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رقم  الموضـــــــــــــــــوع رقم البند
 الصفحة

ــــــــــــــــد   األول:البن
 

 تقرير األمين العام:
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي. 109متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -
الجوانااا   –(110( و)109نشاااااااااااااااا  اممااانااة العااامااة  يمااا بي  دورتي المجلس ) -

 .االجتماعية

3 

ـــــــان : ــــــــد ال   البن
 

 الملف االقتصاااااااااادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدو  العربية علل مةاااااااااتو  ال مة
 .االجتماعية الجوان   –(31د.ع )
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 البنــــــــد ال الـــــــ :
 

متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة لل مة العربيااااااااااااااااااة التنموية  االقتصادية ت رير حو  
(، والتحضاااااااااااااير لل مة  ي دورتها 20/1/2019)الجمهورية اللبنانية   واالجتماعية

 . (2023الخامةة )الجمهورية اإلةالمية الموريتانية  
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 البنــــــــد الرابــــــــ :
 

بالجمهورية إنشااااااااااا وتموي  المر ل العربي لراار والترا  الحضااااااااااري بمدينة تيبالة 
 .ية الديم را ية الشعبيةالجلائر 
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ــــد ال:ــــامس:  البن
 

 16 التعاو  العربي الدولي  ي المجاالت االجتماعية والتنموية.

ــــد   :الســــادسالبن
 

 : واللجان قرارات المجالس الوزاريةتقارير و 
 ( لاااااااماااااااجااااااالاااااااس ولراا الصاااااااااااااااااااحاااااااة الاااااااعااااااار 56الااااااادورة الاااااااعاااااااادياااااااة ) -

 .(24/3/2022-23)م ر اممانة العامة  

 ( لاااااااماااااااجااااااالاااااااس ولراا الصاااااااااااااااااااحاااااااة الاااااااعااااااار 57الااااااادورة الاااااااعاااااااادياااااااة ) -
 .(22/5/2022)جنيف  

( 67( لمجلس ولراا الشاابا  والرياضااة العر  والدورة )45الدورة العادية ) -
 .(26/5/2022لم تبه التنفيذي )م ر اممانة العامة  

21 
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 البند األول: تقرير األمين العام:

 ( للمجلس االقتصادي واالجتماع .109متابعة تنفيذ قرارات الدورة )  -1

الجوانب  – (110( و)109نشاط األمانة العامة فيما بين دورتــ  المجلس )  -2
 .االجتماعية
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 تقرير األمين العام
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماع 109قرارات الدورة ) متابعة تنفيذ -1
 ( 110( و)109نشاط األمانة العامة فيما بين دورت  المجلس ) -2

 (االجتماعية)الجوانب 
 ــــــــــ

 عرض الموضوع:

عماااااالك ب ح اااااال النياااااال الاااااداخلي للمجلاااااس االقتصاااااادي واالجتمااااااعي، ت اااااول امماناااااة العاماااااة 
تنفيااااااذ قاااااارارات المجلااااااس ونشااااااا  اممانااااااة العامااااااة  يمااااااا بااااااي  بإعااااااداد ت رياااااار حااااااو  متابعااااااة 

 دورتي انع اده.
 

 )التقرير بمجلد مستقل(
 

 المقترح المطلوب:

 اممر معروض علل المجلس الموقر للتفض  باتخاذ ما يراه مناةباك.
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 الثاني:البند 

الملف االقتصادي واالجتماع  لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 
 .االجتماعيةالجوانب  -( 31د.ع )
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 الملف االقتصادي واالجتماع  لمجلس جامعة الدول العربية 
 (31على مستوى القمة د.ع )
 )الجوانب االجتماعية(

 ــــــــــ
 عرض الموضوع:

( 2006( )الخر ول  18( و)2004( )تونس  16الجااامعااة علل مةاااااااااااااتو  ال مااة  ل دورتيااه ) ّلف مجلس  −
، ودراةاااااااة المر وع لل مةولية إعداد الملف االقتصاااااااادي واالجتماعي ؤ المجلس االقتصاااااااادي واالجتماعي بمةااااااا

بشاااااا نها  الت ارير الُمعّدة م  قب  المجالس الولارية العربية والمنيمات العربية المتخصااااااصااااااة وعرض م ترحاته
 علل ال مة العربية.

( ) براير  67د.ع ) (1406)تجدر اإلشارة إلل أ  المجلس االقتصادي واالجتماعل اعتمد بموج  قراره رقل  −
( المعايير التي يتل  ي ضااوئها عرض الموضااوعات االقتصااادية واالجتماعية علل ال مة العربية، و ي 2001

  ما يلل  
ت و   ذه الموضاااااااااااااوعات ذات أولوية نةااااااااااااابية  ل تح يو الت ام  االقتصاااااااااااااادي العربي وتراعي الدور  أ " *  

 الح ومي المباشر وغير المباشر  يها.
 * أ  تت ار  وجهات النير حولها بي  مختلف الدو  العربية بحي  يح و عرضها النتائج المنشودة.

 م  العربي المشترك.* أ  ي و  قد تل بحاها  ي إ ار اآلليات ال ائمة للع
* أ  ت دل لل مة مدعومة بالدراةات وامبحا  الاللمة التي تةاعد  ي اتخاذ ال رارات المناةبة بش نها. وقد أ د 
الولراا علل أ مية الدور الذي يم   أ  ت ول به ال مة  ي معالجة الموضااوعات التي تتولع مةااؤولياتها بي  

 معالجتها التنةيو بي  مختلف  ذه الجهات داخ  الدولة." عدد م  الولارات  ي داخ  الدو  وتت ل 
( بتاريخ 104المتعاقبة بدااك م  الدورة ) تهاعرض الموضوع علل المجلس االقتصادي واالجتماعي  ي دور تل  −

، وأصاادر عدة قرارات تضاامنت عناوي  الموضااوعات 10/2/2022( بتاريخ 109وحتل الدورة ) 5/9/2019
لف االقتصااااااادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدو  العربية علل مةااااااتو  ال مة د.ع الم ترح تضاااااامينها  ي الم

 . 2022( التي تةتضيفها الجمهورية الجلائرية الديم را ية الشعبية  ي نو مبر/تشري  اا  31)
، لمناقشة الموضوعات 21/7/2022-19دورة غير عادية خال  الفترة  االقتصادي واالجتماعيع د المجلس  −

الم ترح تضاااااامينها  ي الملف االقتصااااااادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدو  العربية علل مةااااااتو  ال مة د.ع 
، الذي أشااااار  ي   رته امولل إلل الموا  ة 21/7/2022( د.غ.ع بتاريخ 2341(، وأصاااادر ال رار رقل )31)

دٍد م  الموضااااااوعات االقتصااااااادية واالجتماعية  ي الملف االقتصااااااادي واالجتماعي لمجلس علل تضاااااامي  ع
 (.31جامعة الدو  العربية علل مةتو  ال مة  ي دورته العادية )

 )الملف معروض ف  و يقة مستقلة(
 المقترح المطلوب:

 اممر معروض علل المجلس الموقر للتفض  باتخاذ ما يراه مناةباك.
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 البند الثالث:

ـــر حـــول  ـــة التنمويـــة: تقري ـــة العربي ـــة للقم ـــدورة الرابع ـــرارات ال ـــذ ق ـــة تنفي متابع
( 20/1/2019االقتصــــــــــــادية واالجتماعيــــــــــــة )الجم وريــــــــــــة اللبنانيــــــــــــة: 

والتحضــــــــير للقمــــــــة فــــــــ  دورت ــــــــا ال:امســــــــة )الجم وريــــــــة ا ســــــــ مية 
 (.2023الموريتانية: 

 

 

 

 



8 

 مذكرة شارحة
 بشأن

 متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية تقرير حول 
 ( 20/1/2019)الجم ورية اللبنانية: 

 (2023والتحضير للقمة ف  دورت ا ال:امسة )الجم ورية ا س مية الموريتانية: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 عرض الموضوع:

 
مة العربية التنموية  االقتصااااااااااااااادية واالجتماعية  ي دورتها الرابعة التي انع دت  ي أصاااااااااااااادرت ال  -

الترحي  بدعوة ( 1، الذي نص علل  ")20/1/2019( بتاريخ 70الجمهورية اللبنانية، ال رار رقل )
 العربية ال مة الةااااااااااتضااااااااااا ة الدورة الخامةااااااااااة ال ادمة لمؤتمر الموريتانيةالجمهورية اإلةااااااااااالمية 

اممانة  ت ليف( 2، )2023واالجتماعية، الُم ّرر انع اد ا خال  عال  االقتصاااااااااااااااادية  التنموية
  " العامة بالتنةيو مع الدولة المضيفة لل مة، لإلعداد والتحضير معما   ذه ال مة.

موية  ل مة العربية التنالدورة الرابعة لقرارات أعدت اممانة العامة ت ريراك موجلاك حو  متابعة تنفيذ  -
 . (20/1/2019  الجمهورية اللبنانية –بيروت ) االقتصادية واالجتماعية

 

بمجلد مستقل وسُيناقش : ل اجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة وا عداد للقمة التقرير ]
 [العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية

 

 المقترح المطلوب:
 باتخاذ ما يراه مناةباك.اممر معروض علل المجلس الموقر للتفض  
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 الرابع:البند 
بالجم ورية إنشاء وتمويل المركز العرب  لآل ار والترا  الحضاري بمدينة تيبازة 

 ية الديمقراطية الشعبية.الجزائر 
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 مذكرة شارحة
  بشأن

 إنشاء وتمويل المركز العرب  لآل ار والترا  الحضاري
 بالجم ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةبمدينة تيبازة 

 ــــــــــ

 :عرض الموضوع

المندوبية الدائمة للجمهورية م   10/4/2022( بتاريخ 281/2022تل ت اممانة العامة المذ رة رقل ) -
العربي لراار المر ل "إنشاا وتموي  بند حو  ت ل   يها إدراج ، (1 مر و) الجلائرية الديم را ية الشعبية

، علل مشروع جدو  أعما  بالجمهورية الجلائرية الديم را ية الشعبيةبمدينة تيبالة  "،والترا  الحضاري
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.110الدورة )

بالجمهورية الجلائرية الديم را ية الشعبية  ومذ رة ولارة الا ا ة والفنو  أوضحت مذ رة المندوبية -
م  ت دل الجمهورية الجلائرية الديم را ية الشعبية بالم ترح خال   بدايةك ما تل  ي الموضوع  )المر  تي (،

، ووصوالك إلل توصية الدورة 2003( حو  الترا  اماري والحضاري بنوا شو  ةنة 17المؤتمر العربي )
وة امل ةو دعالتي تتضم  ، 2021ديةمبر  –( للولراا العر  المةؤولي  ع  شؤو  الا ا ة، بدبي 21)

والجلائر إلل اإلةراع  ي تش ي  لجنة مشتر ة لوضع المر ل المشار إليه موضع التنفيذ  ي أقر  
 اآلجا .

، م  المنيمة العربية للتربية والا ا ة 19/8/2022( بتاريخ 561)المذ رة رقل تل ت اممانة العامة  -
( 21(، توضح بعض المرجعيات والبيانات الخاصة بهذا الموضوع، وتفيد ب   الدورة )2مر و والعلول )

( قد أوصت بدعوة منيمة 2021للةادة الولراا العر  المةؤولي  ع  الشؤو  الا ا ية )دبي  ديةمبر 
االل ةو والجمهورية الجلائرية إلل اإلةراع  ي تش ي  لجنة مشتر ة لوضع المر ل موضع التنفيذ  ي 

ر  اآلجا .  ذا، وتؤ د المنيمة ترحيبها بإنشاا  ذا المر ل  ي ضوا ما تتوص  إليه اللجنة الُمشّ لة أق
 م  المنيمة والجمهورية الجلائرية حو   ذا الموضوع. 

 

 المقترح المطلوب:
 .راه مناةباك يتخاذ ما للتفض  باالموقر  المجلساممر معروض علل 

 مذكرة محد ة
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 :الخامس البنـد

 التعاون العرب  الدول  ف  المجاالت االجتماعية والتنموية.
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 مذكرة شارحة

 بشأن
 التعاون العرب  الدول  ف  المجاالت االجتماعية والتنموية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 عرض الموضوع:
الاادولي  ااي المجاااالت االجتماعيااة والتنمويااة،  –تنفيااذاك ل اارارات المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي بشاا   التعاااو  العربااي 

دولي  ااي الاا –( بشاا   التعاااو  العربااي 110-109أعاادت اممانااة العامااة الت رياار المرحلااي التااالي بااي  دورتااي المجلااس )
 المجاالت االجتماعية والتنموية 
  الصين  –أواًل: منتدى التعاون العرب  

 ف  مجال الصحة: -1
، والذي نصااااات 10/2/2022( بتاريخ 109( د.ع )2336أصااااادر المجلس االقتصاااااادي واالجتماعي ال رار رقل ) -

لإلعداد والتحضااااااااااير الجيد لع د الدورة ( علل  "ت ليف اممانة العامة بمواصاااااااااالة اإلجرااات الاللمة 1  رته )اانياك/
 ".2022الاالاة لمنتد  التعاو  العربي الصيني  ي مجا  الصحة، خال  النصف الااني م  عال 

م  بعاااة جااامعااة الاادو  العربيااة  ي ب ي ، التي  9/3/2022بتاااريخ  (2/145)تل اات اممااانااة العااامااة المااذ رة رقل  -
رأي الجان  العربي بش   تحديد  ع  نية للصحة وتنييل امةرة(، تضمنت اةتفةار الجان  الصيني )اللجنة الو 

 وش   انع اد ا. ،موعد انع اد الدورة الاالاة للتعاو  العربي الصيني  ي مجا  الصحة
، إلل المندوبية الدائمة لجمهورية 10/3/2022( بتاريخ 216وجهت اممانة العامة المذ رة رقل ) ، ي  ذا اإل ار -

 مصر العربية إلحا ة ولارة الصحة والة ا  باةتفةار الجان  الصيني حو  تحديد موعد انع اد الدورة الاالاة. 
، م  المندوبية الدائمة لجمهورية 8/5/2022( بتاريخ 1101تل ت اممانة العامة  ي  ذا الشاااااااااااااا   المذ رة رقل ) -

، موعداك النع اد الدورة الاالاة 25/9/2022  ولارة الصحة والة ا  قد اقترحت تاريخ  بمصر العربية، تشير  يها 
 لمنتد  التعاو  العربي الصيني  ي المجا  الصحي والذي ةتةتضيفه جمهورية مصر العربية.

حا ة إل، إلل بعاتها  ي ب ي ، 9/5/2022( بتاريخ 213بنااك علل ما ت دل، وجهت اممانة العامة المذ رة رقل ) -
الجان  الصاايني بموعد ع د الدورة الاالاة للتعاو  العربي الصاايني  ي المجا  الصااحي، الم ترح م  ولارة الصااحة 

، إلل 9/5/2022( بتاريخ 397 ما وجهت اممانة العامة المذ رة رقل ) .والةااااااااااااا ا  بجمهورية مصااااااااااااار العربية
بالموعد الم ترح لع د أعما  الدورة ح وماتهل  ي ة لدو  امعضاااا بشاا   إحا ة ولارات الصااحالدائمة لمندوبيات ال

 الاالاة المشار إليها.
، م  بعاتها  ي ب ي  تشاااااااااااااير  يها برغبة الجان  4/8/2022( بتاريخ 2/443تل ت اممانة العامة المذ رة رقل ) -

امو  م  العال الصااااايني  ي ت جي  اجتماع الدورة الاالاة لمنتد  التعاو  العربي الصااااايني، وأ  يع د  ي النصاااااف 
 .2023ال ادل 

، إلل المندوبيات الدائمة للدو  4/8/2022( بتاريخ 697بنااك علل ما ت دل، وجهت اممانة العامة المذ رة رقل ) -
تهل الموقرة، برغبة الجان  الصاااااايني  ي ت جي  الدورة الاالاة اامعضاااااااا بشاااااا   إحا ة ولارات الصااااااحة  ي ح وم

، باااادالك م  2023، علل أ  يع ااااد  ي النصاااااااااااااف امو  م  العااااال ال ااااادل لمنتااااد  التعاااااو  العربي الصااااااااااااايني
و ي  ذا اإل ار جاري التنةيو مع جمهورية مصر العربية والجان  الصيني بش   تحديد الموعد  .25/9/2022

ضااااا الجديد معما  الدورة الاالاة لمنتد  التعاو  العربي الصااايني، وةاااوف ت ول اممانة العامة بإبالغ الدو  امع
 بالموعد الجديد  ور تحديده.

 مذكرة محد ة
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 ال ندي: - انيًا: منتدى التعاون العرب  
 ف  مجال التعليم والبح  العلم :

 ااي إ ااار اإلعااداد والتحضااير معمااا  الاادورة امولاال لمااؤتمر رؤةاااا الجامعااات العربيااة والهنديااة، وجهاات اممانااة  -
لااادو  امعضااااا، بشااا   اةتضاااا ة الدائماااة لمنااادوبيات الإلااال  5/3/2018( بتااااريخ 5/1383العاماااة الماااذ رة رقااال )

 .2018أعما  الدورة امولل لمؤتمر رؤةاا الجامعات خال  عال 
مااا  المندوبياااة الدائماااة لدولاااة  2/8/2018( بتااااريخ 197رقااال )تل ااات امماناااة العاماااة الماااذ رة  ،و اااي  اااذا اإل اااار -

المااؤتمر امو  لرؤةااا الجامعااات "ضااا ة أعماا  اإلماارات العربيااة المتحادة، تضاامنت ترحيا  جامعااة اإلماارات باةت
بتااريخ  /44605، وقامت امماناة العاماة بتوجياه الماذ رة رقال 2018خال  الربع امخير م  عال العربية والهندية" 

دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة، الدائمااة لمندوبيااة الإلاال الجاناا  الهناادي إل ادتااه بمااا تضاامنته مااذ رة  13/8/2018
مااا  ةااافارة دولاااة الهناااد بال اااا رة،  18/9/2018بتااااريخ   (150/2018)امماناااة العاماااة الماااذ رة  رقااال  تل اااتقاااد و 

 .2018بادالك ما  الرباع امخيار ما  عاال   2019تضمنت  ل  ت جي  ع د الماؤتمر إلال النصاف الاااني ما  عاال 
ة بتحدياد موعاد جدياد لع اد أعماا  و ي  ذا اإل ار قامت اممانة العامة بالتنةيو مع دولة اإلماارات العربياة المتحاد

، وقاماات اممانااة العامااة بالتواصاا  مااع الجاناا  الهناادي إل ادتااه 2019المااؤتمر خااال  شااهر أ تااوبر/ تشااري  امو  
بالموعااد الم تاارح، وتل اات اممانااة العامااة  ااي  ااذا الشاا   مااذ رة ماا  الجاناا  الهناادي تتضاام  تحديااد ن  ااة اتصااا  

 ةامماناااة العاماااة لتنيااايل أعماااا  الماااؤتمر، ولااال تتلاااو امماناااة العاماااة أياااو لبااات تحدياااد ن  اااة اتصاااا  مااا  جانااا  
 .2019مراةالت تفيد بالموا  ة علل ع د المؤتمر خال  شهر أ توبر/ تشري  امو  

قامت اممانة العاماة بمخا باة بعاتهاا  اي نياودلهي للتواصا  ماع الجانا  الهنادي الةاتعجا  الارد حاو   عليه،وبنااك  -
بعااة جامعاة  رئاةاةقامات قاد لماؤتمر، و هاذا امةتجدات للبادا  اي اإلعاداد ل ةا اة اممانة العامة ب يع د المؤتمر ومو 

ولارة بااو ياا  المةاااعد ماادير إدارة غاار  اةاايا وشااما  أ ري يااا الالاادو  العربيااة  ااي نيااودلهي بع ااد اجتماااع مااع الةاايد 
صااا  الجاناا  الهناادي ماا  خااال  ةاافارة ن  ااة اتبيانااات خارجيااة جمهوريااة الهنااد، الااذي أ ااد علاال أنااه قااال بإرةااا  

 .جمهورية الهند بال ا رة، لالتفاو مع اممانة العامة حو  الموعد النهائي لع د المؤتمر
 ي  ذا الش   م  الجان  الهندي، قامت اممانة العامة بالتواصا  ماع المندوبياة الدائماة  ودرد ةونيراك لعدل ورود أي -

، علاال أ  ي ااو  خااال  شااهر المشااار إليااهتحديااد موعااد جديااد لع ااد المااؤتمر  لدولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة وتاال
)ن  اة االتصاا ، وةافارة مجادداك ، وقامت اممانة العامة بالتواص  ماع الجانا  الهنادي 2019ديةمبر/  انو  أو  

بنااااك عليااه، و  ود.رد ةأيااحينهااا جمهوريااة الهنااد بال ااا رة( إل ااادتهل بالموعااد الجديااد الم تاارح، ولاال تتلااو اممانااة العامااة 
تضامنت  ،قامت اممانة العامة بتوجيه ماذ رة  اي  اذا الشا   إلال المندوبياة الدائماة لدولاة اإلماارات العربياة المتحادة

 م  الجان  الهندي.  ودرد ةر انع اد المؤتمر  ي الموعد الم ترح نيراك لعدل تل ي أيذتع
عباار  12/1/2021  لمنتااد  التعااو  العربااي الهنادي بتاااريخ خاال  أعمااا  الادورة الاالاااة الجتمااع  بااار المةاؤوليو  -

رغبتاه باةتضاا ة أعماا  الماؤتمر امو  لرؤةااا الجامعاات حضاورياك "، أبد  الجانا  الهنادي  يديو  ونفرانس"ت نية 
 الهندياةاممانة العامة بالتواص  مع ولارة الخارجية قامت  ع   ذلكو  .2021شهر يونيو/ حليرا   خال  ي الهند 

 ااي نيااوديلهي لموا اااة اممانااة العامااة بمااذ رة رةاامية بالموعااد الم تاارح ماا  الجاناا   ة الجامعااة العربيااةماا  خااال  بعااا
الهندي، وتل ت اممانة العامة  ي  ذا الش   مذ رة م  الجان  الهنادي تفياد  يهاا ت جيا  أعماا  الماؤتمر إلال شاهر 

 ااي و  .انااذاكنااا و فاااع أعااداد اإلصااابات بفيااروس  ور ، وذلااك نيااراك الرت2021  ايوليااو/ تمااول أو شااهر أغةاا س/ 
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لادو  امعضااا إلحاا تهل علمااك بماا جااا الدائماة لمنادوبيات القامت اممانة العاماة بتوجياه ماذ رة إلال  ذا الصدد، 
 . ي مذ رة الجان  الهندي

تل ت اممانة العامة م  ةفارة جمهورية الهند بال ا رة مذ رة حو  ع اد الماؤتمر عبار ت نياة " ياديو  اونفرانس"، بادالك  -
 مااا  لاا  الجاناا  الهناادي ع ااد جلةااة ولاريااة "، 19-ماا  ع ااده حضااورياك، وذلااك  ااي ياا  تااداعيات جائحااة " و يااد
المةااتو  لرؤةاااا الجامعااات، وقاماات اممانااة العامااة  لااولراا التعلاايل العااالي  ااي اليااول امو ، يتبعهااا جلةااات ر يعااة

عباار ت نيااة " يااديو  2021بالتواصاا  مااع ةاافارة جمهوريااة الهنااد بال ااا رة إلحا تهااا بترحيبهااا بع ااد المااؤتمر  ااي عااال 
،  ماا اقترحات 2021 ونفرانس"، واقترحت اممانة العامة  ي  ذا الش   ع د المؤتمر خال  الربع امخير م  عاال 

 .2021 د اجتماع تنةي ي مع الجان  الهندي واتحاد الجامعات العربية خال  شهر أغة س/ ا  أيضاك ع
ةاافارة  –بنااااك علاال مااا ت اادل، نيماات اممانااة العامااة االجتماااع التنةااي ي امو  مااع الجاناا  الهناادي )ولارة الخارجيااة  -

، وتال مناقشاة " ياديو  اونفرانس"ت نية  عبر 12/8/2021جمهورية الهند بال ا رة(، واتحاد الجامعات العربية بتاريخ 
البرنااامج اللمنااي ومشااروع المااؤتمر  مااا تاال مناقشااة محاااور  .الورقااة المفا يميااة للمااؤتمر التااي أعاادتها اممانااة العامااة

 ما تل االتفااو بشا   مبادئي علال ع اد  .، وتل االتفاو علل تش ي  لجنة تنييمية لإلعداد والتنةيو لع د المؤتمرله
وقاماات اممانااة  ". يااديو  اونفرانس"عباار ت نياة  2021مادار يااومي  خاال  شااهر ناو مبر/ تشااري  ااا   علاالالماؤتمر 

بعاد إضاا ة  مشاروع البرناامج اللمنايالعامة  ي  ذا الش   بموا اة ن  ة اتصا  الجان  الهندي بالورقة المفا يمية و 
واقترحات امماناة العاماة  اي  اذا الشا   موعادي  لع اد التي تل مناقشتها  ي ضاوا االجتمااع التنةاي ي، مالحيات ال

، و لباااات ماااا  الجاناااا  الهناااادي اختيااااار 17/11/2021-16أو يااااومي  8/11/2021-7يااااومي    ماااااو المااااؤتمر 
رد الجانا   ةو اي  اذا اإل اار تل ات امماناة العاما .الموعد المناة ، و ذلك موا اتها ب ةماا المتحداي  م  جانبهل

 ،المااؤتمرد ع ااد حيااات حاو  النةااخة المعدلاة علاال الورقاة المفا يميااة، و يماا يتعلااو بموعاالهنادي الااذي تضام  مال
 أ اد الجان  الهندي أنه ةوف يتل موا اة اممانة العامة بالموعد  ي وقت الحو.

موا اتهاا بموعاد ع اد  لةرعة 12/10/2021و 4/10/2021قامت اممانة العامة بمخا بة الجان  الهندي بتاريخ  -
، اقتاااارح ع ااااد المااااؤتمر بتاااااريخ 9/11/2021ماااا  الجاناااا  الهناااادي بتاااااريخ  اك وتل اااات اممانااااة العامااااة رد المااااؤتمر،

، وقاماات اممانااة العامااة بمخا بااة الجاناا  الهناادي  ااي  ااذا الشاا   بتعااذر ع ااد المااؤتمر خااال   ااذا 6/12/2021
  ياتل تحدياد موعاد جدياد خاال  ، علال ألألماناة العاماةاجتمااع مةابو ماع  لتالام   اذا التوقياتالتاريخ، وذلك نياراك 

 .2022النصف امو  م  عال 
 ع اااااد الماااااؤتمر ياااااوميواقترحااااات ، 7/2/2022قامااااات امماناااااة العاماااااة بالتواصااااا  ماااااع الجانااااا  الهنااااادي بتااااااريخ  -

بمالحياااات الجانااا  الهنااادي علااال مشاااروع  تهااااموا ا ت، و لبااا" ياااديو  اااونفرانس"عبااار ت نياااة  12/4/2022 -11
  ، تضامّ 2/3/2022ما  الجانا  الهنادي بتااريخ  اك إل ترونيا اك جدو  امعماا  والمتحاداي ، وتل ات امماناة العاال برياد

 الت  يد علل مشار ة الةيد ولير التعليل  ي جمهورية الهند خال  اليول امو  م  أعما  المؤتمر. 
لادو  الدائماة لمنادوبيات ال، إلال 6/3/2022بتااريخ  (203)اناة العاماة الماذ رة رقال بنااك علل ما ت دل، وجهات امم -

العار  أو  ولراا التعلايل العاالي والبحا  العلمايالةاادة بداا رغباة ا  امعضاا، بش   المشار ة  ي أعما  المؤتمر، و 
ال  جلةااة عماا  حااو   ااي إل ااا  لمااة ا تتاحيااة، و ااذلك ترشاايح ما  يرونااه مناةااباك لت ااديل عارض خاا ما   ااي ح مهاال

 "التعليل االل تروني خال  جائحة  ورونا  خبرات الدو  وأ ض  التجار "ا وتل ت اممانة العاماة ت  ياد مشاار ة عادد
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بااداا رغبااة بعضااهل  بإل اااا  لمااة  ااي الجلةااة اال تتاحيااة، وت ااديل عااروض ب ماا  الةااادة الااولراا الاادو  امعضاااا، وا 
 ."19- و يد"وتجار  دولهل خال  جائحة 

، 9/3/2022تنةي ي الااني مع الجان  الهندي واتحااد الجامعاات العربياة بتااريخ الجتماع االة منيمت اممانة العا -
علل أ  ت ول امماناة العاماة والجانا  الهنادي واتحااد وتل االتفاو ناقش محاور المؤتمر ومشروع البرنامج اللمني، و 

ناا  الهناادي ت لفااة الترجمااة الفوريااة لفعاليااات المااؤتمر وارةااا  الجامعااات العربيااة بإضااا ة متحااداي ، وأ  يتحماا  الجا
 راب  االجتماع باعتباره "الدولة المةتضيفة".

قاماات اممانااة العامااة بتحاادي  الورقااة المفا يميااة ومشااروع البرنااامج اللمنااي  ااي ضااوا الن اشااات التااي تماات خااال   -
اتصااا  الجاناا  الهناادي )ولارة الخارجيااة الهنديااة، وةاافارة   ااةاالجتماااع التنةااي ي الااااني، وقاماات بإرةااالها إلاال ن 

، لموا اة اممانة العاماة بالمتحاداي  لضاما  16/3/2022جمهورية الهند بال ا رة( واتحاد الجامعات العربية بتاريخ 
ما  الجانا  الهنادي حاو  أةاماا المتحاداي ،  ودردأياة و اي ضاوا عادل تل اي  .لة  ي أعما  المؤتمراالمشار ة الفع

لاادو  امعضاااا، الدائمااة لمناادوبيات الإلاال  4/4/2022بتاااريخ ( 288)قاماات اممانااة العامااة بتوجيااه المااذ رة رقاال 
 مر و بها مشروع البرنامج اللمني بدو  المتحداي  م  الجان  الهندي.

اتصااا  الجاناا  الهناادي عباار البريااد  ةالت إلاال ن  اابنااااك علاال مااا ت اادل، قاماات اممانااة العامااة بتوجيااه عاادة مراةاا -
تهل علال مشاروع االةاتعجا  مالحيا الهاتفياة التاي جارت، بجان  المحاداات 31/3/2022-30 يومياالل تروني 

تاو ير الترجماة الفورياة ورابا  ضارورة البرنامج اللمني وموا اة اممانة العامة بالمتحداي  ما  جاانبهل، والت  ياد علال 
بتااااريخ  (158)، وقاماات اممانااة العاماااة بتوجيااه الماااذ رة رقاال ودرد ةأياااحينهااا لاال تتلاااو اممانااة العاماااة و  ،االجتماااع

، وذلاك 5/4/2022الرد  اي موعاد أقصااه موا اتهاا بات لا  ةارعة  ،بال ا رة ةفارة جمهورية الهندإلل  4/4/2022
، ولاال تتلااو 12/4/2022-11مي  ااا  ماا  المفتاارض أ  يع ااد أعمااا  المااؤتمر يااو  هعلماااك أناا ،نيااراك لضاايو الوقاات

عاادل بخصااوص أيضاااك، و لباات اممانااة العامااة ماا  بعاتهااا بنيااودلهي التواصاا  مااع الجاناا  الهناادي  ودرد ةأيااحينهااا 
قال رئيس بعاة الجامعاة بع اد ل ااا ماع المةاؤولي   ،و ي  ذا اإل ار .ردود علل مراةالتها  ي  ذا الش   ةتل يها أي

)أي  7/4/2022 بتااريختل ات امماناة العاماة ماذ رة ما  الجانا  الهنادي ذا الشا  ، و بولارة الخارجية الهندية  اي  ا
باادو  ذ اار ؛ وذلااك ت جياا  موعااد ع ااد المااؤتمر  لاا  خاللهاااي، قباا  الموعااد المحاادد لع ااد المااؤتمر باالاااة أيااال   اا (

ماااع الةاااادة الاااولراا ورؤةااااا الجامعاااات العربياااة و ا اااة الجهاااات تةاااب   اااي إحاااراج امماناااة العاماااة أةااابا ، مماااا 
 بعد ت  يد مشار تهل.المشار ة، 

ماا  ةاافارة جمهوريااة مراةااالت  23/6/2022و 16/6/2022 ترونااي بتاااريخ لريااد اإلعباار البتل اات اممانااة العامااة  -
بهاا مشاروع برناامج العما  ومر او  ،11/8/2022أو  12/7/2022ت ترح  يها ع د المؤتمر بتاريخ  ،الهند بال ا رة

المعااد . وقاماات اممانااة العامااة بااالرد علاال ةاافارة جمهوريااة الهنااد بال ااا رة باا   التاااريخ امو  الم تاارح يتاالام  مااع 
؛ حيا  يةاتقرو أ  التاواريخ الم ترحاة غيار مالئماة لإلعاداد للماؤتمر بشا   جياد ما ع لة عيد امضحل المبارك، 

بشاا   تحديااد موعااد جديااد يناةاا  بالتنةاايو معهااا ماا  الجاناا  الهناادي لعامااة و لباات اممانااة ا، أشااهر 3 التحضااير
 الجانبي .

  :المقترح المطلوب
 اممر معروض علل المجلس الموقر للتفض  باتخاذ ما يراه مناةباك.
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 تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان: :السادسالبند 

 )م ااااااار امماناااااااة العاماااااااة  الصاااااااحة العااااااار ( لمجلاااااااس ولراا 56الااااااادورة العادياااااااة )  -
 23-24/3/2022.) 

 (.22/5/2022)جنيف   ( لمجلس ولراا الصحة العر 57الدورة العادية ) -

( 67( لمجلاااااااس ولراا الشااااااابا  والرياضاااااااة العااااااار  والااااااادورة )45الااااااادورة العادياااااااة ) -
 (.26/5/2022لم تبه التنفيذي )م ر اممانة العامة  

 

 )و يقة مستقلة(
 

 


