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تعمل المنظمات العربية المتخصصةة بوصةفها األذرا الفنيةة لجامعةة 
وأحد أهم األدوات الرئيسية لتحقيق مقاصد العمةل العربةي الدول العربية، 

 شترك وتعزيز مسيرته.الم

وال شةةةك أن هةةةذظ المنظمةةةات قةةةد سةةةاهمت بشةةةكل ملحةةةوظ فةةةي جهةةةود 
هةةدفار رئيسةةيار  يعةةد يذالةةفةةي مختلةةم المجةةاالت، و تحقيةةق التكامةةل العربةةي 

 للوصول إليه منذ نشأتها.جامعة العربية ال سعت

وري لصةةةةيانة مصةةةةةالل الةةةةدول العربيةةةةةة بةةةةدور محةةةةةوتقةةةةوم المنظمةةةةةات 
 .  فيما بينهاوتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق 

هةةةةةذا التقريةةةةةر يسةةةةةتعرال أهةةةةةم األنشةةةةةطة واالنجةةةةةازات التةةةةةي حق قتهةةةةةا و 
 المنظمات العربية المتخصصة كل في مجال اختصاصها.
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 احتاد إذاعات الدول العربية -1

صةةةةةةةةة فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةال منظمةةةةةةةةات العمةةةةةةةةل العربةةةةةةةةي المشةةةةةةةةترك المتخص   أقةةةةةةةةدمهةةةةةةةةو إحةةةةةةةةدى 
لممثلةةةةةةي  إثةةةةةةر أو ل جمعيةةةةةةة عامةةةةةةة 1969تأسةةةةةةس عةةةةةةام  ،اإلعةةةةةةالم السةةةةةةمعي البصةةةةةةري العربةةةةةةي

ويضةةةةةم  االتحةةةةةاد فةةةةةي عضةةةةةويته، الةةةةةذي يوجةةةةةد مقةةةةةر ظ  ُعقةةةةةدت فةةةةةي الخرطةةةةةوم. الهيئةةةةةات اإلذاعيةةةةةة
ؤسسةةةةةةات اإلذاعةةةةةةة والتلفزيةةةةةةون العربيةةةةةةة العموميةةةةةةة، وعةةةةةةد ة قنةةةةةةوات تلفزيونيةةةةةةة مكافةةةةةةة  ،تةةةةةةونسب

ةةةةةةةه عبةةةةةةةر  ومحطةةةةةةات إذاعيةةةةةةةة خاصةةةةةةةة، وفضةةةةةةةائيات أجنبيةةةةةةةة ناطقةةةةةةة بالعربيةةةةةةةة. ويمةةةةةةةارس مهام 
مجةةةةةةةةاالت التلفزيةةةةةةةةون  عمومةةةةةةةةار  المهةةةةةةةةاموتشةةةةةةةةمل هةةةةةةةةذظ  أجهزتةةةةةةةةه التنفيذيةةةةةةةةة ولجانةةةةةةةةه الدائمةةةةةةةةة.

والشةةةةةةةؤون الهندسةةةةةةةية والتةةةةةةةدريب، فضةةةةةةةال  ،والرياضةةةةةةةة ،وتبةةةةةةةادل األخبةةةةةةةار والبةةةةةةةرام  ،واإلذاعةةةةةةةة
والمنظمةةةةةةات المهنيةةةةةةة مةةةةةةا االتحةةةةةةادات الدوليةةةةةةة  واسةةةةةةعة عةةةةةةن إرسةةةةةةاء شةةةةةةبكة تعةةةةةةاون وشةةةةةةراكة

 المماثلة.
 التبادل اإلخباري والبرامجي:

يةةةةةةةوف ر االتحةةةةةةةاد خةةةةةةةدمات متعةةةةةةةد دة ومتنو عةةةةةةةة لهيئاتةةةةةةةه األعضةةةةةةةاء ولجهةةةةةةةات أخةةةةةةةرى معني ةةةةةةةة، 
مةةةةةن خةةةةةالل مركةةةةةزظ بةةةةةالجزائر.  ،حيةةةةةث يسةةةةةهر علةةةةةو تبةةةةةادل األخبةةةةةار والبةةةةةرام  وتيسةةةةةير انسةةةةةيابها

يةةةةةةا ونوعيةةةةةةا اوقةةةةةةد شةةةةةةهدت هةةةةةةذظ الحركيةةةةةةة تطةةةةةةو رر  ا علةةةةةةو نظامةةةةةةه متعةةةةةةد د الوسةةةةةةائط فاعتمةةةةةةادر  .كم 
 12المعةةةةةةروم بةةةةةةالمينوس، أمكةةةةةةن الترفيةةةةةةا فةةةةةةي عةةةةةةدد التبةةةةةةادالت اإلخباريةةةةةةة إلةةةةةةو مةةةةةةا يفةةةةةةوق الةةةةةةة 

 ،سةةةةةةاعة مةةةةةةن التبةةةةةةادالت البرامجيةةةةةةة 300ألةةةةةةم مةةةةةةادة خبريةةةةةةة فةةةةةةي السةةةةةةنة، ومةةةةةةا يزيةةةةةةد علةةةةةةو الةةةةةةة 
 ساعات تبادالت إذاعية يومية. 10 ءوزها

 اإلخبارية: التغطيات
 -سةةةةةةيا أوجةةةةةةه خدماتةةةةةةه وتلبيةةةةةةة حاجةةةةةةات هيئاتةةةةةةه. ويتةةةةةةول و يحةةةةةةرا االتحةةةةةةاد علةةةةةةو تو 

تغطيةةةةةةة األحةةةةةةداث الكبةةةةةةرى داخةةةةةةل المنطقةةةةةةة  -وفةةةةةةق خطةةةةةةط إعالميةةةةةةة وهندسةةةةةةية محكمةةةةةةة
ةةةةةةةةةة اإلفريقيةةةةةةةةةة، ومجموعةةةةةةةةةة  مثةةةةةةةةةلالعربيةةةةةةةةةة وخارجهةةةةةةةةةا،  ةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة، والقم  مةةةةةةةةةؤتمرات القم 

وشةةةةةةةملت التغطيةةةةةةةة، ألول  ...لألمةةةةةةةم المتحةةةةةةةدة ةالعشةةةةةةةرين، واجتماعةةةةةةةات الجمعيةةةةةةةة العامةةةةةةة
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ر ة، مناسةةةةك الحةةةة   لهةةةةذا العةةةةام بالتعةةةةاون مةةةةا هيئةةةةة اإلذاعةةةةة والتلفزيةةةةون السةةةةعودية، إلةةةةو مةةةة
جانةةةةةةةب إيةةةةةةةالء اهتمةةةةةةةام متزايةةةةةةةد بالقضةةةةةةةية الفلسةةةةةةةطينية ونشةةةةةةةر الخبةةةةةةةر الفلسةةةةةةةطيني علةةةةةةةو 
أوسةةةةةةةةا نطةةةةةةةةاق. ويمث ةةةةةةةةل تنظيمةةةةةةةةه لليةةةةةةةةوم المفتةةةةةةةةو  للتضةةةةةةةةامن مةةةةةةةةا الشةةةةةةةةعب الفلسةةةةةةةةطيني 

 ية.وصمود القدس أولوية ثابتة ضمن خطة عمله السنو 
 الرياضة:

مةةةةةن أه ةةةةةم الخةةةةةدمات التةةةةةةي يقةةةةةد مها االتحةةةةةاد لهيئاتةةةةةه، اقتنةةةةةةاء حقةةةةةوق بةةةةةث  التظةةةةةةاهرات 
الرياضةةةةةةية العربيةةةةةةة واألحةةةةةةداث الرياضةةةةةةية العالميةةةةةةة الكبةةةةةةرى بأسةةةةةةعار تفاضةةةةةةلية وشةةةةةةروط 

ةةةةةا 2016ميس ةةةةةرة. وقةةةةةد حق ةةةةةق النجةةةةةا  والتمي ةةةةةز فةةةةةي تغطيةةةةةة األلعةةةةةاب األولمبيةةةةةة ريةةةةةو  ، مم 
 بن راشد آل مكتوم لإلبداا الرياضي. أه له  إلحراز جائزة محمد

 المجال الهندسي:
علةو التفاعةل المسةتم ر مةا التحةو الت التكنولوجيةة  -لكونةه بيةت خبةرة -يحرا االتحاد 

المتسارعة التي تمي ز المشهد السمعي البصري ومسايرة المسةتجد ات التةي تطةرأ فةي السةاحة 
ه بإرسةةاء األنظمةةة التكنولوجيةةة المتطةةو رة االتصةةالية العالميةةة، وتجسةةيما لةةذلك، يتزايةةد اهتمامةة

التي تتةيل آفاقةا واسةعة للهيئةات اإلذاعيةة األعضةاء وسةائر المسةتخدمين فةي مسةتوى إنجةاز 
البرام  المشاركة ودفا حركة التبادالت علو اختالم أشكالها، ومن ذلك نظام المينةوس،، 

 .Menos cloudوالشبكة السحابية 
 التدريب:

بة إلةةةةةو االتحةةةةةاد قطاعةةةةةا اسةةةةةتراتيجيا ذا أهمي ةةةةةة بالغةةةةةة، حيةةةةةث يشةةةةةك ل التةةةةةدريب بالنسةةةةة
خططةةةةةةةا تدريبيةةةةةةةة سةةةةةةةنوية لفائةةةةةةةدة المهنيةةةةةةةين بغةةةةةةةرال  -عبةةةةةةةر مركةةةةةةةزظ المخةةةةةةةتا  -يضةةةةةةةا 

 تطوير معارفهم وتحسين مهاراتهم.
 أكاديمية األسبو للتدريب اإلعالمي:

و ووعيةةةةا منةةةةه بالةةةةدور المتعةةةةاظم للتةةةةدريب فةةةةي عالمنةةةةا اليةةةةوم، وانعكاسةةةةاته اإليجابيةةةةة علةةةة
االرتقةةةةاء بةةةةأداء العةةةةاملين فةةةةي القطةةةةاا السةةةةمعي البصةةةةري، أنشةةةةأ االتحةةةةاد أكاديميةةةةة متطةةةةو رة 
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للتدريب اإلعالمي في مقر ظ بتونس، تتضةافر الجهةود علةو إنجازهةا لتكةون جةاهزة فةي شةهر 
 .2017مارس المقبل، وتدخل حي ز النشاط في أوائل شهر مايو 
لقةةةةةةةةةةةةات تكوينيةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةي جميةةةةةةةةةةةةا وسةةةةةةةةةةةةتتول و األكاديميةةةةةةةةةةةةة إقامةةةةةةةةةةةةة دورات تدريبيةةةةةةةةةةةةة وح

االختصاصةةةةةةةةةةةات اإلعالميةةةةةةةةةةةة والهندسةةةةةةةةةةةية، باسةةةةةةةةةةةتخدام أحةةةةةةةةةةةدث التجهيةةةةةةةةةةةزات والمنةةةةةةةةةةةاه  
ةةةةةةةة فةةةةةةةي  هةةةةةةةذا المت بعةةةةةةةة، وبالتعةةةةةةةاون مةةةةةةةا أشةةةةةةةهر المراكةةةةةةةز والمؤسسةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة المختص 

 المجال.
 المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون:

بةةةةةي وتيسةةةةةير ولالتحةةةةةاد دور محةةةةةوري فةةةةةي النهةةةةةوال باإلبةةةةةداا السةةةةةمعي البصةةةةةري العر 
إلطةةةةةةالق قةةةةةةدرات الفةةةةةةاعلين فيةةةةةةه وتحفيةةةةةةزهم علةةةةةةو مزيةةةةةةد مةةةةةةن  تدف قةةةةةةه وتشةةةةةةجيا التنةةةةةةافس

االبتكةةةةةةةار واإلضةةةةةةةافة. والمهرجةةةةةةةان العربةةةةةةةي لإلذاعةةةةةةةة والتلفزيةةةةةةةون هةةةةةةةو تظةةةةةةةاهرة إعالميةةةةةةةة 
وفنيةةةةةةة سةةةةةةنوية تسةةةةةةتقطب جموعةةةةةةا كبيةةةةةةرة مةةةةةةن الزائةةةةةةرين والضةةةةةةيوم الوافةةةةةةدين مةةةةةةن تةةةةةةونس 

. وتتمي ةةةةةةز دورات المهرجةةةةةةان بتعةةةةةةد د األنشةةةةةةطة والمنطقةةةةةةة العربيةةةةةةة ومختلةةةةةةم أرجةةةةةةاء العةةةةةةالم
وتنو عهةةةةةةةةةا، بمةةةةةةةةةا يجعلهةةةةةةةةةا فضةةةةةةةةةاء رحبةةةةةةةةةا للتالقةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةين المبةةةةةةةةةدعين وصةةةةةةةةةن اا الصةةةةةةةةةورة 
نةةةةةات المهرجةةةةةان األساسةةةةةية، وهةةةةةي )سةةةةةوق البةةةةةرام  اإلذاعيةةةةةة  والصةةةةةوت، عةةةةةالوة علةةةةةو مكو 
والتلفزيونيةةةةةةةةة والمعةةةةةةةةرال التكنولةةةةةةةةوجي، والورشةةةةةةةةات الموضةةةةةةةةوعاتية، وتنظةةةةةةةةيم المسةةةةةةةةابقات 

يةةةةةةة، اإلذاعيةةةةةةة منهةةةةةةا والتلفزيونيةةةةةةة(، مةةةةةةا االحتفةةةةةةاء بضةةةةةةيوم الشةةةةةةرم والمكةةةةةةر مين البرامج
 من ألما نجوم الدراما والفن  وأبرز الكت اب والمخرجين واإلعالميين.

ويتواصةةةةةةةةل العمةةةةةةةةل، فةةةةةةةةي كةةةةةةةةل  ذلةةةةةةةةك، مةةةةةةةةن أجةةةةةةةةل أن يلتحةةةةةةةةق المهرجةةةةةةةةان بكوكبةةةةةةةةة 
فةةةةي العةةةةالم  المهرجانةةةةات الدوليةةةةة الشةةةةهيرة، بمةةةةا يسةةةةهم فةةةةي ترسةةةةي  مكانةةةةة الةةةةوطن العربةةةةي

وتحقيةةةةةق اإلشةةةةةعاا لمنظمةةةةةات العمةةةةةل العربةةةةةي المشةةةةةترك المنضةةةةةوية تحةةةةةت جامعةةةةةة الةةةةةدول 
 العربية.
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 (أكساد)املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة  -2
تتجسةةةةةةد مهةةةةةةام بالمركةةةةةةز العربةةةةةةي لدراسةةةةةةات المنةةةةةةاطق الجافةةةةةةة واألراضةةةةةةي القاحلةةةةةةةب   أواًل:

لبيئةةةةةةات الجافةةةةةةة وشةةةةةةبه الجافةةةةةةة ذات الةةةةةةنظم فةةةةةةي مواجهةةةةةةة التحةةةةةةدي الةةةةةةذي تفرضةةةةةةه ا
الزراعيةةةةةةة الهشةةةةةةة عبةةةةةةر تةةةةةةوفير المعطيةةةةةةات العلميةةةةةةة والتطبيقيةةةةةةة والتقانيةةةةةةة المتقدمةةةةةةة 
بمةةةةةا يسةةةةةهم فةةةةةي التنفيةةةةةذ الواسةةةةةا لمهةةةةةام التنميةةةةةة الزراعيةةةةةة واالجتماعيةةةةةة واالسةةةةةتعمال 

 األمثل للموارد الطبيعية المتجددة في المناطق الجافة.
يةةةةةة عموميةةةةةة تتةةةةةألم مةةةةةن وزراء الزراعةةةةةة العةةةةةرب جمع المركةةةةةزيشةةةةةرم علةةةةةو عمةةةةةل 

مةةةةةن الخبةةةةةراء العةةةةةرب المتميةةةةةزين  150األعضةةةةةاء فةةةةةي المركةةةةةز، ويضةةةةةم أكثةةةةةر مةةةةةن 
، المركةةةةةةةزالكفةةةةةةةاءة العاليةةةةةةةة والمتجةةةةةةةددة بمةةةةةةةا ينسةةةةةةةجم مةةةةةةةا خطةةةةةةةط ونشةةةةةةةاطات  يذو 
إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  2000$ عةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  4,423,500مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  المركةةةةةةةةةةةةةةةةةةزارتفعةةةةةةةةةةةةةةةةةةت موازنةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

الةةةةةةةةذاتي خةةةةةةةةالل العشةةةةةةةةر  ، وارتفعةةةةةةةةت نسةةةةةةةةبة التمويةةةةةةةةل2016$ عةةةةةةةةام 7,000,000
% 50$، أي مةةةةةةةةا يعةةةةةةةةادل  3,200,000إلةةةةةةةةو  960,971سةةةةةةةةنوات األخيةةةةةةةةرة مةةةةةةةةن 

 من الموازنة.
( محطةةةةة بحثيةةةةة منتشةةةةرة فةةةةي 12بحوثةةةةه ودراسةةةةاته واختباراتةةةةه فةةةةي ) المركةةةةزيجةةةةري 
، إضةةةةةةافة الةةةةةةو عةةةةةةدد مةةةةةةن المحطةةةةةةات البحثيةةةةةةة لةةةةةةدى مراكةةةةةةز مقةةةةةةرظ )سةةةةةةوريا(دولةةةةةةة 

بيةةةةةةةت خبةةةةةةةرة عربةةةةةةةي متميةةةةةةةز علةةةةةةةو ك المركةةةةةةةزالبحةةةةةةةوث بالةةةةةةةدول العربيةةةةةةةة، ويعمةةةةةةةل 
منظمةةةةةة وهيئةةةةةة عربيةةةةةة ودوليةةةةةة،  48المسةةةةةتويين اإلقليمةةةةةي والةةةةةدولي، ويتعةةةةةاون مةةةةةا 

 مؤسسة ومركز علمي عربي وعالمي. 60وأكثر من 
 خالل السنوات الماضية على تحقيق االنجازات التالية: المركزثانيًا: عمل 

  مةةةةةةائي العربةةةةةةيب  مةةةةةةن أوائةةةةةةل المنظمةةةةةةات التةةةةةةي رفعةةةةةةت شةةةةةةعار ب األمةةةةةةن ال المركةةةةةةزإن
وعمةةةةةل علةةةةةو بنةةةةةاء نظةةةةةام متكامةةةةةل لةةةةةدعم القةةةةةرار فةةةةةي إدارة المةةةةةوارد المائيةةةةةة واسةةةةةتخدام 
عةةةةةةةةداد المصةةةةةةةةورات والخةةةةةةةةرائط  الةةةةةةةةنه  التكةةةةةةةةاملي فةةةةةةةةي إدارة الطلةةةةةةةةب علةةةةةةةةو المةةةةةةةةاء وا 
المائيةةةةةةة العربيةةةةةةة الموحةةةةةةدة، واسةةةةةةتخدام أحةةةةةةدث التقانةةةةةةات فةةةةةةي مجةةةةةةال حصةةةةةةاد الميةةةةةةاظ 
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جةةةةةةةز قاعةةةةةةةدة معلومةةةةةةةات للمةةةةةةةوارد المائيةةةةةةةة والنمذجةةةةةةةة الرياضةةةةةةةية للميةةةةةةةاظ الجوفيةةةةةةةة، وأن
المتاحةةةةة فةةةةي الةةةةدول العربيةةةةة، كمةةةةا أعةةةةد المركةةةةز االسةةةةتراتيجية العربيةةةةة لألمةةةةن المةةةةائي 
فةةةةةةةةةةي المنطقةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةة لمواجهةةةةةةةةةةة التحةةةةةةةةةةديات والمتطلبةةةةةةةةةةات المسةةةةةةةةةةتقبلية للتنميةةةةةةةةةةة 

التنمويةةةةةةةةةةةةةةةة  العربيةةةةةةةةةةةةةةةة (، بتكليةةةةةةةةةةةةةةةم مةةةةةةةةةةةةةةةن القمةةةةةةةةةةةةةةةة 2030 – 2010المسةةةةةةةةةةةةةةةتدامة )
 (.2009)الكويت االقتصادية واالجتماعية 

 مشةةةةةةةةةروا دراسةةةةةةةةةة تكةةةةةةةةةاليم المرحلةةةةةةةةةة األولةةةةةةةةةو لمشةةةةةةةةةروا األحزمةةةةةةةةةة المركةةةةةةةةةز نجةةةةةةةةةز أ
   .الخضراء في أقاليم الوطن العربي

  بشةةةةةكل فع ةةةةةال فةةةةةي التقليةةةةةل مةةةةةن الفجةةةةةوة الغذائيةةةةةة فةةةةةي الةةةةةوطن العربةةةةةي  المركةةةةةزسةةةةةاهم
فةةةةي ظةةةةل التغيةةةةرات المناخيةةةةة الحةةةةادة، حيةةةةث تمكةةةةن بةةةةاحثوظ مةةةةن اسةةةةتنباط العديةةةةد مةةةةن 

السةةةةةةةالالت ذات االنتاجيةةةةةةةة العاليةةةةةةةة والمتحملةةةةةةةة لالجهةةةةةةةادات الالأحيائيةةةةةةةة األصةةةةةةةنام و 
 22واإلحيائيةةةةةةة، والمالئمةةةةةةة للمنةةةةةةاطق الجافةةةةةةة وشةةةةةةبه الجافةةةةةةة العربيةةةةةةة، وتةةةةةةم اعتمةةةةةةاد 

صةةةةةنفار مةةةةةن اصةةةةةنام القمةةةةةل والشةةةةةعير لةةةةةدى الةةةةةدول العربيةةةةةة، أظهةةةةةرت نتةةةةةائ  مذهلةةةةةة 
 بكميات منها. بتزويد الدول العربية سنويار  المركزفي هذا المجال، ويقوم 

  المركةةةةزمليةةةةون دوالر، نف ةةةةذ  5بالتعةةةةاون مةةةةا صةةةةناديق تمويةةةةل عربيةةةةة ودوليةةةةة وبقيمةةةةة 
فةةةةي مجةةةةال تنميةةةةة وتطةةةةوير النخيةةةةل العديةةةةد مةةةةن النشةةةةاطات البحثيةةةةة وتةةةةدريب الكةةةةوادر 

 دولة عربية. 12العربية، وقدم االستشارات والتجهيزات الفنية الالزمة في 
  األنةةةةواا وأصةةةةنام األشةةةةجار المثمةةةةرة مةةةةن يةةةةر بتحديةةةةد وتوصةةةةيم عةةةةدد كب المركةةةةزقةةةةام

الةةةةةدول فةةةةةي المالئمةةةةةة للبيئةةةةةات العربيةةةةةة الجافةةةةةة وشةةةةةبه الجافةةةةةة، وعمةةةةةل علةةةةةو نشةةةةةرها 
 العربية من خالل إنشاء البنية التحتية من مشاتل وبساتين أمهات.

  مشةةاريا رائةةدة إلعةةادة تأهيةةل المراعةةي العربيةةة، وانجةةز العديةةد مةةن الدراسةةات  المركةةزنف ةةذ
دولةةة عربيةةة، كمةةا وف ةةر نويةةات عةةدد  16صةةر وتقيةةيم النباتةةات الرعويةةة فةةي فةةي مجةةال ح

كبيةر مةةن النباتةات الرعويةةة المالئمةة، وأدخةةل انواعةةار جديةدة عاليةةة القيمةة الغذائيةةة حيةةث 
 عمل علو إكثارها وتوزيعها سنويار علو الدول العربية. 
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 فحةةةةةةةة علةةةةةةةو تنفيةةةةةةةذ العديةةةةةةةد مةةةةةةةن المشةةةةةةةاريا الرائةةةةةةةدة فةةةةةةةي مجةةةةةةةال مكا المركةةةةةةةز عمةةةةةةةل
 15000التصةةةةةةةحر ووقةةةةةةةم زحةةةةةةةم الرمةةةةةةةال وتثبيةةةةةةةت الكثبةةةةةةةان الرمليةةةةةةةة ألكثةةةةةةةر مةةةةةةةن 

هكتةةةةةةةةار فةةةةةةةةي السةةةةةةةةعودية وسةةةةةةةةورية وليبيةةةةةةةةا، ونفةةةةةةةةذ مشةةةةةةةةروا تنميةةةةةةةةة الحمةةةةةةةةاد العراقةةةةةةةةي 
بالتعةةةةةةةاون مةةةةةةةا وزارة الزراعةةةةةةةة فةةةةةةةي جمهوريةةةةةةةة العةةةةةةةراق العةةةةةةةداد خطةةةةةةةط تنمويةةةةةةةة فةةةةةةةي 

 600ة المنةةةةةةةاطق الواعةةةةةةةدة والمقترحةةةةةةةة فةةةةةةةي االسةةةةةةةتثمار الرعةةةةةةةوي وتقةةةةةةةدر مسةةةةةةةاحتها بةةةةةةة
 ألم هكتار.

 المرحلةةةةةةةةة األولةةةةةةةةو مةةةةةةةةن خارطةةةةةةةةة االسةةةةةةةةتخدامات المثلةةةةةةةةو ألراضةةةةةةةةي  المركةةةةةةةةز أنجةةةةةةةةز
مليةةةةون هكتةةةةار، كمةةةةا  53السةةةةودان التةةةةي يطةةةةت أراضةةةةي الواليةةةةات الشةةةةرقية بمسةةةةاحة 

عةةةةةةةةداد المشةةةةةةةةروا  فةةةةةةةةيأنجةةةةةةةةز خةةةةةةةةرائط التربةةةةةةةةة  سةةةةةةةةورية ولبنةةةةةةةةان وتةةةةةةةةونس والكويةةةةةةةةت وا 
عةةةةةةة داد خةةةةةةةرائط التربةةةةةةةة اإلقليمةةةةةةةي لحصةةةةةةةر مةةةةةةةوارد األراضةةةةةةةي فةةةةةةةي الةةةةةةةوطن العربةةةةةةةي وا 

لحةةةةةةوال الحمةةةةةةاد المشةةةةةةترك بةةةةةةين سةةةةةةورية واألردن والسةةةةةةعودية والعةةةةةةراق ووادي الكةةةةةةوم 
عةةةةةةداد خةةةةةةرائط  فةةةةةةي ليبيةةةةةةا واألراضةةةةةةي البركانيةةةةةةة فةةةةةةي حةةةةةةوال الفةةةةةةرات فةةةةةةي سةةةةةةورية، وا 

فةةةةةةةةةي األردن وسةةةةةةةةةورية وأجةةةةةةةةةزاء مةةةةةةةةةن  SOTERقاعةةةةةةةةةدة معلومةةةةةةةةةات التربةةةةةةةةةة والحقةةةةةةةةةل 
معلومةةةةات التربةةةةة والحقةةةةل فةةةةي علةةةةو اسةةةةتكمال قاعةةةةدة  المركةةةةزالةةةةيمن وليبيةةةةا، ويعمةةةةل 

 بقية الدول العربية. 
  7برنامجةةةةةار بحثيةةةةةار هامةةةةةار السةةةةةتعمال الميةةةةةاظ المالحةةةةةة فةةةةةي الزراعةةةةةة فةةةةةي  المركةةةةةزتبنةةةةةو 

 دول عربية.
  دراسةةةةةةةة تفصةةةةةةةيلية للجفةةةةةةةام الزراعةةةةةةةي وتةةةةةةةدهور الغطةةةةةةةاء النبةةةةةةةاتي فةةةةةةةي  المركةةةةةةةزأعةةةةةةةد

كيفيةةةةةة الةةةةةوطن العربةةةةةي، توضةةةةةل معةةةةةدالت تةةةةةدهور األراضةةةةةي فةةةةةي المنطقةةةةةة العربيةةةةةة و 
التعامةةةةل مةةةةا ذلةةةةك، باإلضةةةةةافة الةةةةو تنفيةةةةذ مشةةةةروا إدارة الجفةةةةةام فةةةةي الةةةةدول العربيةةةةةة 

 )األردن ومصر وسورية ولبنان(.
  وفةةةةةي إطةةةةةار تحسةةةةةين السةةةةةالالت الحيوانيةةةةةة لألينةةةةةام والمةةةةةاعز بغيةةةةةة زيةةةةةادة إنتاجيتهةةةةةا

علةةةةو تنفيةةةةذ مشةةةةاريا التحسةةةةين الةةةةوراثي لألينةةةةام  المركةةةةزمةةةةن الحليةةةةب واللحةةةةم، عمةةةةل 
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% 200ي الةةةةدول العربيةةةةة، ممةةةةا سةةةةاهم فةةةةي زيةةةةادة إنتةةةةا  الحليةةةةب بمقةةةةدار والمةةةةاعز فةةةة
% فةةةةةي 300فةةةةةي خةةةةةط الحليةةةةةب ووصةةةةةلت الزيةةةةةادة فةةةةةي نسةةةةةبة التةةةةةوائم إلةةةةةو أكثةةةةةر مةةةةةن 

لةةةةةةو 96% إلةةةةةةو 66خةةةةةةط اللحةةةةةةم، وارتفةةةةةةاا نسةةةةةةبة الةةةةةةوالدات مةةةةةةن  % فةةةةةةي المةةةةةةاعز وا 
% فةةةةةةةةي األينةةةةةةةةام ممةةةةةةةةا سةةةةةةةةاهم فةةةةةةةةي تقلةةةةةةةةيا الفجةةةةةةةةوة الغذائيةةةةةةةةة، وقةةةةةةةةام بإنشةةةةةةةةاء 99

لتلقةةةةةةةيل االصةةةةةةةطناعي ونقةةةةةةةل األجنةةةةةةةة فةةةةةةةي العديةةةةةةةد مةةةةةةةن الةةةةةةةدول العربيةةةةةةةة مختبةةةةةةةرات ل
لإلسةةةةةراا فةةةةةي عمليةةةةةة التحسةةةةةين الةةةةةوراثي فةةةةةي الةةةةةدول العربيةةةةةة، وعمةةةةةل علةةةةةو تطةةةةةوير 

موسةةةةةةةةوعة للثةةةةةةةةروة الحيوانيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي  30ورعايةةةةةةةةة اإلبةةةةةةةةل والخيةةةةةةةةول العربيةةةةةةةةة، واصةةةةةةةةدر 
 الدول العربية.

  اسةةةةالمية، ودعةةةةم دولةةةةة عربيةةةةة و  12شةةةةبكة بحةةةةوث وتطةةةةوير اإلبةةةةل فةةةةي  المركةةةةزأنشةةةةأ
 مختبرار في الدول العربية، وقدم عددار من الوحدات البيطرية المتنقلة. 17

 مشةةةةةروا  المركةةةةةز بهةةةةةدم االسةةةةةتثمار األمثةةةةةل للمخلفةةةةةات وتقليةةةةةل الفجةةةةةوة العلفيةةةةةة، أعةةةةةد
تصةةةةةةةةةنيا األعةةةةةةةةةالم مةةةةةةةةةن المخلفةةةةةةةةةات الزراعيةةةةةةةةةة، ومخلفةةةةةةةةةات الصةةةةةةةةةناعات الغذائيةةةةةةةةةة 

لخبةةةةةةرات المتراكمةةةةةةة ونتةةةةةةائ  التصةةةةةةميم وتحسةةةةةةين قيمتهةةةةةةا الغذائيةةةةةةة، باالسةةةةةةتفادة مةةةةةةن ا
 دول عربية.  9والتصنيا لآلالت الالزمة، ويتم العمل علو تنفيذظ في 

 موسةةةةةةوعة عةةةةةةن الثةةةةةةروة الحيوانيةةةةةةة فةةةةةةي الةةةةةةدول العربيةةةةةةة، وتنفيةةةةةةذ  21 أصةةةةةةدر المركةةةةةةز
 دراسة للموازنات العلفية في بعال الدول العربية. 13

  البشةةةةةرية األهميةةةةةة التةةةةةي يسةةةةةتحقها، التأهيةةةةةل والتةةةةةدريب وتنميةةةةةة المةةةةةوارد  المركةةةةةزأولةةةةةو
حيةةةةةةةةث نفةةةةةةةةذ خةةةةةةةةالل مسةةةةةةةةيرة عملةةةةةةةةه العديةةةةةةةةد مةةةةةةةةن الةةةةةةةةدورات التدريبيةةةةةةةةة وور  العمةةةةةةةةل 

( سةةةةةةبعة 17000والنةةةةةةدوات فةةةةةةي مختلةةةةةةم جوانةةةةةةب عملةةةةةةه، اسةةةةةةتفاد منهةةةةةةا أكثةةةةةةر مةةةةةةن )
 عشر ألفار من الكوادر الفنية العربية واإلفريقية.

  رؤوس األينةةةةةام خةةةةةالل السةةةةةنوات الماضةةةةةية علةةةةةو توزيةةةةةا ا الم مةةةةةن  المركةةةةةزعمةةةةةل
والمةةةةةةةةاعز ومئةةةةةةةةات ا الم مةةةةةةةةن قشةةةةةةةةات السةةةةةةةةائل المنةةةةةةةةوي، وتزويةةةةةةةةد الةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةة 
بماليةةةةةين الغةةةةةراس وعقةةةةةل الزيتةةةةةون والتةةةةةين والكرمةةةةةة والفسةةةةةتق الحلبةةةةةي واللةةةةةوز والرمةةةةةان 
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والكمثةةةةةةةةرى والةةةةةةةةدراق والمشةةةةةةةةم ، وكةةةةةةةةذلك آالم الكيلويرامةةةةةةةةات مةةةةةةةةن بةةةةةةةةذور الزيتةةةةةةةةون 
 واللوز والفستق الحلبي.

  المئةةةةةةات مةةةةةةن الكتةةةةةةب  المركةةةةةةزالعلميةةةةةةة الزراعيةةةةةةة العربيةةةةةةة، أصةةةةةةدر واينةةةةةةاءر للمكتبةةةةةةة
العلميةةةةةة والمنشةةةةةورات الفنيةةةةةة لصةةةةةالل الةةةةةوزارات والمراكةةةةةز العلميةةةةةة وتزويةةةةةد الجامعةةةةةات 
المتخصصةةةةةةة بهةةةةةةا، كةةةةةةذلك عمةةةةةةل علةةةةةةو اصةةةةةةدار مجموعةةةةةةة مةةةةةةن األطةةةةةةالس العلميةةةةةةة 
الهامةةةةةةةة مثةةةةةةةل أطلةةةةةةةةس النباتةةةةةةةات الطبيةةةةةةةةة والعطريةةةةةةةة، والموسةةةةةةةةوعة المصةةةةةةةرية لإلبةةةةةةةةل 

تعةةةةةةةاون مةةةةةةةا مركةةةةةةةز بحةةةةةةةوث الصةةةةةةةحراء فةةةةةةةي وزارة الزراعةةةةةةةة واستصةةةةةةةال  األرضةةةةةةةي بال
بجمهوريةةةةةةة مصةةةةةةر العربيةةةةةةة، كمةةةةةةا أصةةةةةةدر أطلةةةةةةس الحيوانةةةةةةات الزراعيةةةةةةة فةةةةةةي الةةةةةةدول 
العربيةةةةةةةةة لتوثيةةةةةةةةق وحفةةةةةةةةظ حةةةةةةةةق الملكيةةةةةةةةة للتنةةةةةةةةوا الحيةةةةةةةةوي للمةةةةةةةةوارد الوراثيةةةةةةةةة بالةةةةةةةةدول 

 العربية، واصدر اطلس المراعي في المنطقة العربية.
برنامجاااًا يرعياااًا  21لمركاااز علاااى تنفياااذ خماااس بااارام  ر يساااية تتضااامن يعمااال ا  ثالثاااًا:

 وهي: مشروعًا تنفيذيا   53تحتوي على 
 .مجال الموارد النباتية 
 .مجال الموارد المائية 
 .مجال الثروة الحيوانية 

 

 .مجال األراضي واستعماالت المياظ 
  .المجاالت االقتصادية واالجتماعية 
  يب واللقةةةةةاءات التةةةةةدر  -بنةةةةةاء القةةةةةدرات البشةةةةةرية

 العلمية.

إن االنجازات التي حققها المركز العربي تعود إلو الدعم المتواصل الذي قدم إليه مةن قبةل 
وزارات الزراعةةةة والبيئةةةة والميةةةاظ والثةةةروة الحيوانيةةةة فةةةي الةةةدول العربيةةةة، باإلضةةةافة إلةةةو دعةةةم 

، إضةةافة العربةةيز ومتابعةةة األمانةةة العامةةة لجامعةةة الةةدول العربيةةة ألعمةةال ونشةةاطات المركةة
إلةةو الثقةةة العربيةةة والدوليةةة بةةالمركز العربةةي التةةي تعةةززت ونمةةت فةةي الفتةةرة األخيةةرة نتيجةةة 
الخبةةرات المتراكمةةة لديةةه فةةي مختلةةم مجةةاالت عملةةه، فاعتمةةد كبيةةت خبةةرة مةةن قبةةل الةةدول 
والمنظمةةات وصةةناديق التمويةةل العربيةةة والدوليةةة ووكةةاالت التعةةاون الفنةةي فةةي بعةةال الةةدول 

 ة لتنفيذ العديد من الدراسات والمشاريا والتدريب في هذا اإلطار.المتقدم
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 (األلكسو) عربية للرتبية والثقافة والعلوماملنظمة ال -3
عةةةةةةةن  منةةةةةةةذ اإلعةةةةةةةالن رسةةةةةةةميار المنظمةةةةةةةة العربيةةةةةةةة للتربيةةةةةةةة والثقافةةةةةةةة والعلةةةةةةةوم  تواصةةةةةةةل

ميةةةةةةة تأديةةةةةة رسةةةةةةالتها التربويةةةةةة الثقافيةةةةةة العلفةةةةةي ، 1970يوليةةةةةةو  25قيامهةةةةةا بالقةةةةةاهرة يةةةةةوم 
 تتناسةةةةةةب مةةةةةةا حداثةةةةةةة مقرهةةةةةةا الجديةةةةةةد الةةةةةةذي افتةةةةةةتلجديةةةةةةدة  بمنهجيةةةةةةةوالمعلوماتيةةةةةةة، لكةةةةةةن 
القةةةةةةةاهرة،   ، وبمراكزهةةةةةةةا الخارجيةةةةةةةة فةةةةةةةي كةةةةةةةل مةةةةةةةن2016فةةةةةةةي العةةةةةةةام بتةةةةةةةونس العاصةةةةةةةمة 

. 2022-2017ودمشةةةةةةةةةةق، وبخطتهةةةةةةةةةةةا االسةةةةةةةةةةتراتيجية الجديةةةةةةةةةةةدة ، والخرطةةةةةةةةةةوم، والربةةةةةةةةةةةاط
لعربيةةةةةة والتةةةةةي أثةةةةةرت سةةةةةلبرا الشةةةةةديدة التةةةةةي تعصةةةةةم بالمنطقةةةةةة ا المصةةةةةاعببةةةةةالريم مةةةةةن و 

مةةةةةةن تنفيةةةةةةذ خطتهةةةةةةا  2016العةةةةةةام  قةةةةةةد فريةةةةةةت مةةةةةةا نهايةةةةةةة المنظمةةةةةةةالتمويةةةةةةل، فةةةةةةإن  فةةةةةةي
فةةةةذ فيهةةةةا خطةةةةة تطةةةةوير التعلةةةةيم فةةةةي والتةةةةي كةةةةان مةةةةن أبةةةةرز مةةةةا نُ  2016-2011السةةةةابقة 

الةةةةةةوطن العربةةةةةةي بالشةةةةةةراكة مةةةةةةا الةةةةةةدول األعضةةةةةةاء وجامعةةةةةةة الةةةةةةدول العربيةةةةةةة إضةةةةةةافة إلةةةةةةو 
سةةةةةةين جةةةةةةودة التعلةةةةةةيم. كمةةةةةةا أخةةةةةةذت المنظمةةةةةةة علةةةةةةو عاتقهةةةةةةا البرنةةةةةةام  العربةةةةةةي لتح تنفيةةةةةةذ

النهةةةةةةةوال باللغةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة للتوجةةةةةةةةه نحةةةةةةةةو مجتمةةةةةةةا المعرفةةةةةةةةة، عبةةةةةةةةر إداراتهةةةةةةةةا ومراكزهةةةةةةةةا 
وحصةةةةةلت بةةةةةذلك علةةةةةو جةةةةةوائز عربيةةةةةة  مؤلفةةةةةات عديةةةةةدة،الخارجيةةةةةة، وأصةةةةةدرت فةةةةةي ذلةةةةةك 

تعلةةةةةةيم خطةةةةةةة سةةةةةةتراتيجيات ومنهةةةةةةا االالخطةةةةةةط و اهتمةةةةةةت المنظمةةةةةةة بإصةةةةةةدار  كمةةةةةةا. مميةةةةةةزة
وتحةةةةةةديث الخطةةةةةةة الشةةةةةةاملة للثقافةةةةةةة والخطةةةةةةة العربيةةةةةةة للنهةةةةةةوال بتعلةةةةةةيم المةةةةةةرأة، ، الكبةةةةةةار

، الةةةةةةذي المنظمةةةةةةةالخطةةةةةةة العربيةةةةةةة للصةةةةةةحة المدرسةةةةةةية. كمةةةةةةا أسسةةةةةةت مرصةةةةةةد و العربيةةةةةةة، 
يهةةةةةتم برصةةةةةد أوضةةةةةاا التربيةةةةةة والثقافةةةةةة والعلةةةةةوم العربيةةةةةة ومتابعتهةةةةةا. لقةةةةةد أولةةةةةت المنظمةةةةةة 

ةةةةةةا برصةةةةةةد حةةةةةةاالت ا ةةةةةةا خاصر الةةةةةةوطن العربةةةةةةي يالعقةةةةةةد العربةةةةةةي نتشةةةةةةار األميةةةةةةة فةةةةةةي اهتمامر
{، نتيجةةةةةةةةة لألوضةةةةةةةةاا التعليميةةةةةةةةة الصةةةةةةةةعبة إضةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةو 2020-2015لمحةةةةةةةةو األميةةةةةةةةة 

 أوضاا الدول التي تعاني من احترابات داخلية في الوقت الحاضر.
مةةةةةةةن ، حيةةةةةةث تهةةةةةةةتم بالماضةةةةةةي طويةةةةةةل بةةةةةةةاا فةةةةةةإن للمنظمةةةةةةةوفةةةةةةي المجةةةةةةال الثقةةةةةةةافي 

، كمةةةةةةا تهةةةةةةتم تةةةةةةراث المعمةةةةةةاريمرصةةةةةةد ال حمايةةةةةةة التةةةةةةراث عبةةةةةةر مشةةةةةةروعها الرائةةةةةةد خةةةةةةالل
الثقةةةةةافي العربةةةةةي عبةةةةةر مشةةةةةاريعها المتعةةةةةددة، إضةةةةةافة إلةةةةةو مشةةةةةاريا الدراسةةةةةات  الحاضةةةةةرب
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 ،المسةةةةةةتقبلية للتطلةةةةةةا نحةةةةةةو يةةةةةةد أفضةةةةةةل لثقافةةةةةةة الشةةةةةةباب بعيةةةةةةدا عةةةةةةن التطةةةةةةرم واإلرهةةةةةةاب
الشةةةةةةةرفية. وفةةةةةةةي عمةةةةةةةق التةةةةةةةاري   المنظمةةةةةةةةمةةةةةةةن محاضةةةةةةةرات  وقةةةةةةةدمت فةةةةةةةي ذلةةةةةةةك عةةةةةةةددا

مجالسةةةةةةةةةةةها التشةةةةةةةةةةةريعية والمؤسسةةةةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةةةةة  المنظمةةةةةةةةةةةة عبةةةةةةةةةةةر ، تةةةةةةةةةةةدافاالفلسةةةةةةةةةةةطيني
والمنظمةةةةات عةةةةةن تةةةةةراث األمةةةةة وتةةةةةراث فلسةةةةةطين مةةةةةن تغةةةةول األعةةةةةداء الصةةةةةهاينة وتطةةةةةرم 
الشةةةةباب النةةةةازا إلةةةةو التنكةةةةر لتاريخةةةةه التليةةةةد. ومثلمةةةةا تعمةةةةل فةةةةي الةةةةداخل العربةةةةي، وجهةةةةت 

لخةةةةةار  المحتةةةةةا  إلةةةةةو اللغةةةةةة العربيةةةةةة، فةةةةةي أفريقيةةةةةا والصةةةةةين إلةةةةةو اهتماماتهةةةةةا االمنظمةةةةةة 
متعةةةةةددة مةةةةةا القيةةةةةادات ال اللقةةةةةاءات بإيصةةةةةال جهودهةةةةةا مةةةةةن خةةةةةالل هتمةةةةةتاوفرنسةةةةةا. كمةةةةةا 

تلقةةةةةاظ مةةةةةن ملةةةةةوك وأمةةةةةراء ورؤسةةةةةاء  الةةةةةذيعلةةةةةو الةةةةةدعم ييةةةةةر المحةةةةةدود  مشةةةةةكرهلالعربيةةةةةة 
الةةةةةةةدول األعضةةةةةةةاء. كمةةةةةةةا كةةةةةةةان للمنظمةةةةةةةة لقةةةةةةةاءات عةةةةةةةدة مةةةةةةةا مجةةةةةةةالس السةةةةةةةفراء العةةةةةةةرب 

الت التعلةةةةةةةيم واللغةةةةةةةة أوصةةةةةةةلت مةةةةةةةن خاللهةةةةةةةم رسةةةةةةةالتها وتوجهاتهةةةةةةةا المسةةةةةةةتقبلية فةةةةةةةي مجةةةةةةةا
بعقةةةةةةةةد مةةةةةةةةؤتمرات  2016-2011العربيةةةةةةةةة. لقةةةةةةةةد اختتمةةةةةةةةت المنظمةةةةةةةةة خطتهةةةةةةةةا الماضةةةةةةةةية 

ثةةةةةةةار والتةةةةةةةراث الحضةةةةةةةاري والمنتةةةةةةةدى هامةةةةةةةة فةةةةةةةي التربيةةةةةةةة والتعلةةةةةةةيم والتعلةةةةةةةيم العةةةةةةةالي وا 
 ، والمةةةةةةةةؤتمر األول للرياضةةةةةةةةة المدرسةةةةةةةةية،العربةةةةةةةةي للبحةةةةةةةةث العلمةةةةةةةةي والتنميةةةةةةةةة المسةةةةةةةةتدامة

متميةةةةةةزة للتطبيقةةةةةةات الجوالةةةةةةة العربيةةةةةةة، وجةةةةةةائزة ابةةةةةةن خلةةةةةةدون واختتمةةةةةةت بتسةةةةةةليم جوائزهةةةةةةا ال
سةةةةةنجور للترجمةةةةةة وجةةةةةائزة الثقافةةةةةة. وتتةةةةةزامن تلةةةةةك األنشةةةةةطة الميدانيةةةةةة مةةةةةا رفةةةةةد المكتبةةةةةة 

هامةةةةةةةة مةةةةةةةن قبةةةةةةةل المركةةةةةةةز علميةةةةةةةة بترجمةةةةةةةة كتةةةةةةةب و  بقائمةةةةةةةة إصةةةةةةةدارات متنوعةةةةةةةة العربيةةةةةةةة
لعربيةةةةةة لغيةةةةةر العربةةةةةي للتعريةةةةةب والترجمةةةةةة والتةةةةةأليم والنشةةةةةر فةةةةةي دمشةةةةةق، وبةةةةةرام  تعلةةةةةيم ا

النةةةةةاطقين بهةةةةةا فةةةةةي معهةةةةةد الخرطةةةةةوم الةةةةةدولي للغةةةةةة العربيةةةةةة، واسةةةةةتمرار إصةةةةةدار المعةةةةةاجم 
ةةةةةةةةةا{ ومجلةةةةةةةةةة التعريةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةن معهةةةةةةةةةد تنسةةةةةةةةةيق  36المتخصصةةةةةةةةةة بالمصةةةةةةةةةطلحات ي معجمر

التعريةةةةةةةةةب بالربةةةةةةةةةاط، وكتةةةةةةةةةب ومجةةةةةةةةةالت معهةةةةةةةةةد البحةةةةةةةةةوث والدراسةةةةةةةةةات العربيةةةةةةةةةة ومعهةةةةةةةةةد 
أصةةةةةدرت المنظمةةةةةة  ،الموسةةةةةوعاتالمخطوطةةةةةات ودوراتةةةةةه المتميةةةةةزة بالقةةةةةاهرة وفةةةةةي ميةةةةةدان 

{ مةةةةن موسةةةةوعة أعةةةةالم العلمةةةةاء واألدبةةةةاء العةةةةرب غةةةةينيحةةةةرم ال رينالمجلةةةةد الرابةةةةا والعشةةةة
ضةةةةةةةةخم مةةةةةةةةن إصةةةةةةةةداراتها المتميةةةةةةةةزة، ال هةةةةةةةةاعلةةةةةةةةو موروث حاليةةةةةةةةار  تنكةةةةةةةةبوالمسةةةةةةةةلمين. كمةةةةةةةةا 
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لتصةةةةحيل مسةةةةار نشةةةةرها وحسةةةةن توزيعهةةةةا، والعمةةةةل علةةةةو رقمنتهةةةةا لفائةةةةدة القةةةةار  العربةةةةي. 
مرصةةةةد التةةةةراث العمرانةةةةي والمعمةةةةاري الةةةةذي لةةةةه بعةةةةدظ فةةةةي مجةةةةاالت  كمةةةةا اهتمةةةةت بإنشةةةةاء

بةةةةةةةرازظ والحفةةةةةةةاظ عليةةةةةةةه. وفةةةةةةةي آفةةةةةةةاق اهتماماتهةةةةةةةا بالعمةةةةةةةل  التةةةةةةةراث المعمةةةةةةةاري العربةةةةةةةي وا 
تفاقيةةةةةة تعةةةةةاون لةةةةةربط المنظمةةةةةة بغيرهةةةةةا، فةةةةةي ا 95عقةةةةةدت المنظمةةةةةة أكثةةةةةر مةةةةةن  ،المشةةةةةترك

اون مةةةةةةةا مؤسسةةةةةةةة مجةةةةةةةاالت الثقافةةةةةةةة والتربيةةةةةةةة والعلةةةةةةةوم والمعلومةةةةةةةات ومةةةةةةةن أبرزهةةةةةةةا التعةةةةةةة
الحةةةةي الثقةةةةافي بكتةةةةةاراب وجةةةةائزة الشةةةةةي  حمةةةةدان بةةةةن راشةةةةةد آل مكتةةةةوم. وفةةةةةي مجةةةةال األيةةةةةام 
العربيةةةةةةة والعالميةةةةةةة تصةةةةةةدر المنظمةةةةةةة بيانةةةةةةات لهةةةةةةا صةةةةةةداها فةةةةةةي اليةةةةةةوم العةةةةةةالمي لمحةةةةةةو 
األميةةةةةةةة والمكتبةةةةةةةة المدرسةةةةةةةية واللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة كمةةةةةةةا تربطهةةةةةةةا عالقةةةةةةةات وطيةةةةةةةدة وتعةةةةةةةاون 

لس المتخصصةةةةةةةةة بإحيةةةةةةةةاء دور انظمةةةةةةةةات والمجةةةةةةةةمةةةةةةةةا الم ونفةةةةةةةةاعل ونمشةةةةةةةةترك، وممثلةةةةةةةة
 اللغة العربية في العالم.  

فةةةةةةةي تنفيةةةةةةةذ الخطةةةةةةةة االسةةةةةةةتراتيجية  2017مةةةةةةةا بدايةةةةةةةة العةةةةةةةام  المنظمةةةةةةةةنطلقةةةةةةةت القةةةةةةةد 
والتةةةةةةةةةي اسةةةةةةةةةتعانت فةةةةةةةةةي بنائهةةةةةةةةةا ببيةةةةةةةةةت خبةةةةةةةةةرة عربةةةةةةةةةي وخبةةةةةةةةةرات  2022-2017لسةةةةةةةةةنوات 
بةةةةةه.  الرتقةةةةةاءالمشةةةةةترك وا العربةةةةةي وتوجهاتهةةةةةا نحةةةةةو العمةةةةةل هانطالقةةةةةا مةةةةةن أهةةةةةدافاعالميةةةةةة، 

ومةةةةةن هةةةةةذا المنطلةةةةةق المبنةةةةةي علةةةةةو التخطةةةةةيط المسةةةةةتقبلي، حةةةةةددت الخطةةةةةة ثمانيةةةةةة محةةةةةاور 
ومواجهةةةةةةة  ،أساسةةةةةةية كةةةةةةان علةةةةةةو رأسةةةةةةها مجابهةةةةةةة التحةةةةةةديات التةةةةةةي تواجةةةةةةه الةةةةةةوطن العربةةةةةةي

التحةةةةةةديات التةةةةةةي تعتةةةةةةرال األمةةةةةةن القةةةةةةومي العربةةةةةةي فةةةةةةي ميةةةةةةادين التعلةةةةةةيم والفكةةةةةةر والثقافةةةةةةة 
ألميةةةةةةةة وتطةةةةةةةوير العالقةةةةةةةة بةةةةةةةين اإلعةةةةةةةالم المعاصةةةةةةةر وخدمةةةةةةةة اللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة، ومكافحةةةةةةةة ا

توظيةةةةةةةم العلةةةةةةةوم  ءةوالتعلةةةةةةةيم، وتفعيةةةةةةةل دور مؤسسةةةةةةةات المجتمةةةةةةةا فةةةةةةةي التربيةةةةةةةة ورفةةةةةةةا كفةةةةةةةا
تتشةةةةةعب  ،والبحةةةةةث العلمةةةةةي والتقانةةةةةة. وتحةةةةةت هةةةةةذظ المظلةةةةةة الوارفةةةةةة الظةةةةةالل مةةةةةن المحةةةةةاور

تحسةةةةةين البةةةةةرام  المتعةةةةةددة التةةةةةي تهةةةةةتم بتحقيةةةةةق التفاعةةةةةل الةةةةةواعي مةةةةةا الثقافةةةةةات العالميةةةةةة و 
تعامةةةةةةل الناشةةةةةةئة مةةةةةةا التقانةةةةةةة ووسةةةةةةائط التواصةةةةةةل االجتمةةةةةةاعي، وزيةةةةةةادة فاعليةةةةةةة المشةةةةةةاركة 
المجتمعيةةةةةةة فةةةةةةي جهةةةةةةود الةةةةةةدول األعضةةةةةةاء فةةةةةةي ميةةةةةةادين عمةةةةةةل المنظمةةةةةةة، وبنةةةةةةاء القةةةةةةدرات 
العربيةةةةةةةة فةةةةةةةي اسةةةةةةةتخدام التقانةةةةةةةات الحديثةةةةةةةة وتطةةةةةةةوير المحتةةةةةةةوى الرقمةةةةةةةي العربةةةةةةةي. وتتةةةةةةةوزا 
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هةةةةةةةةتم بالمؤسسةةةةةةةةات التربويةةةةةةةةة والثقافيةةةةةةةةة وتنميةةةةةةةةة األنشةةةةةةةطة المنبثقةةةةةةةةة عةةةةةةةةن هةةةةةةةةذظ البةةةةةةةةرام  لت
صةةةةةةدار المعةةةةةةاجم واالهتمةةةةةةام بالتعريةةةةةةب ورفةةةةةةا  الثقافةةةةةةة العلميةةةةةةة للطفةةةةةةل، وحمايةةةةةةة التةةةةةةراث وا 
قةةةةةةةدرة المعلمةةةةةةةين فةةةةةةةي مواجهةةةةةةةة تحةةةةةةةديات األمةةةةةةةن القةةةةةةةومي العربةةةةةةةي وتطةةةةةةةوير وتفعيةةةةةةةل دور 
مؤسسةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةيم العةةةةةةةةالي فةةةةةةةةي تعلةةةةةةةةيم الكبةةةةةةةةار ودور المدرسةةةةةةةةة فةةةةةةةةي التربيةةةةةةةةة واإلعةةةةةةةةالم 
واالهتمةةةةةةةةةام بالنشةةةةةةةةةر اإللكترونةةةةةةةةةي ورقمنةةةةةةةةةة إصةةةةةةةةةدارات المنظمةةةةةةةةةة منةةةةةةةةةذ إنشةةةةةةةةةائها. وتحةةةةةةةةةت 

تعمةةةةةةل المنظمةةةةةةة علةةةةةةو إرسةةةةةةاء منظومةةةةةةة عصةةةةةةرية ، يايةةةةةةات المحةةةةةةاور الثمانيةةةةةةة وبرامجهةةةةةةا
إلدارة إلكترونيةةةةةةةة ذكيةةةةةةةة لتسةةةةةةةهيل عملهةةةةةةةا وخدمةةةةةةةة الةةةةةةةدول األعضةةةةةةةاء. لقةةةةةةةد تةةةةةةةزامن توجةةةةةةةه 

ومجلةةةةةةةس بةةةةةةةرام  وفريةةةةةةةق  ،يمإرسةةةةةةةاء أدوات متابعةةةةةةةة وتقةةةةةةةو مةةةةةةةا المنظمةةةةةةةة لتنفيةةةةةةةذ خطتهةةةةةةةا 
لمسةةةةةةةتقبل تطمةةةةةةةل  اسةةةةةةةتعدادار وفريةةةةةةةق للشةةةةةةةراكات ليسةةةةةةةد عجةةةةةةةز التمويةةةةةةةل  ،للمتابعةةةةةةةة والتنفيةةةةةةةذ

باديةةةةةةة. وفةةةةةةي إطةةةةةةار كةةةةةةل  سةةةةةةلبياتهأن يكةةةةةةون أفضةةةةةةل مةةةةةةن مةةةةةةاال مازالةةةةةةت إلةةةةةةو المنظمةةةةةةة 
أفةةةةةةردت الخطةةةةةةة مؤشةةةةةةرات أداء ومؤشةةةةةةةرات قيةةةةةةاس تسةةةةةةتطيا المنظمةةةةةةة مةةةةةةن خاللةةةةةةةه  ،ذلةةةةةةك

علةةةةةةةو اإلعةةةةةةةالم كةةةةةةةأداة فاعلةةةةةةةة  المنظمةةةةةةةةرظ. وتركةةةةةةةز متابعةةةةةةةة مةةةةةةةا تةةةةةةةم تنفيةةةةةةةذظ وقيةةةةةةةاس أثةةةةةةة
سةةةةةعت إلةةةةةو بلةةةةةو  ذلةةةةةك عةةةةةن و  ،سةةةةةتفادة منهةةةةةالالإلةةةةةو المةةةةةواطن العربةةةةةي إليصةةةةةال رسةةةةةالتها 

طريةةةةةةةق الموقةةةةةةةا اإللكترونةةةةةةةي والنشةةةةةةةرات المنتظمةةةةةةةة وتكثيةةةةةةةم إصةةةةةةةدار الكتةةةةةةةب والةةةةةةةدوريات 
 وضمان وصولها إلو بغيتها.

دمةةةةةةة الةةةةةةدول ذات ، فةةةةةةي خ2017إن المنظمةةةةةة ترنةةةةةةو إلةةةةةةو فضةةةةةةاء رحةةةةةةب فةةةةةي العةةةةةةام 
حاليةةةةةا النعقةةةةةاد بمةةةةةؤتمر المةةةةةانحين لةةةةةدعم قطةةةةةاا التعلةةةةةيم  األوضةةةةةاا الخاصةةةةةة، فهةةةةةي تعةةةةةد  

فةةةةي الصةةةةومالب باستضةةةةافة كريمةةةةة وسةةةةخية مةةةةن سةةةةمو أميةةةةر دولةةةةة الكويةةةةت، ولنجةةةةا  هةةةةذا 
 المؤتمر ما بعدظ من أمثلة مشابهة في الحسبان لفلسطين وسوريا واليمن وليبيا.     

جامعةةةةةةةةة ومنظمةةةةةةةةات العمةةةةةةةةل لل األمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة ومعهةةةةةةةةاواليةةةةةةةةوم، تتطلةةةةةةةةا المنظمةةةةةةةةة 
أن يكةةةةةون لهةةةةةا حيزهةةةةةا الواسةةةةةا فةةةةةي بنةةةةةاء منظومةةةةةة تعلةةةةةيم عربةةةةةي  إلةةةةةوالعربةةةةةي المشةةةةةترك، 

 المةةةةةدافاكمةةةةةا يهةةةةةتم بالشةةةةةاب العربةةةةةي  ،فاعةةةةةل يهةةةةةتم بالطفةةةةةل وبالرايةةةةةب فةةةةةي محةةةةةو أميتةةةةةه
مسةةةةةةتقبل األمةةةةةةة التعليمةةةةةةي، دقةةةةةةت  حةةةةةةولعةةةةةةن تاريخةةةةةةه والمحةةةةةةافظ علةةةةةةو عراقةةةةةةة أمتةةةةةةه. و 
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ظمةةةةةة نةةةةةاقوس الخطةةةةةر ونبهةةةةةت إلةةةةةو ضةةةةةرورة احتةةةةةواء الموقةةةةةم لتعلةةةةةيم األطفةةةةةال الةةةةةذين المن
ةةةةةةا  ،هم النزاعةةةةةةات والحةةةةةةروب فةةةةةةي المنطقةةةةةةة العربيةةةةةةةتشةةةةةةرد وأعةةةةةةدت لةةةةةةذلك مشةةةةةةروعرا خاصر

 تخصصةةةةةةةها تمةةةةةةةد مجةةةةةةةاالت فةةةةةةةي، و وضةةةةةةةعته أمةةةةةةةام المسةةةةةةةؤولين بجامعةةةةةةةة الةةةةةةةدول العربيةةةةةةةة
 عربٍي أفضل.  من أجل يٍد تعليمٍي أفضل لمستقبلٍ أياديها للجميا المنظمة 
     

 ياألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر -4

بجمهوريةةةةةةةة مدينةةةةةةةة اإلسةةةةةةةكندرية  الرئيسةةةةةةةي اومقرهةةةةةةة 1972ت األكاديميةةةةةةةة عةةةةةةةام ئأنشةةةةةةة
ريب دمجةةةةةال التعلةةةةةيم والتةةةةة فةةةةةيوهةةةةةو منظمةةةةةة عربيةةةةةة متخصصةةةةةة تعمةةةةةل مصةةةةةر العربيةةةةةة، 

 .عربيوبيت خبرة  واالستشارات العلميوالبحث 
   األكاديمي:حور أوال: الم

 :SCIRTAMBEWللجامعات  العلمي. التصنيف أ
 2235ترتيبهةةةةةةا بةةةةةةين جامعةةةةةةات العةةةةةةالم لتحتةةةةةةل المرتبةةةةةةة  فةةةةةةيحققةةةةةةت األكاديميةةةةةةة قفةةةةةةزة 

 العةةةةةةةالميللتصةةةةةةةنيم  2011عةةةةةةةام  5584المرتبةةةةةةةة  فةةةةةةةيبعةةةةةةةد أن كانةةةةةةةت  2016عةةةةةةةام 
 جامعة. 24000للجامعات والذى يضم 

 ب: الكليات والمعاهد: 
تةةةةةةةةةةةم عةةةةةةةةةةةام ، ت والمعاهةةةةةةةةةةةد الموجةةةةةةةةةةةودة حاليةةةةةةةةةةةار باألكاديميةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةالوة علةةةةةةةةةةةو الكليةةةةةةةةةةةا

 إنشاء  2015/2016
  الصةةةةةةةيدلة بموافقةةةةةةةة المجلةةةةةةةس  فةةةةةةةيكليةةةةةةةة الصةةةةةةةيدلة لمةةةةةةةنل درجةةةةةةةة البكةةةةةةةالوريوس

 األعلو للجامعات المصرية )دولة المقر(.
  كليةةةةةةةة اللغةةةةةةةة واإلعةةةةةةةالم باإلسةةةةةةةكندرية تضةةةةةةةم أقسةةةةةةةام اللغةةةةةةةة واإلعةةةةةةةالم والترجمةةةةةةةة

 والدراسات اإلنسانية.
 المجاالت البحرية. فيلدراسات العليا البحرية لتقديم برام  الدراسات العليا معهد ا 
 إلعداد القادة. يالمعهد العرب 
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 ج: الدرجات العلمية الجديدة:

 –والرسةةةومات بالحاسةةةب  المتعةةةددةالوسةةةائط  فةةةيبكةةةالوريوس  –المحاسةةةبة فةةةي بكةةةالوريوس 
مجةةال  فةةي ودكتةةوراظماجسةةتير  –ون القةةان فةةيالفلسةةفة  دكتةةوراظ –اإلدارة  فةةيدكتةةوراظ مهنيةةة 

 فةي مهنيماجستير  –اللغة اإلنجليزية  فيوأكاديمي  مهنيماجستير  –اللغويات التطبيقية 
هندسةةةةة  فةةةةيماجسةةةةتير  – ا داب فةةةةيواألكةةةةاديمي  المهنةةةةيالماجسةةةةتير  –الملكيةةةةة الفكريةةةةة 
نولوجو علةةةةوم النةةةةانوتك فةةةةيماجسةةةةتير  – األوروبةةةةي االتحةةةةادبالتعةةةةاون مةةةةا  النةةةةانوتكنولوجي
 .األوروبي االتحادبالتعاون ما 

 الدولية: واالعترايات االعتماداتد: 
  البكةةةةةةةةةةةالوريوس بمرحلتةةةةةةةةةةةيمعادلةةةةةةةةةةةة كافةةةةةةةةةةةة البةةةةةةةةةةةرام  لجميةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةهادات األكاديميةةةةةةةةةةةة 

 المجلس األعلو للجامعات المصرية )دولة المقر(. منوالدراسات العليا 
 واالعتمادالهيئة القومية لضمان جودة التعليم  اعتماد ANANN. 
  والمواصةةةةةةةةةةةةةفات القياسةةةةةةةةةةةةةية  1009001شةةةةةةةةةةةةةهادة الموائمةةةةةةةةةةةةةة للمواصةةةةةةةةةةةةةفات القياسةةةةةةةةةةةةةية

000N0 12001  من قبل هيئةVAD .النرويجية 
  المعهةةةةةةد الملكةةةةةةي للمهندسةةةةةةين المعمةةةةةةاريين البريطةةةةةةانيين  اعتمةةةةةةادتجديةةةةةةدA1IN  لمةةةةةةدة

 سنوات. 5
 باعتمةةةةةةةادمةةةةةةن قبةةةةةةل المفوضةةةةةةةية األوروبيةةةةةةة  البحةةةةةةةرينظةةةةةةم التعلةةةةةةةيم والتةةةةةةدريب  اعتمةةةةةةاد 

 .األوروبي االتحادمعترم به وفقار لمتطلبات  عربياديمية كمعهد األك
 البتةةةةةةةرول مةةةةةةةن قبةةةةةةةل منصةةةةةةةات للعةةةةةةةاملين علةةةةةةةو  اإللكترونةةةةةةةيبةةةةةةةرام  التعلةةةةةةةيم  اعتمةةةةةةةاد

 .0T1P0منظمة 
 برنةةةةةةةةام  البتةةةةةةةةرول والغةةةةةةةةاز مةةةةةةةةن قبةةةةةةةةل الهيئةةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةة للمقةةةةةةةةاولين البحةةةةةةةةرين  اعتمةةةةةةةةاد

1CMN .اإلنجليزية 
 البضةةةةةةةةةائا  لمرحلةةةةةةةةةي المهنةةةةةةةةةيمةةةةةةةةةنل الةةةةةةةةةدبلوم األكاديميةةةةةةةةةة كمركةةةةةةةةةز معتمةةةةةةةةةد ل اعتمةةةةةةةةةاد

 العالمية.  A1NPNواللوجستيات من قبل منظمة 
 



 
21 

 موجزتقرير 
 المتخصصةالعربية حول أنشطة المنظمات 

 لمةةةةةنل الةةةةةرخا التأهيليةةةةةة  قةةةةةوميواللوجسةةةةةتيات كمركةةةةةز  الةةةةةدوليمعهةةةةةد النقةةةةةل  اعتمةةةةةاد
 .ALNمن قبل المنظمة األوروبية للوجستيات 

 الةةةةةدولي لالتفةةةةةاقاألكاديميةةةةةة مةةةةةن قبةةةةةل شةةةةةبكة األمةةةةةم المتحةةةةةدة  اعتمةةةةةاد  A bNlG N 

Mlca mo 
  مجةةةةةةةاالت حقةةةةةةةوق  فةةةةةةةي االسةةةةةةةتدامةوالحصةةةةةةةول علةةةةةةةو شةةةةةةةهادة التوافةةةةةةةق مةةةةةةةا معةةةةةةةايير

 اإلنسان ومعايير العمل والبيئة ومكافحة الفساد.
 ها : عضوية المنظمات والجامعات الدولية:

  للجامعات البحرية. الدولي لالتحاد التنفيذيالمجلس 
  الجامعات البحرية الدولية باتحادلجنة السياسات والتخطيط. 
 .مجلس أمناء الجامعات البحرية الدولية 
  العاليلتطوير التعليم  البريطاني المصريمجلس األمناء. 
  منظمةةةةةةةةI1CM0  العالميةةةةةةةة )أكبةةةةةةةر منظمةةةةةةةة بحريةةةةةةةة وتضةةةةةةةم أكبةةةةةةةر قاعةةةةةةةدة بيانةةةةةةةات

 .(شحن بحرى علو مستوى العالم
  منظمةةةةةةNNM0I  مجةةةةةةال علةةةةةةوم إدارة  فةةةةةيتجمةةةةةا الكليةةةةةةات الرائةةةةةةدة  التةةةةةةياألمريكيةةةةةةة

 .األعمال
 0لبرنةةةةةةام  تحةةةةةةالم الجامعةةةةةةات  االنضةةةةةةمامNT مجةةةةةةال البرمجيةةةةةةات وتقةةةةةةديم خبةةةةةةرة  فةةةةةةي

دارة  فةةةةةةةةةيتطبيقيةةةةةةةةةة  مجةةةةةةةةةاالت المحاسةةةةةةةةةبة والرقابةةةةةةةةةة إلدارة رأس المةةةةةةةةةال والتخطةةةةةةةةةيط وا 
 المنشأت.

 الدولية: االتفاقياتو: 
  وبروتوكةةةةول تعةةةةاون مةةةةا العديةةةةد مةةةةن الجامعةةةةات العربيةةةةة  اتفاقيةةةةة 50توقيةةةةا أكثةةةةر مةةةةن

 .والعالمية
 العةةةةاليالتعلةةةةيم  فةةةةيتعةةةةاون مةةةةا الشةةةةبكة العربيةةةةة للقيةةةةادة  اتفةةةةاق NAALAA واختيةةةةار 

 إلعداد القيادات باألكاديمية مركزار إقليميار لها. العربيالمعهد 
 1تعةةةةةةةاون مةةةةةةةا مؤسسةةةةةةةة  اتفةةةةةةةاقVT Acum oPlI  االعتةةةةةةةراممجةةةةةةةال  فةةةةةةةياالسةةةةةةةترالية 

 المتبادل للشهادات وفق فرا عمل.
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  بروتوكةةةةةةةول تعةةةةةةةاون مةةةةةةةا هيئةةةةةةةةTo ralI بريطانيةةةةةةةة وهةةةةةةةو أكبةةةةةةةر الهيئةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة ال
 .لتطوير التعليم ومنل الشهادات العلمية

 علةةةةةةةو أجهةةةةةةةزة  التفتةةةةةةةي مجةةةةةةةال  فةةةةةةةيتعةةةةةةةاون مةةةةةةةا هيئةةةةةةةة التصةةةةةةةنيم اليابانيةةةةةةةة  اتفةةةةةةةاق
ومعةةةةةدات السةةةةةالمة علةةةةةو ظهةةةةةر السةةةةةفن ومةةةةةنل الشةةةةةهادات المشةةةةةتركة والتعريةةةةةم بةةةةةدور 

 هيئات التصنيم الدولية.
 

 :ثانيًا: محور القدرة المؤسسية
 :: التوسعاتأ
تطةةةةةةةةةوير البنيةةةةةةةةةة األساسةةةةةةةةةية  فةةةةةةةةةيالضةةةةةةةةةخمة السةةةةةةةةةنوية  االسةةةةةةةةةتثماراتعةةةةةةةةةالوة علةةةةةةةةةو  -

 والوسائل المساعدة تم 
  ن( مكةةةةون مةةةةن طةةةةابق ا)أسةةةةو  الةةةةواديإنشةةةةاء مبنةةةةو جديةةةةد لفةةةةرا األكاديميةةةةة بجنةةةةوب

رة أرضو وأربعة أدوار   لخدمة المحافظات الجنوبية.ُمكر 
  أرضةةةةةو وخمسةةةةةة   ون مةةةةةن دورقيةةةةةر مكةةةةة بةةةةةأبيإنشةةةةةاء مبنةةةةةو جديةةةةةد لكليةةةةةة الهندسةةةةةة

رةطوابق     .ُمكر 
  شةةةةةراء قطعةةةةةة أرال بالقريةةةةةة الذكيةةةةةة بمدينةةةةةة القةةةةةاهرة إلقامةةةةةة فةةةةةرا جديةةةةةد لألكاديميةةةةةة

 يضم كافة التخصصات ليمثل مركز متميز.
  إعةةةةةةادة تشةةةةةةغيل فةةةةةةرا األكاديميةةةةةةة ببورفةةةةةةؤاد بمدينةةةةةةة بورسةةةةةةعيد بعةةةةةةد إعةةةةةةادة هيكلتةةةةةةه

ضافة تخصصات جديدة.  وا 
 

 التعليم والتدريب: ب: تطوير وسا ل وأدوات
 والتكنولوجيةةةةةةا يضةةةةةةم ثالثةةةةةةة  البحةةةةةةريمركةةةةةةز للمحاكيةةةةةةات البحريةةةةةةة بكليةةةةةةة النقةةةةةةل  ءإنشةةةةةةا

يرفةةةةةةةةةةة  –السةةةةةةةةةةائلة  الصةةةةةةةةةةبنةةةةةةةةةةاقالت  –أنةةةةةةةةةةواا مةةةةةةةةةةن المحاكيةةةةةةةةةةات )يرفةةةةةةةةةةة قيةةةةةةةةةةادة 
 منطقة الشرق األوسط. فيالماكينات( والفريد من نوعه 
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  مات البحريةةةةةةةة مجةةةةةةةال الخةةةةةةةد احتياجةةةةةةةاتإنشةةةةةةةاء محةةةةةةةاكو الموقةةةةةةةا الةةةةةةةديناميكو لتلبيةةةةةةةة
وتةةةةةداول البضةةةةةةائا  روافةةةةةاكمةةةةةا تةةةةةم إنشةةةةةاء محةةةةةاكو  .البتروليةةةةةة البعيةةةةةدة عةةةةةن السةةةةةاحل

از محاكةةةةةاة لغةةةةةرال هةةةةةج 6جهةةةةةاز محاكةةةةةاظ للخةةةةةرائط اإللكترونيةةةةةة وعةةةةةدد  12وتركيةةةةةب 
 القيادة.

  للصةةةةةةةةةةوتيات والمرئيةةةةةةةةةةات بفةةةةةةةةةةرا القةةةةةةةةةةاهرة وأخةةةةةةةةةةر بفةةةةةةةةةةرا  مركةةةةةةةةةةزي أسةةةةةةةةةةتوديوإنشةةةةةةةةةةاء
مجةةةةال اإلعةةةةالم علةةةةةو  فةةةةيمتخصةةةةا  اإلسةةةةكندرية كةةةةأول اسةةةةتوديو أكةةةةاديمي متكامةةةةةل

 مستوى الجامعات بالشرق األوسط.
  معمل قائم. 47معمل جديد وتطوير  63إنشاء 
 

 ين:ثالثًا: محور الدراس
 ا: جوا ز وبطوالت:

  األبطةةةةةالببطولةةةةةة العةةةةةالم لإلسةةةةةكوا  للسةةةةةيدات وبطولةةةةةة  الشةةةةةربينيفةةةةةوز الطالبةةةةةة/ نةةةةةور 
 تاري  اللعبة. فيهذا اللقب بالواليات المتحدة األمريكية كأصغر العبة تحقق 

  الكةةةةةةرة الطةةةةةةائرة للسةةةةةةيدات  فةةةةةةي لألنديةةةةةةةببطولةةةةةةة أفريقيةةةةةةا  الشةةةةةةاميفةةةةةةوز الطالبةةةةةةة/ أيةةةةةةة
 وحصولها علو افضل العبة بأفريقيا.

  فةةةةةةةةوز فريةةةةةةةةق األكاديميةةةةةةةةة بةةةةةةةةالمركز األول علةةةةةةةةو مسةةةةةةةةتوى الشةةةةةةةةرق األوسةةةةةةةةط وجنةةةةةةةةوب
 أفريقيا بمسابقة البرمجيات العالمية بروسيا.

 النهائيةةةةةةات األوليمبيةةةةةةة للمسةةةةةةابقة الدوليةةةةةةة  فةةةةةةية بةةةةةةالمركز األول فةةةةةةوز فريةةةةةةق األكاديميةةةةةة
 .A0D 2015للغواصات البحرية األلية  

  حصةةةةةةةول األكاديميةةةةةةةة علةةةةةةةو المركةةةةةةةز الثالةةةةةةةث علةةةةةةةو مسةةةةةةةتوى العةةةةةةةالم وجةةةةةةةائزة افضةةةةةةةل
وحصةةةةل فريةةةةق المةةةةدارس الةةةةذى تةةةةم اإلشةةةةرام عليةةةةه ، للحاسةةةةبات اإللكترونيةةةةة اسةةةةتخدام

عةةةةةةدادهم بمعرفةةةةةةة األكاديميةةةةةةة علةةةةةةو ا لمركةةةةةةز األول علةةةةةةو مسةةةةةةتوى العةةةةةةالم بمسةةةةةةابقة وا 
 بالصين. A0I0 – M T 2015روبوت كرة القدم 
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 مجال تمكين الشباب: يي اتفاقياتب: 
  مةةةةةذكرة تفةةةةةاهم مةةةةةا شةةةةةركة ميرسةةةةةك للخطةةةةةوط المالحيةةةةةة إلنشةةةةةاء مركةةةةةز تةةةةةدريب داخةةةةةل

 وخلق فرا عمل. البحرياألكاديمية للتدريب 
  ختيةةةةةةةةةةار اكنولوجيةةةةةةةةةةا بالصةةةةةةةةةةين، و العالميةةةةةةةةةةة للت يمةةةةةةةةةةذكرة تفةةةةةةةةةةاهم مةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةركة هةةةةةةةةةةاواو

الوحيةةةةةةةةةدة للشةةةةةةةةةركة بالمنطقةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة  االستشةةةةةةةةةاريةاألكاديميةةةةةةةةةة لتكةةةةةةةةةون المؤسسةةةةةةةةةة 
وتةةةةةةةدريب طلبةةةةةةةة األكاديميةةةةةةةة بالمعامةةةةةةةل الخاصةةةةةةةة بالشةةةةةةةركة تمهيةةةةةةةدار إللحةةةةةةةاقهم بسةةةةةةةوق 

 العمل.
 تعةةةةةاون مةةةةةا منظمةةةةةة األمةةةةةم المتحةةةةةدة للتنميةةةةةة الصةةةةةناعية  اتفةةةةةاقODINU مجةةةةةال  فةةةةةي

 الوظائم الخضراء. فيلشباب لتأهيلهم التدريب وبناء قدرات ا
 

 :عربيرابعًا: محور األكاديمية كمنظمة عربية متخصصة وبيت خبرة 
  1حصةةةةةةةلت األكاديميةةةةةةةة علةةةةةةةو شةةةةةةةهادة تقةةةةةةةدير مةةةةةةةن المنظمةةةةةةةة البحريةةةةةةةة الدوليةةةةةةةةC0 

كمةةةةةا تةةةةةةم  .المنطقةةةةةةة العربيةةةةةة والعةةةةةالم فةةةةةي البحةةةةةريخدمةةةةةة مجتمةةةةةةا النقةةةةةل  فةةةةةيلةةةةةدورها 
األكاديميةةةةةةة الشةةةةةةريك  باعتبةةةةةةارمةةةةةةة البحريةةةةةةة الدوليةةةةةةة تجديةةةةةةد مةةةةةةذكرة التفةةةةةةاهم مةةةةةةا المنظ

 بالمنطقة. الفنيتنفيذ برام  التعاون  في الرئيسي
 1المنظمةةةةةةةة البحريةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة  مةةةةةةةا اتفةةةةةةةاقC0  إلنشةةةةةةةاء أول مركةةةةةةةز لدراسةةةةةةةة وتحليةةةةةةةل

حةةةةةةةوادث السةةةةةةةفن بالمنطقةةةةةةةة العربيةةةةةةةة والشةةةةةةةرق األوسةةةةةةةط  باألكاديميةةةةةةةة لتصةةةةةةةبل مركةةةةةةةزار 
 ها لكافة الدول العربية.إقليميار لهذظ الخدمات وتقديم

 إعةةةةةةةداد ملةةةةةةةم جمهوريةةةةةةةة مصةةةةةةةر العربيةةةةةةةة للتقيةةةةةةةيم ار بشةةةةةةةأن األكاديميةةةةةةةة جهةةةةةةةود بةةةةةةةذلت
 1C0مةةةةةةن قبةةةةةةل المنظمةةةةةةة البحريةةةةةةةة  واعتمةةةةةةةادظ البحةةةةةةريالمسةةةةةةتقل للتعلةةةةةةيم والتةةةةةةدريب 

جهودهةةةةا لعةةةةودة  تبةةةةذل البحةةةةري، كمةةةةابالقائمةةةةة البيضةةةةاء للتعلةةةةيم والتةةةةدريب  واسةةةةتمرارها
عةةةةةةةادة  التنفيةةةةةةةذيار بةةةةةةةالمجلس العربيةةةةةةةة عضةةةةةةةو مصةةةةةةةر جمهوريةةةةةةةة   انتخةةةةةةةابللمنظمةةةةةةةة وا 

 أخر. عربيالمملكة المغربية كعضو 
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 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية -5

 

، منظمةةةةةةةة متخصصةةةةةةةة بالتنميةةةةةةةة اإلداريةةةةةةةةتعةةةةةةةد المنظمةةةةةةةة العربيةةةةةةةة للتنميةةةةةةةة اإلداريةةةةةةةة 
منبثقةةةةةةةة عةةةةةةةن جامعةةةةةةةة الةةةةةةةدول العربيةةةةةةةة، تسةةةةةةةهم فةةةةةةةي بنةةةةةةةاء قةةةةةةةدرات المنظمةةةةةةةات وتطةةةةةةةوير 

ثةةةةةةراء ونشةةةةةةر وتحسةةةةةةين أدائ هةةةةةةا، وتنميةةةةةةة وتطةةةةةةوير مهةةةةةةارات ومعةةةةةةارم المةةةةةةوارد البشةةةةةةرية، وا 
المعرفةةةةةةةة والفكةةةةةةةر والممارسةةةةةةةات اإلداريةةةةةةةة الحديثةةةةةةةة، مةةةةةةةن خةةةةةةةالل الخةةةةةةةدمات االستشةةةةةةةارية 
والبحةةةةةةةةةةةوث والدراسةةةةةةةةةةةات، والبةةةةةةةةةةةرام  التدريبيةةةةةةةةةةةة، والفعاليةةةةةةةةةةةات واالجتماعةةةةةةةةةةةات المهنيةةةةةةةةةةةة، 

افةةةةةةة أرجةةةةةةاء الةةةةةةوطن واإلصةةةةةةدارات والةةةةةةدوريات والترجمةةةةةةة، والجةةةةةةوائز المتخصصةةةةةةة فةةةةةةي ك
 العربي.

انطالقرةةةةةةةةا مةةةةةةةةن دور المنظمةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة للتنميةةةةةةةةة اإلداريةةةةةةةةة كبيةةةةةةةةت خبةةةةةةةةرظ استشةةةةةةةةاري 
عربةةةةةةي، تقةةةةةةوم المنظمةةةةةةة بتقةةةةةةديم خةةةةةةدماتها االستشةةةةةةارية للعديةةةةةةد مةةةةةةن األجهةةةةةةزة الحكوميةةةةةةة 
والمؤسسةةةةةةةةات العامةةةةةةةةة ومؤسسةةةةةةةةات القطةةةةةةةةاا الخةةةةةةةةاا علةةةةةةةةو مسةةةةةةةةتوى الةةةةةةةةوطن العربةةةةةةةةي. 

العمليةةةةة التةةةةي اكتسةةةةبتها المنظمةةةةة خةةةةالل عملهةةةةا فةةةةي ويسةةةةتند ذلةةةةك إلةةةةو الخبةةةةرة العلميةةةةة و 
مجةةةةةةةال االستشةةةةةةةارات والدراسةةةةةةةات والبحةةةةةةةوث التطبيقيةةةةةةةة منةةةةةةةذ بدايةةةةةةةة إنشةةةةةةةائها فةةةةةةةي عةةةةةةةام 

لةةةةةو سةةةةةمعتها المهنيةةةةةة والتزامهةةةةةا بةةةةةأعلو معةةةةةايير الجةةةةةودة والمهنيةةةةةة فةةةةةي العمةةةةةل 1961 ، وا 
 االستشاري.

عديةةةةةد مةةةةةن ( خدمةةةةةة استشةةةةةارية متنوعةةةةةة لل250لقةةةةةد قةةةةةدمت المنظمةةةةةة مةةةةةا يزيةةةةةد علةةةةةو )
الةةةةةةةةوزارات واألجهةةةةةةةةزة والمؤسسةةةةةةةةات الحكوميةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةاالت التنظةةةةةةةةيم اإلداري، 
عةةةةةةةةةةةادة الهيكلةةةةةةةةةةةة، واألجةةةةةةةةةةةور، وتحديةةةةةةةةةةةد االحتياجةةةةةةةةةةةات التدريبيةةةةةةةةةةةة، ووضةةةةةةةةةةةا الخطةةةةةةةةةةةط  وا 
التدريبيةةةةةةةةةةةةة، وتصةةةةةةةةةةةةنيم وتوصةةةةةةةةةةةةيم الوظةةةةةةةةةةةةائم، والتخطةةةةةةةةةةةةيط االسةةةةةةةةةةةةتراتيجي، والةةةةةةةةةةةةنظم 

مةةةةةةةةةةةةات، واللةةةةةةةةةةةةوائل اإلداريةةةةةةةةةةةةة والتشةةةةةةةةةةةةريعات، وموازنةةةةةةةةةةةةة األداء والبةةةةةةةةةةةةرام ، ونظةةةةةةةةةةةةم المعلو 
 .والمالية، وخطط اإلصال  والتطوير، والدراسات التشخيصية التقييمية

 



 
26 

 موجزتقرير 
 المتخصصةالعربية حول أنشطة المنظمات 

تقةةةةةةوم المنظمةةةةةةة العربيةةةةةةة للتنميةةةةةةة اإلداريةةةةةةة بعقةةةةةةد المةةةةةةؤتمرات والملتقيةةةةةةات والنةةةةةةدوات و 
وور  العمةةةةةةةل واالجتماعةةةةةةةات المهنيةةةةةةةة واللقةةةةةةةاءات المتخصصةةةةةةةة بصةةةةةةةورة دوريةةةةةةةة. وتعقةةةةةةةد 

باإلعةةةةةداد والتنظةةةةةيم والتمويةةةةةل الكامةةةةةل لهةةةةةا، أو باالشةةةةةتراك  المنظمةةةةةة هةةةةةذظ الفعاليةةةةةات إمةةةةةا
وتهةةةةةةدم المنظمةةةةةةة مةةةةةةن . والتعةةةةةةاون مةةةةةةا جهةةةةةةات ومنظمةةةةةةات عربيةةةةةةة أو إقليميةةةةةةة أو دوليةةةةةةة

القيةةةةةام بهةةةةةذظ األنشةةةةةطة إلةةةةةو تةةةةةوفير تجمعةةةةةات وملتقيةةةةةات تتةةةةةيل لألطةةةةةرام المشةةةةةاركة فيهةةةةةا 
التنميةةةةةةةةةةة  التفاعةةةةةةةةةةل وتبةةةةةةةةةةادل ا راء والمعلومةةةةةةةةةةات، ومناقشةةةةةةةةةةة القضةةةةةةةةةةايا المعاصةةةةةةةةةةرة فةةةةةةةةةةي

، تةةةةةةم إنجةةةةةةاز وتنفيةةةةةةذ 2016وخةةةةةةالل العةةةةةةام  اإلداريةةةةةةة علةةةةةةو المسةةةةةةتوى العربةةةةةةي والةةةةةةدولي. 
 ( ورشة عمل.59( ندوات، )3( ملتقيات، )6( مؤتمرات، )7)

خةةةةةةةدمات تدريبيةةةةةةةة ذات جةةةةةةةودة عاليةةةةةةةة ووفقةةةةةةةار ألعلةةةةةةةو المواصةةةةةةةفات المنظمةةةةةةةة تقةةةةةةةدم و 
التدريبيةةةةةةةةة بكةةةةةةةةل  تؤكةةةةةةةةد علةةةةةةةةو أهميةةةةةةةةة تفعيةةةةةةةةل العمليةةةةةةةةةو والمعةةةةةةةةايير المهنيةةةةةةةةة المعتمةةةةةةةةدة. 

مكوناتهةةةةةا بدايةةةةةة بالتحديةةةةةد الةةةةةدقيق لالحتياجةةةةةات التدريبيةةةةةة، ثةةةةةم تصةةةةةميم البةةةةةرام  المناسةةةةةبة 
لتلةةةةةك االحتياجةةةةةات، يلةةةةةي ذلةةةةةك التنفيةةةةةذ والتقيةةةةةيم المهنةةةةةي، ثةةةةةم قيةةةةةاس أثةةةةةر التةةةةةدريب مةةةةةةن 

وقةةةةةد أنجةةةةةزت المنظمةةةةةة  أجةةةةةل تحقيةةةةةق الغةةةةةرال مةةةةةن النشةةةةةاط التةةةةةدريبي بكفةةةةةاءة وفاعليةةةةةة.
( برنةةةةةةةام  فةةةةةةةي مجةةةةةةةال البةةةةةةةرام  121)رام  اإلداريةةةةةةةة والبةةةةةةة ( برنةةةةةةةام  فةةةةةةةي مجةةةةةةةال257)

فةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةال تكنولوجيةةةةةةةةةا  ( برنةةةةةةةةةام 76)والةةةةةةةةةدبلومات والشةةةةةةةةةهادات المهنيةةةةةةةةةة، والماليةةةةةةةةةة 
 ( برنام  في مجال المكتبات والمعلومات.20)المعلومات، و

وعملةت مكتبةة الرقميةة وفي مجال نشر الفكر والمعرفة والمعلومات، أنشةأت المنظمةة ال
تاحة المصادر الرقمية في موضوعات اإلدارة والتكنولوجيا وما يتعلق بها مةن  اقتناءعلو  وا 

عنةوان عربةي وأجنبةي فةي مختلةم مجةاالت علةوم  (4000. حيث تتضمن )علوم اجتماعية
)مليةةةون(  1,000,000بوابةةةة عربيةةةة للمعلومةةةات اإلداريةةةة تشةةةتمل علةةةو أكثةةةر مةةةن ، و اإلدارة

رسةةةةالة دكتةةةةوراظ فةةةةي مجةةةةاالت علةةةةوم اإلدارة  (400)، وصةةةةفحة فةةةةي مختلةةةةم علةةةةوم اإلدارة
( ألةةةم عنةةةوان لجهةةةات حكوميةةةة 20قاعةةةدة للعنةةةاوين تشةةةتمل علةةةو أكثةةةر مةةةن )، و المختلفةةةة

قاعةةةةدة للةةةةدوريات العالميةةةةة، تشةةةةتمل علةةةةو ، و وخاصةةةةة فةةةةي مختلةةةةم أنحةةةةاء الةةةةوطن العربةةةةي
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التةةةي قاعةةةدة القةةةوانين والتشةةةريعات ، و ( دوريةةةة فةةةي مجةةةال اإلدارة100نصةةةوا أكثةةةر مةةةن )
 علو قوانين العمل في معظم الدول العربية.تمل تش

ةةةةةةةا بنشةةةةةةةاط النشةةةةةةةر كمةةةةةةةا  ةةةةةةةا خاصر تةةةةةةةولي المنظمةةةةةةةة العربيةةةةةةةة للتنميةةةةةةةة اإلداريةةةةةةةة اهتمامر
األدوات الرئيسةةةةةة لممارسةةةةةة دورهةةةةةا وتحقيةةةةةق رسةةةةةالتها، وذلةةةةةك مةةةةةن أحةةةةةد العلمةةةةةي باعتبةةةةةارظ 

 خةةةةةةةالل إثةةةةةةةراء المعةةةةةةةارم والممارسةةةةةةةات اإلداريةةةةةةةة لةةةةةةةدى الممارسةةةةةةةين واألكةةةةةةةاديميين علةةةةةةةو
تشةةةةةةمل بحوثةةةةةةار ودراسةةةةةةات ( إصةةةةةةدار 31. وقةةةةةةد تةةةةةةم إنتةةةةةةا  ونشةةةةةةر )امتةةةةةةداد العةةةةةةالم العربةةةةةةي

، وترجمةةةةةةات وأدلةةةةةةة تتنةةةةةةاول معظةةةةةةم موضةةةةةةوعاتها قضةةةةةةايا التنميةةةةةةة اإلداريةةةةةةةوأوراق علميةةةةةةة 
( معةةةةةةةةةارال كتةةةةةةةةةب فةةةةةةةةةي عواصةةةةةةةةةم عربيةةةةةةةةةة 8( مجةةةةةةةةةالت دوريةةةةةةةةةة، وشةةةةةةةةةاركت فةةةةةةةةةي )3و)

 متنوعة. 

 والموضةوعات اإلدارة مجةال فةي األجنبيةة الكتةب مةن عةدد ترجمةةت المنظمةة بوقامة

 علةو بهةدم تعزيةز الفكةر اإلداري العربةي، وبهةدم التعةرم العربية، اللغة إلو بها المتصلة

مةةن أطروحةات نظريةةة وممارسةات فةةي مجةال التنميةةة اإلداريةةة  علةمإليةةه ال وصةل مةةا أحةدث
 تقةوم كمةا د،أفةرا لمةؤلفين المتميةزة المؤلفةات بترجمةة المنظمةة وتقةوم العربي. القار  إلو ونقله

 .اإلداري واإلصال  اإلدارية التنمية مجال في العاملة الدولية المؤسسات مطبوعات بترجمة

ةةةةةةةةةا لثقافةةةةةةةةةة التميةةةةةةةةةز وجةةةةةةةةةودة األداء، وتةةةةةةةةةأطيررا للتنةةةةةةةةةافس بةةةةةةةةةين األجهةةةةةةةةةزة اإلداريةةةةةةةةةة  ودعمر
واألفةةةةةةةراد، وتشةةةةةةةجيعار للبةةةةةةةاحثين واألكةةةةةةةاديميين والممارسةةةةةةةين والمةةةةةةةوظفين العةةةةةةةرب والمؤسسةةةةةةةات 

تبنةةةةةةو المنظمةةةةةةة وتُةةةةةةدير عةةةةةةددا مةةةةةةن الجةةةةةةوائز التقديريةةةةةةة التشةةةةةةجيعية المتخصصةةةةةةة العربيةةةةةةة، ت
هةةةةةةي  جةةةةةةائزة الشةةةةةةارقة ألطروحةةةةةةات الةةةةةةدكتوراظ فةةةةةةي العلةةةةةةوم اإلداريةةةةةةة فةةةةةةي الةةةةةةوطن العربةةةةةةي، 
وجةةةةةائزة الملةةةةةك سةةةةةلمان بةةةةةن عبةةةةةد العزيةةةةةز لةةةةةإلدارة المحليةةةةةة العربيةةةةةة، وجةةةةةائزة األميةةةةةر محمةةةةةد 

جةةةةةةةةائزة بغةةةةةةةةداد الدوليةةةةةةةةة ألفضةةةةةةةةل بةةةةةةةةن فهةةةةةةةةد ألفضةةةةةةةةل أداء خيةةةةةةةةري فةةةةةةةةي الةةةةةةةةوطن العربةةةةةةةةي، و 
أطروحةةةةة دكتةةةةوراظ فةةةةي العلةةةةوم المحاسةةةةبية فةةةةي الةةةةوطن العربةةةةي، ومسةةةةابقة تةةةةأليم كتةةةةاب فةةةةةي 

 .مجال تنمية الشباب، وجاري العمل علو مشروا جائزة الشارقة في المالية العامة
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 :2017األهداف والبرام  واألنشطة خالل العام 
، منهةةةةةةةةا 2017عةةةةةةةةة خةةةةةةةةالل العةةةةةةةةام تخطةةةةةةةةط المنظمةةةةةةةةة لتنفيةةةةةةةةذ بةةةةةةةةرام  تدريبيةةةةةةةةة متنو 

( برنةةةةةةةام  فةةةةةةةي مجةةةةةةةال البةةةةةةةرام  162( برنةةةةةةةام  فةةةةةةةي مجةةةةةةةال البةةةةةةةرام  اإلداريةةةةةةةة، و)188)
( برنةةةةةةةةام  فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةال تكنولوجيةةةةةةةةةا 114الماليةةةةةةةةة والةةةةةةةةدبلومات والشةةةةةةةةهادات المهنيةةةةةةةةةة، و)

( برنةةةةةةةةةةام  فةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةال المكتبةةةةةةةةةةات والمعلومةةةةةةةةةةات وبةةةةةةةةةةرام  الصةةةةةةةةةةم 41المعلومةةةةةةةةةةات، و)
 وضعام السما.

( مةةةةةةةؤتمرات فةةةةةةةي 6ة والفعاليةةةةةةةات تسةةةةةةةتهدم المنظمةةةةةةةة تنفيةةةةةةةذ )وفةةةةةةةي مجةةةةةةةال األنشةةةةةةةط
دارة المةةةةةةةةةةوارد البشةةةةةةةةةةرية، واإلبةةةةةةةةةةداا والتجديةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةةي اإلدارة،  مجةةةةةةةةةةال الغةةةةةةةةةةذاء والةةةةةةةةةةدواء، وا 
دارة المستشةةةةةةفيات، والعالقةةةةةةات العامةةةةةةة، باإلضةةةةةةافة إلةةةةةةو  واإلصةةةةةةال  اإلداري والتنميةةةةةةة، وا 

ربيةةةةةة وأجنبيةةةةةة ( ورشةةةةةة عمةةةةةل فةةةةةي مةةةةةدن وعواصةةةةةم ع50( نةةةةةدوات، و)5( ملتقيةةةةةات، و)6)
مختلفةةةةةةة. كمةةةةةةا تخطةةةةةةط لعقةةةةةةد لقةةةةةةائين مةةةةةةن لقةةةةةةاءات التجةةةةةةارب اإلداريةةةةةةة الناجحةةةةةةة، وتنفيةةةةةةذ 

( اجتماعةةةةةات مهنيةةةةةة يشةةةةةارك بهةةةةةا رؤسةةةةةاء وقةةةةةادة أجهةةةةةزة التطةةةةةوير والتحةةةةةديث اإلداري، 3)
ومةةةةةةةديري إدارات التةةةةةةةدريب واالبتعةةةةةةةاث، ومةةةةةةةديري مةةةةةةةدارس ومعاهةةةةةةةد اإلدارة فةةةةةةةي الةةةةةةةوطن 

 العربي.
ثةةةةةراء  الفكةةةةةر والمعرفةةةةةة والمعلومةةةةةات، تخطةةةةةط المنظمةةةةةة لتطةةةةةوير وفةةةةةي مجةةةةةال نشةةةةةر وا 

صةةةةةةةةةةدار ونشةةةةةةةةةةر ) ( مةةةةةةةةةةن الدراسةةةةةةةةةةات 60وتحسةةةةةةةةةةين المكتبةةةةةةةةةةة الرقميةةةةةةةةةةة ومحتوياتهةةةةةةةةةةا، وا 
واألبحةةةةةةةةةةاث والكتةةةةةةةةةةب وأوراق عمةةةةةةةةةةل المةةةةةةةةةةؤتمرات وأطروحةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةةدكتوراظ واإلصةةةةةةةةةةدارات 

( مةةةةةن المجلةةةةةة العربيةةةةةة لةةةةةإلدارة والةةةةةذي 37المترجمةةةةةة، كمةةةةةا سةةةةةيتم إصةةةةةدار المجلةةةةةد رقةةةةةم )
علةةةةو أربعةةةةة أعةةةةداد مةةةةن المجلةةةةة، وتنشةةةةيط اسةةةةتخدام الموقةةةةا اإللكترونةةةةي للمجلةةةةة  يشةةةةتمل

إصةةةةةةةدار مجلةةةةةةةة جديةةةةةةةدة  2017العربيةةةةةةةة لةةةةةةةإلدارة. كمةةةةةةةا تعتةةةةةةةزم المنظمةةةةةةةة خةةةةةةةالل العةةةةةةةام 
بعنةةةةةةةوان باإلدارة اليةةةةةةةومب تعنةةةةةةةو بشةةةةةةةئون اإلدارة بشةةةةةةةكل ربةةةةةةةا سةةةةةةةنوي، وترجمةةةةةةةة إصةةةةةةةدارات 

دد كةةةةةل شةةةةةهرينب، والمشةةةةةاركة فةةةةةي مجلةةةةةة اإلدارة العامةةةةةة األمريكيةةةةةة بواقةةةةةا سةةةةةتة أعةةةةةداد بعةةةةة
نشةةةةةاء قاعةةةةةةدة بيانةةةةةةات لقةةةةةةوائم 10) ( معةةةةةارال للكتةةةةةةب فةةةةةةي مختلةةةةةم العواصةةةةةةم العربيةةةةةةة، وا 
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 كتب الناشرين العرب والكتب األجنبية في مختلم التخصصات العلمية واألدبية.
كمةةةةةةا تخطةةةةةةط المنظمةةةةةةة لتقةةةةةةديم الةةةةةةدعم والمسةةةةةةاندة الفنيةةةةةةة الالزمةةةةةةة إلطةةةةةةالق مشةةةةةةاريا 

حيةةةةةةث إعةةةةةةداد األنظمةةةةةةة، واألدلةةةةةةة اإلرشةةةةةةادية، ومعةةةةةةايير التقيةةةةةةيم، الجةةةةةةوائز الجديةةةةةةدة مةةةةةةن 
وأنشةةةةةةطة التعريةةةةةةم بةةةةةةالجوائز والتةةةةةةروي  لهةةةةةةا، واسةةةةةةتقبال االستفسةةةةةةارات حولهةةةةةةا، واسةةةةةةتالم 
اسةةةةةةةتمارات المشةةةةةةةاركة، وتحكةةةةةةةيم األعمةةةةةةةال المسةةةةةةةتلمة مةةةةةةةن خةةةةةةةالل خبةةةةةةةراء ومختصةةةةةةةين، 

 ائزين.وعقد االحتفاالت الخاصة بتسليم الجوائز والشهادات التقديرية للف
 تاملنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال واملعلوما -6

 :اإلطار العام (1)
بةةةةةةةةةالنظر إلةةةةةةةةةو المهةةةةةةةةةام المسةةةةةةةةةندة للمنظمةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة لتكنولوجيةةةةةةةةةات االتصةةةةةةةةةال 
والمعلومةةةةةات عنةةةةةد نشةةةةةأتها والمتمثلةةةةةة خاصةةةةةة فةةةةةي المسةةةةةاهمة فةةةةةي تنميةةةةةة قطةةةةةاا 

حيةةةةةد االتصةةةةةال والمعلومةةةةةات وتةةةةةوفير ا ليةةةةةات الضةةةةةرورية بالمنطقةةةةةة العربيةةةةةة وتو 
وتنسةةةةةيق المواقةةةةةم العربيةةةةةة لمةةةةةا يخةةةةةدم المصةةةةةالل االسةةةةةتراتيجية العربيةةةةةة، قامةةةةةت 

أنشةةةةةطة تركيةةةةةز مشةةةةةاريا و  علةةةةةو لهةةةةةا والتةةةةةي تعتمةةةةةدالمنظمةةةةةة بتطةةةةةوير خطةةةةةط عم
 حول األهدام العامة الخمسة التالية 

 .تنمية القدرات البشرية في المنطقة 
 .ردم الهوة الرقمية 
 .دعم التحول التكنولوجي 
 اإلقليمي والدولي تعزيز التعاون. 
 .تحفيز البحوث واالبتكار والتجديد التكنولوجي 

 ها حول ثالث مجاالت هي:توقامت المنظمة يي هذا اإلطار بتنظيم أنشط
 . المشاريا والبرام 
 .تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي 
 .أيكتو بيت الخبرة العربي 



 
30 

 موجزتقرير 
 المتخصصةالعربية حول أنشطة المنظمات 

 :خطة عمل المنظمة (2)
ومشةةةةاريا ومبةةةةادرات متعةةةةددة، ومنهةةةةا  تقةةةةوم المنظمةةةةة تحةةةةت كةةةةل مجةةةةال بتنفيةةةةذ أنشةةةةطة

 .2017لسنة 
 :األّول: المشاريـع والبرامج المجال -2/1

 ل التكنولوجي  .التحو 
 :تركيز برنام  التحّديات واالستراتيجيات الجديدة لالتصاالت

  لقةةةةةةاء رفيةةةةةةا المسةةةةةةتوى  بواقةةةةةةا وآفةةةةةةاق المنطقةةةةةةة العربيةةةةةةة فةةةةةةي مجةةةةةةال حلةةةةةةول
 .  بIoTانترنت االشياء 

 قا وتحد يات انترنت األشياء في المنطقة العربيةبدراسة حول  بوا. 
  ورشةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةل  بالمةةةةةةةةةدن الذكيةةةةةةةةةة وتشةةةةةةةةةجيا االسةةةةةةةةةتثمار العربةةةةةةةةةي واألجنبةةةةةةةةةي

   .بالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيا االتصال والمعلوماتب
 ورشة عمل  بالخدمات والحلول الرقمية الماليةب. 
 التجديد التكنولوجي . 

 للمالحاااااة باألقماااااار الصاااااناعية " يااااادواب"إنشااااااز مركاااااز التمياااااز  :مشااااارو 
BeiDou Center of Excellence: 

 )تهيئة المركز )المقر. 
  دورتةةةةةةةةةةةين تةةةةةةةةةةةدريبيتين للتعريةةةةةةةةةةةم بمنظومةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةبكات المالحةةةةةةةةةةةة باألقمةةةةةةةةةةةار

 .الصناعية  بنظام بايدوب
 فةةةةةةي هةةةةةةذا الشةةةةةةأن العربةةةةةةي األول-المشةةةةةةاركة فةةةةةةي تنظةةةةةةيم المنتةةةةةةدى الصةةةةةةيني 

First China-Arab States BeiDou Cooperation Forum. 
مشااااارو : إطاااااالق برناااااام   هاااااواوي "باااااذور مااااان أجااااال المساااااتقبل" داخااااال 

 :المنطقة العربية
  تنظةةةةةةيم ورشةةةةةةةة تدريبيةةةةةةةة لفائةةةةةةةدة نخبةةةةةةةة مةةةةةةةن الشةةةةةةةباب العربةةةةةةةي فةةةةةةةي مجةةةةةةةاالت

  .االحتواء التكنولوجي - البحث والتطوير والتجديد
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 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةن مشةةةةةةروا   بتوصيةةةةةةةةةةةةةةةةةةل المةةةةةةدارس والمعاهةةةةةةد فةةةةةةي المنطقةةةةةةة العربي
 .   Connecting Schools أجل مستقبل أفضلب

  مشةةةةةةروا ببوابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لتقاسةةةةةةم وتبةةةةةةادل المعرفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة باللغةةةةةةة
 .ASK© - AICTO Sharing  Knowledgeالعربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  

  وا   بسةةةةةةةةوق افتراضةةةةةةةةي للنسةةةةةةةةاء الحرفيةةةةةةةةات فةةةةةةةةي المنطقةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةبمشةةةةةةةةر 
e-souq - 2017إطالق البوابة سنة. 

 :المجال الثاني : التعاااون اإلقليامي والدولي -2/2
يحتةةةةةوي هةةةةةذا المجةةةةةال علةةةةةو مشةةةةةاريا ودراسةةةةةات وكةةةةةل نشةةةةةاط مةةةةةن شةةةةةأنه المسةةةةةاهمة 

مةةةةن خةةةةالل   ،وليفةةةةي توثيةةةةق العمةةةةل العربةةةةي المشةةةةترك وتعزيةةةةز التعةةةةاون اإلقليمةةةةي والةةةةد
إطةةةةةةالق مبةةةةةةادرات مةةةةةةن قبةةةةةةل المنظمةةةةةةة بالتعةةةةةةاون مةةةةةةا شةةةةةةركاء علةةةةةةو المسةةةةةةتوى العربةةةةةةي 

والمشةةةةةةاركة والمسةةةةةةاهمة فةةةةةةي المشةةةةةةاريا واألنشةةةةةةطة التةةةةةةي تقترحهةةةةةةا هيئةةةةةةات  ،واإلقليمةةةةةةي
قليميةةةةةةةة ودوليةةةةةةةة، و  بةةةةةةةرامعربيةةةةةةةة وا   ،اتفاقيةةةةةةةات تعةةةةةةةاون وشةةةةةةةراكة. باإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةةو ذلةةةةةةةك ا 
  فيذ المشاريا التاليةإلو تن 2017ستسعو المنظمة خالل سنة 

 مشروا   إنشاء بمنصة عربية للمناقصات و طلبات العروالب. 
 اإلفريقيةةةةةةةةةةةة لهياكةةةةةةةةةةةل المصةةةةةةةةةةةادقة -مشةةةةةةةةةةةروا   الثقةةةةةةةةةةةة الرقميةةةةةةةةةةةة بالشةةةةةةةةةةةبكة العربيةةةةةةةةةةةة

 .االلكترونيةب
  المؤتمر العربي لتكنولوجيا المعلومات واالتصالArab ICT Congress. 

 :"لعربيالمجال الثالث: آيكتو "بيت الخبرة ا -2/3
تعمةةةةل المنظمةةةةة أن تكةةةةون ببيةةةةت الخبةةةةرة العربةةةةيب فةةةةي مجةةةةال تكنولوجيةةةةا االتصةةةةاالت 
والمعلومةةةات وتقةةةديم الخةةةدمات والمسةةةاندة الفنيةةةة الالزمةةةة لكافةةةة الةةةدول العربيةةةة مةةةن خةةةالل 
العمةةل وفةةق الةةثالث محةةاور التاليةةة  تنميةةة القةةدرات والكفةةاءات العربية/أكاديميةةة المنظمةةة 

 المساندة الفنية، الدراسات الفنية. ،ATAC -للتكنولوجيا 
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 :ATAC –تنمية القدرات والكفازات العربية/أكاديمية المنظمة للتكنولوجيا 
باعتبةةةةةار أن تنميةةةةةة القةةةةةةدرات العربيةةةةةة فةةةةةي ميةةةةةةدان تكنولوجيةةةةةا المعلومةةةةةات واالتصةةةةةةال 
نةةةةةات التنميةةةةةة الشةةةةةاملة، تةةةةةولي المنظمةةةةةة العربيةةةةةة لتكنولوجيةةةةةات االتصةةةةةال  مةةةةةن أهةةةةةم مكو 

. وقةةةةةةةد تبلةةةةةةةور ذلةةةةةةك مةةةةةةةن خةةةةةةةالل إطةةةةةةةالق خاصةةةةةةةار  مةةةةةةات هةةةةةةةذظ المسةةةةةةةألة اهتمامةةةةةةار والمعلو 
، التةةةةةةةةي تقةةةةةةةةد م برامجهةةةةةةةةا التدريبيةةةةةةةةة مةةةةةةةةن ATAC -بأكاديميةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةة للتكنولوجيةةةةةةةةاب

البةةةةةةةرام  التدريبيةةةةةةةة مةةةةةةةن خةةةةةةةالل ، الةةةةةةةدورات التدريبيةةةةةةةة المهني ةةةةةةةة  خةةةةةةةالل ثةةةةةةةالث محةةةةةةةاور
لةةةةةةةةة للشةةةةةةةةهادات بةةةةةةةةرام  تدريبيةةةةةةةةة مؤه  ، عقةةةةةةةةود إطاريةةةةةةةةة مةةةةةةةةا وزارات ومؤسسةةةةةةةةات عربيةةةةةةةةة

 الدولي ة. 
 المصةةةةادقة االلكترونيةةةةة وهيكةةةةل المفتةةةةا   :المساااااندة الفنيااااة يااااي المجاااااالت التاليااااة

 .العمومي والسالمة المعلوماتية والثقة الرقمي ة
 من خالل تحيين و توزيا الدراسات الفنية  

o الدراسة حول   باإلرهاب السيبرنيب. 
o كتاب أبيال بهيكل المفتا  العموميب. 
o ال بالحوسبة السحابية وانترنت األشياءبكتاب أبي. 

 
 اهليئة العربية للطريان املدني -7

 :أوال: مقدمة

تعتبةةةةةر الهيئةةةةةة العربيةةةةةة للطيةةةةةران المةةةةةدني إحةةةةةدى مكونةةةةةات منظومةةةةةة العمةةةةةل العربةةةةةي 
المشةةةةترك وتمثةةةةل المرجعيةةةةة الفنيةةةةة للةةةةدول العربيةةةةة فةةةةي مجةةةةال الطيةةةةران المةةةةدني، وتهةةةةدم 

وتحةةةةةةةديث المنةةةةةةةاه  والخطةةةةةةةط لتحسةةةةةةةين تةةةةةةةدبير  إلةةةةةةةو توحيةةةةةةةد الةةةةةةةرؤى والمواقةةةةةةةم العربيةةةةةةةة
شةةةةةةةؤون الطيةةةةةةةران المةةةةةةةدني ليسةةةةةةةاير المسةةةةةةةتجدات والتحةةةةةةةوالت التةةةةةةةي تطبةةةةةةةا هةةةةةةةذا القطةةةةةةةاا 

سةةةةتراتيجي فةةةةي التنميةةةةة االقتصةةةةادية وفةةةةي تنشةةةةيط الحركةةةةة السةةةةياحية وتسةةةةةهيل الحيةةةةوي اال
تنقةةةةةةةل األشةةةةةةةخاا والتبةةةةةةةادل التجةةةةةةةاري والتواصةةةةةةةل بةةةةةةةين الشةةةةةةةعوب. وفةةةةةةةي هةةةةةةةذا السةةةةةةةياق، 
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بكةةةةةل جهةةةةةدها لترجمةةةةةة ريبةةةةةات وطموحةةةةةات الةةةةةدول األعضةةةةةاء للرفةةةةةا مةةةةةن  عملةةةةةت الهيئةةةةةة
أداء الهيئةةةةةةة والةةةةةةدفا بهةةةةةةا نحةةةةةةو األفضةةةةةةل لتحقيةةةةةةق األهةةةةةةدام المرجةةةةةةوة منهةةةةةةا فةةةةةةي سةةةةةةبيل 
تأهيةةةةةل قطةةةةةاا الطيةةةةةران المةةةةةدني العربةةةةةي وتنميتةةةةةه وتطةةةةةويرظ والرقةةةةةي بةةةةةه شةةةةةامخا فةةةةةي سةةةةةلم 

 الطيران العالمي تعزيزا للعمل العربي المشترك.
 

 :هات والصعوباتثانيا: اإلكرا
  تتلخا فيما يلي النظامية التي تعيق عمل الهيئة إن الصعوبات واإلكراهات

حيةةةةةث تعتبةةةةةر أضةةةةةعم موازنةةةةةة مقارنةةةةةة مةةةةةا المنظمةةةةةات ؛ الموازنةةةةةة الضةةةةةعيفة للهيئةةةةةة -1
 عتمةةةةةةةادات الماليةةةةةةةة المرصةةةةةةةودةالعربيةةةةةةةة المتخصصةةةةةةةة األخةةةةةةةرى وبالتةةةةةةةالي تبقةةةةةةةو اال

ييةةةةةةةةةةةر  مويةةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةةذاتي(دوالر أمريكةةةةةةةةةةةي مسةةةةةةةةةةةاهمات خةةةةةةةةةةةالم الت 1,200.000)
 مناسبة لتسيير قطاا استراتيجي مهم في التنمية االقتصادية علما أن  

 70 % )مةةةةةةةةن الموازنةةةةةةةةة هةةةةةةةةي مخصصةةةةةةةةة لألجةةةةةةةةور والمرتبةةةةةةةةات ) البةةةةةةةةاب األول  
 دوالر(. 840.000,00)حوالي 

 16 %  فقةةةةةةةةةةةةةةةط مةةةةةةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةةةةةةل إنجةةةةةةةةةةةةةةةاز كافةةةةةةةةةةةةةةةة األنشةةةةةةةةةةةةةةةطة الفنيةةةةةةةةةةةةةةةة للهيئةةةةةةةةةةةةةةةة 
 دوالر(. 192.000,00)حوالي 

 14 دوالر(. 168.000,00)حوالي  واب الموازنة% لباقي أب 
والةةةةةذي يعتبةةةةةر أقةةةةةل وأصةةةةةغر طةةةةةاقم مقارنةةةةةة ، محدوديةةةةةة الطةةةةةاقم العامةةةةةل فةةةةةي الهيئةةةةةة -2

شخصةةةةةةةا،  19عةةةةةةةدد العةةةةةةةاملين  يتعةةةةةةةدى حيةةةةةةةث ال ؛بالمنظمةةةةةةةات العربيةةةةةةةة األخةةةةةةةرى
 6مةةةةةةةةنهم معةةةةةةةةاونين وحةةةةةةةةراس وسةةةةةةةةائقين، وكاتبةةةةةةةةات، وبينمةةةةةةةةا عةةةةةةةةدد ال يتعةةةةةةةةدى  13

قةةةةةط، كةةةةةل واحةةةةةد مةةةةةنهم يتحمةةةةةل مسةةةةةؤولية عةةةةةدد خبةةةةةراء فنيةةةةةين ف 3أشةةةةةخاا، مةةةةةنهم 
( إدارة فنيةةةةةةةةة تسةةةةةةةةتلزم التجهيةةةةةةةةز واالتصةةةةةةةةال وتبةةةةةةةةادل المشةةةةةةةةاريا والبةةةةةةةةرام  مةةةةةةةةا 2)

 اجتماعةةةةةةاتالمنظمةةةةةةات والهيئةةةةةةات الدوليةةةةةةة والتنسةةةةةةيق مةةةةةةا الةةةةةةدول األعضةةةةةةاء لعقةةةةةةد 
 اللجان الفنية ومتابعة أشغالها. 
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 ثالثا: إنجازات الهي ة عن الفترة السابقة:
رة العامةةةةةةة للهيئةةةةةةة أقصةةةةةةو الجهةةةةةةود وتحركةةةةةةت فةةةةةةي شةةةةةةتو االتجاهةةةةةةات لقةةةةةةد بةةةةةةذلت اإلدا

المحليةةةةةة واإلقليميةةةةةة والدوليةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةال الطيةةةةةران المةةةةةدني بمختلةةةةةم أنشةةةةةطته مةةةةةن نقةةةةةل 
. التةةةةدريب والتكةةةةوين سةةةةالمة جويةةةةة/ مالحةةةةة جويةةةةة/ بيئةةةةة طيةةةةران/ أمةةةةن الطيةةةةران/ جةةةةوي/

منظمةةةةةةةات وواصةةةةةةةلت الهيئةةةةةةةة عملهةةةةةةةا علةةةةةةةو توطيةةةةةةةد عالقةةةةةةةات التعةةةةةةةاون والتنسةةةةةةةيق مةةةةةةةا ال
واالتحةةةةةادات اإلقليميةةةةةة والدوليةةةةةة المماثلةةةةةة لتعزيةةةةةز مكانتهةةةةةا فةةةةةي محافةةةةةل الطيةةةةةران الةةةةةدولي، 
وطرقةةةةةت كةةةةةذلك أبةةةةةواب التةةةةةدريب حيةةةةةث تةةةةةم ربةةةةةط االتصةةةةةال بمعاهةةةةةد ومؤسسةةةةةات التةةةةةدريب 

 والتكوين لتنمية القدرات وتطوير العنصر البشري في مجال الطيران المدني.
قليميةةةةةة ودوليةةةةةة تميةةةةةزت وقةةةةةد تركةةةةةزت معظةةةةةم هةةةةةذظ االنجةةةةةازات فةةةةةي فع اليةةةةةات عربيةةةةةة وا 

كلهةةةةا بنتةةةةائ  إيجابيةةةةة دعمةةةةت توجةةةةه الهيئةةةةة إلةةةةو توطيةةةةد وتعزيةةةةز عالقتهةةةةا مةةةةا المنظمةةةةات 
وسةةةةةةةةاهمت هةةةةةةةةذظ االنجةةةةةةةةازات فةةةةةةةةي إشةةةةةةةةعاا دور الهيئةةةةةةةةة فةةةةةةةةي  ،ذات االهتمةةةةةةةةام المشةةةةةةةةترك

للنهةةةةةوال بةةةةةالطيران المةةةةةدني  أوسةةةةةاط مجتمةةةةةا الطيةةةةةران المةةةةةدنو اإلقليمةةةةةي والةةةةةدولي سةةةةةبيالر 
حةةةةةو نقةةةةةل جةةةةةوي آمةةةةةن وسةةةةةليم يحقةةةةةق التنميةةةةةة المسةةةةةتدامة وفةةةةةي متنةةةةةاول شةةةةةرائل العربةةةةةي ن

 .مختلفة من المجتمعات العربية

 : ةاإلنجازات التنظيمي (1)
عةةةةةةداد دليةةةةةةل الوصةةةةةةم الةةةةةةوظيفي وتحديةةةةةةد المسةةةةةةؤوليات  - تشةةةةةةكيل لجنةةةةةةة المةةةةةةوظفين وا 

  والمهام للطاقم العامل في الهيئة.
كومةةةةةةة المغربيةةةةةةة قصةةةةةةد متابعةةةةةةة موضةةةةةةوا مقةةةةةةر الهيئةةةةةةة الجديةةةةةةد بالتشةةةةةةاور مةةةةةةا الح -

  لبناء مقر جديد للهيئة. تخصيا قطعة أرال
عضةةةةةةةاء، وقةةةةةةةد توجةةةةةةةت جهةةةةةةةود اإلدارة العامةةةةةةةة األمتابعةةةةةةةة انضةةةةةةةمام الةةةةةةةدول ييةةةةةةةر   -

كةةةةةل مةةةةةن الصةةةةةومال وجيبةةةةةةوتي  بانضةةةةةمامبالتنسةةةةةيق مةةةةةا األمانةةةةةة العامةةةةةة للجامعةةةةةة 
والكويةةةةةت، علةةةةةو أمةةةةةل أن تنضةةةةةم، خةةةةةالل هةةةةةذا العةةةةةام، جميةةةةةا الةةةةةدول بعةةةةةد انضةةةةةمام 

  مر.جزر الق
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إعةةةةةادة تشةةةةةغيل الموقةةةةةا االلكترونةةةةةي وتطةةةةةويرظ بعةةةةةد انقطةةةةةاا دام ألكثةةةةةر مةةةةةن ثمةةةةةاني  -
 .أشهر

إصةةةةةةةةدار مجلةةةةةةةةة ربةةةةةةةةا سةةةةةةةةنوية بةةةةةةةةاللغتين العربيةةةةةةةةة واإلنجليزيةةةةةةةةة بعةةةةةةةةد إنقطةةةةةةةةاا دام  -
 لثمانية سنوات. 

  إصدار مرجا إقليمي للتدريب في مجال الطيران المدني. -

وأصةةةةةبحت هنةةةةةاك  ،تمةةةةةدإصةةةةةدار كتةةةةةاب الوصةةةةةم الةةةةةوظيفي للهيكةةةةةل التنظيمةةةةةي المع -
 الواجبات والمسؤوليات. من حيث للموظفينمرجعية 

قليمية:من إبرام العديد  -  مذكرات التفاهم مع جهات محلية وا 

  العربية للعلوم األمنية.جامعة نايم  
  لطيران المدنيلأكاديمية سنغافورة.   
  ( منحةةةةةة للدراسةةةةةة بأكاديميةةةةةة 20لهيئةةةةةة بعةةةةةدد )لالطيةةةةةران المةةةةةدني القطةةةةةري دعةةةةةم

 ر لعلوم الطيران.قط
  شةةةةةةةةةركة إيربةةةةةةةةةاا لصةةةةةةةةةناعة الطةةةةةةةةةائرات لةةةةةةةةةدعم مشةةةةةةةةةروا إدارة تةةةةةةةةةدفق الحركةةةةةةةةةة

  .الجوية
 شركة بوين  لصناعة الطائرات لدعم مشروا مكاتب السالمة اإلقليمية.   
  والتدريب أوبن سكاي كونسيلتينغ.مركز التكوين 
 أكاديمية ماليزيا للطيران. 
 .المنظمة العربية للسياحة 
  السادس للطيران المدني.أكاديمية محمد 
 .سلطة الطيران المدني التركي 
  .األكاديمية التونسية الفرنسية للتكوين في أمن الطيران 
 .االتحاد العربي للرياضات الجوية 
 .المنظمة العربية لتكنولوجيا االتصال والمعلومات 
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 اإلنجازات الفنية:  (2)
 . CNS/ATMيةتحديث دراسة تنفيذ نظام المالحة الجوية باألقمار الصناع -
 . RSOOالجويةإنشاء وحدة لمراقبة السالمة  -
 ندوات ودورات في البحث واإلنقاذ متبوعة بتمارين ميدانية. -
 تنفيذ جميا اجتماعات اللجان الفنية في مواعيدها. -
تفعيةةةةل التةةةةدريب فةةةةي شةةةةةتو أنشةةةةطة الطيةةةةران المةةةةدني مةةةةةن خةةةةالل عقةةةةد العديةةةةد مةةةةةن  -

ي والبيئةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةالمة الجويةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةدورات التدريبيةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةاالت النقةةةةةةةةةل الجةةةةةةةةةو 
 والمالحة الجوية وأمن الطيران.

 المضي قدما في مجال توحيد التشريعات. -
 Singleالتعةةةةاون مةةةةا اإلتحةةةةاد األوروبةةةةي فةةةةي سياسةةةةة توحيةةةةد األجةةةةواء العربيةةةةة  -

sky policy. 
محاولةةةةةةة دفةةةةةةا الةةةةةةدول األعضةةةةةةاء مةةةةةةن خةةةةةةالل اللجةةةةةةان الفنيةةةةةةة لتفعيةةةةةةل اتفاقيةةةةةةة فةةةةةةتل  -

 (.2004األجواء )دمشق 
العمةةةةةل مةةةةةا الجامعةةةةةة العربيةةةةةة لتيسةةةةةير تحةةةةةرك األفةةةةةراد عبةةةةةر الحةةةةةدود ممةةةةةا يةةةةةنعكس  -

 إيجابا علو النقل الجوي.
العمةةةةةةل مةةةةةةا المجموعةةةةةةة الالتينيةةةةةةة للطيةةةةةةران لتسةةةةةةيير حركةةةةةةة البضةةةةةةائا والبريةةةةةةد مةةةةةةن  -

 خالل النقل الجوي.
 وحث الدول علو المصادقة عليها. 2014 مونتريالاتفاقية  -
   الدول العربية لمشروا تجارة اإلنبعاثات.االنتهاء من االتفاق علو مقتر  -
 إنشاء فريق خبراء أمن الطيران العرب.  -
 توحيد المصادر التشريعية في مجال أمن الطيران.  -
 اعتماد مقاييس موحدة بخصوا تجارة االنبعاثات وضرائب الوقود. -
 .ذنقاوضا وتقنين المبادرة العربية المشتركة للبحث واإل -
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وذلةةةةةةك مةةةةةةن خةةةةةةالل تنظةةةةةةيم دورات ، لهيئةةةةةةة كبيةةةةةةت خبةةةةةةرةالعمةةةةةةل علةةةةةةو تفعيةةةةةةل دور ا -
  لدول األعضاء.ل وور  عمل بصفة منتظمة

موحةةةةةةةدة للتةةةةةةةدريب  ةالتعةةةةةةةاون مةةةةةةةا المنظمةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة للطيةةةةةةةران لوضةةةةةةةا اسةةةةةةةتراتيجي -
  بالمنطقة العربية.والتكوين في مجال الطيران المدني 

دني دراسةةةةةةة تكةةةةةةوين جمعيةةةةةةة أو اتحةةةةةةاد لمراكةةةةةةز التةةةةةةدريب فةةةةةةي مجةةةةةةال الطيةةةةةةران المةةةةةة -
 العربي.

 اإلنجازات المالية:  (3)
 .  2016، 2015، 2014تم تنفيذ الموازنة عن السنوات المالية  -
 .%100جميا األنشطة والبرام  نفذت بنسبة  -
 .%90و %80نسبة تحصيل المساهمات تراوحت بين  -

قامةةةةةةةةت اإلدارة العامةةةةةةةةة بةةةةةةةةالخطوات ا تيةةةةةةةةة لتفعيةةةةةةةةل سياسةةةةةةةةة التموياااااااال الااااااااذاتي:  (4)
ويمثةةةةةةةةل ثلةةةةةةةةث ، ألةةةةةةةةم دوالر 400ه معتمةةةةةةةةد بمبلةةةةةةةةغ التمويةةةةةةةةل الةةةةةةةةذاتي، حيةةةةةةةةت أنةةةةةةةة

 الموازنة  
 مختلم األنشطة تنفيذ التدريب المتخصا في. 
 .مجال اإلشهارات واإلعالنات اإلشهارية في مجلة الطيران العربي  
  األنشةةةةةةةطة  اإلقليميةةةةةةةة والدوليةةةةةةةة وصةةةةةةةناا الطةةةةةةةائرات للهيئةةةةةةةة كةةةةةةةدعمدعةةةةةةةم الجهةةةةةةةات

  .وتقديم المنل التدريبية والمشاريا
 الفعاليةةةةات اإلقليميةةةةة والدوليةةةةة مةةةةن خةةةةالل عةةةةروال بعةةةةال أنشةةةةطة الطيةةةةران  تنظةةةةيم

 المدني وصناا الطائرات وقطا الغيار.
 :رابعًا: البرام  المخططة للفترة القادمة

بةةةةةةةا قطةةةةةةةاا الطيةةةةةةةران المةةةةةةةدني تفةةةةةةةي سةةةةةةةياق مسةةةةةةةايرة المسةةةةةةةتجدات والتطةةةةةةةورات التةةةةةةةي ت
يةةةةةةةران، سةةةةةةةتعمل المسةةةةةةةتقبلي ولمواجهةةةةةةةة التحةةةةةةةديات المتسةةةةةةةارعة فةةةةةةةي مجةةةةةةةال صةةةةةةةناعة الط

 الهيئة وفق خطة متكاملة تشمل ا تي  
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  التعاون اإلقليمي للتحقيق في حوادث الطيران. -

  .SSPإنشاء البرنام  الوطني للسالمة   -

  .SMS الطيران شركاتبإدارة السالمة  تفعيل  -

  .SeMS أمن الطيراننظم إدارة إنشاء   -

   ترخيا المطارات الدولية. -

  كة الجوية بالمنطقة العربية.اإلحصائيات وتنبؤات الحر   -

  .واإلجراءات االعترام المتبادل باإلجازات  -

 وضا وتقنين المبادرة العربية المشتركة للبحث واإلنقاذ. -

 

 اهلية العربية للطاقة الذرية -8

 

تنامةةةةةةت االسةةةةةةتخدامات السةةةةةةلمية للطاقةةةةةةة الذريةةةةةةة فةةةةةةي البلةةةةةةدان العربيةةةةةةة بشةةةةةةكل متزايةةةةةةد 
وأخيةةةةرار فةةةةي بيئةةةةة الصةةةةناعة و الزراعةةةةة و الطةةةةب و الفةةةةي تطبيقةةةةات فةةةةي شةةةةتو منةةةةاحي الحيةةةةاة 

جتمةةةةةةةا العربةةةةةةةي مةةةةةةةن الناحيةةةةةةةة االقتصةةةةةةةادية ممجةةةةةةةال الطاقةةةةةةةة، وتةةةةةةةم تسةةةةةةةخيرها لتطةةةةةةةوير ال
 .  واالجتماعية

ودمشةةةةةةق  2007القمةةةةةةم العربيةةةةةةة )الريةةةةةةاال نتةةةةةةائ  وقةةةةةةرارات اجتماعةةةةةةات بنةةةةةةاءر علةةةةةةو و 
مية عربيةةةةةةةةة لالسةةةةةةةةتخدامات السةةةةةةةةل اسةةةةةةةةتراتيجيةالهيئةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة  (، فقةةةةةةةةد وضةةةةةةةةعت2008

رسةةةةةةمت مةةةةةةن خاللهةةةةةةا أوجةةةةةةه اسةةةةةةتخدامات الطاقةةةةةةة  ،2020للطاقةةةةةةة الذريةةةةةةة حتةةةةةةو العةةةةةةام 
والتةةةةةي تناولةةةةةت ثالثةةةةةة الذريةةةةةة المختلفةةةةةة وأفةةةةةق تطويرهةةةةةا علةةةةةو المةةةةةدى البعيةةةةةد والمتوسةةةةةط 

 محاور رئيسية 

 الوقاية من اإلشعاا واألمان واألمن والرقابة والتشريعات والطاقة الكهربائية. -

 الزراعة والصحة والبيئة. -

 الصناعة والخامات.  -

 (.  2009)الدوحة  في قمة االستراتيجيةوقد تم اعتماد هذظ 
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منةةةةةةذ بدايةةةةةةة  االسةةةةةةتراتيجيةوشةةةةةةرعت الهيئةةةةةةة العربيةةةةةةة للطاقةةةةةةة الذريةةةةةةة فةةةةةةي تنفيةةةةةةذ هةةةةةةذظ 
 التالية  ، وفق المواضيا2010

 .إدخال العلوم النووية في المؤسسات التعليمية 

 النووية واإلشعاعية للدول العربية. تعزيز األطر التشريعية والرقابية لألنشطة 

  للطةةةةوار  النوويةةةةة واإلشةةةةعاعية واإلدارة  لالسةةةةتجابةتعزيةةةةز القةةةةدرات الوطنيةةةةة والعربيةةةةة
 المتكاملة للنفايات المشعة.

 .تعزيز البنية األساسية للدول العربية من أجل إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء 

  رد المائية.ادارة الموا فياستخدام التقانات النووية 

 التقانات النووية في تشخيا وعال  األمراال. استخدام 

 الحيوانيو  النباتيتحسين اإلنتا   يالتقانات النووية ف استخدام. 

  طرق التعرم علو األيذية المعالجة إشعاعيار.معالجة األيذية باإلشعاا و 

 .تكامل انتا  النظائر المشعة بين الدول العربية 

  في عمليات التشعيا لحفظ ومعالجة المواد.المسرعات االلكترونية 

 .استخدام المسرعات االيونية في مجال التحاليل وتحسين خواا المواد 

 تالفية اتقوية وتعزيز القدرات العربية في مجال االختبارات الالNDT. 

 االسةةةةةةةتراتيجيةفةةةةةةةي إطةةةةةةةار الخطةةةةةةةة العلميةةةةةةةة للهيئةةةةةةةة العربيةةةةةةةة للطاقةةةةةةةة الذريةةةةةةةة لتنفيةةةةةةةذ 
، قامةةةةةةةةت الهيئةةةةةةةةة 2020حت ةةةةةةةةو العةةةةةةةةام للطاقةةةةةةةةة الذريةةةةةةةةة السةةةةةةةةلمية  تلالسةةةةةةةةتخداماالعربيةةةةةةةةة 

 –بتنفيةةةةةةذ العديةةةةةةد مةةةةةةن األنشةةةةةةطة العلميةةةةةةة )دورات تدريبيةةةةةةة  2016-2010خةةةةةةالل الفتةةةةةةرة 
اجتماعةةةةةةةةةات خبةةةةةةةةةراء ومةةةةةةةةةؤتمرات( وذلةةةةةةةةةك  -إقامةةةةةةةةةات وزيةةةةةةةةةارات علميةةةةةةةةةة  –ور  عمةةةةةةةةةل 

يةةةةةةةةة بالتعةةةةةةةةاون مةةةةةةةةا الةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةة األعضةةةةةةةةاء واألمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة لجامعةةةةةةةةة الةةةةةةةةدول العرب
المجلةةةةةس الةةةةةوزاري العربةةةةةي للكهربةةةةةاء والوكالةةةةةة الدوليةةةةةة للطاقةةةةةة الذريةةةةةة والمعهةةةةةد الكةةةةةوري و 

بةةةةةةي وهيئةةةةةةة الطاقةةةةةةة و األور  واالتحةةةةةةادلألمةةةةةةان النةةةةةةووي وهيئةةةةةةة الرقابةةةةةةة النوويةةةةةةة األمريكيةةةةةةة 
 الذرية الصينية ومؤسسة الطاقة الذرية الروسية.
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 األنشطة التدريبية: -أ 

متةةةةةةدر ب مةةةةةةن الةةةةةةدول  4000ا يربةةةةةةو علةةةةةةو نشةةةةةةاطار شةةةةةةارك فيةةةةةةه مةةةةةة 175تةةةةةةم تنفيةةةةةةذ 
 العربية.

يفاد الخبراز: –ب  المهمات والزيارات العلمية واجتماعات وا 

يفةةةةاد  40تةةةةم تنفيةةةةذ  خبيةةةةرار اجنبيةةةةار شةةةةاركوا فةةةةي  50خبيةةةةرار عربيةةةةار و 37زيةةةةارة علميةةةةة وا 
اجتمةةةةةةةاا خبةةةةةةةراء وثالثةةةةةةةة  39االنشةةةةةةةطة التدريبيةةةةةةةة واجتماعةةةةةةةات الخبةةةةةةةراء وتةةةةةةةم عقةةةةةةةد 

 ندوات. 3منتديات و 3مؤتمرات علمية و

 التعاون والتنسيق مع الهي ات والمنظمات العربية: -ج

نشةةةةةةةاط تنسةةةةةةةيقي مةةةةةةةا العديةةةةةةةد مةةةةةةةن المنظمةةةةةةةات العربيةةةةةةةة  200شةةةةةةةاركت الهيئةةةةةةةة فةةةةةةةي 
المجلةةةةةةةةس الةةةةةةةةوزاري العربةةةةةةةةي للكهربةةةةةةةةاء،   مثةةةةةةةةلوالمجةةةةةةةةالس الوزاريةةةةةةةةة المتخصصةةةةةةةةة، 

عربةةةةةةي ن عةةةةةةن شةةةةةةؤون البيئةةةةةةة، المجلةةةةةةس الةةةةةةوزاري اليمجلةةةةةةس وزراء العةةةةةةرب المسةةةةةةؤول
للميةةةةةةةةاظ، مجلةةةةةةةةس وزراء الصةةةةةةةةحة العةةةةةةةةرب، المنظمةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة للتنميةةةةةةةةة الصةةةةةةةةناعية 
والتعةةةةةةةدين، اتحةةةةةةةاد مجةةةةةةةالس البحةةةةةةةث العلمةةةةةةةي العربةةةةةةةي، المركةةةةةةةز العربةةةةةةةي لدراسةةةةةةةات 

المنظمةةةةةةةة العربيةةةةةةةة لتكنولوجيةةةةةةةات ، أكسةةةةةةةاد -المنةةةةةةةاطق الجافةةةةةةةة واألراضةةةةةةةي القاحلةةةةةةةة
 االتصال والمعلومات.

 المنظمات الدولياة:التعاون والتنسيق مع الهي ات و  -د 

وثيةةةةةةق مةةةةةةا الهيئةةةةةةات والمنظمةةةةةةات التعةةةةةةاون بالالهيئةةةةةةة العربيةةةةةةة للطاقةةةةةةة الذريةةةةةةة  قامةةةةةةت
اجتماعةةةةةةار( انعكةةةةةةس إيجابةةةةةار علةةةةةةو كةةةةةم ونةةةةةةوا أنشةةةةةةطة  120) ؛ حيةةةةةةث عقةةةةةدتالدوليةةةةةة
وأعطةةةةو هةةةةذا التعةةةةاون دفعةةةةة قويةةةةة ألنشةةةةطة الهيئةةةةة مةةةةن حيةةةةث الةةةةدعم الفنةةةةي  .الهيئةةةةة

الوكالةةةةةةةة الدوليةةةةةةةة تةةةةةةةي تةةةةةةةم التعةةةةةةةاون معهةةةةةةةا  . وشةةةةةةةملت الجهةةةةةةةات الدوليةةةةةةةة الوالمةةةةةةةادي
بةةةةي، هيئةةةةة الطاقةةةةة و ، االتحةةةةاد االور النةةةةوويللطاقةةةةة الذريةةةةة، المعهةةةةد الكةةةةوري لألمةةةةان 

الطاقةةةةةة الذريةةةةةة الروسةةةةةية، وزارة الطاقةةةةةة االمريكيةةةةةة وهيئةةةةةة  مؤسسةةةةةةالذريةةةةةة الصةةةةةينية، 
 الرقابة النووية االمريكية.
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 :النشر العلمي والتوثيق –اه
 ، باإلضةافةكتابين حول الوقايةة االشةعاعية واألشةعة ييةر المؤينةة قامت الهيئة بترجمة

الو اصدار كتابين عن االختبارات الالاتالفية وعن اسئلة امتحان التأهيةل لالختبةارات 
صةةةةةةةدار نشةةةةةةةةرة بالةةةةةةةذر ة والتنميةةةةةةةةةب فصةةةةةةةةليار  اتالالإتالفيةةةةةةةة وفةةةةةةةةق المواصةةةةةةةف  العربيةةةةةةةةة وا 

 لمتخصصة.أعداد/ عام( وتوزيعها بانتظام علو الهيئات ا 4)
 :االنشطة المستقبلية -و

التقيةةيم النصةةم  بشةةأن(، 2016قمةةة نواكشةةوط  ) وآخرهةةاوتطبيقةةار لقةةرارات القمةةم العربيةةة 
مرحلي لمتابعة األنشةطة العلميةة للهيئةة العربيةة )دورات وور  عمةل واجتماعةات خبةراء 

 تراتيجيةاالسةةتنفيةةذ  2017والمةةؤتمرات(،  تواصةةل الهيئةةة العربيةةة ضةةمن برنامجهةةا لعةةام 
 إلدخةةةالالعربيةةةة لالسةةةتخدامات السةةةلمية للطاقةةةة الذريةةةة لمسةةةاندة جهةةةود البلةةةدان العربيةةةة 

 ،وتةةدعيم التكنولوجيةةا النوويةةة بجميةةا أشةةكالها فةةي سةةبيل تحقيةةق رفاهةةة المةةواطن العربةةي
نحو توليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياظ البحر باستعمال  ةوخاصة منها البرام  المتجه

وويةةةة، كمةةةا تةةةم فةةةي دولةةةة االمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدة التةةةي سةةةوم تشةةةغل أول الطاقةةةة الن
وكذلك في البلدان العربية التي اتجهت  ،2017مفاعل نووي وتنت  الكهرباء خالل عام 

أخيةرا لوضةةا بةةرام  لتركيةز مفةةاعالت لةةنفس الغةرال كمةةا هةةو الحةال فةةي مصةةر واألردن 
 والمملكة العربية السعودية والسودان.

 عدد المستفيدين األنشطة المنفذة
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 العربية للتنمية الصناعية والتعديناملنظمة  -9
 :2016-2009إنجازات المنظمة خالل الفترة  -أوال
فةةةةةةي  2016-2009قامةةةةةةت المنظمةةةةةةة بتنفيةةةةةةذ عةةةةةةدد مةةةةةةن الفعاليةةةةةةات خةةةةةةالل الفتةةةةةةرة  

 مجاالت عملها )الصناعة، التعدين، التقييس(، وهي كما يلي   
 

 العادد اإلنجاازات
 28 ملتقيات-منتديات  -مؤتمرات
 28 ندوات 
 13 دراسات
 38 مشاريا

 48 ور  عمل ومعونات فنية
 49 دورات تدريبية

 44 اجتماعات تنسيقية
 

 ومن أهمها :

 المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية )كل عامين(. -
 ملتقو المعلومات الصناعية واإلحصاء في الدول العربية )كل عامين(. -
 المنتدى الصناعي العربي الدولي. -
 لعربي حول ا ثار التنموية واالقتصادية لتقنيات النانو.المؤتمر ا -
 المؤتمر العربي األوروبي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -
 المؤتمر الدولي حول االعتماد. -
 ملتقو اإلبداا واالبتكار ضمان للتنافسية الصناعية. -
 إصدار الخريطة الجيولوجية والمعدنية الرقمية بالوطن العربي. -
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ير دور الصةةةةةةناعات الصةةةةةةغيرة والمتوسةةةةةةطة فةةةةةةي التنميةةةةةةة االقتصةةةةةةادية دراسةةةةةةة تطةةةةةةو  -
 واالجتماعية في الدول العربية بالتعاون ما اليونيدو.

 دراسة بصنا في اليمنب. -
دراسةةةةةةةةة االعتةةةةةةةةرام المتبةةةةةةةةادل بشةةةةةةةةهادات المطابقةةةةةةةةة بةةةةةةةةين الةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةة وآليةةةةةةةةة  -

 التعاون في مجال االعتماد.
الثةةةةةةروة المعدنيةةةةةةة فةةةةةةي الةةةةةةدول العربيةةةةةةة  دراسةةةةةةة االسةةةةةةتثمار التعةةةةةةديني وتقيةةةةةةيم قطةةةةةةاا -

 ومتطلبات تطويرظ.
 دراسة ببليويرافية حول المصادر الصلبة للطاقة في الدول العربية. -
 التروي  للفرا االستثمارية المتاحة في الدول العربية. -
 تطوير مركز معلومات صناعي نموذجي.  -
 إعداد التقرير الصناعي العربي.  -
 والمعدنية للوطن العربي. الخريطة الرقمية الجيولوجية -
 مشروا أطلس الصناعة العربية. -
 دراسة دعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. -
 9166اعتمةةةةةةاد المواصةةةةةةفات القياسةةةةةةية العربيةةةةةةة الموحةةةةةةدة )بلةةةةةةغ عةةةةةةددها حتةةةةةةو ا ن  -

 مواصفة(.
 (.2018-2014تنفيذ االستراتيجية العربية للتقييس والبنية التحتية للجودة ) -
 إنشاء الجهاز العربي لالعتماد. -
 ( قاعدة معلومات تغطي مجاالت عمل المنظمة.21بناء ) -
إبةةةةةرام عةةةةةدد مةةةةةن االتفاقيةةةةةات وبروتوكةةةةةوالت التعةةةةةاون فةةةةةي مجةةةةةاالت عمةةةةةل المنظمةةةةةة  -

 ما هيئات ومنظمات دولية وعربية. 
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 : 2018-2017أهم برام  المنظمة لعامي  -ثانيا
 مين القادمين عددار من البرام ، وهي  يتضمن برنام  عمل المنظمة للعا

 العادد اإلنجاازات
 2 مؤتمرات
 10 ندوات

 7 دراسات
 19 مشاريا

 24 دورات تدريبية وور  عمل ومعونات فنية
 5 اجتماعات تنسيقية

 

 وفيما يلي أهمها :

 .(2017المؤتمر الصناعي العربي الدولي )  المؤتمرات 
 (.2018شر للثروة المعدنية )المؤتمر العربي الدولي الخامس ع 

حةةةةةةةول دور المنةةةةةةةاطق الصةةةةةةةناعية والمنةةةةةةةاطق الحةةةةةةةرة فةةةةةةةي جةةةةةةةذب  نةةةةةةةدوة  الندوات 
 (.2017االستثمار الصناعي وتنمية الصادرات )

 (.2017حول المعادن االستراتيجية في الدول العربية ) ندوة 
 دور المعلومةةةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةةةي االنتقةةةةةةةةةةةال نحةةةةةةةةةةةو اقتصةةةةةةةةةةةاد المعرفةةةةةةةةةةةة  ملتقةةةةةةةةةةةو

(2017.) 
 بل تحسةةةةةةين الشةةةةةةراكة مةةةةةةا الصةةةةةةناعة   إعةةةةةةداد خبةةةةةةراء حةةةةةةول سةةةةةة ملتقةةةةةةو

 (.2017تقنية النانو للمجال الصناعي )
  نةةةةةدوة حةةةةةول تشةةةةةجيا االسةةةةةتثمار فةةةةةي الصةةةةةناعات الخضةةةةةراء فةةةةةي الةةةةةوطن

 (.2018العربي )
 (.2018العربي لإلبداا والتنافسية ) الملتقو 
 المعلومةةةةةةةةةةةات الصةةةةةةةةةةةناعية واإلحصةةةةةةةةةةةاء فةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةةةةة  ملتقةةةةةةةةةةةو

(2018.) 
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العناقيةةةةةةد الصةةةةةةناعية ودورهةةةةةةا فةةةةةةي تنميةةةةةةة الصةةةةةةناعات الصةةةةةةغيرة  دراسةةةةةةة  ت الدراسا
 (.2018-2017والمتوسطة في الدول العربية )

  الةةةةةةةةةةدليل االسترشةةةةةةةةةةادي لالسةةةةةةةةةةتثمار الصةةةةةةةةةةناعي فةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةةةة
(2017-2018.) 
 ( 2017الةةةةةةةةةةةدليل الصةةةةةةةةةةةناعي العربةةةةةةةةةةةي / قطةةةةةةةةةةةاا صةةةةةةةةةةةناعة السةةةةةةةةةةةكر-

2018.) 
 حالةةةةةة علةةةةةوم وتقنيةةةةةات النةةةةةانو اإلمكانةةةةةات العربيةةةةةة لتحديةةةةةد  مسةةةةةلدراسةةةةةة ب

 (.2018-2017في الدول العربيةب  )
  التصةةةةةنيا للمشةةةةةاريا القائمةةةةةة علةةةةةو تقنيةةةةةات النةةةةةانو لتحليةةةةةة  جةةةةةدوىدراسةةةةةة

 (.2017المياظ والطاقة الشمسية بالدول العربية )
 

 مشاريع ودورات تدريبية وورش عمل في المجاالت التالية :

 

  التكامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعي
العربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي والتنميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المستدامة 

  ورشةةةةةةةة عمةةةةةةةل حةةةةةةةول إدمةةةةةةةا  العلةةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةةا فةةةةةةةي
 (.2018) الصغرىتمويل المشاريا 

 عمةةةةل حةةةةول أهميةةةةة الملكيةةةةة الصةةةةناعية وبةةةةراءات  ورشةةةةة
االختةةةةةةةراا فةةةةةةةي تنميةةةةةةةة الصةةةةةةةناعات التقليديةةةةةةةة والحرفيةةةةةةةة 

(2018.) 
  دعةةةةةةم تنافسةةةةةةةية الصةةةةةةةناعات

 التحويلية 
 ول متطلبةةةةةةات إدمةةةةةةا  أهةةةةةةدام التنميةةةةةةة ورشةةةةةةة عمةةةةةةل حةةةةةة

بةةةةةةةرام  التنميةةةةةةةة الصةةةةةةةناعية  ضةةةةةةةمن 2030المسةةةةةةةتدامة 
 (.2018في الدول العربية )

  حةةةةةةةةةةةةةةةةةةول تعزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةز دور الحاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةنات  تدريبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدورة
الصةةةةةةناعية فةةةةةةي تنميةةةةةةة الصةةةةةةناعات الحرفيةةةةةةة والتقليديةةةةةةة 

(2018.) 
  التكامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل والتنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيق

 التعديني العربي  
 لجيولوجيةةةةةةةةةة تحةةةةةةةةةديث الخريطةةةةةةةةةة الرقميةةةةةةةةةة ا اجتماعةةةةةةةةةات

 والمعدنية للوطن العربي.
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  دعةةةةةةةةةةةةةةم قطةةةةةةةةةةةةةةاا التعةةةةةةةةةةةةةةدين
 العربي 

 دورات تدريبية وور  عمل في مجاالت   -1
 البرمجيةةةةةةةةةةةةات الحديثةةةةةةةةةةةةة إلعةةةةةةةةةةةةداد الخطةةةةةةةةةةةةط  اسةةةةةةةةةةةةتخدام

 التعدينية الستغالل المناجم والمحاجر.
 تقنيةةةةةةةةةةةةات االستشةةةةةةةةةةةةعار عةةةةةةةةةةةةن بعةةةةةةةةةةةةد ونظةةةةةةةةةةةةم  تطبيةةةةةةةةةةةةق

المعلومةةةةةةةةةةات الجغرافيةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي االستكشةةةةةةةةةةام والتنقيةةةةةةةةةةب 
 ني.المعد

 التقنيةةةةةةات الجيوكيميائيةةةةةةة أو الجيوفيزيائيةةةةةةة فةةةةةةي  تطبيةةةةةةق
 .االستكشام والتنقيب المعدني

 التروي  للمشاريا التعدينية. -2
  ربةةةةةةةةط مؤسسةةةةةةةةات البحةةةةةةةةوث

العلميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لقطةةةةةةةةةةةةاا الصةةةةةةةةةةةةناعة فةةةةةةةةةةةةي 

 الدول العربية 

  ورشةةةةةةة عمةةةةةةل إقليميةةةةةةة حةةةةةةول بدور العلةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةا
ارطةةةةةةةةةةة طريةةةةةةةةةةق واالبتكةةةةةةةةةةار الصةةةةةةةةةةناعي فةةةةةةةةةةي رسةةةةةةةةةةم خ

 (، بالتعاون ما ايسيسكو.2017لالبتكارب )
 بالصةةةةةةةةناعة فةةةةةةةةي  ةفريةةةةةةةةق ربةةةةةةةةط األكاديميةةةةةةةة اجتماعةةةةةةةةات

 الدول العربية.
  ورشةةةةةةة عمةةةةةةل دوليةةةةةةة حةةةةةةول بحوكمةةةةةةة مجمعةةةةةةات العلةةةةةةوم

   (.2018) التكنولوجيةوحاضنات األعمال 
  المبةةةةةةةةادرة العربيةةةةةةةةة لتطويةةةةةةةةا

علةةةةةةةةةةةةوم وتقنيةةةةةةةةةةةةات النةةةةةةةةةةةةانو 
 والتقنيات المتالقية 

 (2018-2017لجان المبادرة ) اجتماعات  
ورشةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةل حةةةةةةةةةةول مخرجةةةةةةةةةةات دراسةةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةةدوى  -

التصةةةةةةةنيا للمشةةةةةةةاريا القائمةةةةةةةة علةةةةةةةو تقنيةةةةةةةات النةةةةةةةانو 
 لتحلية المياظ والطاقة الشمسية بالدول العربية.

ورشةةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةةل حةةةةةةةةةةةول مخرجةةةةةةةةةةةات دراسةةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةةل  -
اإلمكانةةةةةةةات العربيةةةةةةةة لتحديةةةةةةةد حالةةةةةةةة علةةةةةةةوم وتقنيةةةةةةةات 

 النانو في الدول العربية.
 عربيةةةةةة ألهةةةةةم االختراعةةةةةات واألبحةةةةةاث العربيةةةةةة ال الجةةةةةائزة

 التطبيقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال تقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانو 
(2017- 2018.) 
 الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبكة العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لتقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانو  تفعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

(ARNANO( )2017-2018.) 
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 .التنسيق بين مراكز البحوث الصناعية في الدول العربية 
 .صدار المواصفات القياسية العربية الموحدة  إعداد وا 
 دريبية وور  عمل في القياس والمعايرة.دورات ت 
   .)تنظيم الجائزة العربية للجودة )كل عامين 
  2018-2014تنفيذ االستراتيجية العربية للتقييس والجودة. 
  عةةةةةةةداد المواصةةةةةةةةفات القياسةةةةةةةية العربيةةةةةةةةة الموحةةةةةةةةدة المشةةةةةةةروا العربةةةةةةةةي لسةةةةةةةالمة الغةةةةةةةةذاء وا 

 للسلا الغذائية.  
 (.2018-2017ت الصناعية )تطوير الشبكة العربية للمعلوما 
 .إعداد أطلس الصناعة العربية 

 
  تطةةةةةوير مراكةةةةةةز المعلومةةةةةةات

الصةةةةةةةةةةةةناعية فةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةةدول 
-2017العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )

2018 ) 

 عمةةةةةةةةل حةةةةةةةةول التطةةةةةةةةوير والنهةةةةةةةةوال بالتسةةةةةةةةويق  ورشةةةةةةةةة
 (.2017اإللكتروني للشركات الناشئة  )

 تدريبيةةةةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةةةةول تقنيةةةةةةةةةةةةات البيانةةةةةةةةةةةةات الضةةةةةةةةةةةةخمة  دورة
(2018.) 
 لبيانةةةةةةةةات المفتوحةةةةةةةةة فةةةةةةةةي الةةةةةةةةدول تدريبيةةةةةةةةة حةةةةةةةةول ا دورة

 (.2018العربية )
 

  دعةةةةةةةةةةةةةةةم الصةةةةةةةةةةةةةةةناعة فةةةةةةةةةةةةةةةي
-2017فلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطين  )

2018 ) 

 برنةةةةةام  تأهيةةةةةل وتحةةةةةديث الصةةةةةناعة فةةةةةي فلسةةةةةطين  دعةةةةةم
(2017-2018.) 
 2017عةةةةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةةةن الكةةةةةةةةةةةوادر الصةةةةةةةةةةةناعية ) تةةةةةةةةةةةدريب-

2018.) 
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 ةمنظمة العمل العربي -10

المهةةةةةةام ذات ها علةةةةةةو تنفيةةةةةةذ العديةةةةةةد مةةةةةةن األنشةةةةةةطة و تتعمةةةةةةل المنظمةةةةةةة ومنةةةةةةذ نشةةةةةةأ
الصةةةةةةلة بقضةةةةةةايا العمةةةةةةل والعمةةةةةةال فةةةةةةي الةةةةةةوطن العربةةةةةةي، ونظةةةةةةرار لكونهةةةةةةا تنفةةةةةةرد بالتمثيةةةةةةل 
الثالثةةةةي فةةةةي أجهزتهةةةةا الدسةةةةتورية، فةةةةإن مؤتمرهةةةةا العةةةةام الةةةةذى ينعقةةةةد بشةةةةكل سةةةةنوي، يمثةةةةل 

كمةةةةةا ، أحةةةةةد أهةةةةةم الركةةةةةائز األساسةةةةةية لتبلةةةةةور سياسةةةةةات عربيةةةةةة متكاملةةةةةة فةةةةةي هةةةةةذا االتجةةةةةاظ
تقةةةةةو فيةةةةةه جميةةةةةا األطةةةةةرام )أطةةةةةرام العمليةةةةةة اإلنتاجيةةةةةة( مةةةةةن إنةةةةةه يةةةةةوفر منبةةةةةرار هامةةةةةار تل

حكومةةةةةات وأصةةةةةحاب أعمةةةةةال وعمةةةةةال، للتحةةةةةاور والتشةةةةةاور وفةةةةةو منةةةةةا  ديمقراطةةةةةي فريةةةةةد، 
فيةةةةةةةةةه الةةةةةةةةةرؤى واألفكةةةةةةةةةار وتتةةةةةةةةةوازن مةةةةةةةةةن خاللةةةةةةةةةه جميةةةةةةةةةا المصةةةةةةةةةالل واألهةةةةةةةةةدام  وتتالقةةةةةةةةة

وقةةةةةةةةد حققةةةةةةةةت المنظمةةةةةةةة العديةةةةةةةةد مةةةةةةةةن اإلنجةةةةةةةازات خةةةةةةةةالل مسةةةةةةةةيرتها لتحقيةةةةةةةةق  .المتنوعةةةةةةةة
ومةةةةةةن  ،ا النبيلةةةةةةةةة التةةةةةةي نةةةةةةا عليهةةةةةةا الميثةةةةةةاق العربةةةةةةي للعمةةةةةةل ودسةةةةةةتور المنظمةةةةةةةأهةةةةةةدافه

  أبرز هذظ اإلنجازات

  النهةةةةةةوال بتشةةةةةةريعات العمةةةةةةل والضةةةةةةمان االجتمةةةةةةاعي وعالقةةةةةةات العمةةةةةةل مةةةةةةن خةةةةةةالل
( توصةةةةةةيات، بلةةةةةةغ حجةةةةةةم التصةةةةةةديق عليهةةةةةةا 9) ،( اتفاقيةةةةةةة عمةةةةةةل عربيةةةةةةة19إصةةةةةةدار )

 ( تصديقار حتو تاريخه.126)
 عات العمةةةةةل العربيةةةةةة، وموسةةةةةوعة التأمينةةةةةات االجتماعيةةةةةة فةةةةةي إصةةةةةدار موسةةةةةوعة تشةةةةةري

 الدول العربية، وموسوعة الصحة والسالمة المهنية.
  اعتماد العديد من االستراتيجيات ذات الصلة بمجاالت عملها 

 االستراتيجية العربية للتأمينات االجتماعية. -
 االستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل. -
 تيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني.االسترا -
 إعالن تيسير تنقل األيدي العاملة بين الدول العربية. -

 .إصدار دليل للتصنيم المهني في الدول العربية 
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  إنشةةةةةةةاء مركةةةةةةةز للتوثيةةةةةةةق والمعلومةةةةةةةات ليكةةةةةةةون نةةةةةةةواظ لبنةةةةةةةك معلومةةةةةةةات أسةةةةةةةواق العمةةةةةةةل
 العربية.

 اليةةةةةةة مةةةةةةن خةةةةةةالل دورات مسةةةةةةتمرة فةةةةةةةي تةةةةةةدريب المئةةةةةةات مةةةةةةن القيةةةةةةادات النقابيةةةةةةةة العم
 الثقافة العمالية.

  عقةةةةةةةةد آالم النةةةةةةةةةدوات والحلقةةةةةةةةةات النقاشةةةةةةةةةية والةةةةةةةةةدورات التدريبيةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةو المسةةةةةةةةةتويين
القةةةةةةومي والقطةةةةةةري فةةةةةةي مختلةةةةةةم قضةةةةةةايا العمةةةةةةل وبمشةةةةةةاركة ممثلةةةةةةي أطةةةةةةرام اإلنتةةةةةةا  

 الثالثة لتعزيز الحوار االجتماعي والتفاهم المشترك.
 قوميةةةةةة حةةةةةول بيئةةةةةة العمةةةةةل لتأكيةةةةةد االهتمةةةةةام بالصةةةةةحة عقةةةةةد العديةةةةةد مةةةةةن المةةةةةؤتمرات ال

 والسالمة المهنية داخل أماكن العمل.
  تطةةةةةةةوير إدارات العمةةةةةةةةل والنهةةةةةةةوال بوسةةةةةةةةائل واسةةةةةةةةاليب التفتةةةةةةةي  العمةةةةةةةةالي ومكاتةةةةةةةةب

 التشغيل في الدول العربية.
 يتهم مةةةةةةن خةةةةةةالل مركةةةةةةز متخصةةةةةةا معنةةةةةةاإعةةةةةةداد المةةةةةةدربين المهنيةةةةةةين ورفةةةةةةا كفةةةةةةاء 

 بذلك تابا للمنظمة.
 مئةةةةةات الدراسةةةةةات فةةةةةي مختلةةةةةم قضةةةةةايا العمةةةةةل وآثةةةةةار الخصخصةةةةةة والعولمةةةةةة  إصةةةةةدار

 علو أسواق العمل العربية.  
 االقتصةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةة للعقةةةةةةد العربةةةةةةي للتشةةةةةةغيل   إقةةةةةةرار القمةةةةةةة العربيةةةةةةة التنمويةةةةةةة

(2010 – 2020.) 
 االقتصةةةةةادية واالجتماعيةةةةةة للبرنةةةةةام  المتكامةةةةةل لةةةةةدعم   إقةةةةةرار القمةةةةةة العربيةةةةةة التنمويةةةةةة

 يل والحد من البطالة في الدول العربية.التشغ
 ( 2016 – 2008إصةةةةةةةةدار سلسةةةةةةةةلة تقةةةةةةةةارير التشةةةةةةةةغيل) ، وأخرهةةةةةةةةا التقريةةةةةةةةر العربةةةةةةةةي

الخةةةةةةةامس حةةةةةةةول التشغيةةةةةةةةةةةل والبطالةةةةةةةة فةةةةةةةي الةةةةةةةدول العربيةةةةةةةة بدعةةةةةةةم القةةةةةةةدرة التنافسةةةةةةةية 
 لتعزيز القابلية للتشغيلب.

  التنميةةةةة المسةةةةتدامة الةةةةربط بةةةةين بالتنميةةةةة والتشةةةةغيلب مةةةةن جهةةةةة والحمايةةةةة االجتماعيةةةةة و
 من جهة أخرى من خالل 
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 . 2008إعالن الدوحة للتنمية والتشغيل  -
 . 2014إعالن الرياال للتنمية والتشغيل  -

 :التوجهات المستقبلية لعمل منظمة العمل العربية

 تطوير تشريعات العمل العربية بما يتالئم ما احتياجات المرحلة الراهنة. (1)
ا باحتياجةةةةةةةات أسةةةةةةةواق العمةةةةةةةل العربيةةةةةةةة مةةةةةةةن االهتمةةةةةةةام بمراكةةةةةةةز التةةةةةةةدريب وربطهةةةةةةة (2)

 .خالل مركز عربي للتدريب تابا للمنظمة

 يوضةةةةةةا البةةةةةةرام  والخطةةةةةةط الوطنيةةةةةةة والقوميةةةةةةة لمعالجةةةةةةة مشةةةةةةكلة البطالةةةةةةة والسةةةةةةع (3)
لتخفةةةةةيال نسةةةةةبتها والعمةةةةةل علةةةةةو إيجةةةةةاد فةةةةةرا العمةةةةةل للشةةةةةباب الةةةةةذين يةةةةةدخلون 

 سوق العمل.

بكات األمةةةةةةةةان وضةةةةةةةا التصةةةةةةةورات والحلةةةةةةةول لتوسةةةةةةةيا دائةةةةةةةرة شةةةةةةة فةةةةةةةيالمسةةةةةةةاهمة  (4)
 البالد العربية. فيوالحماية االجتماعية لتخفيم حدة الفقر 

الةةةةدول  فةةةةيبنةةةةاء شةةةةبكة معلومةةةةات سةةةةوق العمةةةةل لتشةةةةمل أطةةةةرام اإلنتةةةةا  الثالثةةةةة  (5)
لتسةةةةةةاعد  ،العربيةةةةةةة وربطهةةةةةةا بمركةةةةةةز معلومةةةةةةات العمةةةةةةل بمنظمةةةةةةة العمةةةةةةل العربيةةةةةةة

 الدول العربية. فيالمخططين وصناا القرار والباحثين عن عمل 

 التنمية.ي للمرأة العربية وزيادة مساهمتها ف االقتصاديقيق التمكين تح (6)

أدت إلةةةةو ظةةةةاهرة عمةةةةل األطفةةةةال، وتأكيةةةةد حةةةةق األطفةةةةال  التةةةةيمواجهةةةةة العوامةةةةل  (7)
 ومشقة العمل. االقتصاديالتعليم وحماية طفولتهم من االستغالل ي ف

ق المةةةةةةرتبط بةةةةةةالتطور التكنولةةةةةةوجي واحتياجةةةةةةات سةةةةةةو  المهنةةةةةةياالهتمةةةةةةام بالتةةةةةةدريب  (8)
عةةةةةةداد المةةةةةةدربين األكفةةةةةةاء لتغطيةةةةةةة احتياجةةةةةةات الةةةةةةدول العربيةةةةةةة  العمةةةةةةل العربيةةةةةةة وا 

 هذا المجال. في

وبنةةةةةةةةةاء مؤسسةةةةةةةةةاته الوطنيةةةةةةةةةة القوميةةةةةةةةةة، واعتمةةةةةةةةةادظ  االجتمةةةةةةةةةاعيتعزيةةةةةةةةةز الحةةةةةةةةةوار  (9)
 أسلوب عمل لحل المشكالت االجتماعية.ك

 فةةةةةةةيالتنميةةةةةةةة والمشةةةةةةةاركة  فةةةةةةةيالعمةةةةةةةل علةةةةةةةو زيةةةةةةةادة مسةةةةةةةاهمة القطةةةةةةةاا الخةةةةةةةاا  (10)
 االجتماعية. تحمل األعباء
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توسةةةةةةةيا مظلةةةةةةةة الحمايةةةةةةةة التشةةةةةةةريعية واالجتماعيةةةةةةةة لتشةةةةةةةمل كةةةةةةةل فئةةةةةةةات العمةةةةةةةال  (11)
 .والقطاا يير المنظم الزراعيالقطاا  يالدخل المحدود وخاصة ف يوذو 

دعةةةةةم الصةةةةةناعات الصةةةةةغرى ومشةةةةةاريا تشةةةةةغيل الشةةةةةباب، وبشةةةةةكل خةةةةةاا تشةةةةةغيل  (12)
 .الريم والبادية فيالمرأة 

هم والتكامةةةةةةل واالحتةةةةةةرام المتبةةةةةةادل بنةةةةةةاء عالقةةةةةةات العمةةةةةةل علةةةةةةو أسةةةةةةس مةةةةةةن التفةةةةةةا (13)
المشةةةةةةاريا اإلنتاجيةةةةةةة  فةةةةةةيممةةةةةةا يشةةةةةةجا علةةةةةةو االسةةةةةةتثمار ، اإلنتةةةةةةا  طرفةةةةةةيبةةةةةةين 

 المستدامة كثيفة العمالة.

 منظمة املرأة العربية -11
 

يتمثةةةةةةل نشةةةةةةاط منظمةةةةةةة المةةةةةةرأة العربيةةةةةةة فةةةةةةي مجموعةةةةةةة مةةةةةةن مسةةةةةةارات العمةةةةةةل التةةةةةةي 
 يتضمن ذلك  و  تتوسا وتتطور في ضوء األحداث التي تمر بالدول العربية،

صةةةةةةياية الوثةةةةةةائق واالسةةةةةةتراتيجيات اإلقليميةةةةةةة )المرجعيةةةةةةة( الخاصةةةةةةة بةةةةةةالمرأة ومتابعةةةةةةة  -
 تفعيلها وطنيار  

االسةةةةةةةتراتيجية االقليميةةةةةةةة لحمايةةةةةةةة المةةةةةةةرأة العربيةةةةةةةة مةةةةةةةن العنةةةةةةةم،  (1ذلةةةةةةةك  ) ويشةةةةةةةمل    
اسةةةةةةتراتيجية الشةةةةةةباب العربةةةةةةي  (3اسةةةةةةتراتيجية المةةةةةةرأة العربيةةةةةةة واألمةةةةةةن والسةةةةةةالم، ) (2)

االسةةةةةةةتراتيجية اإلعالميةةةةةةةة  (4ن أجةةةةةةةل تعزيةةةةةةةز دور المةةةةةةةرأة فةةةةةةةي بنةةةةةةةاء المجتمةةةةةةةا، )مةةةةةةة
منهةةةةةةةا  عمةةةةةةةل المةةةةةةةرأة فةةةةةةةي التنميةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة فةةةةةةةي صةةةةةةةياية  (5) ،للمةةةةةةةرأة العربيةةةةةةةة
 .2030المنطقة العربية 

مةةةن خةةةالل إعةةةداد التقةةةارير  ،المةةةرأة العربيةةةة جمةةةا ونشةةةر البيانةةةات المتعلقةةةة بأوضةةةاا  -
وكةةةةةذلك  ،واقةةةةةا المةةةةةرأة العربيةةةةةة فةةةةةي المجةةةةةاالت المختلفةةةةةةوبنةةةةةاء قواعةةةةةد بيانةةةةةات ترصةةةةةد 

بنةةةةةةةاء قواعةةةةةةةد البيانةةةةةةةات التةةةةةةةي تقةةةةةةةدم خةةةةةةةدمات معرفيةةةةةةةة مجانيةةةةةةةة للمةةةةةةةرأة العربيةةةةةةةة فةةةةةةةي 
بةةةةةةاء  حقةةةةةةوق -مجةةةةةةاالت أساسةةةةةةية مثةةةةةةل التوعيةةةةةةة الصةةةةةةحية والقانونيةةةةةةة )مشةةةةةةروا ألةةةةةةم

 ،المةةةةةرأة فةةةةةي التشةةةةةريعات العربيةةةةةة(. وتةةةةةوالي المنظمةةةةةة تحةةةةةديث قواعةةةةةد البيانةةةةةات سةةةةةنويرا
تقةةةةوم كةةةةذلك بصةةةةياية الدراسةةةةات واألدلةةةةة االرشةةةةادية التةةةةي تسةةةةاعد الةةةةدول علةةةةو تبنةةةةي و 
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مؤشةةةةةةةةرات واحصةةةةةةةةاءات حساسةةةةةةةةة للنةةةةةةةةوا االجتمةةةةةةةةاعي ودقيقةةةةةةةةة فةةةةةةةةي رصةةةةةةةةدها لواقةةةةةةةةا 
تقةةةةةةوم المنظمةةةةةةة بتوثيةةةةةةق التجةةةةةةارب الناجحةةةةةةة فةةةةةةي تمكةةةةةةين المةةةةةةرأة علةةةةةةو كمةةةةةةا المةةةةةةرأة. 

ها المسةةةةةةةةتوى الةةةةةةةةوطني لكةةةةةةةةل دولةةةةةةةةة وفةةةةةةةةي مختلةةةةةةةةم المجةةةةةةةةاالت، والعمةةةةةةةةل علةةةةةةةةو نشةةةةةةةةر 
والتةةةةةروي  لهةةةةةا بةةةةةين المعنيةةةةةين مةةةةةن صةةةةةناا القةةةةةرار والبةةةةةاحثين واالعالميةةةةةين مةةةةةن أجةةةةةل 

 إتاحة الفرصة لالستفادة من هذظ التجارب وتكرارها. 
نشةةةةر التوعيةةةةة والتثقيةةةةم حةةةةول أدوار ومكانةةةةة المةةةةرأة العربيةةةةة    وتركةةةةز المنظمةةةةة فةةةةي   -

للمةةةةرأة مةةةةن خةةةةةالل هةةةةذا اإلطةةةةار علةةةةو تغييةةةةر الثقافةةةةة المجتمعيةةةةة التقليديةةةةة المناهضةةةةة 
الحمةةةةةالت االعالميةةةةةة، والنةةةةةدوات التثقيفيةةةةةة، والدراسةةةةةات العلميةةةةةة، والتعةةةةةاون الةةةةةدائم مةةةةةا 
المثقفةةةةةين واالعالميةةةةةين والشةةةةةباب وعلمةةةةةاء الةةةةةدين المسةةةةةتنيرين. وتعقةةةةةد المنظمةةةةةة بشةةةةةكل 
دوري لقةةةةةاءات مةةةةةا فئتةةةةةي االعالميةةةةةين والشةةةةةباب مةةةةةن أجةةةةةل تكةةةةةريس الثقافةةةةةة الصةةةةةديقة 

وشةةةةةةكلت فةةةةةةي هةةةةةةذا اإلطةةةةةةار شةةةةةةبكة الكترونيةةةةةةة بعنةةةةةةوان  ،يللمةةةةةةرأة فةةةةةةي المجتمةةةةةةا العربةةةةةة
لتحقيةةةةةةق تضةةةةةةامن  )شةةةةةةبكة الشةةةةةةباب أصةةةةةةدقاء منظمةةةةةةة المةةةةةةرأة العربيةةةةةةة( لتمثةةةةةةل فضةةةةةةاءر 

لنشةةةةر رسةةةةالة المنظمةةةةة نحةةةةو دعةةةةم  الشةةةةباب العربةةةةي وحةةةةث هةةةةذا الشةةةةباب ليكةةةةون سةةةةفيرار 
يعةةةةةةدون  نالمةةةةةرأة. كمةةةةةةا تقةةةةةةدم المنظمةةةةةةة جةةةةةةوائز ومةةةةةنل بحثيةةةةةةة للبةةةةةةاحثين الشةةةةةةباب الةةةةةةذي

 ت تخدم واقا المرأة العربية وتغير الصورة النمطية عنها.دراسا
االعةةةةةةالم والتةةةةةةروي  وحشةةةةةةد الةةةةةةدعم للمةةةةةةرأة فةةةةةةي ظةةةةةةل النزاعةةةةةةات المسةةةةةةلحة واالرهةةةةةةاب    -

وللنزاعةةةةةةات المسةةةةةةلحة التةةةةةةي ضةةةةةةربت  لإلرهةةةةةةابتعتبةةةةةةر المةةةةةةرأة هةةةةةةي الضةةةةةةحية األولةةةةةةو 
أكثةةةةةةر مةةةةةةن قطةةةةةةر عربةةةةةةي وخل فةةةةةةت أزمةةةةةةة إنسةةةةةةانية كبةةةةةةرى هةةةةةةي األعظةةةةةةم منةةةةةةذ الحةةةةةةرب 

الميةةةةةةةة الثانيةةةةةةةة متمثلةةةةةةةة فةةةةةةةي الالجئةةةةةةةين والنةةةةةةةازحين الةةةةةةةذين ينةةةةةةةاهز عةةةةةةةددهم حاليةةةةةةةةا الع
معظمهةةةةةةم مةةةةةةن النسةةةةةةاء واألطفةةةةةةال. وتةةةةةةولي المنظمةةةةةةة  ونازحةةةةةةار  العشةةةةةةرين مليةةةةةةون الجئةةةةةةار 

مخيمةةةةات  لرصةةةةد أوضةةةةااأهميةةةةة قصةةةةوى لهةةةةذظ القضةةةةية، وقةةةةد بةةةةادرت بزيةةةةارة ميدانيةةةةة 
عةةةةةةةةدت تقةةةةةةةةارير ومنةةةةةةةةاطق تمركةةةةةةةةز الالجئةةةةةةةةين والنةةةةةةةةازحين فةةةةةةةةي عةةةةةةةةدة دول عربيةةةةةةةةة، وأ

كمةةةةةةا  .ودراسةةةةةةات توثةةةةةةق أوضةةةةةةاا ومشةةةةةةكالت الالجئةةةةةةات والنازحةةةةةةات بشةةةةةةكل تفصةةةةةةيلي
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قامةةةةةت بعقةةةةةد مةةةةةؤتمر علمةةةةةي موسةةةةةا نةةةةةاق  األبعةةةةةاد المختلفةةةةةة لمشةةةةةكلة النزو /اللجةةةةةوء، 
وتةةةةةةةةم رفةةةةةةةةا التوصةةةةةةةةيات والمقترحةةةةةةةةات ذات الصةةةةةةةةلة إلةةةةةةةةو الجهةةةةةةةةات المعنيةةةةةةةةة بجامعةةةةةةةةة 

ظمةةةةةةةةة أفالمةةةةةةةةار تسةةةةةةةةجيلية الةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةة وهيئةةةةةةةةة األمةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةدة. كمةةةةةةةةا أعةةةةةةةةدت المن
ةةةةةا فنيةةةةةة تسةةةةةجل معانةةةةةاة الالجئةةةةةات والنازحةةةةةات تقةةةةةوم بةةةةةالتروي  لهةةةةةا فةةةةةي كافةةةةةة  ومعارضر
فعالياتهةةةةةةا وفةةةةةةي المحافةةةةةةل التةةةةةةي تشةةةةةةارك بهةةةةةةا وتعاونةةةةةةت مةةةةةةا جهةةةةةةات مةةةةةةن المجتمةةةةةةةا 
المةةةةةةةةدني لتقةةةةةةةةديم الةةةةةةةةدعم المباشةةةةةةةةر لالجئةةةةةةةةات. واسةةةةةةةةتجابة لمطالبةةةةةةةةات بعةةةةةةةةال الةةةةةةةةدول 

أوضةةةةةةةاا النازحةةةةةةةات  الميدانيةةةةةةةة لرصةةةةةةةدهةةةةةةةا العربيةةةةةةةة، تعتةةةةةةةزم المنظمةةةةةةةة اسةةةةةةةتكمال جوالت
 .2017والالجئات خالل عام 

  فةةةةةور 2030إدمةةةةةا  المةةةةةرأة فةةةةةي الجهةةةةةود الوطنيةةةةةة لتنفيةةةةةذ أجنةةةةةدة التنميةةةةةة المسةةةةةتدامة   -
، بةةةةةادرت المنظمةةةةةة 2015اعةةةةةالن األجنةةةةةدة العالميةةةةةة للتنميةةةةةة المسةةةةةتدامة فةةةةةي سةةةةةبتمبر 

ة تنةةةةاق  كيفيةةةةة ورقةةةةة علميةةةة 24قةةةةدمت فيةةةةه  2015بعقةةةةد مةةةةؤتمر موسةةةةا فةةةةي نةةةةوفمبر 
إدمةةةةا  المةةةةرأة وقضةةةةايا المسةةةةاواة والنةةةةوا االجتمةةةةاعي عنةةةةد وضةةةةا وتنفيةةةةذ وتقيةةةةيم سةةةةائر 
السياسةةةةةةةةات والخطةةةةةةةةط التنمويةةةةةةةةة فةةةةةةةةي المنطقةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة، وقامةةةةةةةةت المنظمةةةةةةةةة بوضةةةةةةةةا 
مؤشةةةةةةةةرات ومنهةةةةةةةةا  عمةةةةةةةةل يسةةةةةةةةاعد الةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةة علةةةةةةةةو إدمةةةةةةةةا  منظةةةةةةةةور النةةةةةةةةوا 

خطةةةةةة لمتابعةةةةةة تنفيةةةةةذ هةةةةةذا  االجتمةةةةةاعي فةةةةةي التنفيةةةةةذ الةةةةةوطني لألجنةةةةةدة. كمةةةةةا وضةةةةةعت
التاليةةةةةة. وشةةةةةكلت لهةةةةةذا  15المنهةةةةةا  داخةةةةةل الةةةةةدول العربيةةةةةة علةةةةةو مةةةةةدار السةةةةةنوات الةةةةةة

الهةةةةةةةدم آليةةةةةةةةة اقليميةةةةةةةةة مكونةةةةةةةةة مةةةةةةةةن فريةةةةةةةةق مةةةةةةةةن المفكةةةةةةةةرين والخبةةةةةةةةراء، ولجنةةةةةةةةة مةةةةةةةةن 
المسةةةةةئولين مةةةةةن الهيئةةةةةات الوطنيةةةةةة واالقليميةةةةةة ذات الصةةةةةلة، ومنتةةةةةدى دوري ترفةةةةةا لةةةةةه 

دمةةةةةةةا  المةةةةةةةرأة عنةةةةةةةد تنفيةةةةةةةذ أجنةةةةةةةدة التنميةةةةةةةة تقةةةةةةةارير حةةةةةةةول جهةةةةةةةود كةةةةةةةل دولةةةةةةةة فةةةةةةةي إ
 انعقاد منتدى المتابعة الدوري األول.  2017المستدامة وطنيرا، ويشهد عام 

تحسةةةةةةين صةةةةةةورة المةةةةةةرأة العربيةةةةةةة وحشةةةةةةد الةةةةةةدعم الةةةةةةدولي لقضةةةةةةاياها  تقةةةةةةوم المنظمةةةةةةة   -
بالمشةةةةةاركة فةةةةةي النةةةةةدوات والمحافةةةةةل الدوليةةةةةة الخاصةةةةةة بةةةةةالمرأة وتقةةةةةوم بعةةةةةرال وجهةةةةةات 

العةةةةةامين الماضةةةةةيين  فةةةةيبيةةةةةة فةةةةي هةةةةةذا الشةةةةأن. وخةةةةةالل مشةةةةاركة المنظمةةةةةة النظةةةةر العر 
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فةةةةةةةةي اجتماعةةةةةةةةات لجنةةةةةةةةة وضةةةةةةةةا المةةةةةةةةرأة بةةةةةةةةاألمم المتحةةةةةةةةدة، عقةةةةةةةةدت أنشةةةةةةةةطة موازيةةةةةةةةة 
لمناقشةةةةةةة أهةةةةةةم المسةةةةةةتجدات فةةةةةةي قضةةةةةةايا المةةةةةةرأة العربيةةةةةةة وللمطالبةةةةةةة بتضةةةةةةامن دولةةةةةةي 
ضةةةةةةةةد االرهةةةةةةةةاب وتوضةةةةةةةةيل سةةةةةةةةماحة الةةةةةةةةدين االسةةةةةةةةالمي والحةةةةةةةةث علةةةةةةةةو دعةةةةةةةةم المةةةةةةةةرأة 

والنازحةةةةة. وأصةةةةدرت بيانةةةةا باسةةةةم بنسةةةةاء العةةةةالمب للمطالبةةةةة بوقةةةةم الحةةةةرب فةةةةي  الالجئةةةةة
 سوريا.

التأهيةةةةةةةل والتةةةةةةةدريب وبنةةةةةةةاء قةةةةةةةدرات المةةةةةةةرأة  تةةةةةةةنظم المنظمةةةةةةةة العديةةةةةةةد مةةةةةةةن الةةةةةةةدورات   -
دورات تدريبيةةةةةةة فةةةةةةي  (1التدريبيةةةةةةة للمةةةةةةرأة فةةةةةةي مجةةةةةةاالت مختلفةةةةةةة وقةةةةةةد شةةةةةةمل ذلةةةةةةك  )

ال دعةةةةةةم قةةةةةةدرات المةةةةةةرأة فةةةةةةي دورات فةةةةةةي مجةةةةةة (2مجةةةةةةال التمكةةةةةةين السياسةةةةةةي للمةةةةةةرأة، )
حةةةةةةةول كيفيةةةةةةةة التنةةةةةةةاول المتةةةةةةةوازن  لإلعالميةةةةةةةاتدورات  (3ميةةةةةةةدان األمةةةةةةةن والسةةةةةةةالم، )

لقضةةةةةايا المةةةةةرأة فةةةةةي اإلعةةةةةالم وكيفيةةةةةة إدمةةةةةا  منظةةةةةور النةةةةةوا االجتمةةةةةاعي فةةةةةي رؤيةةةةةتهم 
دورات فةةةةةةي التمكةةةةةةين االقتصةةةةةةادي للمةةةةةةرأة مةةةةةةن خةةةةةةالل تةةةةةةدريبها علةةةةةةو  (4االعالميةةةةةةة، )

مةةةةةن حاضةةةةةنات األعمةةةةةال. وتعتةةةةةزم المنظمةةةةةة خةةةةةالل عةةةةةام ريةةةةةادة األعمةةةةةال واالسةةةةةتفادة 
تقةةةةةةديم دورات تدريبيةةةةةةة حةةةةةةول  مفهةةةةةةوم النةةةةةةوا االجتمةةةةةةاعي وتطبيقاتةةةةةةه للبةةةةةةاحثين  2017

وللعةةةةةةاملين با ليةةةةةةات الوطنيةةةةةةة المعنيةةةةةةة بةةةةةةالمرأة، كيفيةةةةةةة صةةةةةةياية الخطةةةةةةط والموازنةةةةةةات 
 1325المسةةةةةةةةةتجيبة للنةةةةةةةةةوا االجتمةةةةةةةةةاعي، كيفيةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةياية خطةةةةةةةةةط تنفيذيةةةةةةةةةة للقةةةةةةةةةرار 

 بالمرأة واألمن والسالم.الخاا 
إصةةةةةدار البحةةةةةوث والدراسةةةةةات   قامةةةةةت المنظمةةةةةة بإصةةةةةدار عةةةةةدد كبيةةةةةر مةةةةةن البحةةةةةوث   -

والدراسةةةةةات التةةةةةي تتنةةةةةاول قضةةةةةايا المةةةةةرأة العربيةةةةةة مةةةةةن مختلةةةةةم الجهةةةةةات، ضةةةةةم ذلةةةةةك 
عالميةةةةةةةة صةةةةةةةدرت فةةةةةةةي  بحوثرةةةةةةةا اجتماعيةةةةةةةة وثقافيةةةةةةةة وقانونيةةةةةةةة واقتصةةةةةةةادية وسياسةةةةةةةية وا 

علميةةةةةةة نوقشةةةةةةت فةةةةةةي المةةةةةةؤتمرات العامةةةةةةة  شةةةةةةكل كتةةةةةةب ودراسةةةةةةات، وفةةةةةةي شةةةةةةكل أوراق
للمنظمةةةةةةة.  وكانةةةةةةت المنظمةةةةةةة صةةةةةةاحبة المبةةةةةةادرة علةةةةةةو المسةةةةةةتوى العربةةةةةةي فةةةةةةي تقةةةةةةديم 
طةةةةرو  علميةةةةة لقضةةةةايا جديةةةةدة، منهةةةةا علةةةةو سةةةةبيل المثةةةةال ال الحصةةةةر  عالقةةةةة المةةةةرأة 

القةةةةةةةةة المةةةةةةةةرأة بأجنةةةةةةةةدة التنميةةةةةةةةة المسةةةةةةةةتدامة، الدراسةةةةةةةةة عبقضةةةةةةةةايا األمةةةةةةةةن اإلنسةةةةةةةةاني، 
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النازحةةةةةةةات والالجئةةةةةةةات، دور القضةةةةةةةاء العربةةةةةةةي المسةةةةةةةتنير فةةةةةةةي المتعمقةةةةةةةة لمشةةةةةةةكالت 
دعةةةةةةم المةةةةةةرأة، وضةةةةةةا مؤشةةةةةةرات لقيةةةةةةاس واقةةةةةةا المةةةةةةرأة تتناسةةةةةةب والمعطيةةةةةةات العربيةةةةةةة، 

 دور المرأة العربية في مواجهة اإلرهاب.
المنظمةةةةة علةةةةو التعةةةةاون مةةةةا  دأبةةةةتالتعةةةةاون مةةةةا منظمةةةةات العمةةةةل العربةةةةي المشةةةةترك   -

تنفيةةةةةةذ األنشةةةةةةطة ذات االهتمةةةةةةام المشةةةةةةترك، منظمةةةةةةات العمةةةةةةل العربةةةةةةي المشةةةةةةترك فةةةةةةي 
شةةةةةمل ذلةةةةةك التعةةةةةاون مةةةةةا المنظمةةةةةة العربيةةةةةة للتنميةةةةةة الصةةةةةناعية والتعةةةةةدين، والمنظمةةةةةة 
العربيةةةةةةةة للتنميةةةةةةةة الزراعيةةةةةةةة، ومنظمةةةةةةةة العمةةةةةةةل العربيةةةةةةةة، والمنظمةةةةةةةة العربيةةةةةةةة للتنميةةةةةةةة 
االداريةةةةةةةةةةة، والمنظمةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةة لتكنولوجيةةةةةةةةةةات االتصةةةةةةةةةةال والمعلومةةةةةةةةةةات، والمنظمةةةةةةةةةةة 

 ، وقةةةةةةةد أصةةةةةةةدرت مةةةةةةةا االلكسةةةةةةةو بيانةةةةةةةار (االلكسةةةةةةةو) للتربيةةةةةةةة والثقافةةةةةةةة والعلةةةةةةةومالعربيةةةةةةةة 
عةةةةةن دور المةةةةةرأة فةةةةةي تغييةةةةةر الثقافةةةةةة المجتمعيةةةةةة فةةةةةي نةةةةةدوة عقةةةةةدت بمناسةةةةةبة  مشةةةةةتركار 

 .2016اختيار صفاقس عاصمة للثقافة العربية عام 
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العمةةةةةةةل العربةةةةةةةي المشةةةةةةةترك فةةةةةةةي  تسةةةةةةةاهم  المنظمةةةةةةةة منةةةةةةةذ إنشةةةةةةةائها فةةةةةةةي تعزيةةةةةةةز وتنسةةةةةةةيق
 المجاالت الزراعية والسمكية من خالل تحقيق األهدام التالية  

  تنميةةةةةةةةة المةةةةةةةةوارد الطبيعيةةةةةةةةة والبشةةةةةةةةرية المتةةةةةةةةوفرة فةةةةةةةةي قطةةةةةةةةاعي الزراعةةةةةةةةة والثةةةةةةةةروة
 السمكية ، وتحسين وسائل وطرق استثمارها علو أسس علمية.

 السةةةةةةةةةتغالل األمثةةةةةةةةةل رفةةةةةةةةةا الكفايةةةةةةةةةة اإلنتاجيةةةةةةةةةة الزراعيةةةةةةةةةة النباتيةةةةةةةةةة والحيوانيةةةةةةةةةة وا
للمةةةةةوارد السةةةةةمكية وبلةةةةةو  التكامةةةةةل الزراعةةةةةي المنشةةةةةود بةةةةةين الةةةةةدول العربيةةةةةة تحقيقةةةةةار 

 لألمن الغذائي العربي. 
  .تسهيل تبادل المنتجات الزراعية والسمكية بين الدول العربية 
  العمةةةةةةل علةةةةةةو زيةةةةةةادة اإلنتةةةةةةا  الزراعةةةةةةي والسةةةةةةمكي لتحقيةةةةةةق االكتفةةةةةةاء الةةةةةةذاتي مةةةةةةا

 مراعاة االستدامة. 
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 عم إقامة المشاريا والصناعات الزراعية والسمكية. د 
  النهةةةةةةةةوال بالمسةةةةةةةةتويات المعيشةةةةةةةةية للعةةةةةةةةاملين فةةةةةةةةي قطةةةةةةةةاعي الزراعةةةةةةةةة والصةةةةةةةةيد

 السمكي.
  اإلشةةةةرام علةةةةو تنفيةةةةذ بةةةةرام  مةةةةن شةةةةأنها مواجهةةةةة أزمةةةةات الغةةةةذاء وتعزيةةةةز األمةةةةن

 الغذائي.
 أهم انجازات المنظمة:

إليهةةةةةا أعةةةةةالظ، باالسةةةةةتناد إلةةةةةو  تقةةةةةوم المنظمةةةةةة بالعمةةةةةل علةةةةةو تحقيةةةةةق األهةةةةةدام المشةةةةةار
الموجهةةةةةات والبةةةةةرام  وا ليةةةةةات المعتمةةةةةدة والمتمثلةةةةةة فةةةةةي القةةةةةرارات الصةةةةةادرة عةةةةةن القمةةةةةم 
العربيةةةةةةةةةةةة، مثةةةةةةةةةةةل  االسةةةةةةةةةةةتراتيجية العربيةةةةةةةةةةةة للتنميةةةةةةةةةةةة الزراعيةةةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةةةتدامة للعقةةةةةةةةةةةدين 

، والبرنةةةةةةام  الطةةةةةةار  لألمةةةةةةن 2007( الُمقةةةةةةر ة فةةةةةةي قمةةةةةةة الريةةةةةةاال عةةةةةةام 2005-2025)
الُمقةةةةةر  فةةةةةي القمةةةةةة العربيةةةةةة التنمويةةةةةة  االقتصةةةةةادية واالجتماعيةةةةةة التةةةةةي الغةةةةةذائي العربةةةةةي 

، واسةةةةةتراتيجية األمةةةةةن المةةةةةائي فةةةةةي المنطقةةةةةة العربيةةةةةة 2009عقةةةةةدت فةةةةةي الكويةةةةةت عةةةةةام 
لمواجهةةةةةةةة التحةةةةةةةديات والمتطلبةةةةةةةات المسةةةةةةةتقبلية للتنميةةةةةةةة المسةةةةةةةتدامة، وقةةةةةةةرارات المجلةةةةةةةس 

عةةةةةالن الريةةةةةاال لتعزيةةةةةز التعةةةةةاون  العربةةةةةي لمواجهةةةةةة أزمةةةةةة االقتصةةةةةادي واالجتمةةةةةاعي، وا 
الغةةةةةةذاء العالميةةةةةةة الصةةةةةةادر عةةةةةةن الجمعيةةةةةةة العامةةةةةةة للمنظمةةةةةةة العربيةةةةةةة للتنميةةةةةةة الزراعيةةةةةةة، 

 الجمعية العامة(. -وقرارات المجالس التشريعية للمنظمة )المجلس التنفيذي 
ولقةةةةةد حققةةةةةت المنظمةةةةةة بالتعةةةةةاون والتنسةةةةةيق مةةةةةا الةةةةةدول األعضةةةةةاء الكثيةةةةةر مةةةةةن المنجةةةةةزات 

 ختلفة ومن أهمها في مجاالت عملها الم
  إعةةةةةةداد ومتابعةةةةةةة تنفيةةةةةةذ االسةةةةةةتراتيجية العربيةةةةةةة للتنميةةةةةةة الزراعيةةةةةةة المسةةةةةةتدامة، والتةةةةةةي

( 2016 -2010( مشةةةةةةروعا خةةةةةةالل )2063نفةةةةةةذت مةةةةةةن خاللهةةةةةةا الةةةةةةدول العربيةةةةةةة )
 ( مليار دوالر .93.3بتكلفة بلغت نحو )

  تنفيذية اإلطاريةةالخطة الإعداد ومتابعة تنفيذ البرنام  الطار  لألمن الغذائي العربي و 
( والةةةذي نفةةةذت الةةةدول العربيةةةة فةةةي إطةةةارظ 2016 - 2011)المرحلةةةة األولةةةو  للبرنةةةام 

 ( مليار دوالر.31.9مشروا  نحو ) 1881( مشروعا بلغ تكاليم 1989)
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 .إعداد استراتيجية عربية لتربية األحياء المائية 
 ن.إعداد خرائط مسل التربة واستخدامات األراضي لشرق وشمال السودا 
 .المساهمة في النهوال بزراعة القمل في موريتانيا 
 .إعداد الدراسات عن تنمية واستخدام موارد المياظ في الدول العربية 
  تنفيةةةةةةةذ العديةةةةةةةد مةةةةةةةن مشةةةةةةةاريا تنميةةةةةةةة مةةةةةةةوارد الميةةةةةةةاظ بالتعةةةةةةةاون مةةةةةةةا الةةةةةةةدول وخاصةةةةةةةة

السةةةةةةدود الترابيةةةةةةة والبحيةةةةةةرات الجبليةةةةةةة وآبةةةةةةار تجميةةةةةةا الميةةةةةةاظ ومحطةةةةةةات تحليةةةةةةة ميةةةةةةاظ 
بةةةةةار ومنشةةةةة ت أخةةةةةرى فةةةةةي كةةةةةل مةةةةةن األردن ومصةةةةةر وفلسةةةةةطين والسةةةةةودان ) وحفةةةةةر أ

 واليات دارفور والغضارم وشمال كردفان( وموريتانيا.
  تقةةةةةةديم الةةةةةةدعم الفنةةةةةةي  للةةةةةةدول فةةةةةةي إصةةةةةةدار قةةةةةةوانين ولةةةةةةوائل  للمحافظةةةةةةة واالسةةةةةةتخدام

األمثةةةةةةةةل لألراضةةةةةةةةي والمراعةةةةةةةةي ومةةةةةةةةوارد الميةةةةةةةةاظ وقةةةةةةةةوانين ولةةةةةةةةوائل للصةةةةةةةةيد البحةةةةةةةةري 
لمائيةةةةةةةة  والمحافظةةةةةةةة علةةةةةةةو المةةةةةةةوارد الوراثيةةةةةةةة النباتيةةةةةةةة والحيوانيةةةةةةةة وتربيةةةةةةةة األحيةةةةةةةاء ا

 وتبادل المنافا، والحجر الزراعي والبيطري. 
  إجةةةةةةراء دراسةةةةةةات المخةةةةةةةزون السةةةةةةمكي ووضةةةةةةةا وتنفيةةةةةةذ خطةةةةةةةط وبةةةةةةرام  ومشةةةةةةةروعات

 االستزراا السمكي. 
  إعةةةةداد الدراسةةةةات الفنيةةةةة العلميةةةةة علةةةةو المسةةةةتويين القةةةةومي والقطةةةةري ، حيةةةةث نفةةةةذت

( دراسةةةةةةة اهتمةةةةةةت بةةةةةةدعم الجهةةةةةةود العربيةةةةةةة شةةةةةةملت 520ة مةةةةةةا يزيةةةةةةد علةةةةةةو )المنظمةةةةةة
 جميا المجاالت الزراعية والحيوانية والسمكية والمراعي والغابات.

 ( مشةةةةةروعا قوميةةةةةار وُقطريةةةةةار للةةةةةدول العربيةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةال تنميةةةةةة 305تنفيةةةةةذ أكثةةةةةر مةةةةةن )
 وحماية الموارد الطبيعية. 

 ت الزراعيةةةةةةةة  المتخصصةةةةةةةة ذات إنشةةةةةةةاء العديةةةةةةةد مةةةةةةةن  الشةةةةةةةبكات وقواعةةةةةةةد المعلومةةةةةةةا
العالقةةةةةةةة فةةةةةةةي  إنتةةةةةةةا  وتسةةةةةةةويق وتجةةةةةةةارة المنتجةةةةةةةات الزراعيةةةةةةةة والسةةةةةةةمكية المختلفةةةةةةةة، 
إضةةةةةةةةةافة لقواعةةةةةةةةةد المعلومةةةةةةةةةات حةةةةةةةةةول الخبةةةةةةةةةرات العربيةةةةةةةةةة العاملةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي المجةةةةةةةةةاالت 

 الزراعية.



 
58 

 موجزتقرير 
 المتخصصةالعربية حول أنشطة المنظمات 

  مسةةةةةةاعدة الةةةةةةدول العربيةةةةةةة فةةةةةةي متابعةةةةةةة التطةةةةةةورات والمسةةةةةةتجدات اإلقليميةةةةةةة والدوليةةةةةةة
ة واألسةةةةةةةةةةماك والبيئةةةةةةةةةةة لتعظةةةةةةةةةةيم مكاسةةةةةةةةةةبها والتقليةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةن ذات العالقةةةةةةةةةةة بالزراعةةةةةةةةةة

 أضرارها.
  مسةةةةةةاعدة الةةةةةةدول العربيةةةةةةة فةةةةةةي عمليةةةةةةات االنضةةةةةةمام لالتفاقيةةةةةةات التجاريةةةةةةة اإلقليميةةةةةةة

والدوليةةةةةةة وكةةةةةةذلك فةةةةةةي عمليةةةةةةات تحليةةةةةةل وتقيةةةةةةيم أثارهةةةةةةا علةةةةةةو القطاعةةةةةةات الزراعيةةةةةةة 
 لتعظيم مكاسبها والتقليل من أضرارها.

  ( 36ية  قامةةةةةت المنظمةةةةةة مجانةةةةةا بتةةةةةدريب  نحةةةةةو )وفةةةةةي مجةةةةةال تنميةةةةةة المةةةةةوارد البشةةةةةر
( دورة تدريبيةةةةةة 1379ألةةةةةم متةةةةةدرب مةةةةةن كافةةةةةة الةةةةةدول العربيةةةةةة شةةةةةاركوا فةةةةةي نحةةةةةو )

قوميةةةةةةةةةة وُقطريةةةةةةةةةة متخصصةةةةةةةةةة، وشةةةةةةةةةملت كافةةةةةةةةةة المجةةةةةةةةةاالت الزراعيةةةةةةةةةة والسةةةةةةةةةمكية، 
( كةةةةةةةادر مةةةةةةةن حملةةةةةةةة الةةةةةةةدبلوم مةةةةةةةن المعهةةةةةةةد 1611باإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةةو تخةةةةةةةري  نحةةةةةةةو )

 كي التابا للمنظمة.العربي للتدريب الزراعي والسم
  تقةةةةةديم الةةةةةدعم الفنةةةةةي والمشةةةةةورة للهيئةةةةةات البحثيةةةةةة الزراعيةةةةةة ومؤسسةةةةةات نقةةةةةل التقانةةةةةة

فةةةةي الةةةةدول العربيةةةةة فةةةةي مجةةةةال إدخةةةةال ونشةةةةر التقنيةةةةات الزراعيةةةةة والسةةةةمكية الحديثةةةةة 
التةةةةةةي مةةةةةةن شةةةةةةأنها رفةةةةةةا الكفةةةةةةاءة اإلنتاجيةةةةةةة واالسةةةةةةتغالل األمثةةةةةةل للمةةةةةةوارد الزراعيةةةةةةة 

 والسمكية.
 ( طةةةةةن فةةةةةي السةةةةةاعة للجمعيةةةةةات 1.5( فراطةةةةةة ذرة بطاقةةةةةة فةةةةةرط )635تةةةةةوفير عةةةةةدد )

الزراعيةةةةة فةةةةي مصةةةةر بواقةةةةا فراطةةةةة واحةةةةدة لكةةةةل جمعيةةةةة بإجمةةةةالي طاقةةةةة فةةةةرط يوميةةةةة 
( طةةةةن فةةةةي اليةةةةوم، وذلةةةةك فةةةةي إطةةةةار الجهةةةةود المبذولةةةةة لتقليةةةةل 7500تقةةةةدر بحةةةةوالي )

 الفاقد ما بعد الحصاد.   
  فةةةةةي دارفةةةةةور بالسةةةةةودان بإجمةةةةةالي إدخةةةةةال زراعةةةةةة فواكةةةةةه المنةةةةةاطق البةةةةةاردة فةةةةةي جبةةةةةل مةةةةةرظ

( مةةةةةةةةةةن  التفةةةةةةةةةةا ، البرقةةةةةةةةةةوق، المشةةةةةةةةةةم ، الخةةةةةةةةةةو ، الكمثةةةةةةةةةةرى، التةةةةةةةةةةين 12650عةةةةةةةةةةدد )
 القشطة.و الزيتون و األبيال واألحمر، العنب األبيال واألحمر، 

 ( طةةةةةةن مةةةةةةن بةةةةةةذور الةةةةةةذرة الرفيعةةةةةةة والةةةةةةدخن لواليةةةةةةات دارفةةةةةةور اسةةةةةةتفاد 1220تةةةةةةوفير )
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لةةةةةةم فةةةةةةدان بلةةةةةةغ أجمةةةةةةالي ( أ316( مةةةةةةزارا  فةةةةةةي زراعةةةةةةة مسةةةةةةاحة )109750منهةةةةةةا )
 ( ألم طن.159إنتاجها )

 .بناء أربا مدارس لتنمية المرأة الريفية في دارفور والقضارم في السودان 
  فةةةةةي إطةةةةةار الجهةةةةةود المبذولةةةةةة لحمايةةةةةة المراعةةةةةي الطبيعيةةةةةة مةةةةةن الحرائةةةةةق فةةةةةي الةةةةةوطن

( حصةةةةةةةان لفةةةةةةةتل خطةةةةةةةوط 80( جةةةةةةةرار قةةةةةةةوة )19العربةةةةةةةي، وفةةةةةةةرت المنظمةةةةةةةة عةةةةةةةدد )
( ألةةةةةم 100فةةةةور فةةةةةي السةةةةودان بمسةةةةةافة سةةةةنوية تقةةةةةدر بنحةةةةو )النةةةةار فةةةةي واليةةةةةات دار 

 كيلومتر سنويا.   
   نتةةةةا إجةةةةراء الدراسةةةةات ذات العالقةةةةة بزيةةةةادة التجةةةةارة البينيةةةةة فةةةةي الحيوانةةةةات الحيةةةةة وا 

 اللحوم في مصر والسودان.
  إجةةةةةةةراء العديةةةةةةةد مةةةةةةةن الدراسةةةةةةةات ذات العالقةةةةةةةة برفةةةةةةةا اإلنتاجيةةةةةةةة النباتيةةةةةةةة والحيوانيةةةةةةةة

للمةةةةةةةوارد السةةةةةةةمكية، وذلةةةةةةةك لتعزيةةةةةةةز التنسةةةةةةةيق والتعةةةةةةةاون بةةةةةةةةين واالسةةةةةةةتغالل األمثةةةةةةةل 
 الدول العربية في هذظ المجاالت.

  تقةةةةةةديم االستشةةةةةةارات وتةةةةةةوفير الخبةةةةةةرة الفنيةةةةةةة الالزمةةةةةةة لةةةةةةوزارات الزراعةةةةةةة العربيةةةةةةة فةةةةةةي
مجةةةةال نقةةةةل وتةةةةوطين التقانةةةةة وتةةةةدريب الكةةةةوادر المحليةةةةة فةةةةي تلةةةةك المجةةةةاالت، وذلةةةةك 

( مشةةةةةةةةةروعار، 450بلغةةةةةةةةةت نحةةةةةةةةةو ) مةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةالل مشةةةةةةةةةروعات الةةةةةةةةةدعم الفنةةةةةةةةةي والتةةةةةةةةةي
 ( استشارة فنية استفادت منها معظم الدول العربية.370و)
  المسةةةاهمة فةةةي تسةةةهيل تبةةةادل المنتجةةةات الزراعيةةةة والسةةةمكية بةةةين الةةةدول العربيةةةة حتةةةو

%( مةةةن 25وصةةةلت قيمةةةة التجةةةارة البينيةةةة للسةةةلا الغذائيةةةة العربيةةةة نسةةةبة تزيةةةد علةةةو )
الةةدول العربيةةة، وذلةةك مةةن خةةالل تنفيةةذ العديةةد مةةن إجمةةالي التجةةارة للسةةلا الغذائيةةة فةةي 

الدراسةةةةةات واألدلةةةةةة واللةةةةةوائل والقةةةةةوانين والمواصةةةةةفات اإلرشةةةةةادية ذات العالقةةةةةة بتجةةةةةارة 
( 8( دلةيال استرشةاديا و)23والتةي بلةغ عةددها ) -وتسويق المنتجات الزراعيةة العربيةة 

مةةؤتمرار وورشةةة  (93ومةةن خةةالل عقةةد وتنفيةةذ مةةا يزيةةد عةةن ) -أنظمةةة ولةةوائل استرشةةادية
 عمل ولقاءر قوميار في مجاالت تبادل المنتجات الزراعية والسمكية. 
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  رصةةةةةد تطةةةةةورات اإلنتةةةةةا  الزراعةةةةةي والحيةةةةةواني والسةةةةةمكي ومسةةةةةاهمتها فةةةةةي سةةةةةد فجةةةةةوة
 35الغةةةةةةذاء مةةةةةةن خةةةةةةالل إصةةةةةةدار تقريةةةةةةر سةةةةةةنوي لإلحصةةةةةةاءات الزراعيةةةةةةة العربيةةةةةةة  )

مجلةةةةةةدات( و تقريةةةةةةر  9مجلةةةةةةد(، و تقريةةةةةةر سةةةةةةنوي لإلحصةةةةةةاءات السةةةةةةمكية العربيةةةةةةة )
 تقرير(. 27سنوي ألوضاا األمن الغذائي العربي )

  المسةةةةةةةاهمة فةةةةةةةي تطةةةةةةةوير وتشةةةةةةةجيا االسةةةةةةةتثمار الزراعةةةةةةةي فةةةةةةةي الةةةةةةةدول العربيةةةةةةةة مةةةةةةةن
خةةةةالل إعةةةةةداد خةةةةةرائط فةةةةةرا ومجةةةةةاالت االسةةةةةتثمار الزراعةةةةةي فةةةةةي الةةةةةوطن العربةةةةةي و 

 28إعةةةةةةةةةةداد الدراسةةةةةةةةةةات االستشةةةةةةةةةةارية ودراسةةةةةةةةةةات جةةةةةةةةةةدوى المشةةةةةةةةةةروعات الزراعيةةةةةةةةةةة )
عةةةةةةداد بطاقةةةةةةات  التةةةةةةروي  للمشةةةةةةروعات االسةةةةةةتثمارية والتةةةةةةي بلغةةةةةةت أكثةةةةةةر دراسةةةةةة ة( وا 
( بطاقةةةةةةة مشةةةةةةروا، إضةةةةةةافة إلةةةةةةو التةةةةةةروي  لالسةةةةةةتثمار مةةةةةةن خةةةةةةالل ور  350مةةةةةةن )
عةةةةةةةةةداد  القةةةةةةةةةانون  االسترشةةةةةةةةةادل التنويريةةةةةةةةةة واللقةةةةةةةةةاءات القوميةةةةةةةةةة و العمةةةةةةةةة الموحةةةةةةةةةد  يا 

 لالستثمار في الدول العربية.
  فةةةةةةةةي األردن، تةةةةةةةةونس، الجزائةةةةةةةةر، ريفيةةةةةةةةة التنفيةةةةةةةةذ مشةةةةةةةةروعات تمكةةةةةةةةين المةةةةةةةةرأة دعةةةةةةةةم

السةةةةةودان،  سةةةةةوريا،  فلسةةةةةطين، لبنةةةةةان، مصةةةةةر، المغةةةةةرب، الةةةةةيمن( مةةةةةن خةةةةةالل تنفيةةةةةذ 
 والدواجن. تربية األيناممشروا 

   أسرة  في قطاا يزة 200مشروا الحديقة المنزلية وتربية الدواجن شمل. 
  مشروعار  63مشروا نشر تقانات الزراعة في البيوت المحمية شمل. 
 روا دعم النساء الريفيات في مجال تربية الجاموس )مصر(مش. 
  مشةةةةةةروا الحةةةةةةد مةةةةةةن الفقةةةةةةر فةةةةةةي المنةةةةةةاطق الريفيةةةةةةة فةةةةةةي الةةةةةةدول العربيةةةةةةة وشةةةةةةمل هةةةةةةذا

دولةةةةةة عربيةةةةةة ( فةةةةةي شةةةةةكل مةةةةةدخالت إنتاجيةةةةةة مثةةةةةل مضةةةةةخات  13المشةةةةةروا عةةةةةدد )
 المياظ وا الت الزراعية الصغيرة وحيوانات مزرعية وأسمدة ومبيدات. 

 شةةةةةعيا تةةةةةم تركيبةةةةةه فةةةةةي العةةةةةراق بغيةةةةةة مكافحةةةةةة الةةةةةدودة الحلزونيةةةةةة فةةةةةي تةةةةوفير جهةةةةةاز ت
 الدول العربية عن طريق تقنية الذكور العقيمة.

 ( ألةةةةةةةةةم جرعةةةةةةةةةة لقةةةةةةةةةا  للعةةةةةةةةةراق للمسةةةةةةةةةاهمة فةةةةةةةةةي الجهةةةةةةةةةود المبذولةةةةةةةةةة 350تةةةةةةةةةوفير )
 للسيطرة علو مرال اإلجهاال المعدي المشترك بين الحيوان واإلنسان.
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 وتةةةةةةم مةةةةةةن ين فةةةةةةي الةةةةةةدول العربيةةةةةةةروا تحسةةةةةةين سةةةةةةبل معيشةةةةةةة صةةةةةةغار المنتجةةةةةةمشةةةةةة ،
إقامةةةةةةةة إضةةةةةةةافة إلةةةةةةةو  أينةةةةةةةام أمهةةةةةةةات.و تةةةةةةةوفير حظةةةةةةةائر للثةةةةةةةروة الحيوانيةةةةةةةة، خاللةةةةةةةه 

تربيةةةةةة المةةةةةاعز فةةةةةي )األردن، موريتانيةةةةةا، مصةةةةةر( وتطةةةةةوير وحةةةةةدات تصةةةةةنيا األلبةةةةةان 
 .الهجين

  دعةةةةةم نشةةةةةاط المةةةةةرأة الريفيةةةةةة فةةةةةي مجةةةةةال تربيةةةةةة نحةةةةةل  العسةةةةةل فةةةةةي تةةةةةونس والجزائةةةةةر
 ين ومصر واليمن.وسوريا والعراق وفلسط

  ألةةةةةةم شةةةةةةتلة  600ألةةةةةةم شةةةةةةتلة، مصةةةةةةر  100مشةةةةةةروا زراعةةةةةةة أشةةةةةةجار الزيتةةةةةةون  )فلسةةةةةةطين
 ألم شتلة(. 249الجزائر 

  دعةةةةةةم صةةةةةةغار الصةةةةةةيادين والمنتجةةةةةةين  )تةةةةةةونس، السةةةةةةودان، فلسةةةةةةطين ، الةةةةةةيمن( مةةةةةةن
خةةةةةالل تقةةةةةديم قةةةةةوارب ومسةةةةةتلزمات صةةةةةيد )شةةةةةباك، سةةةةةنار( وحاويةةةةةات عازلةةةةةة لحفةةةةةظ 

 لصيد وكذلك مستلزمات السالمة.منتجاتهم، وثالجات لحفظ ا
  تنفيةةةةذ المشةةةةروا العربةةةةي لالسةةةةتزراا السةةةةمكي فةةةةي الميةةةةاظ العذبةةةةة الةةةةذي يقةةةةا مقةةةةرظ فةةةةي

( مليةةةةةةةةون زريعةةةةةةةةة وأصةةةةةةةةبعية سةةةةةةةةمكية فةةةةةةةةي 100السةةةةةةةةودان، والةةةةةةةةذي يمكنةةةةةةةةه إنتةةةةةةةةا  )
( 25السةةةةنة تسةةةةاهم فةةةةي زيةةةةادة الثةةةةروة السةةةةمكية فةةةةي الةةةةوطن العربةةةةي بمةةةةا يزيةةةةد عةةةةن )

 الم طن سنويار. 
 روا االستزراا السمكي المكثم علو نهر الليطاني في لبنان.تنفيذ مش 
  تنفيةةةةةةةةةذ العديةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن المشةةةةةةةةةروعات القوميةةةةةةةةةة بتمويةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن المؤسسةةةةةةةةةات المانحةةةةةةةةةة

والصةةةةةةةناديق العربيةةةةةةةة والتةةةةةةةي كةةةةةةةان لهةةةةةةةا األثةةةةةةةر الكبيةةةةةةةر فةةةةةةةي مكافحةةةةةةةة العديةةةةةةةد مةةةةةةةن 
مةةةةةةةراال النباتيةةةةةةةة والحيوانيةةةةةةةة العةةةةةةةابرة للحةةةةةةةدود، مثةةةةةةةل سوسةةةةةةةة النخيةةةةةةةل والبيةةةةةةةاال األ

والةةةةةةدودة الحلزونيةةةةةةة، وكةةةةةةذلك تنفيةةةةةةذ البرنةةةةةةام  العربةةةةةةي لمكافحةةةةةةة األمةةةةةةراال  الةةةةةةدقيقي
الحيوانيةةةةةة العةةةةةابرة للحةةةةةدود )مةةةةةرال الحمةةةةةو القالعيةةةةةة، مةةةةةرال اإلجهةةةةةاال المعةةةةةدي، 

 ومرال حمو الوادي المتصدا(.
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  وفةةةةةي إطةةةةةار جهةةةةةود المنظمةةةةةة للنهةةةةةوال بالتنسةةةةةيق والتعةةةةةاون العربةةةةةي علةةةةةو المسةةةةةتوى
عامةةةةةةةةةةة واحةةةةةةةةةةدثت الشةةةةةةةةةةبكات الزراعيةةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةةومي والةةةةةةةةةةدولي، اعتمةةةةةةةةةةدت جمعيتهةةةةةةةةةةا ال

 والسمكية المتخصصة     
o . شبكة المعلومات الزراعية 

o .قاعدة بيانات الخبراء الزراعيين العرب 

o قاعدة بيانات اإلحصاءات الزراعية العربية. 

o العربية للمعلومات التسويقية الزراعية الشبكة. 

o  لموارد الوراثية النباتيةلالشبكة العربية. 

o ية للموارد الوراثية لحيوانات الغذاء والزراعة.الشبكة العرب 

o .الشبكة العربية لتربية األحياء المائية 

o .الشبكة العربية للنهوال بتربية نحل العسل 

o .الشبكة العربية لتنمية المرأة في المجتمعات الريفية والبدوية والساحلية 

o .الشبكة العربية لإلدارة المستدامة للموارد الرعوية 

 ستقبلية للمنظمة:البرام  الم
ستواصةةةةةةةل المنظمةةةةةةةة فةةةةةةةي المرحلةةةةةةةة القادمةةةةةةةة العمةةةةةةةل علةةةةةةةو تحقيةةةةةةةق األهةةةةةةةدام التةةةةةةةي 
أنشةةةةئت مةةةةن اجلهةةةةا مةةةةةن خةةةةالل االسةةةةتمرار فةةةةي تنفيةةةةةذ البةةةةرام  الرئيسةةةةة السةةةةبعة المدرجةةةةةة 

(، 2025-2005)فةةةةةةةةةي اسةةةةةةةةةتراتيجية التنميةةةةةةةةةة الزراعيةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةتدامة للعقةةةةةةةةةدين 
 وهي 

 ات الزراعة والصيد السمكي العربي.البرنام  الرئيسي لتطوير تقان .1

البرنةةةةةام  الرئيسةةةةةي لتشةةةةةجيا اسةةةةةتثمارات الزراعةةةةةة والتصةةةةةنيا الزراعةةةةةي فةةةةةي البيئةةةةةات  .2
 الزراعية المالئمة.

 البرنام  الرئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لنوات  الزراعة العربية. .3
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 البرنام  الرئيسي لتهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية. .4

 لرئيسي لبناء القدرات البشرية والمؤسسية.البرنام  ا .5

 البرنام  الرئيسي للمساهمة في ازدهار الريم. .6

 البرنام  الرئيسي لتطوير نظم إدارة الموارد البيئية الزراعية. .7
 باإلضاية إلى البرام  التالية:

البرنةةةةةةةةام  الطةةةةةةةةار  لألمةةةةةةةةن الغةةةةةةةةذائي العربةةةةةةةةي  بنةةةةةةةةاءر علةةةةةةةةو  قةةةةةةةةرار القمةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة  -
، 20/1/2009( بتةةةةةةةةةاري  6بالكويةةةةةةةةةت  رقةةةةةةةةةم )صةةةةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةةةةة االقت  التنمويةةةةةةةةةة
( 18شةةةةةرم الشةةةةةي  رقةةةةةم )باالقتصةةةةةادية واالجتماعيةةةةةة   التنمويةةةةةةالعربيةةةةةة القمةةةةةة  وقةةةةةرار 
 االقتصةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةة  التنمويةةةةةةة،  وقةةةةةةرار القمةةةةةةة العربيةةةةةةة 19/1/2011بتةةةةةةاري  

 .22/1/2013( بتاري  30بالرياال رقم )

ة األمةةةةةراال  الحيوانيةةةةةة العةةةةةابرة للحةةةةةدود الةةةةةذي يسةةةةةاهم فةةةةةي البرنةةةةةام  العربةةةةةي لمكافحةةةةة -
تمويلةةةةةةةةةةةه الصةةةةةةةةةةةندوق العربةةةةةةةةةةةي  لإلنمةةةةةةةةةةةاء االقتصةةةةةةةةةةةادي واالجتمةةةةةةةةةةةاعي  والصةةةةةةةةةةةندوق 

 الكويتي للتنمية االقتصادية العربية. 
خطةةةةةةة العمةةةةةةل المشةةةةةةتركة للتنميةةةةةةة الزراعيةةةةةةة واألمةةةةةةن الغةةةةةةذائي فةةةةةةي أفريقيةةةةةةا والمنطقةةةةةةة  -

ليبيةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةي  -فريقيةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةرت العربيةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةي اقرتهةةةةةةةةةةةا القمةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةة األ
10/10/2010. 

كمةةةةةةةةا أن المنظمةةةةةةةةة وجهةةةةةةةةت أنشةةةةةةةةطتها المسةةةةةةةةةتقبلية للتوافةةةةةةةةق مةةةةةةةةا أهةةةةةةةةدام التنميةةةةةةةةةة  -
( ذات العالقةةةةةةةةةةة بالتنميةةةةةةةةةةة الزراعيةةةةةةةةةةة واألمةةةةةةةةةةن الغةةةةةةةةةةذائي، وقةةةةةةةةةةد 2030المسةةةةةةةةةةتدامة )

 .  2018-2017باشرت ذلك اعتبارا من خطة عملها 
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 وارث الطبيعية األخرىاملركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والك -13
 

إلةو المركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخةرى  لم يتوصل 
لجمهوريةةة الجزائريةةة الديمقراطيةةة لخارجيةةة الشةةؤون المشةةروا اتفاقيةةة المقةةر مةةا وزارة  توقيةةا

ل فةةي يةةدخبةةأي نشةةاط رسةةمي  القيةةامسةةتطا ي، وبالتةةالي لةةم حتةةو تاريخةةه الشةةعبية بلةةد المقةةر
أي بالتةالي لةم يقةم بتوظيةم تمويةل، و  التسيير اإلداري والتقني للمركز. كما أنةه لةم يتلةق أي

 ،ستطا دعوة المةدير العةام المسةاعد ليلتحةق بمقةر المركةز بةالجزائريولم  ،عامل في المركز
 .الرسمية بالقاهرة المركز في اجتماعات شاركإال أنه )كونه مقيم بالقاهرة( 

 :2016سنة  ما تم انجازه يي
، أجابةةةةةةت إدارة وزارة الشةةةةةةئون الخارجيةةةةةةة الجزائريةةةةةةة علةةةةةةو 2016فةةةةةةي بدايةةةةةةة عةةةةةةام  -1

إرسةةةةةةةةالها لمشةةةةةةةةروا اتفاقيةةةةةةةةة المقةةةةةةةةر للمركةةةةةةةةز بعةةةةةةةةد أن تلقةةةةةةةةو المركةةةةةةةةز مالحظةةةةةةةةات 
األمانةةةةة العامةةةةة للجامعةةةةة عليهةةةةةا. وأجةةةةرى المركةةةةز العديةةةةةد مةةةةن االتصةةةةاالت بةةةةةإدارة 

لصةةةةةةيغة النهائيةةةةةةة لمشةةةةةةروا وزارة الخارجيةةةةةةة الجزائريةةةةةةة قصةةةةةةد اإلسةةةةةةراا بتحضةةةةةةير ا
اتفاقيةةةةة المقةةةةر. وقةةةةد تةةةةم االتفةةةةاق بةةةةين كافةةةةة األطةةةةرام علةةةةو الةةةةنا النهةةةةائي وفةةةةي 

 انتظار برمجة مراسيم التوقيا عليه.
انجةةةةةةةاز دراسةةةةةةةة نقديةةةةةةةة تحتةةةةةةةوي علةةةةةةةو بعةةةةةةةال المالحظةةةةةةةات واإلضةةةةةةةافات لإلطةةةةةةةار  -2

رسةةةةةاله إلةةةةةو األمانةةةةةة العامةةةةةة ل ، جامعةةةةةةلاإلسةةةةةتراتيجي العربةةةةةي للتنميةةةةةة المسةةةةةتدامة وا 
شةةةةةةةةاركة المركةةةةةةةةز فةةةةةةةةي االجتمةةةةةةةةاا التحضةةةةةةةةيري لالجتماعةةةةةةةةات التنسةةةةةةةةيقية بةةةةةةةةين وم

 .منظمتي جامعة الدول العربية واألمم المتحدة
ات فةةي مقةةر األمانةةة العامةةة للجامعةةة التةةي لهةةا صةةلة جتماعةةجميةةا االالمشةةاركة فةةي  -3

أو  لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشةتركبمهام المركز بما فيها تلك الخاصة ب
ة المنظمةةات للتنسةةيق والمتابعةةة المنبثقةةة عةةن المجلةةس االقتصةةادي واالجتمةةاعي لجنةة

وكةةةةةذا اجتماعةةةةةات مجلةةةةةس وزراء اإلسةةةةةكان  أو المجلةةةةةس االقتصةةةةةادي واالجتمةةةةةاعي
والتعمير العرب ومجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئةة، واللجةان التقنيةة 

 التحضيرية التي تسبقهما.
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نواكشةةةةةةةةوط، والمشةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةي مةةةةةةةةؤتمر خةةةةةةةةاا بتسةةةةةةةةيير حضةةةةةةةةور القمةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة ب – 4
األزمةةةةةات بجامعةةةةةة نةةةةةايم العربيةةةةةة للعلةةةةةوم األمنيةةةةةة، وكةةةةةذا المنتةةةةةدى العربةةةةةي األول 
لإلسةةةةةةةكان بالقةةةةةةةاهرة والمةةةةةةةؤتمر العربةةةةةةةي الرابةةةةةةةا لإلسةةةةةةةكان بالريةةةةةةةاال، كمةةةةةةةا عقةةةةةةةد 

 .  ةالمركز عدة لقاءات ما مسؤولين في منظمة العمل العربي
 ل المركز:الرؤية المستقبلية لبرنام  عم

لةةةةةم يتلةةةةةق المركةةةةةز أي تمويةةةةةل مةةةةةن الةةةةةدول األعضةةةةةاء، ويأمةةةةةل أن تقةةةةةوم الةةةةةدول األعضةةةةةاء 
بسةةةةداد حصصةةةةها فةةةةي بدايةةةةة هةةةةذظ السةةةةنة بعةةةةد توقيةةةةا اتفاقيةةةةة المقةةةةر للمركةةةةز مةةةةا حكومةةةةة 

سةةةةةةةنة وضةةةةةةةا القواعةةةةةةةد التأسيسةةةةةةةية األساسةةةةةةةية  2017بلةةةةةةةد المقةةةةةةةر، وعليةةةةةةةه سةةةةةةةتكون سةةةةةةةنة 
 للمركز، وتتمثل في          

 ة اإلدارية للمركز.وضا القاعد .1
 النشاط التقني لعمل المركز. .2

 عقد مؤتمر يتناول موضوا الوقاية من أخطار الزالزل. -1.2       
تنظةةةةةةةةةيم بحةةةةةةةةةوث، دراسةةةةةةةةةات، ورشةةةةةةةةةات علميةةةةةةةةةة زيةةةةةةةةةارات ميدانيةةةةةةةةةة للةةةةةةةةةدول  -2.2       

 العربية. 
 التدريب:  .3

 .في برنام  عمل المركز، لتنوا مواضيعه كبيرار  يكون للتدريب حيزار   
 وضع قاعدة بيانات على مستوى المركز. .4

 وضع برنام  التعاون يي مجال اختصاص المركز:
قليميةةةةةةةةة للتعةةةةةةةةاون معهةةةةةةةةا فةةةةةةةةي مجةةةةةةةةاالت     بةةةةةةةةدأ المركةةةةةةةةز اتصةةةةةةةةاالته بجهةةةةةةةةات دوليةةةةةةةةة وا 

مشةةةةةةتركة لهةةةةةةا صةةةةةةلة باختصةةةةةةاا المركةةةةةةز، أهمهةةةةةةا  مكتةةةةةةب األمةةةةةةم المتحةةةةةةدة للحةةةةةةد مةةةةةةن 
عةةةةةةةةةة نةةةةةةةةةايم العربيةةةةةةةةةة للعلةةةةةةةةةوم مخةةةةةةةةةاطر الكةةةةةةةةةوارث )المكتةةةةةةةةةب اإلقليمةةةةةةةةةي بالقةةةةةةةةةاهرة(، جام

األمنيةةةةةةةة، المنظمةةةةةةةة العربيةةةةةةةة للهةةةةةةةالل األحمةةةةةةةر والصةةةةةةةليب األحمةةةةةةةر، مراكةةةةةةةز متخصصةةةةةةةة 
فةةةةةةي الةةةةةةزالزل والكةةةةةةوارث الطبيعيةةةةةةة بةةةةةةالجزائر، ويأمةةةةةةل المركةةةةةةز توسةةةةةةيا هةةةةةةذا التعةةةةةةاون مةةةةةةا 
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مراكةةةةةةز متخصصةةةةةةة فةةةةةةي الةةةةةةدول العربيةةةةةةة كةةةةةةالمركز المتواجةةةةةةد بالكويةةةةةةت، ومراكةةةةةةز أجنبيةةةةةةة 
، هةةةةذا مةةةةن جهةةةةة، ومةةةةن جهةةةةة ثانيةةةةة سةةةةيكون للمركةةةةز اتصةةةةاالت نكتلةةةةك المتواجةةةةدة باليابةةةةا

بمؤسسةةةةةات التمويةةةةةل العربيةةةةةةة والعالميةةةةةة قصةةةةةد العمةةةةةةل معهةةةةةا فةةةةةي تنفيةةةةةةذ بةةةةةرام  مشةةةةةةتركة 
 ل العربية.بالدو 

 

 (عرب ساتاملؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية ) -14
 النشأة:

فةةةةةةةةي عةةةةةةةةام ( عةةةةةةةةرب سةةةةةةةةاتالمؤسسةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة لالتصةةةةةةةةاالت الفضةةةةةةةةائية )تأسسةةةةةةةةت 
 21الةةةةةةدول األعضةةةةةةاء فةةةةةةي جامعةةةةةةة الةةةةةةدول العربيةةةةةةة والبةةةةةةالغ عةةةةةةددها آنةةةةةةذاك مةةةةةةن 1976

عةةةةرب سةةةةات تعمةةةةل علةةةةو تلبيةةةةة احتياجةةةةات العةةةةالم العربةةةةي لفتةةةةرة تزيةةةةد علةةةةو  دولةةةةة، لتظةةةةل
مةةةةةةن مقرهةةةةةةا الرئيسةةةةةةي فةةةةةةي الريةةةةةةاال بالمملكةةةةةةة العربيةةةةةةة السةةةةةةعودية ومحطتةةةةةةين  ،عةةةةةةام 40

  .أرضيتين للتحكم باألقمار بالرياال وتونس

احةةةةدظ مةةةةن الشةةةةركات الرائةةةةدة فةةةةي تشةةةةغيل األقمةةةةار الصةةةةناعية تعتبةةةةر عةةةةرب سةةةةات و 
فةةةةةةي العةةةةةةالم، وهةةةةةةي الرائةةةةةةدة كةةةةةةذلك فةةةةةةي تقةةةةةةديم خةةةةةةدمات األقمةةةةةةار الصةةةةةةناعية فةةةةةةي العةةةةةةالم 

اعيةةةةة محطةةةةة إذ 200قنةةةةاة تليفزيونيةةةةة و 500العربةةةةي، حيةةةةث أنهةةةةا تحمةةةةل مةةةةا يزيةةةةد علةةةةو 
، HDمجموعةةةةةةةة واسةةةةةةةعة مةةةةةةةن قنةةةةةةةوات عاليةةةةةةةة الوضةةةةةةةو  وشةةةةةةةبكات التلفزيةةةةةةةون المةةةةةةةدفوا و 

دولةةةةةةة فةةةةةةي الشةةةةةةرق  100وتصةةةةةةل إلةةةةةةو عشةةةةةةرات الماليةةةةةةين مةةةةةةن المنةةةةةةازل فةةةةةةي أكثةةةةةةر مةةةةةةن 
مليةةةةةون مشةةةةةاهد  170روبةةةةةا ووسةةةةةط آسةةةةةيا، ويتابعهةةةةةا مةةةةةا يزيةةةةةد علةةةةةو و األوسةةةةةط وأفريقيةةةةةا وأ

دولةةةةة عربيةةةةة، وتقةةةةوم عةةةةرب سةةةةات بتشةةةةغيل أسةةةةطول يتمتةةةةا بأحةةةةدث مةةةةا توصةةةةلت  21فةةةةي 
فةةةةةي مةةةةةدار  شةةةةةرقار  39و شةةةةةرقار  30.5شةةةةةرقار و 26شةةةةةرقار و 20ه التقنيةةةةةة علةةةةةو الدرجةةةةةة إليةةةةة

ثابةةةةةةت حةةةةةةول األرال، كمةةةةةةا تعتبةةةةةةر عةةةةةةرب سةةةةةةات المشةةةةةةغل الوحيةةةةةةد فةةةةةةي منطقةةةةةةة الشةةةةةةرق 
الخةةةةةةةةةةةةةةةةدمات  األوسةةةةةةةةةةةةةةةةط وشةةةةةةةةةةةةةةةةمال أفريقيةةةةةةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةةةةةةذي يقةةةةةةةةةةةةةةةةدم طيفةةةةةةةةةةةةةةةةار كةةةةةةةةةةةةةةةةامالر مةةةةةةةةةةةةةةةةن

 .وخدمات النطاق العريال ،االتصاالت ،والتلفزيونية اإلذاعية
 

http://www.arabsat.com/pages/Broadcast.aspx
http://www.arabsat.com/pages/Broadcast.aspx
http://www.arabsat.com/pages/Broadcast.aspx
http://www.arabsat.com/pages/Broadcast.aspx
http://www.arabsat.com/pages/Telecom.aspx
http://www.arabsat.com/pages/Telecom.aspx
http://www.arabsat.com/pages/Broadband.aspx
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 االنجازات والبرام  المقترحة :
 :MBCمجموعة عرب سات و  بين  استراتيجيةشراكة 

زت ب ب مةةةةةةةن حضةةةةةةةورها علةةةةةةةو أقمةةةةةةةار بعةةةةةةةرب سةةةةةةةاتب عبةةةةةةةر MBCمجموعةةةةةةةة عةةةةةةةز 
سةةةةةةةةةتراتيجية مةةةةةةةةةا بالمؤسسةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة لالتصةةةةةةةةةاالت الفضةةةةةةةةةائية اتوقيعهةةةةةةةةةا عقةةةةةةةةةد شةةةةةةةةةراكة 

ب. يهةةةةةدم هةةةةةذا التعةةةةةاون إلةةةةةو انتقةةةةةال بةةةةةث قنةةةةةوات ARABSATعةةةةةرب سةةةةةاتب –العربيةةةةةة 
MBC  المتعةةةةةد دة والمتنو عةةةةةة، بمختلةةةةةم تقنيةةةةةات البةةةةةث، إلةةةةةو أقمةةةةةار بعةةةةةرب سةةةةةاتب، مةةةةةا
ةةةةةةةس لبدايةةةةةةةة عصةةةةةةةر جديةةةةةةةد مةةةةةةةن الترفيةةةةةةةه التلفزيةةةةةةةوني ُيعتبةةةةةةةر  بمثابةةةةةةةة نقلةةةةةةةة نوعيةةةةةةةة ويؤس 

العةةةةةائلي الراقةةةةةي، ومةةةةةن ضةةةةةمنه الوجهةةةةةة الُفضةةةةةلو لمتابعةةةةةة الكةةةةةرة السةةةةةعودية. يةةةةةأتي ذلةةةةةك 
ب الفائقةةةةةةة الدقةةةةةةة HDعبةةةةةةر تةةةةةةوفير بةةةةةةث فضةةةةةةائي عةةةةةةالي الجةةةةةةودة، يشةةةةةةمل باقةةةةةةة القنةةةةةةوات ب

ةةةةدة MBCالمنتميةةةةة إلةةةةةو بمجموعةةةةة  ب الةةةةةذي SDعلةةةةةو نظةةةةام بب، إضةةةةةافة إلةةةةو تلةةةةةك المعتم 
قةةةةةةال عةةةةةةدد مةةةةةةن تلةةةةةةك القنةةةةةةوات إلةةةةةةو نتاأُلخةةةةةةرى.. علمةةةةةةار أن ا MBCتبةةةةةةث  عبةةةةةةرظ قنةةةةةةوات 

بعةةةةةةرب سةةةةةةاتب سةةةةةةيكون حصةةةةةةريار. وخةةةةةةالل المراحةةةةةةل المقبلةةةةةةة، سينصةةةةةةب  التركيةةةةةةز علةةةةةةو 
ةةةةةةةةن المشةةةةةةةةاه د -انتشةةةةةةةةار أجهةةةةةةةةزة االسةةةةةةةةتقبال الحديثةةةةةةةةة والمتطةةةةةةةةو رة والموثوقةةةةةةةةة، التةةةةةةةةي ُتمك 

 ة ُمشاهدة متطو رة وعصرية.المتلق ي من االستمتاا بتجرب
وكهياااد مااااارتن عااارب ساااات ومديناااة الملاااات عباااد العزياااز توقعاااان عقااااود ماااع شاااركة ل

 لتصنيع واطالق قمرين:

 بالمملكةةةةةةة العربيةةةةةةة السةةةةةةعودية وقعةةةةةةت مدينةةةةةةة الملةةةةةةك عبةةةةةةد العزيةةةةةةز للعلةةةةةةوم والتقنيةةةةةةة
طةةةةةالق قمةةةةةرين  والمؤسسةةةةةة العربيةةةةةة لالتصةةةةةاالت الفضةةةةةائية عةةةةةرب سةةةةةات عقةةةةةود تصةةةةةنيا وا 

حيةةةةث يقةةةةدر إجمةةةةالي االسةةةةتثمار فةةةةي  مةةةةا شةةةةركة لوكهيةةةةد مةةةةارتن وأريةةةةان سةةةةبيس. جديةةةةدين
مليةةةةةةون  650هةةةةةةذين القمةةةةةةريين والشةةةةةةاملة التصةةةةةةنيا واإلطةةةةةةالق والتةةةةةةأمين فةةةةةةي المةةةةةةدار بةةةةةةةة 

 39دوالر. القمةةةةةةةر األول لمدينةةةةةةةةة الملةةةةةةةةك عبةةةةةةةةد العزيةةةةةةةز للعلةةةةةةةةوم والتقنيةةةةةةةةة علةةةةةةةةو الموقةةةةةةةةا 
كامةةةةةةةةل لعةةةةةةةةرب سةةةةةةةةات(، درجةةةةةةةةة شةةةةةةةةرقا بالمشةةةةةةةةاركة مةةةةةةةةا هةةةةةةةةيالس سةةةةةةةةات )المملوكةةةةةةةةة بال

وتصةةةةةنعه شةةةةةركة لوكهيةةةةةد مةةةةةارتن األمريكيةةةةةة، وسةةةةةوم يلبةةةةةو هةةةةةذا القمةةةةةر والةةةةةذي سةةةةةتطلق 
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( احتياجةةةةةات خدمةةةةةة قطةةةةةاا SGS-1عليةةةةةه المدينةةةةةة اسةةةةةم القمةةةةةر السةةةةةعودي لالتصةةةةةاالت )
االتصةةةةةةاالت والنطةةةةةةاق العةةةةةةريال داخةةةةةةل المملكةةةةةةة العربيةةةةةةة السةةةةةةعودية وخارجهةةةةةةا، ويحمةةةةةةل 

ات )المملوكةةةةةةة بالكامةةةةةةل لعةةةةةةرب سةةةةةةات( هةةةةةذا القمةةةةةةر حمولةةةةةةة خاصةةةةةةة لشةةةةةةركة هةةةةةةيالس سةةةةةة
وسةةةةوم يوقةةةةا عقةةةةد اإلطةةةةالق هةةةةذا القمةةةةر مةةةةا شةةةةركة أريةةةةان سةةةةبيس الفرنسةةةةية. أمةةةةا القمةةةةر 

درجةةةةة شةةةةرق والةةةةذي  30.5علةةةةو موقةةةةا عةةةةرب سةةةةات  6Aالثةةةةاني فهةةةةو قمةةةةر عةةةةرب سةةةةات 
مةةةةةةن شةةةةةةأنه أن يةةةةةةدعم المركةةةةةةز التنافسةةةةةةي لعةةةةةةرب سةةةةةةات ويؤهلهةةةةةةا للبقةةةةةةاء كمةةةةةةزود أول فةةةةةةي 

فريقيةةةةةةةةةةا ودول الجةةةةةةةةةةوار للسةةةةةةةةةةعات القمريةةةةةةةةةةة والخةةةةةةةةةةدمات الفضةةةةةةةةةةائية  السةةةةةةةةةةوق العربيةةةةةةةةةةة وا 
 .المتطورة

 عرب سات وميديا سبيد يوقعان عقد انشاز المنصة السعودية للبث الرقمي:  

عةةةةةةرب سةةةةةةات وشةةةةةةركة ميةةةةةةديا  –وقعةةةةةةت المؤسسةةةةةةة العربيةةةةةةة لالتصةةةةةةاالت الفضةةةةةةائية 
عقةةةةةةةةد توريةةةةةةةةد وتركيةةةةةةةةب وتشةةةةةةةةغيل منصةةةةةةةةة البةةةةةةةةث التلفزيةةةةةةةةوني الرقمةةةةةةةةي الفضةةةةةةةةائي  سةةةةةةةةبيد
ة بالمنصةةةةة اإلعالميةةةةة السةةةةعودية فةةةةي الريةةةةاال للبةةةةث علةةةةو أقمةةةةار عةةةةرب سةةةةات، الخاصةةةة

والتةةةةةي تةةةةةم تصةةةةةميمها بأحةةةةةدث التقنيةةةةةات لمواكبةةةةةة التطةةةةةور الُمتسةةةةةارا فةةةةةي تكنولوجيةةةةةا البةةةةةث 
 .للقنوات التلفزيونية واإلذاعية الفضائية

شاااامال و يااااي الشاااارق األوسااااط  -حصااااريا-عاااارب سااااات تطلااااق الباقااااة الموريتانيااااة 
 :4-عبر القمر عرب سات بدرايريقيا وأوروبا 

تصةةةةةةاالت الفضةةةةةةائية )عةةةةةةرب سةةةةةةات( عةةةةةةن اطةةةةةةالق أعلنةةةةةةت المؤسسةةةةةةة العربيةةةةةةة لال
البةةةةةث الحصةةةةةري للباقةةةةةة الموريتانيةةةةةة فةةةةةي الشةةةةةرق األوسةةةةةط وشةةةةةمال افريقيةةةةةا وأوروبةةةةةا وذلةةةةةك 

، ممةةةةةا سيسةةةةةهم فةةةةةي ايصةةةةةال بةةةةةث الباقةةةةةة الموريتانيةةةةةة 4-علةةةةةو قمرهةةةةةا عةةةةةرب سةةةةةات بةةةةةدر
وروبةةةةةا، نظةةةةةرا للتغطيةةةةةة الجغرافيةةةةةة المميةةةةةزة التةةةةةي إلةةةةةو شةةةةةريحة أكبةةةةةر مةةةةةن مشةةةةةاهديها فةةةةةي أ

، والتةةةةةي تغطةةةةةي كامةةةةةل الشةةةةةرق األوسةةةةةط وشةةةةةمال 4-ينفةةةةةرد بهةةةةةا القمةةةةةر عةةةةةرب سةةةةةات بةةةةةدر
 .افريقيا وأوروبا علو نفس التردد وباستخدام أصغر صحن القط
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عاااارب سااااات واتحاااااد اإلذاعااااة والتليفزيااااون المصااااري يحااااتفالن باااااإلعالن عاااان الباااادز 
 :ريةالرسمي لبث الباقة المص

بةةةةةةةاإلعالن   احتفلةةةةةةةت المؤسسةةةةةةةة العربيةةةةةةةة لالتصةةةةةةةاالت الفضةةةةةةةائية )عةةةةةةةرب سةةةةةةةات(
عةةةةن البةةةةدء الرسةةةةمي لبةةةةث الباقةةةةة المصةةةةرية التةةةةي تغطةةةةو القةةةةارة اإلفريقيةةةةة بالكامةةةةل وذلةةةةك 

ب ، جةةةةةةاء ذلةةةةةةك علةةةةةةو هةةةةةةام  فعاليةةةةةةات معةةةةةةرال 5Cعلةةةةةةي سةةةةةةعات قمةةةةةةر عةةةةةةرب سةةةةةةات ب
” Cairo ICT 2016“ومةةةةؤتمر القةةةةاهرة الةةةةدولي لالتصةةةةاالت وتكنولوجيةةةةا المعلومةةةةات 

بمركةةةةةةز   والةةةةةذي انطلقةةةةةةت فعالياتةةةةةه تحةةةةةةت رعايةةةةةة فخامةةةةةةة الةةةةةرئيس عبةةةةةةد الفتةةةةةا  السيسةةةةةةي
 .القاهرة الدولي للمؤتمرات

 :تقدم خدمات الجيل الرابع عرب سات
« عةةةةةةةةرب سةةةةةةةةات»وقعةةةةةةةةت كةةةةةةةةل مةةةةةةةةن المؤسسةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةة لالتصةةةةةةةةاالت الفضةةةةةةةةائية 

نولوجيةةةةةةا وشةةةةةةركة نيوتيةةةةةةك )المتخصصةةةةةةة فةةةةةةي تصةةةةةةميم وتطةةةةةةوير وتصةةةةةةنيا المعةةةةةةدات وتك
، فةةةةةةةي العاصةةةةةةةمة IBC 2016 االتصةةةةةةةاالت الفضةةةةةةةائية( عقةةةةةةةدار علةةةةةةةو هةةةةةةةام  معةةةةةةةرال

، يقضةةةةةي بتوسةةةةةيا شةةةةةراكتهما، لتةةةةةوفير أحةةةةةدث حلةةةةةول وتكنولوجيةةةةةا «امسةةةةةتردام»الهولنديةةةةةة 
، «عةةةةةةةرب سةةةةةةةات»البةةةةةةةث الفضةةةةةةةائي التلفزيةةةةةةةوني واالتصةةةةةةةاالت الفضةةةةةةةائية لكافةةةةةةةة عمةةةةةةةالء 

خةةةةةدمات الجيةةةةةل الرابةةةةةا  بمقتضةةةةةو العقةةةةةد الجديةةةةةد مةةةةةن تقةةةةةديم« عةةةةةرب سةةةةةات»كمةةةةةا تةةةةةتمكن 
فريقيةةةةا بواسةةةةطة منصةةةةة  عاليةةةةة السةةةةرعة لمقةةةةدمي الخةةةةدمات فةةةةي منطقةةةةة الشةةةةرق األوسةةةةط وا 

   .نيوتيك متعددة الخدمات
 :تطلق خدمات التلفزيون المتنقل بالشراكة مع غلوبكاست عرب سات

أعلنةةةةةت كةةةةةال مةةةةةن شةةةةةركة يلوبكاسةةةةةت والمؤسسةةةةةة العربيةةةةةة لالتصةةةةةاالت الفضةةةةةائية  
مةةةةةةةة عةةةةةةةرب سةةةةةةةات للتلفزيةةةةةةةون المتنقةةةةةةةل لخةةةةةةةدمات الشاشةةةةةةةات عةةةةةةةرب سةةةةةةةات عةةةةةةةن بةةةةةةةدء خد

لعةةةةرال أفضةةةةل القنةةةةوات العربيةةةةة علةةةةو مختلةةةةم األجهةةةةزة اللوحيةةةةة  OTT TV المتعةةةةددة
. بالشةةةةةةةةةةةةراكة مةةةةةةةةةةةةا IOSوالهواتةةةةةةةةةةةةم الذكيةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةي تعمةةةةةةةةةةةةل بنظةةةةةةةةةةةةامي االندرويةةةةةةةةةةةةد أو 

يلوبكاسةةةةةت، وبمةةةةةا تقدمةةةةةه مةةةةةن حلةةةةةول متنوعةةةةةة لخةةةةةدمات الشاشةةةةةات المتعةةةةةددة المباشةةةةةرة، 
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ت بتقةةةةةةديم خةةةةةةدمات التلفزيةةةةةةون المتنقةةةةةةل، وهةةةةةةو توسةةةةةةا لخدمةةةةةةة ناجحةةةةةةة قامةةةةةةت عةةةةةةرب سةةةةةةا
وقائمةةةةةةةة بالفعةةةةةةةل وهةةةةةةةو الباقةةةةةةةة العربيةةةةةةةة العالميةةةةةةةة والتةةةةةةةي تجمةةةةةةةا مجموعةةةةةةةة مةةةةةةةن القنةةةةةةةوات 

(. حيةةةةةةةث أن ASBUالعربيةةةةةةةة المميةةةةةةةزة المقدمةةةةةةةة مةةةةةةةن اتحةةةةةةةاد إذاعةةةةةةةات الةةةةةةةدول العربيةةةةةةةة )
تابعةةةةةة قنةةةةةواتهم أنحةةةةةاء العةةةةةالم م الخدمةةةةةة الجديةةةةةدة المقدمةةةةةة سةةةةةتتيل للمشةةةةةاهدين فةةةةةي جميةةةةةا

المفضةةةةةةةلة مةةةةةةةن الباقةةةةةةةة العربيةةةةةةةة العالميةةةةةةةة علةةةةةةةو أجهةةةةةةةزة الكمبيةةةةةةةوتر أو األجهةةةةةةةزة اللوحيةةةةةةةة 
 . IOSوالهواتم الذكية التي تعمل بنظامي االندرويد أو 

 

 الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي -15

 
 أواًل: أهم اإلنجازات:

لصةةةةةةةندوق العربةةةةةةةي بلةةةةةةةغ المجمةةةةةةةوا التراكمةةةةةةةي للقةةةةةةةروال التةةةةةةةي قةةةةةةةدمها ا :القااااااارو 
، 2016وحتةةةةةو نهايةةةةةة عةةةةةام  1974للقطةةةةةاعين العةةةةةام والخةةةةةاا، منةةةةةذ بةةةةةدء عملياتةةةةةه عةةةةةام 

مليةةةةةةار د.ك.، أسةةةةةةهمت فةةةةةةي تمويةةةةةةل  9.3قرضةةةةةةار بلغةةةةةةت قيمتهةةةةةةا اإلجماليةةةةةةة حةةةةةةوالي  650
% مةةةةةن التكةةةةةاليم اإلجماليةةةةةة 25.6دولةةةةةة عربيةةةةةة، ويطةةةةةت نحةةةةةو  17مشةةةةةروعار فةةةةةي  550

نةةةةةو األساسةةةةةية بالمرتبةةةةةة األولةةةةةو فةةةةةي قائمةةةةةة للمشةةةةةاريا الممولةةةةةة. وقةةةةةد حظيةةةةةت مشةةةةةاريا الب
% مةةةةةةن إجمةةةةةةالي 69.8المشةةةةةةاريا الممولةةةةةةة خةةةةةةالل تلةةةةةةك الفتةةةةةةرة، إذ بلةةةةةةغ نصةةةةةةيبها حةةةةةةوالي 

%، ومشةةةةةةةةةاريا 20القةةةةةةةةةروال، تليهةةةةةةةةةا مشةةةةةةةةةاريا القطاعةةةةةةةةةات اإلنتاجيةةةةةةةةةة بنسةةةةةةةةةبة حةةةةةةةةةوالي 
%، ومشةةةةةةاريا القطاعةةةةةةات األخةةةةةةرى 7.1قطاعةةةةةةات الخةةةةةةدمات االجتماعيةةةةةةة بنسةةةةةةبة حةةةةةةوالي 

شةةةةةةةركات تابعةةةةةةةة  7. وسةةةةةةةاهم الصةةةةةةةندوق العربةةةةةةةي فةةةةةةةي رأس مةةةةةةةال %3.1بنسةةةةةةةبة حةةةةةةةوالي 
مليةةةةةةون د.ك.، باإلضةةةةةةةافة إلةةةةةةةو  31.7للقطةةةةةةاا الخةةةةةةةاا، بمبلةةةةةةةغ إجمةةةةةةالي قةةةةةةةدرظ حةةةةةةةوالي 

( IFCالمسةةةةةاهمة فةةةةةي رأس مةةةةةال الصةةةةةندوق المنشةةةةةأ بواسةةةةةطة مؤسسةةةةةة التمويةةةةةل الدوليةةةةةة )
فةةةةةةةةي إطةةةةةةةةار أنشةةةةةةةةطة الحسةةةةةةةةاب الخةةةةةةةةاا مليةةةةةةةةون د.ك. و  10والبةةةةةةةةالغ مقةةةةةةةةدارها حةةةةةةةةوالي 

ضةةةةةطلا الصةةةةةندوق يالمشةةةةةاريا الصةةةةةغيرة والمتوسةةةةةطة فةةةةةي الةةةةةدول العربيةةةةةة الةةةةةذي  لتمويةةةةةل
قرضةةةةةةةار بلةةةةةةةغ  32، قةةةةةةةدم الصةةةةةةةندوق العربةةةةةةةي 2011منةةةةةةةذ نهايةةةةةةةة عةةةةةةةام  العربةةةةةةةي بإدارتةةةةةةةه



 
71 

 موجزتقرير 
 المتخصصةالعربية حول أنشطة المنظمات 

مؤسسةةةةةةة تمويليةةةةةةة  26مليةةةةةةون دوالر أمريكةةةةةةي، اسةةةةةةتفادت منهةةةةةةا  1136إجمةةةةةةالي قيمتهةةةةةةا  
 دولة عربية.  12وسيطة ومؤسسة عاملة في هذا النشاط، في 

بلغةةةةةةت القيمةةةةةةة التراكميةةةةةةة للمعونةةةةةةات التةةةةةةي قةةةةةةدمها الصةةةةةةندوق العربةةةةةةي،  :معوناااااااتال
مليةةةةةون د.ك.، منهةةةةةا حةةةةةوالي  374، حةةةةةوالي 2016منةةةةةذ بةةةةةدء نشةةةةةاطه وحتةةةةةو نهايةةةةةة عةةةةةام 

 65.7معونةةةةةةةةةةة ُقطريةةةةةةةةةةة، وحةةةةةةةةةةوالي  586مليةةةةةةةةةةون د.ك. سةةةةةةةةةةاهمت فةةةةةةةةةةي تمويةةةةةةةةةةل  149.3
ن مليةةةةةةةةةو  129.3معونةةةةةةةةةة قوميةةةةةةةةةة، وحةةةةةةةةةوالي  525مليةةةةةةةةةون د.ك. سةةةةةةةةةاهمت فةةةةةةةةةي تمويةةةةةةةةةل 

مرحلةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن البرنةةةةةةةةةةام  العاجةةةةةةةةةةل لةةةةةةةةةةدعم الشةةةةةةةةةةعب  14د.ك. سةةةةةةةةةةاهمت فةةةةةةةةةةي تمويةةةةةةةةةةل 
مليةةةةةون د.ك. سةةةةةاهمت  29.7، وحةةةةةوالي 2001الفلسةةةةةطيني الةةةةةذي بةةةةةدأ تفعيلةةةةةه فةةةةةي عةةةةةام 

 .  2016و  2010في تمويل برنام  دعم صمود مدينة القدس خالل عامي 

صةندوق يةأتي العمةل العربةي المشةترك علةو رأس أولويةات ال :العمل العرباي المشاترت
العربي الذي يتةابا نشةاطه فةي مختلةم المجةاالت دعمةار للقطاعةات ذات األولويةة واسةتجابة 
لقةةرارات وتوجيهةةات القمةةم العربيةةة التةةي أولةةت اهتمامةةار خاصةةار بالمشةةاريا والقضةةايا المتعلقةةة 
بالعمةةةل العربةةةي المشةةةترك، بمةةةا فةةةي ذلةةةك تمويةةةل الدراسةةةات وتنفيةةةذ المشةةةاريا ذات الصةةةبغة 

وقةدم الصةندوق العربةي لتي تربط بةين الةدول األعضةاء فةي مختلةم المجةاالت. المشتركة وا
، أسةهمت 2016مليةون د.ك.، حتةو نهايةة عةام  394قرضار بقيمة اجمالية بلغت نحةو  68

مشةةروعار عربيةةار مشةةتركار. ولعةةل أهةةم المنجةةزات فةةي هةةذا المجةةال يتمثةةل فةةي  32فةةي تمويةةل 
شةبكات  ربةط كهربائيةة للةدول العربيةة، وكةذلكربةط الشةبكات ال المساهمة في تمويل مشةاريا

وقد تعددت مداخالت الصندوق العربي دعمار للتعةاون العربةي، فشةملت  .النقلاالتصاالت و 
تمويةةةةل المشةةةةاريا والدراسةةةةات الفنيةةةةة واالقتصةةةةادية لمشةةةةاريا الةةةةربط العربةةةةي وعقةةةةد النةةةةدوات 

بيةةةةةة المشةةةةةتركة والبحةةةةةوث والمشةةةةةاركة فةةةةةي المبةةةةةادرات ذات الصةةةةةلة ودعةةةةةم المؤسسةةةةةات العر 
المتخصصةةةة، واالضةةةطالا بمهةةةام أمانةةةة التنسةةةيق بةةةين مؤسسةةةات التنميةةةة العربيةةةة الوطنيةةةة 
واإلقليميةةة )مجموعةةة التنسةةيق(، واسةةتهدام كةةل مةةا مةةن شةةأنه أن يسةةهم فةةي تحقيةةق التكامةةل 

 العربي بين الدول األعضاء.
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 :ثانيًا: خطة العمل خالل الفترة القادمة
االسةةةةةةتجابة لطلبةةةةةةات الةةةةةةدول األعضةةةةةةاء بالمسةةةةةةاهمة سيسةةةةةةتمر الصةةةةةةندوق العربةةةةةةي فةةةةةةي 

فةةةةةي تمويةةةةةل مشةةةةةروعات البنيةةةةةة التحتيةةةةةة وييرهةةةةةا مةةةةةن مشةةةةةروعات التنميةةةةةة المؤهلةةةةةة، وفقةةةةةا 
لألولويةةةةةةات التةةةةةةي تحةةةةةةددها هةةةةةةذظ الةةةةةةدول. وسةةةةةةيقوم برفةةةةةةا حجةةةةةةم اإلقةةةةةةراال السةةةةةةنوي الةةةةةةذي 

 545، إلةةةةةةو حةةةةةةوالي 2015مليةةةةةةون د. ك. عةةةةةةام  426يقدمةةةةةةه لهةةةةةةذظ الةةةةةةدول، مةةةةةةن حةةةةةةوالي 
% سةةةةةةنويا. وزيةةةةةةادة فةةةةةةي 2.5، أي بمعةةةةةةدل نمةةةةةةو يبلةةةةةةغ حةةةةةةوالي 2025.ك. عةةةةةةام مليةةةةةةون د

التيسةةةةةةةير علةةةةةةةو الةةةةةةةدول األعضةةةةةةةاء المسةةةةةةةتفيدة مةةةةةةةن قةةةةةةةروال الصةةةةةةةندوق العربةةةةةةةي، وافةةةةةةةق 
، علةةةةةةةو تخفةةةةةةةيال 2016نةةةةةةةوفمبر  27مجلةةةةةةةس إدارتةةةةةةةه فةةةةةةةي اجتماعةةةةةةةه المنعقةةةةةةةد بتةةةةةةةاري  

% 2.5%(، و2.5% للةةةةةةةدول األقةةةةةةةل دخةةةةةةةالر )بةةةةةةةدالر مةةةةةةةن 2سةةةةةةةعر الفائةةةةةةةدة بحيةةةةةةةث يكةةةةةةةون 
%(، مةةةةا مةةةةد فتةةةةرة السةةةةداد وتوحيةةةةدها لجميةةةةا الةةةةدول بحيةةةةث 3لةةةةدول األخةةةةرى )بةةةةدالر مةةةةن ل

 سةةةةةةةةةةةنوات، وذلةةةةةةةةةةةك اعتبةةةةةةةةةةةاررا مةةةةةةةةةةةن  7سةةةةةةةةةةةنة، منهةةةةةةةةةةةا فتةةةةةةةةةةةرة امهةةةةةةةةةةةال مةةةةةةةةةةةدتها  30تكةةةةةةةةةةةون 
 .  2016نوفمبر 

ويعمةةةةةةةةل الصةةةةةةةةندوق العربةةةةةةةةي علةةةةةةةةو اسةةةةةةةةتحداث برنةةةةةةةةام  يهةةةةةةةةدم إلةةةةةةةةو تقةةةةةةةةديم الةةةةةةةةدعم 
و تطةةةةةةةةوير مسةةةةةةةةاهماته فةةةةةةةةي لدراسةةةةةةةةات المشةةةةةةةةاريا والدراسةةةةةةةةات القطاعيةةةةةةةةة، باإلضةةةةةةةةافة إلةةةةةةةة

مجةةةةةةةال البحةةةةةةةوث االقتصةةةةةةةادية مةةةةةةةن خةةةةةةةالل توجيةةةةةةةه البحةةةةةةةوث والدراسةةةةةةةات الممولةةةةةةةة منةةةةةةةه 
لمعالجةةةةةةة قضةةةةةةايا ومشةةةةةةاكل التنميةةةةةةة، واإلسةةةةةةهام فةةةةةةي وضةةةةةةا حلةةةةةةول عمليةةةةةةة للصةةةةةةعوبات 
التةةةةي تواجةةةةه مسةةةةةيرة التنميةةةةة فةةةةةي الةةةةدول العربيةةةةة. وسةةةةةيعمل أيضةةةةار علةةةةةو مسةةةةاعدة الةةةةةدول 

تنفيةةةةةذ المشةةةةةاريا ومتابعتهةةةةةا بمةةةةةا يسةةةةةهم فةةةةةي  األعضةةةةةاء علةةةةةو تطةةةةةوير مؤسسةةةةةات وآليةةةةةات
تحسةةةةةةةين األداء ورفةةةةةةةا الكفةةةةةةةاءة. وسةةةةةةةيولي الصةةةةةةةندوق العربةةةةةةةي أولويةةةةةةةة خاصةةةةةةةة لمشةةةةةةةاريا 
التعلةةةةةةةيم، خاصةةةةةةةة التعلةةةةةةةيم المهنةةةةةةةي والتةةةةةةةدريب والتأهيةةةةةةةل، فةةةةةةةي إطةةةةةةةار األولويةةةةةةةات التةةةةةةةي 

ببلةةةةةورة أوجةةةةةه التعةةةةةاون بينةةةةةه وبةةةةةين بقيةةةةةة  يقوم الصةةةةةندوقتحةةةةةددها الةةةةةدول األعضةةةةةاء. وسةةةةة
مجموعةةةةة التنسةةةةيق مةةةةن ناحيةةةةة، ومجموعةةةةة البنةةةةك الةةةةدولي مةةةةن ناحيةةةةة أخةةةةرى،  مؤسسةةةةات

(، لتمويةةةةةل أنشةةةةطة مشةةةةتركة فةةةةةي Deep Diveفةةةةي إطةةةةار مبةةةةادرة المشةةةةةاورات العميقةةةةة )
 .  مثل الزراعة والمياظ والطاقة حيوية الدول العربية في قطاعات
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وسةةةةةةيعمل الصةةةةةةندوق العربةةةةةةي علةةةةةةو زيةةةةةةادة مسةةةةةةاهمته فةةةةةةي تمويةةةةةةل مشةةةةةةروعات القطةةةةةةاا 
لخةةةةةةاا المؤهلةةةةةةة، مةةةةةةن خةةةةةةالل العديةةةةةةد مةةةةةةن الوسةةةةةةائل المتاحةةةةةةة، بمةةةةةةا فةةةةةةي ذلةةةةةةك زيةةةةةةادة ا

التواصةةةةةةةل مةةةةةةةا تجمعةةةةةةةات ومؤسسةةةةةةةات القطةةةةةةةاا الخةةةةةةةاا العربةةةةةةةي، والدراسةةةةةةةات، والعةةةةةةةون 
الفنةةةةةةي، والمشةةةةةةاركة مةةةةةةا مؤسسةةةةةةات التمويةةةةةةل الوطنيةةةةةةة واإلقليميةةةةةةة والدوليةةةةةةة. وفةةةةةةي مجةةةةةةال 

فةةةةةةةةي الةةةةةةةةدول  نشةةةةةةةةاط الحسةةةةةةةةاب الخةةةةةةةةاا لتمويةةةةةةةةل المشةةةةةةةةروعات الصةةةةةةةةغيرة والمتوسةةةةةةةةطة
سةةةةةةيقوم الصةةةةةةندوق العربةةةةةةي كمةةةةةةا  ي يضةةةةةةطلا الصةةةةةةندوق العربةةةةةةي بإدارتةةةةةةه.العربيةةةةةةة، الةةةةةةذ

ودعةةةةم هةةةةذظ المشةةةةروعات التةةةةي تلعةةةةب دوررا  بمواصةةةةلة جهةةةةودظ فةةةةي توسةةةةيا نشةةةةاط تمويةةةةل
ةةةةةا فةةةةةي إيجةةةةةاد فةةةةةرا العمةةةةةل، والحةةةةةد مةةةةةن ظةةةةةاهرة الفقةةةةةر، وتحسةةةةةين مسةةةةةتويات دخةةةةةول  هامر

 ن الحساب الخاا. المستفيدين النهائيين من التمويل المتا  م
 

 األمانة العامة جمللس وزراء الداخلية العرب -16
 

الكثيةةةةةر مةةةةةن االنجةةةةةازات التةةةةةي  لمجلةةةةةس وزراء الداخليةةةةةة العةةةةةرب حققةةةةةت األمانةةةةةة العامةةةةةة
تصةةةةةةب فةةةةةةي مجةةةةةةال مكافحةةةةةةة الجريمةةةةةةة بمختلةةةةةةم صةةةةةةورها وأشةةةةةةكالها، وخدمةةةةةةة مسةةةةةةيرة 

الةةةةةةدول  العمةةةةةةل األمنةةةةةةي العربةةةةةةي المشةةةةةةترك، وتةةةةةةدعيم األمةةةةةةن واالسةةةةةةتقرار فةةةةةةي مختلةةةةةةم
العربيةةةةةةة، وذلةةةةةةةك بفضةةةةةةةل دعةةةةةةم أصةةةةةةةحاب السةةةةةةةمو والمعةةةةةةالي وزراء الداخليةةةةةةةة العةةةةةةةرب، 

إعةةةةةةةداد االسةةةةةةةتراتيجيات  ويمكةةةةةةةن اسةةةةةةةتعراال أبةةةةةةةرز مةةةةةةةا تحقةةةةةةةق مةةةةةةةن هةةةةةةةذظ االنجةةةةةةةازات
واالتفاقيةةةةةةات والقةةةةةةوانين والخطةةةةةةط واألدلةةةةةةة والمةةةةةةدونات التاليةةةةةةة، والتةةةةةةي جةةةةةةرى اعتمادهةةةةةةا 

 من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب  
 األمنية العربية والخطط المرحلية الثمان المنفذة لها. جيةاالستراتي 
 العربيةةةةةةة لمكافحةةةةةةة االسةةةةةةتعمال ييةةةةةةر المشةةةةةةروا للمخةةةةةةدرات والمةةةةةةؤثرات  االسةةةةةةتراتيجية

 العقلية والخطط المرحلية الثمان المنفذة لها.
 اإلعالميةةةةةة العربيةةةةةة للتوعيةةةةةة األمنيةةةةةة والوقايةةةةةة مةةةةةن الجريمةةةةةة وخططهةةةةةا  االسةةةةةتراتيجية

 ت المنفذة لها.المرحلية الس
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 العربية لمكافحة اإلرهاب والخطط المرحلية السبا المنفذة لها. االستراتيجية 
 العربيةةةةةةةةةة للحمايةةةةةةةةةة المدنيةةةةةةةةةة )الةةةةةةةةةدفاا المةةةةةةةةةدني( والخطةةةةةةةةةط المرحليةةةةةةةةةة  االسةةةةةةةةةتراتيجية

 األربا المنفذة لها.
 العربية للسالمة المروريةةة والخطط المرحلية الخمس المنفذة لها. االستراتيجية 
 راتيجية العربية لألمن الفكري.االست 
 العربية النموذجية في مجال األمن السياحي. االستراتيجية 
 .االستراتيجية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 
 .االستراتيجية العربية االسترشادية لمكافحة يسل األموال وتمويل اإلرهاب 
 ة المجتمعية.االستراتيجية العربية االسترشادية لتعزيز تطبيق الشرط 
 .االستراتيجية العربية لمكافحة االنتشار يير المشروا للسال  في المنطقة العربية 
 .صالحهم  االستراتيجية العربية النموذجية لوقاية األحداث وا 
 .االتفاقية العربية لمكافحة االتجار يير المشروا بالمخدرات والمؤثرات العقلية 
 ة في مجال الحماية المدنية )الدفاا المدني(االتفاقية العربية الثنائية النموذجي. 
 االتفاقية األمنية الثنائية النموذجية. 
 .القانون العربي الُموحد النموذجي للمخدرات 
 .القانون العربي النموذجي لحماية وتنمية البيئة 
 .القانون العربي النموذجي لمكافحة اإلرهاب 
 ر والمتفجرات والمواد الخطرة.القانون العربي النموذجي الخاا باألسلحة والذخائ 
 .القانون العربي النموذجي لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم 
 .القانون العربي النموذجي االسترشادي لمكافحة يسل األموال 
 .القانون العربي االسترشادي للعاملين في أجهزة الشرطة واألمن 
 .قانون المؤسسات العقابية ومعاملة المذنبين 
 جي العربي الموحد للمرور.القانون النموذ 
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 .القانون النموذجي للحماية المدنية 
 .القانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم االتجار باألشخاا 
 .القانون العربي النموذجي للتأشيرات واإلقامة 
 .القانون العربي النموذجي للجوازات 
 .الخطة اإلعالمية العربية الموحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات 
 إلعالميةةةةةةةة العربيةةةةةةةة النموذجيةةةةةةةة الشةةةةةةةاملة لتوعيةةةةةةةة المةةةةةةةواطن العربةةةةةةةي ضةةةةةةةد الخطةةةةةةةة ا

 أخطار اإلرهاب وتحصينه بالقيم الروحية واألخالقية والتربوية.
 .الخطة العربية للحماية المدنيةةة 
 .الخطة النموذجية لمواجهة الكوارث 
 .الخطة العربية النموذجية لمواجهة األزمات األمنية في المجال السياحي 
 ة الوطنية االسترشادية للسياسة الجنائية والتصدي للجريمة.الخط 
  الخطةةةةةةةة النموذجيةةةةةةةة لتعزيةةةةةةةز الةةةةةةةدور االسةةةةةةةتخباري فةةةةةةةي الكشةةةةةةةم عةةةةةةةن المخططةةةةةةةات

 اإلرهابية.
 .الخطتان اإلعالميتان للوقاية من جرائم االحتيال 
  خطةةةةة عربيةةةةة نموذجيةةةةة لتطةةةةوير أداء األجهةةةةزة األمنيةةةةة فةةةةي ظةةةةل المتغيةةةةرات العربيةةةةة

 والدولية.
 طة عربية نموذجية لتكريس ثقافة حقوق اإلنسان في العمل األمني.خ 
 .الدليل العربي لمصطلحات األدلة الجنائية 
 .الدليل العربي الموحد للمرور 
 .الدليل االسترشادي إلعداد استراتيجية للتدريب األمني العربي 
  مدونةةةةة قواعةةةةد سةةةةلوك للةةةةدول األعضةةةةاء فةةةةي مجلةةةةس وزراء الداخليةةةةة العةةةةرب لمكافحةةةةة

 اإلرهاب.
 .المدونة العربية االسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين 
 .مدونة قواعد سلوك رجل األمن العربي 
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ضااااية إلاااى ذلااات يمكااان تساااجيل االنجاااازات التالياااة التاااي تااام تحقيقهاااا بالتعااااون  وا 
 مع مجلس وزراز العدل العرب:

 االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب. 
  شادي لمكافحة الفساد.القانون العربي االستر 
   قةةةةةانون اإلمةةةةةارات العربةةةةةي االسترشةةةةةادي لمكافحةةةةةة جةةةةةرائم تقنيةةةةةة أنظمةةةةةة المعلومةةةةةات

 وما في حكمها.
 .االتفاقية العربية لمكافحة الفساد 
 .االتفاقية العربية لمكافحة يسل األموال وتمويل اإلرهاب 
 .االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 
  بية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.االتفاقية العر 
 .االتفاقية العربية لنقل نزالء المؤسسات العقابية واإلصالحية 
 .ا لية التنفيذية التفاقية الرياال العربية للتعاون القضائي 

ويقااااااًا  ،يااااااي نطاقهااااااالمجلااااااس وزراز الداخليااااااة العاااااارب وتعقااااااد األمانااااااة العامااااااة 
ياااتم اعتمااااده مااان قبااال أصاااحاب السااامو والمعاااالي لبرناااام  عملهاااا السااانوي الاااذي 

 المؤتمرات واالجتماعات التالية: ،وزراز الداخلية العرب
 .الدورة السنوية لمجلس وزراء الداخلية العرب ولجنتها التحضيرية 
 .مؤتمر قادة الشرطة واألمن العرب 
 .مؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات 
 .مؤتمر المسؤولين عن مكافحة اإلرهاب 
 .مؤتمر المسؤولين عن حقوق اإلنسان في وزارات الداخلية العربية 
 .اجتماا تنسيقي ألجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب 
 .مؤتمر رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية 
 .مؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ 
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 .مؤتمر رؤساء أجهزة المرور 
 ة واإلصالحية.مؤتمر رؤساء المؤسسات العقابي 
 .مؤتمر رؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل األمني 
 .مؤتمر المسؤولين عن األمن السياحي 
 .مؤتمر مدراء إدارات األحوال المدنية 
 .مؤتمر رؤساء أجهزة المباحث واألدلة الجنائية 
 .)مؤتمر رؤساء أجهزة الحماية المدنية )الدفاا المدني 
 يل األمني.مؤتمر رؤساء مؤسسات التدريب والتأه 
 .مؤتمر رؤساء أجهزة اإلعالم األمني 
 .مؤتمر رؤساء إدارات الرعاية االجتماعية والصحية في األجهزة األمنية 

يةةةةةةتم وضةةةةةةا  وزراء الداخليةةةةةةة العةةةةةةرب، وباالضةةةةةةافة لمةةةةةةا تقةةةةةةدم وطبقةةةةةةار ألنظمةةةةةةة مجلةةةةةةس
بصةةةةةةةةورة سةةةةةةةةنوية وهةةةةةةةةي ال للمجلةةةةةةةةس الخطةةةةةةةةط والبةةةةةةةةرام  الخاصةةةةةةةةة باألمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة 

ة إال بعةةةةةةةةةد اعتمادهةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةن المجلةةةةةةةةةس. ولةةةةةةةذلك فةةةةةةةإن مشةةةةةةةروا برنةةةةةةةام  تصبةةةةةةةةةل نافةةةةةةةةةذ
، يحتةةةةةةةةوي علةةةةةةةةو العديةةةةةةةةد مةةةةةةةةن األنشةةةةةةةةطة والبةةةةةةةةرام  والمشةةةةةةةةاريا 2017عملهةةةةةةةةا لعةةةةةةةةام 

 ألمانة العامة علو انجازها.ستعمل ا
 

 جملس الوحدة االقتصادية العربية -17
 

يعمةةةةةةل مجلةةةةةةس الوحةةةةةةدة االقتصةةةةةةادية العربيةةةةةةة مةةةةةةن خةةةةةةالل عةةةةةةدة لجةةةةةةان لةةةةةةدفا مسةةةةةةيرة 
الوحةةةةةةةةةةدة االقتصةةةةةةةةةةادية العربيةةةةةةةةةةة والنهةةةةةةةةةةوال بالعمةةةةةةةةةةل االقتصةةةةةةةةةةادي العربةةةةةةةةةةي المشةةةةةةةةةةترك 

 والشركات العربية المشتركة. 
 أهام اإلنجااازات:  -أ 

 يي مجال التبادل التجاري: -أوال:
 اتفاقية تنظيم النقل بالعبور )الترانزيت(.  -1
 القانون الجمركي العربي الموحد . -2
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 آلية تنمية التجارة العربية .  -3
 وابة اإللكترونية لمعلومات التجارة العربية . الب -3
       السوق التجارية العربية اإللكترونية. -4
 وحدة منظمة التجارة العالمية ومركز التدريب والدراسات والبحوث.  -5
 لجنة شئون تخطيط وتنسيق التجارة تعقد مرة كل عام .  -6
 اإلعالن الرباعي بين دول المجلس بإقامة سوق عربية مشتركة. -7
 انيًا: الدراسات والنشرات:ث
تقرير األمين العام   يقدم األمين العةام تقريةر سةنوي، متضةمنار التطةورات االقتصةادية  -

 العالمية والعربية. 
 تقرير األداء االقتصادي لدول مجلس الوحدة االقتصادية العربية. -
مجلةةةةةةةة الوحةةةةةةةدة االقتصةةةةةةةادية العربيةةةةةةةة ) مجلةةةةةةةة محكمةةةةةةةة(  مجلةةةةةةةة نصةةةةةةةم سةةةةةةةنوية  -

الدراسةةةةةةات والبحةةةةةةوث الخاصةةةةةةة بتعزيةةةةةةز الفكةةةةةةر االقتصةةةةةةادي العربةةةةةةي تنشةةةةةةر فيهةةةةةةا 
 من خالل المفكرين والباحثين وطلبة الدراسات العليا . 

نشةةةةرة وحةةةةدة منظمةةةةة التجةةةةارة العالميةةةةة  نشةةةةرة دوريةةةةة ربةةةةا سةةةةنوية متضةةةةمنة أحةةةةدث  -
 أخبار منظمة التجارة العالمية والمفاوضات الجاريةةة منها.

  ) أسةةةبوعية(. النشرة االقتصادية اإلعالمية -
إعةةةةةةةةةداد وثيقةةةةةةةةةةة مشةةةةةةةةةروا البنيةةةةةةةةةةة المعلوماتيةةةةةةةةةة لالسةةةةةةةةةةتراتيجية العربيةةةةةةةةةة الموحةةةةةةةةةةدة  -

لالسةةةةةةتثمار والتنميةةةةةةة االقتصةةةةةةادية بالمشةةةةةةاركة مةةةةةةا القطةةةةةةاا االقتصةةةةةةادي باألمانةةةةةةة 
المنظمةةةةةة العربيةةةةةة للتنميةةةةةة  -منظمةةةةةة العمةةةةةل العربيةةةةةة  -العامةةةةةة للجامعةةةةةة العربيةةةةةة 

 ة للتنمية اإلدارية. المنظمة العربي–الصناعية والتعدين 
 –اإلعةةةةةةةةةةةةداد لمةةةةةةةةةةةةؤتمر تنسةةةةةةةةةةةةيقي ) القطةةةةةةةةةةةةاا االقتصةةةةةةةةةةةةادي بالجامعةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةة  -

المنظمةةةةةةةة العربيةةةةةةةة  -األكاديميةةةةةةةة العربيةةةةةةةة للعلةةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةةا والنقةةةةةةةل البحةةةةةةةري 
 للتنمية اإلدارية( تحت مسموب المؤتمر االقتصادي العربي األولب.
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 ثالثا: يي مجال اإلحصاز:

  نشرات االحصائية المتخصصة .إصدار مجموعة من ال -
 الشبكة العربية للبيانات اإلحصائية .  -
 برنام  لعرال بيانات التجارة العربية علو مستوى السلا.  -
 مؤتمرات إحصائية. -

 رابعًا: االتحادات العربية النوعية المتخصصة: 
 العربية النوعية المتخصصة . لالتحاداتاألحكام األساسية  اتفاقية -
 العربية النوعية المتخصصة.  لالتحاداتي الموحد النظام األساس  -
 العربية النوعية المتخصصة.  لالتحادات القطاعيالتقسيم  -
عةةةةةن مجلةةةةةس الوحةةةةةدة  المنبثقةةةةةةالعربيةةةةةة النوعيةةةةةة المتخصصةةةةةة  االتحةةةةةاداتيبلةةةةةغ عةةةةةدد  -

 موزعة على :  اتحاداً االقتصادية العربية ستون 

 قطاا الصناعةة واإلنتةا  . -
 قطةاا النةقةل . -
 اا الثقافة والمعلومات . قط -
 .  االستثمارقطةاا  -
 قطةةاا الخةةدمةات.  -

 :خامسًا: الشركات العربية المشتركة
 :  تم تأسيس أربع شركات عربية قابضة، وهى -أ
 الشركة العربية للتعدين )عمان(. -1
 الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ) الرياال( . -2
 لمستلزمات الطبية بأكديماب)عمان( .الشركة العربية للصناعات الدوائية وا -3
   الشركة العربية لالستثمارات الصناعية )بغداد(. -4
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 الشركات العربية تحت التأسيس: -ب 
 الشركة العربية المشتركة القابضة للتسويق والتجارة. -1
 الشركة العربية المشتركة لتنمية خدمات االستثمار. -2
 الشركة العربية للجرارات وا الت الزراعية . -3
 الشركة العربية للصواما وتخزين الحبوب. -4
 الشركة العربية إلنتا  اللحوم الحمةةةةةراء. -5
 العربية لتجارة وتسويق األسماك. الشركة -6
مشاااارو  قااااانون الشااااركات العربيااااة المشااااتركة، وقاااادم إلقااااراره والموايقااااة علياااا   –ج 

 من قبل المجلس الوزاري.
 سادسًا: يي مجال االستثمار:

( فرصةةةةةةةة اسةةةةةةةتثمارية تشةةةةةةةمل كافةةةةةةةة الةةةةةةةدول 4000ية )يطةةةةةةةت الخريطةةةةةةةة االسةةةةةةةتثمار  -1
 العربية )صنفت قطاعيا وجغرافيا(.

 آلية تنمية االستثمار. -2
 بوابة المجلس اإللكترونية االستثمارية. -3

 سابعًا: يي مجال الموارد البشرية:
تقةةةةةةديم البةةةةةةةرام  التدريبيةةةةةةةة المتخصصةةةةةةةة طبقةةةةةةار الحتياجةةةةةةةات المؤسسةةةةةةةات الحكوميةةةةةةةة  -1

 -المؤسسةةةةةةةةات -االتحةةةةةةةةادات  -تلط فةةةةةةةةي الةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةة والقطةةةةةةةةاا العةةةةةةةةام والمخةةةةةةةة
 القطاا الخاا. -الشركات العربية 

 األكاديمية العربية لألعمال اإللكترونية) سوريا(. -2
 األكاديمية العربية لعلوم التجارة. -3

 ثامنًا: يي مجال المديوعات:
 الدليل العربي الموحد للمصطلحات المالية والضريبية. -1
 لعربي بمبادرة من مجلس الوحدة االقتصادية العربية.إنشاء صندوق النقد ا  -2
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تاسااااعًا: مااااذكرات وبروتوكااااوالت تعاااااون لتعزيااااز التعاااااون والتنساااايق مااااع المنظمااااات 
 والمؤسسات العربية والدولية:

منظمةةةةةةةةةة العمةةةةةةةةةل  -األمانةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة للجامعةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة )القطةةةةةةةةةاا االقتصةةةةةةةةةادي(  -1
المنظمةةةةةةةة العربيةةةةةةةة  –عةةةةةةةدين المنظمةةةةةةةة العربيةةةةةةةة للتنميةةةةةةةة الصةةةةةةةناعية والت –العربيةةةةةةةة

معهةةةةةةةةةد البحةةةةةةةةةوث والدراسةةةةةةةةةات  -البنةةةةةةةةةك اإلسةةةةةةةةةالمي للتنميةةةةةةةةةة –للتنميةةةةةةةةةة اإلداريةةةةةةةةةة 
 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. -العربية

 المنظمةةةةةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةةةةةة  )أمانةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةؤتمر األمةةةةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةةةةدة للتجةةةةةةةةةةةةارة والتنميةةةةةةةةةةةةة -2
اللجنةةةةةةةةة  -لمتحةةةةةةةةدة )الفةةةةةةةةاو( منظمةةةةةةةةة األيذيةةةةةةةةة والزراعةةةةةةةةة لألمةةةةةةةةم ا -األونكتةةةةةةةةاد()

 االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا) األسكوا(.
جامعةةةةةةة  -جامعةةةةةةة حلةةةةةةوان –جامعةةةةةةة عةةةةةةين شةةةةةةمس  -جامعةةةةةةات  )جامعةةةةةةة القةةةةةةاهرة   -3

 -الجامعةةةةةةةة اللبنانيةةةةةةةة الفرنسةةةةةةةية -جامعةةةةةةةة الةةةةةةةدلتا  -جامعةةةةةةةة المنصةةةةةةةورة -أسةةةةةةةيوط 
 المعهد العربي للتخطيط بالكويت(. 

 ثيق:عاشرًا: يي مجال البحث والتو 
بلةةةةةةغ عةةةةةةدد الدراسةةةةةةات االقتصةةةةةةادية حةةةةةةوالي أربعمائةةةةةةة دراسةةةةةةة وبحةةةةةةث، إضةةةةةةافة إلةةةةةةو 
المراجةةةةةةةا التوثيقيةةةةةةةة التةةةةةةةو أصةةةةةةةدرها مركةةةةةةةز الدراسةةةةةةةات والبحةةةةةةةوث فةةةةةةةي األمانةةةةةةةة العامةةةةةةةة 

 للمجلس .
 حادي عشر: مكتبة األمانة العامة:

 تضم المكتبة أكثر من خمسة آالم كتاب ما بين مصدر ومرجا ودورة.
 هي ة استشارية لمجلس حكماز : ثاني عشر: إنشاز

ا الحكةةةةةةةةةومي )رؤسةةةةةةةةةاء شخصةةةةةةةةةيات قوميةةةةةةةةةة مرموقةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي القطةةةةةةةةةا ضةةةةةةةةةمت الهيئةةةةةةةةةة
 رجال األعمال(. –مفكرين وعلماء وأساتذة جامعات  –وزراء  –حكومات 
 : إنشاز المركز العربي لرصد األزمات المالية واالقتصادية.ثالث عشر
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 (:2020-2017)البرام  المقترحة للفترة  :أ 
توسةةةةةا فةةةةةي قيةةةةةام عةةةةةدد مةةةةةن المشةةةةةروعات العربيةةةةةة المشةةةةةتركة فةةةةةي مختلةةةةةم الةةةةةدول ال -1

 العربية وفقار للمزايا النسبية . 
 قيام االتحادات المعنية بالصناعة واإلنتا  . -2

االهتمةةةةام بالصةةةةناعات التحويليةةةةة للحةةةةد مةةةةن صةةةةادرات المةةةةواد الخةةةةام خةةةةار    - أ
مصةةةةةةةنعة  -مصةةةةةةنعة 1/2الةةةةةةوطن العربةةةةةةي ، وأحةةةةةةداث قيمةةةةةةة مضةةةةةةافة لهةةةةةةا 

 صنيا كامل. ت
االنتقةةةةةال إلةةةةةو االسةةةةةتثمار فةةةةةي صةةةةةناعة المنتجةةةةةات التةةةةةي لةةةةةم يةةةةةتم تصةةةةةنيعها  - ب

 في الوطن العربي ويتم استيرادها من الخار . 
 التوسا في إعداد الدراسات الالزمة للتكامل االقتصادي العربي. -3
التنسةةةةةةةةيق مةةةةةةةةا القطةةةةةةةةاا االقتصةةةةةةةةادي باألمانةةةةةةةةة العامةةةةةةةةة لجامعةةةةةةةةة الةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةة  -4

ة المتخصصةةةةةة والمجةةةةةالس الوزاريةةةةةة لوضةةةةةا القةةةةةرارات الصةةةةةادرة والمنظمةةةةةات العربيةةةةة
 عن المجلس االقتصادي واالجتماعي موضا التنفيذ .

 أن يكون المجلس الجسر الواصل بين الحكومات والقطاا الخاا. -5
البورصةةةةةةة  –االسةةةةةةتثمار –اسةةةةةةتكمال دعةةةةةةم إنشةةةةةةاء األكاديميةةةةةةات الخاصةةةةةةة بالتجةةةةةةارة  -6

 أسواق رأس المال. –
 بي للتسويةةق.إنشاء الجهاز العر  -7
 استكمال مشروا قانون الشركات. -8
، 2016-2010ملتقياااااات خاااااالل  الفتااااارة  ،منتاااااديات، ورش عمااااال ،ماااااؤتمرات  ب:

   :من أهمها
العربيةةةةةةة النوعيةةةةةةة المتخصصةةةةةةة مةةةةةةن) المبةةةةةةاد  والخطةةةةةةط  مةةةةةةؤتمر االتحةةةةةةادات -1

 إلو البرام  والتنفيذ (.
 لثورات الربيا العربي. االقتصادياألثر مؤتمر  -2
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المشةةةةةةةةةروعات المشةةةةةةةةةتركة فةةةةةةةةةي تحقيةةةةةةةةةق التكامةةةةةةةةةل االقتصةةةةةةةةةادي دور مةةةةةةةةةؤتمر   -3
 العربي.

 في التنمية. االقتصاديمؤتمر دور اإلعالم  -4
المةةةةةةةةؤتمر العربةةةةةةةةي األول لةةةةةةةةدعم المشةةةةةةةةروعات الصةةةةةةةةغيرة والمتوسةةةةةةةةطة تحةةةةةةةةت  -5

فةةةةةةةي  واالجتماعيةةةةةةةةشةةةةةةةعارب تفعيةةةةةةةل المبةةةةةةةادرات العربيةةةةةةةة للتنميةةةةةةةة االقتصةةةةةةةادية 
 الصغيرة والمتوسطةب .ت مجال الصناعا

 آفاق مستقبلية. –المياظ في المنطقة العربية  تحلية مؤتمر -6
 االقتصادي.مؤتمر التنافسية كمحرك للنمو  -7
 واألمةةةةةةةةةةن العربةةةةةةةةةةي االسةةةةةةةةةةتثمارتفعيةةةةةةةةةةل التكامةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةين منظومةةةةةةةةةةةتي مةةةةةةةةةةؤتمر  -8

 (.ا ليات والتوجهات)
 .تحديات ورؤى مستقبليةبب حماية المستهلك في الوطن العربيمؤتمر   -9

 اقة والماء والغذاء في الوطن العربي. المؤتمر الدولي لمنظومة الط  -10
مةةةةةةةةؤتمرب نحةةةةةةةةو اسةةةةةةةةتراتيجية جديةةةةةةةةدة لتفعيةةةةةةةةل دور االتحةةةةةةةةادات العربيةةةةةةةةة فةةةةةةةةي  -11

 تفعيل العمل االقتصادي العربي المشتركب.
 مؤتمر السياحة العربية ب الثوابت والتحدياتب. -12
المةةةةةؤتمر العربةةةةةي الثالةةةةةث لالتحةةةةةاد العربةةةةةي للقيةةةةةاس والمعةةةةةايرة تحةةةةةت عنةةةةةوان ب  -13

 منظومات التشخيا والعال ب.الجودة في 
( تحةةةةت عنةةةةوان بدور ICI 14المةةةةؤتمر الةةةةدولي الرابةةةةا عشةةةةر للمعلوماتيةةةةة )  -14

 الرخاء االقتصادي والحوكمةب.  -المعلوماتية في التنمية 
المةةةةةةةةؤتمر العربةةةةةةةةي األول لالسةةةةةةةةتثمار والتطةةةةةةةةوير العقةةةةةةةةاري الصةةةةةةةةناعي تحةةةةةةةةت  -15

 عنوان باالستثمار العقاري والصناعي نحو آفاق أرحبب.
ؤتمر العربةةةةةةةي الثةةةةةةةاني لالسةةةةةةةتثمار والتطةةةةةةةوير العقةةةةةةةاري الصةةةةةةةناعي تحةةةةةةةت المةةةةةةة -16

 عنوانب استثمار آمن ومستدامب.
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 االزدوا  الضةةةةةةةريبي اتفاقيةةةةةةةةعةةةةةةةن -ورشةةةةةةةة العمةةةةةةةل التعريفيةةةةةةةة للةةةةةةةدول العربيةةةةةةةة  -17
 .مجلس الوحدة االقتصادية العربية

 ورشة عمل بالتجارة اإللكترونية في الوطن العربيب. -18
ة االقتصةةةةةةةةةةةاديةب بالتعةةةةةةةةةةةاون مةةةةةةةةةةةا وزارة ورشةةةةةةةةةةةة عمةةةةةةةةةةةل حةةةةةةةةةةةول ب الدبلوماسةةةةةةةةةةةي -19

 الخارجية في جمهورية مصر العربية. 
ورشةةةةةةة عمةةةةةةل حةةةةةةول ب حمايةةةةةةة الصةةةةةةناعة العربيةةةةةةةب فةةةةةةي إطةةةةةةار قواعةةةةةةد منظمةةةةةةة  -20

 التجارة العالمية.
ورشةةةةةة عمةةةةةل حةةةةةول ب إمكانةةةةةات التكامةةةةةل بةةةةةين الةةةةةدول العربيةةةةةة فةةةةةي صةةةةةناعتي  -21

 األسمدة والبتروكيماوياتب.
وسةةةةةةةةطة تحةةةةةةةةت عنةةةةةةةةوانب الطريةةةةةةةةق إلةةةةةةةةو منتةةةةةةةةدى المشةةةةةةةةروعات الصةةةةةةةةغيرة والمت -22

 التنمية االقتصادية العدالة االجتماعيةب. 
 المنتدى العربي لسالمة الغذاء والجودة.  -23
تحةةةةةةةةت عنةةةةةةةةوان ب نحةةةةةةةةو اسةةةةةةةةتراتيجية عربيةةةةةةةةة  2015الملتقةةةةةةةةو البحةةةةةةةةري األول  -24

 للنقل البحريب. 
ملتقةةةةةةةةو ريةةةةةةةةادة األعمةةةةةةةةال العةةةةةةةةرب تحةةةةةةةةت عنةةةةةةةةوان بنحةةةةةةةةو التنميةةةةةةةةة الصةةةةةةةةناعية  -25

 مةب.الشاملة والمستدا
دورة تدريبيةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةن دور أجهةةةةةةةةةزة التمثيةةةةةةةةةل التجةةةةةةةةةاري فةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةدول العربيةةةةةةةةةة،  -26

   بالتعاون ما وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية مصر العربية.
 
 

 


