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 الفهرس

 
رقم  الموضوع رقم البند

 الصفحة
 البند األول:

 
 :تقرير األمين العام

  .( للمجلس االقتصادي واالجتماعي108متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -
 – (109( و)108فيماااااااااا باااااااااي  دورتاااااااااي المجلاااااااااس ) األماناااااااااة العاماااااااااةنشاااااااااا   -

 الجوانب االجتماعية.

3 

ادي واالجتماااااااعي لمجلااااااس جامعااااااة الاااااادو  العربيااااااة علاااااا  م ااااااتو  الملااااااص االقتصاااااا البند الثانـي:
 الجوانب االجتماعية. –( 31القمة د.ع )
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متابعاااااااااة تنفياااااااااذ قااااااااارارات الااااااااادورة الرابعاااااااااة للقماااااااااة العربياااااااااة التنموياااااااااة  االقتصاااااااااادية  البند الثالث
( والتحضاااااااااااير للقماااااااااااة فاااااااااااي 20/1/2019واالجتماعيااااااااااة )الجمنورياااااااااااة اللبنانياااااااااااة  

 (.2023منورية اإل المية الموريتانية  دورتنا الخام ة )الج
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 10 إنشاء مجلس الوزراء العرب الم ؤولي  ع  شؤو  التعليم. :الرابعالبند 

 98 .التعاو  العربي الدولي في المجاالت االجتماعية والتنموية :الخامسالبند 

 تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان: :السادسالبند 

  ( للمجلاااااااس العرباااااااي لل ااااااااا  والتنمياااااااة )األماناااااااة العاماااااااة3)العادياااااااة الااااااادورة  -
7/12/2021.) 

الشااااااؤو  االجتماعيااااااة العاااااارب )المملاااااااة  وزراء( لمجلااااااس 41)العاديااااااة الاااااادورة  -
 (.23/12/2021العربية ال عودية  

103 
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 :تقرير األمين العام :البنـد األول

ي ( للمجلاااااااااااااااس االقتصااااااااااااااااد108متابعاااااااااااااااة تنفياااااااااااااااذ قااااااااااااااارارات الااااااااااااااادورة ) -1
 واالجتماعي.

 – (109) و (108فيماااااا باااااي  دورتااااااااي المجلاااااس ) األماناااااة العاماااااةنشاااااا   -2
 .ةانب االجتماعيو الج
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 تقرير األمين العام
 ( للمجلس االقتصادي واالجتماعي108متابعة تنفيذ قرارات الدورة ) -1

 (109( و)108فيما بين دورتي المجلس ) األمانة العامةنشاط  -2
 (ةانب االجتماعيو )الج

 ــــــــــ
 

 عرض الموضوع:
عمااااااالا باحاااااااام النلااااااام الااااااداخلي للمجلااااااس االقتصااااااادي واالجتماااااااعي  تقااااااوم األمانااااااة العامااااااة ب عااااااداد 

 .متابعة تنفيذ قرارات المجلس ونشا  األمانة العامة فيما بي  دورتي انعقادهحو  تقرير 
 
 )التقرير بمجلد مستقل(

 
 

 المقترح المطلوب:
 .راه منا باا يتخاذ ما للتفض  باالموقر  المجلساألمر معروض عل  
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 :الثاني البنـد

 ىعلـــــو مســـــتو  جامعــــة الـــــدول العربيـــــةالملــــق االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي لمجلـــــس 
 .الجوانب االجتماعية -( 31) د.عالقمة 
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 علو مستوى القمة ل العربية الدوالملق االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة 
 الجوانب االجتماعية - (31)د.ع 

 اااااااااااااااااااااا

 عرض الموضوع:
( 2006( )الخر اااوم  18( و)2004 )تاااونس  (16ص مجلاااس الجامعاااة علااا  م اااتو  القماااة فااا  دورتيااا  )ال ااا −

ض علي   ودرا ة عر المجلس االقتصاد  واالجتماع  بم ئولية إعداد الملص االقتصاد  واالجتماع  الذ  ي  
ة م  قبا  المجاالس الوزارياة العربياة والمنلماات العربياة المتخصصاة وعارض مقترحاتا  بشااننا عد  التقارير الم  

 عل  القمة العربية.
  (67د.ع ) (1406) عتمااااد بموجااااب قااااراره رقاااامأ  المجلااااس االقتصااااادي واالجتماااااع  الاااا  إشااااارة تجاااادر اإل −

وئنا عاارض الموضااوعات االقتصااادية واالجتماعيااة علاا  القمااة ( المعااايير التااي يااتم فااي ضاا2001  )فبراياار
     وهي اما يل العربية

وتراعااي الاادور  يالعرباا يأ  تاااو  هااذه الموضااوعات ذات أولويااة ن اابية فاا  تحقيااص التااماا  االقتصاااد" * 
 المباشر وغير المباشر فينا. يالحاوم

 حيث يحقص عرضنا النتائج المنشودة.*  أ  تتقارب وجنات النلر حولنا بي  مختلص الدو  العربية ب
 *  أ  ياو  قد تم بحثنا ف  إ ار اآلليات القائمة للعم  العرب  المشترك.

ت اااعد فاا  اتخاااذ القاارارات المنا اابة بشاااننا.  يقاادم للقمااة مدعومااة بالدرا ااات واألبحاااث الالزمااة التاا*  أ  ت  
تتااوزع  يمااة فاا  معالجاة الموضااوعات التااوقاد أاااد الااوزراء علاا  أهمياة الاادور الااذ  يمااا  أ  تقاوم باا  الق

م ؤولياتنا بي  عدد م  الوزارات ف  داخ  الدو  وتت لب معالجتنا التن ايص باي  مختلاص هاذه الجناات 
 داخ  الدولة."

"  واتخاااذ اافاااة 19–نلااراا لللااروص الراهنااة التااي تمااار بنااا الاادو  العربيااة لمواجنااة تاااداعيات جائحااة "اوفيااد  −
( لمجلاس جامعاة الادو  العربياة علا  31قاية م  هذا الفيروس  تم تاجيا  عقاد الادورة )التدابير االحترازية للو 

( 106و ) (105فااي دوراتاا  ) ماا  القاارارات اا االقتصااادي واالجتماااعي عاادد المجلااس وأصاادرم ااتو  القمااة  
 ( 31(  بشاا  اعتماااد الموضااوعات االجتماعيااة المرفوعااة إلاا  القمااة العربيااة فااي دورتنااا )108( و )107و)

التااياد علا   )ثالثااا( فقرت   الذي تضمنت 2/9/2021( بتاريخ 108)د.ع ( 2304خرها القرار رقم )آواا  
روع الملص االقتصادي واالجتماعي لمجلاس جامعاة الادو  شالموضوعات االجتماعية المقترح تضميننا في م
دوراتا  المشاار إليناا أعااله  ي اعتمادها المجلاس فاي تاال(  31العربية عل  م اتو  القماة فاي دورتا  العادياة )

 وهي عل  النحو التالي 
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 اإل ار اال تراتيجي العربي لمنننة العم  االجتماعي. -1
 إنشاء المراز العربي لدرا ات التماي  االقتصادي واالجتماعي بدولة فل  ي . -2
 دعم الجمنورية اليمنية لمواجنة التحديات الصحية واإلن انية. -3
 للعم  الت وعي اوثيقة ا ترشادية.اعتماد اال تراتيجية العربية  -4
 .2030اال تراتيجية العربية للننوض بعم  المرأة في إ ار أهداص التنمية الم تدامة  -5
"دعااوة الاادو  األعضاااء والمنلمااات العربيااة المتخصصااة لموافاااة   ماا  القاارار علاا  (رابعاااا )امااا نصاات الفقاارة  −

الملاص االقتصاادي واالجتمااعي المرفاوع للقماة   األمانة العامة باية موضوعات إضافية تقترح إدراجناا ضام 
 وفص المعايير الم قرة لنذا الغرض  وذلك في أج  أقصاه شنر م  تاريخ ".

( بتاريخ 21/1625/5رقم ) المذارةالقرار  وجنت األمانة العامة  هذا م  رابعاا وفي إ ار متابعة تنفيذ الفقرة  −
ضاااء والمنلمااات العربيااة المتخصصااة  ت لااب موافاتنااا المناادوبيات الدائمااة للاادو  األع إلاا   1/11/2021

بالموضااوعات االجتماعيااة التااي ترغااب فااي إدراجنااا ضاام  الملااص االقتصااادي واالجتماااعي لمجلااس جامعااة 
 الدو  العربية عل  م تو  القمة في دورت  العادية القادمة  وفقاا للمعايير المشار إلينا.

(  الاذي 944( القرار رقام )41االجتماعية العرب في دورت  )أصدر مجلس وزراء الشؤو  وفي هذا اإل ار   −
"الموافقاااة علااا  إعاااال  الريااااض الصاااادر عااا  ماااؤتمر وزراء الشاااؤو  االجتماعياااة   نصااات فقرتااا  ثالثااااا علااا 

 والمجااااالس الوزاريااااة العربيااااة المعنيااااة بالق اعااااات االجتماعيااااة  ومنتااااد  برنااااامج إدارة التحااااوالت االجتماعيااااة
(MOST) ر اااام 19ثااااار المتباينااااة لجائحااااة اوفيااااد "اآلتحاااات عنااااوا  ؤو  االجتماعيااااة العاااارب  لااااوزراء الشاااا  

الاذي تام تنليما  م ارات التعافي في المن قة العربية  ودعم الفئات الضعيفة والنشة في األوبئاة واألزماات"  
لمجلاس ( 31إل  الادورة ) ورفع في المملاة العربية ال عودية   2021دي مبر/ اانو  أو   22- 21يومي 

 .العتمادهجامعة الدو  العربية عل  م تو  القمة 
 

 المقترح المطلوب:
 راه منا باا.ياتخاذ ما لتفض  باألمر معروض عل  المجلس الموقر ل
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 :الثالث البنـد

متابعـــــة تنفيـــــذ قـــــرارات الـــــدورة الرابعـــــة للقمـــــة العربيـــــة التنمويـــــة: االقتصـــــادية 
ـــــــة ) ـــــــة اللبواالجتماعي ـــــــةالجمهوري ( والتحضـــــــير للقمـــــــة فـــــــي 20/1/2019: ناني

 (.2023دورتها الخامسة )الجمهورية اإلسالمية الموريتانية: 

 



 

 

 
 مذكرة شارحة

 بشأن
 متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية 

 ( 20/1/2019)الجمهورية اللبنانية: 
 (2023خامسة )الجمهورية اإلسالمية الموريتانية: والتحضير للقمة في دورتها ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 عرض الموضوع:
 
أصااادرت القماااة العربياااة التنموياااة  االقتصاااادية واالجتماعياااة فاااي دورتناااا الرابعاااة التاااي انعقااادت فاااي الجمنورياااة  -

الجمنورياااااة الترحياااااب بااااادعوة ( 1")   الاااااذي نااااا  علااااا  20/1/2019( بتااااااريخ 70اللبنانياااااة  القااااارار رقااااام )
 االقتصااااادية  التنمويااااة العربيااااة القمااااة ال تضااااافة الاااادورة الخام ااااة القادمااااة لمااااؤتمر الموريتانيااااةاإل ااااالمية 

ر انعقادها خال  عام  األمانة العامة بالتن يص مع الدولة المضايفة  تاليص( 2  )2023واالجتماعية  الم قر 
  " ذه القمة.للقمة  لإلعداد والتحضير ألعما  ه

لقمااااة العربيااااة التنمويااااة  الاااادورة الرابعااااة لقاااارارات أعاااادت األمانااااة العامااااة تقريااااراا مااااوجزاا حااااو  متابعااااة تنفيااااذ  -
 . (20/1/2019  الجمنورية اللبنانية –بيروت ) االقتصادية واالجتماعية

 

 ]التقرير بمجلد مستقل وسُيناقش خالل اجتماع المجلس علو مستوى كبار المسؤولين[ 
 

 

 المقترح المطلوب:
 األمر معروض عل  المجلس الموقر للتفض  باتخاذ ما يراه منا باا.
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 :الرابع البنـد

 إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم.
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 مذكرة شارحة
 بشأن

 إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم
 ــــــــــ

 ض الموضوع:عر 

  والاااذي 2/9/2021( بتااااريخ 2316( القاارار رقااام )108أصاادر المجلاااس االقتصاااادي واالجتماااعي فاااي دورتااا  ) -
 نصت فقرتاه األول  والثانية عل  

 الترحيب بمقترح المملاة األردنية الناشمية ب نشاء مجلس الوزراء العرب الم ؤولي  ع  شؤو  التعليم. -1

ماااع المنلماااة العربياااة للتربياااة والثقافاااة والعلاااوم  واألااديمياااة العربياااة للعلاااوم  تالياااص األماناااة العاماااة بالتن ااايص -2
والتانولوجيااا والنقاا  البحااري  إلعااداد مااذارة تفصاايلية فااي هااذا الشااا   وال لااب ماا  الاادو  األعضاااء موافاااة 
األمانااة العامااة بمالحلاتنااا حااو  الموضااوع  وذلااك فااي موعااد أقصاااه قباا  شاانري  ونصااص ماا  موعااد الاادورة 

 (1)مرفص( للمجلس االقتصادي واالجتماعي." 109لقادمة )ا

( بتاااااااريخ 21/368/5/7/8تنفيااااااذاا للفقاااااارة الثانيااااااة ماااااا  هااااااذا القاااااارار  وجناااااات األمانااااااة العامااااااة المااااااذارة رقاااااام ) -
  إلاا  األ ااتاذ الااداتور الماادير العااام للمنلمااة العربيااة للتربيااة والثقافااة والعلااوم  والمااذارة (2)مرفااص 12/9/2021

  إلا  األ اتاذ الاداتور رئايس األااديمياة العربياة للعلاوم (3)مرفاص 12/9/2021( بتااريخ 21/936/5/7/8رقم )
والتانولوجيا والنق  البحري  بشا  موافاة األمانة العامة بنق ة االتصا  المعنية للمشاراة فاي االجتمااع التن ايقي 

اء مجلااس الااوزراء العاارب الم ااؤولي  عاا  الااذي دعاات لاا  األمانااة العامااة  إلعااداد م ااودة المااذارة التفصاايلية إلنشاا
( بتاااااااااااريخ 21/385/5/7/8شااااااااااؤو  التعلاااااااااايم. امااااااااااا وجناااااااااات األمانااااااااااة العامااااااااااة أيضاااااااااااا المااااااااااذارتي  رقاااااااااام )

  إلاااا  ااااا  ماااا  األ ااااتاذ (5)مرفااااص 19/9/2021( بتاااااريخ 21/386/5/7/8  ورقاااام )(4)مرفااااص 19/9/2021
لااوم  و ااعادة الااداتور رئاايس األااديميااة العربيااة للعلااوم الااداتور الماادير العااام للمنلمااة العربيااة للتربيااة والثقافااة والع

والتانولوجيااا والنقاا  البحااري  مرفااص بنمااا مشااروع الم ااودة األوليااة للمااذارة التفصاايلية التااي أعاادتنا األمانااة العامااة 
 في هذا الشا   تمنيداا لمناقشتنا في االجتماع التن يقي المشار إلي .

  بمشااااراة ال ااايدة ال ااافيرة الاااداتورة رئااايس 20/9/2021التن ااايقي بتااااريخ ع قاااد بمقااار األماناااة العاماااة االجتمااااع  -
ق اااااع الشااااؤو  االجتماعيااااة  و ااااعادة الااااداتور رئاااايس األااديميااااة العربيااااة للعلااااوم والتانولوجيااااا والنقاااا  البحااااري  

و  باإلضاااافة إلااا  إدارة التربياااة والتعلااايم والبحاااث العلماااي ووحااادة التن ااايص والمتابعاااة بماتاااب رئااايس ق ااااع الشاااؤ 
االجتماعية  فضالا ع  مشاراة عدد م  الخبراء م  جانب االااديمية. وقاد شاارك عبار تقنياة "فياديو ااونفرانس" 
األ ااتاذ الااداتور الماادير العااام للمنلمااة العربيااة للتربيااة والثقافااة والعلااوم  وعاادد ماا  الخبااراء ماا  المنلمااة  وبحااث 

ناااة العاماااة  إلباااداء المالحلاااات والااارأي حولناااا  وانتنااا  االجتمااااع مشاااروع الماااذارة التفصااايلية التاااي أعااادتنا األما
االجتماع إل  أ  تقوم ا  م  منلماة االلا او واألااديمياة ب ر اا  مالحلاتنماا اتاباةا إلا  األماناة العاماة  وفقااا 
للمواعيااد المتفااص علينااا وبناااء علاا  البرنااامج الزمنااي لتنفيااذ قاارار المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي الااذي أعدتاا  

 انة العامة.األم

" 

 مذكرة ُمحّدثة
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  إلاا  األ ااتاذ الااداتور (6)مرفااص 21/9/2021( بتاااريخ 21/392/5/7/8وجناات األمانااة العامااة المااذارة رقاام ) -
( بتاااااااااريخ 21/391/5/7/8الماااااااادير العااااااااام للمنلمااااااااة العربيااااااااة للتربيااااااااة والثقافااااااااة والعلااااااااوم  والمااااااااذارة رقاااااااام )

ة للعلاااوم والتانولوجياااا والنقااا  البحاااري    إلااا  األ اااتاذ الاااداتور رئااايس األااديمياااة العربيااا(7)مرفاااص 21/9/2021
والجااادو  الزمناااي لتنفياااذ قااارار المجلاااس  20/9/2021مرفاااص بنماااا تقريااار االجتمااااع التن ااايقي الاااذي عقاااد بتااااريخ 

( المشاااار إليااا   و لبااات موافاتناااا بمالحلاااات المنلماااة واألااديمياااة حاااو  2316االقتصاااادي واالجتمااااعي رقااام )
وفاص ماا تام االتفااص  26/9/2021تنا األمانة العامة  وذلك في موعاد أقصااه مشروع المذارة التفصيلية التي أعد

 علي  في االجتماع التن يقي.

  ماا  األ ااتاذ الااداتور (8)مرفااص 26/9/2021( بتاااريخ 375/532/2021تلقاات األمانااة العامااة المااذارة رقاام ) -
ديالت األااديمياة علا  م اودة الماذارة رئيس األااديمية العربية للعلوم والتانولوجياا والنقا  البحاري  مرفاص بناا تعا

التفصاايلية التااي أعاادتنا األمانااة العامااة  والتااي تاام مناقشااتنا فااي االجتماااع التن اايقي المشااار إلياا   وأااادت مااذارة 
االااديميااة فااي مجماا  مالحلاتنااا علاا  الترحيااب ب نشاااء مجلااس الااوزراء العاارب الم ااؤولي  عاا  شااؤو  التعلاايم  

المبادرات م  جانب االااديمياة لادعم األماناة الفنياة للمجلاس المقتارح  فضاالا عا   وتضمنت التعديالت عدداا م 
 اقتراح ا تضافة األااديمية الجتماعات  وأنش ت .

  ما  األ اتاذ الاداتور 24/9/2021( بتاريخ 523تلق  معالي األمي  العام لجامعة الدو  العربية  المذارة رقم ) -
يااة والثقافااة والعلااوم  والتااي أشااارت إلاا  أ  النيااا  المقتاارح يت ااابص فااي أهدافاا  الماادير العااام للمنلمااة العربيااة للترب

ومنام  وبرامج  مع غايات المنلمة العربية للتربياة والثقافاة والعلاوم   بقااا لماا نا  عليا  د اتور المنلماة  اماا 
( بتاااريخ 88) ( د.ع1898( ماا  قاارار المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي رقاام )6أشااارت أيضاااا إلاا  الفقاارة رقاام )

  الخا  بضواب  ومعايير إنشاء منلمات عربية متخصصة جديدة  والذي يمنع إنشااء منلماات 15/9/2011
جديدة يشا  إنشاؤها ازدواجية مع منلمات أو مجالس وزارياة قائماة  واختاتم مذارتا  بال لاب ما  معاالي األماي  

شاااا  مقتااارح إنشااااء مجلاااس للاااوزراء العااارب العاااام ب عاااادة النلااار فاااي قااارار المجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي ب
( بتااريخ 522الم ؤولي  ع  شؤو  التعليم. اما تلقت األمانة العامة )ق اع الشؤو  االجتماعية(  الماذارة رقام )

  وتتضم  نفس الرأي المشار إلي  في الخ اب الموج  إلا  معاالي األماي  (9)مرفصم  المنلمة  24/9/2021
 العام.

عااام لجامعااة الاادو  العربيااة  اجتماعاااا مااع األ ااتاذ الااداتور رئاايس المنلمااة العربيااة للتربيااة عقااد معااالي األمااي  ال -
والثقافااة والعلااوم  وال اايد الااداتور رئاايس األااديميااة العربيااة للعلااوم والتانولوجيااا والنقاا  البحااري  بحضااور ال اايدة 

األماناة العاماة  وذلاك فاي إ اار  بمقار 12/10/2021ال فيرة الداتورة رئيس ق اع الشؤو  االجتماعية  بتااريخ 
( المشار إلي   حيث أاد معالي األمي  العاام علا  تنفياذ 2316تنفيذ قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )

 مت لبات قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  وفقاا لما نصت علي  بنود القرار.

  والمااااااذارة رقاااااام (10)مرفااااااص 41/10/2021( بتاااااااريخ 430/5/7/8وجناااااات األمانااااااة العامااااااة المااااااذارة رقاااااام ) -
  إل  ا  م  األ تاذ الداتور رئيس المنلماة العربياة للتربياة (11)مرفص 14/10/2021( بتاريخ 431/5/7/8)

والثقافة والعلوم  وال يد الداتور رئيس األااديمية العربية للعلوم والتانولوجياا والنقا  البحاري  مرفاص بنماا الم اودة 
التفصااايلية التاااي أعااادتنا األماناااة العاماااة بعاااد تضااامي  مالحلاااات األااديمياااة العربياااة للعلاااوم  الثانياااة مااا  الماااذارة

والتانولوجيااا والنقاا  البحااري المشااار إليناااا  و لباات األمانااة العامااة موافاتناااا بالمالحلااات حااو  الم ااودة الثانياااة 
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لمملااة األردنياة الناشامية   وذلاك حتا  يت ان  إر االنا إلا  ا17/10/2021للمذارة التفصيلية في موعد أقصااه 
بوصفنا صاحبة المقترح  وتعميمنا عل  الادو  األعضااء. وقاد تلقات األماناة العاماة فاي هاذا الشاا  الماذارة رقام 

  مااا  األااديمياااة العربياااة للعلاااوم والتانولوجياااا والنقااا  (12)مرفاااص 18/10/2021( بتااااريخ 375/588/2021)
 عل  الم ودة الثانية للمذارة التفصيلية.البحري  تفيد فينا بعدم وجود أية مالحلات 

  (13)مرفاص 19/10/2021( بتااريخ 21/797/5/7/8بناءا عل  ما تقدم  وجنات األماناة العاماة الماذارة رقام ) -
لادو  األعضاااء  مرفااص بنااا الم اودة الثانيااة ماا  المااذارة التفصايلية  ت لااب فينااا إحالتنااا الدائمااة لمناادوبيات الإلا  

باالتعليم والتعلايم العاالي والبحاث العلماي  وموافااة األماناة العاماة باياة مالحلاات حولناا فاي  إل  الوزارات المعنياة
  وذلك حت  يت ن  تضمي  المالحلات عل  الماذارة التفصايلية  وما  ثام إر االنا 12/12/2021موعد أقصاه 

( 109ورة )أي قبااا  )شااانري  ونصاااص مااا  انعقااااد الاااد 22/12/2021مااارة أخااار  إلااا  الااادو  العربياااة قبااا  ياااوم 
 للمجلس االقتصادي واالجتماعي( وذلك وفقاا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في هذا الشا .

( منلماات واتحاادات 8تجدر اإلشارة إل  أ  الماذارة التفصايلية الثانياة أخاذت فاي االعتباار أ  هنااك أاثار ما  ) -
ض المجاالس الوزارياة العربياة المتخصصاة  ولجا  عربية تعم  في مجا  التعليم والبحث العلمي  فضالا ع  بعا

 بشا  مباشر وغير مباشر  اما أ  المذارة التفصيلية رازت عل  وضع الرؤ  والحلو  بالترايز عل  ما يلي 
 تالفي االزدواجية في العم  بي  اافة مؤ  ات العم  العربي المشترك المعنية باافة أشاا  التعليم. -1
 العاملة في مجا  التعليم تحت مللة المجلس المقترح. توحيد وعدم تشتيت الجنود العربية -2
أ  يقااوم المجلااس الااوزاري بوضااع ال يا ااات ذات الصاالة بااالتعليم باافااة أشاااال  فااي المن قااة العربيااة  وبمااا  -3

 يدعم جنود منلمات العم  العربي المشترك والمجالس واللجا  ذات الصلة  ا  وفص اختصاص .
إلا  تنفياذ المواثياص والمعاهادات والخ ا  الدولياة واإلقليمياة ذات الصالة   دعم جنود الادو  األعضااء الرامياة -4

   وباألخ  الندص الرابع والغايات ذات الصلة ضم  الخ ة.2030ال يما خ ة التنمية الم تدامة 
فااتآ آفاااص ومجاااالت التعاااو  اإلقليمااي والاادولي وبناااء الشاارااات رفيعااة الم ااتو  وضاام  منتااديات التعاااو   -5

 ولي.العربي الد
األخاااذ فاااي االعتباااار اافاااة الم اااتجدات ذات الصااالة بالعملياااة التعليمياااة والت اااور التانولاااوجي  والتعلااايم فاااي  -6

حاااالت ال ااوارأل واألزمااات  وغياار ذلااك ماا  األهااداص والغايااات وو ااائ  التنفيااذ وبمااا يعاازز العماا  العربااي 
الواعادة القاادرة علا  المناف اة عربيااا المشترك في اافة أشاا  التعليم  وبما ي انم فاي إعاداد الااوادر العربياة 

ودولياااا  وضااما  التعلاايم للجميااع بااالجودة والمحتااو  الم لااوبي  بمااا يمااا  ماا  إيجاااد العماا  الالئااص  وتحقيقاااا 
 لمبدأ "عدم ترك أحد خلص الراب".

ة   مااا  المنلماااة العربياااة للتربيااا(14)مرفاااص 28/10/2021( بتااااريخ 608تلقااات األماناااة العاماااة الماااذارة رقااام ) -
  14/10/2021( بتاااريخ 430/5/7/8والثقافااة والعلااوم  التااي تضاامنت ا ااتالمنا مااذارتي  األمانااة العامااة رقاام )

  والمرفص بنما الم ودة الثانية ما  الماذارة التفصايلية الموجناة 19/10/2021( بتاريخ 21/797/5/7/8ورقم )
لمااذارة التفصاايلية لاام ت ااتوعب مضاامو  إلاا  الاادو  األعضاااء  وأشااارت مااذارة المنلمااة فااي هااذا الشااا  إلاا  أ  ا

  با اااتثناء إشاااارة 24/9/2021( بتااااريخ 522التصاااور الاااذي أعدتااا  األلا اااو المر ااا  بخ ااااب المنلماااة رقااام )
مقتضبة وهي )ال تر  ما يدعو إلنشاء هذا المجلاس  وأنا  تاارار لجنودهاا(  والغرياب فاي األمار أ  الماذارة رقام 

 ا و أن  ا تلمنا هي تعميم موج  للدو  األعضاء وليس لأللا و.( التي أشار مدير األل21/797/5/7/8)
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 : تلقت األمانة العامة المذكرات التالية من الدول األعضاء
 :سلطنة عمان

ماااا   (15)مرفااااص 22/9/2021( بتاااااريخ 3900/50140/3476/2021تلقاااات األمانااااة العامااااة المااااذارة رقاااام )
وياادها بمنااام وأهااداص مجلااس الااوزراء العاارب الم ااؤولي  عاا  المندوبيااة الدائمااة المااوقرة ل اال نة عمااا   ت لااب تز 

شااؤو  التعلاايم  حتاا  يت اان  إبااداء الاارأي فااي هااذا الموضااوع  وقاماات األمانااة العامااة بااالرد علاا  مااذارة المندوبيااة 
والتااي تفيااد بااا  األمانااة  (16)مرفااص 14/10/2021( بتاااريخ 21/776/5/5/08المااوقرة بموجااب مااذارتنا رقاام )

بالمااذارة التفصاايلية بعااد االنتناااء مننااا وفقاااا  لاادو  األعضاااءالدائمااة لمناادوبيات الم بتزويااد اافااة العامااة  ااوص تقااو 
  ( م  قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي.2للفقرة رقم )

 :المملكة األردنية الهاشمية
( بتاااااريخ 3/2963تلقاااات األمانااااة العامااااة مااااذارة المندوبيااااة الدائمااااة المااااوقرة للمملاااااة األردنيااااة الناشاااامية رقاااام ) -

  مرفاااص بناااا خ ااااب  معاااالي وزيااار التربياااة والتعلااايم  والتعلااايم العاااالي والبحاااث العلماااي (17)مرفااص 2/11/2021
الموج  إل  وزراء التعليم  والتعليم العالي والبحث العلمي في الدو  األعضاء  والتاي تضامنت التااياد علا  قارار 

ألردني  واإلفادة بعدم ازدواجية هذا المقتارح ماع ماا تقاوم با  المجلس االقتصادي واالجتماعي بالترحيب بالمقترح ا
المنلمة العربياة للتربياة والثقافاة والعلاوم  واإلفاادة ااذلك باا  المنلماة ت عاد واحادة ما  ضام  عادد ما  المنلماات 
واالتحااادات العربيااة األخاار  المعنيااة بموضااوعات التعلاايم باافااة ق اعاتاا   بشااا  مباشاار وغياار مباشاار  وأوردت 

ذارة الوزير األردني أمثلة عل  ذلك وفي مقدمتنا األااديمية العربية للعلوم والتانولوجيا والنق  البحاري ومنلماة م
 العم  العربية  واتحاد الجامعات العربية والمنلمة العربية للتنمية اإلدارية وغيرها.

ااااد علااا  أهمياااة إنشااااء هاااذا أوضاااحت ماااذارة معاااالي الاااوزير األردناااي أ  الم اااتجدات والت اااورات والتحاااديات  تؤ  -
المجلااس  بمااا يمااا  ماا  تح ااي  التعلاايم بمختلااص ق اعاتاا   وعلاا  أ  تنضااوي اافااة األجناازة العاملااة فااي التعلاايم 
تحاات هااذا المجلااس ابيااوت خباارة وبمااا يمنااع االزدواجيااة بيننااا  مؤاااداا علاا  اناا  األماار غياار المتااوفر فااي الوضااع 

 الحالي.
وزيااار التربياااة والتعلااايم والتعلااايم العاااالي والبحاااث العلماااي  معاااالي الاااوزير  لبااات المندوبياااة الماااوقرة إر اااا  خ ااااب -

قامات األماناة العاماة ي ر اا  الخ اااب إلا  معاالي وزارء التعلايم فااي الادو  العربياة  و  بالمملااة األردنياة الناشامية
 .3/11/2021بتاريخ  1446/3إل  معالي وزراء التعليم في الدو  العربية بموجب مذارة األمانة العامة رقم 

 :الجمهورية اليمنية
  ما  المندوبياة الدائماة (18)مرفاص3/11/2021( بتاريخ 3705/100/2021تلقت األمانة العامة المذارة رقم ) -

للجمنورياة اليمنياة  تفيااد فيناا بعادم وجااود أي مالحلاات لادينا حااو  الم اودة الثانياة ماا  الماذارة التفصايلية التااي 
مذارة مندوبية الجمنورية اليمنياة دعمناا مقتارح المملااة األردنياة الناشامية ب نشااء أعدتنا األمانة العامة  وأادت 

الدائمااة مناادوبيات الالعاارب الم ااؤولي  عاا  شااؤو  التعلاايم  وقاماات األمانااة العامااة بتعميمنااا علاا   الااوزراءمجلااس 
 .4/11/2021( بتاريخ 21/845/5/7/8وفص مذارتنا رقم ) لدو  األعضاءل

 :دولة فلسطين
  ما  المندوبياة (19)مرفاص 19/10/2021( بتااريخ 2021م ص//2076/10األمانة العاماة الماذارة رقام ) تلقت -

الدائماة المااوقرة لدولاة فل اا ي   مرفاص بنااا خ ااب معااالي الااداتور وزيار التعلاايم العاالي والبحااث العلماي فااي دولااة 
يم  ااحاااد المجاااالس الوزارياااة فل ااا ي   بتايياااد قااارار إنشااااء مجلاااس للاااوزراء العااارب الم اااؤولي  عااا  شاااؤو  التعلااا
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المتخصصة لقيادة العم  العربي المشترك في مجا  التعليم  وبماا يادعم الجناود العربياة لتنفياذ النادص الراباع ما  
والغايااات ذات الصاالة  وبمااا ي اانم فااي إعااداد الاااوادر العربيااة الشااابة القااادرة علاا  المناف ااة عربياااا  2030خ ااة 

العماا  الالئااص. وفااي هااذا اإل ااار قاماات األمانااة العامااة بتعماايم خ اااب معااالي ودولياااا ويي اار لناام الحصااو  علاا  
( بتااااااااريخ 21/802/5/7/8بموجاااااااب ماااااااذارتنا رقااااااام )لااااااادو  األعضااااااااء الدائماااااااة لمنااااااادوبيات الالاااااااوزير علااااااا  

  إلر اااال  إلااا  الاااوزارات المعنياااة باااالمجلس االقتصاااادي واالجتمااااعي والاااوزارات المعنياااة باااالتعليم 19/10/2021
 العالي والبحث العلمي للتفض  بالعلم. والتعليم

 :الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
( بتااااااااريخ 599تلقااااااات األماناااااااة العاماااااااة ماااااااذارة المندوبياااااااة الدائماااااااة للجمنورياااااااة اإل اااااااالمية الموريتانياااااااة رقااااااام ) -

  والتي تدعم الموقص الاذي تقادمت با  األلا او بشاا  إنشااء المجلاس  وقامات األماناة (20)مرفص 4/11/2021
 .11/11/2021( بتاريخ 21/885/5/7/08وفص مذارتنا رقم )الدائمة مندوبيات الالعامة بتعميمنا عل  
 :الجمهورية التونسية

  ماا  المندوبيااة الدائمااة للجمنوريااة (21)مرفااص 9/11/2021( بتاااريخ 744تلقاات األمانااة العامااة المااذارة رقاام ) -
ات التااي ب نااي علينااا موقااص المنلمااة العربيااة للتربيااة التون ااية  ت لااب فينااا إ ااالع الاادو  األعضاااء علاا  الحيثياا

والثقافااة والعلااوم  ومعرفااة رأي األااديميااة العربيااة للعلااوم والتانولوجيااا والنقاا  البحااري بشااا  مقتاارح إحااداث مجلااس 
للااوزراء العاارب الم ااؤولي  عاا  شااؤو  التعلاايم باعتبارهمااا ماا  بيااوت الخباارة التااي يمااا  اال ااتئناس برأينمااا  امااا 

م  األمانة العامة تعميم األوراص المتضمنة آراء المنلمتي  العربيتي  المشار إلينما عل  اافاة المنادوبيات  لبت 
الدائمااة  امااا  لباات المندوبيااة الدائمااة تضاامي  مختلااص اآلراء فااي المااذارة التفصاايلية التااي يااتم إعاادادها بالتن اايص 

 ( المشار إلي .2316ادي واالجتماعي رقم )مع المنلمتي   ح ب الفقرة الثانية م  قرار المجلس االقتص
( بتااااااااااااااريخ 791تلقااااااااااااات األماناااااااااااااة العاماااااااااااااة ماااااااااااااذارة المندوبياااااااااااااة الدائماااااااااااااة للجمنورياااااااااااااة التون اااااااااااااية رقااااااااااااام ) -

  تؤاااد علاا   لااب موافاتنااا بمالحلااات األااديميااة واأللا ااو حااو  مقتاارح المجلااس  (22)مرفااص 22/11/2021
 . 20/9/2021ومحضر االجتماع التن يقي الذي ع قد بتاريخ 

  والتاي تضاامنت رفاض الجمنوريااة (23)مرفاص 15/12/2021( بتاااريخ 848تلقات األماناة العامااة الماذارة رقام ) -
التون ية لمقترح إنشاء المجلس  وأرفقت بنا العناصر التي أ  س علينا الجاناب التون اي موقفا   حياث أوضاحت 

 مع مذارة المندوبية الموقرة النقا  التالية  مذارة وزارة الشؤو  الخارجية والنجرة للتون يي  بالخارج المرفقة
تجديااد التاازام تااونس باإل اانام الفاعاا  فااي تعزيااز نجاعااة آليااات العماا  العربااي المشااترك بالتن اايص مااع الاادو   •

 العربية الشقيقة واألمانة العامة.
  مزياااد تاايااد حااار  تااونس بحاااام احتضاااننا لمقااار المنلماااة العربيااة للتربياااة والثقافااة والعلاااوم )ألا ااو( علااا •

 تعزيز دورها في المن قة العربية وتامي  اافة أ باب نجاحنا لتحقيص أهدافنا في مجاالت اختصاصاتنا.
تم ك تونس بالناي بمنلومة العم  العربي المشترك ع  ا  ما ما  شاان  أ  يخا  باالتوافص العرباي وي رباك  •

لااس التنفيااذي لأللا ااو بتاااريخ االن ااجام بااي  مختلااص مؤ  ااات   ال اايما فااي ضااوء القاارار الصااادر ماا  المج
   بشا  مقترح إنشاء المجلس.31/10/2021

التاايد عل  الدور النام الذي تض لع ب  االلا و منذ إنشاائنا فاي تن ايص ال يا اات العربياة ووضاع الارؤ   •
 والباارامج والمشاااريع المشااتراة ماا  أجاا  الننااوض بالق اعااات التربويااة والعلميااة والثقافيااة وت ويرهااا  واعتماااد

 هذه المنلمة المتخصصة ابيت خبرة في المن قة العربية في هذه المجاالت.
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العمااا  علااا  الحيلولاااة دو  تااااريس االزدواجياااة والتضاااارب باااي  مؤ  اااات العمااا  العرباااي المشاااترك  وذلاااك  •
التزاماااا ماا  تااونس علاا  غاارار بقيااة الاادو  األعضاااء باألمانااة العامااة  بمقاصااد م اايرة اإلصااالح والت ااوير 

 لومة العم  العربي المشترك وتامي  نجاعتنا.وترشيد من
أشااارت المااذارة إلاا  اإلخااالالت اإلجرائيااة فااي عاارض المقتاارح ماا  خااال  عاادم مراعاتاا  للقاارارات واألنلمااة  •

نشاااااء هياااااا  أو  واإلجااااراءات الخاصااااة بعاااارض الموضااااوعات علاااا  المجلااااس االقتصااااادي واالجتماااااعي وا 
( الصاااادر عااا  الااادورة 2231ادي واالجتمااااعي رقااام )مؤ  اااات جديااادة  مشااايرة إلااا  قااارار المجلاااس االقتصااا

  بشااااااا  تح ااااااي  أ اااااااليب عاااااارض المواضاااااايع علاااااا  المجلااااااس االقتصااااااادي 3/9/2019( بتاااااااريخ 104)
يوماااا مااا  التاااريخ المحااادد  45واالجتماااعي  والااذي يااان  علاا  وجاااوب موافاتاا  بمقترحاااات المواضاايع قبااا  

( الصاادر عاا  1437قتصااادي واالجتمااعي رقام )النعقااد دورة المجلاس  اماا أشااارت إلا  قارار المجلاس اال
( المتعلاص بضاواب  ومعاايير إنشااء المنلماات العربياة المتخصصاة الجديادة أو المجاالس 69الدورة العادياة )

الوزاريااة  وأناا  ال يجيااز إنشاااء هياااا  بديلااة تت ااابص مااع األهااداص والمنااام مااع المؤ  ااات القائمااة  موضااحة 
الوزارياااة المتخصصاااة والمنلماااات ذات الصااالة فاااي ضااارورة إحالاااة مالحلاااة تجااااوز صاااالحيات المجاااالس 

 المقترح إلينا وأخذ رأينا قب  عرض  عل  المجلس االقتصادي واالجتماعي.
للتالياااص الصاااادر  19/10/2021( بتااااريخ 21/797/5/7/08عاادم ا اااتجابة ماااذارة األماناااة العاماااة رقااام ) •

 يرية بالتن ايص ماع األلا او واألااديمياة العربياة ع  المجلس االقتصادي واالجتماعي بشا  إعداد مذارة تف
للعلوم والتانولوجيا والنق  البحري  قصد بحث األهمياة والجادو  وعادم االزدواجياة وتاداخ  المجلاس المقتارح 

 مع مؤ  ات عربية قائمة.
صالح جامعاة الادو  العربياة وتوصايات اللجاا  الم شا • الة عدم التقيد بقرارات مجلس الجامعة بشا  ت وير وا 

لنذا الغرض والفرص المنبثقة عننا  خاصة توجننا ب رجاء إنشاء أي هياا  جديادة لحاي  االنتنااء ما  ملاص 
صالح جامعة الدو  العربية.  ت وير وا 

أ  مقترح إنشاء مجلس الاوزراء العارب الم اؤولي  عا  شاؤو  التعلايم يتقاا ع ماع األهاداص والمناام الموالاة  •
هاادار للمااوارد والجنااود وأ  ذلااك يتعااارض مااع قاارار إلاا  االلا ااو  بمااا يترتااب عناا  ازد واجيااة فااي المنااام وا 

  مشيرة إل  عما  االلا او بالتن ايص 13/9/2011( بتاريخ 136( في الدورة )7372مجلس الجامعة رقم )
التام مع األمانة العامة بالجامعة العربية و عي الدو  األعضاء فينا إل  دعام المنلماة وت اوير أدائناا فاي 

تصاصاااتنا  وتحاار  علاا  عاادم تشااتيت جنودهااا لتاااو  بياات خباارة فااي مجااا  التربيااة والتعلاايم فااي اافااة اخ
الااو   العربااي  موضااحة أ  المجلااس المقتاارح إنشااائ  لاام يااراع اخااتالص التنلاايم المؤ  اااتي والنيالااي فااي 

البلااد الاادو  األعضاااء  علاا  عاااس مااؤتمرات منلمااة االلا ااو الق اعيااة المراعيااة لتعااداد مرااااز القاارار فااي 
الواحاااد. وأوضاااحت الماااذارة الماااؤتمرات المتخصصاااة لأللا اااو  وأنااا  بنااااءا علااا  ذلاااك  فااا   مشاااروع إنشااااء 
المجلااس قااد ال ي اامآ با ااتيعاب تمثيليااة هااذه المؤ  ااات نلااراا لتباااي  التق اايم اإلداري ولتعاادد الااوزارات فااي 

المالياة المترتباة علا  ا اتحداث هااذا  مجاا  التربياة فاي البلاد الواحاد  وانتنات الماذارة بالتنبياا  إلا  التاداعيات
 المجلس الوزاري الجديد  خاصة في ضوء إيفاء الدو  األعضاء بم اهماتنا في ميزانية األلا و.

إلااا  المندوبياااة ( 24)مرفاااص 2/1/2022( بتااااريخ 22/1/5/7/08قامااات األماناااة العاماااة ب ر اااا  الماااذارة رقااام ) -
اراتنا المشاار إليناا  حياث أاادت األماناة العاماة علا  تثماي  دور الدائمة للجمنورية التون ية  وذلك رداا عل  ماذ

الجمنورية التون ية في احتضا  مقار األلا او وتقاديم اافاة  اب  الادعم للقياام بمنامناا  مؤاادةا علا  أ  هاذا هاو 
 توج  األماناة العاماة بادعم األلا او وجمياع مؤ  اات العما  العرباي المشاترك  ومؤاادةا أيضااا علا  أهمياة إنشااء
المجلس  والذي  ياو  ل  القدرة عل  مناع االزدواجياة باي  مؤ  اات العما  العرباي المشاترك العاملاة فاي مجاا  
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التعلاايم بشااا  مباشاار وغياار مباشاار  خاصااةا وأ  األمانااة العامااة الحلاات وجااود ازدواجيااة بالفعاا  لاايس فقاا  فااي 
  منلماات العما  العرباي المشااترك ذات المناام با  أيضااا فاي األنشاا ة والبارامج والفعالياات التاي تنلمناا عاادد ما

 الصلة بمجاالت التعليم.
قامت األمانة العامة بتعميم مذارة مندوبية الجمنورية التون ية ومرفقاتنا  ورد األماناة العاماة المشاار إليا   علا   -

 .(25)مرفص 2/1/2022( بتاريخ 22/2/5/7/08المندوبيات الدائمة للدو  األعضاء بموجب المذارة رقم )
 :ولة قطرد

  والتااي تفيااد بااا  (26)مرفااص 20/12/2021تلقاات األمانااة العامااة مااذارة المندوبيااة الدائمااة لدولااة ق اار بتاااريخ  -
الجنااات المعنياااة فاااي دولااة ق ااار قامااات بدرا ااة مقتااارح إنشااااء المجلااس  وتااار  أ  هاااذا المقتاارح يخلاااص نوعااااا مااا  

 ا و.االزدواجية في العم   وأننا تدعم الموقص الذي تقدمت ب  األل
 :دولة ليبيا

( بتااااااااااريخ 2/6/3252تلقااااااااات األماناااااااااة العاماااااااااة ماااااااااذارة المندوبياااااااااة الدائماااااااااة الماااااااااوقرة لدولاااااااااة ليبياااااااااا رقااااااااام ) -
  المرفااص بنااا مالحلااات وتوصاايات معااالي وزياار التعلاايم التقنااي والفنااي بدولااة ليبيااا  (27)مرفااص 28/12/2021

حيث تضمنت مالحلات معالي الوزير التاايد والتفنم للحاجة الما اة لتعزياز العما  العرباي المشاترك فاي مجاا  
ك بناذه القضاايا  التربية والتعليم والبحث العلمي  مشايراا إلا  الضاعص الاذي شااب منلوماة العما  العرباي المشاتر 

مؤاادا علا  ضاارورة ت اوير العما  العربااي المشاترك فاي هااذا المجاا . اماا أشااار إلا  ماا ت عانياا  منلماات العماا  
العربي المشترك التاي ي اتندفنا المقتارح ما  تشاتت وضاعص فاي التن ايص وهادر فاي الماوارد البشارية والمالياة ما  

ة  الفتاا إل  إغفا  منلوماة العما  العرباي المشاترك للتعلايم خال  تنفيذ أنش ة متشابنة ومتاررة وأحياناا متعارض
التقنااي والفنااي  رغاام صاادور قااارارات ماا  القماام العربيااة فااي هاااذا الق اااع  مشاايراا إلاا  أ  المااؤتمر األو  للاااوزراء 

  مؤااااداا علااا  أهمياااة دعااام اإلتحااااد العرباااي للتعلااايم التقناااي الاااذي 2017المعنياااي  لااام يعقاااد إال مااارة واحااادة عاااام 
 يف  دولة ليبيا.ت تض

أشار الخ اب أيضاا إل  أهمية مراجعة آلية واختصاصات المجلاس المقتارح  خاصاةا التاي تتقاا ع بشاا  واضاآ  -
ماع اختصاصااات األلا او  ولاام توضاآ المااذارة ماهياة تلااك النقاا   مؤاااداا علا  أهميااة إعاادة النلاار فاي المقتاارح 

ت المجلااس  وتلااك الم ااندة لأللا ااو  امااا أشااار بمااا يزياا  أي لاابس أو تقااا ع بااي  أغااراض وأهااداص واختصاصااا
إلاا  أهميااة ا ااتدراك أو توضاايآ األدوار المختلفااة بااي  المنلمااات المعنيااة بموضااوع التعلاايم  ال اايما فااي صاابغتنا 
القانونياااة واإلدارياااة ضااام  منلوماااة العمااا  العرباااي المشاااترك  مؤااااداا علااا  توضااايآ دور اللجاااا  العربياااة للتربياااة 

 ي تتول  التن يص بي  الدو  األعضاء واأللا و ضم  مقترح إنشاء المجلس.والثقافة والعلوم الت
اقترحاات المااذارة فااي ضااوء زيااادة عاادد الااوزراء المعنيااي  فااي الاادو  األعضاااء بموضااوعات التعلاايم المختلفااة أ   -

( وزيااراا  يمثلااو  الاادو  األعضاااء فااي جامعااة الاادو  العربيااة ت اامينم دولناام ماا  بااي  22يقتصاار المجلااس علاا  )
الوزراء المعنيي  بناذه الق اعاات  وعلا  أ  تتااو  مجاالس فرعياة ما  وزراء الق اعاات األربعاة المعنياة )التعلايم 

البحااث العلمااي واالبتاااار(  امااا اقتاارح أ  ي ااتبد  العضااو الاادائم  -التعلاايم العااالي -التعلاايم التقنااي والفنااي -العااام
العربياة للتربياة والثقافاة والعلاوم  باعتبارهاا المنلماة المعنياة بدولة المقر للماتب التنفيذي  بالمدير العاام للمنلماة 

 أاثر م  غيرها باعما  المجلس المقترح.
خلصاات المااذارة إلاا  أ  المقتاارح جيااد ماا  حيااث المباادأ وأناا  بحاجااة إلاا  إعااادة صااياغة وت ااوير  لياخااذ بعااي   -

الا   مااع إيجااد صايغة منا اابة االعتباار جمياع مالحلاات الاادو  األعضااء ومنلماات العماا  العرباي المشاترك حي
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للتن يص الفعا  بي  منلمات العم  العربي المشترك واالتحادات العربية ذات الصالة باالمجلس المقتارح واإلدارات 
 الفنية في جامعة الدو  العربية  خاصةا فيما يتعلص بتموي  األنش ة الفنية وتوليص الموارد البشرية.

مذارة معالي الاوزير تشااي  لجناة ما  الخباراء العارب المختصاي  إلعاادة  ولتفعي  مقترح إنشاء المجلس  اقترحت -
صياغت  بما يتوافص مع مالحلات الدو  األعضاء ومنلمات العما  العرباي المشاترك  ماع إعاادة هيالاة منلماة 

م ( وزيارا ت امين22االلا و با تحداث إدارة فنية تعنا  باالتعليم التقناي والفناي  وعلا  أ  يقتصار المجلاس علا  )
البحااث العلمااي  -التعلاايم العااالي -التعلاايم التقنااي والفنااي -مجااالس وزاريااة فرعيااة )التعلاايم العااام 4دولناام  وتشاااي  

 واالبتاار(.
 :مملكة البحرين

( بتاااااريخ 18/21/11/12تلقاااات األمانااااة العامااااة مااااذارة المندوبيااااة الدائمااااة لمملاااااة البحااااري  رقاااام ) /ب م ص/ -
لااا  أ  وزارة التربياااة والتعلااايم تتم اااك بالنااااي بمنلوماااة العمااا  العرباااي   تشاااير فيناااا إ(28)مرفاااص 29/12/2021

المشااترك عمااا قااد يخاا  بااالتوافص العربااي ويربااك االن ااجام بااي  مؤ  ااات   واننااا بناااء علاا  ذلااك تؤيااد رأي المملاااة 
هادار العربية ال عودية واإلمارات في عدم الموافقة عل  هذا المقتارح  لماا يترتاب عنا  ما  ازدواجياة فاي المناا م وا 

( المشاار إليناا فاي ماذارة 136للادورة ) 7372للموارد والجنود  وهو ماا يتعاارض ماع قارار مجلاس الجامعاة رقام 
 وأمذارات رد م  المملااة العربياة ال اعودية حيننا الجمنورية التون ية. وتوضآ األمانة العامة هنا أننا لم تتلص 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة.م  
  ماا  المندوبيااة الدائمااة لمملاااة 17/1/2022( بتاااريخ 12/11/22/60مانااة العامااة المااذارة رقاام )امااا تلقاات األ -

البحري   التي تفيد بوجود ازدواجية بالمنام واألهداص المعنية بالعم  العربي المشترك فاي هاذا المجاا   وأ  ذلاك 
( الاذي يادعو إلا  ضارورة 136( د.ع )7372قد يتعارض مع قرار مجلس الجامعة عل  الم تو  الوزاري رقام )

توحيااد منلومااة العماا  العربااي المشااترك واالرتقاااء بللياتنااا وأ اااليب عملنااا علاا  إزالااة التضااارب واالزدواجيااة فااي 
 .(29)مرفصاختصاصات مؤ  ات الجامعة والمنلمات واألجنزة التابعة لنا 

 :دولة اإلمارات العربية المتحدة
( بتاااااااريخ 18-29لدولاااااة اإلمااااااارات العربياااااة المتحاااااادة رقااااام )الدائمااااااة تلقااااات األمانااااااة العاماااااة مااااااذارة المندوبياااااة  -

  تحااي  األمانااة العامااة علماااا بااا  الجنااات المعنيااة فااي دولااة اإلمااارات ال تاار  الحاجااة ماا  إنشاااء 25/1/2022
مجالس وزارية جديادة   الماا هنااك منلماات عربياة تاؤدي نفاس الغارض  وهاي المنلماة العربياة للتربياة والثقافاة 

 (.30مرفص) وموالعل

 : في ضوء ما تقدم توضح األمانة العامة ما يلي
 :أواًل: فيما يتعلق بمقترح إنشاء المجلس ❖
قاماات األماناااة العاماااة فاااي إ اااار العااارض علااا  المجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي بدرا اااة المقتااارح مااا  اافاااة  .1

العربااي المتخصصااة األوجاا   وبعااد مراجعااة عاادد ماا  األهااداص واألنلمااة األ ا ااية لاابعض منلمااات العماا  
واالتحاادات ذات الصالة باافاة أشااا  التعلايم  فضاالا عا  العالقاة الغيار مباشارة بموضاوعات التعلايم ماع عادد 
م  المجالس الوزارية العربية المتخصصة األخر   وفي مقادمتنا مجاالس وزراء الشاؤو  االجتماعياة والشاباب 

الماارأة وال فولااة  وهااو األماار الااذي يؤاااد علاا  أهميااة  والرياضااة والبيئااة العاارب وغيرهااا  باإلضااافة إلاا  لجنتااي
إنشاااااء مجلااااس يقااااوم بالتن اااايص بااااي  اافااااة هااااذه الجنااااات ويصاااادر القاااارارات بال يا ااااات الالزمااااة  وبمااااا يمنااااع 

 االزدواجية في العم .
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في ضوء الفقرة أعاله  يتبي  أ  المجلس الم قترح ال يشا  ازدواجية فاي العما  ماع منلماة األلا او أو غيرهاا  .2
م  المنلمات  ب  عل  العاس  ف   م قترح هذا المجلاس تتجااوز باثيار صاالحيات وأهاداص األلا او وغيرهاا 
ماا  المنلمااات ذات الصاالة  حيااث أناا  ماا  المنتلاار أ  ياااو  الجناااز المن ااص ضاام  منلومااة العماا  العربااي 

 المشترك لا  ما يتص  بموضوع التعليم بمختلص ق اعات .
وضاااوعات التعلااايم  والتعلااايم العاااالي  والتعلااايم الفناااي  والبحاااث العلماااي  بشاااا  إ  الجنااات التاااي تعمااا  علااا  م .3

مباشر وغير مباشر ضم  منلوماة العما  العرباي المشاترك  تشام  ااالا ما  المنلماة العربياة للتربياة والثقافاة 
لمااة العربيااة والعلااوم  واألااديميااة العربيااة للعلااوم والتانولوجيااا والنقاا  البحااري  ومنلمااة العماا  العربيااة  والمن

للتنميااااة اإلداريااااة  واتحاااااد الجامعااااات العربيااااة  واتحاااااد مجااااالس البحااااث العلمااااي وغيرهااااا  فااااا  هااااذه الجنااااات 
المتخصصااة والتااي تعماا  ابيااوت خباارة عربيااة  تحتاااج إلاا  مجلااس أعلاا  يصاادر القاارارات الالزمااة بال يا ااات 

أذرع فنيااة لاا   وبمااا يمنااع االزدواجيااة والتوجنااات الالزمااة علاا  الم ااتو  الااوزاري  لتشااا  اافااة هااذه األجناازة 
بيننااا  ويعلاام فااي الوقاات ذاتاا  ماا  اال ااتفادة ماا  إماانياااتنم ابيااوت خباارة عربيااة تعماا  ااااذرع فنيااة لمجلااس 

 الوزراء العرب الم ؤولي  ع  شؤو  التعليم  وهو األمر الذي ال يتوفر في الوضع الحالي. 
 :ثانيًا: فيما يتعلق بموقق المدير العام لأللكسو ❖

قام ال يد األ تاذ المدير العام لأللا و بعدد م  المخالفات اإلجرائياة  فضاالا عا  رفضا  لقارار المجلاس االقتصاادي  -
إنشاء مجلس الوزراء العرب الم ؤولي  ع  شاؤو  التعلايم  ومغال اات وتااويالت خا ئاة لقارارات  بشأنواالجتماعي 

ما  معاالي األماي  العاام بماذارة ر امية إعاادة النلار فاي  المجلس االقتصادي واالجتماعي  واذلك مخالفتا  بال لاب
 وذلك علو النحو التالي:قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  

  التااي 15/9/2011( بتااريخ 88( د.ع )1898( ما  قارار المجلاس االقتصااادي واالجتمااعي رقام )6إ  الفقارة ) ▪
فاااة والعلاااوم  تخااا  اعتمااااد الضاااواب  والمعاااايير إلنشااااء ي ااتند إليناااا المااادير العاااام للمنلماااة العربياااة للتربياااة والثقا

 المنلمات العربية المتخصصة الجديدة  وليس لنا عالقة ب نشاء المجالس الوزارية العربية المتخصصة.
( بتاااريخ 93( د.ع )1758يعااد موقااص األلا ااو مخالفااة صااريحة لقاارار المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي رقاام ) ▪

قرتاا  الثالثااة علاا  "التاايااد علاا  التاازام المنلمااات العربيااة المتخصصااة  تنفيااذ   والااذي ياان  فااي ف12/2/2009
اافاااة قااارارات المجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي بصااافت  المرجعياااة القومياااة لمؤ  اااات العمااا  العرباااي المشاااترك  

( 1313م )وقرارات  ملزمة وننائية  وتلغي حاماا أية قرارات أو تعليمات تتعاارض معناا  وااذلك مخالفاة القارار رقا
فااي فقرتاا  الرابعااة  والتااي تاان  علاا  "التاايااد علاا  التاازام المنلمااات بقاارارات  19/2/1997( بتاااريخ 59د.ع )

المجلااااس االقتصااااادي واالجتماااااعي باعتباااااره المرجعيااااة القوميااااة لمؤ  ااااات العماااا  العربااااي المشااااترك والتعاااااو  
المخالفة تاتي هنا لقراري المجلاس االقتصاادي االقتصادي بي  دو  الجامعة العربية"  وتوضآ األمانة العامة أ  

( ما  قارار المجلاس 1واالجتماعي المشاار إلينماا  حياث ا  خ ابا  المشاار إليا  يعتبار مخالفااا لان  الفقارة رقام )
( والااااذي رحاااب بمقتااارح المملاااااة األردنياااة الناشااامية ب نشاااااء 108( د.ع )2316االقتصاااادي واالجتمااااعي رقااام )

عاد مخالفاة لان  الفقارة الثانياة ما  القارار الاذي الاص ؤولي  عا  شاؤو  التعلايم  اماا ي  مجلس الوزراء العارب الم ا
 األمانة العامة واألااديمية واأللا و ب عداد ورقة تفصيلية حو  الموضوع  وقامت األلا و باالعتراض علي .

  24/9/2021( بتاااريخ 524وجاا  ال اايد ماادير األلا ااو إلاا  رئاايس المجلااس التنفيااذي للمنلمااة الخ اااب رقاام ) ▪
والذي تضم  تلك المعلومات المغلو ة والتف يرات الخا ئة المشار إلينا  وفي ضوء ذلك ع قد اجتمااع ا اتثنائي 

عبار تقنياة االتصاا  المرئاي  وقاد أرفاص ال ايد مادير المنلماة  31/10/2021للمجلس التنفياذي للمنلماة بتااريخ 
لمرا اااالت التاااي تمااات بينااا  وباااي  معاااالي األماااي  العاااام بالمغال اااة أيضااااا فاااي وثاااائص اجتمااااع المجلاااس التنفياااذي ا
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لجامعة الدو  العربية  واذلك الخ اب الذي أر ل  إل  رئيس ق اع الشؤو  االجتماعياة باألماناة العاماة  فضاالا 
ع  ارفاص الم ودة األولية التي أعدتنا األمانة العامة و رحتنا خاال  االجتمااع ماع األلا او واألااديمياة بتااريخ 

( 430/5/7/8)  وذلاااك رغااام ت ااالم  الم اااودة الثانياااة الم عدلاااة بموجاااب ماااذارة األماناااة العاماااة رقااام 20/9/2021
 .14/10/2021بتاريخ 

في بداياة هاذا االجتمااع  لبات ممثلاة المملااة األردنياة الناشامية نق اة نلاام فاي ضاوء األوراص المعروضاة علا   ▪
لا اااو  بااا  هاااو رديفااااا م اااانداا للمنلماااة  مؤاااادة علااا  االجتمااااع  موضاااحة أ  مقتااارح األرد  ال يشاااا  باااديالا لأل

التاام  بي  مقترح إنشاء المجلس والمنلماة  وا  مقتارح األرد  يصاب فاي مصالحة األماة العربياة ولايس لا  ب عاد 
 يا اااي  اماااا أوضاااحت أيضااااا انااا  بالن ااابة لااادور المنلماااة والمنلماااات الرديفاااة األخااار   ف نناااا جميعااااا جناااات 

بارة وتحتااج إلا  مجلاس أعلا  يصادر عنا  القارارات لتنضاوي هاذه المنلماات اااذرع متخصصة وتعما  ابياوت خ
 فنية للمجلس الم قترح  لي تفيد م  الخبرات الابيرة لنا واألجنزة العربية التي نعتز بنا جميعاا.

 شاااارك فاااي اجتمااااع المجلاااس التنفياااذي لمنلماااة األلا اااو المشاااار إليااا   ال ااايد مااادير إدارة المنلماااات واالتحاااادات ▪
العربية باألمانة العامة  الذي أاد عل  أهمية تنفياذ قارار المجلاس االقتصاادي واالجتمااعي  مؤااداا علا  أ  ذلاك 
هااو دور األمانااة العامااة لمتابعااة تنفيااذ قاارارات المجلااس  موضااحاا أ  القاارار ماا  فقاارتي  عاااملتي   األولاا  رحباات 

لعاارب الم ااؤولي  عاا  شااؤو  التعلاايم  والثانيااة وهااي بمقتاارح المملاااة األردنيااة الناشاامية ب نشاااء مجلااس الااوزراء ا
تاليص األمانة العامة بالتن يص مع األلا و  واألااديمية العربية للعلاوم والتانولوجياا والنقا  البحاري  إعاداد ماذارة 
تفصيلية في هذا الشا   وال لب م  الدو  األعضاء موافاة األمانة العاماة برأيناا فاي هاذا الموضاوع قبا  شانري  

( للمجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي  موضاااحاا أيضااااا أ  هنااااك عااادداا مااا  االجتماعاااات 109موعاااد الااادورة ) مااا 
عقاادت فااي إ ااار تنفيااذ الفقاارة الثانيااة ماا  القاارار المشااار إلياا  بمشاااراة االلا ااو واألااديميااة  وا  االلا ااو را االت 

الاة إليناا  مؤااداا ااذلك علا  أهمياة معالجاة األمانة العامة بمذارة ا تعرضت فينا األنش ة والبرامج والمنام المو 
هااذا الموضااوع  ان القااا ماا  ا  المجلااس المقتاارح هااو فااي إ ااار منلومااة جامعااة الاادو  العربيااة  والتااي تضاام فااي 
ماوناتناا األماناة العاماة المعنيااة بال يا اات العاماة فااي مثا  هاذه الموضاوعات  والمنلمااات العربياة هاي المعنيااة 

 هنا تام  أهمية معالجة هذا الموضوع. باألمور الفنية  وأ  م 
 في ضوء ما تقدم صدر ع  اجتماع المجلس التنفيذي للمنلمة التوصيات التالية  ▪

تبني المجلس التنفيذي للوثيقة الفنية المقدماة ما  اإلدارة العاماة للمنلماة العربياة للتربياة والثقافاة والعلاوم الا   -1
لالزدواجيااة وتنفيااذاا لقاارارات المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي  األمانااة العامااة لجامعااة الاادو  العربيااة منعاااا 

بتااااااااااااااااريخ  1098  و25/10/1989بتااااااااااااااااريخ  1085  و6/7/1988بتااااااااااااااااريخ  1056ذوات األرقاااااااااااااااام 
 المتعلقة ب عادة هيالة مؤ  ات العم  العربي المشترك.  21/2/1990

المجاااالت التربويااة والثقافيااة والعلميااة  التاايااد علاا  ا  المنلمااة العربيااة للتربيااة والثقافااة والعلااوم مختصااة فااي -2
بالتن ااايص ماااع اإلدارات المختصاااة باألماناااة العاماااة لجامعاااة الااادو  العربياااة  واافاااة مؤ  اااات العمااا  العرباااي 

 المشترك. 
ال لااااااب ماااااا  إدارة المنلمااااااة اال ااااااتمرار فااااااي ت ااااااوير اداراتنااااااا الفنيااااااة المتخصصااااااة والمااااااؤتمرات الوزاريااااااة  -3

رؤ  ومقترحاااات دولناااا العربياااة وآخاااذاا فاااي االعتباااار المقتااارح المقااادم مااا  المتخصصاااة  والعمااا  ان القاااا مااا  
 المملاة األردنية الناشمية. 
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 ويشكل ذلك مغالطات علو النحو التالي: -
قااام ال اايد ماادير األلا ااو بتعماايم الم ااودة األوليااة للمااذارة التفصاايلية  ولاايس الم ااودة الثانيااة  علاا  اجتماااع المجلااس  .1

( للمجلااس االقتصااادي واالجتماااعي الااذي تضاام  ا  تقااوم 108د.ع  2316الفااة للقاارار رقاام )التنفيااذي للمنلمااة بالمخ
األمانة العامة بتعميم الورقة التفصيلية  عل  أ  توافينا الدو  العربية بمالحلاتناا قبا  موعاد أقصااه شانري  ونصاص 

إلا  إ االع المجلاس التنفياذي  ( للمجلس االقتصادي واالجتمااعي  وهاو األمار الاذي أد 109م  تاريخ عقد الدورة )
عل  ورقة غير الم لوبة  وتعد مخالفة أخر  أن  عمم الم ودة األولية للورقة رغم ت لم  للم ودة الثانياة التاي أخاذت 
فاااااااي االعتباااااااار مالحلاااااااات االااديمياااااااة العربياااااااة للعلاااااااوم والتانولوجياااااااا والنقااااااا  البحاااااااري  بموجاااااااب الماااااااذارة رقااااااام 

  مع التاايد عل  أن  ليس المعني باأل اس بتعميم الماذارة التفصايلية با  14/10/2021( بتاريخ 430/5/07/08)
 األمانة العامة وفقاا لقرار المجلس.

إ  هاااذه المغال اااات هاااي التاااي أدت إلااا  قياااام ممثااا  المملااااة األردنياااة الناشااامية ومااادير إدارة المنلماااات واالتحاااادات  .2
اماااا  ااابص التوضااايآ  وباإلضاااافة إلااا  ذلاااك أااااد مااادير إدارة العربياااة بالق ااااع االقتصاااادي باألماناااة العاماااة  بالتااادخ  

المنلمااات فااي االجتماااع أيضاااا علاا  اناا  ال يمااا  صاادور توصااية بااا  االلا ااو هااي صاااحبة االختصااا  الحصااري 
فااي المجاااالت التربويااة والثقافيااة وأ  المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي والمشااا  ماا  وزراء المااا  واالقتصاااد والتجااارة 

لعربيااة  هااو المعنااي ب نشاااء المجااالس الوزاريااة والمنلمااات العربيااة وهااو ال اال ة العليااا والمرجعيااة القوميااة فااي الاادو  ا
لمؤ  ااات العماا  العربااي المشااترك  و لااب عاادم صاادور قاارار ماا  المجلااس التنفيااذي للمنلمااة يعااارض أو ضااد قاارار 

مجلااس التنفيااذي للمنلمااة المشااار المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي وقااد أدت تلااك المغال ااات إلاا  صاادور توصااية ال
 إلينا والمبنية عل  معلومات خا ئة.

( 532تضم  خ اب ال يد مدير األلا و الموج  إل  وزراء التربية والتعلايم  والتعلايم العاالي فاي الادو  العربياة رقام ) .3
اريااااة عاااادداا ماااا  المغال ااااات  ومننااااا ا  نلااااام الجامعااااة يتضاااام  نااااوعي  ماااا  المجااااالس الوز  21/9/2021بتاااااريخ 

المتخصصة  مجالس تقوم بمناام أماناتناا الفنياة األماناة العاماة ومجاالس أخار  تقاوم بمناام أماناتناا الفنياة المنلماات 
المتخصصاااة  ويشاااا  ذلاااك مغال اااة ابيااارة حياااث أنااا  وفقااااا لقااارارات مجلاااس الجامعاااة وقااارارات المجلاااس االقتصاااادي 

األماناة الفنياة للمجاالس الوزارياة المتخصصاة  أماا النيااا   واالجتماعي ونلام  األ ا ي  تقوم األماناة العاماة بمناام
األخااار  وهاااي منلماااات العمااا  العرباااي المشاااترك  والتاااي تعقاااد بعضااانا ماااؤتمرات وزارياااة فااا   ذلاااك ماااا ي ااام  قانونااااا 
"بالمجلس التشريعي للمنلمة" والذي يصادر توصايات ترفاع للمجلاس االقتصاادي واالجتمااعي  وقارارات تقاوم بتنفياذها 

 لمة المعنية فق .المن
ذااارت الفقاارة الخام ااة ماا  وثيقااة ماادير األلا ااو الملقدمااة إلاا  المجلااس التنفيااذي بالمخالفااة لقاارار المجلااس االقتصااادي  .4

( أنااا  ال داعاااي إلنشااااء المجلاااس المقتااارح رغااام ترحياااب المجلاااس االقتصاااادي 108( د. ع )2316واالجتمااااعي رقااام )
التوصية الثالثة م  قرار المجلس التنفياذي لأللا او الماة "وأخاذاا فاي  واالجتماعي ب   وهو ما أد  أيضاا إل  تضمي 

 االعتبار المقترح المقدم م  المملاة األردنية الناشمية".
تضمنت الوثيقة الم قدمة م  مدير األلا و إل  المجلس التنفيذي مغال ة بشا  ضام إدارة الثقافاة باألماناة العاماة إلا   .5

ا  إدارة الثقافااة وحاوار الحضاارات هااي إدارة قائماة بق ااع الشااؤو  االجتماعياة باألمانااة المنلماة مناذ إنشااائنا  علمااا با
العامااة وضاام  هيالنااا  فضااالا عاا  وجااود إدارة معنيااة بااالتعليم والتعلاايم العااالي والبحااث العلمااي ضاام  هيااا  األمانااة 

 العامة أيضاا.

 المقترح المطلوب:
 ما يراه منا باا. األمر معروض عل  المجلس الموقر للتفض  باتخاذ
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 مذكرة شارحة
 بشأن
 جاالت االجتماعية والتنمويةالتعاون العربي الدولي في الم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 عرض الموضوع:

الاادولي فااي المجاااالت االجتماعيااة والتنمويااة   –تنفيااذاا لقاارارات المجلااس االقتصااادي واالجتماااعي بشااا  التعاااو  العربااي 
الاادولي فااي  –( بشااا  التعاااو  العربااي 109-108)المجلااس  دورتاايامااة التقرياار المرحلااي التااالي بااي  أعاادت األمانااة الع

 المجاالت االجتماعية والتنموية 
  الصيني –أواًل: منتدى التعاون العربي 

 :الصحةفي مجال  -1
  والاااذي نصااات 4/2/2021( بتااااريخ 107) د.ع( 2299أصااادر المجلاااس االقتصاااادي واالجتمااااعي القااارار رقااام ) -

لة اإلجااراءات الالزمااة لإلعااداد والتحضااير الجيااد لعقااد الاادورة علاا   "تاليااص األمانااة العامااة بمواصاا (1/ثانياااا فقرتاا  )
  فاي جمنورياة مصار 2021الثالثة لمنتاد  التعااو  العرباي الصايني فاي مجاا  الصاحة  المقارر عقاده خاال  عاام 

قاماات األمانااة العامااة بعاارض هااذا الموضااوع علاا  مجلااس وزراء الصااحة العاارب فااي دورتاا  العاديااة  . وقاادالعربيااة"
( بشاااا  التعااااو  7  عبااار تقنياااة "فياااديو ااااونفرنس"  وأصااادر القااارار رقااام )15/3/2021قااادت بتااااريخ ( التاااي ع54)

علاا   "تاليااص األمانااة الفنيااة بالتن اايص مااع ( 3/خام اااا )العربااي الصاايني فااي المجااا  الصااحي  الااذي نصاات فقرتاا  
دورة الثالثاااة لمنتاااد  وزارة الصاااحة وال ااااا  بجمنورياااة مصااار العربياااة والجاناااب الصااايني للتحضاااير لعقاااد أعماااا  الااا

 ".(نسافيديو اونفر )عبر تقنية  2021التعاو  العربي الصيني في المجا  الصحي لعام 
ة الجامعااة بعثاالاا  إ  17/5/2021بتاااريخ  (156/6/8)   وجناات األمانااة العامااة المااذارة رقااموبناااءا علاا  مااا تقاادم -

الثالااث للتعاااو  العربااي الصاايني فااي المجااا   مرفااص بنااا مشااروع الخ ااة المبدئيااة لفعاليااة المنتااد   فااي باااي العربيااة 
والجناااات المعنياااة بجمنورياااة   الجاناااب الصااايني )اللجناااة الو نياااة للصاااحة وتنلااايم األ ااارة( بشاااا  موافااااة  الصاااحي

 . 2021لنذا المنتد  الذي اا  م  المقرر تنليم  خال  عام الصي  الشعبية بما تضمن  مشروع الخ ة المبدئية 
ة بعثااتن اايص مااع الجانااب الصاايني بشااا  الموعااد المقتاارح  تلقاات األمانااة العامااة مااذارة ماا  وفااي إ ااار التشاااور وال -

منتاد  الجانب الصيني تاجيا  موعاد فعالياة الادورة الثالثاة ل  لب تضمنت  14/7/2021في باي  بتاريخ الجامعة 
باع الثااني ما  عاام لا  الر إلتعاو  العربي الصيني فاي المجاا  الصاحي التاي  ت تضايفنا جمنورياة مصار العربياة ا

 .2021 بتمبر/ أيلو  بدالا م  شنر  2022
بجنورياة مصار وزارة الصحة وال اا   بالتواص  مع  25/7/2021  قامت األمانة العامة بتاريخ وفي هذا اإل ار -

 بشا  رغبة الجانب الصيني بالتاجي .العربية 
  لمندوبياة الدائماة لجمنورياة مصار العربيااةما  ا  29/8/2021بتااريخ  (2354) رقام الماذارةاألماناة العاماة تلقات  -

لمقتاارح  وزارة الصااحة وال اااا  فااي جمنوريااة مصاار العربيااة لاايس لاادينا مااانع ماا  التاجياا  وفقاااا  ا بااأفااادت والتااي 
 الجانب الصيني.

 مذكرة ُمحّدثة
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فااي باااي   ة الجامعااة إلاا  بعثاا  25/10/2021بتاااريخ ( 21/440/5) المااذارة رقاامبتوجياا  قاماات األمانااة العامااة  -
بمرئياتناااا  العاماااة ااارة( بموافااااة األماناااة ب مااا  الجاناااب الصااايني )اللجناااة الو نياااة للصاااحة وتنلااايم األال لااابشاااا  

بجمنورياة مصار ما  وزارة الصاحة وال ااا   عاد  الم  للمنتد   و لدورة الثالثة لومقترحاتنا حو  مشروع الخ ة المبدئية 
 .العربية

ناااة الو نياااة   مااا  الجاناااب الصااايني )اللج10/11/2021بتااااريخ  (39/2021)ماااذارة رقااام تلقااات األماناااة العاماااة ال -
ام عاخاال  النصاص الثااني ما  للمنتاد  موافقاة علا  انعقااد الادورة الثالثاة ال تتضامنوالتاي للصحة وتنليم اال ارة(  

 لدورة.بابشا  المحاور الخاصة الجانب الصيني  مقترحات. اما تضمنت في حالة تح   وضع الوباء 2022
منادوبيات الم  خاال  عضاء عميم مذارة الجانب الصيني عل  وزارات الصحة في الدو  األقامت األمانة العامة بت -

 واإلفادة بالرأي.ألخذ العلم   11/11/2021بتاريخ   لناالدائمة 
 حوار الحضارات:الثقافة و في مجال  -2
عقادت األماناة  ( 2022-2020تنفيذ البرنامج التنفيذي لمنتد  التعااو  العرباي الصايني لعاامي )متابعة في إ ار  -

تحااات عناااوا   العاماااة الااادورة التا اااعة لنااادوة العالقاااات العربياااة الصاااينية والحاااوار باااي  الحضاااارتي  العربياااة الصاااينية
لمجتميييل الصييي    العربييي  ل م يييت ب  ا  اااياص التشاااارك فاااي بنااااءالعرب ييي   ييي  والصييي      الحضاااارتي  بييي   التواصااا "

 ".ديو اونفرانسفي"  عبر تقنية 14/9/2021 بتاريخوذلك   المشترك"
  فاي مجاا  الحاوار باي  يالدو  األعضاء  باإلضافة إل  خبراء وباحث  في يالم ؤولشارك في الندوة عدد م   ▪

 الثقافات والحضارات م  الدو  العربية والصي .
 الفر يدة ةالدعوة إلى التضيمم  والت يممو وارتيرال الرضيمر  م  المحاور النامة التي تضمنت اا بحثت الندوة عدد ▪

  تعم ي  التواصيي  تعزياز الحاوار بااي  الحضاارتي  الصاينية والعربياة العاريقتي االجتميمع    لنلامنااو اا  دولاةل
 ."لرزال والطر  "ا مبادرة    إطمر ودفع التواص  الشعبي بي  الحضارات واال تفمدة المتبمدل 

مفنااوم مجتمااع الم ااتقب  صاادر عاا  الناادوة تقرياار ختااامي تاام التاايااد ماا  خاللاا  علاا  ضاارورة االلتاازام بتاااريس  ▪
  ونبااذ الجاد  األيااديولوجي وتجاااوز صاراع الحضااارات  واحتاارام وثيقاااا  المشاترك الااذي تتاراب  فياا  البشاارية تراب ااا 

م ااااعي اافاااة الااادو  واألمااام لتورياااث وت اااوير حضااااراتنا واختياااار  رقناااا التنموياااة التاااي تتنا اااب ماااع لروفناااا 
وضارورة   التعااي  ال المي والمنفعاة المتبادلاة والا اب المشاترك الو نية ب رادتنا الم تقلة  وال ير عل   ريص

تعزياااز الحاااوار باااي  الحضاااارتي  الصاااينية والعربياااة العاااريقتي  بنااادص إضااافاء قاااوة دافعاااة أاثااار ا اااتدامة علااا  
ودفاع التواصا   " رياص الحريار"العالقات الصينية العربية؛ وضرورة تعزيز التقارب باي  الشاعوب وتااريس روح 

 .المتبادلة بي  الحضارات واالهتمام بالتعاو  الشعبي واال تفادة
الديمقرا يااة الشااعبية رقاام  ةالمندوبيااة الدائمااة للجمنوريااة الجزائريااماا  تلقاات األمانااة العامااة مااذارة فااي هااذا اإل ااار   -

 المواضااايع ذات البعاااد الثقاااافيإدراج  وزارة الثقافاااة والفناااو   بشاااا   لاااب 23/12/2021بتااااريخ  (1049/2021)
التعااو  العرباي الادولي  بشاا ( للمجلاس االقتصاادي واالجتمااعي  109علا  مشاروع جادو  أعماا  الادورة ) نيوالف

المرفقااة الشااارحة ة مااذار ال وتضاامنتحااوار الحضااارات  و  الثقافااة   وخاصااة فااي مجااا الصاايني( -)التعاااو  العربااي
 العناصر التالية   ابمذارة المندوبية المشار إلين
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  ال ياحة الثقافية ▪
العربااي والصاايني  ي عااد أحااد أولويااات التعاااو  بااي  الجااانبت  المااذارة الشااارحة إلاا  أ  ال ااياحة الثقافيااة  تشااار أ

فاي الادو  النوياة الثقافياة  روافادأحد آليات المحافلاة علا   مشيرة إل  أننالتاصي  الحوار الحضاري وتعميق   
إلجااراء يو ااع التعاااو  ويشااجع المؤ  ااات ا مؤااادة علاا  أ  هااذاوالتعريااص بنااا لااد  الجانااب الصاايني   العربيااة

والوااالت ال اياحية لاد  الجاانبي  علا  الزياارات وتبااد  الخبارات باي  العااملي  والخباراء العارب والصايني  فاي 
التعرياص بالمنرجاناات  باإلضافة إلا المؤ  ات المتحفية    و   والمواقع التراثية"ت يير الحلائر الثقافية" ميادي 

 العربية. الدو التي تزخر بنا والفنو  الشعبية 
  خلص آلية لتشجيع ت ويص الصناعات الثقافية بي  الدو  العربية والصي  ▪

تعاد أحاد  أننااو تحل  باهمية ابيارة فاي عالمناا المعاصار  أشارت المذارة الشارحة إل  أ  الصناعات الثقافية 
أ  إدراج هااذا العنصاار  مشاايرة إلاا  أحااد روافااد االقتصاااديات العالميااة أيضاااا تعااد و آليااات حااوار الحضااارات  

ااضاام  التعاااو  العربااي الصاايني  ي   ص لغااة الحااوار الحضاااري بااي  الشااعوب العربيااة والشااعب الصاايني  امااا عم 
الصااناعات الثقافيااة التااي تعزيااز   باإلضااافة إلاا  الاادو  العربيااة اااهم أيضاااا فااي تنميااة وت ااوير اقتصاااديات ي

 اد الدبلوما ية الثقافية وأ اس الحوار الحضاري.وتشا  عم تراث وهوية الدو  العربية تعاس 
 التباد  والتعاو  في مجا  الاتاب  ▪

  مؤاادة الحضاارتي  العربياة والصاينيةللوصاو  باي   اا متينا اا شارت المذارة الشاارحة إلا  أ  الترجماة ت عاد ج ار أ
لا  اللغتاي  العربياة و  الشاعبي   االع إلالصاينية  عل  أهمية تبني مشروع لترجمة الاتب األدبية والثقافية م  وا 

 رب بي  الحضارات المختلفة.اخر والتقعل  ثقافة وحضارة اآل
 الهندي: -ثانيًا: منتدى التعاون العربي 

 مجال التعليم والبحث العلمي:في 
فااي إ ااار اإلعااداد والتحضااير ألعمااا  مااؤتمر رؤ اااء الجامعااات العربيااة والننديااة  الااذي ت تضاايف  جمنوريااة الننااد  -

ماا  وزارة الخارجيااة بجمنوريااة  30/3/2021بتاااريخ ( M-302/01) تلقاات األمانااة العامااة المااذارة رقاامحضااورياا  
  وذلااك نلااراا 2021 آب/أو أغ اا س تمااوز/الننااد تقتاارح تاجياا  موعااد انعقاااد المااؤتمر المشااار إلياا  إلاا  شاانر يوليو

 الفترة. تلك الرتفاع أعداد اإلصابات بفيروس اورونا خال 
  لاادو  األعضاااءلالدائمااة إلاا  المناادوبيات  6/4/2021بتاااريخ ( 5/214/21) مااة المااذارة رقااماألمانااة العا وجناات -

يوليو/تماااوز أو  لاااب الجاناااب الننااادي ا تضاااافة الماااؤتمر حضاااورياا وااااذلك بمقتااارح تاجيلااا  إلااا  شااانر تفياااد فيناااا 
 .2021أغ  س/آب 

تقتارح   النناد بالقااهرةجمنورياة فارة م   ا 30/6/2021بتاريخ  (73/2021)تلقت األمانة العامة المذارة رقم اما  -
لتااداعيات جائحااة اورونااا  علاا  أ  ت عقااد وذلااك نلااراا  "نسافيااديو اااونفر "عقااد المااؤتمر علاا  ماادار يااومي  عباار تقنيااة 

 جل ة لوزراء التعليم العالي في اليوم األو   يتبعنا جل ات رفيعة الم تو  لرؤ اء الجامعات.
النناد بالقااهرة  بشاا  جمنورياة   إلا   افارة 13/7/2021( بتاريخ 21/373/5وجنت األمانة العامة المذارة رقم ) -

عبار تقنياة  2021فاي عاام والنندية الترحيب بمقترح الجانب النندي الخا  بعقد مؤتمر رؤ اء الجامعات العربية 
ألخياار ماا  عااام عقااد أعمااا  المااؤتمر خااال  الربااع ات  نس"  واقترحاات األمانااة العامااة فااي هااذا الشااا  أ  ا"فيااديو اااونفر 
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ب آة خاال  شانر أغ ا س/ بي  اما اقترحت عقد اجتماع تن يقي مع الجانب النندي واتحاد الجامعات العر 2021
   اما  البت مذارة األمانة العامة موافاتنا بنق ة اتصا  م  الجانب النندي في هذا الشا .2021

تتضاام  معلومااات   النناادجمنوريااة    اافارة ما 5/8/2021بتاااريخ ( 73/2021) تلقات األمانااة العامااة المااذارة رقاام -
 .12/8/2021 بتاريخوالموافقة عل  عقد اجتماع تن يقي   نقا  اتصا  الجانب النندي

  وتام 12/8/2021بتااريخ الجاناب الننادي واتحااد الجامعاات العربياة و األمانة العاماة  انعقد االجتماع التن يقي بي  -
مناقشاة الورقاة المفاهيمياة . اماا تام واإلعاداد لماؤتمر رؤ ااء الجامعااتلجناة تنليمياة للتن ايص  تشااي االتفاص علا  

  وتام االتفااص بشاا  مبادئي علا  التي أعدتنا األمانة العاماة للماؤتمر وجادو  األعماا  المقتارح ما  الجاناب الننادي
ل اة علا  أ  تااو  الج  2021 تشاري  ثاا /عقد المؤتمر عل  مدار يومي  خال  النصص الثاني ما  شانر نوفمبر

 األول  وزارية وفص مقترح الجانب النندي.
بالورقااااة  الموافاتناااا  23/9/2021اتصااااا  الجانااااب النناااادي بتاااااريخ  ةقاماااات األمانااااة العامااااة بالتواصاااا  مااااع نق اااا -

األماناة  ا  واقترحاتمااتحاد الجامعات العربية علينو مالحلات األمانة العامة المفاهيمية وبرنامج العم  بعد إضافة 
  و لبات ما  الجاناب الننادي اختياار 17/11/2021-16و أ 8/11/2021-7لعقد المؤتمر هما موعدي   العامة

رد الجاناب  تلقت األماناة العاماة  وفي هذا اإل ارالتاريخ المنا ب  واذلك موافاتنا با ماء المتحدثي  م  جانبنم. 
واإلفاااادة لمفاهيمياااة  تضااام  مالحلاااات حاااو  الن اااخة المعدلاااة مااا  الورقاااة االاااذي   28/9/2021الننااادي بتااااريخ 

 األمانة العامة بالرد بشا  تاريخ انعقاد المؤتمر وبرنامج العم  في وقت الحص. بموافاة
  ال اتعجا  الارد للتحضاير 12/10/2021و 4/10/2021قامت األمانة العامة بمخا باة الجاناب الننادي بتااريخ  -

 بشااا  مقتاارحنم 12/11/2021و 9/11/2021بتاااريخ  وتلقاات األمانااة العامااة رد الجانااب الننااديالجيااد للمااؤتمر  
  17/11/2021بتااااريخ الجاناااب الننااادي بمخا باااة األماناااة العاماااة . وقامااات 6/12/2021عقاااد الماااؤتمر بتااااريخ ب
بالغ و  وجااري فاي نفاس التااريخ المقتارح  ألماناة العاماة لآخار  با  الموعد المقترح م  جاانبنم يتازام  ماع اجتمااع ا 

خاال  النصاص  لتحديد موعد جدياد ألعماا  الماؤتمرواتحاد الجامعات العربية  لنندي الجانب اا  م  التواص  مع 
لدو  األعضااء بالموعاد الجدياد فاور الدائمة لمندوبيات ال  و وص تقوم األمانة العامة بموافاة 2022األو  م  عام 

 .تحديده
  :المطلوب المقترح

 منا باا.راه يما  للتفض  باتخاذالموقر المجلس األمر معروض عل  
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