أول يناير / كانون أول     23- 21
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  البيان الختامي
وإنجازاتھا وأنشطتھا وبرامج عملھا، عقد تحت  في إطار التعريف بمؤسسات العمل العربي المشترك

رعاية معالي  السيد / احمد ابو الغيط  ا*مين العام لجامعة الدول العربية المؤتمر ا,ع+مي ا*ول للترويج 
بفندق ريتز  2018يناير  23-21,نجازات وأنشطة وبرامج مؤسسات العمل العربي المشترك خ+ل الفترة 

  جمھورية مصر العربية.  –القاھرة  –كارلتون 

  

    

وأنشطة منظمات ومؤسسات  الترويج ا,ع+مي لبرامج التعريف و ؤتمر ھوالھدف ا*ساسي للم
العمل العربي المشترك والتعريف بالدور الذي تقوم به والخدمات التي تقدمھا والترويج ,نجازاتھا وإبراز 

والمساھمة في فنية لجامعة الدول العربية  كأذرعوعملھا وأھدافھا وأنشطتھا ومشاريعھا كبيوت خبرة عربية 
زيادة وعي المواطن العربي بأھمية العمل العربي المشترك ، كما يھدف المؤتمر إلى إيجاد آليات لتفعيل الدور 
ا,ع+مي وزيادة تفاعل وسائل ا,ع+م العربية مع أنشطة وبرامج عمل جامعة الدول العربية ومنظماتھا 

ة ، وتقديم قصص النجاح المتميزة من المشاريع وا*نشطة التي تنفذھا منظمات ومجالسھا المتخصص
  .ومؤسسات العمل العربي المشترك 

  

  الجلسة االفتتاحية
المؤتمر سعادة المستشار اول / محمد خير عبدالقادر مدير ادارة المنظمات وا[تحادات العربية افتتح 

المشترك وأشار  أوضح مكونات منظومة العمل العربي ضور ورحب فيھا بالحبكلمة  والمنسق العام للمؤتمر 
الى ا[ھداف العامة للمؤتمر موضحاً الجوانب المشرقة والمشرفة لھذه المنظومة ، وطالب بخلق اع+م عربي 

، واقل تشكيكاً في اھمية منظومة الجامعة العربية وأكد ان ومؤسساتھا  اقل انتقاداً للجامعة العربية ومنظماتھا 
العام وللمواطن  للرأيوراھن على ا[ع+م العربي بان يقدم  مة العربية بخير وان ھذه الجامعة انشات لتبقىا[

وطالب ان يكون ا[ع+م وسيلة من  ومؤسساتھاالعربي الصورة ا[يجابية لجامعة الدول العربية ولمنظماتھا 
     بية وجسراً للتواصل بين الشعوب العربية .ون العربي يرسخ التواصل بين ا[قطار العروسائل الت+قي والتعا
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الدكتور / اسماعيل عبد الغفار رئيس ا[كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  ا*ستاذسعادة  وألقى
ان المؤتمر ا[ع+مى ا[ول إلى  فيھا كلمة أشار وممثل مؤسسات العمل العربى المشترك والنقل البحرى 

مؤسسات العمل العربى المشترك ، يشكل نقطة انط+ق جديدة للعمل العربى للترويج [نجازات وانشطة 
المشترك ، وفرصة [براز مساھمات مؤسسات العمل العربى المشترك ، وقد اشار سعادته الى اھمية 

يتطلب استراتيجية للجامعة العربية لتعزيز التعاون بين  مماا[حتياج لرؤية مشتركة لمواجھة التحديات ، 
ومؤسسات العمل العربى المشترك ، وقد اشاد سعادته فى كلمته بمبادرة معالى ا[مين العام لجامعة  منظمات

الدول العربية ، للتعريف بانجازات مؤسسات العمل العربى المشترك وإعادة صياغة المتطلبات بينھا وبحث 
  كيفية ارسال الرسالة ا[ع+مية للمواطن العربى .   

  

ورئيس الدكتور / كمال حسن على ا[مين العام المساعد للشئون ا[قتصادية  ير السفسعادة ث ثم تحدّ 
ا[ول من نوعه ، يأتى فى  ھو  والذى اكد بان ھذا المؤتمر، ( رئيس المؤتمر )  قطاع الشئون ا[قتصادية 

اطار تسليط الضوء على الدور الھام الذى تقوم به مؤسسات العمل العربى المشترك وھى المنظمات 
وا[تحادات والھيئات العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية فى كافة المجا[ت ( ا[جتماعية ، والثقافية ، 
وا[قتصادية ، وا[ع+مية ، وغيرھا ) ، كما اكد سعادته على ضرورة وضع استراتيجية للتعريف بمنظمات 

، واعرب عن أمله ان المشترك  ومؤسسات العمل العربى المشترك وتعزيز وتطوير آليات العمل العربى
الثقة لدى المواطن العربى فى مؤسسات العمل العربى  ,عادةھذا المؤتمر فى دول عربية أخرى  يتكرر

  .  المشترك 

  

عن   ( راعي المؤتمر ) معالى السيد / احمد ابو الغيط ا[مين العام لجامعة الدول العربيةث كما تحدّ 
ول للترويج [نجازات وانشطة مؤسسات العمل العربى المشترك فى ھذا ا[ع+مى ا[المؤتمر عقد اھمية 

التوقيت الدقيق الذى تمر به امتنا العربية ، وكخطوة اولى على طريق استعادة ثقة المواطن العربى فى 
مؤسساته ومد جسور التواصل ا[يجابى والفعال فيما بينھم ، وذلك من خ+ل تعزيز الوعى باھمية العمل 

والتعريف بابعاد منظومته . وقد اكد معاليه انه على الرغم من ان انجازات مؤسسات العمل  المشترك العربى 
ھذا المؤتمر  وزخم انشطتھا وقصص النجاح المميزة التى سيتم استعراضھا خ+ل ايام انعقادالعربى المشترك 

ى تتمكن من مجابھة التحديات التى ، إ[ انھا تحتاج بشكل عام إلى مزيد من الدعم والتطوير xليات عملھا حت
وفى نھاية كلمة معاليه تمنى النجاح والتوفيق للمؤتمر ، وتوقع ان يشھد مبادرات تواجھھا المنطقة العربية . 

واسھامات معتبرة وبناءة تعزز من فاعلية العمل العربى المشترك وتكامله ، والوصول إلى مقترحات 
داء منظومة العمل العربى المشترك وتعزز من دور وسائل ا[ع+م ومبادرات عملية تصب كلھا فى تطوير أ

  العربية وتزيد من تفاعله ا[يجابى مع انشطة وانجازات منظومة العمل العربى المشترك فى كل المجا[ت . 
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على ھامش الجلسة  معالى السيد / احمد ابو الغيط ا[مين العام لجامعة الدول العربية  بعد ذلك قام
،  بتكريم شخصيات عربية لھا دور فعال وبصمات واضحة فى العمل العربى المشترك للمؤتمرحية ا[فتتا

 و العربيمواطن لل وخدمةھم رموز لقامات وشخصيات عربية جاھدت وضحت من أجل التغيير والتطوير، و
ص وصادق يؤدى تكريم جامعة الدول العربية لھم بمثابة تكريم لكل مواطن عربى مخل ويأتي،  ا*مة العربية

  العربية .  ةوا[زدھار للمنطقلتحقيق مزيد من التقدم عمله فى موقعه 

  - :  والشخصيات التي كرمت هي 

  المدير العام للصندوق العربى ل+نماء ا[قتصادى وا[جتماعى الشيخ/ عبد اللطيف يوسف الحمد  -1

 ة الزراعية المدير العام ا[سبق للمنظمة العربية للتنمي الدكتور/ يحيى بكور   -2

 المدير العام السابق لمنظمة العمل العربية ا*ستاذ/ أحمد لقمان  -3

 المدير العام السابق للمنظمة العربية للتنمية ا[دارية  الدكتور/ رفعت الفاعوري  -4

 المدير العام للمركز العربى لدراسات المناطق الجافة وا[راضى القاحلة  الدكتور/ رفيق صالح  -5

 المدير العام السابق [تحاد اذاعات الدول العربية دين معاوي *ستاذ/ ص+ح الا -6

 المدير العام السابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالمرحوم الدكتور/ عبد هللا حمد محارب   -7

رئيس ا[كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ا*ستاذ الدكتور/ اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج    -8
 ل البحرى والنق

 الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية ل+تصا[ت الفضائية (عرب سات)المھندس/ خالد أحمد بالخيور  -9

رئيس لجنة ا*نظمة  -رئاسة مجلس الوزراء الكويتى  - يل اول وزارة وك  ا*ستاذ/ يوسف الرومي  -10
ة المنبثقة عن عضو لجنة المنظمات للتنسيق والمتابع –ا*ساسية للمنظمات العربية المتخصصة 

  المجلس ا[قتصادي وا[جتماعي
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يرافقه السيد / احمد ابو الغيط ا*مين العام لجامعة الدول العربية معالى تفضل بعد الجلسة ا[فتتاحية ،،،    
وا[مناء العاميين المساعدين ورؤساء ومديرى بجامعة الدول العربية السفراء والمندوبين الدائمين عدد من 

شاركت فيه ا[مانة العامة  الذي، و عمل العربى المشترك  بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمرمؤسسات ال
لجامعة الدول العربية واكثر من ستة وعشرين من منظمات ومؤسسات العمل العربى المشترك لعرض 

  .  إنجازاتھا وبرامج عملھا ومشاريعھا 

  وجلسات عمل المؤتمر محاور 

  . ، وجلسة ختامية   مل جلسات ع ثمانى   المؤتمر عقد في إطار   

التش		غيل والح		د م		ن البطال		ة ودور الش		باب التنم		وى ف		ى المنطق		ة  كان		ت بعن		وان " الجلس		ة ا�ول		ى  -
  ".العربية 

  )المدير العام لمنظمة العمل العربية ا�ستاذ/ فايز المطيرى ( رئيس الجلسة :

ا�كاديمي	ة العربي	ة للعل	وم يات بعمي	د كلي	ة النق	ل ال	دولى واللوجس	ت: الدكتور/ خالد الس	قطى ( مقرر الجلسة
  والتكنولوجيا والنقل البحرى)

  فيھا كل من: شارك و

    المنظمة العربية للتنمية اFداريةمستشار   –الدكتور / عادل عبد العزيز السن  -1

  "نحو استراتيجية للحد من البطالة "       

  لصناعية والتعدينالمنظمة العربية للتنمية اخبير ب –الدكتور / امير الرفاعى  -2

  "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحد من مشكلة البطالة فى المنطقة العربية "       

  منظمة العمل العربية مستشار  – فاJستاذ / محمد شري -3

  "اضاءات لدور منظمة العمل العربية فى دعم التشغيل والحد من البطالة "       

  إدارة الشباب والرياضة با�مانة العامةمدير  –اعرى الدكتور / عبدالمنعم الش -4

  " العربيجامعة الدول العربية والشباب "        
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  ا�كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - الدسوقياJستاذ / وائل والمھندس / احمد ضاھر ،  -5

  "البطالة ( المشروعات التنموية وريادة اJعمال )  الدور الرائد لXكاديمية فى تشغيل الشباب العربى والحد من"

  اFتحاد الدولى لنقابات العمال العربعضو  –اJستاذ غسان غصن .   -6

  ،   التعليم والبحث العلمى والتحديات الثقافية فى المنطقة العربية حولوتمحورت الجلسة الثانية 

س		ماعيل ف		رج (رئ		يس ا�كاديمي		ة العربي		ة للعل		وم ا�س		تاذ ال		دكتور/ إس		ماعيل عب		د الفغ		ار إ رئ		يس الجلس		ة :
  والتكنولوجيا والنقل البحرى)

  )المنظمة العربية للتنمية اFداريةمستشار : الدكتور/ عادل السن ( مقرر الجلسة

  فيھا كل من : شارك و

  منظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالمدير العام  لل – سعود الحربىالدكتور /  -1

  "المشترك فى مجال التربية والثقافة والعلوم لمواجھة التحديات الحالية والمستقبلية فى المنطقة العربية  العربيمل الع"    

  لھيئة العربية للطاقة الذريةلالمدير العام  حامديتور / سالم الدك -2

  "اJستراتيجية العربية لXستخدامات السلمية للطاقة الذرية "    

  العربية العلميمجالس البحث  تحادJاJمين العام  –مجذوب / مبارك  الدكتور -3

   " الروابط العلمية المتخصصة"       

  باJمانة العامة إدارة التربية والتعليم والبحث العلمى  مدير -السيدة / دعاء خليفة  -4

  "بى جھود اJمانة العامة للجامعة فى مجال النھوض بالبحث العلمى فى الوطن العر"          

  ا�كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرىرئيس  –اJستاذ الدكتور / اسماعيل عبد الغفار  -5

  منھج حياة لنھضة اJمة العربية " اJكاديمية العربية انجازات واقعية ورؤية مستقبلية "  العلميالتعليم والبحث "    

  

  

  

  



 

 

  

       

 

 

7 

 

ومواجھة التط	رف وازم	ة الXجئ	ين والن	ازحين وتأثيرھ	ا عل	ى  قضايا ا�من وعقدت الجلسة الثالثة بشأن "
  ، " المنطقة العربية

مجل	س وزراء الداخلي	ة با�مان	ة العام	ة بعى ( اJمين العام المس	اعد حمد جواد رب: اللواء / ا رئيس الجلسة
  )العرب 

  المنظمة العربية للتنمية اFدارية)مستشار : الدكتور/ عزام أرميلى ( مقرر الجلسة

  فيھا كل من:  شارك و

  جامعة نايف العربية للعلوم ا�منية -بن هللا الشھرانى معلوى الدكتور /  -1

   " جھود جامعة نايف فى مجال مكافحة اJرھاب والتطرف"         

  منظمة المرأة العربيةالمدير العام ل –السفيرة / مرفت التXوى  -2

  "والنازحات  الXجئاتضايا جھود منظمة المرأة العربية لدعم ق"       

  ا�مانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب -اJمين العام المساعد  –ى بعاللواء / احمد جواد ر -3

  "والنازحين وتأثيرھا على المنطقة العربية  الXجئينقضايا اJمن ومواجھة التطرف وازمة "        

  المنظمة العربية للھXل والصليب ا�حمر -اJمين العام  –ٮالدكتور / صالح السحيبانى -4

  " والنازحين وتأثيرھا على المنطقة العربية  الXجئينازمة "        

  

  ا�من الغذائى والمائى العربى الجلسة الرابعة "كما عقدت 

  الدكتور/ يحيى بكور (ا�مين العام Fتحاد المھندسين الزراعيين العرب) رئيس الجلسة :

ا�كاديمي	ة العربي	ة  -المستش	ار اJقتص	ادى وم	دير المكت	ب الفن	ى ل	دكتور/ مص	طفى رش	يد (ا:  مقرر الجلسة
  للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى)

  فيھا كل من:  شارك و

  منظمة العربية للتنمية الزراعيةلل المدير العام –الدكتور / ابراھيم الدخيرى  -1

   " العربي الغذائيم اJمن دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية لدع"    

  ( اكساد ) لدراسات المناطق الجافة وا�راضى القاحلة العربي للمركزالمدير العام  –تور / رفيق صالح الدك -2
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  " تطبيق اJدارة المتكاملة للموارد المائية فى المنطقة العربية  فيدور اكساد "    

  واFنماء الزراعى Xستثمارلالھيئة العربية بمستشار  –الدكتور / سعد نصار  -3

  " الغذائيواFنماء الزراعى فى دعم اJمن  لXستثماردور الھيئة العربية "       

  خبير باJمانة الفنية للمجلس الوزارى العربى للمياة  –الدكتور / حمو العمرانى  -4

  " العربي والمائي الغذائيمجال اJمن  فيجھود اJمانة العامة "       

  

دور مؤسسات العمل العربى المشترك فى تحقيق أھداف التنمية  موضوع  حولت الجلسة الخامسة وتمحور
  ، 2030المستدامة 

   الدوليمدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون  -ا�ستاذة/ ندى العجيزى  رئيس الجلسة :

  لتكنولوجيا والنقل البحرى)مقرر الجلسة : اJستاذة / اميرة جمال الدين  (ا�كاديمية العربية للعلوم وا

  

  فيھا كل من:  شارك و

  تحاد المستثمرين العربJ اJمين العام  –ر / جمال بيومى السفي -1

  " السياسيواليقين  اJقتصاديتعزيز النمو "           

  الصندوق العربى لvنماء اFقتصادى واFجتماعى -/ معتصم عبدهللا  Jستاذ ا -2

  "تنمية اJقتصادات العربية بصورة عامة ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة  في ربيالعدور الصندوق "    

  الغرف العربية اتحاد -  محمد مزھر الدكتور /  -3

 الرؤى المناسبة لتعزيز التكامل بين المصارف العربية واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة لدعم مشروعات "      
  " ستدامة في المنطقة العربيةالتنمية الم

  اتحاد المصارف العربية  –اJمين العام  –اJستاذ / وسام فتوح  -4  

  " دور المصارف العربية في دعم مشروعات التنمية المستدامة في المنطقة العربية ".        

  المنظمة العربية للسياحة اJمين العام المساعد  ب – الحناويJستاذ / وليد ا -5

   . " 2030دور المنظمة العربية للسياحة فى تحقيق اھداف التنمية المستدامة "         
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  ومؤسساتھا ل العربيةجامعة الدودور اFعXم فى التعريف بأنشطة وبرامج لجلسة السادسة  بشأن وعقدت ا

  اFعXم رئيس قطاع  ا�مين العام المساعد -: السفيرة/ ھيفاء أبو غزالة  رئيس الجلسة

 ح		اداتواJتإدارة المنظم		ات المش		رفة عل	ى المنظم		ات العربي		ة ب		 –/ ع		X الب		درى  : ال		دكتورة مق	رر الجلس		ة
  العامة لجامعة الدول العربية .اJمانة  – العربية)

  فيھا كل من:  شارك و

  إتحاد إذاعات الدول العربية -  المركز العربى لتبادل اJخبار والبرامج  – احمد ابراھيم /  اJستاذ -1

  " المشترك  العربياJول للترويج Jنجازات وانشطة منظمات ومؤسسات العمل  اFعXميالمؤتمر "    
  
  والمعلومات اJتصال تلتكنولوجياالعربية  العام للمنظمةالمدير المھندس / محمد بن عمر  -2

   "  العربيمن اجل التنمية اJقتصادية واJجتماعية فى الوطن  الرقميتشجيع اJستثمار "        

  ا�مانة الفنية لمجلس وزراء اFعXم العربمدير إدارة  –الدكتور / فوزى الغويل  -3

  " 2030خصصة فى تنفيذ الخريطة اJعXمية العربية للتنمية المستدامة دور المنظمات العربية المت"        

  الفضائية (عرب سات) لXتصاJتمؤسسة العربية المدير اFقليمي  لل -  المھندس / محمد حافظ  -4

  

) لبعض التجارب والممارسات الناجحة لمؤسسات العمل العربى 1عرض (  وعقدت الجلسة السابعة   بشأن
  المشترك

  جمھورية مصر العربية ) –ا�ستاذ/ سعيد عبدهللا  (وكيل أول وزارة التجارة والصناعة  الجلسة : رئيس

  فيھا كل من:  شارك و

  ا�كاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى •

  إتحاد إذاعات الدول العربية •

 منظمة المرأة العربية  •

  المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين •
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) لبعض التجارب والممارسات الناجحة لمؤسسات العمل العربى 2عرض ( قدت الجلسة الثامنة   بشأنوع
  المشترك

اJمانة  )مدير إدارة المنظمات واJتحادات العربية  ( محمد خير عبدالقادر / المستشار اول  رئيس الجلسة :
  العامة لجامعة الدول العربية .

  

  فيھا كل من:  شارك و

  جامعة نايف العربية للعلوم ا�منية •

  ربيةمنظمة العمل الع •

 المنظمة العربية للتنمية اFدارية •

  الھيئة العربية للطيران المدني  •

بوابة الشبكة العربية  - والترجمةوالتوثيق  المعلومات ادارة  –اJمانة العامة لجامعة الدول العربية  •
  للمعلومات

 

   الجلسة الختامية

  �عمال المؤتمر الختاميالتوصيات وإطXق البيان 

  

  العام المساعد للشئون اJقتصادية الدكتور / كمال حسن على اJمين  السفير :رئيس الجلسة 

  المستشار اول / محمد خير مدير ادارة المنظمات واJتحادات العربية  مقرر الجلسة :

اJستاذ ال	دكتور / اس	ماعيل عب	دالغفار اس	ماعيل ف	رج    : ومؤسسات العمل العربى المشترك منظمات ممثل  
  .البحرى  رئيس اJكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
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  التوصيات
 ،والمناقشات التي ج	رت حولھ	ا المؤتمر أعمال إلى والدراسات التي قدمت  وراق العمل في ضوء ا  

 يالذالمؤتمر فقد ارتأى معالى اJمين العام لجامعة الدول العربية ، واستجابة واستكماJ ومواكبة لتوجيھات 
   :يرفع التوصيات التالية أن  ،برئاسة معاليه المشترك  يالعربتنفيذا لقرار لجنة التنسيق العليا للعمل عقد 

  

  التشغيل والحد من البطالة ودور الشباب التنموى فى المنطقة العربية -المحور االول 

  المحاور اآلتية :والذى يعتمد دعم مبادرة العقد العربى للتشغيل  -1

 زيادة االعتماد على العمالة العربية  -

 ربية بين الدول العربية تيسير تنقل العمالة الع -

 رفع نسب الملتحقين بالتعليم والتدريب المهنى والتقنى  -

 دعم سبل تخفيض البطالة والحد من الفقر  -

 رفع معدل النمو فى االنتاج الحقيقى  -

ــذ قــرارات القمــة العربيــة العاديــة ، والقمــم -2 والخاصــة  العربيــة التنمويــة : االقتصــادية واالجتماعيــة تنفي

   خالل ما يلى :المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة من بالبرنامج 

  شبكة عربية لمعلومات اسواق العمل  -

  المرصد العربى للتشغيل والحد من البطالة  -

  مشروع توطين الوظائف وتنظيم تنقل العمالة العربية  -



 

 

  

       

 

 

12 

 

  مشروع تشغيل الشباب العربى ومشروع المنشآت الصغيرة  -

ع تــوفير تقــارير راتيجى لالمــة العربيــة تجــاة االقتصــاد االخضــر واالقتصــاد االزرق مــدعــم التوجــه االســت -3

  التشغيل الدورية .

مبادرة اJكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والخاصة ببرامج تنمية المھارات     دعم  -4
مما يساعد في سد الفجوة بين  داء ، مع توحيد آليات ومعايير قياس اJ تأھيل الشباب حديثي التخرج ، و 

 العرض والطلب على العمالة.

   حث الدول العربية على تشجيع الشباب على انشاء مشروعاتھم الصغيرة والمتوسطة على ان يقتصر  -5
دور الحكومات على تيسير اJجراءات وتوفير المناخ اJقتصادى والتشريعى  المXئم لھذا النوع من     

   .لواعدة المشروعات ا

خلق قاعدة معلوماتية قومية للوظائف المطروحة والباحثين عنھا. و ھنا يمكن اJستفادة من تجربة  -6
بعض الدول الغربية في إنشاء بنوك قومية للتوظيف توفر قواعد معلومات ضخمة للوظائف الشاغرة في 

اقع إنترنت متخّصصة أو دليل القطاعين العام والخاص، يتم تحديثھا يوميا، وتكون متاحة من خXل مو
 شھري يوزع بمقابل مادي رمزي على الباحثين عن العمل.

 
    التعليم والبحث العلمى والتحديات الثقافية فى المنطقة العربية -المحور الثانى 

  
  ى اJنتماء العربالعربية وتنمية روح والثقافة  الحفاظ على اللغة  التأكيد على الھوية العربية من خXل  -1

  .اJستفادة من التجارب الدولية  دون اغفال العربية  بين الدول  تعزيز الروابطمن خXل 
 تعزيز القدرات الوطنية والعربية فى مجال التدريب على الطاقة الذرية وادخال علومھ	ا ف	ى التعل	يم الع	ام -2

اJم	ن واJم	ان Jس	تخدام  العربى ، مع ضمان وضع اJطر التشريعية والرقابية التى تض	من والبحث العلمى 
  الطاقة الذرية فى جميع مجاJت الحياة واJنتاج . 

حث الدول العربية على المشاركة فى قاعدة بيانات الطاق	ة الجدي	دة والمتج	ددة م	ع وض	ع خط	ة واض	حة  -3
   المXمح لتنمية الموارد البشرية العربية فى مجال البحث العلمى . 

العرب مع نقل خبرات علماء من الدول الصديقة ، وتدعيم التنسيق والتعاون تشجيع حرية انتقال العلماء  -4
  العربى البينى فى مجال البحث العلمى .
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للوصول بمنظومة البحث العلمى والتطوير واJبتكار فى الوطن دعم اJستراتيجية العربية للبحث العلمى  -5
واض			حة ف			ى التنمي			ة اJقتص			ادية  ال			ى المس			توى الت			ى تس			اھم في			ه مس			اھمة 2030العرب			ى قب			ل حل			ول 

  اعية.واJجتم
تشكيل فريق استشارى من العلماء العرب لرصد اوليات اJمة العربية فى الفترة الراھنة لوض	عھا ض	من  -6

  .العربي العلمياستراتيجية البحث 
ب وبن		اء ف		ي التعل		يم والت		دريالعربي		ة للعل		وم والتكنولوجي		ا والنق		ل البح		ري  تجرب		ة ا�كاديمي		ة  تثم		ين  -7

الشخص		ية المتكامل		ة للم		واطن العرب		ي وت		وفير اFنفت		اح عل		ى الخب		رات العالمي		ة م		ن خ		Xل الت		دريب ال		دولي 
للطلب		ة وتب		ادل أعض		اء ھيئ		ة الت		دريس وت		وفير التعل		يم والش		ھادات العالمي		ة م		ن خ		Xل الدراس		ة المحلي		ة 

Jھتمام بالتعليم الفني والمھني وبناء المھارات والقدرات في مجاFت تكنولوجيا المعلومات.وا  
  

  قضايا ا�من ومواجھة التطرف وازمة الXجئين والنازحين وتأثيرھا على المنطقة العربية - المحور الثالث 
  

  فى عXج ومكافحة الفكر المتطرف  في المنطقة العربية  التأكيد على دور التعليم والتوعية -1
 فكرى وقضايا تمويل اJرھاب .تشجيع الدراسات والبحوث فى مجال مواجھة التطرف ال  -2
والن		ازحين م	ع التركي		ز عل	ى رعاي		ة الXجئ	ين رعاي	ة  ف		يالمتخصص	ة العربي		ة دع	م دور المنظم	ات  -3

لتعمي	ق اJنتم	اء لل	وطن  الXجئين  مخيمات فيالمرأة والطفل ، وتنمية الدور الجديد للمرأة العربية 
Xمن القومى والسJم .بعيدا عن التطرف ، وتحقيق دورھا فى ا 

توجيه الدعوة لجميع مؤسسات العمل العرب	ى المش	ترك لتق	ديم ال	دعم والمش	اركة ك	X فيم	ا يخص	ه   -4
والنازحين للحد من التس	رب م	ن التعل	يم  الXجئينبالنسبة لرعاية اJطفال ضمن اJسر العربية من  

 اJساسى وتوفير حياة متوازنة للنشئ بعيدا عن التطرف .
  . لتوعية وتحصين الشباب ونشر ثقافة الحوار وتحقيق اJنتماءدعوة المؤسسات التعليمية  -5

 

  ا�من الغذائى والمائى العربى – المحور الرابع 

التأكيد على ان قضية اJمن الغذائى والمائى العربى لھ	ا اولوي	ة عربي	ة وJ تقتص	ر عل	ى مؤسس	ات  -1
ك يمك	ن ان تق	وم ب	ه بعينھا وانما ھناك دور ھام لك	ل مؤسس	ة م	ن مؤسس	ات العم	ل العرب	ى المش	تر

  طبقا Jھدافھا ومھامھا  لتحقيق ھذا الھدف المتعدد المجاJت .

دعوة مؤسسات العمل العربى المشترك للتكامل فى وضع برامج شاملة للتنمية الزراعي	ة والريفي	ة   -2
المختص	ة وتعرض	ھا عل	ى المنظم	ات العربي	ة م	ن خ	Xل مش	روعات اقتص	ادية مدروس	ة تس	اھم بھ	ا 

 .ل العربية مؤسسات التموي
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 العرب		يومؤسس		ات العم		ل  لجامع		ة ال		دول العربي		ةال		دعوة لتش		كيل ھيئ		ة علي		ا م		ن اJمان		ة العام		ة  -3
المشترك المعنية بالتمويل اJنمائى وحكومة السودان تتولى توفير الموارد الXزمة Jنجاز دراس	ات 

فخام		ة رئ		يس الج		دوى للمش		روعات المخت		ارة م		ن مب		ادرة اJم		ن الغ		ذائى العرب		ى والمقدم		ة م		ن 
 . العربية  جمھورية السودان والمعتمدة من القمة

دعوة مؤسسات التمويل اJنمائى العربية Jعطاء ميزة نسبية لمشروعات التوسع الزراعى اJفق	ى   -4
 والرأسى ومشروعات تنمية الموارد المائية وتحسين اJنتاج الزراعى .

ك ذات العXق		ة عل		ى وض		ع ب		رامج تأھي		ل تش		جيع ال		دول العربي		ة ومؤسس		ات العم		ل العرب		ى المش		تر  -5
 وتدريب المرأة الريفية وتقديم الدعم لھا لتنفيذ مشروعات صغيرة وتوفير التمويل اJنمائى لھا .

 مراجع	ة واس	تحداث ا�نظم		ة والل	وائح المXئم	ة لض		مان ترش	يد اس	تخدام الم		وارد المائي	ة بالقط		اع  -6
 .الزراعى 

ة الزراعي	ة ل	دى الم	زارعين بھ	دف وض	ع ب	رامج لXرتق	اء حصر وتقييم الخبرات والمھارات المھني -7
ز إنش		اء مراك		 ، وتش		جيع  ش		باب و الم		رأة ف		ي العم		ل الزراع		يتش		جيع انخ		راط الغي		ة ب ھمبمھ		ارات

ودع		م أنش		طتھا ومش		اركتھا ف		ي إع		داد وتنفي		ذ ب		رامج تط		وير القط		اع  للت		دريب المھن		ي الزراع		ي
 الزراعي وآليات تنفيذھا.

مساھمة زراعية ذات رأس	مال مناس	ب لتت	ولى إس	تئجار ا�راض	ي الزراعي	ة تشجيع إنشاء شركات   -8
بھدف تحديث وتطوير العمل الزراعي فيھا على نحو يتيح المجال للقوى العاملة للعم	ل ف	ي الف	رص 

 التي سيتم توفيرھا في المزارع حسب الموارد المائية المتاحة . 

ية الزراعية بغرض تطويرھا وتفعيلھا وتعزي	ز المتصلة بالتنم والتشريعية دراسة ا�طر المؤسسية  -9
 قدراتھا التخطيطية.

تط		وير وتحس		ين الط		رق المس		تخدمة ف		ي الص		ناعات الزراعي		ة التقليدي		ة القائم		ة ودراس		ة  -10
  ج							دواھا المادي							ة والفني							ة لتھيئ							ة البيئ							ة القانوني							ة والمؤسس							ية المناس							بة لنموھ							ا.

  

 
  2030ترك فى تحقيق أھداف التنمية المستدامة دور مؤسسات العمل العربى المش - المحور الخامس 

في دعم التنمية  العربية  المصارفاتحاد والعربية الدور التكاملي لغرف التجارة والصناعة تعزيز  -1
المستدامة لتحسين سبل عيش المواطن العربي وتزويده با�دوات الXزمة لريادة ا�عمال والتنمية 

 الصناعية والمستدامة
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المفاھيم الجديدة مثل المسئولية المجتمعية للشركات وعXقتھا بتحقيق أھداف ى التوعية بالدعوة إل- 2
التنمية المستدامة، والعمل على التنسيق الجيد بين خطط الشركات التي تقوم بمسئوليتھا المجتمعية 

  والخطط الوطنية للحكومات حتى يكون ھناك تضافر للجھود.
وتنظيمية لتحقيق المساواة بين الجنسين فى الحصول على التمويل  العمل على ايجاد بيئة تشريعية -3

تحقيقا للھدف الخامس من المتوسطة والصغيرة  المشروعات للمشروعات الخاصة بالتنمية وخاصة
 . 2030اھداف التنمية المستدامة 

ف التنمية ضرورة أن يكون ھناك دور تكاملي لمؤسسات العمل العربي المشترك للعمل على تحقيق أھدا -4
، وذلك نظراً للطبيعة المتشابكة والمترابطة ل�ھداف السبعة عشر سواء بطريقة 2030المستدامة 

  مباشرة أو غير مباشر.
  

  ومؤسساتھا جامعة الدول العربيةدور اFعXم فى التعريف بأنشطة وبرامج  – المحور السادس 

يق التع	اون والتنس	يق م	ع وس	ائل اJع	Xم المشترك على تحق العربيمؤسسات العمل منظمات و  تشجيع -1
م		ع تخص	يص حي		ز داخ		ل وس	ائل اJع		Xم بكاف		ة العربي	ة وموافاتھ		ا باJنش	طة والب		رامج والتج		ارب الناجح	ة 

انواعھا المسموعة والمقروءة والمرئية يتم عرض اJنشطة من خXله فى صورة ح	وار او برن	امج او ف	يلم 
  المنظمات و المؤسسات  العربية . يعكس دور ھذه يدراماو مقالة او مؤتمر صحفى او انتاج 

دع		م تب		ادل اJخب		ار والنش		رات واJص		دارات ب		ين مؤسس		ات العم		ل العرب		ى المش		ترك م		ع تش		جيع تق		ديم  -2
  المXحظات واJقتراحات التى من شأنھا تطوير اJنتاج اJعXمى الصادر عن ھذه المؤسسات .

انشطة وب	رامج ونجاح	ات مؤسس	ات العم	ل العرب	ى المش	ترك وضع دراسة Jمكانية اصدار مجلة تعكس  -3
تصدرھا اJمانة العامة لجامعة الدول العربية على ان تكون ورقية والكترونية ، كم	ا يمك	ن لك	ل مؤسس	ة ان 

 تصدر نشرتھا او مجلتھا على حده . 

ليتم خXله التعريف  التأكيد على اھمية عقد المؤتمر اJعXمى لمؤسسات العمل العربى المشترك سنويا ، -4
باھمية ھ	ذه المؤسس	ات وانش	طتھا وانجازاتھ	ا م	ع تخص	يص جلس	ات لقص	ص النج	اح وتك	ريم الشخص	يات 

  العربية التى حققت دورا فاعX فى العمل العربى المشترك .

تشجيع إنخراط الدول العربية فى اJقتصاد الرقمى العربى وتعظيم التكامل اFلكترونى والحد من الفجوة  -5
دعوة مؤسسات العمل العربى المشترك للمشاركة الفعالة فى الخارطة العربية لXستثمار الرقمى مع الرقمية 

  لتحقيق التكامل من أجل مجتماعات رقمية عربية مستدامة

تحفيز مؤسسات العمل العربى المشترك للقيام بدورھا فى تنفيذ الخريطة اFعXمية العربية للتنمية  -6
  فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار اJعXم شريك فعال 2030المستدامة 
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دعوة مؤسسات العمل العربى المشترك للتفاعل مع منظومة التبادل اFخبارى التابعة Jتحاد اذاعات  -7
  الدول العربية

  

  التجارب والممارسات الناجحة لمؤسسات العمل العربى المشترك –  المحور السابع 

    الممارس		ات الناجح		ة الت		ي تنف		ذھا مؤسس		ات العم		ل العرب		ي المش		ترك ك		ل ف		ي مج		ال التج		ارب و تثم		ين   -1
  تخصصه .

دعم توفر  قناة معلوماتية عربية معتمدة من خXل بوابة الشبكة العربية للمعلومات تضم كافة مؤسسات  -2
ار ف	ى ال	دول   العمل العربى المشترك تقدم حزمة من الخ	دمات اJلكتروني	ة للب	احثين وت	دعم متخ	ذى الق	ر

  العربية . 

  دعم اJستفادة من تجربة اJكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى كتجربة رائدة فى مج	ال  -3
  .  الذاتيالتمويل 

الم	ؤتمر اJعXم	ي للت	رويج استض	افة  ف	يفتح الباب لمنظمات ومؤسسات العمل العربى المشترك للنظر  -4
ال	دول العربي	ة مق	رات عم	ل ھ	ذه المنظم	ات  ف	ي ؤسسات العم	ل العرب	ي المش	ترك Fنجازات وانشطة م

  .العربية  والمؤسسات 

  ،،،  ختام المؤتمر في         

إلى راع	ى الم	ؤتمر مع	الى الس	يد / احم	د اب	و الغ	يط اJم	ين الع	ام لجامع	ة ال	دول العربي	ة ، تم توجيه الشكر  
ى  اJم		ين الع		ام المس		اعد للش		ئون اJقتص		ادية الس		فير ال		دكتور / كم		ال حس		ن عل		 س		عادةورئ		يس الم		ؤتمر 

ورئ		يس قط		اع الش		ئون اJقتص		ادية ، وممث		ل منظم		ات ومؤسس		ات العم		ل العرب		ى المش		ترك س		عادة اJس		تاذ 
الدكتور / اسماعيل عبدالغفار اسماعيل فرج  رئيس اJكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، 

م		ات واJتح		ادات ة المستش		ار اول / محم		د خي		ر عب		دالقادر م		دير إدارة المنظوالمنس		ق الع		ام للم		ؤتمر س		عاد
توجي		ه الش		كر للج		ان الثXث		ة : اللجن		ة التنظيمي		ة ، واللجن		ة الفني		ة العلمي		ة ، واللجن		ة  العربي		ة ، وايض		ا 

ق	دمت ال	دعم كما تم توجيه الشكر والتقدير والعرف	ان ال	ى المنظم	ات والمؤسس	ات العربي	ة الت	ي  اJعXمية ،
إدارة المنظمات واJتح	ادات العربي	ة  الشكر والتقدير الى وكذلك ، اعمال ھذا المؤتمر Fنجاحلمادي الفني وا

، والش	ركة المنظم	ة للم	ؤتمر اJعXم	ي اJول ية التنفيذية للمؤتمرالسكرتار باعتبارھابجامعة الدول العربية 
  للترويج Fنجازات وانشطة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك .
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        التقريرالتقريرالتقريرالتقريرفقات فقات فقات فقات ررررمممم

        االفتتاحيةاالفتتاحيةاالفتتاحيةاالفتتاحيةيف اجللسة يف اجللسة يف اجللسة يف اجللسة الكلمات الكلمات الكلمات الكلمات 

وانشطة منظمات وانشطة منظمات وانشطة منظمات وانشطة منظمات     إلجنازاتإلجنازاتإلجنازاتإلجنازاتاالعالمي االول  للرتويج االعالمي االول  للرتويج االعالمي االول  للرتويج االعالمي االول  للرتويج للمؤمتر للمؤمتر للمؤمتر للمؤمتر 
        ومؤسسات العمل العربي املشرتك ومؤسسات العمل العربي املشرتك ومؤسسات العمل العربي املشرتك ومؤسسات العمل العربي املشرتك 

 العام لجامعة الدول العربية اJمين  –معالي السيد / احمد ابو الغيط كلمة  - 

العام المساعد رئيس قطاع اJمين  –الدكتور / كمال حسن على السفير  - 
 بجامعة الدول العربية  اJقتصاديةالشؤون 

اJكاديمية رئيس  –اسماعيل فرج الدكتور / اسماعيل عبد الغفار اJستاذ  - 
 العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

ادارة المنظمات مدير  –أول / محمد خير عبد القادر المستشار  - 
   للمؤتمرواJتحادات العربية والمنسق العام 
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        كلمـــــــةكلمـــــــةكلمـــــــةكلمـــــــة
        سعادة السفري الدكتور/ كمال حسن عليسعادة السفري الدكتور/ كمال حسن عليسعادة السفري الدكتور/ كمال حسن عليسعادة السفري الدكتور/ كمال حسن علي

        املساعد رئيس قطاع الشؤون االقتصاديةاملساعد رئيس قطاع الشؤون االقتصاديةاملساعد رئيس قطاع الشؤون االقتصاديةاملساعد رئيس قطاع الشؤون االقتصاديةاألمني العام األمني العام األمني العام األمني العام 
        امعة الدول العربيةامعة الدول العربيةامعة الدول العربيةامعة الدول العربيةجبجبجبجب

 

            اجللسة االفتتاحيةاجللسة االفتتاحيةاجللسة االفتتاحيةاجللسة االفتتاحيةيف يف يف يف 
        للمؤمتر اإلعالمي االول للرتويج إلجنازات وأنشطة للمؤمتر اإلعالمي االول للرتويج إلجنازات وأنشطة للمؤمتر اإلعالمي االول للرتويج إلجنازات وأنشطة للمؤمتر اإلعالمي االول للرتويج إلجنازات وأنشطة 

        مؤسسات العمل العربي املشرتكمؤسسات العمل العربي املشرتكمؤسسات العمل العربي املشرتكمؤسسات العمل العربي املشرتكمنظمات ومنظمات ومنظمات ومنظمات و
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  معايل األمني العام

  
  السادة الضيوف 

  
رؤساء الو  مؤسسات العمل العربي املشرتكملنظمات والسادة الرؤساء واملدراء العامون 

  مناء العامون لالحتادات العربية النوعية املتخصصة واأل
  

  السادة رؤساء وممثلي وسائل اإلعالم 
  

  السيدات والسادة
  

  احلضور الكريم
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،  
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        كلمـــــــةكلمـــــــةكلمـــــــةكلمـــــــة
        املستشار أول / حممد خري عبد القادراملستشار أول / حممد خري عبد القادراملستشار أول / حممد خري عبد القادراملستشار أول / حممد خري عبد القادر

        مدير إدارة املنظمات واالحتادات العربيةمدير إدارة املنظمات واالحتادات العربيةمدير إدارة املنظمات واالحتادات العربيةمدير إدارة املنظمات واالحتادات العربية
        املنسق العام للمؤمتر املنسق العام للمؤمتر املنسق العام للمؤمتر املنسق العام للمؤمتر 

        يف يف يف يف 
            اجللسة االفتتاحيةاجللسة االفتتاحيةاجللسة االفتتاحيةاجللسة االفتتاحية

        للمؤمتر اإلعالمي االول للرتويج إلجنازات وأنشطة للمؤمتر اإلعالمي االول للرتويج إلجنازات وأنشطة للمؤمتر اإلعالمي االول للرتويج إلجنازات وأنشطة للمؤمتر اإلعالمي االول للرتويج إلجنازات وأنشطة 
        مؤسسات العمل العربي املشرتكمؤسسات العمل العربي املشرتكمؤسسات العمل العربي املشرتكمؤسسات العمل العربي املشرتكوووو    منظماتمنظماتمنظماتمنظمات

 

        
        

        

        
2018يناير / كانون أول يناير / كانون أول يناير / كانون أول يناير / كانون أول     23- 21فندق ريتز كارلتون : فندق ريتز كارلتون : فندق ريتز كارلتون : فندق ريتز كارلتون :     –القاهرة القاهرة القاهرة القاهرة      



 

 

  

       

 

 

24 

 

  "راعي املؤمتر" معايل األمني العام
  

" سعادة السفري الدكتور األمني العام املساعد للشؤون االقتصادية
  رئيس املؤمتر"

والتكنولوجيا سعادة الدكتور رئيس األكادميية العربية للعلوم 
  والنقل البحري  ممثل منظمات ومؤسسات العمل العربي املشرتك
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