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  تقرير وتوصيات
 لالحتادات العربية املتخصصة الثالثالدوري امللتقى 

 
 
 2019أكتوبر   10و 9ان/ اململكة األردنية اهلامشية : عم

 
 

تنفيذًا و  رعاية معالي السيد/ أحمد ابو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية تتح  أوال:
االتحاد ، وباستضافة كريمة من لالتحادات العربية المتخصصة  الثانيالملتقى لتوصيات 

في دورته لالتحادات العربية المتخصصة قى الدوري تعقد المل ،العربي للصناعات الغذائية
بحضور  ،المملكة األردنية الهاشمية /انعم  بمدينة  2019أكتوبر 10و 9 ييومالثالثة 
رئيس قطاع الشؤون األمين العام المساعد  يالسفير الدكتور/ كمال حسن علسعادة 

، العربي للصناعات الغذائية رئيس االتحاد سعادة الدكتور/ هيثم الجفانو  ،االقتصادية
الوزير سعادة بمشاركة الرؤساء واالمناء العامين لالتحادات العربية المتخصصة و و 

وسعادة  ادات العربيةـــــــــــــإدارة المنظمات واالتحمدير محمد خير عبد القادر  /المفوض
، واألمانة دارة التنمية المستدامة والتعاون الدوليالوزير المفوض/ ندى العجيزي مدير 

 (.مرفق قائمة المشاركين) الفنية للملتقى
المتخصصة سعادة  أعمال الملتقى الدوري الثالث لالتحادات العربية تحدث في بداية ا:نيثا

 مرحباً ارة المنظمات واالتحادات العربية بمفوض / محمد خير عبد القادر مدير إدالوزير ال
العربية المتخصصة المشاركة المناء العامين وممثلي االتحاداتبالحضور من الرؤساء وا

 رئيس االتحاد ادة الدكتور/ هيثم الجفانـــــــــــــــسعفي الملتقى وتقدم بالشكر والتقدير إلى 
على  سعادة االستاذ/ فادي فالح جبر االمين العام لالتحادربي للصناعات الغذائية، و الع

 استضافتهم الملتقى ولحسن االستقبال وكرم الضيافة.
 

 العربي للصناعات الغذائية رئيس االتحاد الدكتور/ هيثم الجفانثم تناول الكلمة سعادة     :ثالثا  
وأعضاء الوفود بالسادة الرؤساء واالمناء العامين لالتحادات العربية المتخصصة  مرحباً 

ومعبرًا عن سعادته باستضافة اجتماعات هذا ممثلي االتحادات المشاركين في الملتقى 
مع الذكرى السنوية أن يتزامن عقد هذا الملتقى بمناسبة سعيدة  هاأنبالملتقى، موضحًا 

وأكد الدكتور هيثم في  االتحاد العربي للصناعات الغذائية، الثالثة واألربعين لتأسيس
بها المنطقة العربية في اآلونة التي تمر أهمية هذا الملتقى في ظل التحديات علي كلمته 

التلوث واالنفجار كية الجوع والمشكالت البيئ ااألخيرة من عدم االستقرار السياسي وقضاي
 هذه أن ات الغذائيةــــــــــــي للصناعــــــــــلعربرئيس االتحاد اوأضاف  ،وغيرها السكاني
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والتأكيد بشكل اكبر على قيام االتحادات العربية عليها ، ما يجب التركيز القضايا هو 
باإلضافة إلى أهمية تحديد ، في مواجهة تلك التحدياتعلى اكمل وجه ها بالدور المنوط ب

متكاملة بما يتوافق و اتحادات فاعلة  تواجددور كل اتحاد والهدف المرجو منه وبالتالي 
مع أهداف وتوجهات جامعة الدول العربية وتقديم كل الدعم والمساندة لها من أجل 

في كافة مجاالت االستثمار واإلنتاج والتجارة العربي تجاوز هذه العقبات لتحقيق التكامل 
عدادًا من المنظمات أن هناك الجفان هيثم  /الدكتوركما أشار والصناعة والخدمات. 

تدفع أمواال ضخمة وتقوم بأعمال ومشاريع كبيرة وجادة لدعم العمل  واالتحادات العربية
 جهود تشويهيسعون إلى التربح و  نالذي أولئكالعربي المشترك فال بد من حمايتها من 

العمل من أجل دعم وحماية هذه  الجميع لذا يستوجب عليعمل تلك المؤسسات العربية، 
العمل العربي المشترك واسم وعلم مؤسسات حماية قانونية حادات التي تعمل بطريقة االت

تحت طائلة المحاسبة ووضع من يخالف ذلك وشعار وختم جامعة الدول العربية 
 ( العربي للصناعات الغذائية رئيس االتحاد كلمةمرفق القانونية. )

 

رئيس قطاع  -ساعدماالمين العام ال كمال حسن علي /لدكتورالسفير ا ترأس سعادة رابعا:
الدول العربية لجامعة عالي األمين العام الملتقى نيابة عن م اجتماع لشؤون االقتصاديةا
كان يتمنى أن  أن معاليهبوأوضح  ،معالي األمين العام للجامعة تحياتللحضور نقل و 

هذا الملتقى الهام لكن نظرًا لبعض المستجدات الجديدة في العمل لم  متواجدًا فييكون 
تحادات العربية الرؤساء واألمناء العامين لال رحب بكما ، يتمكن من الحضور

وتقدم بالشكر ، المتخصصةاالتحادات العربية وممثلي ، وأعضاء الوفود المتخصصة
وحكومًة وشعبًا على حســن االستقبـــال وكرم  ملكاً  لمملكة األردنية الهاشميةلوالتقدير 

المملكة  ملك والتقدير لصاحب الجاللة عظيم الشكرم قدالضيافــة العربــي األصيــل، و 
لجامعة الدول العربية  على رعايته ودعمه عبد هللا الثاني بن الحسين األردنية الهاشمية

ات العربي للصناعتحاد اال شكر مؤسسات العمل العربي المشترك، كما منظمات و لو 
سعادة ، و رئيس االتحاد سعادة الدكتور/ هيثم الجفان م، وعلى رأسهوالعالمين فيه الغذائية

 كرمحسن االستقبال و على  موالعاملين معه االستاذ/ فادي فالح جبر االمين العام لالتحاد
التسهيالت و  وهاعلى الجهود الكبيرة التي بذلو  استضافتهم ألعمال هذا الملتقىو  الضيافة

بأن  في كلمتهرئيس قطاع الشؤون االقتصادية السفير سعادة  أوضحو ، الالزمة إلنجاحه
هذا الملتقى تزداد أهميته كل عام في إطار منظومة العمل العربي المشترك نظرًا للتطورات 

ملت تحديات ربية والتي فرضت واقعًا جديدًا وأوالمستجدات التي تمر بها المنطقة الع
جسيمة تستوجب على جميع مؤسسات العمل العربي المشترك من منظمات واتحادات 

التفاعل معها وتطوير برامجها وأهدافها ومؤسسات مجتمع مدني وشركات عربية مشتركة 
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لمواكبتها وتفعيل آلياتها بما يتيح التعامل اإليجابي مع هذه التطورات والتحوالت في 
أن االتحادات العربية بكما اكد  واكبتها للمستجدات العالمية.المجتمعات العربية وم

المتخصصة تشكل جزءًا مهمًا وأساسيًا في منظومة العمل العربي المشترك وتضطلع بدور 
محوري في إطار هذه المنظومة باعتبارها األذرع الفنية والمهنية وبيوت الخبرة العربية 

علومات الالزمة وإجراء البحوث والدراسات التي تدعم الروابط بين أعضائها وتوفر الم
والتدريب وهي التي تقدم المشورة والخبرة والنصيحة في شتى القضايا واألنشطة 
االقتصادية والتنموية واالجتماعية والثقافية وتقوم بدور محوري لتحقيق طموحات الدول 

)مرفق كلمة سعادة األمين العام  ،االعربية في التعاون والتنسيق في مجاالت عمله
 .لشؤون االقتصادية(رئيس قطاع ا –المساعد 

 

العربية  اتاتحاد الجامعكل من تعاون بين  اتمذكر ( 3)توقيع تم الملتقى على هامش  :خامسا  
ادات اتحاد قياالتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة و واتحاد البحث العلمي العربية/ 

 العرب. اإلعالمياتواتحاد  العرب المبدعيناتحاد  /المرأة العربية
 

: محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات واالتحادات العربية  الوزير المفوض/تولى  سادسا 
 -على النحو التالي: والتي تم إقرارهابنود جدول األعمال قراءة 

لالتحادات متابعة تنفيذ توصيات الملتقى الدوري الثاني  البنـد األول
الدول  العربية المتخصصة برعاية معالي األمين العام لجامعة

 (. 16/11/2018)بيروت  العربية
 محور أعمال الملتقى  البند الثاني 

" دور االحتادات العربية النوعية املتخصصة يف حتقيق 
 أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة العربية".

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية مؤتمر دعم  البند الثالث
 .االقتصادية الشاملة في المنطقة العربية

ر اإلعالمي الثاني للترويج ــــــــــــــــــــنتائج أعمال المؤتم البند الرابع 
ات العمل العربي المشترك ــــــــــــة وإنجازات مؤسســــــنشطأل 

 لجامعة الدول العربيةمعالي األمين العام  ةــــتحت رعاي
 (.2019مارس/ آذار /26- 24 )تونس:

مشروع الالئحة الداخلية للمكتب التنفيذي للملتقى الدوري  البند الخامس
 لالتحادات العربية المتخصصة.
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نتائج وتوصيات ورشة العمل حول " التعريف بالنظام الخاص  البند السادس
ة الدول العربية ــــــــــــــدام وحماية اسم وشعار جامعــــــــــباستخ

 ( .10/2/2019)مقر االمانة العامة للجامعة: 

وضع خطة عمل تحدد من خاللها مهام االتحادات العربية  البند السابع
وعلى ضوئها يتم تقييم مشاركتها في الملتقى  المتخصصة

 وإسهاماتها في إطار العمل العربي المشترك.
معالجة االزدواجية في المهام واالختصاصات المتماثلة  البند الثامن

والمشابهة ألهداف وأنشطة بعض االتحادات العربية مع 
أهداف وفعاليات بعض الكيانات العربية األخرى في نفس 

 المجال والتخصص. 
للملتقى الدوري عضاء ألالضوابط النضمام معايير و الوضع  التاسعالبند 

 صة. لالتحادات العربية المتخص
وضع تصور لعرض بعض التجارب والنماذج والمشاريع  العاشرالبند 

كٌل في مجال  العربية المتخصصة الناجحة في االتحاد
 اختصاصه في اجتماعات الملتقى القادمة.

الملتقــى الــدوري الرابــع لالتحــادات العربيــة موعــد ومكــان عقــد  الحادي عشرالبند 
 النوعية المتخصصة

 

:بعسا محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات واالتحادات العربية  الوزير المفوض/ قدم ا 
ضرورة و أهمية هذا الملتقى لمتابعة التوصيات السابقة للملتقى حيث أوضح  شامالً  تقريراً 

بمنظومة العمل العربي المشترك وكبيوت  ةومهني ةع فنيأذر تواجد االتحادات العربية ك
إجراء روابط أعضاء هذه االتحادات وتوفير المعلومات الالزمة و  مخبرة عربية هامة تدع

يوم كان لهذا الملتقى  ول اجتماعأ موضحًا أن، الدراسات والبحوث والتدريب
لجامعة الدول مقر األمانة العامة للجامعة برعاية معالي األمين العام ب 27/12/2017

وكان من أهم بمدينة بيروت/ الجمهورية اللبنانية  16/11/2018يوم والثاني  العربية
دور االحتادات العربية املتخصصة يف اختيار موضوع "توصيات الدورة الثانية للملتقى 

" ليكون محور أعمال الملتقى حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة العربية
التأكيد على االتحادات العربية و ، الدوري الثالث لالتحادات العربية المتخصصة

بين عمل بناء شراكات وإعداد مشروعات وبرامج المتخصصة األعضاء في الملتقى ب
االتحادات العربية بعضها البعض وبين المنظمات العربية المتخصصة من أجل تعزيز 
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ى التأكيد علو ، لمنطقة العربيةلوتطوير العمل العربي المشترك في إطار التنمية الشاملة 
أهمية تطوير أداء وتفعيل عمل باالتحادات العربية المتخصصة األعضاء في الملتقى 

االتحادات العربية المتخصصة وتعزيز دورها من خالل تحديث آليات عملها وااللتزام 
ت من أجلها وتطوير تلك األهداف بما ينسجم والتطورات العربية ئباألهداف التي أنش

 التأكيد على االتحادات العربيةو ، ات الدولية بشكل عامبشكل خاص والتحوالت والمستجد
الذاتية حتى تتمكن  هامواردالمتخصصة األعضاء في الملتقى إيجاد آليات مناسبة لتنمية 

مشاركة العمل على و ئت من أجلها، وتحقيق أهدافها التي أنش امن القيام بأعماله
االعضاء في الملتقى في اللجان الفنية واالستشارية المتخصصة االتحادات العربية 

في و التابعة للمجالس الوزارية العربية التي تتولى األمانة العامة للجامعة أمانتها الفنية 
أنشطة وبرامج المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية وذلك حسب 

المتخصصة ى االتحادات العربية التأكيد علمع بي، اختصاص ومجال عمل كل اتحاد عر 
إيجاد مقترحات وحلول لتجاوز اآلثار للمساهمة في  هاتضافر جهوداألعضاء في الملتقى 

رت على النمو االقتصادي لبعض التي أث  و العربية في المنطقة الناجمة عن النزاعات 
األعضاء االتحادات العربية المتخصصة التأكيد على و  في مجال عمله، الدول العربية كلٌ 

تحول إلى بيوت خبرة عربية فاعلة تقدم الخبرة واالستشارة والمعلومة في الملتقى بأن ت
الطلب من االتحادات العربية المتخصصة عمل مذكرات تفاهم بين و ، للجهات المعنية

الطلب و ، بعض المشروعات والبرامج المقترحةأعضاء الملتقى للتعاون فيما بينهم لتنفيذ 
تشكيل مجالس استشارية بلعربية المتخصصة األعضاء في الملتقى من االتحادات ا

وضع خطة عمل تحدد و عربية من مختلف االتحادات كأذرع تنفيذية وأكاديمية لكل قطاع، 
ها يتم تقييم مشاركتها في وعلى ضوئ المتخصصةتحادات العربية من خاللها مهام اال 

وضع خطة واستراتيجية إعالمية و ، ها في إطار العمل العربي المشتركالملتقى وإسهامات
معالجة و عية المتخصصة وبأهدافها وأنشطتها، واضحة للتعريف باالتحادات العربية النو 

في المهام واالختصاصات المتماثلة والمشابهة ألهداف وأنشطة بعض  االزدواجية
ل ة األخرى في نفس المجااالتحادات العربية مع أهداف وفعاليات بعض الكيانات العربي

ولوية لرعاية أنشطة األ دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية إعطاء و والتخصص، 
وبرامج االتحادات العربية المتخصصة األعضاء في الملتقى وذلك وفقًا للشروط والمعايير 

برعاية الجامعة لألنشطة الخارجية، جامعة الدول العربية والخاصة قبل المعتمدة من 
بلورة موضوعات توضح مساهمة االتحادات العربية في إيجاد حل وضع رؤية وتصور و و 

تشكيل لجنة مفتوحة و تي تواجه المنطقة العربية ودولها، لبعض المشكالت والتحديات ال
العضوية من عدد من االتحادات العربية المتخصصة برئاسة االتحاد العربي لتنمية 

مؤمتر دعم املؤسسات " لعقددراسة المقترحات التي قدمت في الملتقى الصادرات ل
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 "الشاملة يف املنطقة العربيةوسطة كقاطرة للتنمية االقتصادية الصغرية واملت
مستهدفة والتاريخ المحدد النعقاد المؤتمر المحاور والجهات ال بحيث تحدد اللجنة

دعوة بإدارة المنظمات واالتحادات العربية  –تكليف األمانة العامة للجامعة و ، المقترح
المؤتمر اإلعالمي الثاني أعضاء الملتقى للمشاركة في المتخصصة تحادات العربية اال 

معالي األمين  تحت رعاية مؤسسات العمل العربي المشتركنشطة وإنجازات للترويج أل 
اختيار موضوع و ، 2019 في مطلع عامسيعقد بتونس والذي  العام لجامعة الدول العربية

 التنمية املستدامةحتقيق أهداف دور االحتادات العربية النوعية املتخصصة يف "
الطلب من و ، تحدد له جلسة خاصة " كمحور من محاور المؤتمريف املنطقة العربية

عرض بعض التجارب والنماذج و االتحادات العربية المتخصصة األعضاء في الملتقى 
اختصاصه في اجتماعات الملتقى القادمة،  والمشاريع الناجحة في االتحاد كٌل في مجال

إدارة المنظمات واالتحادات العربية إعداد قائمة  –الطلب من األمانة العامة للجامعة و 
على أن باالتحادات العربية المتخصصة أعضاء الملتقى التي تتعاون مع الجامعة العربية 

وتوضع العربية، الدول لجامعة األمانة العامة  توزيعها على كل قطاعاتالنظر في يتم 
القانونية الدكتورة/ بدرية سليمان الطلب من و العربية، الدول لجامعة على الموقع الرسمي 

 الالئحة الداخلية للمكتب التنفيذيرئيس اتحاد قيادات المرأة العربية تقديم مشروع 
إلى أعضاء  بالمشروع إلرسالهوموافاة األمانة العامة للجامعة في الدورة الثالثة،  للملتقى

لمكتب اعلى اجتماع  العرضه لموافاتنا بالمرئيات والمقترحات تمهيداً المكتب التنفيذي 
ادارة المنظمات  –الطلب من االمانة العامة للجامعة و ، القادم للملتقى التنفيذي

النظر مع الجهات المعنية في االمانة العامة للجامعة لوضع رابط  –واالتحادات العربية 
مدير وقدم لالتحادات العربية المتخصصة على البوابة االلكترونية لجامعة الدول العربية. 

تنفيذ لمتابعة أهم اإلجراءات التي تمت عن يًا شرحًا واف إدارة المنظمات واالتحادات العربية
 .للملتقى السابقة التوصيات

: دارة التنمية المستدامة والتعاون ندى العجيزي مدير إت سعادة الوزير المفوض / قدم ثامنا 
" دور االحتادات العربية النوعية املتخصصة يف حتقيق محور أعمال الملتقى  الدولي

مشروع إعداد خطة العمل  بعنوان أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة العربية".
جهود األمانة العامة للجامعة واوضحت فيه  .العمل العربي المشتركالشاملة لمؤسسات 

مع الشركاء من في المنطقة العربية  2030تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمتابعة 
إعداد  من خالل، وذلك ترك واالتحادات العربية المتخصصةمنظمات العمل العربي المش

عمل شاملة تعكس تنسيقًا على المستوى االستراتيجي وليس فقط على مستوى  ةخط
األنشطة بين كافة الشركاء وذلك لتحقيق أكبر قدر من العمل وزيادة اإلنجازات في 

)مرفق  .منسقياً القضايا المحورية والتقاطعية ذات األولوية التي تتطلب جهدًا جماعيًا 
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عن عمل لعمل العربي المشترك(. وكذلك ورقة مشروع خطة العمل الشاملة لمؤسسات ا
دور جامعة الدول العربية في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية 

 )مرفقة(
 

من السادة رؤساء االتحادات  ىألعضاء الملتقبعد ذلك تم فتح باب النقاش    :ا  سعات
وبعد  ،جدول أعمال الملتقى  لمناقشة بنود وممثلوها المتخصصة العربية 

 -تم اتخاذ التوصيات التالية:المستفيضة المناقشات 
 



-8- 

ى الدوري الثاني لالحتادات ـــــــ:  متابعة تنفيذ توصيات امللتق البنـد األول
ة املتخصصة برعاية معايل األمني العام للجامعة ــــــــــالعربي
 (. 16/11/2018)بريوت 

 

 -على: الملتقىاطلع 

 بهذا الشأن، نة العامة لجامعة الدول العربيةمذكرة األما -

 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –مداخالت األمين العام المساعد  -

 توضيحات مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -

 التحادات العربية المتخصصة.العامون لمناء األرؤساء و المداخالت  -
  

 وبعد المناقشة،،، 

 يوصي بــــ
 

التأكيد على االتحادات العربية المتخصصة تزويد األمانة الفنية للملتقى )إدارة المنظمات  .1
واالتحادات العربية( بتقارير المتابعة قبل موعد عقد اجتماعات الملتقى بفترة كافية )ثالثين 

 يومًا(.
الطلب من األمانة العامة للجامعة )إدارة المنظمات واالتحادات العربية( المساعدة النضمام  .2

الة في إثراء بوابة الشبكة العربية والمشاركة الفع   لعضويةالمتخصصة االتحادات العربية 
 محتواها المعلوماتي حسب اختصاصات كل اتحاد.

التأكيد على أعضاء الملتقى اقتراح موضوعات محورية لقضايا تنموية الجتماعات الملتقى  .3
األعضاء إلثراء جدول المتخصصة تشارك فيها االتحادات العربية تهم الجميع، و القادمة 

 . القادمةاجتماعات الملتقى 
بط والمعايير األعضاء في الملتقى مراعاة الضواالمتخصصة التأكيد على االتحادات العربية  .4

الخاصة برعاية جامعة الدول العربية لألنشطة الخارجية عند رغبتها الرعاية ألنشطتها 
 وبرامجها الخاصة.   

الطلب من كل اتحاد عضو في الملتقى تحضير تقرير مختصر عن أنشطته وإنجازاته السنوية  .5
لمتخصصة األعضاء في امن التعريف باالتحادات العربية  اجتماعات الملتقى الدورية لمزيد في

 والمساهمة في التعاون والتنسيق فيما بينها.الملتقى 
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بناء وتطوير و  بإنشاءالموافقة على المبادرة التي تقدم بها االتحاد العربي لإلنترنت واالتصاالت  .6
بحيث ملتقى االتحادات العربية المتخصصة على شبكة االنترنت المقترح ل ياإللكترونموقع لل

جامعة الدول العربية ويتضمن كل المعلومات عن الملتقى األمانة العامة لتحت إشراف  يكون 
، ويتم تحديثه بالملتقىاألعضاء العربية المتخصصة ونشاطاته وفعالياته المختلفة واالتحادات 

بشكل دوري ومستمر، كما يتم ربطه بموقع األمانة العامة لجامعة الدول العربية من جهة 
 فيه من جهة أخرى. الملتقى عضاء أاالتحادات العربية  مواقعويتضمن روابط 

الطلب من كل اتحاد عضو في ملتقى االتحادات العربية المتخصصة إعداد صفحة واحدة  .7
يتم جمع هذه األوراق في وثيقة واحدة توزع بحيث ،  عن االتحاد وأنشطتهتتضمن معلومات 

 العربية والتعرف على االتحادات االطالعفي االجتماع القادم لكي يتمكن أعضاء الملتقى من 
 .اجتماعات الملتقى الدوريةالمشاركة في المتخصصة 
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" دور االحتادات العربية النوعية املتخصصة يف  حمور أعمال امللتقى : البند الثاني 
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة العربية".

 -على: الملتقىاطلع 
 بهذا الشأن، نة العامة لجامعة الدول العربيةمذكرة األما -
 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –مداخالت األمين العام المساعد  -
 توضيحات مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -
ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون  / المفوضعرض المقدم من الوزير ال -

في  2030دور جامعة الدول العربية في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن الدولي 
وكذلك مشروع إعداد خطط العمل الشاملة لمؤسسات العمل العربي  ،المنطقة العربية

 المشترك.
 التحادات العربية المتخصصة.ل العامون مناء األرؤساء و المداخالت  -

 وبعد المناقشة،،، 

 يوصي بــــ
 

التي شاركت في اجتماعات اللجان الفرعية وفرق المتخصصة توجيه الشكر لالتحادات العربية  -1
في المنطقة  2030العمل المنبثقة عن اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 

 العربية.

الطلب من االتحادات العربية النوعية المتخصصة تنفيذ ما جاء في االطار العربي االسترشادي  -2
وذلك عن طريق خطة عمل مشتركة لالتحادات  2030لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 

العربية  العربية النوعية المتخصصة وان يتم متابعتها عن طريق الملتقى الدوري لالتحادات
 .المتخصصة

راعى في خطة العمل أن يتم التنسيق على المستوى االستراتيجي وليس فقط االنشطة، ي  -3
وتحسين سبل تبادل المعلومات بين االتحادات العربية، وتحقيق أكبر قدر من العمل الجماعي 
بين االتحادات من خالل إنشاء مجموعات عمل موضوعية، في مجاالت محددة خاصة بالقضايا 

بين  التقاطعية، أو القضايا ذات األولوية والتي تتطلب جهدا منسقاً  الحيوية، أو القضايا
االتحادات المختلفة، أسوة بما يتم في إطار لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بين 

 المنظمات العربية وبعضها.

لالتحادات الطلب من االتحادات العربية تقديم الدعم المالي الالزم إلعداد خطة العمل المشتركة  -4
في المنطقة العربية طبقًا  2030العربية المتخصصة لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

ألحدث المعايير الدولية حتى يتسنى االستفادة من المنظمات الدولية والجهات المانحة لتنفيذ 
 مشروعات مشتركة في الدول العربية.

االتحادات العربية المشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من األسبوع العربي للتنمية  دعوة -5
 . 2019نوفمبر  6-3خالل الفترة جمهورية مصر العربية  /بالقاهرة المستدامة، والمقرر عقده 
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مؤمتر دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة كقاطرة للتنمية :  لبند الثالثا
 .ملنطقة العربيةاالقتصادية الشاملة يف ا

 

 -على: الملتقىاطلع 

 بهذا الشأن، نة العامة لجامعة الدول العربيةمذكرة األما -

 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –مداخالت األمين العام المساعد  -

 توضيحات مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -

 الصناعية،عرض المقدم من رئيس االتحاد العربي لتنمية الصادرات  -

 المتخصصة. التحادات العربيةالعامون لمناء األرؤساء و المداخالت  -
  

 وبعد المناقشة،،، 

 يوصي بــــ
 

 فيللمشاركة وأعضائها  العربية المتخصصة االتحاداتو المنظمات والهيئات العربية دعوة  .1
 يالعرب االتحادللصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذى ينظمه  الدولي يالمؤتمر والمعرض العرب

اون مع الشركة العامة الجزائرية للمعارض والتصدير ــــــــــــلتنمية الصادرات الصناعية بالتع
بقصر المعارض بالجزائر، تحت رعاية جامعة  2020فبراير  20إلى  18خالل الفترة من 

 الدول العربية.

باسم جائزة إنشاء بية الخاص لتنمية الصادرات الصناع يالعرب االتحادمقترح ل االقرار المبدئي .2
العربية للتميز لرواد األعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفعه الدول جامعة 

 .للنظر فيهاألمين العام لجامعة الدول العربية  يلمعال

توصيات الملتقى  هالعربي لتنمية الصادرات الصناعية لتبني لالتحادتقديم الشكر والتقدير  .3
المتخصصة والخاصة بمؤتمر الصناعات الصغيرة  العربية لالتحاداتاألول والثاني 

 العربي. االقتصادبهذا القطاع الهام في  االرتقاءوالمتوسطة ولمقترحاته الهادفة إلى 

وإرسالها لها جاح متميزة في الملتقى اختيار قصص ن األعضاءاالتحادات العربية  دعوة .4
في  تضمنمميزة نجاح عدد ثالثة قصص  ختيارالعربي لتنمية الصادرات الصناعية اللالتحاد 

الجمهورية المقرر عقده بالصناعات الصغيرة والمتوسطة مؤتمر  في الجلسة الخاصة بذلك
 .ية الديمقراطية الشعبيةالجزائر 
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نشطة وإجنازات ألنتائج أعمال املؤمتر اإلعالمي الثاني للرتويج : البند الرابع 
معايل األمني العام  حتت رعايةمؤسسات العمل العربي املشرتك 

 (.2019مارس/ آذار /26- 24 )تونس: جلامعة الدول العربية

 -على: الملتقىاطلع 

 بهذا الشأن، نة العامة لجامعة الدول العربيةمذكرة األما -

 االقتصادية.رئيس قطاع الشؤون  –مداخالت األمين العام المساعد  -

 توضيحات مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -

 التحادات العربية المتخصصة.العامون لمناء األرؤساء و المداخالت  -
  

 وبعد المناقشة،،، 

 يوصي بــــ
ة وإنجـــازات ــــــــــــــالثــاني للتـــرويج ألنشطال المـــؤتمر اإلعالمـــي ـــــــــاإلحاطــة علمـــًا بنتـــائج أعم .1

ــة مؤسســات  ــة معــالي األمــين العــام لجامعــة الــدول العربي العمــل العربــي المشــترك تحــت رعاي
 (.2019فبراير  20-18)تونس : 

التأكيد على االتحادات العربية المتخصصة أعضاء الملتقى أهمية المشاركة في فعاليات  .2
الدورات القادمة للمؤتمر اإلعالمي للترويج ألنشطة وإنجازات مؤسسات العمل العربي 

 لمصاحب له.المشترك والمعرض ا

الطلب من أعضاء الملتقى تقديم مقترحات ومواضيع تساهم في إثراء أعمال الملتقى وتقديم  .3
ويمكن عرضها  انماذج وتجارب ناجحة للمشاريع واألنشطة التي قام االتحاد المعني بتنفيذه

 .العربي المشتركالدوري للترويج ألنشطة وإنجازات مؤسسات العمل  المؤتمر اإلعالمي في

دعوة االتحادات العربية إلى تطوير آليات التواصل اإلعالمي وزيادة الترويج اإلعالمي  .4
  ألنشطتها وبرامجها وإنجازاتها. 
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مشروع الالئحة الداخلية للمكتب التنفيذي للملتقى الدوري : البند اخلامس
 لالحتادات العربية املتخصصة.

 -على: ىالملتقاطلع 

 بهذا الشأن، العامة لجامعة الدول العربية نةمذكرة األما -

 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –مداخالت األمين العام المساعد  -

 توضيحات مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -

 التحادات العربية المتخصصة.العامون لمناء األرؤساء و المداخالت  -
  

 وبعد المناقشة،،، 

 يوصي بــــ
 

 
الالئحة الداخلية للمكتب التنفيذي للملتقى الدوري لالتحـادات العربيـة المتخصصـة الموافقة على  .1

 )مرفق الالئحة الداخلية( بالصيغة المرفقة.

ـــدوري لالتحـــادات العربيـــة المتخصصـــة إلـــى تنظـــيم وعقـــد  .2 دعـــوة المكتـــب التنفيـــذي للملتقـــى ال
 اجتماعاته في الفترة القادمة للمساهمة في تحقيق أهداف الملتقى.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 االقتصاديالشؤون  قطاع  –جامعة الدول العربية 
 املتخصصةملتقى االحتادات العربية 

  ىللملتق التنفيذياملكتب 
 التنفيذيلتنظيم اعمال املكتب  الداخلية الالئحة

 2019لسنه  املتخصصةلالحتادات العربية 
 

 ملتقى االتحادات العربية المتخصصة:

 انين األول والثاني لالتحادات العربية المتخصصة المنعقدالملتقىبعد االطالع علي توصيات      
وبيروت بالجمهورية اللبنانية  7/12/2017بالقاهرة بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية في 

 -الالئحة االتي نصها : ةجاز أ 16/11/2018في 

 الفصل االول
 احكام تمهيديه

 وبدء العمل بها ئحةالالاسم 
 

لملتقى االتحادات العربية  التنفيذيلتنظيم اعمال المكتب  الداخلية الالئحة) الالئحةتسمى هذه  -1
 ( ويعمل بها من تاريخ اجازتها.2019لسنه  المتخصصة

 تفسيــــر
 

وثائق  فيلها   المحددة المعانيفيها ذات  الواردةيكون للكلمات والعبارات  الالئحة( في هذه 1)-2
 جامعة الدول العربية واجهزتها .

 لمحددة المعاني التالية( يكون للكلمات والعبارات 1على الرغم من عموميه نص البند ) ( 2)   
 -قرين كل منها:

إليه يقصد به ملتقى االتحادات العربية المتخصصة المشار  ى :ـــــــــــــــــــــالملتقــــــــــــ
 لتكوينه واختصاصاته في هذه الالئحة    
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للضوابط والمعايير  المستوفيةيقصد به اي من االتحادات  االتحادات االعضاء: 
 لالتحادات اعضاء الملتقى المحددة

للمكتب   الفنيةاألمانة 
  : للملتقى التنفيذي

  العامةيقصد بها اداره المنظمات واالتحادات العربية باألمانة 
 الدول العربية لجامعة

 المادة ألحكامللملتقى المكون وفقا  التنفيذييقصد به المكتب  :   التنفيـــــــذيالمكتب 
 . الالئحة( من هذه 2) 5

 
 الثانيالفصل 

 التنفيذيالملتقى ومكتبه  
 الملتقى واهدافه وآليات تنفيذها

 
االمين العام لجامعة الدول  رعايةتحت  المتخصصة ة( يعمل ملتقى االتحادات العربية النوعي1) -3

العربية ضمن منظومه العمل العربى المشترك لتطوير برامج تلك االتحادات واهدافها وتفعيل 
وتكامل االدوار بينها لدعم العمل العربى المشترك في  اإليجابيآلياتها لضمان التعامل 

وحات الدول العربية ولتحقيق طم واالجتماعية والتنموية األقتصاديه واألنشطةالقضايا 
لها  والتي المنطقةتواجه  التيلمواجهه التحديات  متكاملةوايجاد رؤيه عربية مشتركه 

 مباشر على المواطن العربى . تأثير

 : األتية( يعمل الملتقى لتحقيق االهداف 1دون المساس بعموميه البند ) (2)  

 من االتحادات االعضاء كبيوت خبره عربية . المطلوبةتفعيل االدوار  )أ(  

منظومه  فيفنيه ومهنيه  كأذرعحفز االتحادات االعضاء لتأهيل عضويتها لتعمل  )ب( 
 العمل العربى المشترك .

 ايجاد قنوات تواصل بين االتحادات االعضاء وعضويتها . )ج( 

 .التحادات االعضاءا تعترض انفاذ خطط وبرامج التيمعالجه المعوقات والصعوبات  )د( 

انشطه وبرامج االتحادات االعضاء  لرعايةاولويه  إلعطاء الفنية)هـ( التنسيق مع األمانة 
 .   الخارجية األنشطة ورعاية المعتمدةمن قبل جامعة الدول العربية وفقا للمعايير 
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 -لتحقيق اهدافه : التأليهيعمل الملتقى من خالل االليات   -3

بناء شراكات واعداد مشروعات وبرامج عمل بين االتحادات اعضاء الملتقى بعضها  .أ
من اجل تعزيز وتطوير العمل العربي  المتخصصةالبعض وبين المنظمات العربية 

المشترك واالهتمام بقضايا البحث العلمي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بين 
 للمنطقة الشاملة التنميةتلفة  في اطار االتحادات والجامعات والمراكز البحثية المخ

 العربية .
تحديث اليات عمل االتحادات اعضاء الملتقى وتطويرها بما ينسجم والتطورات  .ب

 بشكل عام . الدوليةالعربية بشكل خاص والتحوالت والمستجدات 
 . تحقيق اهدافها لتتمكن من الذاتيةحث االتحادات اعضاء الملتقى لتنميه مواردها  .ج
 التابعة االستشارية الفنيةاالتحادات اعضاء الملتقى في اللجان  ةلمشارك السعي  .د

لعربية امانتها ا لجامعة الدول العامةتتولى األمانة  التيالعربية  الوزاريةللمجالس 
  الفنية

برامج المنظمات  ة)هـ( العمل على مشاركه االتحادات اعضاء الملتقى في انشط .ه
 لجامعة الدول العربية وذلك كل حسب اختصاصه . التابعة المتخصصةالعربية 

تقدم  لةعربية فاع ةعلى االتحادات االعضاء على العمل لتكون بيوت خبر  التأكيد  .و
 بجامعة الدول العربية . المعنيةللجهات  والمعلومة واالستشارة الخبرة

 كأذرعتعمل   ىعربية من االتحادات االعضاء في الملتق استشاريةتشكيل مجالس   .ز
 لجامعة الدول العربية. العامةلكل قطاع من قطاعات األمانة  وأكاديميةتنفيذيه 

التعاون بين االتحادات اعضاء الملتقى من خالل مذكرات تفاهم واتفاقيات               .ح
 من كل اتحاد . المقترحةبينها لتنفيذ بعض المشروعات والبرامج المشتركة 

المقترحات  في ايجاد للمساهمةجهودها حث االتحادات اعضاء الملتقى لتضافر  .ط
في  االقتصادياثرت على النمو  التيعن النزاعات  الناجمةوالحلول لتجاوز االثار 

  .مجال تخصصه في العربية كلٌ  المنطقةبعض دول 
 ةوانشط ألهداف والمتشابهة المتماثلةفي المهام واالختصاصات  االزدواجيةمعالجه  .ي

 فيوفعاليات بعض الكيانات العربية االخرى  هدافأبعض االتحادات العربية مع 
 نفس المجــــال والتخصص. 
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 االمين العام ة لجامعة الدول العربية برعايةعقد مؤتمر سنوي بمقر االمانة العام .ك
 .تنظمه وتشارك فيه االتحادات االعضاء لجامعة الدول العربية

 

 للملتقى التنفيذيالمكتب  طبيعة
 

وضع  لتحقيق اهداف الملتقى عبر التنفيذيةللملتقى هو االداة  التنفيذييكون المكتب   -4
الملتقى  ألهدافللوصول  الالئحةفي هذه  المبينةليات تصور متكامل للتعامل مع اآل

 ةوتحقيق التكامل المطلوب بين االتحادات االعضاء وتحقيق التعاون المشترك بينها خدم
 ةوضع ضوابط وقواعد لمشارك في المساهمةالعمل العربى المشترك مع  ةلمنظوم

 االتحادات العربية في الملتقى .

 واليته ةللملتقى ومد التنفيذيانشاء وتكوين المكتب 
 

االول للملتقى بقرار من االمين العام لجامعة الدول العربية او من  التنفيذي( ينشأ المكتب 1) -5
 يفوضه .

عضاء يمثلون قطاعات االمانة أمن رئيس ونائب رئيس وتسعه  التنفيذييتكون المكتب  ( 2)    
 . الالئحةبعد اجازة هذه  الملتقىالعامة لجامعة الدول العربية تنتخبهم عضوية 

 ثالث سنوات . التنفيذيالمكتب  واليةتكون مدة  ( 3)    

 التنفيذيللمكتب  الفنيةاألمانة 
 

لجامعة الدول العربية أمانة  العامةباألمانة العربية تكون ادارة المنظمات واالتحادات   -6
وتكون بحكم تخصصها مقررا له تتولى التحضير  ىللملتق التنفيذيفنيه للمكتب 

منه  والصادرة والتقارير لواردهالجتماعاته وتسهيل سير اعماله وتلقى وارسال الوثائق 
 العامةنة باألما المختصةواعداد محاضر االجتماعات وضمان التنسيق مع االجهزة 

 لجامعة الدول العربية .

 للملتقى التنفيذيمهام واختصاصات المكتب 
 

لجامعة  العامةللملتقى آليه للتواصل والتنسيق بين أجهزة االمانة   التنفيذييكون المكتب  (1)-7
 الدول العربية والملتقى عبر االمانة الفنية لتحقيق اهدافه .
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 -تي:للملتقى  باآل التنفيذياعاله يختص المكتب  (1( دون المساس بنص البند )2)

 التي الحيويةواجندته والموضوعات  السنوي تحديد موعد ومكان اجتماع الملتقى  .أ
 تطرح فيه .

 . الفنيةمتابعه تنفيذ قرارات وتوصيات الملتقى مع األمانة  .ب
سبيل تنفيذ اهدافه لتعرض على الملتقى  فيتلقى تقارير اداء االتحادات االعضاء  .ج

 . الدوري اجتماعه  في
لجامعة الدول  العامةباألمانة  المختصةمع الجهات  الفنيةالتواصل عبر األمانة  .د

 االتحادات االعضاء . المعوقات والصعوبات التي تواجه  هزالإل العربية 
صة لعضوية النوعية المتخص اجازة معايير وضوابط انضمام االتحادات العربية .ه

 .ىالملتق

 للملتقى التنفيذياجتماعات المكتب 
 

 .العام فيللملتقى اجتماعا دوريا مرتين  التنفيذييجتمع المكتب  (1) -8

ان يعقد االجتماع  ىيعقد احد االجتماعين بمقر االمانة العامة لجامعة الدول العربية عل (2)
 الطارئ للملتقى لترتيب اعماله . وأ الدوري االخر قبل يوم من موعد االجتماع 

وينعقد لثالث ساعات  وإال يؤجل لعضويته العادية األغلبيةينعقد االجتماع قانونيا بحضور  (3) 
 .بعدها صحيحا بمن حضر

 .يجوز ان يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته عبر وسائط التواصل االجتماعي (4) 

  .البسيطة باألغلبيةقراراته بالتوافق واالجماع وإال  التنفيذي( يتخذ المكتب 5) 

وقراراته وتوصياته  اجتماعاته ويوقع على محاضر اجتماعاته التنفيذييرأس رئيس المكتب  ( 6)
 اعداد جدول االعمال  ومكان االجتماع وموعده . في الفنيةوينسق مع األمانة 

 



-19- 

 الفصل الثالــــــث

 ةاحكام ختامــــي
 ةانتقالــــياحكام 

 
 بعد اجازتها: الالئحةوتطبق بشأنها احكام هذه  ةمؤقت ةاحكام انتقالي ةلياالتتكون االحكام   -9

 ةمستوفي الالئحةهذه  إلجازة السابقةات الملتقى فيشاركت  التيتعتبر االتحادات االعضاء  .1
لالتحادات االعضاء في الملتقى ويجوز اضافة اتحادات  المطلوبةوالضوابط  للمعايير

استوفت المعايير والضوابط الصادرة وفق احكام هذه الالئحة  ىمت ىجديدة لعضوية الملتق
 . الالئحةالى حين تحديد الضوابط والمعايير وفق احكام هذه 

حضرت االجتماع  التي العضويةبذات  التنفيذييعمل المكتب  الالئحةالى حين نفاذ هذه  .2
الرابع  في العامةبجمهورية مصر العربية بمقر األمانة  بالقاهرة التنفيذياالول للمكتب 

 م   2018عشر من فبراير لسنه 

 وتعديلها الالئحةاجازة 
 

من المكتب  المقدمةللملتقى  التنفيذيعمال المكتب ألتنظيم  الداخلية الالئحةالملتقى  يجيز -10
 ويعدلها حسب مقتضى الحال . التنفيذي

 شهـــــــــادة
 

( 3رقم ) الدوري اجتماعه  فياشهد ان ملتقى االتحادات العربية النوعية المتخصصة قد اجاز 
والخميس الموافق التاسع والعاشر من  األربعاءان يومي عم   - المنعقد بالمملكة االردنية الهاشمية

  .م2019شهر اكتوبر للعام 
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نتائج وتوصيات ورشة العمل حول " التعريف بالنظام اخلاص : السادسالبند 
باستخدام ومحاية اسم وشعار جامعة الدول العربية )مقر االمانة 

 ( .10/2/2019العامة للجامعة: 

 -على: ىالملتقاطلع 

 بهذا الشأن، نة العامة لجامعة الدول العربيةمذكرة األما -

 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –مداخالت األمين العام المساعد  -

 توضيحات مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -

 التحادات العربية المتخصصة.العامون لمناء األرؤساء و المداخالت  -
  

 وبعد المناقشة،،، 

 يوصي بــــ
 

اإلحاطة علمًا بنتائج وتوصيات ورشة العمل حول التعريف بالنظام الخاص باستخدام وحماية  .1
 (.10/12/2019وشعار جامعة الدول العربية )مقر األمانة العامة للجامعة اسم 

التأكيد على األمانة العامة لجامعة الدول العربية االستمرار في إصدار قوائم المراكز والمكاتب  .2
والكيانات األخرى التي تستخدم بالمخالفة اسم وشعار جامعة الدول العربية وإبالغها ألعضاء 

 الملتقى.

أعضاء الملتقى تفعيل الدور اإلعالمي للترويج المتخصصة من االتحادات العربية  الطلب .3
 للنظام الخاص باستخدام وحماية اسم وشعار جامعة الدول العربية.

التأكيد على إصدار كتيب يشمل االتحادات العربية المتخصصة المعتمدة والفاعلة المعترف  .4
 دول العربية.   موقع االلكتروني لجامعة الالبها ووضعه على 
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 املتخصصةوضع خطة عمل حتدد من خالهلا مهام االحتادات العربية : البند السابع

وعلى ضوئها يتم تقييم مشاركتها يف امللتقى وإسهاماتها يف إطار 
 العمل العربي املشرتك.

 

 -على: الملتقىاطلع 

 بهذا الشأن، نة العامة لجامعة الدول العربيةمذكرة األما -

 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –األمين العام المساعد مداخالت  -

 توضيحات مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -

 التحادات العربية المتخصصة.العامون لمناء األرؤساء و المداخالت  -
  

 وبعد المناقشة،،، 

 يوصي بــــ
 

التعامل اإليجابي د من تفعيل آليات عملها لضمان يالطلب من االتحادات العربية المز   .1
وتكامل األدوار بينها لدعم العمل العربي المشترك في القضايا واألنشطة االقتصادية والتنموية 

 واالجتماعية لتحقيق طموحات الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

دوريًا كل عام  أعضاء الملتقى تقديم تقريراً المتخصصة التأكيد على االتحادات العربية  .2
 بأنشطتها وإنجازاتها لعرضه على االجتماع الدوري للملتقى.

تقى من اعضاء الملالمتخصصة أهمية تعزيز آلية التنسيق الفني بين االتحادات العربية  .3
 عمل ومشاريع وأنشطة مشتركة. خالل تنظيم ورش
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االزدواجية يف املهام واالختصاصات املتماثلة واملشابهة  معاجلة: البند الثامن
مع أهداف املتخصصة ألهداف وأنشطة بعض االحتادات العربية 

 وفعاليات بعض الكيانات العربية األخرى يف نفس اجملال والتخصص. 
 

 -على: الملتقىاطلع 

 بهذا الشأن، نة العامة لجامعة الدول العربيةمذكرة األما -

 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –األمين العام المساعد مداخالت  -

 توضيحات مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -

 التحادات العربية المتخصصة.العامون لمناء األرؤساء و المداخالت  -
  

 وبعد المناقشة،،، 

 يوصي بــــ
المتماثلة والمتشابهة التأكيد على أهمية معالجة االزدواجية في المهام واالختصاصات  .1

ألهداف وأنشطة بعض االتحادات العربية مع أهداف وفعاليات بعض الكيانات العربية األخرى 
 في نفس المجال.

وشروط دعوة المجلس االقتصادي واالجتماعي بجامعة الدول العربية للنظر في وضع معايير  .2
فيها مراعاة الكيانات القائمة وقواعد إلنشاء االتحادات العربية في المنطقة العربية يتم 

 لتالفي االزدواجية بين مؤسسات العمل العربي المشترك.
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وضع معايري وضوابط النضمام أعضاء للملتقى الدوري لالحتادات : التاسعالبند 

 العربية املتخصصة. 
 -على: الملتقىاطلع 

 بهذا الشأن، نة العامة لجامعة الدول العربيةمذكرة األما -

 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –األمين العام المساعد مداخالت  -

 توضيحات مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -

 التحادات العربية المتخصصة.العامون لمناء األرؤساء و المداخالت  -
  

 وبعد المناقشة،،، 

 يوصي بــــ
 

والخاص بالمعايير والضوابط الموافقة على المشروع المقدم من األمانة العامة للجامعة  .1
مع إدخال المالحظات التي النضمام أعضاء للملتقى الدوري لالتحادات العربية المتخصصة 

 (بعد إدخال المالحظات )مرفق المعايير والضوابط .تفاق عليها في الملتقىاال تم 

أن بة التي شاركت في اجتماعات الملتقى السابقالمتخصصة التأكيد على االتحادات العربية  .2
 (.1ه في الفقرة )التكون مستوفية للضوابط والمعايير المشار إليه أع
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  األمانة العامة             

 القطاع االقتصادي                                                                                   

 إدارة المنظمات واالتحادات العربية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 مشروع معايير وضوابط 

 انضمام أعضاء 

 ات العربية المتخصصةللملتقى الدوري لالتحاد
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 معايري وضوابط مشروع 

 لالحتادات العربية املتخصصة للملتقى الدوري  انضمام أعضاء
 

 

 ملتقي االتحادات العربية المتخصصة

العامة لجامعة الدول  باألمانةبعد االطالع علي قرارات المجلس االقتصادي واالجتماعي 
االتحادات  ى()ه( من الئحة تنظيم اعمال المكتب التنفيذي لملتق2)7المادة  بأحكامالعربية وعمال 

 العربية المتخصصة اصدر الضوابط والمعايير االتية :

 الجزء األول
 رــــــتفسي

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الضوابط ذات المعاني المحددة لها في وثائق  ( 1) -1
 جامعة الدول العربية واجهزتها  

 :التالية المعاني المبينة لكل منها( يكون للعبارات 1دون المساس بعمومية البند ) (2)     

 يقصد به ملتقى االتحادات العربية المتخصصة. :ـىـــــــــــــــــــــالملتقـــــــــــ

يقصد به أي من االتحادات المستوفية للضوابط والمعايير المحددة  : االتحادات األعضاء
 لالتحادات أعضاء الملتقى.

يقصد بها إدارة المنظمات واالتحادات العربية باألمانة العامة  : ــــةــة الفنيــــــــــاألمان
 لجامعة الدول العربية.

 

 الجزء الثاني
 معايير وضوابط انضمام أعضاء جدد للملتقى

 

 التالية : ريتم انضمام أعضاء للملتقى وفقًا للمعايي
لمزاولة نشاطه وتكون له األهلية الكاملة االعتبارية أن يكون اتحاد عربي يتمتع بالشخصية  .1

  وتحقيق أهدافه.

 أن يكون مقر االتحاد في إحدى الدول األعضاء في جامعة الدول العربية. .2
 أن تكون أهداف وأنشطة االتحاد متوافقة مع أهداف ميثاق جامعة الدول العربية. .3

 أن يكون االتحاد معني بمسائل ضمن اختصاصات الجامعة وأجهزتها. .4
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الدول العربية عدد نصف عضويته أعضاء ينتمون إلى ماال يقل عن اد في ــــــــــأن يضم االتح .5
أو أن يكون االتحاد يعمل في إطار التجمعات اإلقليمية العربية ويضم في عضويته أعضاء 

 .العربية األعضاء في تلك التجمعاتينتمون إلى الدول 

 اختصاصه.أن يكون لالتحاد نظام أساسي وهيكل تنظيمي معتمد وله نشاط فاعل في مجال  .6

الدول العربية بموجب اتفاقية مقر مصادق عليها او مسجال  بأحدبه  معترفاً أن يكون االتحاد  .7
لكل دولة حسب الحال وان يكون نشاطه اقليميا يشمل عددا من الدول  وفق القوانين الوطنية

 العربية

 أن يكون االتحاد قد أكمل ثالث سنوات على ممارسة نشاطه ومستمرًا في ممارسة أنشطته.  .8

 

أن يكون االتحاد منتظم في عقد اجتماعات جمعيته العمومية ومجلس إدارته وفقا ألنظمته  .9
 الداخلية.

أن تكون الموارد المالية األساسية لالتحاد من مساهمات أعضائه أو حسب ما تنص عليه  .10
 أنظمته الداخلية المعتمدة. 

 يلتزم االتحاد في عمله بالشفافية وباحترام نظم وقوانين الدول العربية. .11

 أن ال يكون هناك ازدواجية في مجال عمل االتحاد الطالب لالنضمام مع أعضاء الملتقى. .12

 

 زء الثالث : اإلجراءاتالج

مرفق بها كل  لالنضمام بطلب كتابي إلى األمانة الفنية للملتقى االتحاد الراغبتقدم ي أوالً :
 المستندات المطلوبة.

كافة المتطلبات الالزمة وتقوم  االتحادمن استيفاء طلب  الفنية للملتقىتتأكد األمانة  اً :ـثاني
 تلي تقديم الطلب وذلك العتمادها . للملتقىبعرضه على أول دورة 

ألعضاء الملتقى الدوري لالتحادات بصورة دورية قائمة  الفنية للملتقىتعد األمانة  ثالثـاً :
 .انضمامهاالموافق على  العربية المتخصصة

 ً مثله بموجب من ي األمين العام لالتحاد أو أو االتحادرئيس الملتقى في  االتحاديمثل  : خامسا
 .من االتحادسمي خطاب ر 

 ً في المعني  االتحادالعربية أية أعباء مالية تترتب على مشاركة الدول جامعة ال تتحمل   :سادسا
 .اجتماعات الملتقى أو مكتبه التنفيذي

يجوز ألي اتحاد عضو في الملتقى أن ينسحب من الملتقى، وذلك بطلب كتابي يقدم  سابعا:
الطلب على اجتماع  أسباب االنسحاب، على أن يعرضلألمانة الفنية للملتقى يذكر فيها 

 الملتقى الالحق لتقديم طلب االنسحاب.
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وضع تصور لعرض بعض التجارب والنماذج واملشاريع الناجحة يف : العاشرالبند 
 يف جمال اختصاصه يف اجتماعات العربية املتخصصة  اتاالحتاد

ٌ
كل

 امللتقى القادمة.
 -على: الملتقىاطلع 

 بهذا الشأن، نة العامة لجامعة الدول العربيةاألمامذكرة  -

 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –مداخالت األمين العام المساعد  -

 توضيحات مدير ادارة المنظمات واالتحادات العربية. -

 التحادات العربية المتخصصة.العامون لمناء األرؤساء و المداخالت  -
  

 وبعد المناقشة،،، 

 يوصي بــــ
 

الطلب من االتحادات العربية المتخصصة أعضاء الملتقى موافاة األمانة العامة بمشاريع  .1
في مجال اختصاصه الختيار المناسب منها  لٌ كللنماذج والتجارب الناجحة في االتحاد 

 نموذج ناجح يستفاد منه.كوعرضها في اجتماعات الملتقى 

النموذج المناسب واقرار عرضه على تشكيل لجنة عربية فرعية من أعضاء الملتقى الختيار  .2
نشطة وإنجازات أل للترويج اإلعالمي إحالته للجنة التنظيمية للمؤتمر ومن ثم  اجتماع الملتقى

، معالي األمين العام لجامعة الدول العربية تحت رعايةمؤسسات العمل العربي المشترك 
 .   اإلعالمي للنظر في إمكانية عرضه ضمن جلسات المؤتمر
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امللتقى الدوري الرابع لالحتادات العربية موعد ومكان عقد  : احلادي عشرالبند 
 املتخصصة

 -على: الملتقىاطلع 

 بهذا الشأن، نة العامة لجامعة الدول العربيةمذكرة األما -

 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية. –مداخالت األمين العام المساعد  -

 العربية.توضيحات مدير ادارة المنظمات واالتحادات  -

 التحادات العربية المتخصصة.العامون لمناء األرؤساء و المداخالت  -
  

 وبعد المناقشة،،، 

 يوصي بــــ
 

على واتحاد اإلعالميات العرب للمبدعين العرب  االتحاد العربيالموافقة على طلب 
في مدينة شرم الشيخ ة ــلالتحادات العربية المتخصص الرابعلملتقى الدوري المشتركــــــــــة لستضافة اال

، على أن تلتزم الجهات 2020عام من  الربع األخيرخالل ولمدة يومين بجمهورية مصر العربية 
 .المستضيفة بشروط وقواعد االستضافة
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 ألمانة العامةا

 المنظمات واالتحادات العربيةإدارة 
 

 

 

 

 كلمـــــــة

 الدكتور/ كمال حسن عليمعايل 

 رئيس قطاع الشؤون االقتصادية -املساعد األمني العام 

 امعة الدول العربيةجب
 

 يف 
 اجللسة االفتتاحية

 للملتقى الدوري الثالث

 لالحتادات العربية املتخصصة
 
 
 

 
ان/اململكة األردنية اهلامشية  : 

 
 2019أكتوبر/ تشرين األول   10و  9عم
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 االحتاد العربي للصناعات الغذائيةرئيس  - سعادة الدكتور/ هيثم اجلفان
 

 السادة الرؤساء واالمناء العامون لالحتادات العربية املتخصصة 
 

 السيدات والسادة
 

 احلضور الكريم
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،، 
   

 

هذا  يسعدني أن أرحب بكم يف اجتماع امللتقى الدوري الثالث لالحتادات العربية املتخصصة والذي يعقد

العام باململكة األردنية اهلامشية ، وأنتهز هذه املناسبة ألتقدم لألردن ملكًا وحكومًة وشعبًا على حســن 

االستقبـــال وكرم الضيافــة، ودعم اململكة املتواصل ملؤسسات العمل العربي املشرتك ، كما يسعدني أن أتقدم 

املستضيف الجتماع امللتقى هلذا العام والذي وفر له كل بالشكر والتقدير لالحتاد العربي للصناعات الغذائية 

التسهيالت ومقومات النجاح وعملوا لياًل نهارًا بالتنسيق مع األمانة العامة للجامعة لرتتيبات هذا امللتقى مما 

ديـــر سيكون له األثر الطيب يف اخلروج بنتائج إجيابية تهم العمل العربي املشرتك فلهم منا كل الشكـــــر والتق

سعادة االستاذ/ فادي رئيس االحتاد العربي للصناعات الغذائية و وخنص بالذكر كل من الدكتور/ هيثم اجلفان

وأسرة االحتاد. واليفوتين يف هذا املقام إال أن أتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف اإلعداد  فالح االمني العام لالحتاد

هنا االحتــاد العربي لإلمسنت ومواد البناء من خالل أمينه العام  والرتتيب إلجناح اجتماع هذا امللتقى وأذكر

 املهندس/ أمحد حممود الروسان.
 

 

 السيدات والسادة
 
امسحوا لي أن أنقل لكم حتيات معالي السيد/ امحد ابو الغيط األمني العام جلامعة الدول العربية والذي    

ف العمل ومستجداته ومواعيد معاليه املسبقة مل يتمكن من كان حريصًا على حضور هذا امللتقى لكن نظرًا لظرو

 احلضور.

 

إن هذا امللتقى تزداد أهميته كل عام يف إطار منظومة العمل العربي املشرتك نظرًا للتطورات واملستجدات 

اليت متر بها املنطقة العربية واليت فرضت واقعًا جديدًا واملت حتديات جسيمة تستوجب على مجيع مؤسسات 

لعمل العربي املشرتك من منظمات واحتادات التفاعل معها وتطوير براجمها وأهدافها ملواكبتها وتفعيل آلياتها ا

 مبا يتيح التعامل اإلجيابي مع هذه التطورات والتحوالت يف اجملتمعات العربية ومواكبتها للمستجدات الدولية.

 
 



-31- 

 

 السيدات والسادة
 

إن االحتادات العربية املتخصصة تشكل جزءًا مهمًا وأساسيًا يف منظومة العمل العربي املشرتك وتضطلع 

بدور حموري يف إطار هذه املنظومة باعتبارها األذرع الفنية واملهنية وبيوت اخلربة العربية اليت تدعم الروابط 

ت والتدريب وهي اليت تقدم املشورة واخلربة بني أعضائها وتوفر املعلومات الالزمة وإجراء البحوث والدراسا

والنصيحة يف شتى القضايا واألنشطة االقتصادية والتنموية واالجتماعية والثقافية وتقوم بدور حموري لتحقيق 

 طموحات الدول العربية يف التعاون والتنسيق يف جماالت عملها.  
 

اصل فاعلة مع االحتادات العربية وزيادة إن من األهداف األساسية هلذا امللتقى هو إجياد قنوات تو 

تفاعل الدول العربية معها كبيوت خربة عربية داعمة ملنظومة العمل العربي املشرتك، والتعريف والرتويج أكثر 

لالحتادات العربية أعضاء االحتاد وبأهدافها وأنشطتها ، كما أن من أهداف هذا امللتقى هو حتديد األدوار 

ات العربية كممثل للقطاع اخلاص يف منظومة العمل العربي املشرتك، وتوثيق قنوات التواصل املطلوبة من االحتاد

والتنسيق مع االحتادات مبا يتوافق وأهداف وتوجهات جامعة الدول العربية والنظر يف زيادة تفاعل الدول 

يق األهداف اليت أنشأت وتفعيل آليات عمل االحتادات العربية لتحق املتخصصةالعربية مع االحتادات العربية 

ومناقشة  املتخصصةمن أجلها ومعاجلة االزدواجية والتداخل يف املهام واالختصاصات بني االحتادات العربية 

ودراسة الصعوبات والتحديات اليت تواجه وتعرتض عمل االحتادات العربية املتخصصة يف حتقيق أهداف التنمية 

 املستدامة يف املنطقة العربية.  

 

دور االحتادات العربية نا حرصني يف اجتماع هذا العام أن يكون حمور أعمال امللتقى عن "لقد ك
" يف املنطقة العربية 2030النوعية املتخصصة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

وضرورة إشراك هذه االحتادات يف متابعة تنفيذ هذه األهداف. كما يتضمن جدول أعمالكم آخر املستجدات 

والرتتيبات اخلاصة بانعقاد مؤمتر دعم مؤسسات الصغرية واملتوسطة كقاطرة للتنمية االقتصادية الشاملة يف 

شاريع الناجحة يف االحتادات العربية كل املنطقة العربية. وأهمية وضع تصور لعرض بعض التجارب والنماذج وامل

 يف جمال اختصاصه يف اجتماعات امللتقى القادمة.   

 

أكرر شكري وتقديري مرة أخرى لالحتاد العربي للصناعات الغذائية على جهوده الكبرية اليت بذهلا يف 

 نجاح .تنظيم واستضافة هذا امللتقى ، كما أجدد الرتحيب بكم وامتنى لكم دوام التوفيق وال

 

 ،،، وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم
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 كلمة الدكتور هيثم اجلفان
 رئيس االحتاد العربي للصناعات الغذائية

 
 يف
 

 امللتقى الدوري الثالث لالحتادات العربية املتخصصة
ان 
 
 اململكة األردنية اهلامشية -عم
 2019أكتوبر/ تشرين األول  9-10
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 ..كمال الدين حسن عليالسفري معايل 
 

 ..لوزير املفوض حممد خري عبد القادرسعادة ا
 

 ..السادة الرؤساء واألمناء العامون لالحتادات العربية املتخصصة
 

 الكرام.. السيدات والسادة
  

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته....

 

ة، وأعضـاء الوفـود   صـ لالحتـادات العربيـة املتخص  يسعدني أن أرحب باألخوة واألخوات الرؤساء واألمناء العامني 

املشاركني يف امللتقى الدوري الثالث لالحتادات العربية املتخصصة والـذي يععقـد    وعيةنممثلي االحتادات العربية ال

 يف عّمان باململكة األردنية اهلامشية.

 

ة وشعبًا علـى حسـن االسـتقبال وكـرم     ويسرني أن أغتنم هذه املناسبة ألتقدم بالشكر والتقدير لألردن ملكًا وحكوم

 الضيافة العربية األصيلة، وعظيم الشكر مللك األردن على رعايته ودعمه ملؤسسات العمل العربي املشرتك.

 

حتـادات العربيـة   لالحتاد العربي للصناعات الغذائية أن يستضـيف امللتقـى الـدوري الثالـث     كبري لال وإنه لشرٌف

مـني  األ -حتت رعاية معالي السيد أمحـد أبـو الغـيط     ،ردنية اهلامشيةالاململكة ا –املتخصصة هذا العام يف عمان 

 .العام جلامعة الدول العربية

وإنه ملن املصادفات اجلميلة أن نستضيف هذا امللتقى بـالتزامن مـع الـذكرى السـنوية الثالثـة واألربعـني لتأسـيس        

عربية دولية تسعى لعزة ورفعـة األمـة العربيـة    ، كهيئة 7/10/1976االحتاد العربي للصناعات الغذائية يف 

 ودفع مسريتها التنموية لتحقيق أمنها الغذائي.
 

ومواجهـة   ،حتـادات العربيـة يف مواكبـة التطـورات    االد أهمية هذا امللتقى يف الرتكيز علـى دور املنظمـات و  جستت

من عدم االستقرار السياسي وقضايا اجلوع واملشـكالت   خرية،ألونة االتحديات اليت متر بها املنطقة العربية يف اآل

حتـادات العربيـة   الوهذا ما جيعلنا نركـز ونؤكـد بشـكل أكـرب علـى قيـام ا       البيئية والتلوث واالنفجار السكاني،

حتاد واهلدف املرجـو منـه، وبالتـالي تشـكيل     اهمية حتديد دور كل ألضافة إلبالدور املنوط بها على أكمل وجه با

الـدعم   لاعلة متكاملة مبا يتوافق مع أهـداف وتوجهـات منظومـة جامعـة الـدول العربيـة، وتقـديم كـ        احتادات ف
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نتـاج والتجـارة   إلسـتثمار وا الت االواملساندة هلا مـن أجـل وـاوز هـذه العقبـات لتحقيـق التكامـل يف كافـة جمـا         

 .والصناعة واخلدمات

 

حتـادات  الريع البناءة وقصص النجاح املتميـزة مـن قبـل ا   كما نؤكد يف هذا امللتقى على أهمية دعم املقرتحات واملشا

لتنفيذ املشاريع والنشاطات املشـرتكة   بشفافية ودقة، حتادات بالتنسيق والتعاون فيما بينهاالالعربية، وأن تقوم ا

 يف إطار جامعة الدول العربية، وتوحيد املواقف ومحايـة املصـاا العربيـة يف الافـل الدوليـة وتنشـيط التجـارة       

من الغذائي العربي، وإجياد آليـات تعـاون بـني    ألوبناء القدرات ودعم ا يف كافة اجملاالت، ستثماراتالالبينية وا

 .قةالحتادات ذات العالالشركات وا

 

 السيدات والسادة:
دارة للمنظمـات واالحتـادات   إنشـأت " أحرص جامعة الدول العربية علـى دعـم هـذا العمـل ولـذلك       جيب أن نعلم

اهتمام اجلامعة العربية مبؤسسـات القطـاع اخلـاص    على ا يؤكد ممدارة ملنظمات اجملتمع املدني"، إ" و ،العربية"

الـيت أنشـئت مـن    هداف والغايات ن تعمل بصورة مشرتكة لتحقيق األأومؤسسات اجملتمع املدني، وحرصها على 

 .يف كافة جماالت العمل العربي املشرتك أجلها

 

ًا كبرية من االحتادات واملنظمـات العربيـة الـيت تـدفع أمـوااًل ضـخمة وتقـوم بأعمـال         عدادأن هناك أىل كما أشري إ

بـد مـن محايتهـا مـن هـؤالء الـذين يسـعون اىل الرتبـح          فـال  ،لدعم العمل العربي املشرتك وجادة ومشاريع كبرية

مـل بطريقـة   محايـة هـذه االحتـادات الـيت تع    و دعـم  جـل أمـن  العمل علينا مجيعًا  لذا يتوجب ،ويشوهون عملهم

حتـت طائلـة الاسـبة     جامعـة الـدول العربيـة    وختم وشعار وعلم محاية العمل العربي املشرتك واسمونظامية، 

 القانونية.

 

ونتمنى أن تكون أعمال االحتادات ونشاطاتها برعاية كرمية من جامعة الدول العربيـة وبالتنسـيق معهـا وحتـت     

مظلتها حتى تكون هذه األعمال فعالة يف إطار حتقيق التنمية املستدامة الشاملة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ام البيئي واالقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي، وذلك مـن  باملنطقة العربية، واليت حتقق النمو املتوازن بني النظ

خالل حتسني أنظمة التخطيط واإلدارة وإجراء الدراسـات واألاـاث ودعـم االبتكـار، وتـوفري املعلومـات الفنيـة        

واملهنية، والرتويج إلجنازات وأنشـطة منظمـات ومؤسسـات العمـل العربـي املشـرتك مـن خـالل وسـائل اإلعـالم           

ئية واملقروءة واملسموعة مبا خيدم التجارة البينيـة بـني الـدول العربيـة، ودعـم املشـروعات الصـغرية        العربية املر

واملتوسطة ومتويلها، وتبادل اخلربات يف مجيع اجملاالت التخصصية مبا يـدعم العمـل العربـي املشـرتك و قـق      
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باملواطن العربي وتوفر له حياة حرة طموحات الدول العربية يف التعاون والتنسيق يف مجيع اجملاالت اليت تنهض 

 كرمية وتليب احتياجاته يف احلاضر دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

 

ويف اخلتام أمتنى هلذا امللتقى اهلام كل النجاح والتوفيق ملا فيه اخلري ألمتنا العربية، وأرجو أن خنرج بتوصـيات  

ات العربية كممثل للقطاع اخلاص يف منظومة العمل العربي املشرتك، وكمركـز خـربة   لكيفية االستفادة من االحتاد

على طريـق حتقيـق التنميـة املسـتدامة      تطوير األرض واملدن واجملتمعات واألعمال التجاريةتقدم كل ما من شأنه 

 العربية..

 

 وشكرًا حلسن استماعكم والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته....
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