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 التقرير السنوي 

  ألنطةة وععاليا  المجموعة العربية لدى منظمة اليونسكو خالل عام 3102

 تطكيل المكتب واللجان  -أواًل:

انتقلت رئاسة المجموعة العربية إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة ، خالل االجتماع األول للمجموعة المنعقد بتاريخ 

 والمناقشة تم تشكيل المكتب واللجان على النحو التالي :، وبعد الحوار  21/1/1122

 المكتب -1

 الرئيس :

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 نائبا الرئيس: 

 مملكة البحرين. -

 لمملكة المغربية ا -

 أمين الصندوق: 

  جمهورية مصر العربية     

 : المقرر

 لدى اليونسكو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو(مكتب 

 األعضاء: 

  لمملكة الهاشمية األردنيةا -

 فلسطين  -

  لجزائرا -

 مملكة العربية السعودية ال -

 الجامعة العربية -

 اللجان: -2

 األردن.و فلسطين   لجنة القدس: -

 المملكة العربية السعودية، ليبيا، سلطنة عمان، مصر ولبنان.لجنة تنمية الثقافة العربية:  -

 .المملكة الهاشمية األردنية لجنة الترشيحات:  -

 االجتماعا  واللقاءا   -ثانياً :

 اجتماعا  المكتب: (1

  وفق المواعيد التالية :اجتماعاته عقد مكتب المجموعة العربية      

 21/21/1122، و11/21/1122، 26/1/1122، 5/6/1122،  21/2/1122

 االجتماعا  الدورية العادية: (2

 : التالية  لمواعيدوفق ا  هاماعاتتعقدت المجموعة العربية  اج

21/1/1122، 5/2/1122 ،12/4/1122 ،22/6/1122 ،5/1/1122، 21/1/1122  ،2/21/1122 ،

13/31/3131.  
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(3                                                               :  اجتماعا  لجنة الترطيحا                          

 -وفق المواعيد التالية : هاماعاتتاجعقدت اللجنة    

11/2/1122  ،2/6/1122، 21/6/1122 ،2/1/1122  ،14/1/1122. 

 :(اجتماعا  لجنة الثقاعة العربية 4

 -وفق المواعيد التالية : هاماعاتتاجعقدت اللجنة 

1/1/1122 ،1/21/1122 ،14/21/1122. 

 االجتماعا  االستثنائية: (5

 :  ، منها  استثنائية لتنسيق المواقف العربيةعقدت المجموعة العربية اجتماعات 

واليات المتحدة لدى اليونسكو أمام المجلس التمثيلي للمؤسسات اجتماع حول مداخلة السفير المندوب الدائم لل -

 .6/1/1122فرنسا يوم في اليهودية 

  16/4/1122-21للمجلس التنفيذي خالل الفترة 212  الدورةيومية أثناء انعقاد  اجتماعات -

تونس، و السعودية، المملكة العربية اّلذي يضم فريق عمل المجلس التنفيذي الخاص بالّدول العربية اجتماع  -
 .33/6/3131 في والجمهورية الجزائرية  اإلمارات العربية المتحدة و جمهورّية مصر العربية، و 

 .4/1/1122 فيلدورة االستثنائية الخامسة للمجلس التنفيذي اإطار انعقاد اجتماع تنسيقي في  -

 21/22/1122 قي للمؤتمر العام لليونسكو 13في إطار انعقاد الدورة اجتماع  -

للجنة التراث العالمي المنعقدة في مدينة بنوم بنه/مملكة كمبوديا خالل الفترة  21أثناء الدورة اجتماعات يومية -
26-11 /6 /1122. 

 .في المجلس التنفيذي   المجموعة العربية عااء  أل  1122 /22/ 25 في اجتماع  -

 

 عربية:الطخصيا  الخبراء واللقاءا  مع ال (6        

 .21/1/1122في هورية مصر العربيةمجفي ي ر  الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية وال -

في  عابدين صالح، سكرتير البرنامج الهيدرولوجي الدولي ومدير قسم علوم المياه السابق لليونسكوالدكتور -

21/1/1122. 

 .4/6/1122في  منير بوشناقي، خبير في التراث العالميالدكتور  -

 اللقاءا  مع سكرتارية المنظمة: (7

 .8/1/1122مة القاء مع المديرة الع -

 .8/1/1122لقاء مع رئيسة المجلس التنفيذي -

أهم المواايع الخاصة بالتعليم  استعرضالسيد كيان تانغ مساعد المديرة العامة لقطاع التربية الذي لقاء مع  -

 للمجلس التنفيذي. 212المطروحة على الدورة 

نغو ورئيس لجنة البرامج والعالقات الخارجية وسعادة السفير جان ماري أدوا المندوب الدائم للكلقاء مع  -

(PX)  15/21/1122في. 

دة ورئيس اللجنة المالية واإلدارية سعادة السفير ماثيو سوديرز السفير المندوب الدائم للمملكة المتحلقاء مع  -

(FA.) 

( المسؤول عن فريق العمل الدولي الخاص بمعلمي التربية Adam Adubraا )وبرالقاء مع السيد آدم أد -

 .21/1/1122للجميع  في اجتماع المجموعة العربية يوم 

يد كيان تانغلقاء مع  - ة لقطاع التربية  الس  م عراا في إطار   21/1122/ 15 فيمساعد المديرة العام  الذي قد 

 للمؤتمر العام. 21التحاير للدورة 

-  



3 
 

 الجغراعية األخرى االجتماعا  المطتركة مع المجموعا   (8

 حول أولويات اليونسكو. 22/6/1122 في اجتماع مشترك بين المجموعة العربية والمجموعة االفريقية -

 11منظمة التعاون اإلسالمي ومجموعة  مشاركة الدول األعااء في المجموعة العربية في اجتماعات كل من -

 + الصين ، ومجموعة عدم اإلنحياز .

 األنطةة والمساهما  والبيانا  والفعاليا  : -: ثالثاً         

 :وهم 2113 خالل مهامهم تولوا الذين والمندوبين السفراء بسعادة العربية المجموعة ( رحب 1       

  للبنان الدائم المندوب - السفير كرم خليل الدكتور سعادة -  .

العراق. مندوبية لدى مستشار إسماعيل، محمد حسن الدكتور سعادة -  

العربية. للجامعة الدائم المندوب السفير عساكر، سعادة بطرس -  

للسودان. الدائم المندوب السفير والي، الدين سعادة نصر -  

لليمن. الدائم المندوب -السفير الصياد، سعادة أحمد  -  

لليبيا. الدائم المندوب -السفير ، خوجهال محمود سعادة سليمان  -  

ار - للجزائر. الدائم المندوب السفير جمعة، بن سعادة عم   

 :اإلنجازا  والنجاحا  (2
للمجلس التنفيذي لتقييم حالة صون مدينة  212خبراء إلى القدس المحتلة خالل الدورة  إرسال بعثة قرار -

 القدس القديمة.

للجنة التراث العالمي المنعقدة في مدينة بنوم بنه/مملكة كمبوديا  21الدورةخالل  الزبارة في قطرتسجيل موقع  -
 .1122/ 6/ 11-26خالل الفترة 

للجنة التراث العالمي  21الدورةفي  واسوارها وطريق باب المغاربة -القدس -موقع البلدة القديمةتبني ملف   -

 .1122/ 6/ 11-26خالل الفترة المنعقدة في بنوم بنه/مملكة كمبوديا 

 .العراق  بشأن صون التراث الثقافي في بين اليونسكو والعراق  اتفاقاتتوقيع ثالثة  -

التوصيات التي وردت في وهي من بين  تونسإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لإلعالم السمعي البصري في  -

ر وسائل اإلعالم في تونس دراسة أجرتها اليونسكو بشأن  .تطو 

( ممثلة بالدكتور محمد NGPSاستمرار جمهورية مصر العربية في رئاسة لجنة الشركاء غير الحكوميين ) -

 سامح عمرو السفير المندوب الدائم لمصر.

، سفير مصر ومندوبها الدائم لدى اليونسكو رئيساً للمجلس التنفيذي لفترة محمد سامح عمرو الدكتور إنتخاب -

  1122نوفمبر  11في  للمجلس التنفيذي التي عقدت 212خالل الدورة  عامين

 فوز لبنان بعاوية لجنة التراث العالمي -

( على قائمة التراث )الجزائر السنوي إلى مزار سيدي عبد القادر بن محمد )سيدي الشيخ(إدراج عنصر الحج  -

 الثقافي غير المادي .

+  11لدى اليونسكو رئاسة المجموعة  يمنتولى سعادة الدكتور أحمد الصياد ، السفير والمندوب الدائم لل -

 .11/2/1124الصين بتاريخ 

 :لبعض أعضاء المجموعة  مالية المساهما  ال (3

 الطوارئصندوق حساب  فيبمبلغ مليون دوالر أميركي العراق مساهمة  -

اليونسكو، في مجاالت توفير التعليم الجيد لدعم منظمة ركي يماليين دوالر أم 2.4مبلغ بالكويت  مساهمة  -

 .، فاالً عن برامج الشباب لذوي اإلعاقات وبناء القدرات في ما يخص التراث العالمي

 .الطوارئ صندوق حسابفي مليون دوالر  11مساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ   - 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002192/219222a.pdf
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 البيانا  الصادرة  (4

 212الدورة  اتقراربحول رفض إسرائيل االلتزام  1122مايو  14المجموعة العربية بياناً بتاريخ أصدرت  -

 . الميدانية تها لمعاينة األوااع وتقديم تقرير عن حال القديمة إرسال بعثة فنية إلى القدس  وللمجلس التنفيذي 

هت المجموعة العربية  -  211دراج بند على جدول أعمال الدورة إلإلى رئيسة المجلس التنفيذي  اخطابوج 

ة بعثة الخبراء إلى مدينة    . القدس القديمة وأسوارهاللمجلس التنفيذي بعنوان  متابعة مهم 

ترّشح فلسطين للجنة التراث العالمي لها دعم حول 3131أكتوبر  13 في بيانامجموعة العربّية أصدرت ال -
 .3131تشرين الثاني/ نوفمبر فيخالل انتخابات القائمة في الجمعية العامة التاسعة عشر 

 والفعاليا  واألنطةة الندوا   (5

 حول ثورة يناير. 14/2/1122في  مندوبية مصر نظمتهاأمسية ثقافية  -

 .« با والعالم العربيوالحوار الثقافي بين أور »األوروبية حول  العربية و تانالمجموعمتها ظ  نندوة  -

 .1122مارس  8 فينظمتها ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ندوة حوارية بعنوان  المرأة تدفع الثمن   -

 .15/5/1122 في 1122بجائزة اليونسكو/ الشارقة للثقافة العربية لعام االحتفال  -

سلطنة   نظمتها مجموعة دول الخليج برئاسة  المستدامة وحوار الحااراتالتنوع الثقافي للتنمية  ندوة حول   -

 عمان. 

 .5/33/3131في مكتب التربية لدول الخليج  أقامها مأدبة عشاء   -

 المجتمعينمع الخبراء العرب ربط المرئي والسمعي المن خالل  (visio-conférence) تواصلية جلسة   -

 /2/6 في، لخبراء العرب في التراث الثقافي والطبيعي العالميلفي إطار االجتماع الثامن  في دولة الكويت

1122 

السعودية على شرف ابيا( برئاسة سعادة سفير المملكة العربية حفل عشاء نظمته لجنة تنمية الثقافة العربية )آر -

 كان فرصة للتعريف بلجنة آرابيا.و  6/22/1122 فيالوفود العربية 

 18/22/1122 قيللتاامن مع الشعب الفلسطيني )دولة فلسطين(  سينمائية بمناسبة اليوم الدوليسهرة  -

 .21/21/1122حفل موسيقي بمناسبة أعياد رأس السنة الميالدية )دولة فلسطين( يوم  -

مع ، اليوم العالمي للغة العربية/ إقامة ندوة حول دور االعالم في تقوية أو إاعاف اللغة العربيةب االحتفال -

 في . برعاية برنامج األمير سلطان بن عبد العزيز لدعم اللغة العربية في اليونسكوو أمسية فنية غداء عربي

28/21/1122. 

 . 22/1/1122االحتفال بإطالق السنة الدولية للتعاون في مجال المياه في المشاركة في  -

 . االحتفال باليوم العالمي للغة األم  -

 .11/1/1122-12 في المنظمة واللجان الوطنيةاالجتماع الثاني بين  -

 .15/1/1122 قي الدولي لمراجعة نتائج مؤتمر القمة لمجتمع المعلومات المؤتمرالمشاركة في   -

 .1122للمرأة لعام منظمة اليونسكو باليوم العالمي   احتفالياتالمشاركة في  -

 18/2/1122 في 1122جوائز لولاير ـ اليونسكو للعام المشاركة في االحتفال ب -

 .2/5/1122 في ليوم العالمي لحرية الصحافةالمشاركة في االحتفال با -

الحوار بين الثقافات في القرن الحادي والعشرين: أي دور  : » مستديرة حولال المائدة المشاركة في -

 .(21/5/1122)مجموعة دول عدم االنحياز في اليونسكو التي نظمتها   .«لليونسكو؟

 (.12/5/1122) االحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنميةالمشاركة في  -

 (1122 /22/5-11 ) فعاليات األسبوع األفريقيالمشاركة في  -

في مقر اليونسكو في سيسكو الي  نظمتها منظمة ا المرأة في الديانات السماوية ندوة  المشاركة في  -

 بمقر اليونسكو. 11/5/1122

  1122مايو  11-11 بينالمنعقدة  اللجنة الدولية ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا المشاركة في إجتماع  -

 (.11/5/1122-18 الثقافي المغمور بالمياه االجتماع الرابع للدول األطراف في اتفاقية التراثالمشاركة في  -

رئيس الفرنسي لل، هذا العام ، التي منحت  االحتفال بتسليم جائزة فيليكس هوفويه بوانيي للسالمالمشاركة في  -

 .(5/6/1122 في )فرانسوا هوالند، 
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  منظمة اليونسكو.مرشح لبنان لمنصب مدير عام  مع األستاذ جوزيف مايال لقاءحاور  -

 .4/1/1122حاور ومشاركة في الدورة االستثنائية الخامسة للمجلس التنفيذي يوم  -

االتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال مشاركة في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول األطراف في ال -

 .1/1122/ 11و21الريااة يومي 

 .(1/1/1122 في )المشاركة في فعاليات االحتفال باليوم  الدولي لمحو األمية  -

 .22/21/1122إلى  14/1للمجلس التنفيذي في الفترة:  211حاور والمشاركة في الدورة ال -

بي التعليم التقني والمهني  المشاركة - ة بمعل مي ومدر  في ورشة عمل حول دراسة السياسات والممارسات الخاص 

(TVET) مقر اليونسكو.في  في الدول العربية 

 .1122اكتوبر  22إلى  12المشاركة في منتدى الشباب الفترة: من  -

 .(4/22/1122في )اللجان الوطنية  اجتماعحاور  -

 (3131نوفمبر  31إلى  5للمؤتمر العام لليونسكو )من  13حضور والمشاركة في الدورة  -

معالي  ألقى كلمة المجموعة العربية) (NAM)دول عدم االنحيازو 11المؤتمر المشترك لمجموعة حاور  -
 (.دنياألر التربية  وزير

 21االيسيسكو المشاركين في الدورة االجتماع التنسيقي العاشر لرؤساء وفود الدول األعااء في حاور  -

  للمؤتمر العام لليونسكو

  (51/55/5811 )االحتفال باليوم الوطني لقيام دولة فلسطين المشاركة في  -

 .(22/1122/ 12 ) 1122العالمي للفلسفة لعام باليوم االحتفال المشاركة في  -

  (1122 /22/ 11 ) للمجلس التنفيذي  212حاور ومشاركة في الدورة  -

ديسمبر في مدينة  1 - 1 بين اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث الثقافي غير الماديالمشاركة في  -

 .باكو/أذربيجان

 .21/21/1122يوم  اليوم العالمي لحقوق االنسان -

 22/21/1122-21 بين ةير الثقافيابالتعأشكال االجتماع السابع للجنة الدولية الحكومية لحماية وتعزيز تنوع  -

( 2154االجتماع العاشر للدول األطراف في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح )الهاي  -

 26/21/1122يوم 

االجتماع الخامس للدول األطراف في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح )البروتوكول  -

 .21/21/1121-26( في الفترة الثاني

 ..1122ديسمبر  21و28يومي  الثامن للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح االجتماع  -

  : المندوبيا أهم أنطةة   (6

  .  مندوبية فلسطين نظمتهمعرض رسم لفنانين فلسطينيين   -

 .6/6/1122 في نفرتيتي  نظمته مندوبية مصر بمعهد العالم العربي نظرية معرض   -

نظمت بعض الدول العربية معارض بمناسبة األسبوع االفريقي وهي: مصر، الجزائر، المغرب، موريتانيا  -

  .22/5/1122-11 فيوليبيا 

   .11/1/1122 يفبمناسبة الذكرى الستين النامام ليبيا إلى منظمة اليونسكو  لمعالم أثريةمعرض صور  -

 :العرب وجوائز اليونسكو  (7

، والكاتب الجزائري بجائزة اليونسكو/ الشارقة للثقافة المحاار الجامعي  مصطفى الشريف فوز الدكتور -

 .15/5/1122في  المركز العربي البريطاني )المملكة المتحدة(مع  1122العربية لعام 

اد  - د الحد  سانغور للترجمة في العلوم االنسانية لسنة  -بجائزة إبن خلدون (من تونس)فوز الدكتور محم 

2112.. 

 

 عربيةرئيس المجموعة ال                                                         المقرر                 
         


