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  اإلسكان والتعمير العرباإلسكان والتعمير العرباإلسكان والتعمير العرباإلسكان والتعمير العرب

 
  القطاع االقتصادي
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   والتعمير العرب
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  المادة األولى 

  :ية المعاني المبينة إزاء كل منهايقصد بالمصطلحات التال   :  التعاريف 
  جامعة الدول العربية  :  الجامعـة 

  األمانة العامة لجامعة الدول العربية:   األمانة العامة 
   وزراء اإلسكان والتعمير العرب مجلس  :   المجلس 

  المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب   :  المكتب التنفيذي 
 الدول األعضاء فياإلسكان والتعمير في بأو المختص ؤول سالوزير الم  :  الوزير 

  المجلس
  األمانة الفنية لمجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب   :  األمانة الفنية 

النشاطات التـي يتخـذ المجلـس    تمويل بعض دعم لص صالحساب المخ    :  ب الخاصالحسا
  .قرارات بشأنها

لجان فنية متخصصة دائمة أو محددة المدة والمهام يشكلها المجلس أو    :  اللجان الفنية 
المكتب التنفيذي لبحث موضوعات أو وضع دراسات حول موضوعات 

  .تتعلق بقطاع اإلسكان والتعمير

  ثانيةالمادة ال

  :إنشاء المجلس

أو ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية مجلس يتألف من الوزراء المسؤولين 
  .اإلسكان والتعمير يسمى مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العربالمختصين ب

  المادة الثالثة

  :أهداف المجلس

سكان في مجال اإليهدف المجلس إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية 
  :والتعمير وبخاصة
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تبادل البحوث والتشريعات والدراسات والتجارب العلميـة والعمليـة والـدروس              -1
  .المكتسبة في مجال اإلسكان والتعمير

مراكز البحوث اإلسكانية واإلنشائية ومراكـز      االستفادة من الخبرات القائمة لدى        -2
تلك المراكز في الدول العربيـة      ، والتعاون الفني في إقامة      التدريب الفنية والمهنية  

  .التي ترغب في ذلك
وإقامـة المـؤتمرات    تبادل الخبراء والفنيين والتقنيات والنظم واللـوائح الفنيـة            -3

  .األعضاء الدول بينفي قطاع اإلسكان والتعمير والندوات وورش العمل 
 لتعاون فـي مجـال تمويـل      لاالستفادة من القطاع الخاص والمستثمرين العرب         - 4

 مع التركيـز علـى مـشاريع    ،األعضاءمشروعات اإلسكان والتعمير بين الدول     
  .اإلسكان المنخفض التكاليف

مكاتب عربيـة مـشتركة   لتعاون في إقامة لاالستفادة من القطاعين العام والخاص    -5
  .للدراسات المعمارية والمشاريع السكنية

للتعـاون فـي إقامـة      العرب   االستفادة من القطاعين العام والخاص والمستثمرين         -6
    .صناعات مشتركة لمواد ومعدات اإلنشاء والتعمير

 لتعاون في إقامة شركات عربية مـشتركة        االستفادة من القطاعين العام والخاص ل       -7
  .للمقاوالت تسهم في تنفيذ مشاريع اإلسكان والمرافق

بي في نطـاق      العمل على المحافظة على التراث الحضاري األصيل والطابع العر          - 8
التطور العمراني المعاصر في الوطن العربي مـع اقتـراح األسـاليب الكفيلـة              

  .للمحافظة على مباني هذا التراث
 التنسيق بين الوزارات أو الجهات المختصة باإلسكان والتعمير في الدول األعضاء            -9

  .والجهات األخرى المعنية بالبيئة للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث
  .تبادل التقنيات والوسائل المتعلقة بالوقاية من الزالزل والكوارث الطبيعية  -10
توحيد الجهود في ميدان سالمة البناء واتخاذ التنظيمات الكفيلة لمراقبة وضـمان              -11

 مع ضرورة إدراج معايير ومواصفات خاصـة        هذه السالمة في الوطن العربي      
  .لمواصفات العامة للمبانيبسالمة البناء ضمن المعايير الفنية وا

المعايير الفنية المستخدمة   والمواصفات العامة والمقاييس    وتطوير وتحديث   توحيد    -12
  . وتفعيل تطبيقها تدريجياًبالدول العربية في مجال اإلسكان والتعمير

 مع التركيز علـى مجـاالت       البحث في اقتصاديات البناء ووسائل خفض تكاليفه        -13
  .سكان ذوي الدخل المنخفض واإلسكان الخيرياإلسكان الميسر وإ
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إحداث جوائز على صعيد الوطن العربي لفائدة التقنيـين العـرب والمؤسـسات               -14
العربية العاملين على بلورة الطابع العربي األصـيل فـي المـشاريع اإلسـكانية      

  .والتخطيط العمراني
  المادة الرابعة

  :اختصاصات المجلس

  :حو التالييمارس المجلس عمله على الن
إقرار جدول أعماله ومناقشة الموضـوعات الـواردة بـه وإصـدار القـرارات                -1

  .والتوصيات المناسبة
  .وإقرارها المكتب التنفيذي تقاريرمناقشة   -2
  .إقرار خطة العمل السنوية لألمانة الفنية وبرامج تنفيذها والميزانية المقترحة لها  -3
معالجة قطاعات فرعية من قطاع اإلسـكان والتعميـر         تشكيل لجان فنية متخصصة مهمتها        -4

  .هاتويحدد المجلس بقرار منه أنظمة عمل هذه اللجان على أن ينتهي تشكيلها بانتهاء مهم
  .  إقرار مشاركة المجلس في المؤتمرات والندوات وورش العمل-5

  المادة الخامسة

   :مكان انعقاد المجلس

 بناء ويجوز أن يجتمع في أية دولة عربية يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الجامعة
  .على دعوة منها بموافقة المجلس

  المادة السادسة

  :أدوار االنعقاد

 بناء على دعوة من األمانة العامة وذلك خالل سنةيعقد المجلس اجتماعا دوريا في كل 
 توصيةالربع األخير من السنة ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعا غير عادي بناء على 

  .المكتب التنفيذيمن 
  

  المادة السابعة

  :صحة االنعقاد واتخاذ القرارات

مع مراعاة أحكام ميثاق الجامعة يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي أعضائه 
  .وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين
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  المادة الثامنة

  :رئاسة المجلس

ألبجدي ألسماء الدول تكون رئاسة المجلس دورية لوزير كل دولة حسب الترتيب ا
العربية إذا عقد االجتماع في مقر الجامعة، وتكون الرئاسة لوزير الدولة المضيفة، إذا 
عقد المجلس اجتماعه خارج دولة المقر، وفي كلتا الحالتين تكون نيابة الرئيس لوزير 

  .الدولة التي تلي الدولة التي لها رئاسة المجلس حسب الترتيب األبجدي

   المادة التاسعة
�ي ���  :ا���  ا�

  :                              تة أعضاء كما يليــ يشكل المكتب التنفيذي للمجلس من س-1
الرئاسة السابقة، والرئاسة ( ــة ــــتوى القمــترويكا مجلس الجامعة على مس -

  ).الحالية، والرئاسة الالحقة
 .                         جائي للدول األعضاءثالثة أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب اله -

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

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

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

  . ينتخب المكتب التنفيذي رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع له  -5
ستوى وكيل إذا لم يتمكن الوزير من الحضور ألسباب قاهرة يمكن إنابة مسؤول بم  -6

  وزارة فحسب
  المادة العاشرة

    :أدوار انعقاد المكتب التنفيذي

يعقد المكتب التنفيذي اجتماعين في السنة على األقل ويجوز عقد اجتماعات استثنائية 
  . اثنين أو أكثر من أعضائهطلببناء على 
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  ةالمادة الحادية عشر

                    : رارات والتوصياتمكان انعقاد المكتب التنفيذي وصحة انعقاده واتخاذ الق

يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته في مقر األمانة العامة للجامعة أو في أي دولة عربية 
تستضيفه، وفى هذه الحالة يشارك وزير الدولة المضيفة في المكتب التنفيذي لذلك 

صحيحا االجتماع دون أن يكون له حق التصويت، ويكون اجتماع المكتب التنفيذي 
بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية األعضاء الحاضرين، وفى 

  .حال تساوى األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس

  ةالمادة الثانية عشر

  :مهام المكتب التنفيذي

  .متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس  -1
  .فعه إلى المجلستقديم تقرير سنوي عن نشاطات المكتب التنفيذي ور  -2
ة أو تكليف خبراء ينتشكيل لجان فنية متخصصة محددة المدة والمهام لبحث موضوعات مع    -3

  .واستشاريين لوضع دراسات حول موضوعات تتصل بقطاع اإلسكان والتعمير
  .ع جدول أعمال المجلسوإعداد مشر  -4
فـي حالـة    اتخاذ ما يراه الزما من إجراءات الطوارئ التي تفرضها األحـداث              -5

  .تعرض إحدى المناطق العربية إلى دمار أو تخريب نتيجة الكوارث الطبيعية

  ةادة الثالثة عشرالم

  :األمانة الفنية

  .اإلسكان والتعمير في األمانة العامة أعمال األمانة الفنية للمجلسب  المعنيةدارةاإلتتولى 
  .تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والمكتب التنفيذي  -1
  .د الدراسات الفنية التي يطلبها عمل المجلس أو المكتب التنفيذيإعدا  -2
تجميع وتحليل المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة باإلسكان والتعمير وتعميمها           -3

  .على الدول العربية
التنسيق بين الدول العربية في مجال التدريب المهني وإقامة الندوات العلمية وغيـر               -4

  .مشتركة التي تدعم التعاون العربي في مجال اإلسكان والتعميرذلك من األمور ال
إقامة الصالت مع المنظمات والهيئات العربية واإلقليمية والدولية المتخصصة فـي             -5

مجال اإلسكان والتعمير والعمل على ترجمة البحوث والدراسات التي تضعها هـذه            
  .المنظمات لتعميمها على الدول العربية

وة إلى اللجان الفنية التي يقرر المجلس أو المكتب التنفيذي تكوينها وإعداد توجيه الدع  -6
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  .جداول أعمالها والوثائق الخاصة بها
يـتم  التي  الفنية المتخصصة   اإلعداد الجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان         -7

  .ألعضاءاها وتسجيل المناقشات والقرارات والتوصيات ومن ثم تبليغها إلى الدول يلشكت
بمن تراه من الخبراء والفنيين ألداء مهامها وفق ما هو          االستعانة  لألمانة الفنية   و

  .محدد في برنامج اإلدارة السنوي وفقا لإلجراءات المتبعة في األمانة العامة

  العمل على إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بموضوعات اإلسكان والتعمير بالدول العربية             -8
  .امعة على شبكة االنترنت مع تحديثها دورياووضعها في موقع الج

  ةالمادة الرابعة عشر

  :الحساب الخاص

التـي يتخـذ    ) وليس المشروعات (يحدد للمجلس حساب خاص به لتمويل النشاطات          -1
  .المجلس قرارات بشأنها والتي ال تغطيها موازنة الجامعة

  .حسابيحدد المجلس المبالغ التي يجب رصدها سنويا لتمويل هذا ال  -2
  .تكون نسبة مساهمة الدول األعضاء في تمويل هذا الحساب وفق أنصبتها في ميزانية الجامعة  -3
  لهذا مهمة أمر الصرف بالنسبةاألمين العام المساعد للشؤون االقتصاديةيتولى   -4

وفقا للموازنة المقررة، ويخضع  بموجب الالئحة المالية للحساب الخاص الحساب
  . وفقا لما هو معمول به في األمانة العامةاليةالمالصرف للرقابة 

  ةالمادة الخامسة عشر

  .يعمل بهذا النظام من تاريخ التصديق عليه من الجهات المختصة
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كـانون أول   / يـسمبر الجزائـر، د  (وافق عليه وزراء اإلسكان والتعمير العرب في مؤتمرهم السادس             -

1981.(  

 فـي دور    23/9/1982تـاريخ    ) 78ع  . د – 4218( ول العربية بالقرار رقم      مجلس جامعة الد   هصدق   -

  .انعقاده الثامن والسبعين في تونس
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