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 برعاية معايل السيد/ أمحد أبو الغيط

 جلامعة الدول العربيةاألمني العام 
 
  اخلامسةالدورة 

 الحتادات العربية النوعية املتخصصةامللتقى 
 العربية باجلمهورية التونسية مبقر احتاد إذاعات الدول

 2022 / آيار مايو 28-30
 
 

 اتلتوصيواتقرير لا
 
 

،  ةاسييافييارة ةر  ة معالي السيي/ أ مد   ابا الط/ا ايم/ا العال لمامعة ال  ا العرة/ة برعاية  أوال:
الناع/ة التحادات العرة/ة اقى املعق   ،اتحاد إذاعات ال  ا العرة/ة بالم هار ة الاانس/ةما 

سييعادة السييف/ر أ برئاسيية  ،2022أ5أ30-28 خالا الفارة الخامسييةري د رته ال اخصييصيية 
ن/ابة عا السييييي/  ايم/ا  رئ/س مكاب ايم/ا العال -ايم/ا العال ال سييييياع   - دسيييييال  ةي

، سعادة ال هن سأ عب  الرد/م سل/ ان م ير عال اتحاد إذاعات ال  ا العرة/ة  ةحفارالعال 
 أ الا  ر ال فاض مد   با مح   المر ان رئ/س ال كاب الانف/ذي لل لاقى أسييعادة ايسييااذ  

مناا الرؤسييياا  اية شيييارةة   مح   خ/ر عب  القادر م ير إدارة ال نظ ات  االتحادات العرة/ة 
 (.ال شارة/امررق قائ ة ) ال اخصصة الناع/ة ام/ا لالتحادات العرة/ةالع

 

رئ/س مكاب ايم/ا  -ايم/ا العال ال ساع   - سعادة السف/ر أ دسال  ةيترمس االجا اع    ا:نيثا
معالي ايم/ا نقل تح/ات دة ايم/ا العال للمامعيييييييييية بالن/ابة عا س/املقى ةل ة د/ث  العال

رة إنشائه إلى يييتحاد عرةي عر ق تعاد ركاري مقر هذه ال  رة عق  ب هامشاد ر/العال للمامعة،   
ال هن سأ عب  الرد/م سل/ ان ال  ير العال التحاد إذاعات  شكييييييييير ر/ها سعادة  ،1955عال 

 على اسافاراه هذه  مق رة ري ررع شأن هذا االتحاد العر ق ا  الذي بذا جهادال  ا العرة/ة 
جامعة ال  ا العرة/ة سعت إلى إرساا منظامة ماكاملة ما االجا اعات، ة ا م ضح بأن 

ال نظ ات  االتحادات ال اخصصة،  درصت على رعاياها  دع ها لبناا ب/ات خبرة عرة/ة 
قاا ب  ر  تطا ر تعلى االر درصه   مك ، تق ل ال عم  ال شارة لل  ا ري مماالت تخصصها

 ه يمبى منمر    ،ما خالا بلارة خطة ماكاملة تشكل خارطة طر ق مساقبل/ةهذا ال لاقى  ادام
رةز هذه الخطة على تح يث آل/ات ع ل ال لاقى،  معالمة ال شكالت الاي تااجه اتمن 
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االتحادات  تحاا د ن ت كنها ما مداا د رها الان اي،  الار  ج ينشطاها بالشكل الكاري 
تم   م ضح منه العرةي بهذه االنما ات   معله يل س ناائمها ري د/اته.عرف ال ااطا الذي ي  
ل ا لها ما مه /ة ري إثراا  ري ال  رات السابقة لل لاقى ماضاعات الاحاا الرق يتنا ا 

النقاش العرةي داا آل/ات تطا ر القطاعات الرق /ة،  االساخ ال اآلما للاكنالاج/ا،  تعز ز 
د ري هذا الس/اق باي راق الااردة ما امشق    ،  ع االباكار ة الرائ ةبناا الق رات  تبني ال شار 

مع اا هذا مشار بأن    االتحادات بشأن ممهاداتها  مبادراتها لاعز ز الاعا ن الرق ي العرةي.
ال لاقى يمب من تنصب على معالمة ال شكالت الحال/ة  تااكب اي ضاع الراهنة،  الاي تاسم 

من يناقش ال لاقى ري د رته الحال/ة ماضاع الاط/ر   مك  بأه /ةة، باقلبات ماالدقة  سر ع
ال ناخي  ت اع/اته على اي ضاع العرة/ة، إذ تااجه ال نطقة العرة/ة بشكل خاص تح يات 

اي ضاع ان الع الحرب الر س/ة  تلك ق   اد ما ت هار  ، ب/ئ/ة ماعاظ ة بسبب الاط/ر ال ناخي
طذاا بسبب ارتفاع مسعار الطاقة  ما لذلك ما ري الة عال /ة اي ةران/ة، الاي مدت إلى م م

تأث/ر مباشر على مسعار ال نامات الطذائ/ة  ميفا  بسبب انقطاع االم ادات الااردة ما هات/ا 
ةانت ال نطقة العرة/ة ما مكثر ال ناطق تأثرا  بهذه الابعات الرتباط ال  ا العرة/ة  ، لذلكال  لا/ا

ت د/ا ة ةالحباب  الطاقة  الس/ادة  درعت هذه اي ضاع ال سام ة بطرري النزاع ري مماال
بأن  ، ة ا مراد سعادتهالحكامات العرة/ة إلى إعادة راح النقاش داا ايما الطذائي العرةي

هذا االمانة العامة للمامعة  ةاكل/ف ما   راا الخارج/ة العرب بص د إع اد دراسة داا 
 االتحادات تلعب د را  ن  ي  المامعة ري د رته القادمةال اضاع ت ه/ ا لعرضها على مملس 

االتحادات ما ري مماالت ع ة ترتبا بايما الطذائي بشكل مباشر م  غ/ر مباشر، ت نى  راعال  
من تسهم ب  رها ري تعز ز المهاد العرة/ة لس  الفماة الطذائ/ة،  مااجهة الاه ي  الذي يالدق 

 ما ال  ا العرة/ة ري هذا ال ماا. ع دا  
 

ةل ة سعادة ال هن سأ عب  الرد/م سل/ ان ال  ير العال التحاد إذاعات ال  ا العرة/ة ملقى  ثالثا:
الجا اعات د رة ال لاقى ةل الاار/ق  النماح، ة ا شكر  /ا  نا مبالسادة ال شارة/ا  ردب ر/ها

 مقر االتحاد.ري ال شارة/ا على دفارهم 
     

 -تنا ا الكل ة سعادة ايسااذ أ مد   با مح   المر ان رئ/س االتحاد العال للخبراا العرب  :رابعا 
م ثلي االتحادات العرة/ة    ممناا بالسيييييييادة رؤسييييييياا مردبا  رئ/س ال كاب الانف/ذي لل لاقى 

مشيييياد بال  ر ال ا /ز الذي يقال به معالي ايم/ا   ل لاقى الناع/ة ال اخصييييصيييية معفيييياا ا
لسييييييعادة  شييييييكر  الاق يرل نظامة الع ل العرةي ال شييييييار ، ة ا  جه الدع ا  العال للمامعة 

ال هن سأ عب  الرد/م سيييل/ ان ال  ير العال التحاد إذاعات ال  ا العرة/ة على اسيييافييياراه 
 لالجا اعات. 
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 عب  القادر م ير إدارة ال نظ ات  االتحادات العرة/ةالا  ر ال فاض أ مح   خ/ر عرض  ا:خامس   
ثم ،  ما تنا لاه محا ر مع الهانبذة مخاصييييييييرة عا مهم ما دار بال  رات السييييييييابقة لل لاقى 

 -:يعلى النحا الاال الاي تم إقرارهابناد ج  ا ايع اا اساعرض 
ال  رة الرابعة ل لاقى االتحادات العرة/ة الناع/ة  تاص/اتماابعة تنف/ذ  البني  اي ا:

بفرع ايكادي /ة العرة/ة للعلال  2021يال/ا  7ال اخصصة ال نعق ة يال 
  الاكنالاج/ا  النقل البحري ري م ينة العل /ا الم ي ة.

محار مع اا ال  رة داا: "ت اع/ات الحرب الر س/ة اي ةران/ة على  :البن  الثاني
 صادية ري ال نطقة العرة/ة".اي ضاع االقا

 الاط/رات ال ناخ/ة  تأث/راتها على اقاصاديات ال نطقة العرة/ة"." البن  الثالث:
 ناائج مع اا: البن  الرابع  :

االجا اع الثاني لل كاب الانف/ذي لل لاقى االتحادات العرة/ة الناع/ة  -1
 ( 2021مغسطس  26ال اخصصة )مقر ايمانة العامة للمامعة: 

ا اع الثالث لل كاب الانف/ذي ل لاقى االتحادات العرة/ة الناع/ة االج -2
 (  2021مكااةر  14ال اخصصة )مقر ايمانة العامة للمامعة: 

االتحادات العرة/ة  ىاالجا اع الاشا ري لل كاب الانف/ذي ل لاق -3
 29د لة االمارات العرة/ة ال اح ة: -الناع/ة ال اخصصة )الشارقة 

 (.2022مارس 
 الاقار ر ال خاصرة عا منشطة  إنما ات االتحادات العرة/ة معفاا ال لاقى. البن  الخامس: 
ماع   مكان عق  ال  رة السادسة ل لاقى االتحادات العرة/ة الناع/ة  البن  السادس:

 ال اخصصة.
 

 ال اخصصةالناع/ة ما السادة رؤساا االتحادات العرة/ة  ىراح باب النقاش يعفاا ال لاق :ا  سابع
الااص/ات االتفاق على تم مساف/فة  ةع  مناقشات  ،ع اا ايج  ا  ل ناقشة بناد مه/ م ثل

 الاال/ة:



-4- 

الدورة الرابعة لملتقى الاتحادات العربية  توصياتمتابعة تنفيذ البنـد الأول: 

بفرع الأكاديمية  2021يوليو  7النوعية المتخصصة المنعقدة يوم 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة العلمين 

 الجديدة.
 

 

 

 على: ال لاقىمعفاا اطلع 

 ،نة العامة لمامعة ال  ا العرة/ةمذةرة ايما -

تقر ر  تاص/ات ال  رة الخامسة ل لاقى االتحادات العرة/ة الناع/ة ال اخصصة على مسااى  -
 بالم هار ة الاانس/ة.    2022أ5أ28الخبراا  الذي عق  يال 

 
 :م اخالت   اسا ع إلى

 رئ/س مكاب ايم/ا العال للمامعة -ايم/ا العال ال ساع   -
 م ير ادارة ال نظ ات  االتحادات العرة/ة. -
 رئ/س ال كاب الانف/ذي لل لاقى. -
 ال اخصصة.الناع/ة التحادات العرة/ة ا ل/العاممناا ايرؤساا   ال -

  ةع  ال ناقشة،،،  

 تاصيييييييييييييييييييي
 

االتحادات العرة/ة ال اخصصة تز    ايمانة الفن/ة لل لاقى )إدارة ال نظ ات الاأك/  على  .1
 قبل ماع  عق  اجا اعات ال لاقى بفارة ةار/ة )ثالث/ا ياما   االتحادات العرة/ة( باقار ر ال اابعة 

 (.على ايقل

ايمانة العامة لمامعة ال  ا العرة/ة االسا رار ري إص ار قاائم ال راكز  ال كاتب الاأك/  على  .2
  الك/انات الاي تساخ ل بال خالفة اسم  شعار جامعة ال  ا العرة/ة  إبالغها يعفاا ال لاقى.

 عاة ال نظ ات ايمانة العامة لمامعة ال  ا العرة/ة )إدارة ال نظ ات  االتحادات العرة/ة( بتكل/ف  .3
 ال  رة الثان/ة ريلل شارةة  معفائها  ال اخصصةالناع/ة العرة/ة   االتحادات اله/ئات العرة/ة 

 العرة/ةاسم  شعار جامعة ال  ا  حارةة الك/انات الاه /ة الاي تساخ ل بارشة الع ل الخاصة ل
 .الفارة القادمة خالارر عق ها ق ال  ةبال خالف
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 ضع رؤ ة  تق يم تصار  ةلارة الاأك/  على معفاا ال لاقى لالتحادات العرة/ة ضر رة  .4
ري رؤ اها لل شاكل الناع/ة ال اخصصة ماضاعات تاضح مساه ة االتحادات العرة/ة 
ايما الطذائي  ال ائي  الفقر  البطالة  الب/ئة  الاح يات الاي تااجه ال نطقة العرة/ة مثل قفايا 

 . النز ح  غ/رها ا الاط/رات ال ناخ/ة  اللما 

ال ؤت ر  ال عرض العرةي ال  لي  ريلل شارةة  معفائها  العرة/ة ال اخصصة االتحاداتدعاة  .5
الصناع/ة الثارة تحت شعار "ررص  تح يات ال قرر إقاماه لل ؤسسات الصط/رة  ال ااسطة 

نار بر  4-2ة" ب عم  رعاية الحكامة المزائر ة  جامعة ال  ا العرة/ة خالا الفارة ما يييييييييييييالرابع
 بقصر ال عارض بالمزائر. 2022
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تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية محور أعمال الدورة حول: " :  البند الثاني

 ".على الأوضاع في المنطقة العربية
 

 
 على: معفاا ال لاقىاطلع 

 ،نة العامة لمامعة ال  ا العرة/ةمذةرة ايما -
اتحاد ال صارف العرة/ة،  اتحاد المامعات العرة/ة،  اتحاد الطرف ةل ما ال ق مة ما  اق ر اي  -

،  االتحاد العرةي للان /ة االجا اع/ة ال سا امة،  االتحاد اتحاد ال قا ل/ا العربالعرة/ة،   
 العرةي للان /ة الصادرات  الصناعات المل ية، االتحاد العرةي للصناعات الطذائ/ة، االتحاد

تحاد ق/ادات ا،   االتحاد العرةي ل نا ى االقاصاد  االع اا، درات الصناع/ةالان /ة الص العرةي
 ال رمة العرة/ة، االتحاد العرةي لالقاصاد الرق ي.

صة على مسااى ال اخص العرة/ة الناع/ة اتل  رة الخامسة ل لاقى االتحاداتقر ر  تاص/ات  -
   بالم هار ة الاانس/ة.  2022أ5أ28الخبراا  الذي عق  يال 

 
  اسا ع إلى م اخالت : 

 رئ/س مكاب ايم/ا العال للمامعة -ايم/ا العال ال ساع   -
 م ير ادارة ال نظ ات  االتحادات العرة/ة. -
 رئ/س ال كاب الانف/ذي لل لاقى. -
 ال اخصصة.الناع/ة التحادات العرة/ة العام/ا لمناا ايرؤساا   ال -

  ةع  ال ناقشة،،، 

 تاصيييييييييييييييييي
عق  ق ة غذائ/ة طارئة لانس/ق الس/اسات ري إطار منطقة الامارة الحرة العرة/يييية  اقاراح .1

مشهر  3اي ل/ة لاخز ا اسارات/ميييييييي غذائيييييي عرةي ال يقل عا ايسس الكبيييييييييرى   ضع 
 السلع الطذائ/ة ايساس/ة لل ااطا العرةي.ما 

  قف اله ر لكامل السلع الطذائ/ة  ترش/  االساهال .نشر الاعي بأه /ة الع ل على  .2
إقامة شرةة عرة/ة قابفة لألما الطذائي لاكان رار ا  لألما الطذائي العرةي  دعاة مجهزة اقاراح  .3

ساعة ري ايسباع لااع/ة ال ما ع اإلعالل العرة/ة ال اخصصة ري الشؤ ن الب/ئ/ة تخص/ص 
 لاط/رات ال ناخ/ة على ايرض  ال /اه  الهااا  سبل الح  ما ذلك.ل بالاأث/ر ال باشر

ل  ا العرة/ة لاقل/ص االعا اد ب/ا ا الاكامل االقاصاديضر رة السعي نحا مز   ما الاعا ن    .4
 . الا تعز ز الامارة الب/ن/ةخما  الخارج على
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 ىلإترش/  ع ل/ات االسا/راد  االساهال   تشم/ع  دعم ال نامات ال حل/ة  االتماه ت ر م/ا  .5
مشر عات االساصالح الزراعي ري  ى  ادة االنفاق عل  ادالا ال ناج ال حلي ب يال لل ساارد، 

لاحق/ق االكافاا  الاطا العرةي لااس/ع ال سادات ال زر عة خاصة ما الحباب الطذائ/ة
 الذاتي.

لاحس/ا مناخ ، ال  ا العرة/ةري  ل ساث را العقبات الاي تااجهتذل/ل ال شاكل     رة دلضر  .6
ساث ارات اال ع اد اجرااات محفزة  دزمة تسه/الت مال/ة  ضر ب/ة لمذبعبر إاالساث ار 

  تخف/ف الفطا على الع لة ال حل/ة. تقل/ص البطالةتسهم ري   العرة/ة  الخارج/ة 
عرة/ة تكامل/ة لاحق/ق االما الطذائي العرةي،  معالمة ال شاكل ضر رة  ضع خطا  ةرامج  .7

/مي ما منامات الطذاا تسارامع   ادة ال خز ن اال الاي تؤدي إلى تراجع اإلنااج الزراعي
 .الرئ/س/ة

ةناا   مثل الق ح  االسارات/م/ة حاص/ل ال راعة  لاشم/عتار/ر داارز سعر ة  غ/ر سعر ة  .8
  .لاخز ن/ة لل نامات الزراع/ةال ز   ما الصاامع 

م ارسة ضطا عرةي مشار  لف ان إعفاا برنامج ايغذية العال ي لل ساع ات اإلنسان/ة ما  .9
 مي ق/اد على تص ير ايغذية، 

 تطا ر اسارات/م/ة عرة/ة إقل/ /ة لاار/ر االدا/اط/ات الطذائ/ة،  .10
 اطا ر صن  ق طاارئ ل عم ايما الطذائي العرةي، لال  ا العرة/ة ب/ا اعا ن تشم/ع ال .11
تعا ن ال  ا العرة/ة ري الفطا على صن  ق النق  ال  لي لافع/ل صن  ق الطاارئ بسرعة  .12

 اي ةران/ة ما االسافادة منه. –مكبر لاا كا ال  ا ال افررة ما الحرب الر س/ة 
  اساخ ال الطاقة  تنا ع مصادرها.ررع إنااج  .13
)االتحاد العال للخبراا العرب، اتحاد ال هن س/ا  الاال/ةتشك/ل رر ق ع ل ما االتحادات  .14

الزراع//ا العرب، االتحاد العرةي للصناعات الطذائ/ة، االتحاد العرةي ل نامي ايس ا ، االتحاد 
د اتحاالعرةي لألس  ة، االتحاد العرةي لان /ة الصادرات الصناع/ة، اتحاد ال صارف العرة/ة، 

اتحاد رجاا ايع اا العرب، االتحاد العرةي للان /ة  الاكامل االقاصادي(  ايمانة الطرف العرة/ة، 
العامة للمامعة )إدارة ال نظ ات  االتحادات العرة/ة( لبحث سبل الاص ي لأل مات الطذائ/ة 

ل ساه ة ري ل  ضع ال قاردات  ايركار الال مة ري ال ردلة الراهنة الاي تااجه ال  ا العرة/ة 
.  عرض ري مماا ايما الطذائيرسم خارطة مساقبل/ة لك/ف/ة تحق/ق الاعا ن العرةي ال شار  

 ناائمها على ال كاب الانف/ذي لل لاقى االتحادات العرة/ة الناع/ة ال اخصصة ري د رته القادمة
 . ت ه/ ا  لطرح الناائج على معالي ايم/ا العال راعي ال لاقى
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 التغيرات المناخية وتأثيراتها على اقتصاديات المنطقة العربية:   البند الثالث

 

 على: معفاا ال لاقىاطلع 
 ،نة العامة لمامعة ال  ا العرة/ةمذةرة ايما -
اتحاد ال هن س/ا الزراع//ا العرب، االتحاد العرةي ل نامي اي راق ال ق مة ما ةل ما  -

اتحاد ال ب ع/ا العرب، اتحاد المامعات العرة/ة، اتحاد الطرف العرة/ة، االتحاد العرب  ،ايس ا 
لل عارض  ال ؤت رات ال  ل/ة، االتحاد العرةي للشباب  الب/ئة، االتحاد العال للخبراا العرب، 

 لألس  ة.االتحاد العرةي  .، االتحاد العرةي للان /ة ال سا امة  الب/ئةاتحاد ق/ادات ال رمة العرة/ة
تقر ر  تاص/ات ال  رة الخامسة ل لاقى االتحادات العرة/ة الناع/ة ال اخصصة على مسااى  -

 بالم هار ة الاانس/ة.    2022أ5أ28الخبراا  الذي عق  يال 
 

  اسا ع إلى م اخالت : 
 رئ/س مكاب ايم/ا العال للمامعة -ايم/ا العال ال ساع   -
 العرة/ة.م ير ادارة ال نظ ات  االتحادات  -
 ال اخصصة.الناع/ة التحادات العرة/ة العام/ا لمناا ايرؤساا   ال -

 

  ةع  ال ناقشة،،، 

 تاصيييييييييييييييييييييييي
 

ما خالا الااسع ري ال شر عات الص يقة  مسرعالااجه نحا االقاصاد ايخفر بشكل مه /ة  -1
 . للب/ئة مع االلازال بال عاي/ر الب/ئ/ة ري ةل النشاطات اإلنااج/ة للسلع  الخ مات

تقل/ل اآلثار االقاصادية لاط/ر ال ناخ ما خالا تبني مسس  معاي/ر االقاصاد ايخفر الاي  -2
ةرةان/ة منخففة  االعا اد على تشمع على إيماد مصادر ج ي ة  نظ/فة للطاقة ذات انبعاثات 

مسال/ب تكنالاج/ة للح  ما انبعاثات الكرةان ري ال ااصالت  تقن/ات مكثر ةفااة الساخ ال 
 ايراضي الزراع/ة  الح  ما تعر ة الارةة  د اية الاناع الب/الاجي.

طني   ا العرة/ة على غرار "ال ملس الا الإنشاا ممالس  طن/ة للاط/رات ال ناخ/ة ري اقاراح  -3
ه ال مالس معن/ة بقف/ة الاط/رات ال ناخ/ة  تع ل ذتكان ه،   للاط/رات ال ناخ/ة ري مصر" 

على رسم  ص/اغة  تح يث االسارات/م/ات  الس/اسات  الخطا العامة ل  ا العالم العرةي ي كا 
 .الطرض ذامن تما ع بشكل د ري له
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ر/ ا ياعلق بالاخط/ا الع راني  ضع االسارات/م/ات  الس/اسات ال ناسبة للاط/رات ال حا لة  -4
تعز ز البحث العل ي  نقل الاكنالاج/ا  إدارة ال عررة ب ا يررع الاعي بفر رة    س/اسات الاعل/م 

الاص ي ل خاطر الاط/رات ال ناخ/ة   ضع س/اسة مال/ة مخصصة ما خالا ماا نة ال  لة 
 .لذلك

نس/ق ق رات الاك/ف مع الاط/رات تعز ز الشراكات ال حل/ة  اإلقل/ /ة  ال  ل/ة ري تعز ز  ت -5
ال ناخ/ة،  ابرال االتفاق/ات الع ل/ة لا ا ل اينشطة الخفراا  الص يقة للب/ئة  تبني االقاصاد 

 ايخفر.

احق/ق ايه اف ال  ل/ة بشأن تط/ر ال ناخ  الان /ة لال ام دة   ادة دمم االساث ار ري الطاقة  -6
 لشرةات اايرراد ال سا امة،  تاس/ع ساق "السن ات الخفراا" ب ا ي رع   شمع لكث/ر ما 

 على الاعامل مع هذه ايسااق. 

ارر جهاد المامعات  ال راكز البحث/ة ري بناا اسارات/م/ة  دراسات اساشرار/ة  تق يم الحلاا فت -7
  الخطا الناجعة لاقل/ل الا اع/ات السلب/ة للاط/رات ال ناخ/ة ري ال نطقة.  ال قاردات

ما الب/ئي  ال ناخي،  تطا ر البنى الاحا/ة تح يث الس/اسات  القاان/ا  الاشر عات ب ا يعز  اي -8
ري اير اف  مجهزة الرقابة  ال خابرات  معاه   مراكز اإلرشاد  البحاث  تطا ر ق رات الاخز ا 

  الشحا  الاا  ع ب ا يخفف اله ر  ررع ةفااة اإلنااج.  الابر  

تعز ز الشراكات ب/ا القطاع/ا العال  الخاص على مسس شفارة لاحق/ق مه اف الان /ة  -9
 ال سا امة.

إطالق مسابقات تشم/ع/ة للشباب الباكار دلاا  مشر عات تصب ري خ مة مه اف الان /ة  -10
 لعالم العرةي.ال سا امة ل ااجهة الاط/رات ال ناخ/ة ري ا

 ل ناخ/ة  د اية ال  ن الاراث/ة العرة/ة.اإع اد االسارات/م/ة اإلقل/ /ة العرة/ة ل ااجهة الاح يات  -11

الع ل على إنشاا نظال مجهزة إنذار مبكر للاط/رات ال ناخ/ة لالساعانة به ري د اية ال  ن  -12
 الاراث/ة ري العالم العرةي.

عرة/ة ماد ة ل ااجهة الاط/رات ال ناخ/ة ببرامج تنف/ذ م/ات  خطا ع ل إقل/ /ة ت/را ضع اسا -13
 ا  مباشر  ا  قاصاديات ال  ا العرة/ة الفق/رة م  النام/ة  ال اأثرة تأث/ر /ة مع الارة/ز على دعم ا اقع

 بالك الاط/رات .
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سافادة ما ناائج البحث العل ي ري المامعات  معاه  البحاث ل ااجهة خطر الاط/رات اال -14
تها ري ال ناشا البشر ة الصناع/ة ري النقل لح اية ال اارد ا اباكار ب ائل الساخ امال ناخ/ة 

  .الطب/ع/ة ما النفاب

ررع تاص/ة ل ؤت ر الق ة العرة/ة بال اارقة على النظر ري الطلب ما ايمانة العامة للمامعة  -15
  إنشاا اكادي /ة عرة/ة م  معه  عرةي للعلال ال ناخ/ة  تأث/رها على الب/ئة.

معالي ايم/ا إلى اك/ف مع ال اط/رات ال ناخ/ة ال ق مة لاعا اد االسارات/م/ة العرة/ة لاقاراح  -16
 العال لمامعة ال  ا العرة/ة ما قبل ايمانة العامة التحاد ال هن س/ا الزراع//ا العرب.
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 نتائج أعمال:  الرابع :البند 

الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للملتقى الاتحادات العربية النوعية  .1

 ( 2021أغسطس  26المتخصصة )مقر الأمانة العامة للجامعة: 

الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية  .2

 (  2021أكتوبر  14المتخصصة )مقر الأمانة العامة للجامعة: 

التشاوري للمكتب التنفيذي لملتقي الاتحادات العربية النوعية الاجتماع  .3

مارس  29دولة الامارات العربية المتحدة: -المتخصصة )الشارقة 

2022) 

 

 على: معفاا ال لاقىاطلع 

 ،نة العامة لمامعة ال  ا العرة/ةمذةرة ايما -
العرة/ة الناع/ة  تاص/ات االجا اع الرابع لل كاب الانف/ذي ل لاقى االتحادات تقر ر  -

 ال اخصصة،
تقر ر  تاص/ات ال  رة الخامسة ل لاقى االتحادات العرة/ة الناع/ة ال اخصصة على مسااى  -

 بالم هار ة الاانس/ة.    2022أ5أ28الخبراا  الذي عق  يال 
 

  اسا ع إلى م اخالت : 
 رئ/س مكاب ايم/ا العال للمامعة -ايم/ا العال ال ساع   -
 ال نظ ات  االتحادات العرة/ة.م ير ادارة  -
 رئ/س ال كاب الانف/ذي لل لاقى. -
 ال اخصصة.الناع/ة التحادات العرة/ة العام/ا لمناا ايرؤساا   ال -

  ةع  ال ناقشة،،، 

 تاصيييييييييييييييييييييييييييي
 

 

ال اارقة على اتفاق/ة صيييين  ق دعم ملاقى االتحادات العرة/ة الناع/ة ال اخصييييصيييية بالصيييي/طة  -1
مع الطلب ما ايمانة العامة للمامعة اسيياك اا اإلجرااات بشنشيياا الصييناديق الخاصيية  ال ررقة

 .ري إطار ايمانة العامة للمامعة
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ال كاب الانف/ذي  تفع/ل آل/ات ع له ال لاقى   ال اارقة على تشك/ل اللمان ال قاردة لانظ/م ع ل  -2
 - هي:

 الانف/ذي. لمنة للار  ج ينشطة  رعال/ات ال لاقى  مكابه -1
 لمنة دعم  ت ا ل نشاطات  رعال/ات ال لاقى  مكابه الانف/ذي. -2
 لمنة للانس/ق  الاعا ن ب/ا معفاا ال لاقى. -3
  النا د/ا.    المنة لشؤ ن الالجئ/ -4

/س ئمع الطلب ما ايمانة العامة للمامعة )إدارة ال نظ ات  االتحادات العرة/ة( بالانس/ق مع ر 
الساك اا اله/كل الانظ/ ي لهذه اللمان ما اقاراح رؤساا اللمان ال كاب الانف/ذي لل لاقى 

  مهال  اخاصاصات ع لهم  عرض ال اضاع على ال  رة القادمة لل لاقى.
/ة  الافياعلي اقع التطا ر ا االتحياد العيال لل نام/ا العرب طليب مال -3 ل لاقى االتحيادات العرة

 تشيييييك/ل لمنة تفيييييم االتحاد العرةي تحاد، اال بشيييييكل مشيييييابه ل اقع الناع/ة ال اخصيييييصييييية 
لل عارض  ال ؤت رات ال  ل/ة  االتحاد العرةي لألنارنت  االتصيييييييياالت، االتحاد العال لل نام/ا 

ايمانة العامة لمامعة ال  ا العرة/ة    ،، االتحاد العرةي لان /ة الصيييييييادرات الصيييييييناع/ةالعرب
 اقع ال مع ااتقال ب اابعة  خصيييييصييييية()ايمانة الفن/ة ل لاقى االتحادات العرة/ة الناع/ة ال ا

ناهاا ما تسيييييل/م النسيييييخة اي لى إلدارة ال نظ ات  االتحادات العرة/ة ري ماع  مقصييييياه اال   
تع يالت ال طلاةة ت ه/ ا  لاع يلها  إضيييياراها  إصيييي ار ب اا مالدظات م  إل ما تار خهشييييهر 

 عرض ال اضاع على . صةملاقى االتحادات العرة/ة الناع/ة ال اخصالنسخة النهائ/ة ل اقع 
    ال كاب الانف/ذي ري اجا اعه القادل.

ملاقى االتحادات ال ق ل ما االتحاد العرةي للصييناعات الطذائ/ة ل/صييبح شييعار شييعار الاخا/ار  -4
 . بالص/طة ال ررقة العرة/ة الناع/ة ال اخصصة

ايمانة العامة لمامعة ال  ا العرة/ة )ايمانة الفن/ة لل لاقى االتحادات العرة/ة  اسيييييييييا رار -5
 رس ي ل لاقى االتحادات العرة/ة الناع/ة ال اخصصة.  اح ثةالناع/ة ال اخصصة( 

 الناع/ة التحادات العرة/ةالل لاقى ج د  معاي/ر  ضييييييياابا انفييييييي ال معفيييييييااال اارقة على  -6
  بالص/طة ال ررقة. ال اخصصة
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التقارير المختصرة عن أنشطة وإنجازات الاتحادات العربية  :  خامسالبند ال

 أعضاء الملتقى.
 

 

 على: معفاا ال لاقىاطلع 

 ،نة العامة لمامعة ال  ا العرة/ةمذةرة ايما -

 
  اسا ع إلى م اخالت :

 رئ/س مكاب ايم/ا العال للمامعة -ايم/ا العال ال ساع   -
  االتحادات العرة/ة. م ير ادارة ال نظ ات -
 رئ/س ال كاب الانف/ذي لل لاقى. -
 ال اخصصة.الناع/ة التحادات العرة/ة العام/ا لمناا ايرؤساا   ال -

 

  ةع  ال ناقشة،،، 

 تاصيييييييييييييييييييييييييي
 

اق يم تقر ر د ري ةل عال لال اخصصة معفاا ال لاقى الناع/ة الاأك/  على االتحادات العرة/ة  .1
لعرضه على )ثالث/ا ياما (  قبل ماع  عق  اجا اعات ال لاقى بفارة ةار/ةبأنشطاها  إنما اتها 

  االجا اع ال  ري لل لاقى.

الطلب ما ايمانة العامة لمامعة ال  ا العرة/ة )إدارة ال نظ ات  االتحادات العرة/ة( مراجعة  .2
ا مع تفا ض االمانة ري م ارسة منشطاه الاأك  ما اسا رارها   نشاط  إنما ات معفاا االتحادات

 . على مرض الااقع االعامة للمامعة تم /  عفا اها لح/ا مااراة االمانة العامة للمامعة بنشاطه

 تفع/ل ع لها  تعز ز د رها العرة/ة الناع/ة ال اخصصة على مه /ة تطا ر االتحادات  الاأك/  .3
ت ما مجلها  تطا ر تلك ايه اف ب ا ينسمم ئ ايه اف الاي منشما خالا تح يث آل/ات ع لها 

مع القفايا  الاح يات ري ال نطقة العرة/ة بشكل خاص  الاطارات  ال سام ات ال  ل/ة بصفة 
 عامة.

الاأك/  على مه /ة   ادة الانس/ق  الاعا ن ب/ا االتحادات ما خالا ع ل منشطة مشارةة لابادا  .4
 مجل تطا ر ع لها.  الخبرات ر/ ا ب/نه ا ما
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الناع/ة بناا شراكات  إع اد مشر عات  ةرامج ع ل ب/ا االتحادات العرة/ة ضر رة الاأك/  على  .5
ال نظ ات العرة/ة ال اخصصة ما مجل تعز ز  تطا ر الع ل العرةي  ةالاعا ن مع ال اخصصة 

  .الشاملة ال شار  ري إطار الان /ة العرة/ة

اال د اج/ة ري ال هال  االخاصاصات ال ا اثلة  ال اشابهة يه اف الاأك/  على مه /ة معالمة  .6
 منشطة بعض االتحادات العرة/ة مع مه اف  رعال/ات بعض الك/انات العرة/ة ايخرى ري نفس 

 ال ماا.

الارد/ب ب قارح االتحاد العرةي للع ل اإلنساني  الان /ة ال سا امة إنشاا جائزة للا /ز ري الع ل  .7
 ل نطقة العرة/ة. اإلنساني ري ا
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سة لملتقى الاتحادات سادموعد ومكان عقد الدورة ال س:داسالبند ال

 العربية النوعية المتخصصة.

 
 على: معفاا ال لاقىاطلع 
 ،نة العامة لمامعة ال  ا العرة/ةمذةرة ايما -

  - اسا ع إلى م اخالت :
 رئ/س مكاب ايم/ا العال للمامعة -ايم/ا العال ال ساع   -
 ادارة ال نظ ات  االتحادات العرة/ة.م ير  -
 رئ/س ال كاب الانف/ذي لل لاقى. -
 ال اخصصة.الناع/ة التحادات العرة/ة العام/ا لمناا ايرؤساا   ال -

 

  ةع  ال ناقشة،،، 

 تاصيييييييييييييييييييييييييي
 

معالي الس/  ايم/ا  برئاسةسة ل لاقى االتحادات العرة/ة الناع/ة ال اخصصة سادعق  ال  رة ال .1
 .2023ري يناير العال لمامعة ال  ا العرة/ة 

ل لاقى االتحادات الارد/ب بطلب االتحاد العرةي لالقاصيييياد الرق ي اسييييافييييارة ال  رة السييييادسيييية  .2
ري د لة اإلمارات العرة/ة ال اح ة ل  ة ثالثة ميال خالا الفارة  العرة/ة الناع/ة ال اخصيييييييييصييييييييية

 . 2023ديس بر م  يناير 

خالا  ال اخصيييييييصيييييييةالناع/ة التحادات العرة/ة ال كاب الانف/ذي ل لاقى االجا اع الخامس ل عق  .3
 .2022الرةع ايخ/ر ما عال 
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