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 اجلزائر، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  

 2021ديسمرب  26-28  

 

 

 

عقد  الشعبية  ادلميقراطية  اجلزائرية  امجلهورية  من  كرمية  )  املؤمتر  ابس تضافة  عشر  للوزراء  18الثامن   )

العايل والبحث العلمي يف   التعليم  الدويل  املسؤولني عن  العاصمة، ابملركز  العريب ابجلزائر  الوطن 

، ملناقشة موضوع: التعليم العايل  2021ديسمرب    26للمؤمترات عبد اللطيف رحال، يوم األحد  

 : الرؤية والتوّجهات"2030والبحث العلمي يف الوطن العريب يف أفق 

 : املؤمتر أهداف

 آليات رفع أداء املؤسسات اجلامعية والبحثية يف الوطن العريب.  مناقشة  -

التعليم   - برانمج  املستدامة:  التنمية  أهداف  من  الرابع  اهلدف  لتحقيق  إجنازه  مت  ما  تقييم 
2030. 

العايل    - التعليم  لدعم كفاية  مستقبلية  خرائط  لوضع  املقارنة  التجارب  من  االستفادة 
 والبحث العلمي العريب.

توجهات اجلديدة ملنظومات التعليم العايل والبحث العلمي من أجل بلورة رؤية  مناقشة ال -
 استشرافية عربية للتعليم العايل والبحث العلمي. 

عرض اخلطة التنفيذية لإلطار العام للبحث العلمي العريب يف اجملاالت االجتماعية  -
 والثقافية واالقتصادية.

 

 املؤمتر:الواثئق 
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: 2030"التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب، يف أفققق  املوسومةالوثيقة الرئيسة   -

 الرؤية والتوجهات"، يف جزأيها التعليم العايل والبحث العلمي:

تشققصيو واقققع التعلققيم العققايل العققريب ومقارنتققء دوليققا يف ضققوء أهققداف بققرانمج التعلققيم  ✓

2030 ، 

 ت واآلفاق،البحث العلمي يف الدول العربية: الواقع، التحداي ✓

"نظام التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر، الوضع الققراهن واألفققق املسققتقبلية"، وثيقة   -

 وزارة التعليم العايل، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،

د  مايققة   وثيقة - "مبادرة األلكسو الستصدام تكنولوجيا البلوكتشني لتطققوير نظققام عققريب موحققّ

 بية من التزوير"،الشهادات العر 

"مشققروع اخلطققة التنفيذيققة لإلطققار العققام للبحققث العلمققي العققريب يف اجملققاالت الثقافيققة  وثيقةةة -

ة جلامعقققة القققدول العربيقققة، واأللكسقققو، وا ققققاد  واالجتماعيقققة واالقتصقققادية"، األمانقققة العامقققّ

 اجلامعات العربية، وا اد جمالس البحث العلمي العربية.

ياس أداء إقليمّية الستصدامات الذكاء االصققطناعي"، بنققاء "وضع مؤشرات ق  وثيقة .5

 .2019، القاهرة، ديسمرب 17على توصية املؤمتر 
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: اململكةةة ادت نيةةة اةك يةةةة و ولةةة هةة  رربيةةة ة ولةة( 18مثكنيةةة رةةةر   وفةةو   املةةر رشةةكت يف   

اإلمةةةكتال اليربيةةةة امل واةةةو ة والمووتيةةةة ال ونسةةةيةة والمووتيةةةة الاائريةةةة الولقرا يةةةة الةةةةي يةة واململكةةةة 

ومجووتيةة اليةرا ة وسةل عة رمةكنة ة ومجووتية الصةومك  الييوتاليةةاليربية السيو يةة ومجووتية السو انة  

 ومجووتية مصةر اليربيةةة و ولة لي يكة والمووتية الل عكنيةة  ولة الكوييفةو ولة فلس نية و ولة ق رة و 

  واململكة املغربيةة والمووتية اإلسالمية املوتي كنيةة والمووتية اليمعية.

ه : مك ة  الببيةة اليةرد لةوو   ليميةةرو  من املعظمكل واالحتك ال اليربية واإلق مك شكتك  

 .اليربية ربيةة واحتك  جمكلس ال اث اليلم اخلليجة واحتك  الكميكل الي

( توصيكل 4  أتبع( معوك موجوة إىل الوو  اليربيةة و 8   مثكنة  ة( توصي12    رةر   اثعيت  ار مو املر ر

 : كآليتموجوة للمعظمة اليربية للببية والثقكفة واليلوم  ادلكسو(ة  

 أوال: التوصيات املوّجهة إىل الدول العربية:

 :دعوة الدول العربية إلقققى

 تةجيع الوحو  اليربية ال اثية واد ك لية بني الكميكل اليربيةة .1

أ رهةك الو عيةة للمةرهالل أو حتةويثوك موا  ةةة للم غةتال لالسة يفعكض  ةك   وضةع اإل ةةكت  وضةع .2

 اليرد املةبك.

تيايةةةةةا ال اةةةةةث اليلمةةةةة    اليلةةةةةوم اإلنسةةةةةكنية واالج مكريةةةةةةة واالسةةةةة يفعكض  ف ةةةةة  املمكتسةةةةةكل  .3
 وال جكتب اليربية   هذا اجملك  وت ك ةك واالس يك   معوكة
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يقيةةةةةة وتةةةةةةجيع نةةةةةةرهك وإحح وةةةةةكة وتب وةةةةةك  ح يكجةةةةةكل الق ةةةةةك  الب يةةةةةا رلةةةةةل ال اةةةةةو  ال    .4
 االق صك ي واالج مكر  اليكم واخلكصة

ذهك ادلكسةو   جمةكالل تةو ني الةذ كط االصة عكر ة  .5  رم املةروركل العورية الكربى اليت تعيةو
 وال صعيف اليرد للجكميكلة 

 ال يليم وال اث اليلم ة  رم مرصو ادلكسو ب اويوه  ل يكانل واإلحصكطال اخلكصة بق ك  .6

ار مك  م ك ت  ادلكسو الس خوام تكعولوجيك ال لو  ةني   توثيق الةوك ال اليلميةة واكي وةك  .7
 من ال اويرة

ار مةةك  مةةةرو  اخل ةةة ال عييذيةةة لا ةةكت اليةةكم لل اةةث اليلمةة  اليةةرد   اجملةةكالل االج مكريةةة  .8
 والثقكفية واالق صك ية.

 قة إىل  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو(:اثنيا: التوصيات املوّجهقق

 : دعوة األلكسو إلققى

توثيق أف   املمكتسةكل   جمةكالل ال اةث اليلمة ة واالر مةك  اد ةك ل ة وا و مةةة  .1

 واليم  رلل تيميموكة

حتوي  ال وصيكل اخلكصةة ؤرشةرال قيةكض اد اط السة خوامكل الةذ كط االصة عكر  إىل  .2

 اس  كنة وتيميموك رلل الوو  اليربيةة وم كبية ال قوم   اإلجنكز  وتاية

 ال عسيق مع الوو  اليربية القباح برانمج ررد ملةكتيع حبثية مةب ة وآليكل  ويلوك. .3

 .لافك   من جترب وك   ال يليم الذ   امل واو  ال يكون مع  ولة اإلمكتال اليربية .4
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 (: 20و   19دورتني القادمتني )مكان استضافة املؤمتر يف ال -
للمر رة الذي وافق رلل ذلكة   19ررضيف  ولة اإلمكتال اليربية امل او  اس  كفة الووت    .1

 وتقووم  لةكر إىل  ولة اإلمكتال اليربية امل واو . 

  لةكر  وتقووم  ةذلك   رلل  الذي وافق  للمر رة  20  الووت   اس  كفة  مجووتية اليرا   ررضيف .2
 .اليرا مجووتية  إىل

 


