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التحّديات والّرهانات 
ال شكَّ يف أنَّ العامل يتغيَّ من حولنا عىل أنحاء مختلفة، متباينة كاّم ونوعا، وأّن هذا 
الّذي يحدث مل يعد خافيا عىل كلِّ ذي بصية أو كل ّمتابع لخيوط هذا التغيي أو عىل 

األقّل العريضة منها.

إّن من أبرز سامت هذا التّغيي نسقه الفائق الّسعة وعدم انتظامه من جرّاء ما يجّد 

هنا وهناك من انعطافات مفاجئة تتحكَّم فيها القوى الفاعلة. لكْن ما ال شك فيه هو أّن 

املتغّيات الحاصلة، عىل أهّميتها ورضورتها يف مسية التطّور الكوين وخدمة اإلنسانية، 

تقيم وزنا  التغيي وصانعته ال  الفاعلة يف عملية  القوى  املطلق، ألّن  إيجابية يف  ليست 

وتوجهاتها  ثقافاتها  من  حساباتها  تنبثق  بل  الفسيح،  العامل  مساحة  ىف  السائدة  للقيم 

وحرصها عىل خدمة مصالحها، فال يعنيها كثيا إْن عصفت هذه املتغيات بقيم قوم أو 

أرضّت مبصالحهم.

إّن هذا الفهم ملا يحدث يف العامل ويف الواقع ال يعني   رضورة كيل االتهامات لقوى 

التغيي وإْن كان مثل هذا املوقف غي مستبعد أحيانا، كام ال يعني التبايك عىل قلّة الحيلة 

يف صنع مشاركة إيجابية، فاعلة يف حركة التغيّي أو التّحكم فيها والتاّمهي مع مساراتها، 

وليس املقصود كذلك توجيه اللّوم إىل هذه الدولة أو تلك املؤسسة بسبب عدم املواكبة 

أو التقاعس يف األخذ باألسباب التي تؤدي إىل نهضة عربية شاملة.

إّن األمر ال يتعلق بهذه أو بتلك وإمنا مداره عىل إيقاظ الوعي العريب بحجم التّحديات 

الكربى، وتحديد الرّهانات والتحّسب للمستجّدات، والتبّص باآلليات وأدوات املواجهة 

العلميّة والفكرية وتوطني التّقانة، والتعريف بالثقافة العربية واملحافظة عىل القيم يف 
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ظل استهداف العوملة الثقافية لكّل خصوصياتنا. وهذا لن يتأىت إاّل ببناء مرشوع ثقايف 

االمتناع عن  مع  اآلخر  وينفتح عىل  به،  ويتحّصن  الثّقايف  املوروث  يحّصن  متني،  عريب 

الذوبان فيه، ينتج ثقافته ويرفض االكتفاء باستهالك ما ينتجه اآلخرون، يتعامل بندية 

واالستثامر يف  العربية  الطاقات  كّل  توظيف  يعمل عىل  ويتأثر،  يؤثّر  التبعية،  ويرفض 

يف  اإليجايب  االنخراط  نحو  ودفعها  مبجتمعاتنا  والرّقي  العربية  التنمية  لفائدة  العقول 

املسية اإلنسانية.

إّن املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم التي أُسندت إليها مهّمة تحقيق الوحدة 

الرتبية والثقافة والعلوم - وهي مهمة  العريب بتوخي سبل  الوطن  الفكرية بني أجزاء 

وإن كانت نبيلة يف غاياتها ومراميها، إاّل إنّها ليست يسية وسهلة املنال - مل تأل جهدا 

النبيلة  الغاية  وبرامجها يف جعل هذه  اسرتاتيجياتها وخططها  نطاق  تاريخها ويف  عرب 

ضمن حساباتها وعىل رأس أولوياتها، ويف عقل رجاالتها ووجدانهم. لكّن الظروف التي 

تحيط بعملها تزداد تعقيدا كّل حني يف املستويات العربية واإلقليمية والّدولية. وذلك 

ألن الصاعات التي تدور رحاها يف املنطقة العربية قد أثّرت تأثيا بالغا يف سي تنفيذ 

مرشوعات املنظمة ومناشطها وجعلت التّواصل مع  عدة دول عربية بعيد املنال، كام 

الطريق  قارعة  املخيامت وعىل  املدارس من معلمني وطلبة أصبحوا يف  أّن رواد آالف 

يفرتشون األرض ويلتحفون الّسامء، تلك آالف املؤلفة الذين أنفقت عليهم الدول العربية 

جزءا ليس يسيا من ثرواتها، وسّخرت كّل إمكاناتها للسهر عىل تعليمهم ومتكينهم من 

أسباب العيش الكريم ليكونوا عونا لها يف تنمية بلدانهم وتحقيق رقيّها، انطالقا من قناعة 

محّصلها أن أفضل استثامر هو االستثامر يف رأس املال البرشي، وراحت تستعد للخوض 

بهم مسية التنميّة املستدامة عرب مسية كونيّة باتت تتشكّل مالمحها وأهدافها وآلياتها، 

رافعة يف أثناء ذلك عناوين جميلة الفتة مثل التعليم الجيّد أو املنصف أو املستمر. لكن 

الصاعات جعلت هذه املقاصد الكربى تنحدر إىل مستويات اإلعانة اإلنسانية وتوفي 

أبسط رشوط العيش اآلدمي، والوقاية من األمراض التي انقرضت من القواميس اليومية 
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للمواطن العريب، وكذلك إىل البحث يف آليات لتعليم الحرف ومنع التجهيل بني صفوف 

فئة كّنا نعّد العّدة لندخل بها التاريخ.

عىل أّن هذا الواقع الغائم، وتلك املتغّيات التي تعصف بكّل يشء من حولنا، مع تأخر يف 

سداد بعض الّدول العربية ألنصبتها يف ميزانية املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 

الكثي من الخطط والدراسات لعل من أهمها اإلسرتاتيجية  مل مينع األلكسو من إنجاز 

املستقبلية 2017 - 2022، كام اتجهت بجدية نحو بناء القدرات العربية بتنظيم عرشات 

الدورات التدريبية، وأصدرت املئات من املعاجم والكتب املرتجمة واألدلّة وأقامت عددا 

وتأليفا  بحثا  العربية،  بالّلغة  النهوض  إىل  بقوة   ،وسعت  املعارض  من  يحىص  يكاد  ال 

وتدريبا  باعتبارها املكّون املوضوعي الوحيد من مكّونات الهِوية العربية  مثلام أكّده 

األستاذ عبد الّسالم املسّدي يف كتابه الهوية العربية واألمن اللغوي. وكان اإلصالح الرتبوي 

حارضا يف وعيها فعقدت له املوائد املستديرة بالتعاون مع املنظامت اإلقليميّة واإلسالمية، 

وهي ال تنفك تتابع عرب لجنة وزارية مهّمة برئاسة نائب رئيس الوزراء يف اململكة األردنية 

الذنيبات إنجاز إسرتاتيجية عربية لتطوير  الدكتور محمد  الرتبية فيها  الهاشمية ووزير 

التعليم يف الوطن العريب. 

ولقد استطاعت يف فرتة وجيزة بفضل عرشات االتفاقيات العربية والدولية واملشاركات 

الفاعلة يف املحافل اإلقليمية والدولية وكذلك الحضور املتميز عىل مستوى الدول العربية 

أن تؤّسس لثقافة التعاون وقيم الرشاكة الفاعلة التي انعكست إيجابيا عىل عملها وتنفيذ 

مناشطها.

العربية  يليق مبكانتها  ثقايف، حضاري شامخ  بناء رصح  األلكسو كذلك من   ومتّكنت 

للتفكي والعمل،  املناخات  أفضل  توفي  الرتبوي، ويسهم يف  إرثها  والّدولية، ويستوعب 

الطارئة  الثّقافة  تلك  لثقافته،  تؤّسس  بدأت  الذي  الّذايت  التمويل  لتأمني  سبيال  ويكون 

عليها وفق ما ينص عليه حسب دستورها ورسالتها بغرض االستجابة ملتطلبات املرحلة 

التي مترُّ بها عرب خطوات مدروسة وتخطيط عقالين بعيد عن االرتجال. 
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وباإلضافة إىل كل ما تقدم مل تكن املنظّمة يف يوم من األيّام بعيدة عاّم يتحقق يف 

العامل من نجاحات وما تصاب به اإلنسانية من خيبات أمل، إاّل إّن إميانها بنبل رسالتها، 

مواجهة  يف  صالبة  أكرث  جعلها  الوطنية  بلجانها  ممثّلة  معها  العربية  الّدول  وتعاون 

إيجاد  يف  والعقالنية  املستجدات،  مواجهة  يف  واملرونة  بالرّهانات،  والتبّص  التّحديات 

الحلول وبدائلها.

الحايل  الوضع  التّوقف قبل الخوض يف تفاصيل إنجازاتها عند تحليل  فكان البّد من 

وتقديم بعض التّحديات التي رصدتها، والرّهانات التي تستبطنها وهي تتجه نحو تربية 

عربية مستدامة.

الوضع الحالي حسب البيانات والمؤشرات المعتمدة عالميا:

يف مجال الرتبية، وضعت خطّة تطوير التعليم يف الوطن العريب 2008 –2019، أهدافا 

اسرتاتيجية لكّل مرحلة من مراحل التعليم وحددت يف نطاقها ملرحلة التعليم االبتدايئ 

الرسوب  عىل  بالقضاء  األسايس  للتعليم  الداخلية  الكفاية  »تحسني  هو  مهام  هدفا 

التمويل الذايت خالل عام 2015  



9

والتّسب«.

 22  -  19 الفرتة  يف  املنعقد   2015 لسنة  للرتبية  العاملي  املنتدى  إعالن  وتضّمن  هذا 

ماي/ أيار 2015، بإنشيون يف جمهورية كوريا الجنوبية الشعار التايل: »نحو رؤية جديدة 

للتعليم بحلول عام 2030: ضامن التعليم الجيّد املُنصف والّشامل للجميع وتعزيز فرص 

التعلّم مدى الحياة للجميع«.

وتعترب هذه األهداف بالغة األهميّة للحّد من ظاهرة االنقطاع املدريس املبكر والتخفيض 

يف نسب األّمية بالوطن العريب.

وليس مثّة شك يف أّن الوضع الحايل بالوطن العريب غي مقبول. وهو ما تشي إليه   كل 

البيانات واملؤرشات   املتوفرة حاليا، إذ بلغ عدد األميني يف الوطن العريب 54 مليون أّمي 

وأّمية سنة 2015 حسب تقديرات املرصد العريب للرتبية من خالل نرشته الثالثة لسنة 

.2015

ويتوقع املرصد تراجعا بطيئًا لعدد األميني العرب، إىل 49 مليون أّمي وأّمية يف أواخر 

سنة 2024 أي عند انقضاء العقد العريب ملحو األمية 2015 - 2024، الذي اعتمدته الدول 

العربية ويهدف إىل القضاء عىل األمية يف جميع أنحاء الوطن العريب خالل هذه الفرتة.

تطّور عدد األميين في الوطن العربي حسب النوع االجتماعي من 2008 
إلى 2024

)*( تقديرات 
املرصد العريب 

للرتبية - النرشة 
اإلحصائية األوىل 

لسنة 2016 
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ومن ناحية أخرى يبلغ عدد األطفال الّذين هم يف سّن الّدراسة ومل يلتحقوا باملدارس 

االبتدائية يف الوطن العريب 5.2 مليون طفل )9.0 %من املجموع العاملي( سنة 2014 

وعىل هذا األساس يالحظ ارتفاع العدد بنسبة 5.9 % مقارنة مبا كان عليه سنة 2013 

الفرتة  العامل خالل  املدرسة يف  تراجع عدد األطفال خارج  )4.9 مليون طفل(، يف حني 

نفسها بنسبة 2.4 %.

تطور عدد األطفال خارج المنظومة التربوية في الوطن العربي -  
2013 - 2014  )العدد باأللف(

املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء

العربية بني  الّدول  الرتبوية يف  ويعود هذا االرتفاع يف عدد األطفال خارج املنظومة 

 2.7 )من   17.4% بنسبة  املدرسة  خارج  اإلناث  عدد  ارتفاع  إىل  و2014   2013 سنتي 

مليون سنة 2013 إىل 3.2 مليون سنة 2014(. وهذا يؤكّد أّن عدم التسجيل باملدرسة 

والتّسب املدريس بسبب العقلية الّسائدة أو لبُعد املدرسة أو للظّروف الخاّصة الّتي متّر 

بها بعض الدول العربية انعكس سلبا عىل ارتفاع عدد األطفال غي املتمدرسني وخاّصة 

اإلناث منهم.

وعىل هذا األساس وجب وضع اسرتاتيجية جديدة للنهوض بقطاع الرتبية يف الدول 

العربية. وذلك انطالقا من عمليات التقويم التي قامت بها املنظّمة لخطّة تطوير التعليم 
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يف الوطن العريب وتبعا ألهداف الرتبية ملا بعد 2015.

املؤّسسات  من  الكثي  األخية  العقود  يف  أنشئ  قد  أنّه  يف  شك  ال  العلوم،  مجال  يف 

ع يف التعليم بجميع مراحله وأُحِدثت الجامعات واملعاهد  العلمية يف العامل العريب، وتُُوسِّ

املهنية وبدأت بعض الجامعات العربية تتوّسع يف الدراسات العليا والبحث العلمي، كام 

أنشأت يف بعض البلدان العربية مراكز بحثيّة متخصصة يف حقول معينة. ولكن تبقى 

هذه اإلنجازات غي كافية للنهوض بهذا املجال املهم.

وميكن وصف واقع العلم والتكنولوجيا يف العامل العريب اعتامدا عىل مؤرش مهم يخّص 

عدد الباحثني يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لكّل مليون ساكن، فنالحظ عندئذ 

أّن املعّدل العريب هو األدىن مقارنة باملعّدل العاملي ومعّدالت أقاليم أخرى وهو مل يطرأ 

عليه تطور ملحوظ يف الفرتة املمتدة بني سنتي 2000 و2013 يف حني تطورت جميع األقاليم 

األخرى مبا يف ذلك دول أمريكيا الالتينية التي كان معّدلها أشد انخفاضا من املعّدل العريب 

العريب يف هذا املجال من أشد معّدالت األقاليم  أّن املعّدل  التأكيد  لسنة 2000. وميكن 

انخفاضا يف العامل.

عدد الباحثين في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار لكّل مليون 
ساكن

املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء
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يف مجال الثقافة، حسب تقرير معهد اليونسكو لإلحصاء لسنة 2014 عن وضع الثقافة 

يف العامل، ُركَِّز االهتامُم عىل تطور الصادرات والواردات يف دول العامل للمنتوج الثقايف. 

من   0.8% حوايل  تصّدر  العربية  الدول  أّن  املتوفّرة  البيانات  من  مالحظته  ميكن  وما 

املنتوج الثقايف العاملي فحسب بينام تفوق هذه النسبة 45 % يف إقليمي جنوب رشق 

آسيا وأمريكا وأوروبا.

توزيع صادرات المنتوج الثقافي العالمي حسب األقاليم - 2013

املصدر: معهد اليونسكو لإلحصاء

من مجموع   % 3 العربية  الدول  الثقايف يف  للمنتوج  الواردات  ميثل حجم   يف حني 

الواردات املسّجلة عامليا.
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توزيع واردات المنتوج الثقافي العالمي حسب األقاليم - 2013

املصدر : معهد اليونسكو لإلحصاء

املنتوج  من  العربية  الدول  واردات  أن حجم  البيانات  هذه  من  مالحظته  وما ميكن 

الثقايف أعىل بكثي من صادراتها ومن مثة وجب تطوير املجال الثقايف العريب حتّى ينتقل 

من مستورد إىل مصّدر. وذلك بتنويع هذا املنتوج وخلق روح اإلبداع لدى الناشئة انطالقا 

من األرسة واملدرسة. 

مهّمة يف  ركيزة  املعلومات  تكنولوجيا  تعترب  واإلعالم،  املعلومات  تكنولوجيا  يف مجال 

مجال تطور املجتمعات حاليا. ومن البيانات واملؤرشات املهّمة التي ميكن أن توضح تطور 

التعليم والتعلّم.  هذا املجال يف الدول العربية مدى استعامل تكنولوجيا معلومات يف 

وقد أعّدت اليونسكو ممثَّلًة يف معهد اليونسكو لإلحصاء دراسة يف بعض الدول العربية 

سنة 2012 شملت األردن ومص وقطر وفلسطني وعامن عن اعتامد التكنولوجيا الحديثة 

العربية  الدول  عدد  أّن  غي  والعلوم،  الرياضيات  مجايل  يف  خاّصة  والتعلّم  التعليم  يف 

املشاركة يف هذه الدراسة مل يكن كافيا لتقديم صورة شاملة ملا وصلت إليه جميع الدول 

العربية يف هذا املجال.
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للموقف  املرحيل  التقرير   2013 سنة  للرتبية  العريب  املرصد  أعّد  أخرى  ناحية  من 

التنفيذي لخطة تطوير التعليم 2008 - 2013. وذلك اعتامدا عىل دراسة ميدانية شملت 

اعتامد  تخّص  التي  املهّمة  املؤرشات  بعض  إصدار  إىل  وأفضت  العربية  الدول  جميع 

التقانة الحديثة يف مجال التعليم والتعلم بالتعليم األسايس يف الدول العربية.

وما ميكن مالحظته أن جميع املدارس تقريبا تتوفر بها أجهزة معلوماتية يف كل من 

ويرتاوح  وفلسطني،  والكويت  وقطر  والسعودية  واإلمارات  والبحرين  واألردن  تونس 

نسبة  تتجاوز  ال  حني  يف  تلميذا  و16   2 بني  الواحد  للحاسوب  التالميذ  عدد  متوسط 

املدارس التي تتوفر بها حواسيب 15 % يف كل من السودان وموريتانيا واليمن والقمر 

والصومال. علام بأّن هذه البيانات تخّص فقط الدول التي أجابت عن األسئلة الخاصة 

بهذا الجانب. 

نسبة المدارس التي تتوفر بها حواسيب سنة 2013
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وتجدر اإلشارة أيضا أّن الّدول العربية التي متّكنت من تجهيز املدارس االبتدائية واإلعدادية 

بحواسيب ربطت أغلب هذه املدارس بشبكة االنرتانت باستثناء دولة فلسطني )48 % من 

املدارس االبتدائية و54 %من املدارس اإلعدادية( والصومال )جميع املدارس(.

وتعتمد التقانات الحديثة أيضا يف إعداد معلمي التعليم األسايس وتأهيلهم بجميع الدول 

العربية باستثناء القمر واليمن والصومال.

   وتأسيسا عىل ما سبق فإّن  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم تعمل بحزم عىل 

تطوير الرتبية يف الدول العربية، مستأنسة يف ذلك بالتوّجهات الجاري بها العمل يف العامل 

املتقدم، آخذة يف االعتبار الوضع الذي عليه الرتبية العربية وأفق تطّورها املستقبيل. وقد 

اعتمدت يف هذا املضامر عىل عّدة اعتبارات منها التحّديات التي تتمحور حول التصدي 

للتطرف واإلرهاب اللذين باتا يستهدفان كيان األّمة ووجودها وسلمها األهيل، ويعصفان 

بقيمها ويدمران ذاكرتها ويهّجران عقولها من العلامء وطاقاتها من الشباب. ومنها تحدي 

التعليم وتحدي األّمية التي تنخر جسد األّمة ،إذ تجاوز عدد األّميني العرب أكرث  متويل 

من 54 مليون أّمي  سنة 2015، منهم أكرث من 6 ماليني من الشباب ما بني 15 و25 سنة 

ومنها تحدي الهوية العربية يف ظّل عوملة طاحنة تستهدف خصوصيات املجتمعات النامية، 

وتعمل عىل إضعافها وطمسها واستهداف لغاتها ومنها كذلك تحّدي املواءمة بني مخرجات 

التعليم العريب واحتياجات سوق العمل والتحدي البيئي والتحديات الحضارية املرتبطة 

واالنفتاح عىل  واملرونة  واإلنتاج  والتوطني  واملرجعيات  األصول  مستويات  باملعرفة: عىل 

اآلخر واملساهمة اإليجابية يف املسية اإلنسانية. ومن التحديات الكربى أيضا تحدي البحث 

العلمي يف الوطن العريب الذي يتسم بالرثاء يف التنظي لكن يعاين من الفقر يف التطبيق، 

وتوظيف التقانات الحديثة يف التعليم، وهناك تحديات أخرى ال يتسع املجال هنا لذكرها.   

وأّما عىل مستوى الرّهانات املطروحة عىل الرتبية العربية، فيمكن إيجازها يف ثالثة كربى 

وفروع كاآليت: 

1 - رهان الجودة يف الرتبية والتعليم:
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تعميم الرتبية ما قبل املدرسة، وإقرار إلزاميتها؛ إذ اكتفت الرتبية النظامية مبراحل 	 

التعليم الثالث: مرحلة التعليم االبتدايئ، ومرحلة التعليم الثانوي، ومرحلة التعليم 

العايل. أّما مرحلة ما قبل املدرسة؛ فقد ظلّت شبه غائبة )املعّدل العريب لنسبة 

القيد اإلجاملية يف التعليم ما قبل املدريس يبلغ 26.6 % سنة 2013  عىل حني 

 %  50 نسبة  يفوق  أو  يساوي  عريب  معّدل  بلوغ  التعليم  تطوير  خطّة  حّددت 

لنفس الّسنة(، إذا استثنينا الوضع يف بعض البلدان العربية.

يحددها 	  التي  الالّزمة  والقدرات  الكفايات  بتنمية  املتعلّمني  مستوى  من  الرفع 

املنهاج الدرايس.

ردم الفجوة بني ما تقّدمه النظم الرتبوية يف العامل العريب وحاجاتها التنموية. 	 

إعداد املعلّمني وتأهيلهم بحسب النوع واملرحلة التعليمية مع تزويدهم بجميع 	 

وسائل املعرفة، وأدواتها باعتبارهم حجر الزاوية يف العملية التعليمية، وأداة فاعلة 

يف تجويد مخرجاتها.

سّد منابع األميّة ومكافحتها وذلك بـــ:	 

- وضع خطّة متكاملة ملكافحة األّمية يف جميع الدول العربية،

- تكوين لجان خرباء يف كّل دولة ملتابعة خطة مكافحة األمية وتقوميها،

- االستفادة من التجارب والخربات اإلقليمية والعاملية السابقة التي خصصت ملواجهة 

األمية والحّد منها،

- تعزيز التعاون بني الدول العربية يف املجال لالستفادة من مختلف التجارب القطرية،

- القيام بحمالت توعوية لدى األميني من كّل الفئات لتحفيزهم عىل متابعة برامج 

محو األمية وتعليم الكبار،
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التعليم يف  التي نّصت عليه خطة تطوير  للرتبية  إنشاء مراصد وطنية  العمل عىل   -

الوطن العريب ملتابعة تنفيذ الخطة وإعداد الدراسات والبحوث املساندة وأدوات املتابعة 

األمية  بيانات خاصة مبحو  قواعد  املراصد وضع  إىل هذه  يوكل  والتقويم، كام  والرصد 

ومتابعة إنجاز الخطط املوضوعة ملكافحتها.  

- العمل مبقتىض الرتبية البيئية: وتعترب الرتبية البيئية من ضمن أهــّم الـتـحـّديـات 

املطروحة. 

- توظيف كفايات القرن الحادي والعرشين يف املنظومات التعليمية، وعىل وجه التحديد 

يف ما بعد 2015 باعتبارها مدخال لبناء مستقبل الرتبية والتعليم يف الوطن العريب.

2 - رهان مواصلة تنفيذ التوّجهات العامة التي يتّم العمل مبقتضاها يف النظم الرتبوية 

العربية :

العمل مبقتىض مفهوم »املجتمع املتعلّم« والتوّجه به إىل كّل أفراد املجتمع، وإىل 	 

السابقة  والرتبية  املستمرّة،  الرتبية  »مفهوم  املفهوم  هذا  ويشمل  األعامر.  كّل 

للمدرسة، والرتبية الالّحقة ، والرتبية لبعض الوقت...«.

البالد 	  الرتبوية يف  للنظم  الخارجية  والكفاية  الّداخلية  الكفاية  الرفع من مستوى 

العربية.

املدرّسني، 	  بني  القامئة  الرتبوية  العالقات  مجال  يف  دميقراطية  أساليب  اعتامد 

واملتعلّمني، واإلدارة لتكوين العقل الحّر املبدع؛ ذلك أّن الحريّة هي املناخ الرضوري 

لإلبداع. ويتطلب ذلك بناء جيل من املدرّسني يعملون عىل بناء عالقات إنسانية 

متكاملة بعيدة عن التسلّط، واإلكراه التي تتناىف مع إمكانيات البناء الرتبوي.

مفتاح 	  وتعتربه  اليونسكو  ترفعه  شعار  وهو  املستدامة،  الرتبية  مبقتىض  العمل 

الحياة  مع  األفراد  لتكيّف  أساسيا  ورشطا  والعرشين؛  الحادي  القرن  إىل  الدخول 
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العصية ومقتضياتها. 

3 - رهان استخدام تقانة املعلومات واالتّصال :

توفي بيئة تقنية لتطبيقات الهواتف الذكية واللّوحات الرقمية التي تُستخدم يف 	 

مجاالت الرتبية.وذلك بـ:

- إحداث منّصة تكنولوجية عربية )Alecso Apps Store( لتخزين تطبيقات الهواتف 

واأللعاب  والعلوم  والتعليم  الرتبية  مجايل  يف  املتخّصصة  الرقمية  والّلوحات  الذكية 

التعليمية، لتيسي خدمات النفاذ، والبحث، والتنزيل، واالستخدام.

- تنظيم دورات تدريبية إلنتاج تطبيقات ومضامني للهواتف الذكية واللوحات الرقمية.

للباحثني 	  تسمح  فّعالة  رقمية  تحتية  كبنية  الّسحابية  الحوسبة  عىل  االعتامد 

واملدرّسني والطلبة من أّي مكان، باستعامل أّي نوع من األجهزة الرقمية القادرة 

توفّرها هذه  التي  اإلمكانات والوظائف  بالشابكة، واالستفادة من  االرتباط  عىل 

والتعليم،  التعلّم  جودة  تحقيق  يف  يُساهم  ما  وهو  الحديثة.  الرقمية  البيئات 

وترشيد اإلنفاق، ودعم مقّومات العمل التشاريك والتعاوين.

 	 .)  MOOCs  ( االستقطاب  عايل  املفتوح  االلكرتوين  التعلّم  نظم  وضع  تشجيع 

وهوما ميّكن من استقطاب املعنيني بالتعليم والتعلّم والتدريب يف جميع الدول 

العربية دون حواجز. 

وهي 	   -  )Open Educational Resources( املفتوحة  التعليمية  املوارد  تأمني 

موارد تعليم وتعلّم، وتدريب، وبحث، متوافرة للجميع - وإصدارها برخصة ملكية 

فكرية تسمح باستعاملها وتعديلها وإعادة توزيعها دون مقابل. 

واستجابة إىل ما سبق، استطاعت املنظّمة خالل الفرتة املمتّدة ما بني ماي 2014 وماي 

2016 أن تنجز 263 نشاطا من أصل 342 نشاطا كانت مقّررة وهي مبيّنة يف الرسم 

التايل:



19

مة
ّ
مجموع أنشطة المنظ

متّت برمجة 176 نشاطا خالل الفرتة من يناير إىل ديسمرب 2015،  وقد تّم تنفيذ 139 

نشاطا كلّيا خالل سنة 2015.

بلغت نسبة اإلنجاز 79.0 %.
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وبهذا تكون نسبة إنجاز مجموع األنشطة املربمجة 76.9 %. أّما النسبة املتبقيّة فإّن 

املنظّمة تعمل جاهدة عىل إنجازها خالل الفرتة املتبقيّة من السنة املاليّة 2016.

من  عددا  فإّن  اإلنجازات،  من  النسبة  هذه  املنظّمة  فيه  حّققت  الذي  الوقت  ويف 

الصعوبات واجهتها وهي تتجه نحو تنفيذ برامجها، ومن أهّمها الظروف الصعبة التي 

متّر بها بعض الدول العربيّة وكذلك تأّخر اللجان الوطنيّة العربيّة يف ردودها عىل طلبات 

عقد األنشطة واستضافتها، واعتذار الخرباء عن تنفيذ املهام املوكلة إليهم يف اللحظات 

األخية ماّم سبّب إرباكا لعمل اإلدارات الفّنية وجعل البحث عن البديل متعّذرا.

العربيّة عن سداد مساهامتها يف ميزانيّة  الدول  تأّخر بعض  فإّن  إضافة إىل ما ذُكر، 

املنظّمة شّكل تحّديا وصعوبة يف الوقت ذاته ونورد فيام ييل الرسوم التّي توّضح املوقف 

املايل.

__إجاميل املساهامت 2015__
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__نسبة إجاميل املساهامت املسّددة 2015__

ويف النهاية نشي إىل أّن املرشوعات التي أنجزتها األلكسو تتنزّل يف إطار هذه التحّديات 

والرهانات يف القطاعات التي ترشف عليها: الرتبية، والثقافة، والعلوم، واالتصال واألجهزة 

واألنشطة  الربامج  تنفيذ  مستوى  عىل  لإلنجازات  تفصيال  ييل  فام  وسنورد  لها؛  التابعة 

خارج الربامج.





اإلنجازات
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التربية
املرشوعات  من  العديد  تنفيذ  عىل  الرتبية  إدارة  تسهر 
واألنشطة القومية لفائدة الدول العربية األعضاء، ويأيت عىل رأسها 

خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب، بغرض االرتقاء بالتعليم العريب 

الرتبوي،  الحقل  يف  العاملني  قدرات  وتعزيز  املختلفة،  مراحله  يف 

وكذلك مرشوع النهوض باللغة العربية للتّوجه نحو مجتمع املعرفة 

والعمل عىل تطوير تعليمها وتعلّمها. كام ركّزت جزًءا من جهودها 

عىل بناء القدرات وتطوير النظم والسياسات.

الفرتة  خالل  سعت  الرتبية  إدارة  فإّن  التوجهات،  لهذه  وتنفيًذا 

املستهدفة إىل تنفيذ األنشطة اآلتية:

خطة تطوير التعليم:

املرصد العريب:

عقد اجتامع تنسيقي للمنّسقني الوطنيني للمرصد العريب: تّم 	 

عقد اجتامع املنّسقني الوطنيني للمرصد العريب للرّتبية تحت 

الوطنيّة  القدرات  لتعزيز  التدريبيّة  العمل  »ورشة  عنوان 

بالحاممات،  العريب«  الوطن  يف  التعليم  إحصاءات  مجال  يف 

 رهانات 
المرصد:

بناء قاعدة 
بيانات 

وتحليلها 
واستثمارها

المساهمة في 
وضع الدراسات 

ة 
ّ
واألدل

والمرجعيات
إصدار تقرير 

سنوي عن 
أوضاع التعليم 

في الوطن 
العربي

مجموع
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 15 ومبشاركة   .2015 أكتوبر   16  -  12 الفرتة  خالل  تونس 

دولة عربيّة، وحضور39 مشاركا، )11 منسقا وطنيا للمرصد 

+ 29 مختّصا إحصائيا(، وقد نفذت هذه الورشة بالتعاون مع 

معهد اليونسكو لإلحصاء.

نرشات 	  سبع  إصدار  تّم  للمرصد:  السنوي  التقرير  إعداد 

إحصائيّة للمرصد العريب حول: »التعليم ما قبل املدريس يف 

تطوير  إنجاز خطة  األوىل من  املرحلة  العربية خالل  الدول 

التعليم يف الوطن العريب«، »االلتحاق بالتعليم االبتدايئ خالل 

الوطن  يف  األمية  »واقع   ،»2013 غاية  إىل   2000 من  الفرتة 

و«االلتحاق  االبتدايئ«،  للتعليم  الّداخلية  »الكفاية  العريب«، 

بالتعليم األسايس (األطفال والّشباب خارج املنظومة الرتبوية(، 

و«اإلنصاف بني الفتيات والفتيان يف التعليم اإلبتدايئ بالدول 

العربية«، و«تقديرات املرصد العريب للرتبية لعدد األّميني يف 

الوطن العريب يف حدود سنة 2024«.

- تقويم خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب للخمس سنوات 

األوىل:

حول: 	  تقريرًا  الرتبية(  )إدارة  املنظمة  أعّدت  الخطة:  تقويم 

العريب،  الوطن  التعليم يف  تطوير  لخطة  التنفيذي  »املوقف 

املجلس  عىل  عرضه  وتّم   »2014  -  2009 املرحيل  التقرير 

العاّمة  األمانة  مبقّر   97 دورته  يف  واالجتامعي  االقتصادي 

بتاريخ 17 فرباير 2016.

إلنجاز 	  عرب  خرباء  مع  والتواصل  بالتنسيق  املّنظمة  تقوم 

 ُتمّثل
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الوطن  يف  التعليم  تطوير  خطة  لتنفيذ  الخارجي  التقويم 

العريب للخمس سنوات األوىل.

- تطبيق املعايي النامئيّة للطفل العريب: 

خالل 	  العمل  فريق  قام  العريب:  للمقياس  امليداين  التطبيق 

عام 2015 بالتجريب امليداين يف ثالث دول عربيّة هي األردن 

والبحرين واملغرب.

مشروع النهوض باللغة العربية:

- إعداد متخّصصني يف هندسة )تصميم( مناهج اللّغة العربيّة يف 

مرحلة التعليم األسايس:

إنجاز 	  تّم  تدريبيّة:  ورشة  وعقد  التدريبي  الربنامج  إنجاز 

تدريبيّة  دورة  »عقد  عن  اإلعالن  وتم  التدريبي،  الربنامج 

واللجان  املنظمة  املناهج« عرب موقع  للمختّصني يف هندسة 

الوطنيّة العربية خالل الفرتة 25 - 28 إبريل 2016.

- إعداد متخّصصني يف تصميم الربمجيات التعليميّة لتعليم اللّغة 

العربيّة وتعلّمها:

إنجاز 	  تّم  تدريبيّة:  ورشة  وعقد  التدريبي  الربنامج  إنجاز 

تدريبيّة  دورة  »عقد  عن  اإلعالن  وتم  التدريبي،  الربنامج 

موقع  عرب  التعليميّة«  الربمجيات  تصميم  يف  للمختّصني 

املنظمة واللجان الوطنيّة العربية خالل الفرتة 25 - 28 إبريل 

.2016

تطبيق 
المعايير 

النمائية للطفل 
العربي

إيالء اللغة 
العربية منزلة 
متمّيزة في 

برامج المنظمة 
وأنشطتها
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تطوير النظم والسياسات التربوية: 

- عقد املؤمتر الخامس عرش للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل 

والبحث العلمي يف الوطن العريب: عقد املؤمتر الخامس عرش للوزراء 

العريب  الوطن  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  عن  املسؤولني 

اإلسكندريّة  العريب«:  الوطن  يف  العايل  التعليم  »متويل  وعنوانه: 

عربيّة  دولة   18 ومبشاركة   2015 ديسمرب   26  -  22 الفرتة  خالل 

وعدد من املنظاّمت العربيّة واإلقليمية. 

- املؤمتر العارش لوزراء الرتبية: تقوم املنظمة بالتنسيق مع اللجان 

الوثائق  إعداد  عىل  تعمل  اإلطار  هذا  ويف  املؤمتر،  لعقد  الوطنيّة 

تقرير  يف  نتائجها  لعرض  التاسع  املؤمتر  توصيات  محل  املطلوبة 

املدير العام وهي:

دراسة »واقع التعليم العام يف الوطن العريب وسبل تطويره«، 	 

التاسع  املؤمتر  عن  املنبثقة  الوزاريّة  اللّجنة  تنجزها  والتي 

من:  كل  تضّم  والتي   )2014 )ماي  العرب  الرتبية  لوزراء 

الهاشمية  األردنية  اململكة  يف  والتعليم  الرتبية  وزير  معايل 

رئيسا، وعضويّة كل من معايل وزير الرتبية والتعليم يف دولة 

البحرين،  الرتبية والتعليم يف مملكة  االمارات، ومعايل وزير 

وزير  ومعايل  التونسية،  الجمهورية  يف  الرتبية  وزير  ومعايل 

الرتبية الوطنية والتكوين املهني يف اململكة املغربية، ومعايل 

املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

املنظمة مع معايل  األّول مبقّر  التنسيقي  االجتامع  تّم عقد  وقد 

أ.د. محمد الذنيبات وزير الرتبية والتعليم باألردن ملناقشة املخطط 

تمويل التعليم 
العالي في 
الوطن العربي

واقع التعليم 
العام في 
الوطن العربي 
وسبل تطويره
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الفّني للدراسة.

الثالث  املؤمتر  عقد  الكبار:  لتعليم  عرش  الثالث  املؤمتر  عقد   -

عرش لتعليم الكبار يف القاهرة خالل الفرتة 14 - 16 أبريل 2015  

توجهات،   2024  -  2015 األمية  ملحو  العريب  »العقد  وموضوعه 

وخطط، وبرامج«.

- مساهمة املنظمة يف العقد العريب ملحو األمية: 

للعقد: شاركت 	  العليا  التنسيق  لجنة  اجتامعات  املشاركة يف 

املنظّمة يف »االجتامع التنسيقي األول للعقد العريب« املنعقد 

مبقّر األمانة العاّمة لجامعة الدول العربية خالل الفرتة 12 - 13 

يناير/كانون ثاين 2015.

رة التربية ونسب اإلنجاز: األنشطة المقّررة في إدا

تّم تنفيذ جميع األنشطة املربمج تنفيذها كلّيًا خالل سنة 2015.وعىل 

هذا األساس بلغت نسبة إنجاز املشاريع املقّررة 100%. 

أما األنشطة املستمرة خالل عامي الدورة املالية 2015 - 2016، فإنَّ 

اإلدارة تسعى إىل إنجازها خالل الفرتة املتبقيّة من السنة املالية 2016.

العقد العربي 
لمحو األمية 

2024 - 2015
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األنشطة خارج البرامج:

»امللتقى الوطني حول الشباب والرتبية عىل املواطنة« )تونس-26

.2015/ 2/ 27

املنظومات  العلوم يف  تدريس  اإلقليمي حول  التمهيدي  امللتقى 

الرتبويّة العربيّة: الواقع واآلفاق« املركز الوطني لتكوين املكونني يف 

الرتبية )تونس 7 - 8 /4 /2015(.

»املؤمتر الدويل الرابع للغة العربيّة«، املجلس الدويل للغة العربيّة، 

ديب 6 - 10 /5/ 2015.

يف  العرب  الطلبة  إىل  املوّجهة  التعليميّة  الربامج  لجنة  »اجتامع 

األرايض املحتلّة، الدورة 91«، األمانة العاّمة لجامعة الدول العربيّة، 

القاهرة 7 / 5/ 2015.

 ،Chain Reaction املؤمتر الدويل عرّب عن نفسك« التابع لربنامج«

املركز الدويل للتكوين الرتبوي – سيفوب، أملانيا 11 /5/ 2015.

يف  العرب  الطلبة  إىل  املوّجهة  التعليميّة  الربامج  لجنة  »اجتامع 

العربية،  الدول  لجامعة  العاّمة  األمانة  املحتلّة«،  العربيّة  األرايض 

القاهرة 16 - 21 /5 /2015.

»املؤمتر اإلقليمي حول ضامن الجودة يف التعليم العايل يف املنطقة 

العربيّة«، منظمة اليونسكو، القاهرة 7 - 8 /6/ 2015.

»ورشة إقليميّة حول املؤرشات التعليميّة: التعليم قبل الجامعي 

اإلمنايئ،  املتّحدة  األمم  برنامج  املهني«،  والتدريب  الفّني  والتعليم 

تونس  7/ 9 /2015.

اجتماع لجنة 
البرامج التعليمّية 
الموّجهة إلى 
الطلبة العرب في 
ة

ّ
األراضي المحتل
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»معرض الرتبية والتدريب«، وزارة التعليم العايل بدولة الكويت، 

الكويت 7 - 9 /10/ 2015.

يف  العرب  الطلبة  إىل  املوّجهة  التعليميّة  الربامج  لجنة  »اجتامع 

األرايض املحتلة، الدورة 92«، األمانة العاّمة لجامعة الدول العربيّة، 

القاهرة 25 - 29 /10/ 2015.

الواقع  املايض،  العريب:  الوطن  التعليم يف  الدوليّة حول  »الندوة 

وسبل اإلصالح: املغرب العريب منوذجا«، مركز الدراسات والبحوث 

االقتصاديّة واالجتامعيّة بتونس، تونس 11 - 13 /11/ 2015.

املنظّمة  الطفل«،  لغة  لغويّة متخّصصة يف  بناء ذخية  »اجتامع 

العامليّة للنهوض باللّغة العربيّة، الدوحة 5 - 9/ 12/ 2015.

املؤمتر العارش للمجلس العاملي للغة العربيّة »اللغة العربية بني 

األصالة والتحديث«، ، بيوت 8 - 9 /12/ 2015.

املشاركة يف اجتامع خدمة اللّغة العربيّة يف بريطانيا باملركز الثقايف 

اإلسالمي يف لندن، لندن ديسمرب 2015.

للرّتبية من  العربيّة إلعداد خطّة عمل مشرتكة  اللّجنة  »اجتامع 

 – العربيّة  الدول  لجامعة  العاّمة  األمانة  املستدامة،  التنمية  أجل 

البيئة واإلسكان واملوارد املائيّة والتنمية املستدامة، القاهرة  إدارة 

.2015 /7 /30 - 28
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الثقافة
بالّنسبة  اسرتاتيجيّة  قضيّة  روافدها  بكل  الثّقافة  ُتمّثل   
لجميع شعوب املعمورة، وهي متّس اليوم وبصفة خاصة ومؤكدة 

جوهر األمن الثّقايف والحضاري يف هذا الزمن املفصيّل الذي تواجه 

فيه البلدان العربية تحّديات جساما. ويتطلّب هذا الوضع الّدقيق 

وتنفيذ  وأنشط،  أكرب  أعمق، وحركية  برامج  أشمل وصياغة  يقظة 

مرشوعات أكرث نجاعة وفعاليّة، واستنفارا للطّاقات الحيّة، وحشدا 

للجهود يف إطار من التّنسيق والتّكامل والتّعاون العريّب املشرتك عىل 

الحكومية  واملنظاّمت  والتعليم  الرتبية  ومؤّسسات  الّدول  مستوى 

وأصحاب  املدين   واملجتمع  املتخّصصة  والهيئات  الحكومية  وغي 

املال واألعامل.

العربيّة  املنظّمة  عاتق  عىل  العاصفة  التحّديات  هذه  وتُلقي 

برامجها  صياغة  عند  مضاعفًة  مسؤوليًة  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

ومرشوعاتها وخططها املستقبليّة. ويأيت الرتكيز عىل الثقافة العربية، 

كقطاع محوري، بكل ما يعنيه من تراث ثقايف ماّدي وغي ماّدي ثري 

بتنوعه وشامل لجميع املجاالت األدبية والفكرية والفنية والتاريخية 

وغيها. وهي مقّومات مثّقلة بالقيم والرّموز التي تتطلّب مّنا اليوم 

مزيد املحافظة عليها وإثرائها ونرشها وإيصالها إىل األجيال القادمة 

ب هذا 
ّ
يتطل

الوضع الّدقيق 
يقظة أشمل 
وصياغة برامج 
أعمق
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بكافّة الوسائل املتاحة، وتوظيفها يف التنمية، تجسيدا للمكانة التي 

تليق بتاريخ أّمتنا العريق ودورها الحضاري الّنبيل وإسهامها الّنوعي 

يف بناء الثقافة اإلنسانية وتفاعلها مع منجزاتها أخذا وعطاء. 

وتأصيال  رباطا  حياتنا،  يف  األهميّة  هذه  مثُل  للثّقافة  كان  وإذا 

لكياننا ولُهويتنا، ويف ما تُشّكلُه من تعزيز للتّواصل بني أرجاء وطننا 

ال  أولوية  فيها  االستثامُر  يكون  أن  الطّبيعي  فمن  الكبي،  العريّب 

االقتصادية  األخرى  القطاعات  بقيّة  يف  االستثامر  عن  أهميّة  تقّل 

وعنوان  اإلنسان  معدن  الثقافَة  ألّن  واألمنية وغيها،  واالجتامعية 

األساسيّة  حاجاته  من  حيوّي  جزٌء  وهي  املنيع،  وحصنه  هويته 

تحميه من خطر الّضياع يف متاهات العوملة الجارفة وما تحمله من 

منطيّة مفرطة تسي نحو التأثي الّسلبي عىل الهوية والّسيادة معا، 

وتُهّدد الخصوصيّات الثقافية للّشعوب. وال ميكن بأّي حال أن تكون 

العوملة نقيضا للهوية أو بديال عنها. 

فالرّهان عىل الرّتبية و الثّقافَة والعلوم، وإنتاج املضامني الثقافية 

ومواكبة  والرقّي  التقّدم  إىل  العرب  سبيُل  هو  العربية،  باللّغة 

تطّورات العص املُتسارعة يف هذه اللّحظة الفارقة من راهن األّمة. 

واالمكانيات مبعيّة  والطّاقات  الجهود  كّل  تعبئة  لذلك من  بّد  وال 

تتهّدد  التي  األخطار  درء  أجل  من  والّدولية  اإلقليمية  املؤّسسات 

التي تشهد رصاعات متواصلة-  باملناطق  - خاّصة  العربية  ثقافتنا 

وتََعهُّد جميع ما يرمز إليها من قيم وعادات وتقاليد ولغة وأدب 

وفكر وفنون ومدن تاريخية ومعامل أثرية شامخة اُستُهدف بعضها 

ر. أو ُدمِّ

أو  الثقايف  الشأن  عن  كمسؤولني  أنفسنا،  لُنواجه  األوان  آن  لقد 

بيعي أن 
ّ
من الط

يكون االستثماُر 
في الثقافة 

أولوية ال تقّل 
أهمّية عن 

االستثمار في 
بقّية القطاعات 

األخرى 
االقتصادية 

واالجتماعية 
واألمنية 
وغيرها
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متدّخلني فيه، بأي وجه من الوجوه، ونعمل بكّل جرأة ومسؤولية 

عىل تطوير الثقافة العربية بتنويع حقول العمل الثقايّف وفضاءاته 

واالستفادة من إنتاجات املُثّقفني العرب، سواء أكانوا داخل الدول 

العربية أو يف املهجر، والتّفاعل مع العامل بثقافة خالّقة متجّذرة يف 

محيطها ومنفتحة عىل العامل، ثقافة تنبني عىل ُرؤية أكرث استيعابا 

للعص وتُؤّسس ملستقبل جديد للثقافة العربية، يقوم عىل الحّق 

يف االستفادة من تنّوع التّعابي اإلبداعية، وحامية حقوق املبدعني 

يف مختلف املجاالت، تكريسا ملُقومات التّنمية املستدامة وتعزيزا 

لثقافة الّسالم والتسامح وقبول اآلخر عىل تباينه يف اآلراء واألفكار 

واملعتقدات ومامرسة حّق التنوع الثقايف عىل مستوى العامل وترسيخ 

والحضارات  والثقافات  األديـان  أتباع  بني  والتعايش  التوافق  قيم 

املختلفة.

وتطوير  الحايّل  الثقايّف  األداء  تقييم  الخيارات  هذه  وتتطلّب 

الثقافيني  واإلنتاج   اإلبداع  ظروف  وتنظيم  الثقافية  الّصناعات 

وتفعيل دور املؤسسات الثقافية ومزيد دعم إسهام القطاع الخاّص 

البلدان  يف  الالّزمة  والكفاءات  القدرات  وبناء  الثقايف  التّمويل  يف 

العربية. ولن يتحقق الحضور العريب يف الفضاء االتصايل املعومل دون 

ثقافة وإبداع ثقايف ومبدعني.

بإدارة  ممثلة  املنظمة  فإن  والرّهانات  التحديات  بهذه  ووعياً 

الثقافة صّممت مرشوعاتها وأنشطتها يف إطار ما يستجيب لذلك، 

وهي عىل النحو التايل:

الّتفاعل مع 
العالم بثقافة 
رة  قة متجّذ

ّ
خال

في محيطها 
ومنفتحة على 
العالم
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تنسيق السياسات الثقافية العربية 
وتوظيفها في التنمية الشاملة المستدامة:

العريب  الوطن  الثقافية يف  الشؤون  املسؤولني عن  الوزراء  مؤمتر 

العربية  الرياض/اململكة   –  2015 يناير   13  -  10  ،)19 )الدورة 

السعودية: مبشاركة 20 دولة عربية و16 خبيا.

- اجتامع اللجنة الدامئة للثقافة العربية ملؤمتر الوزراء املسؤولني 

 –  2015  /01  /11  -  10 العريب،  الوطن  يف  الثقافية  الشؤون  عن 

الرياض/اململكة العربية السعودية، مبشاركة 15 دولة.

- افتتاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 2015، 

يوم 16 أبريل 2015، الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

قرارات  تنفيذ  ملتابعة  العربية  للثقافة  الدامئة  اللجنة  اجتامع   -

الدورة 19 من مؤمتر وزراء الثقافة، 18 - 19/ 05/ 2015 – الدوحة/

دولة قطر، مبشاركة 17 خبيا من 17 دولة عربية.

- اجتامع لجنة اإلعداد للعقد العريب للحق الثقايف، 29 - 30 /09/ 2015 

– الدوحة/ دولة قطر: مبشاركة 5 دول عربية و6 خرباء.

- دورة تدريبية حول تفعيل دور الشباب يف إرساء ثقافة الحوار 

التونسية،  والّسلم: 29 - 30 ديسمرب 2015 – تونس/ الجمهورية 

مبشاركة منظامت شبابية تونسية و3 خرباء من تونس.

تشجيع اإلبداع العربي:

محارضة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 

تفعيل دور 
الشباب في 

إرساء ثقافة 
الحوار والّسلم:
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 ،2015  /  04/  08 الثقافة«:  يف  »االستثامر  حول  واآلثار،  للثقافة 

القاهرة/  جمهورية مص العربية.

العريب  »الشعر  وموضوعها   )61( العدد  للثقافة  العربية  املجلة 

والحداثة« )2015(: مبشاركة 8 خرباء.

كتاب »الفن التشكييل يف اململكة املغربية«: إعداد خبيين.

مشروعات الصومال:

 19 - الصومايل« 15  الثقايف  باملوروث  »التعريف  ثقايف  مهرجان 

/2/ 2015 الكويت، دولة الكويت.

متثلت الصعوبات يف التأخر يف االستجابة عىل مراسالت املنظمة 

الوطن  يف  الثقافية  الشؤون  عن  املسؤولني  الوزراء  ملؤمتر  بالنسبة 

العريب )الدورة 19(.

التمويل الذاتي: 

يف  واإلعالم  الثقافة  وزارة  من  جزيئ  ومتويل  استضافة  يف  متثّل 

الشؤون  عن  املسؤولني  الوزراء  ملؤمتر  السعودية  العربية  اململكة 

مؤسسة  من  واستضافة   ،)19 )الدورة  العريب  الوطن  يف  الثقافية 

قرارات  تنفيذ  متابعة  الجتامع  قطر  بدولة  كتارا  الثقايف  الحي 

دولة  يف  سابقا  والرتاث  والفنون  الثقافة  وزارة  واستضافة  املؤمتر، 

قطر الجتامع لجنة اإلعداد للعقد العريب للحق الثقايف، واستضافة 

وزارة الثقافة الجزائرية الفتتاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة 

العربية لعام 2015.

التعريف 
بالموروث 
الثقافي 
الصومالي
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األنشطة املقّررة يف إدارة الثقافة ونسب اإلنجاز:

 

 

متّت برمجة 22 نشاطا يف إدارة الثقافة خالل الفرتة من يناير إىل 

ديسمرب2015، وقد تّم تنفيذ 10 منها.

 

 

بلغت نسبة اإلنجاز 45.5 %.
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األنشطة خارج البرامج:

توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية، 18 - 21/ 10/ 2015، الرباط، اململكة املغربية.

زيارة عمل إىل الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية لبحث 

سبل التعاون مع وزارة الثقافة الجزائرية، 25 - 28/ 10/ 2015.

ندوات مركز الجامعة العربية يف تونس:

*الندوة األوىل: »جامعة الدول العربية: سبعون عاما من العمل 

العريب املشرتك«، 26 - 27/ 10/ 2015.

*الندوة الثانية: »نضال املغاربيني لتحرير فلسطني«، 30 /11 -  01 /12 / 2015.

*الندوة الثالثة: »املغرب العريب ودول الجوار«، 26/ 05/ 2015. 

معرض الصور الفوتوغرافية حول »تاريخ مدينة القدس«، مبناسبة 

االحتفال باليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 30/ 11/ 

2015، يف مقر منظمة األلكسو.

معرض الصور الفوتوغرافية حول تاريخ مدينة القدس بالتعاون 

مع اتحاد الصحفيني العرب: 9 /2/ 2015، طنجة، اململكة املغربية.

)الدورة  العربية  للرواية  كتارا  جائزة  تسليم  حفل  يف  املشاركة 

األوىل(: 20 مايو -2015الدوحة/ دولة قطر: اإلرشاف عىل اجتامعات 

العربية يف  للّرواية  للفوز بجائزة كتارا  لجنة فرز األعامل املرشحة 

الثقافة( من 15 أكتوبر  الثّانية 2015 مبقّر املنظمة )إدارة  دورتها 

2015 إىل منتصف شهر مارس 2016.

التربية
»نضال المغاربيين 
لتحرير فلسطين«

»تاريخ مدينة 
القدس«
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برنامج حمايةالتراث
يتضمّن برنامج حامية الرتاث خالل الدورة املالية 2015 - 

2016 ثالثة مرشوعات و12 نشاطا: 

تنسيق السياسات الثقافية يف مجال املحافظة عىل الرتاث الثقايف يف 

الوطن العريب وتوظيفه يف التنمية املستدامة.

جرد الرتاث الثقايف وتوثيقه ونرشه باستخدام التقانات الحديثة.

الجائزة العربية للرتاث.

بناء القدرات العربية في مجال صون التراث
- سلسلة الدورات التدريبية لبناء القدرات العربية يف مجال الرتاث 

الثقايف غي املادي:

القدرات يف مجال 	  »بناء  الرابعة  من  سلسلة   الدورة  عقد 

املؤسساتية  »األطـر  املادي« تحت عنوان:  الثقايف غي  الرتاث 

لصون الرتاث الثقايف غي املادي يف الدول العربية« يف أبوظبي 

يف الفرتة من 7 إىل 9 أيلول 2015.

مبشاركة وزارة واحدة و13 دولة عربية و7 خرباء.

التدريبية لفائدة املتخّصصني يف إدارة املواقع األثرية  الحلقات   -

ب هذا 
ّ
ويتطل

الوضع الّدقيق 
يقظة أشمل 

وصياغة برامج 
أعمق

»األطـر 
المؤسساتية 
لصون التراث 
الثقافي غير 
المادي في 

الدول العربية«
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وتسييها:

عقد الدورة اإلقليمية حول »بناء األطر الوطنية يف إدارة املخاطر 	 

لحامية الرتاث الثقايف يف حاالت الطوارئ« بالقاهرة يف الفرتة 18 

- 29 يناير 2015. الجهات املشاركة: منظمتان واللجنة الوطنية 

املصية – و5 دول عربية و4 خرباء.

عقد ورشة عمل حول الحفاظ عىل الرتاث الثقايف يف أوقات 	 

األزمات بالشارقة يف الفرتة 15 - 17 ديسمرب 2015. الجهات 

املشاركة: منظمتان و13 دولة عربية وخبيان

جرد التراث الثقافي وتوثيقه ونشره باستخدام 
التقانات الحديثة:

- البوابة اإللكرتونية للرتاث الثقايف يف الدول العربية:

للرتاث 	  اإللكرتونية  البوابة  ملرشوع  التنسيقي  االجتامع  عقد 

يونيو   15-16 الفرتة  خالل  بتونس  العربية  الدول  يف  الثقايف 

.2015

       الدول املشاركة: 14 – الخرباء: 16

- امللتقى العريب لأللعاب: 

جلسة عمل يف مقّر املنظمة يومي 3 و4 فرباير 2015، شارك 	 

فيها وفد من وزارة الثقافة والفنون والرتاث )سابقا( لإلعداد 

للدورة األوىل من امللتقى العريب لأللعاب الرتاثية املزمع عقدها 

بالدوحة يف أواخر شهر أكتوبر 2016.

عقد االجتامع التنسيقي الثاين حول امللتقى بتونس خالل الفرتة 	 

»بناء األطر 
الوطنية في 
رة المخاطر  إدا
لحماية التراث 
الثقافي 
في حاالت 
الطوارئ«
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17 و18 يونيو2015.  

      الجهات املشاركة: وزارة واحدة

- املرصد العريب للرتاث املعامري والعمراين: 

املتحـدة 	  لألمـم  الثالث  املـؤمتر  النعقاد  اإلعداد  مبناسبة 

لإلسـكان والتنميـة الحـرضية املـستدامة )املوئـل الثالث( يف 

منظمة  مع  تعاون  اتفاقية  إبرام  تم  سنة 2016،  من  اكتوبر 

تشخيصية  بدراسة  خاللها،  من  األلكسو  لتساهم  اليونسكو، 

لواقع املدن العربية، بعنوان »دور الثقافة يف تحقيق التنمية 

الحرضية« وستدرج الّدراسة ضمن التقرير العام الذي تقدمه 

اليونسكو حول واقع املدن يف العامل يف آفاق 2030. ويؤسس 

يف  واملعامري  العمراين  املرصد  بيانات  قاعدة  إلنشاء  التقرير 

الدول العربية وإرساء شبكة الخرباء املتخّصصني يف املجال عىل 

مستوى املنطقة العريب. 

       الجهات املشاركة: منظمتان و12 خبيا

أكتوبر 	   9  -  8 الفرتة  يف  املنظمة  مبقّر  تنسيقي  اجتامع  عقد 

2015. مشاركة منظمة واحدة و10 خرباء

مستدامة«، 	  ملدن  »الثقافة  حول  الدويل  املؤمتر  يف  املشاركة 

الذي نظّمته اليونسكو وبلدية »هانزغهو« يف جمهوريّة الّصني 

ديسمرب 2015. مبشاركة 6   12 - الفرتة من 10  الشعبية، يف 

منظامت دولية و7 خرباء

املرشوع 	  منّسق  مع  االسبوعية  التنسيقية  االجتامعات  عقد 

الدكتور جالل عبد الكايف،  ملتابعة الّدراسات وإعداد التقرير 

دور الثقافة 
في تحقيق 

التنمية 
الحضرية«
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التّأليفي.

تنسيق السياسات الثقافية في مجال 
المحافظة على التراث الثقافي في الوطن 

العربي:
- لجنة الرتاث العاملي لليونسكو:

يف 	  العرب  الخرباء  للجنة  العارش  التحضيي  االجتامع  تنظيم 

الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي الذي عقدته األلكسو بدولة 

الكويت يومي 6 و7 يونيو 2015.

      الجهات املشاركة: هيئتان و7 دول عربية و9 خرباء.

- إنشاء لجنة الخرباء العرب يف الرتاث الثقايف غي املادي، تنفيذا 

لقرار مؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب 

)الّرياض، يناير 2015(:

عقد االجتامع األول للجنة الخرباء العرب يف الرتاث الثقايف غي 	 

املادي بالجزائر يوم 14 نوفمرب 2015، ووضع نظامها الّداخيل.

       الجهات املشاركة: وزارة واحدة و5 دول عربية و9 خرباء.

- اإلعداد للدورة 22 ملؤمتر اآلثار والرتاث الحضاري يف الوطن العريب:

والرتاث 	  اآلثار  ملؤمتر  الدائم  للمكتب  األّول  االجتامع  عقد 

الحضاري يف الوطن العريب يومي 26 و27 أكتوبر 2015، مبقّر 

املنظمة. مبشاركة 3 خرباء من 3 دول عربية.

التمويل الذايت: استضافة دولة اإلمارات العربية املتحدة للدورة 	 

الرابعة من سلسلة »بناء القدرات يف مجال الرتاث الثقايف غي 

»بناء القدرات 
في مجال 
التراث الثقافي 
غير المادي«



42

املادي« - تقاسم نفقات إقامة ورشة بناء األطر الوطنية يف إدارة 

املخاطر لحامية الرتاث الثقايف يف حاالت الطوارئ مع إيكروم 

الشارقة ومكتب اليونسكو يف القاهرة – استضافة دولة الكويت 

الرتاث  يف  العرب  الخرباء  للجنة  العارش  التحضيي  لالجتامع 

الجزائرية  الجمهورية  استضافة   – العاملي  والطبيعي  الثقايف 

الدميقراطية الشعبية لالجتامع األول للجنة الخرباء العرب يف 

األمم  املادي من منظمة  الدعم    - املادي  الثقايف غي  الرتاث 

املتحدة ملرشوع املرصد العريب للرتاث املعامري والعمراين

األنشطة المقّررة من خالل برنامج حماية 
التراث ونسب اإلنجاز:

متّت برمجة 12 نشاطا من قبل برنامج حامية الرتاث خالل الفرتة 
من يناير إىل ديسمرب2015، تّم تنفيذ 8 منها.

بلغت نسبة اإلنجاز 83.3%.
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املشاركة يف مهرجان املدن القدمية يف مدينة شنقيط / الجمهورية 

اإلسالمية املوريتانية: 1 - 8  يناير 2015.

زيارة عمل إىل الجمهورية اللّبنانية: 13-12 فرباير 2015، يف إطار 

مرشوع مساهمة املنظمة يف ترميم موقع »عنجر األثري« املسّجل 

عىل الئحة الرتاث العاملي لليونسكو.

املشاركة يف االجتامع االسرتاتيجي ملديري اآلثار والرتاث يف الدول 

العربية بدعوة من األيكروم – روما: 17 - 18 نوفمرب 2015.

        املسلك األموي:

يف  ودورها  الثقافية  السياحة  املسالك  منتدى حول  يف  املشاركة 

تحقيق التنمية، بنادي الطّاهر الحّداد – تونس: 23 أبريل 2015.

الثقافية،  السياحة  يف  البلديات  دور  حول  منتدى  يف  املشاركة 

ببلدية حلق الوادي / تونس:  20 نوفمرب 2015.

من  كّل  يف  التاريخية  املواقع  من  لعدد  افرتاضية  زيارات  إنجاز 

الجمهورية اللبنانية )عنجر وطرابلس( واململكة األردنية الهاشمية 

العربية  األموية(  وجمهورية مص  القصور  )عامن وجرش وبعض 

األلكسو عىل شبكة  وإتاحتها  عىل موقع  )القاهرة واإلسكندرية( 

األنرتنيت.

منطقة   - املرشوع،  تسيي  للجنة  الخامس  االجتامع  يف  املشاركة 

»الغرب«  )Algarve( /الربتغال: 2 - 4 يونيو 2015.

األنشطة خارج البرامج:

 المسلك 
األموي

»عنجر 
األثري«
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املشاركة يف االجتامع اإلسرتاتيجي ملديري اآلثار والرتاث يف 

الّدول العربية األعضاء يف املركز الدويل لصون وترميم املمتلكات 

الثقافية- إيكروم – روما: 17 - 18 نوفمرب 2015.
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العلوم والبحث العلمي
يف  املنظمة  عليها  تعتمد  التي  املرجعيات  إىل  استـنادا 
وتحّدياتها،  القادمة  املرحلة  ومتطلّبات  وخططها،  سياساتها  رسم 

فإّن مجاالت العلوم والبحث العلمي يجب أن تتناغم مع توجهات 

وأولويات الدول العربية، وذلك الرتباطها املبارش بالقضايا التنموية 

وتنسيق  وتعاون  الوطنية،  البرشية  للقدرات  بناء  تتطلبه من  وما 

تفرضه  ما  ويف ظل  اإلطار،  هذا  ويف  والدويل.  العريب  املحيطني  يف 

التحديات الكبية التي تواجه منطقتنا يف مجاالت عديدة كتحقيق 

استدامة املوارد املائية والطبيعية وحامية البيئة واملحيط ومجابهة 

الجفاف والتصحر والكوارث ومراعاة األبعاد األخالقية للتطبيقات 

والبحث  العلوم  إدارة  توجهات  فإّن  الحديثة،  والتقانية  العلمية 

وسياسات  العلمية  السياسات  رسم  عىل  اهتاممها  تركّز  العلمي، 

الهيئات  بني  والتكامل  التعاون  وتعزيز  العربية،  العلمي  البحث 

والجامعات واملؤسسات ومراكز األبحاث واستقطاب العلامء العرب 

يف املهجر واالستفادة من خرباتهم، والتدريب وبناء القدرات العربية 

يف  واملساهمة  االسرتشادية،  والتقارير  والبحوث  الدراسات  ونرش 

وضع املعايي واملواصفات واملؤرشات العربية يف ميادين اهتاممات 

اإلدارة. 

استقطاب 
العلماء في 
المهجر 
واالستفادة 
من خبراتهم
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الرتبية  قطاعات  برامج  تطوير  إىل  تسعى  فإنّها  ذلك  إىل  إضافة 

العربية،  والفني  املهني  والتدريب  والتكوين  العايل  والتعليم 

األخالقية  باألبعاد  واالهتامم  العلمية  الثقافة  نرش  يف  واملساهمة 

برامج  وتشجيع  العلمية،  والبحوث  والتقانة  للعلوم  واإلنسانية 

ومبادرات البحث والتطوير واالبتكار واإلبداع، بني صفوف الباحثني 

تعريب  يف  واملساهمة  منهم،  الشباب  السيّام  العرب،  واملبتكرين 

ومكانتها  العربية  اللغة  دور  وتعزيز  العلمية،  والبحوث  العلوم 

باللغة  املصدر  املفتوحة  الحرة  الربمجيات  وتطوير  بها  والنهوض 

حامية  يف  العربية  الدول  جهود  تعزيز  يف  واملساهمة  العربية، 

البيئة، ومكافحة التصّحر، واملساهمة يف الحّد من مخاطر الكوارث، 

التي  واملنهجيات  األسس  واملائية، وفق  الطبيعية  املوارد  واستثامر 

يف  العربية  الجهود  ودعم  استثامرها،  وكفاءة  استدامتها  تحفظ 

التوجه نحو االستغالل األمثل ملصادر الطاقات الجديدة واملتجددة 

من خالل البحث العلمي ونقل التقانات املتطورة وتوطينها.

نفذتها  التي  واألنشطة  املشاريع  يف  التوجهات  هذه  وتجسدت 

اإلدارة خالل الفرتة املستهدفة، يف اآليت:

تعزيز دور العلوم والبحث العلمي في تنمية 
المجتمعات العربية:

العلمي  للبحث  السنوي  العريب  للمنتدى  الثالثة  الدورة  تنظيم 

والتنمية املستدامة )بيوت/لبنان، ديسمرب 2015(: شارك يف تنفيذه 

15 دولة عربية ودولتان أجنبيتان و8 منظامت عربية ودولية و35 

هيئة مركز و6 وزارات و19 جامعة و115 خبيا.

حماية البيئة، 
ومكافحة 

التصّحر، 
والمساهمة 

في الحّد 
من مخاطر 

الكوارث، 
واستثمار 

رد  الموا
الطبيعية 
والمائية
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عقد  تم  الوديان:  وهيدرولوجيا  الجوفية  املياه  شبكتي  دعم   -

ورشة عمل لتدريب املعلمني يف مجال تعليم املياه )عامن/األردن، 

وهيئات  منظامت  و5  عربية  دول   7 مبشاركة   ،)2015 أغسطس 

ومراكز و6 وزارات وجامعة واحدة و21 خبيا.

والكيميايئ  البيولوجي  واألمان  لألمن  العربية  الشبكة  إنشاء   -

)القاهرة/ للشبكة  التأسييس  االجتامع  عقد  والنووي:  واإلشعاعي 

مص، نوفمرب 2015(: وشارك فيه 8 دول عربية و6 هيئات ومراكز 

و3 وزارات وجامعة واحدة و12 خبيا.

للباحثني  التقني  واالبتكار  لإلبداع  األلكسو  مسابقة  تنظيم   -

الشبان: عقد اجتامع لجنة التحكيم يف تونس )نوفمرب، 2015( وتم 

توزيع الجوائز يف بيوت/لبنان )ديسمرب، 2015(: وسجلت 5 دول 

عربية مشاركتها باإلضافة إىل 10 جامعات و17 خبيا.

إصدار  تم  للفتيان:  العلمية  العربية  املجلة  إصدار  استئناف   -

العدد 24 والعدد 25 من املجلة، مبشاركة 19 خبيا من 6 دول.

رقمنة اإلنتاج العلمي لإلدارة وتطوير املواقع اإللكرتونية.

المساهمة في تنفيذ خطة تطوير التعليم 
في الوطن العربي ومشروع النهوض باللغة 

العربية:

العلمية  والحدائق  العلوم  مدن  حول  عمل  ورشة  تنظيم   -

هيئة  و13  دول   9 فيها  وشارك   :)2015 نوفمرب  )القاهرة/مص، 

ومركز و3 وزارات و29 خبيا.

تعزيز دور 
العلوم والبحث 
العلمي 
في تنمية 
المجتمعات 
العربية



48

- دعم الشبكة العربية لعلامء املهجر، واستقطاب العقول العربية 

دويل،  ومركز  هيئات  و3  أجنبية  دول   4 مبشاركة  وذلك  املهاجرة، 

وجامعتان و5 خرباء.

عىل مستوى الصعوبات، واجهت اإلدارة بعض الصعوبات خالل 

تنفيذها ملرشوعاتها وأنشطتها، وقد متثلت هذه الصعوبات يف اآليت:

 - تأخر بعض الدول يف الرد عىل املراسالت الصادرة عن اإلدارة، 

األمر الذي يسبب يف التأخر يف تنفيذ األنشطة ويعيق تنفيذها يف 

العديد من األوقات. 

- عىل الرغم من املحاوالت الدامئة لرتشيد اإلنفاق عىل األنشطة 

ورعاة  وداعمني  رشكاء  عن  والبحث  النفقات  تقليص  خالل  من 

واملرشوعات  لألنشطة  التمويلية  النواحي  أن  إال  األنشطة،  لبعض 

ما زالت تقف حائال أمام تنفيذ األنشطة، خصوصا خالل السنتني 

املاضيتني. فعىل سبيل املثال، تم تقليص مخصصات أنشطة اإلدارة 

املربمجة لسنة 2015 من حوايل 600 ألف دوالر إىل أقل من 100 

الف دوالر. وميثّل %84 من املوازنة املعتمدة. 

يف  فتمثّل  املرشوعات،  هذه  لتنفيذ  الذايت  للتمويل  بالنسبة  أّما 

املعهد  اإلسكوا،  منظمة  من:  كل  من  واملايل  الفني  الدعم  تقديم 

املغاريب للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية، مؤسسة رفيق الحريري، 

مكتب اليونسكو اإلقليمي بالقاهرة، أكادميية امللكة رانيا لتدريب 

املعلمني.

دعم الشبكة 
العربية لعلماء 

المهجر، 
واستقطاب 

العقول العربية 
المهاجرة،
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رة العلوم ونسب  األنشطة المقّررة في إدا
اإلنجاز :

متّت برمجة 16 نشاطا يف إدارة العلوم خالل الفرتة من يناير إىل 

ديسمرب2015،  تّم تنفيذ 8 منها.

بلغت نسبة اإلنجاز 50%.
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األنشطة خارج البرامج :

شاركت اإلدارة يف 22 نشاط اآليت ذكرها:

املناهج  يف  اإلنسان  حقوق  مفاهيم  »إدراج  عمل  ورشة   -  

 Creative التعليمية«، ضمن برنامج تعاون بني األلسكو ومنظمة

learning، 10-5 يناير 2015، )تونس(.

ونظم  لالتصاالت  الفرعية  للجنة  عرش  الخامس  االجتامع   -

معلومات األرصاد الجوية، 13 - 15 يناير 2015، القاهرة، )مص(.

القدرات  وبناء  للتدريب  الفرعية  للجنة  الخامس  االجتامع   -

والبحث العلمي، 18 - 19 فرباير، 2015، القاهرة، )مص(. 

- االجتامع التشاوري اإلقليمي حول تعزيز الربنامج الدويل للعلوم 

األقص،   ،2015 فرباير   26  -  25 العربية،  املنطقة  يف  الجيولوجية 

)مص(. 

- اجتامع الخرباء التكمييل حول تطوير مصفوفة مؤرشات االبتكار 

يف شامل إفريقيا والرشق األوسط، 18 - 19 مارس 2015، عامن-

)األردن(.

العربية  للبالد  والزراعة  والصناعة  التجارة  لغرف  العام  املؤمتر   -

»مستقبل االقتصاد العريب والتحوالت اإلقليمية والدولية«، بيوت 

)لبنان(، 23 - 24 مارس 2015.

- االجتامع التنسيقي حول » التعاون بني منظمة األلكسو ومنظمة 

اليونسكو«، باريس – )فرنسا(،27 مارس 2015.

 » التعاون بين 
منظمة األلكسو 

ومنظمة 
اليونسكو«،
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يف  العلوم  تدريس  حول  اإلقليمي  للملتقى  التمهيدي  اللقاء 

املنظومات العربية: الواقع واآلفاق، 8-7 أبريل، 2015، )تونس(.

أبريل   26 - الليبية«، 24  املدارس  الرتبوية يف  »املناهج  - ورشة 

2015، )تونس(.

- جلسة مراجعة امللف الدوري الشامل لليبيا، برنامج تعاون بني 

األلكسو ومنظمة  15/11Creative learning مايو 2015، جنيف 

)سويسا(   

- ندوة االنتقال الدميقراطي يف )ليبيا(، 18 مايو 2015، مقر مركز 

جامعة الدول العربية  )تونس(.

ورشة عمل إقليمية حول تطوير مؤرّشات األداء ملؤسسات العلوم 

والحدائق العلمية يف دول شامل إفريقيا والرشق األوسط، 25-26 

مايو، 2015، القطب التكنولوجي بالغزالة )تونس(.

- ورشة عمل تحت عنوان: »دور منظامت املجتمع املدين الليبي 

UPR يف متابعة تنفيذ التوصيات املتعلقة بالتقرير الدوري الشامل

30 - 31 مايو – 1 يونيو 2015، )تونس(.

- االجتامع الثاين للجنة التوجيهية للشبكة العربية لهيدرولوجيا 

الوديان، 3 - 4 يونيو 2015، مسقط – )عامن(.

التعاون  برنامج  الجديد«،  واملجتمع  »الجامعة  العمل  ورشة 

 ،2015 8Creative learning-10،يونيو  ومنظمة  )األلكسو(  بني 

)تونس(.

»دور منظمات 
المجتمع المدني 
الليبي في متابعة 
تنفيذ التوصيات 
المتعلقة بالتقرير 
الدوري الشامل
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- جتامع تقييم »مسابقة الجزري للمشاريع اإلبداعية الشابة« يف 

دورتها األوىل«، 30 يوليو 2015، بيت الحكمة، )تونس(.

- ندوة علمية »مستقبل التعليم العايل يف الوطن العريب« مداخلة 

املقبلة«،  والثورة  العايل  قادم-التعليم  »انهيار جليدي  كتاب  حول 

12 يونيو 2015 )تونس(.

- حفل إعالن نتائج »مسابقة الجزري للمشاريع اإلبداعية الشابة 

يف دورتها األوىل«، 1 أكتوبر 2015، بيت الحكمة، )تونس(.

- نــــدوة علميــة حــــول »جامعة الدول العربية سبعون عاما 

من العمل العريب املشرتك » 26 - 27 أكتوبر 2016، )تونس(.

الوطن  للبيئة والتنمية يف  الدورة )17( للجنة املشرتكة  - أعامل 

العريب، 14 - 17/ 11 /2015، )مص(.

- أعامل الدورة )27( ملجلس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون 

البيئة، 19 /11/ 2015، )مص(.

للربنامج  الوطنية  للجان   )15( عرش  الخامس  االجتامع   -

الهيدرولوجي الدويل يف املنطقة العربية، 25 - 27 نوفمرب 2015، 

رشم الشيخ، )مص(. 

التطبيقات  النانو:  وتقنيات  علوم  حول  العربية  العمل  -ورشة 

الصناعية لتقنيات النانو«، 16 - 17 ديسمرب 2015، مدينة عاّمن، 

)األردن(.

»مسابقة الجزري 
للمشاريع اإلبداعية 

الشابة« في 
دورتها األولى«
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المعلومات واالتصال
االستفادة  تحقيق  عىل  واالتصال  املعلومات  إدارة  تعمل 
املثىل من أحدث تكنولوجيا املعلومات واالتصال من أجل املساهمة 

يف بناء مجتمع املعرفة وتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة خدمة 

لإلنسان العريب حيثام كان، وهي إدارة خدمات ومشاريع، وتؤّمن 

املنظمة  إدارات  مختلف  لفائدة  والتّقنّي  الفّني  الّدعم  خدمات 

ذلك  ويتّم  العربية.  بالدول  الوطنيّة  واللّجان  الخارجية  ومراكزها 

من خالل تركيز الّشبكات املعلوماتيّة وتأمينها، وتطوير املنظومات 

العمل  املختلفة، وعصنة  البيانات  قواعد  وبناء  اإلنرتنت،  ومواقع 

معلومات  نظام  وبناء  اإلداري  العمل  باملنظمة من خالل حوسبة 

متكامل ومندمج يساعد عىل حسن التّصّف يف املوارد ويرفع من 

املردوديّة. كام تؤّدي اإلدارة جملة من الخدمات األخرى من أهّمها 

اإلرشاف عىل مكتبة األلكسو، وتسويق إنتاجات املنظّمة وتوزيعها 

عرب املشاركة يف املعارض الّدوليّة للكتاب. كام تساهم اإلدارة يف دعم 

ومراجع  كتب  برتجمة  وذلك  واإللكرتوين،  الورقي  العريب  املحتوى 

يف مجاالت تخّصصها، وإصدار مجلّة نصف سنويّة علميّة محّكمة 

تدريبيّة  تؤمن دورات  للمعلومات«. كام  العربيّة  »املجلّة  بعنوان 

المساهمة في 
بناء مجتمع 
المعرفة 
وتحقيق 
التنمية الشاملة 
والمستدامة 
خدمة لإلنسان 
العربي
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داخليّة لفائدة موظّفي املنظّمة وخربائها، وتعقد دورات خارجيّة 

البحث.  العربيّة والجامعات ومراكز  الّدول  لفائدة  عالية املستوى 

أو  املتخّصصون  اإلدارة  خرباء  الّدورات  هذه  تنشيط  عىل  ويسهر 

خرباء دوليّون يتّم التّعاقد معهم للغرض.

ذكية  إدارة  االداري وجعلها  املنظمة  بعمل  االرتقاء  إىل  وتهدف 

استخدام  عىل  الرتكيز  يتم  حيث  الورق  استعامل  عن  تستغني 

ومتكني  والخارجية   الداخلية  اإللكرتونية  والخدمات  املنظومات 

املوظفني من التأقلم مع هذا التوجه الجديد وتحدي كل الصعاب 

للوصول إىل الهدف املنشود، وإرساء مرشوعات اسرتاتيجية ومجددة 

لتوظيف التكنولوجيات الحديثة يف العملية التعليمية واملساهمة 

يف تطوير التعليم يف الوطن العريب.

تصميم  إىل  والغايات  الرؤى  هذه  إطار  يف  اإلدارة  وسعت 

التي  تنفيذها، وفيام ييل األنشطة  تتجه نحو  مرشوعات وأنشطة 

نّفذت بالكامل خالل السنة املالية 2015:

تطوير خدمات إدارة المعلومات واالتصال 
بالمنظمة:

- تحديث البنية التحتية ومنظومات تكنولوجيا االتصال باملنظمة.

- تطوير املكتبة واألرشيف للوصول إىل البيئة الرقمية.

- تطوير بوابة املنظمة عىل شبكة االنرتنت.

تنمية المحتوى الرقمي العربي: 
- إحداث منصة تكنولوجية عربية للتطبيقات الجوالة.

االرتقاء بعمل 
المنظمة 

االداري وجعلها 
رة ذكية  إدا
تستغني عن 

استعمال الورق
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- تنظيم مسابقة األلكسو للتطبيقات الجوالة يف مجاالت الرتبية 

والثقافة والعلوم واأللعاب التعليمية.

- إصدار املجلة العربية للمعلومات: مبشاركة 11 خبيا.

تنمية القدرات العربية في استخدام 
التكنولوجيات الحديثة:

- تيسي نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إىل تكنولوجيات املعلومات 

واالتصال واملحتويات الرقمية، ونّفذ هذا النشاط أثناء أعامل املؤمتر 

ونفاذ  واالتصال  املعلومات  لتكنولوجيا  الخامس  الدويل  العلمي 

.ICTA2015 األشخاص ذوي اإلعاقة

دعم حضور المنظمة في الفضاءات العربية 
والدولية: 

- املشاركة يف األنشطة العربية والدولية.

- تنفيذ نشاطات مشرتكة مع منظامت وجمعيات ومؤسسات.

- إعداد نرشيات ومطبوعات وكتيبات تعريفية وأوعية رقمية.

شارك يف تنفيذ هذه األنشطة، باإلضافة إىل الدول العربية عدد 

كبي من الهيئات واملراكز العربية والدولية وعدد كبي من الخرباء، 

إضافة إىل خرباء اإلدارة.
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األنشطة المقّررة في إدارة المعلومات 
واالتصال ونسب اإلنجاز :

متّت برمجة 13 نشاطا يف إدارة املعلومات واالتصال خالل الفرتة 

من يناير إىل ديسمرب2015، تّم تنفيذ 12 منها.

بلغت نسبة اإلنجاز 92.3%.

أما عىل مستوى الصعوبات، فلم تواجه اإلدارة أّي صعوبات تذكر.
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األنشطة خارج البرامج :
املؤمتر اإلقليمي للدول العربية حول التعليم ما بعد 2015، رشم 
الشيخ – جمهورية مص العربية، 27 – 29 كانون الثاين/يناير2015.

امللتقى العلمي أسئلة حول البحوث يف مجال تكنولوجيا الرتبية، 
جانفي   15 تونس  للفرنكوفونية،  الجامعية  الوكالة  إرشاف  تحت 

.2015

املؤمتر اإلقليمي للدول العربية حول التعليم ما بعد -2015 رشم 
الشيخ - جمهورية مص العربية )27 - 29 /01/ 2015(.

ورشة العمل اإلقليمية حول اإلسرتاتيجيات والسياسات الداعمة 
للنهوض باملوارد التعليمية املفتوحة تحت إرشاف مكتب اليونسكو 

بالدوحة 27 و28 أكتوبر 2015.

االجتامع الدويل للخرباء حول أدوات النهوض باللّغة العربية عىل 
اإلنرتنت من 22 إىل 24 أبريل 2015مبقر اليونسكو بباريس –فرنسا، 
 ICANN وبالتعاون مع منظمة اإلنرتنت لألسامء واألرقام املخصصة

.InfoTerm ومركز املعلومات الدويل للمصطلحات

املؤمتر الدويل الرابع للتعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد، الرياض  
اململكة العربية السعودية )02 - 05/ 03/ 2015(.

املنتدى العاملي للرتبية ما بعد 2015  انشيون- كوريا الجنوبية 
.)2015 /06 /22 - 19(

مؤمتر البحوث الدولية حول تطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصال بكني- جمهورية الصني الشعبية)22 - 25/ 06/ 

.)2015

أدوات النهوض 
غة العربية 

ّ
بالل

على اإلنترنت
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يف  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  حول  الدويل  املؤمتر 

الشعبية  الصني  جمهورية   – شينداو   –  2015 بعد  ما  التعليم 

.)2015 /05/ 25 - 23(

التوجيهية  املبادئ  عىل  النهائية  للمصادقة  الخرباء  اجتامع 

اليونسكو-  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وعن  املفتوح  التعليم  حول 

باريس)17 - 18/ 09/ 2015(.

رومانيا   – الذيكّ  التعلُّم  لتكنولوجيات  الثاين  الدويل  املؤمتر 

.)2015 /09 /25 - 23(

املنتدى الثالث للمحتوى الرقمي العريب تحت شعار »املحتوى الرقمي 

العريب يف عص التحوالت الرقمية الكربى)19 - 20/ 10/ 2015(.

املنتدى الدويل حول التعلّم الذيكّ – بديب – دولة اإلمارات العربية 

املتحدة ) 14 - 16/ 12/ 2015(.

اليونسكو  واأللكسو،  للتعاون بني منظمتي  التنسيقي  االجتامع 

باريس – فرنسا  )27 مارس 2015(.

الدولية  املنظمة  عمل  خطة  للخرباء،  الدولية  العمل  ورشة 

 20  -  18 تونس  املفتوحة،  التعليمية  املوارد  حول  للفرنكوفونية 

نوفمرب 2015.



59

وحــدة المـــوســــــوعــــــة
واملسلمني«،  العرب  واألدباء  العلامء  أعالم  »موسوعة 
للرتبية  العربيّة  املنظمة  إنجازه  ثقايف، ترشف عىل  علمي  مرشوع 

ارتأى  الّذي  التنفيذي  مجلسها  قرار  حسب  والعلوم،  والثقافة 

بني  والواصلة  لرتاثها  الحافظة  موسوعتها  العربية  لألمة  تكون  أن 

الفكرية  الحياة  تسجيل  خالل  من  ومستقبلها،  وحارضها  ماضيها 

لألمة العربية ومنجزات رجالها املتميزين عرب العصور، وما كتبوه 

وأضافوا به إىل ثقافتهم العربية واإلنسانية إضافات مقّدرة وفاعلة 

وكان لكّل ذلك أثر واضح يف حلقات الحضارة اإلنسانية الكربى التي 

نعيشها.

صدر أربعة وعرشون جزًءا منها، بلغت بها إىل حرف الغني )19 

حرف من 28( وبلغ مجموع األعالم املرتجم لهم فيها 4120 علاًم 

من جميع األقطار العربية مّمن كتب بلُغة العرب.

وهدف املرشوع إىل بناء الوعي العريب باالنتامء والثقة يف طاقات 

باملتميزين من  األّمة وإسهام رجالها يف صياغة املعرفة والتعريف 

املنظمة  فإن  واألهداف،  الغايات  هذه  تنفيذ  وبغرض  أعالمها. 

مشروع علمي 
ثقافي

مجموع األعالم 
المترجم لهم 
4120 علًما
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فهارس  بنرش  متثّلت  التي  املناسبة  األنشطة  تنفيذ  عىل  عكفت 

املوسوعة عىل موقعها من الجزء 1 إىل الجزء 24 وإصدار الجزء 24 

من املوسوعة ويشتمل عىل مائة ترجمة.

وعملت عىل تقييم مداخل الجزء 25 املستكتبة للموسوعة خالل 

سنة 2015، واستكاملها وإعادة تحرير قسم منها. وتعاونت وحدة 

الجزء 24 =  الذين حّرروا مداخل  الخرباء  املوسوعة مع عدد من 

76 خبيا وينتمون إىل 14 دولة وأسهموا كذلك يف تحرير مداخل 

الجزء 25.

ومتثّلت الصعوبات التي واجهت العمل بالتّحري عن صّحة توثيق 

وتعابيها،  لغتها  وتدقيق  مآخذها،  ومعالجة  الجاهزة  البحوث 

وتكرار التّواصل مع الخرباء العرب الذين ال يجيبون أو ال يستجيبون، 

إضافة إىل القدرة املفتقدة عىل تحرير الفصول املوسوعية الدقيقة 

واملَكثّفة، وعدم التمكن من توفي مصادر ومراجع العمل األساسية 

لتكون قريبة مّنا، بأمانة أحد املوظفني.

تجاوز عدد 
الخبراء العرب 

76 خبيًرا
   

14 دولة عربية 
شاركت 
بخبرائها

الّتحّري عن 
صحة توثيق 
البحوث كان 
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األنشطة خارج البرامج :

لكتاب  األّول  املجلّد  قراءة  املوسوعة  وحدة  عن  املسؤول  بارش 

كارل بروكلامن C.Brockelmann )تاريخ األدب العريب(، وتعقب 

بها  الّنطق  ليستقيم  لهم  املرتجم  األعالم  أسامء  وشكل  َضبْطه، 

ومطابقة التواريخ وتدقيق األرقام. وكذلك بارش بنفسه قراءة كتاب 

نزار قباين وأرشف عىل إخراجه وتنسيقه ومتابعته.
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 الّلجــان الوطنيـة العربية للتـربية 
والثقـافة والعـلـوم

أنشئ قسم اللجان الوطنية العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
املشاركة  من  العربية  الوطنية  اللجان  متكني  بغرض  املنظمة  يف 

أساسيا  رشيكا  باعتبارها  واألنشطة  للربامج  واإلعداد  التخطيط  يف 

للمنظمة. وتسعى من خالل تلك األنشطة إىل دعم اللجان الوطنية 

مبعونات عينية فنية ومادية متكينا لها من أداء مهامها عىل أكمل 

وجه وتعزيزًا لدورها يف مجاالت عمل املنظمة ويف دولها.

 قام قسم اللجان الوطنية خالل عام 2015، الذي ميثل العام األول 

األنشطة  بتنفيذ مجموعة من   ،2016 – املالية 2015  الدورة  من 

التي تندرج ضمن الربامج املعتمدة يف وثيقة امليزانية واملتمثلة يف 

اآليت:

اجتامع األمناء العامني للجان الوطنية العربية للرتبية والثقافة 	 

والعلوم.

ونواد 	  منتسبة  مدارس  العربية إلنشاء  الوطنية  اللجان  دعم 

لأللكسو. 

تمكين اللجان 
الوطنية العربية 
من المشاركة 
في التخطيط 

واإلعداد لبرامج 
المنظمة
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دعم اللجان الوطنية مبعونات عينية وفنية. 	 

املشاركة يف أنشطة اللجان الوطنية. 	 

أيام األلكسو يف اللجان الوطنية العربية. 	 

ورشات عمل اقليمية للعاملني باللجان الوطنية.  	 

تطوير آليات املتابعة والتقويم.	 

اجتماع األمناء العامين للجان الوطنية العربية 
للتربية والثقافة والعلوم:

القاهرة،  العربية،  الوطنية  العامني للجان  - االجتامع 18 لألمناء 

يونيو -2015 مبشاركة ثالث منظامت إقليمية ودولية.

دعم اللجان الوطنية بمعونات عينية وفنية:

- تّم تقديم الدعم للجنة الوطنية اللبنانية إلقامة ورشة تدريبية 

حول »تعزيز وحفظ الرتاث الوثائقي العريب«.

-قّدم الدعم للجنة الوطنية األردنية القتناء أجهزة فنية.

املنشورات  املوريتانية مبجموعة من  الوطنية  اللجنة  تزويد  -تم 

هامش  عىل  أقيم  الذي  الكتاب  معرض  يف  للمشاركة  والكتب 

مهرجان وادان الثقايف يف موريتانيا.

المشاركة في أنشطة اللجان الوطنية:

حول  تدريبية  دورة  إلقامة  املصية  الوطنية  اللجنة  دعم  تم   -

»االرتقاء بقدرات املتخصصني يف علم اآلثار الوقايئ وإدارة املصادر 

ورشة تدريبية 
حول »تعزيز 
وحفظ التراث 
الوثائقي 
العربي«.
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الثقافية وإدماجها يف خطط التنمية املستدامة«.

مجال  يف  الوطنية  باللجان  للعاملني  تدريبية  دورة  إقامة  تم   -

واملفتوحة  الحديثة  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  »استخدام 

املصدر«، الرباط، أبريل 2015. مبشاركة اإليسيسكو.

أيام األلكسو في اللجان الوطنية:

ومكتب  األيسيسكو  مع  بالتعاون  األلكسو  »أيام  نشاط  عقد 

الرتبية العريب لدول الخليج« مبقّر املنظمة العربية يومي 29 و30 

ديسمرب 2015، عىل النحو التايل:

الوطن 	  يف  الرتبوي  اإلصالح  »آفاق  حول  مستديرة  مائدة 

العريب: التجربة التونسية الحديثة منوذجا«.

النهوض 	  يف  الوطنية  اللجان  »دور  حول  مستديرة  مائدة 

باإلعالم الرتبوي يف املنطقة العربية وآفاق تطويره«.

وسبع  واحدة  ووزارة  منظمتان  املرشوع  هذا  تنفيذ  يف  وشارك 

لجان وطنية عربية.

الظروف  ظل  يف  والهجرة  »النزوح  موضوع  حول  ندوة  عقد   -

احتياجات  لتحديد  تصّور  وضع  العربية:  املجتمعات  يف  الراهنة 

الالجئني الرتبوية والثقافية واالجتامعية يف الدول العربية ويف أوروبا 

ديسمرب   15-16 األيسيسكو،  مقّر  الرباط،  لها«،  االستجابة  وسبل 

2015. مبشاركة تسع منظامت دولية وإقليمية وهيئات وطنية.

ورشات عمل إقليمية للعاملين باللجان الوطنية:

»األطـر 
المفهومية 

والقانونية 
لصون التراث 
الثقافي غير 
المادي في 

الدول العربية«

آفاق اإلصالح 
التربوي في 

الوطن العربي

النزوح 
والهجرة في 
ظل الظروف 

الراهنة في 
المجتمعات 

العربية
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- نفذ األمني العام للجنة الوطنية السودانية زيارة إىل مقّر املنظمة.

دعم اللجان الوطنية العربية بغرض إنشاء 
مدارس منتسبة ونواد لأللكسو:

- تم دعم اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم 

إلقامة نشاط »فرق التنمية املستدامة« وهو مرشوع بيئي تنموي 

يهدف إىل توطني الطاقات يف حامية البيئة ونرش الوعي البيئي بني 

رشائح املجتمع املختلفة. 

مبشاركة لجنة واحدة ومركز واحد

- مشاركة رئيس قسم اللجان الوطنية يف اجتامع تنسيقي مع قسم 

مستقبلية  لرشاكة  تصور  عىل  لالتفاق  باليونسكو  الوطنية  اللجان 

لنشاطات تخص اللجان الوطنية واملدارس املنتسبة.

تطوير آليات المتابعة والتقويم وتعزيز 
الدراسات المعّمقة: 

من  أعضاء  أربعة  من  املشكلة  للجنة  السادس  االجتامع  عقد 

املجلس التنفيذي للمنظمة لوضع »مرشوع خطة العمل املستقبيل 

للمنظمة 2017 - 2022« وذلك خالل الفرتة من 05 إىل 07 مارس 

2015 مبقر املنظمة.

األنشطة المقّررة بقسم اللجان الوطنية ونسب 
اإلنجاز:

 »مشروع 
خطة العمل 
المستقبلي 
للمنظمة 
 - 2017
»2022
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من  الفرتة  الوطنية خالل  اللجان  بقسم  نشاطا   12 برمجة  متّت 

يناير إىل ديسمرب2015، تّم تنفيذ 11 منها.

بلغت نسبة اإلنجاز 91.7%.
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األنشطة خارج البرامج:

للثقافة  احتفالية قسنطينة عاصمة  العربية يف  املنظمة  مشاركة 

العربية.

مشاركة رئيس قسم اللجان الوطنية يف »املؤمتر النوعي االسالمي 

األول لألمناء العامني للجان الوطنية يف دول العامل اإلسالمي« الذي 

عقد يف بغداد يومي 28 و29 مارس 2015.

 

 

 

 

»المؤتمر النوعي 
االسالمي األول 
لألمناء العامين 
للجان الوطنية 
في دول العالم 
اإلسالمي«
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معهد المخطوطات بالقاهرة
يعمل معهد املخطوطات العربية منذ سبعة عقود يف خدمة 
الرتاث املخطوط، والقيام عىل شؤونه وقضاياه، وقد أنضجت الخربُة 

حركَة املعهد، وكان أن متحورت نشاطاته يف ثالثة اتجاهات:

- اتجاه تنظيي إلرساء ثقافة املخطوطات والتقعيد لها.. 1

- اتجاه تطبيقي لتقديم مناذج تُحتذى يف خدمة النص الرتايث: . 2

تحقيًقا وفهرسة ودراسات.

امليضِّ . 3 عىل  قادرة  أجيال  إلخراج  وتدريبي  أكادميي  اتجاه   -

قدًما نحو خدمة املخطوط العريب.

وقد توزَّعت هذه النشاطات عىل خمسة برامج:

ستة . 1 وفيه  العريب:  املخطوط  مجاالت  يف  العلمي  الحراك 

املعهد،  يتبنَّاه  الذي  البحثيَّ  النشاط  تجمع  رئيسة،  أنشطة 

الفهارس الوصفية، والنصوص  بغيَة تقديم مناذج رفيعة من 

املحققة، والدراسات الرصينة، وترسيخ البحث العلمي الرتايث 

وتوسيع قاعدته.

سبعة عقود 
في خدمة 

التراث 
المخطوط

ترسيخ البحث 
العلمي التراثي 

وتوسيع 
قاعدته
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أنشطة . 2 خمسة  ويضمُّ  وإشكالياته:  العريب  املخطوط  قضايا 

رئيسة، يسعى أولها إىل تشجيع الشباب العريب وتحفيزه عىل 

الخوض يف غامر عامل الرتاث، ويُعنى النشاط الثاين بالتعريف 

بيانات  قاعدة  عرب  العريضة  وخطوطه  املخطوط  بذاكرة 

مفصلة، كام يُعنى الثالث باختيار قضية ذي بال من قضايا 

ا الرابع  املخطوط، لتُثار عرب مؤمتر دوري ومنتديات تراثية. أمَّ

فيهدف إىل عقد دورات تثقيفية ومتخصصة للفت نظِر غي 

املختصني وتشجيع املعنيني عىل االستزادة، ويتمثل الخامس 

يف مشاركة املعهد يف املناسبات الرتاثية العربية والدولية.

الثالثة . 3 بأنشطته  االتصايل: ويهدف  الفضاء  املعهد يف  حضور 

إىل اإلفادة ِمن الثورة التكنولوجية واملعلوماتية لخدمة تراثنا 

العريب املخطوط والتعريف به.

عىل . 4 ويقوم  مكتبته:  وتطوير  املعهد  مخطوطات  حوسبة 

للرتاث،  نشاطني رئيسني ال غنى عنهام ألي مؤسسة خادمة 

ـ  التجديد  ـ  )الرقمنة  املعهد  مخطوطات  حوسبة  هام: 

الفهرسة(، واملكتبة وخدمات الباحثني.

املرشوع األكادميي: وفيه أراد املعهد ترسيخ املخطوط العريب . 5

، عن طريِق استحداث دبلوٍم متخصص  حقاًل معرفيًّا مستقالًّ

البحث  مناهج  من  باالستفادة  العريب،  املخطوط  علوم  يف 

املجال،  تخدم  التي  التطبيقية  التقنية  والعلوم  الحديثة، 

كالرقمنة، والرتميم، وفنون املخطوط.

فجاءت هذه الربامج واألنشطة خالل الفرتة املستهدفة كاآليت:

ترسيخ 
المخطوط 
العربي حقاًل 
معرفًيا مستقاًل
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الحراك العلمي في مجاالت المخطوط العربي:

ـ فهرسة املخطوطات: فهرسة الطب ج3

و«النصيحتني  للطريثيثي«  »القرآن  متشابه  النصوص:  تحقيق  ـ 

للمقديس«، مبشاركة خبيين

خبي  مبشاركة  الرتايث،  النص  اختيار  املرجعية:  الكتب  سلسلة  ـ 

واحد

الخربية  النرشة  من  أعداد   4 إنجاز  تم  الرتاثية:   الدوريات  ـ 

وعددين من املحّكمة وعدد تجريبي من الثقافية، مبشاركة أساتذة 

أكادمييني وخبيين

قضايا المخطوط العربي:

حاجي  مؤمتر  وهو  للمعهد:  الثقايف  واملوسم  الدوري  املؤمتر  ـ 

من  تراثية مبشاركة خرباء  منتديات   5  + العلوم  وتصنيف  خليفة 

اإلسالمية  والدراسات  البحوث  ومركز  وإسالمية  عربية  دول  عدة 

)إيسام(.

دورة  إقامة  املخطوط:  مع  للتعامل  الجديدة  األجيال  تأهيل  ـ 

خارجية بطنجة ودورة فنون، مبشاركة جامعة تطوان، ودورة فنون 

املخطوط اإلسالمي مبشاركة مركز املخطوطات مبكتبة اإلسكندرية 

والدورة املعمقة )دراسة النص الرتايث(.

وأقيم هذا النشاط مبشاركة خرباء ومتدربني من عدة دول عربية 

وإسالمية

المخطوط 
العربي في 

الفضاء 
االتصالي

قيم الثقافة 
وثقافة القيم
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ـ املشاركة يف األنشطة العربية والدولية: املشاركة يف اجتامع املجلس 

التنفيذي لأللكسو )نوفمرب، 2015(، ومشاركة مدير املعهد )ممثال 

الثقافة  الرتاث  وتعزيز  لصون  التدريبية  العمل  بورشة  للمنظمة( 

ببيوت، واملشاركة يف معرض القاهرة الدويل للكتاب )الدورة 46(.

حضور المخطوط العربي في الفضاء االتصالي:
ـ البوابة العربية للمخطوطات: تزويد البوابة اإللكرتونية )املوقع( 

من  االنتهاء  مع  املخطوطات.  وأخبار  الفهرسة،  بطاقات  من  مبزيد 

تصميم الشكل الجديد للبوابة

ـ أيام املخطوط العريب: قيام فعاليات يوم املخطوط العريب لعام 

وقيام  للمستقبل(،  وأفكار  املايض  من  )أرسار  شعار  تحت   2015

فعاليات يوم املخطوط العريب لعام 2016 تحت شعار )قيم الثقافة 

وثقافة القيم(، مبشاركة 15 جهة عربية.

ـ األفالم الوثائقية: إنتاج فيلم وثائقي عن املعهد.

حوسبة مخطوطات المعهد وتطوير مكتبته 
وهو مشروع على مدار الدورة: 

ـ حوسبة مخطوطات املعهد.

ـ املكتبة وخدمات الباحثني.

المشروع األكاديمي: 
ـ دبلوم علوم املخطوط: اإلعالن عن الدبلوم وقبول طلبات االلتحاق 

وإعداد الربامج العلمية واختيار األساتذة وتكليفهم ومراسلة الجهات 

املعنية.

الصعوبات في تنفيذ األنشطة:

تزويد البوابة 
اإللكترونية 
)الموقع( 
بمزيد من 
بطاقات 
الفهرسة، 
وأخبار 
المخطوطات
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أيام  نشاط  يف  املشاركة  الجهات  بعض  تفاعل  عدم  يف  متثلت   

املخطوط العريب.

التمويل الذاتي:
 متثل يف تحمل الجهات املشاركة تكلفة فعالياتها الخاصة وتحصيل 

الرسوم الدراسية من الطالب.

األنشطة المقّررة في معهد المخطوطات 
بالقاهرة ونسب اإلنجاز:

خالل  بالقاهرة  املخطوطات  معهد  يف  نشاطا    40 برمجة  متّت 

الفرتة من يناير إىل ديسمرب 2015، وقد تّم تنفيذ 38 منها.

بلغت نسبة إنجاز املشاريع املقّررة 98.4 %.
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األنشطة خارج البرامج :

ـ إصدار أرسار العربية لألنباري، بالتعاون مع الوعي اإلسالمي.

ـ إصدار عبقرية التأليف العريب، بالتعاون مع الوعي اإلسالمي.

ـ ثالث دورات متزامنة بإستانبول.

ـ دورتان بالتعاون مع مكتبة اإلسكندرية.

العربية  باملنظمة  املطبوعات  تبادل  مبعرض  املعهد  مشاركة  ـ 

للتنمية اإلدارية.

ـ تصوير مكتبة عبد الله كنون بطنجة
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معهد البحوث والدراسات العربية 
بالقاهرة 

منذ  بالقاهرة  العربية  والدراسات  البحوث  يسعىمعهد 
إنشائه إىل تحقيق هدفني رئيسني: أولهام تأمني تعليم راق ومعّمق 

يف مجال الدراسات العليا، ألوسع قطاع ممكن من الدارسني العرب 

بتكلفة رمزية للغاية، والثاين إجراء بحوث علمية متميزة يف قضايا 

عربية مهمة ال تنطوي عىل حساسيات سياسية تحول دون بحثها 

بأعىل درجة من درجات املوضوعية.

كل  يحّدد يف  أن  البحثيّة هذه عىل  املعهد يف خطته  درج  وقد 

يف  أحدهام  نتائج  تعرض  رئيسني  بحثيني  مرشوعني  مالية  دورة 

ندوة علمية موّسعة، ويصدر الثاين يف شكل كتاب. ونظراً لتسارع 

عليه  االتفاق  يتّم  الندوة  موضوع  تحديد  فإن  العاملية،  املتغيات 

عند الرشوع بتنفيذ املرشوعات، ومواكبة للتطّورات التي تشهدها 

املنطقة العربية. لذلك تّم تسمية ندوة هذه الدورة املالية بـــ »أثر 

وقد  العريب«:  االقتصاد  عىل   2010 عام  منذ  السياسية  التطورات 

)جامعة  عن  الندوة  كتاب  وطباعة  مراجعتها  البحوث  استالم  تم 

الدول العربية( عام 2014، وتم استالم البحوث ومراجعتها وطباعة 

تأمين تعليم 
راق ومعّمق 

في مجال 
الدراسات العليا

»أثر التطورات 
السياسية منذ 

عام 2010 
على االقتصاد 

العربي«
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عام 2010 حول  منذ  السياسية  التطورات  »أثر  الندوة عن  كتاب 

االقتصاد العريب«، وعقدت الندوة يف ديسمرب 2015، مبشاركة عدد 

من األساتذة من داخل املعهد وخارجه. 

الدراسة عن  البحوث وطباعة  الدراسة املسحية، فتم استالم  أما 

إيران عام 2014، أما يف عام 2015، فكان الصومال موضوعها خاّصة 

وأنّه سبق إنجاز دراسة مسحية عن الصومال منذ أكرث من ربع قرن 

وآن األوان بعد كل ما حدث من تغّيات إىل إعداد دراسة مسحية 

جديدة تشّخص الواقع وتقرتح الحلول.

مجلة  وهي  املحكمة  العلمية  مجلّته  إصدار  يف  املعهد  واستمر 

نافذة  تعد  والتي  شهور  ستة  كل  العربية  والدراسات  البحوث 

للباحثني العرب لنرش بحوثهم يف قضايا عربية مهمة، باإلضافة إىل 

نرش أجزاء من الرسائل العلمية املتميزة لخريجي املعهد يف شتى 

التخّصصات للتعريف بجوهر الوظيفة البحثية للمعهد واالستفادة 

قام  وقد  العرب.  الباحثني  من  لجيل جديد  العلمية  الطاقات  من 

باحثيها  لتشجيع  العربية  الجامعات  من  العديد  مبخاطبة  املعهد 

وأساتذتها عىل نرش بحوثهم يف السلسلة واملجلة، وكانت االستجابة 

مشجعة للغاية حيث تلقى املعهد بالفعل بحوثاً من عدة جامعات 

العريب  الطابع  سيؤكد  مام  متنوعة  عربية  دول  إىل  تنتمي  عربية 

للمجلة والسلسلة ويرفع من قيمتها العلمية، وقد وصلت املجلّة 

إىل العدد 63. 

اسرتاتيجية  دراسات  سلسلة  إصدار  عىل  املعهد  دأب  كام   

الطابع  ذات  بالقضايا  معمقة  دراسات  وتتناول  ومستقبلية، 

االسرتاتيجي املستقبيل املتعلقة بالشأن العريب، وقد صدر منها حتى 

اآلن  35 عدداً.

دراسة مسحية 
حول الصومال

إصدار العدد 
ة 

ّ
63 من مجل

البحوث 
والدراسات 
العربية
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عىل  املحافظة  بغرض  باستمرار  مكتبته  بتطوير  املعهد  ويهتم 

العربية  الدراسات  العربية يف  املكتبات  أهم  مكانتها كواحدة من 

وتوفر لداريس املعهد وغيهم من املهتمني بالشؤون العربية املصادر 

واملراجع العلمية ذات الصلة حيث تم تزويدها مبجموعات كاملة 

لدوريات عربية متنوعة وكذلك موسوعات متخصصة. 

الخاصة  الّنفقة  ضمن  تنفذ  التي  املرشوعات  مستوى  عىل  أما 

للمعهد لعامي 2015 - 2016 وإميانا من املعهد برضورة املساهمة 

يف  رصيناً  علمياً  إعدادا  العرب  الباحثني  إعداد جيل جديد من  يف 

إطار من االلتزام بالضوابط العلمية وثوابت االنتامء لألمة العربية 

وكذلك جيل من الباحثني األفارقة واآلسيويني مبا يخدم ترسيخ عالقة 

األمة العربية مبحيطها اإلفريقي اآلسيوي من املنظور االسرتاتيجي 

األفارقة يف  الدارسني  من  أكرب عدد  املعهد  العربية، ضّم  للمصالح 

دولة املقر، ومن أجل هذا، فقد عقد املعهد يف 2015 رابع مؤمتراته 

العلمية بهدف متابعة إنشاء رابطة خريجي املعهد يف جميع أرجاء 

والبحثية  التعليمية  الوظيفة  تطوير  يف  والبحث  العريب  الوطن 

للمعهد. 

وأصدر املعهد دليلني خاصني بإنتاجه العلمي، املتمثل يف عرشات 

من رسائل املاجستي و الدكتوراه يف أقسامه العرشة، بغرض التعريف 

باملعهد وجمهوره.

خاّصني  العلمي  النرش  سلسلة  ضمن  كتابني  املعهد  أصدر  كام 

العريب  الوطن  يف  واإلرهاب  للتطرف  الفكرية  املقاومة  بآليات 

وإشكالية التطرف الديني املنترش بني ربوعه ۔

املعهد  قام  العربية  واملؤسسات  الهيئات  مع  التعاون  إطار  ويف 

المساهمة 
في إعداد 
جيل جديد 

من الباحثين 
العرب إعداًدا 

رصيًنا علمًيا 

إصدار كتابين 
خاّصين بآليات 

المقاومة 
الفكرية 
للتطرف 

واإلرهاب
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التعليم  ملعهد  التابع  العلامء  إنقاذ  صندوق  مع  اتفاق  بعقد 

الصندوق  يرشحهم  الذين  األساتذة  باألردن حيث يستقبل  الدويل 

لالستفادة من خرباتهم يف تحكيم األبحاث والدراسات التي تقدم 

إليه واملشاركة يف محارضات موسمه الثقايف وندواته ومؤمتراته.

عن  اإلعالن  املعهد  واصل  العرب  الباحثني  للشباب  وتشجيعا 

بالفعل  ومنحت  العريب  الوطن  بشباب  الخاصة  السنوية  جائزته 

التحضي  ويتم   2015 عام  يف  ومص  العراق  من  عربيني  لباحثني 

لجائزة 2016.

كام تّم تطوير موقع املعهد عىل شبكة املعلومات الدولية بحيث 

يكون من ناحية حلقة وصل بني املعهد ودارسيه مبا ييس الخدمات 

لهم ويخفف العبء عن إدارة املعهد يف الوقت نفسه، ومن ناحية 

يزيد  مبا  والدويل  العريب  ومحيطه  املعهد  بني  وصل  حلقة  أخرى 

التعريف بنشاطه ويعزز من قدرته عىل الوفاء برسالته ۔ 

الصالت  تعزيز  مرشوعي  تفعيل  عىل  كذلك  املعهد  ويعمل 

الخارجية للمعهد  واملشاركة يف األنشطة العربية والدولية عرب فتح 

أوارص التعاون مع عديد املؤسسات العلمية والبحثية العربية وعرب 

املشاركة يف الندوات واملؤمترات واملعارض العربية ذات الصلة.

يشارك يف أنشطة املعهد عدد كبي من األساتذة من داخل املعهد 

وخارجه. 

البرنامج البحثي للمعهد:
ـ الندوة الرئيسة: »االقتصادات العربية بعد عام -2010 تداعيات 

التحضيية  اللجنة  اجتامعات  عقد  املستقبل«  وتطلعات  الركود 

للندوة للتخطيط إلعداد دراسة عن التطورات السياسية منذ عام 

تطوير موقع 
المعهد 
على شبكة 
المعلومات 
الدولية
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2010 يف االقتصاد العريب، وتم إعداد ورقة العمل ومراسلة اللجان 

العربية، وأكرث من 150 جامعة عربية، و50 مركز بحثي  الوطنية 

عريب. وشارك يف هذه الندوة إضافة إىل الجامعات العربية ومراكز 

بحثية عربية، 5 خرباء.

ـ الدراسة الرئيسة )الصومال: دراسة مسحية(: عقدت اجتامعات 

الصومال، شارك يف  التحضيية الختيار دراسة مسحية عن  اللجنة 

إنجازها إضافة إىل املعهد الجامعات العربية ومراكز بحثية عربية، 

وأساتذة وباحثون من 5 دول عربية.

مراسلة  متت  العربية:  والدراسات  البحوث  مجلة  إصدار  ـ 

والنرش  والتحكيم  البحوث  واستالم  العربية  واملراكز  الجامعات 

وإصدار العددين 62 و63، وقد شارك يف إنجازها أساتذة وباحثون 

من 6 دول عربية.

األعامل  تلقي  تم  ومستقبلية،  اسرتاتيجية  دراسات  سلسلة  ـ 

الفيوز«  أرض   – »سيناء   :33 العددين  وإصدار  والنرش  والتحكيم 

مبشاركة  الجديدة«.  السامية  معاداة  ظاهرة  »مجابهة  و34: 

الجامعات العربية واملراكز البحثية العربية وأساتذة وباحثني عرب.

المشروعات الرافدة:
ـ تزويد مكتبة املعهد وتطوير خدمات الباحثني بها: متت 

املشاركة يف معرض القاهرة ومعرض االسكندرية ومعرض الشارقة، 

وتم رشاء الكتب من املعارض الدولية وكذلك االتصال بدور النرش 

العاملية املتخصصة للتزود منها واالقتناء عن طريق التبادل العلمي.

المشروعات الممّولة ذاتيا:

تداعيات الركود 
عات 

ّ
وتطل

المستقبل

سيناء  أرض 
الفيروز



79

تطوير خدمات التعليم والبحث العلمي واإلعالم باملعهد:

ـ املشاركة يف األنشطة العربية والدولية: حضور اجتامعات املجلس 

التنفيذي واملؤمتر العام واالجتامعات املتخصصة التي تنظمها اإلدارة 

املعهد  بنشاط  الصلة  ذات  العلمية  األنشطة  يف  املشاركة  العامة، 

خارج دولة املقّر، واالشرتاك يف عضوية اتحاد الجامعات العربية.

ـ تطوير موقع املعهد عىل شبكة املعلومات الدولية: تطوير املوقع 

الحايل للمعهد واستمرار تزويده بكافة البيانات عن رشوط القبول 

واملناهج والجدول الدرايس وجداول االمتحانات ونتائجها وقرارات 

مجالس األقسام ومطبوعات املعهد ونشاطه التعليمي ومجلة املعهد 

اإللكرتونية.

وقد شارك يف تنفيذ هذا النشاط املجلس العلمي للمعهد ومجالس 

األقسام العلمية وإدارة املعهد واملؤسسات ذات الخربة.

ـ تعزيز شبكة االتصاالت باملعهد: استضافة أساتذة زائرين ملناقشة 

الرسائل العلمية باملعهد وندواته ومؤمتراته والقاء محارضات عامة، 

تتضمن  مطبوعات  وإصدار  املؤسسات  هذه  مع  األساتذة  وتبادل 

نصوص املحارضات التي يلقيها هؤالء األساتذة، وعقد اتفاقية رشاكة 

ووضع برنامج ألنشطة مشرتكة مع هذه املؤسسات، وتوقيع اتفاقية 

بني املعهد ووزارة التعليم العايل بدولة تشاد.

الجائزة  العربية: اإلعالن عن موعد  البحوث والدراسات  ـ جائزة 

ورشوطها،  تلقي األبحاث املقدمة يف املوعد املحدد، تحكيم البحوث 

والدراسات، اإلعالن عن الفائزين، دعوة الفائزين لتسلم جوائزهم يف 

احتفالية تتضمن التعريف بالبحوث والدراسات الفائزة )جائزتان(، 

وطباعة األعامل الفائزة.

اإلعالن عن 
جائزة البحوث 
والدراسات 
العربية
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وشارك يف تنفيذ هذا النشاط مجالس األقسام واملجلس العلمي 

للمعهد والجامعات العربية واملراكز البحثية وداريس املعهد باإلضافة 

إىل األساتذة والباحثني.

ـ دليل اإلنتاج العلمي للمعهد: تم إعداد دليل ببليوجرايف سنوي 

التي نوقشت  عن مطبوعات املعهد ورسائل املاجستي والدكتوراه 

وأبحاث املعهد. كام تم وضع خالصة الدليل عىل شبكة املعلومات.

للمعهد،  العلمي  املجلس  من  كل  الدليل  هذا  تنفيذ  يف  وشارك 

ومجالس أقسام املعهد وداريس املعهد وخريجيه من الحاصلني عىل 

املاجستي والدكتوراه باإلضافة إىل باحثني من املعهد.

والتنمية  العربية  البحوث  )مراكز  باملعهد:  العلمي  املؤمتر  ـ 

والتحديث... نحو حراك بحثي وتغي مجتمعي(: تم اإلعداد للمؤمتر، 

األبحاث،  وتلقي  العربية،  األبحاث  ومراكز  الجامعات  ومراسلة 

والتحكيم، وتنظيم املؤمتر عىل مدار يومني، وعقد 8 جلسات

تم تنفيذ هذا النشاط باإلضافة إىل أساتذة وباحثني من 10 دول 

عربية جهات ومنظامت عربية.

البرنامج التعليمي للمعهد:
بحوث وأساتذة: 

 - محارضات طالب املعهد يف جميع األقسام

- اجتامعات أقسام املعهد

- بحوث قسم الدبلوم

- عقد سيمنارات الدكتوراه

تم إعداد دليل 
ببليوجرافي 
سنوي عن 
مطبوعات 

المعهد 
ورسائل 

الماجستير 
والدكتوراه
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- مكافآت مناقشات رسائل املاجستي والدكتوراه

- إيجار قاعات االمتحانات

- مكافآت مراقبي االمتحانات

- مكافآت تصحيح االمتحانات

- مكافآت أعضاء املراقبة

واملؤسسات  الجهات  إىل  باإلضافة  النشاط  هذا  تنفيذ  يف  شارك 

العربية عدد هام من األساتذة من خارج املعهد.

ال توجد صعوبات يف تنفيذ هذه األنشطة خالل الفرتة املستهدفة.

األنشطة المقّررة في مركز البحوث بالقاهرة 
ونسب اإلنجاز:

متّت برمجة 5 أنشطة من قبل مركز البحوث بالقاهرة خالل الفرتة 

من يناير إىل ديسمرب2015، تّم تنفيذها جميعا. وعىل هذا األساس 

بلغت نسبة اإلنجاز 100%. 

- مكافآت 
مناقشات 
رسائل 
الماجستير 
والدكتوراه
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  المركـز العربـي للتعريب 
والترجمة والتأليف والنشر 

بدمشق 
يرتكز عمل املركز العريب للتعريب والرتجمة والتأليف 
والنرش بدمشق عىل املهمة الرئيسة التي أوكلتها املنظمة إليه وهي 

املساعدة يف تعريب التعليم العايل مبختلف مراحله الدنيا والعليا، 

ولذلك تم إعداد مرشوعات املركز بشكل أسايس لتنفيذ هذه املهمة 

لطموحات  واالستجابة  القومية،  مبهامه  النهوض  إىل  تهدف  التي 

وتلبية  والتدريس–  للبحث  لغة   – لغتها  تأصيل  يف  العربية  األمة 

وإيجاد  العريب،  والباحث  الدارس  ومتطلبات  التعريب  احتياجات 

العايل مبراحله  التعليم  تعريب  يعرتض مسية  ملا  الناجعة  الحلول 

كافة، واستنبات العلم يف الوطن العريب، وتشجيع عمليات الرتجمة.

إىل  والطموحات  األهداف  تلك  تحقيق  بغرض  املركز  وسعى 

تصميم مرشوعني كبيين والعمل عىل تنفيذهام وفق اآليت:

يف  واملعلومات  والتعريب  والرتجمة  التأليف  األول:  املرشوع   -

التعليم العايل

االستجابة 
لطموحات 

األمة العربية 
في تأصيل 

لغتها 
لغة للبحث 
والتدريس
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- املرشوع الثاين: النرش العلمي 

 2015 وديسمرب   2015 يناير  بني  الواقعة  الفرتة  يف  املركز  قام 

العلوم  من  املستجدات  فيها  نقل  كتب  خمسة  وإصدار  برتجمة 

يف الطب والصيدلة والهندسات واالقتصاد والتغذية. وترجم كتاباً 

والتدقيق  العلمية  باملراجعة  وقام  واالتصال،  املعلومات  إلدارة 

اللغوي لخمسة كتب للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يف غزة. 

مبعارض  وشارك  ”التعريب“،  مجلة  من  عدَدين  املركز  وأصدر 

دوالر  آالف  عرشة  يعادل  مبا  بإصداراته  الجامعات  وزّود  عديدة، 

أمرييك. 

املستهدفة  الفرتة  خالل  املنجزة  واألنشطة  املرشوعات  وكانت 

كاآليت:

التأليف والترجمة والتعريب والمعلومات في 
التعليم العالي:

- التأليف والرتجمة والتعريب للكتب واملراجع العلمية واملؤلفات 

الثقافية والرتبوية:

أصدر املركز الكتب التالية:

إدارة الكوارث	 

دراسات يف الرتجمة واملصطلح والتعريب	 

دراسات قانونية يف األخالقيات الطبية والحيوية	 

الوجيز يف أساسيات تغذية اإلنسان 	 

إصدار خمسة 
كتب في 
الطب والصيدلة 
والهندسة 
واالقتصاد 
والتغذية



84

االقتصاد الكيل	 

مبشاركة 11 خبيا.

- مصف املعلومات:

متت متابعة تحديث موقع املركز عىل الشابكة )اإلنرتنت(.	 

خزنت أصول الكتب التي صدرت بني دوريت املؤمتر إلكرتونياً.	 

وضع أربعة أعداد من مجلة التعريب عىل موقع املركز مجاناً.	 

عىل 	  الحصول  بغرض  األجنبية  النرش  دور  مع  التواصل  تم   

حقوق امللكية الفكرية وتنفيذ ما تنص عليه االتفاقيات معها.

تم تصميم أغلفة الكتب املرتجمة واملؤلفة.	 

- عقد ندوة استخدام اللغة العربية يف التعليم العايل يف الوطن 

العريب.

النشر العلمي:

مجال  يف  تعمل  التي  والهيئات  واملؤسسات  الجامعات  تزويد   -

مبطبوعات  التالية  الجهات  تزويد  تم  املركز:  مبطبوعات  التعريب 

املركز:

اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو 	 

مشفى املواساة  - سورية	 

الجامعة اللبنانية الدولية	 

الجامعة السورية الخاّصة 	 

استخدام اللغة 
العربية في 

التعليم العالي 
في الوطن 

العربي
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سفارة جهورية كوريا الشعبية	 

املنظمة العربية للرتجمة 	 

املعهد العايل لبحوث الليزر وتطبيقاته - دمشق	 

كلية الهندسة امليكانيكية والكهربائية – دمشق	 

 48( التعريب  مجلة  ممن  عددين  املركز  أصدر  املركز:  مجلة   -

و49(، مبشاركة 20 خبيا.

املركز  شارك  والدولية:  العربية  واألنشطة  املعارض  يف  -املشاركة 

باملعارض التالية عن طريق التوكيل، ألن ميزانيته ال تسمح بالحضور 

املبارش:

معرض القاهرة الدويل للكتاب 28/ 1/ 2015	 

معرض مسقط الدويل للكتاب 25 /2/ 2015 	 

معرض أربيل الدويل للكتاب 2 /4/ 2015	 

معرض الجزائر الدويل للكتاب 27 /9/ 2015 	 

معرض الشارقة الدويل للكتاب 4 /10/ 2015 	 

معرض الكويت الدويل للكتاب 18/ 10/ 2015 	 

معرض الدوحة الدويل للكتاب 2 /12/ 2015	 

الصعوبات التي واجهت التنفيذ: 

- ارتفاع سعر الورق وأجور الشحن. 

صدر العددان 
48 و49 من 
ة التعريب

ّ
مجل



86

- عدم إمكانية املشاركة املبارشة يف املعارض الدولية.

التمويل الذاتي:

كتب  لستة  اللغوي  والتدقيق  العلميّة  باملراجعة  املركز  قام   -

لصالح الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يف غزة.

- قام املركز بالرتجمة واملراجعة العلمية والتدقيق اللغوي لكتاب 

واحد  لصالح إدارة املعلومات واالتصال يف املنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم.

األنشطة المقّررة في المركـز العربـي 
للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق 

ونسب اإلنجاز:

متّت برمجة 5 أنشطة من قبل املركـز العربـي للتعريب والرتجمة 

والتأليف والنرش بدمشق خالل الفرتة من يناير إىل ديسمرب2015، 

تّم تنفيذها جميًعا.

وعىل هذا األساس بلغت نسبة اإلنجاز 100 %.
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األنشطة خارج البرامج : 

اجتامع مجلس أمناء املنظمة العربية للرتجمة )يونيو 2015(.

)شباط  اآللية  الرتجمة  حول  العربية  اللغة  مجمع  يف  مداخلة 

 .)2015
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مكتب تنسيق التعريب بالرباط
ينطلق العمل املعجمي واملصطلحي الذي يقوم به مكتب 
تنسيق التعريب تبعاً لخطط تضعها املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

جعل  يف  إجامال،  للمكتب،  العلمية  األهداف  وتتحّدد  والعلوم. 

رَفْدها  والعمل عىل  العلمي،  والبحث  للتعليم  لغًة  العربية  اللغة 

املجامع  مع  بالتنسيق  دة  املُوحَّ والحضارية  العلمية  باملصطلحات 

وأكادمييات.  ومعاهد  جامعات  من  املتخصصة  والهيئات  اللغوية، 

مثانية  اليوم  إىل  تأسيسه  منذ  املكتب  أصدر  املهمة،  وضمن هذه 

وخمسني )58( معجام موحدا تهم مجاالت علمية ولغوية وأدبية 

تشاركية  منّصة  تطوير  انتهى، مؤخرا، من  وإنسانية مختلفة؛ كام 

املعجمية  املشاريع  إعداد  املساهمني يف  العمل اآلين لجميع  تتيح 

والتتبع الدقيق ملراحلها.

ويتواصل اهتامم املكتب ويتجّدُد بتوحيد املصطلح العلمي ُموفّرا 

السبل الداعمة للتوسع يف تنميته ونرش استعامله يف الكتب املدرسية 

والجامعية، ويف البحوث العلمية ومعاهد التكوين املهني والتعليم 

التقني؛ هذا فضال عن إسهام املكتب يف تطوير الدراسات اللسانية 

واملعجمية والرتجمية ونرشها يف مجلته املُحّكمة )اللسان العريب(، 

جعل اللغة 
العربية لغة 

للتعليم والبحث 
العلمي ورفدها 

بالمصطلحات 
العلمية 

والحضارية
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وقد صدر منها لحّد اليوم 76 عددا متضمنة للعديد من األبحاث 

العلمية ذات الصلة بقضايا لغوية ومعجمية ونحوية ورصفية. 

املستهدفة  الفرتة  خالل  املنفذة  واألنشطة  واملرشوعات  وكانت 

كاآليت:

تنسيق جهود التعريب في الوطن العربي:

يف  ودوره  املختص  العريب  »املعجم  حول  علمية  ندوة  عقد   -

تنمية ونرش املصطلح العلمي«: باملكتبة الوطنية للمملكة املغربية 

و14  عربية  6 دول  أكتوبر 2015، مبشاركة  و14   13 ،12 بالرباط 

خبيا.

الذخيرة اللغوّية المعجمّية:

- مرصد اللغة العربية وتشغيل بنك املصطلحات: مواصلة إغناء 

وبناء  املصطلحات  بنك  وتشغيل  املصطلحية،  املعطيات  قاعدة 

وحدة معجمية لتخزين ومعالجة البيانات املصطلحية، عن طريق 

خرباء املكتب.

االنتهاء من إعداد مرشوع املعجم  - استكامل الذخية املعجمية: 

املوحد  املعجم  ومرشوع  الباطني،  الطب  ملصطلحات  املوحد 

املوحد  املعجم  ومرشوع  األطفال،  وجراحة  طب  ملصطلحات 

ملصطلحات التهيئة العمرانية. كام تّم إعداد مرشوع املعجم املوحد 

ملصطلحات الديبلوماسية، ومواصلة تحيني معجم العلوم اإلنسانية، 

متت  كام  السياحة.  ملصطلحات  املوحد  املعجم  تحيني  ومرشوع 

املعجم  تحيني  مبرشوع  املكتب  توصل  كام  التقويم.  عىل  إحالته 

املوحد ملصطلحات تقانات األغذية، ومتت إحالته عىل التقويم.

الذخيرة اللغوية 
المعجمّية

»المعجم 
العربي المختص 
ودوره في 
تنمية ونشر 
المصطلح 
العلمي«
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 ،2015 العياين  الترشيح  ملصطلحات  املوحد  املعجم  إصدار  وتم 

وإصدار املعجم املوحد ملصطلحات اآلداب املعارصة 2015، وإصدار 

الرتبوية  التقنيات  املوحد ملصطلحات  املعجم  املحينة من  الطبعة 

والحاسوبية 2015

وشارك يف  تنفيذ هذا النشاط 38 خبيًا، من 6 دول عربية.

والبيئة  املناخ  مجلد  إصدار  تم   :ARABTERM مرشوع   -

وإدارة النفايات الصلبة2015، من إعداد الشبكة اإلقليمية لتبادل 

املعلومات والخربات حول النفايات الصلبة )Sweep net(، وينجز 

األملانية  والوزارة  األلكسو  بني  تعاون  اتفاقية  مبوجب  املرشوع 

للتعاون االقتصادي والتنمية.

العناية باللغة العربية وتنمية المكتبة 
المتخصصة:

املكتبة  محتويات  تصنيف  تم  املتخّصصة:  العلميّة  املكتبة   -

مجلّة  أعداد  جميع  رقمنة  من  واالنتهاء  الرقمية،  املكتبة  العلمية 

)اللسان العريب( وفق صيغة  Ebooks  والبدء يف نرشها عىل موقع 

املكتب. كام تم إصدار العدد 75 من مجلّة )اللسان العريب(–2015، 

مبشاركة 9 خرباء من 7 دول.

بالنسبة للصعوبات التي واجهت املكتب يف تنفيذ أنشطته، متثلت 

يف تأخر بعض الخرباء يف تسليم املشاريع املعجمية.

إعداد الشبكة 
اإلقليمية لتبادل 

المعلومات 
والخبرات حول 
النفايات الصلبة
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األنشطة المقّررة في مكتب تنسيق التعريب 
بالرباط ونسب اإلنجاز:

متّت برمجة 8 أنشطة يف مكتب تنسيق التعريب بالرباط خالل 

الفرتة من يناير إىل ديسمرب2015، تّم تنفيذ 7 منها.

بلغت نسبة اإلنجاز 87.5 %.
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   األنشطة خارج البرامج:

الدولية  الشبكة  نظمتها  التي  التدريبية  الدورة  يف  املشاركة   -  

للمصطلحات

 TermNet )International Network for Terminology(  

13 - 17 - يوليو 2015 - جامعة كولونيا للعلوم التطبيقية، أملانيا.

- انضامم املكتب لعضوية املركز الدويل للمعلومات واملصطلحات 

InfoTerm التابع لليونسكو - 2015.

- املشاركة يف الدروة 21 للمعرض الدويل للنرش والكتاب بالدار 

البيضاء 13 - 22 فرباير 2015.

- املشاركة يف األسبوع الثقايف لجمعية الطلبة املهندسني باملدرسة 

الوطنية للصناعة املعدنية تحت شعار »الثقافة... ثروتنا الالمادية«، 

13 - 18 مارس  2015 بالرباط.

املحمدية  املدرسة  نظمته  الذي  الدرايس  اليوم  يف  املشاركة   -

اللغة  أهمية هندسة  أبريل 2015، حول   4 بالرباط -  للمهندسني 

العربية يف تطوير مجتمع املعرفة.

- املشاركة يف املؤمتر العريب الدويل السابع لتكنولوجيا املعلومات، 

19 21- مايو 2015 بالرباط الذي نظمته املنظمة العربية للتنمية 

. AIDMOالصناعية والتعدين

الدكتوراه  لطلبة  الثاين  الوطني  امللتقى  فعاليات  يف  املشاركة   -

التطبيقية  للعلوم  الوطنية  املدرسة   - العربية  اللغة  حول هندسة 

 29  -  28  – باملغرب  العربية  اللغة  مع جمعية هندسة  بالتعاون 

الثقافة... ثروتنا 
الالمادية



93

أكتوبر 2015 بفاس.

ملواجهة  الدولية  »الحملة  حول:  الدرايس  اليوم   يف  املشاركة   -

طرف  من  املنظم  بالتدمي«،  املهدد  العاملي  الثقايف  الرتاث  تدمي 

املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو( ومنظمة 

أكتوبر   28  - )اليونسكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم 

2015، الرباط.

- املشاركة يف امللتقى الدويل الخامس للربط التقني للبنى التحتية 

االلكرتونية العربية يف إطار البنى العاملية e-AGE 2015 - الدار 

البيضاء، 7 - 8 دجنرب 2015.

- املشاركة يف فعاليات الدورة الثانية ملعرض الكتاب العريب الذي 

نظمه معهد الدراسات واألبحاث للتعريب بالرباط، 14 - 19 دجنرب 

.2015

الذي نظمه  العربية،  للغة  الثالث  الوطني  - املشاركة يف املؤمتر 

االئتالف الوطني من أجل اللغة العربية مبقر املكتبة الوطنية للملكة 

املعرفة«،  العربية وسؤال  »اللغة  بالرباط حول موضوع:  املغربية 

وذلك يومي 28و29 دجنرب 2015.

العليا  الهيئة  بالرباط  الذي نظمته  العلمي  اللقاء  املشاركة يف   -

للتنمية الفكرية والبحث العلمي حول موضوع: »التنمية الفكرية 

والبحث العلمي: واقع وآفاق« - 13 فرباير 2015، الرباط.

الحملة الدولية 
لمواجهة 
تدمير التراث 
الثقافي 
العالمي 
المهدد 
بالتدمير
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معهد الخرطوم الدولي لّلغة 
العربية 

اإلسالمية، وهي  العربية  الحضارة  عنوان  العربية  اللغة  ُتعدّ 
وأداة  تقدمها  ومعيار  وثقافتها  تراثها  وحافظة  األمة  هوية  رمز 

تواصلها وترابطها، ولذلك ركزت الخطة اإلسرتاتيجية للمنظمة عىل 

ظل  يف  ونرشها  وتعلّمها،  تعليمها  وتطوير  العربية  اللغة  خدمة 

أكد عىل  الذي  املنظمة  من دستور  انطالقاً  والتحديات،  املتغيات 

متكني الوحدة الفكرية بني أجزاء الوطن العريب عن طريق الرتبية 

والثقافة والعلوم من خالل تنسيق جهود الدول العربية يف تطوير 

وتعزيز  وتعلّمها  العربية  اللغة  تعليم  وأساليب  مناهج  وتحديث 

استخدامها يف التعليم العام والجامعي والعايل. 

الرئيسة  األذرع  أحد  العربية  للغة  الدويل  الخرطوم  معهد  ويعد 

للمنظمة العربية للقيام بهذا الدور ومنذ إنشائه يف 15/ 10/ 1974م 

حرص عىل القيام بدوره يف إعداد مختصني يف تعليم اللغة العربية 

ملنح  مختصة  أكادميية  برامج  تبني  خالل  من  بغيها  للناطقني 

واملاجستي  العايل،  والدبلوم  )البكالوريوس،  العلمية  الدرجات 

الدرايس  العام  بداية  االنطالق يف  العربية( وسيتم  اللغة  تعليم  يف 

تحسين وتطوير 
رقمنة مختبرات 

اللغة العربية

اللغة العربية 
رة  عنوان الحضا

العربية 
اإلسالمية
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توسع  املعهد  دور  فإّن  وكذلك  الدكتوراه،  بربنامج    2017/  2016

تدريبية  دورات  شكل  يف  للمبتدئني  مختصة  برامج  شمل  بحيث 

)برامج اإلعداد اللغوي( واستقطب مبتدئني من جنسيات متنوعة 

يف  والدوريات  املراجع  بأحدث  ورفدها  املكتبة  لتعزيز  باإلضافة 

هذا االختصاص ، وكذلك العمل عىل نرش اللغة العربية يف الدول 

اإلفريقية واآلسيوية بالتعاون مع الجهات ذات االختصاص يف هذه 

الدول . ويعمل املعهد عىل تحسني وتطوير وترقية مختربات اللغة 

املتجددة.  التقنية  التحديثات  وفق  التعليمية  والوسائل  العربية 

هذا باإلضافة إىل العمل عىل إعداد برمجيات اللغة العربية وإجراء 

البحوث والدراسات العلمية واستنباط طرق علمية لكتابة اللغات 

غي العربية بالحرف العريب. كل ذلك تطلب االرتقاء بالبنية التحتية 

يف  اإللكرتوين  بالبعد  واالرتقاء  املناسبة  الدراسية  البيئة  وتحسني 

املعهد وتحديث موقعه اإللكرتوين والربط مع الشبكات التعليمية 

يف دولة املقر وغيها وفتح جسور التعاون والتبادل مع املؤسسات 

التعليمة املختصة يف هذا املجال.

لهذه  محققة  التالية  واألنشطة  املرشوعات  هذه  جاءت  لذلك 

ورسالتنا:  أوالً(  العربية  )اللغة  هي:  ورؤيتنا  والطموحات  اآلمال 

املعهد  يعمل  والرسالة  الرؤيا  ولتحقيق هذه  اإلنجاز(.  يف  )التميز 

ظل  يف  وجه  أكمل  عىل  وأنشطته  مرشوعاته  تنفيذ  عىل  جاهداً 

توجهات املنظمة ورؤيتها وتوجيهات اإلدارة العامة للمنظمة.

 تحسين 
وتطوير 
وترقية 
مختبرات 
اللغة العربية 
والوسائل 
التعليمية وفق 
التحديثات 
التقنية 
المتجددة

التمّيز في 
اإلنجاز
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مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها،

- إعداد الدارسني لنيل درجة املاجستي يف تعليم اللغة العربية:

     يناير 2015: 

- بدأ الفصل الدرايس الثاين وانتظمت الدراسة وعقدت االمتحانات 

يف ابريل 2015.

     يونيو 2015:

اللغة  تعليم  يف  املاجستي  حملة  من   )40( الفوج  تخريج  تم   -

العربية للناطقني بغيها ويبلغ عدد الخريجني 52 دارساً.

     أغسطس 2015: 

اللغة  تعليم  يف  املاجستي  درجة  لنيل  جديدة  دفعة  قبول  تم 

العربية للناطقني بغيها منهم أربعون دارساُ عىل املنحة. وانتظم 

الثاين للعام الدرايس  2015/ 2016 ورشع طالب  الدرايس  الفصل 

املاجستي يف إعداد بحوث التخرج.

- ترقية وتطوير الوسائل التعليمية:	 

تزويد مخترب اللغات بسبورات إلكرتونية.	 

تزويد املخترب بأجهزة حاسوب.	 

سمعية  	  وأجهزة  حاسوب  جهاز   )20( بعدد  املخترب  تزويد 

وبصية. 
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-النشاط الثقايف واالجتامعي:

تم االحتفال بيوم اللغة العربية يف مارس 2015.	 

يف 	  املاجستي  حملة  من   )40( الفوج  بتخريج  االحتفال  تم 

تعليم   اللغة العربية يف يونيو 2015.

- تطوير املوقع اإللكرتوين للمعهد: 

 تم ربط املعهد مبؤسسات التعليم العايل يف دولة املقر بشبكة 	 

 	fiber-op-  التعليم العايل والبحث العلمي عن طريق نظام

. tics

توفي خدمة اإلنرتنت والربط باملكتبات العاملية .	 

تقديم خدمة  )Wi–Fi( لألساتذة والباحثني والطالب.	 

حوسبة الشؤون العلمية وربطها بالشؤون املالية من خالل 	 

برنامج حاسويب أكادميي

- تطوير وتحديث مكتبة املعهد:

 تضم املكتبة )25( ألف كتاباً 	 

تعزيز املكتبة سنة 2015 بـ )217( مرجعاً حديثاً يف اللغة 	 

العربية وآدابها.

- نرش الثقافة العربية واإلسالمية يف الخارج:

عقد دورة تدريبية ملعلمي اللغة العربية يف كينيا سنة 2015.	 

حوسبة 
الشؤون 
العلمية 
وربطها 
بالشؤون 
المالية من 
خالل برنامج 
حاسوبي 
أكاديمي
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املشاركة مع اآليسيسكو يف عقد دورة تدريبية ملعلمي اللغة 	 

العربية يف تشاد.

- املجلّة العربية للدراسات اللغوية:

صدر العدد 36 من املجلّة العربية للدراسات اللغوية سنة 	 

 	.2015

صدر العدد 37 من املجلّة العربية للدراسات اللغوية ديسمرب 	 

 	.2015

- املشاركة يف االجتامعات العربية والدولية:

/اإلمارات 	  ديب  العربية  للغة  الرابع  الدويل  املؤمتر  حضور 

العربية املتحدة يف مايو 2015.

 	  )103( دورته  يف  التنفيذي  املجلس  اجتامعات  يف  املشاركة 

أبريل 2015.

 	 )104( دورته  يف  التنفيذي  املجلس  اجتامعات  يف  املشاركة 

ديسمرب 2015.

التمويل الذاتي:

أنجز نشاط »ترقية وتطوير الوسائل التعليمية«، من النفقة الخاّصة 

واالجتامعي«  الثقايف  »النشاط  أما  السودان.  حكومة  من  ودعم 

فهو من النفقة الخاّصة. كام أنجز نشاط تطوير املوقع اإللكرتوين 

للمعهد من النفقة الخاّصة ودعم دولة املقّر ودعم فني من هيئة 

االتصاالت السودانية.

ترقية وتطوير 
الوسائل 
التعليمية
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األنشطة المقّررة في معهد الخرطوم الدولي 
للغة العربية ونسب اإلنجاز:

العربية  للغة  الدويل  الخرطوم  معهد  يف  أنشطة   9 برمجة  متّت 

خالل الفرتة من يناير إىل ديسمرب2015، تّم تنفيذ 8 منها.

وبلغت نسبة اإلنجاز 88.9 %.
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األنشطة خارج البرامج:
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:

- البكالوريوس يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغيها: )النفقة 

الخاّصة(

يناير 2015 : 

انتظام الفصل الدرايس الثاين للعام الدرايس 2014/ 2015 وعقد 

االمتحانات يف موعدها .

يونيو 2015:

اللغة  تعليم  يف  البكالوريوس  حملة  من   )12( الفوج  تخريج 

العربية للناطقني بغيها .

سبتمرب 2015:

الدرايس  للعام  البكالوريوس  درجة  لنيل  جديدة  دفعة  قبول 

.2016 /2015

ديسمرب 2015:

نهاية الفصل الدرايس األول وعقد االمتحانات الفصلية.

الجامعات  أساتذة  من  مجموعة  باشرتاك  النشاط  هذا  وتم 

السودانية املتعاونني بالتدريس بالنظام الفصيل.

-الدبلوم العايل/ املاجستي يف الرتبية: )التمويل الذايت(

يناير 2015:

انعقدت امتحانات الفصل الدرايس األول، وبدأت الدراسة للفصل 

تعليم اللغة 
العربية للناطقين 

بغيرها:
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الدرايس الثاين .

يونيو 2015:

العام  نهاية  امتحانات  وعقدت  الثاين  الدرايس  الفصل  اكتمل 

الدرايس 2014/ 2015 .

أكتوبر 2015 :

الرتبية  يف  العايل  الدبلوم  درجة  لنيل  جديدة  دفعة  قبول  تم 

وانتظمت الدراسة يف الفصل الدرايس األول للعام الدرايس  2015/ 

الجامعات  أساتذة  النشاط عدد من  تنفيذ هذا  2016. وشارك يف 

السودانية املتعاونني بالتدريس بالنظام الفصيل.

- اإلعداد اللغوي: )التمويل الذايت(

يهدف  اللغوي  لإلعداد  برنامجاً   2015 نوفمرب  يف  املعهد  افتتح 

إىل تعليم اللغة العربية للناطقني بغيها من الراغبني، يف مستوى 

املبتدئني ولألغراض الخاّصة، ويتكون الربنامج من ثالثة مستويات 

العربية  اللغة  تعليم  يف  األسايس  الكتاب  فيه  ويدرس  دراسية، 

للناطقني بغيها بأجزائه الثالثة.

تجاوز عدد الطالب املنتسبني للربنامج املائة طالب من )إندونيسيا، 

الصني، تركيا، تايالند،  نيجييا، تشاد، الصومال، وغيها(

وتم تنفيذ هذا النشاط مبشاركة أساتذة متعاونني تّم اختيارهم 

من عدد من املتقدمني من حملة املاجستي يف تعليم اللغة العربية 

للناطقني بغيها.

افتتح المعهد 
 لإلعداد 

ً
برنامجا

اللغوي يهدف 
إلى تعليم اللغة 
العربية للناطقين 
بغيرها من 
الراغبين
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- دورة اللغة العربية لطالب من أقسام اللغة العربية يف الجامعات 

الصينية:

ديسمرب 2015 :

استقبل املعهد الدفعة الحادية عرشة من الطالب الصينيني، هذه 

بالجامعات  العربية  اللغة  أقسام  من  لطالب  سنوياً  تعقد  الدورة 

الصينية، وستستمر الدراسة فيها ملدة ستة أشهر.

وتم هذا النشاط بتمويل مشرتك بني املعهد ووزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي يف جمهورية السودان.

بني  العربية  »اللغة  شعار  تحت  العربية  للغة  العلمي  -امللتقى 

العربية يف  اللغة  نظم مجمع  األجنبية«:  العامية وسندان  مطرقة 

جمهورية السودان يف فرباير 2015، ملتقى علمياً، شارك فيه مدير 

املعهد بورقة بحثية عنوانها: »برامج اإلجازة الجامعية يف الجامعة 

العربية دراسة وتحليل«. كام شارك يف ذات املؤمتر أ.د. محمد زايد 

بركة الخبي غي املتفرغ بورقة أخرى.

)املشكالت  السودانية  الجامعات  يف  اللغوي  الضعف  -مؤمتر 

والحلول( مارس 2015: نظمت جامعة أم درمان اإلسالمية مؤمتراً 

فيه  شارك  السودانية،  الجامعات  يف  اللغوي  الضعف  حول  علمياُ 

مدير املعهد بورقة علمية، كام شارك الخبي املتفرغ أ.د. حمد النيل 

محمد الحسن بورقة ثانية.

العربية يف ديب مايو 2015: شارك األستاذ الدكتور  اللغة  -مؤمتر 

عىل عبدالله النعيم يف مؤمتر اللغة العربية الذي ينظمه املجلس 

الدويل للغة العربية بديب.

استقبل 
المعهد 
الدفعة 

الحادية عشرة 
من الطالب 

الصينيين

مؤتمر الضعف 
اللغوي في 
الجامعات 
السودانية 

)المشكالت 
والحلول(



ترسيخ قيم التعاون 
وتعزيز ثقافة الشراكة 
الفاعلة واإليجابية
)األنشطة خارج البرامج(
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االتفــــــــاقيـــــــات

تم، عىل هامش امللتقى العريب األملاين السادس للتعليم والتدريب 

 14 يومي  االتحادية  أملانية  جمهورية   / بربلني  عقد  الذي  املهني، 

و15 أبريل 2015، إبرام مذكرة تفاهم بني املنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم )ألكسو( وغرفة التجارة والصناعة العربية األملانية. 

وتنص املذكرة بالخصوص عىل تعاون الغرفة واأللكسو يف إقامة 

التعليم  مجال  يف  الخربات  بتبادل  الخاّصة  واملؤمترات  امللتقيات 

والتدريب املهنيني واالستفادة من الخربات األملانية يف مجال التقنية 

والبحوث. 

وقد وقّع مذكرة التفاهم كّل من الدكتور عبدالله حمد محارب، 

العزيز املخاليف، أمني  العام ملنظمة األلكسو، والدكتور عبد  املدير 

على هامش الملتقى 
العربي األلماني السادس 

للتعليم والتدريب المهني 
ببرلين توقيع مذكرة 

تفاهم بين األلكسو وغرفة 
التجارة والصناعة العربية 

األلمانية أبريل 2015

إقامة الملتقيات 
والمؤتمرات 
الخاّصة بتبادل 
الخبرات في مجال 
التعليم والتدريب 
المهنيين
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عام عرفة التجارة والصناعة العربية األملانية. 

توقيع مذكرة تفاهم بين األلكسو وجامعة العلوم 
والتكنولوجيا األردنية) 14 مايو 2015(

تم، يوم االثنني 11 مايو 2015 بعاّمن، توقيع مذكرة تفاهم بني 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو( وجامعة العلوم 

و التكنولوجيا األردنية.

العامة  األمانة  بني  املربمة  االتفاقية  لرتجمة  املذكرة  هذه  وتأيت 

تقوم  التي  األمريكية،  الخارجية  وزارة  و  العربية  الدول  لجامعة 

يهدف  الذي  املفتوح«  »الكتاب  مرشوع  بتنفيذ  مبوجبها  األلكسو 

إىل نقل وتعريب مقررات ومحتويات تعليمية علمية ذات جودة 

عالية، عىل غرار تلك املستخدمة يف الجامعات األمريكية املرموقة.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم عن األلكسو مديرها العام، الدكتور 

عبدالله حمد محارب، و عن جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الدكتور محمد الخطيب، عميد كلية العلوم واآلداب بالجامعة.

توقيع اتفاقية تعاون بين األلكسو واتحاد المصورين العرب  
)مايو 2015( 

تم، يوم الجمعة )15 مايو 2015( مبقّر املنظمة العربية للرتبية 

املنظمة  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  )األلكسو(،  والعلوم  والثقافة 

واتحاد املصورين العرب. وتهدف هذه االتفاقية، التي وقع عليها 

كّل من مدير عام األلكسو، الدكتور عبدالله حمد محارب، ورئيس 

مشروع »الكتاب 
المفتوح« الذي 
يهدف إلى نقل 

وتعريب مقررات 
ومحتويات 

تعليمية علمية 
ذات جودة عالية

توقيع اتفاقية 
تعاون بين المنظمة 

واتحاد المصورين 
العرب
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االتحاد، األستاذ أديب شعبان العاين، إىل تيسي التعاون بني املنظمة 

ضمن  العرب  املصورين  واتحاد  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 

إطار نشاطهام الرامي إىل دعم الرتبية والثقافة والعلوم وتطويرها 

بني الجهتني يف مجال اختصاصهام.

التى  واملعارض  واملؤمترات  الندوات  إقامة  عىل  االتفاقية  وتنص 

تعنى مبختلف مجاالت التصوير الفوتوغراىف، قصد توحيد الجهود 

الفكرية والثقافية واإلعالمية ذات العالقة. كام تشمل تكريم الرواد 

ودعم املبدعني من املصورين العرب ورعاية املوهوبني من الجيل 

الجديد والهواة من البلدان العربية.

املصورة  الكتب  ونرش  وترجمة  إنتاج  أيضا  االتفاقية  وتخص 

والدراسات يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك، وخاصة التي تسهم 

يف التعريف بالتاريخ والرتاث العريب وإبراز صورة الحضارة العربية 

وعراقتها.

توقيع مذكرة تفاهم بين األلكسو والهيئة العربية للمسرح 
)يونيو 2015( 

تم، يوم األربعاء 10 يونيو 2015 بتونس، توقيع مذكرة تفاهم بني 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو( والهيئة العربية 

للمسح، ومقرّها الشارقة، دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

ووقع مذكرة التفاهم عن منظمة األلكسو مديرها العام، الدكتور 

عبدالله حمد محارب، وعن الهيئة العربية للمسح أمينها العام، 

الدكتور إسامعيل عبدالله. 

»اإلستراتيجية 
العربية للتنمية 
المسرحية«
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لوضع  الطرفني  تعاون  عىل  بالخصوص  التفاهم  مذكرة  وتنص 

للتنمية  العربية  »اإلسرتاتيجية  برامج  لتنفيذ  التفصيلية  الخطط 

مؤمتر  وتبناها  للمسح  العربية  الهيئة  أعّدتها  التي  املسحية« 

الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب )الرياض: 

يناير 2015(. 

أهمية  التفاهم،  مذكرة  توقيع  عند  لأللكسو،  العام  املدير  وأكّد 

يف  إدراجه  خالل  من  وذلك  املسح،  عىل  العرب  األطفال  تربية 

فيام  باملدارس،  الثقافية  والنوادي  الالصفية  املدرسية  املناشط 

استعرض األمني العام للهيئة العربية للمسح جهود الهيئة يف مجال 

بالخصوص  مشيا  فيه،  بالعاملني  والنهوض  العريب  املسح  تطوير 

إىل مرشوع املهرجان العريب املتنقل للمسح الذي أحدثته الهيئة 

مؤخرا.

ويشار إىل أن الهيئة العربية للمسح أنشئت عام 2008 برعاية 

من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، حاكم 

األعامل  ومن  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة   - الشارقة  إمارة 

الكربى التي أنجزتها الهيئة »اإلسرتاتيجية العربية للتنمية املسحية« 

العريب«.  الوطن  املدريس وتطويره يف  تنمية املسح  و»إسرتاتيجية 

يف  ومسابقات  العريب  للمسح  دوريا  مهرجانا  الهيئة  تنظّم  كام 

التأليف املسح، إىل جانب جائزة الدكتور سلطان القاسمي ألفضل 

عمل مسحي عريب.

 أهمية تربية 
األطفال العرب على 
المسرح، وذلك من 

خالل إدراجه في 
المناشط المدرسية 
الالصفية والنوادي 
الثقافية بالمدارس
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توقيع اتفاقية بين المنظمة ووزارة المرأة: ) أكتوبر 2015( 

استقبلت  السيدة سيمة الحقاوي، وزيرة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية، معايل الدكتور عبد الله حمد محارب، املدير 

يوم  )ألكسو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظّمة  العام 

االثنني 19 أكتوبر مبقر الوزارة بالرباط. 

وقد أشادت الوزيرة  بدور املنظمة يف تربية الناشئة عىل املبادئ 

والقيم املستقاة من الثقافة العربية  والدين اإلسالمي الحنيف الذي 

ينبذ العنف ويدعو إىل التضامن والتآزر، يأيت ذلك يف إطار االتفاقية 

التي أمضيت بني املنظمة والوزارة من أجل التعاون املشرتك .

وقد نصت االتفاقية عىل التعاون يف مجال قضايا الطفل واملرأة 

واألرسة وجميع الفئات االجتامعية التي تعيش ظروفا صعبة وهشة  

الشاملة  التنمية  منظومة  دورها يف  دعم  و  املرأة  قدرات  وتعزيز 

والنهوض كذلك مبؤسسات الرعاية االجتامعية.

للرتبية  العربية  املنظمة  بني  وتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم 

باللغة  للنهوض  العاملية  واملنظمة  )ألكسو(  والعلوم  والثقافة 

العربية، التابعة ملؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع.

توقيع مذكرة تفاهم بين األلكسو 
والمنظمة العلمية للنهوض باللغة 

العربية : ) أكتوبر 2015( 

التعاون في مجال 
قضايا الطفل 

والمرأة واألسرة 
وجميع الفئات 
االجتماعية التي 

تعيش ظروفا 
صعبة وهشة
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وقام بتوقيع مذكرة التفاهم عن األلكسو مديرها العام، الدكتور 

عبدالله حمد محارب، وعن املنظمة العاملية للنهوض باللغة العربية 

رئيس مجلس األمناء الدكتور عبدالعزيز بن تريك السبيعي.

والربامج  األهداف  من  مجموعة  لتحقيق  املذكرة  هذه  وتأيت 

تطويرها  يف  وتسهم  العربية،  اللغة  مكانة  تعزز  التي  املشرتكة 

والنهوض بها محليا وإقليميا وعربيا. 

اتفاقية تعاون بين األلكسو والمركز الدولي للتكوين التربوي 
»سيفوب«  )نوفمبر 2015( 

أبرمت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو( اتفاقية 

يوم  وذلك  »سيفوب«   الرتبوي  للتكوين  الدويل  املركز  مع  تعاون 

االثنني 9 نوفمرب 2015 مبقّر املنظمة.

يف  العلوم  تعليم  مناهج  تطوير  إىل  االتفاقية  هذه  تهدف 

التعليمية  املقاربات  أحسن  وتطبيق  العربية  الرتبوية  املنظومات 

املنظومات  يف  العلوم  تدريس  حول  اإلقليمي  امللتقى  وتنظيم 

الرتبوية العربية إلرساء أسس تطبيق مقارنة والتحقيق يف تدريس 

العلوم الدقيقة يف املناهج الرتبوية العربية وتعزيز وتدريس العلوم 

يف املدارس الثانوية العربية. 

اتفاق إطاري بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
وأكاديمية المملكة المغربية )ديسمبر 2015(   

 10 الخميس  يوم  بالرباط  املغربية  اململكة  أكادميية   احتضنت 

ديسمرب 2015، حفال عىل هامش انعقاد الدورة 43 لدورة أكادميية 

للرتبية  العربية  املنظمة  بني  إطاٍر  اتفاقيُة  خاللَه  ُوقِّعت  اململكة، 

تطوير مناهج 
تعليم العلوم 

في المنظومات 
التربوية العربية

تعزيز مكانة اللغة 
العربية، و تطويرها 

والنهوض بها 
محليا وإقليميا 

وعربيا
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والثقافة والعلوم )ألكسو( وأكادميية اململكة املغربية بحضور معايل 

املدير العاّم للمنظمة أ.د. عبد الله حمد محارب، ومعايل أمني الّس 

التعاون يف  االتّفاق - اإلطار عىل  الدائم لألكادميية؛ ويشتمل هذا 

والعلوم،  والثقافة  الرتبية  مبجاالت  الّصلة  ذات  العربية  القضايا 

الطرفني؛  من  إليها  والتوّصل  تحقيُقها  املرُجوِّ  واألهداف  والغايات 

كام ينّص عىل رضورة إيالء العلوم اإلنسانية واالجتامعية والتكوين 

للمعلومات  واألكادميية  املنظمة  تبادل  ودعم  خاصا،  اهتامما 

واملعارف يف مجاالت التاريخ وعلم االجتامع والفلسفة وقضايا اللغة 

العربية وتوسيعها، وتشجيع البحث العلمي يف املواضيع املعارصة 

ذات املصلحة املتبادلة.
 إيالء العلوم 
اإلنسانية 
واالجتماعية 
والتكوين اهتماما 
خاصا
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الزيارات واللقاءات 

االجتامع  للمشاركة يف  لدولة قطر،  أداها  التي  الزيارة  نطاق  يف 

العربية،  باللغة  للنهوض  العاملية  املنظمة  أمناء  ملجلس  الثالث 

التقى الدكتور عبدالله حمد محارب، املدير العام للمنظمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(، االثنني 26 يناير 2015 بالدوحة، 

معايل الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون 

والرتاث بدولة قطر.

منظمة  بني  القائم  التعاون  أوجه  استعراض  اللقاء  وجرى خالل 

األلكسو ووزارة الثقافة القطرية وسبل دعمها.

استعراض أوجه 
التعاون القائم بين 

منظمة األلكسو 
رة الثقافة  ووزا
القطرية وسبل 

دعمها

يلتقي  األلكسو  عام  مدير 
القطري الثقافة  وزير 

)2015  )يناير 

الزيارات واللقاءات 
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مدير عام األلكسو في مؤتمر ومنتدى التعليم العالمي 
)2015 الثامن بدبي )فبراير 

للمنظمة  العام  املدير  محارب،  حمد  عبدالله  الدكتور  شارك 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(، يف مؤمتر ومنتدى التعليم 
العاملي الثامن الذي أُقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة ديب، وذلك يف مركز ديب التجاري 

العاملي خالل الفرتة من 24 إىل 26 فرباير 2015.

مدير عام منظمة األلكسو يبحث مع وزير التربية 
البحريني خطة عمل تطوير التعليم في العالم العربي 

 )2015 )فبراير 

اجتمع وزير الرتبية والتعليم ماجد بن عيل النعيمي مع املدير 
العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم »ألكسو« عبدالله 
حمد محارب، حيث تم استعراض املسائل املتعلقة باللجنة الوزارية 
العريب  الوطن  يف  التعليم  لتطوير  عمل  بإعداد خطة  كُلّفت  التي 
املنبثق عن املؤمتر العام للمنظمة الذي يشارك فيه الوزير، وبرنامج 
عملها يف الفرتة القادمة، إضافًة إىل استعراض األمور املدرجة عىل 

جدول أعامل االجتامع القادم لوزراء الرتبية والتعليم العرب.

مدير عام األلكسو يلتقي وزير التربية والتعليم المصري 
)2015 رس  )ما

خالل لقاء جمع بني وزير الرتبية والتعليم املصي الدكتور محب 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم  العام للمنظمة  الرافعي، واملدير 
)ألكسو(، الدكتور عبدالله حمد محارب، أكّد الطرفان عىل تعزيز 

التعاون بني الوزارة واملنظمة. 

استعراض المسائل 
المتعلقة باللجنة 
الوزارية التي 
فت بإعداد 

ّ
ُكل

خطة عمل لتطوير 
التعليم في الوطن 
العربي
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هيئة  رئيسة  خليفة،  آل  محمد  بنت  مي  الشيخة  معايل  كانت 

الرشفية«،  األلكسو  »محارضات  ضيفة  والرتاث،  للثقافة  البحرين 

وألقت  بالقاهرة،  األوبرا  بدار   2015 أبريل   8 األربعاء  يوم  وذلك 

بهذه املناسبة محارضة حول موضوع االستثامر يف الثقافة، حرضها 

والسياسية  والفنية  والفكرية  األدبية  الشخصيات  من  كبي  عدد 

واإلعالمية. 

وأشاد معايل الدكتور عبدالله حمد محارب، املدير العام للمنظمة 

الرتحيبية،  كلمته  يف  )ألكسو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 

بجهود معايل الشيخة مي بنت محمد آل خليفة يف إثراء املشهد 

الثقايف يف مملكة البحرين وخارجها. 

وتوّجهت معايل الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بالشكر إىل 

واالستثامر  الثقايف  العمل  بأهمية  اعرتافها  عىل  األلكسو،  منظمة 

فيه، قائلة بالخصوص إننا »نراهن عىل الثقافة ونراهن عىل الجامل 

التحديات  لنواجه  العريقة  العربية  الحضارة  ذاكرة  تكتنزه  الذي 

املختلفة يف أوطاننا«.

ويف ختام اللقاء تسلّمت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة درع 

»محارضات األلكسو الرشفية« من يدي معايل املدير العام لأللكسو، 

الدكتور عبد الله حمد محارب.

في سلسلة »محاضرات األلكسو 
الشرفية« المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم تكرم الشيخة 

مي بنت محمد آل خليفة

 ) أبريل 2015(

نراهن على الثقافة 
ونراهن على الجمال 
الذي تكتنزه ذاكرة 

رة العربية  الحضا
العريقة لنواجه 

التحديات المختلفة 
في أوطاننا
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في »المنتدى العالمي للتربية 2015« بكوريا 
الجنوبية مدير عام األلكسو يدعو إلى »تحالف أممي من أجل 

 )2015 تربية متضامنة« )مايو 

دعا الدكتور عبدالله حمد محارب، املدير العام للمنظمة العربية 

أممي من  تحالف  تشكيل  إىل  )ألكسو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

أجل تربية متضامنة ومنصفة وجيّدة. 

عن  يتحدث  األلكسو  عام  بالصين مدير  دولي  مؤتمر  في 
 )2015 )مايو  العربي  الوطن  في  والدامجة  الشاملة  التربية 

عبدالله  الدكتور  شارك  الشعبية،  الصني  جمهورية  من  بدعوة 

والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  محارب،  حمد 

الدويل  »املؤمتر  مايو 2015، يف  يومي 23 و24  )ألكسو(،  والعلوم 

الذي   ،»2015 بعد  والرتبية  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  حول 

عقد مبدينة كينغداو-الصني الشعبية، بحضور عدد كبي من وزراء 

الرتبية يف العامل ومن كبار املسؤولني يف املنظامت الدولية واإلقليمية 

املعنية بالشأن الرتبوي. 

التربية  وزير  يلتقي  األلكسو  عام  مدير 
 )2015 )مايو  الصيني 

يف إطار  مشاركته يف »املؤمتر الدويل حول تكنولوجيا املعلومات 

واالتصال والرتبية بعد 2015«، الذي عقد مبدينة كينغداو بالصني 

الشعبية من 23 إىل 25 مايو 2015، التقى الدكتور عبدالله حمد 

»المؤتمر الدولي 
حول تكنولوجيا 
المعلومات 
واالتصال والتربية 
بعد 2015«
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والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  محارب، 

السيد غويرن يوان، وزير   ،2015 24 مايو  )ألكسو(، يوم األحد 

الشعبية.  الصني  بجمهورية  الرتبية 

األلكسو  بني  التعاون  دعم  إمكانات  املقابلة  وتناولت 

تبادل  ومزيد  الرتبية،  مجال  يف  الشعبية  الصني  وجمهورية 

العربية.  والبلدان  الصني  بني  الرتبوية  الخربات 

استقبل فخامة الرئيس الباجي قائد السبيس، رئيس الجمهورية 

التونسية، صباح اليوم )االثنني 15 يونيو 2015( يف قص الرئاسة 

حمد  عبدالله  الدكتور  األستاذ  معايل  العاصمة،  بتونس  بقرطاج 

محارب، املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

)ألكسو(. 

األلكسو،  عام  مبدير  بالرتحيب  اللقاء  الرئيس  فخامة  واستهل 

بشقيقتها  التونسية  الدولة  تربط  التي  العالقات  بعمق  مّنوها 

فخامة الرئيس الباجي قائد 
السبسي رئيس الجمهورية 
التونسية يستقبل معالي 

الدكتور عبدالله حمد محارب 
المدير العام لأللكسو )يونيو 

 )2015

حرص الدولة 
التونسية على إنجاح 

رسالة األلكسو 
التربوية والثقافية
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املتميزة.  العالقات  بهذه  اعتزازه  الكويت، ومعربا عن مدى 

ثم تحدث املدير العام لأللكسو، الدكتور عبدالله حمد محارب، 

منذ  الكويت  دولة  يف  التونسية  للجمهورية  الثقايف  اإلسهام  عن 

نشأتها، وحرص الدولة التونسية عىل إنجاح رسالة األلكسو الرتبوية 

والثقافية. 

فخامة  محارب  حمد  عبدالله  الدكتور  أهدى  اللقاء،  نهاية  ويف 

الرئيس الباجي قائد السبيس أحد إصدارات األلكسو املتميزة، عن 

الرتاث العاملي يف املدن العربية.

لأللكسو  العامين  المديرين  بين  لقاء  في 
بين  التعاون  تعزيز  على  مشترك  عزم  واإليسيسكو 

)2015 )يونيو  المنظمتين 

استقبل معايل األستاذ الدكتور عبد الله حمد محارب، املدير العام 

للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(، يوم الثالثاء 16 

العزيز بن  الدكتور عبد  بتونس، معايل  املنظمة  يونيو 2015 مبقر 

عثامن التويجري، املدير العام للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم 

والثقافة )إيسيسكو(. 

وتطويره  املنظمتني  بني  التعاون  تعزيز  إمكانات  اللقاء  وتناول 

من خالل تنفيذ األنشطة املشرتكة.ودعا الدكتور التويجري يف هذا 

السياق منظمة األلكسو إىل املشاركة يف النشاطات التي ستنفذها 

اإليسيسكو بتونس خالل األعوام القادمة.
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لي  لعا ا لتعليم  ا ير  تطو سبل  تبحث  لكسو  أل ا
)2015 )أغسطس 

للمنظمة  العام  املدير  محارب،  حمد  الله  عبد  الدكتور  استقبل 

 19 األربعاء  يوم  )األلكسو(،   والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 

أغسطس 2015 مبقر املنظمة بتونس، معايل األستاذ الدكتور محمد 

باململكة  والتعليم  الرتبية  ووزير  الوزراء  رئيس  نائب  ذنيبات، 

التباحث يف وضع  أّدى زيارة عمل قصد  الذي  الهاشمية،  األردنية 

تصور ملنهجية إعداد دراسة علمية معمقة حول واقع التعليم يف 

الراهن للمنظومات  الوطن العريب، وسبل تطويره وتحليل الوضع 

بدائل إسرتاتيجية ترتكز عىل خطة عمل  لوضع  الرتبوية، وإرساء 

عالج حقيقي وفعال ملشكالت  التعليم يف البلدان العربية. 

وقد عرب الدكتور ذنيبات عن رؤيته بأن األلكسو هي دار الخربة 

الجامعة السرتاتيجيات الرتبية والتعليم يف الوطن العريب وأنها هي 

املؤسسة العربية الوحيدة التي مُيكنها توحيد الجهود العربية من 

أجل عملية تربوية وتعليمية ناجعة يف الوطن العريب. 

استقبل  فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية  

اليمنية، اليوم  بعاصمة اململكة العربية السعودية الرياض، معايل 

الجمهورية  رئيس 
بالرياض  يستقبل  اليمنية  

المنظمة  عام  مدير 
والثقافة  للتربية  العربية 

)2015 )سبتمبر  والعلوم 

األلكسو هي دار 
الخبرة الجامعة 

الستراتيجيات 
التربية والتعليم في 

الوطن العربي
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)ألكسو(  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  املدير 

الدكتور عبدالله حمد محارب.

وقد أطلع الدكتور محارب رئيس الجمهورية عىل أنشطة املنظمة 

واإلمكانات املتاحة لتعزيز التعاون وتقديم أوجه الدعم يف املجاالت 

االستثنائية  املرحلة  هذه  يف  خصوصا  والعلميّة  والثقافية  الرتبوية 

التي متر بها اليمن.

وقد أعرب فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره 

ملنظمة األلكسو ومبادرتها يف الوقت املناسب وماتقدمه من اهتامم 

كبي فيام يتعلق بجوانب الرتبية والثقافة والعلوم، متطلعا إىل مزيد 

الذي  التحول  عملية  يف  لإلسهام  املقبلة  الفرتة  خالل  التعاون  من 

تشهده اليمن عىل مختلف املستويات.

الوطنية  التربية  وزير  مع  العاّم  المدير  لمعالي  لقاء 

 )2015 )أكتوبر  بالرباط  والتكوين المهني 

والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزير  بلمختار  رشيد  األستاذ  استقبل 

العام  املدير  الله حمد محارب  الدكتور عبد  األستاذ  املهني معايل 

االثنني  يوم  )ألكسو(   والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة 

19 أكتوبر 2015 بالرباط،  وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بني 

الذي  للموقع  اعتبارا  والخربات  التجارب  وتبادل  واملنظمة  الوزارة 

تحتله املدرسة واملدرّس يف صلب املرشوع املجتمعي للدول العربية 

راهنا.  

 مزيد من التعاون 
خالل الفترة المقبلة 
لإلسهام في 
عملية التحول 
الذي تشهده 
اليمن على مختلف 
المستويات
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لقاء لمعالي المدير العام مع وزير التعليم العالي والبحث 

 )2015 العلمي وتكوين األطر بالرباط )أكتوبر 

التعليم  وزير  الداودي  لحسن  الدكتور  جمع  الذي  اللقاء   كان 

ومعايل  املغربية  باململكة  األطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العايل 

العربية  للمنظمة  العام  املدير  محارب  حمد  الله  عبد  الدكتور 

 2015 أكتوبر   19 االثنني  يوم  )ألكسو(  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

بالرباط مناسبة لتبادل الرأي حول قضايا البحث العلمي بالوطن 

ومختربات  مؤسسات  وإنشاء  االبتكار  تشجيع  ورضورة  العريب، 

علمية  برامج  تطوير  تستهدف  متخصصة،  جامعية  ومراكز  بحثية 

التجارب يف  التعرف عىل أحدث  الباحثني العرب من  عربية متكن 

مجال تخصصهم،  وتسهم يف الرفع من جودة التكوين والبحث.

أكاديمة المملكة المغربية تخصص حفل استقبال على شرف 

معالي المدير العاّم لأللكسو )أكتوبر 2015( 

خصصت أكادميية اململكة املغربية ملعايل األستاذ الدكتور عبدالله 

حمد محارب املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

األكادميية  أكتوبر 2015 مبقر  االثنني 19  يوم  بهيج  استقبال  حفل 

بالرباط حرضه العديد من األكادمييني املغاربة واألجانب.  

 تطوير برامج 
علمية عربية تمكن 
الباحثين العرب من 
التعرف على أحدث 
التجارب في مجال 

تخصصهم
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استقبل رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لوكالة األنباء الكويتية 

)كونا(، الشيخ مبارك الدعيج اإلبراهيم الصباح، مبكتبه يوم األربعاء 

العام  املدير  املحارب،   حمد   الله  عبد  الدكتور   ،2015 أكتوبر   7

للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(، واألمني العام 

للجنة الوطنية الكويتية لليونسكو، الدكتور أحمد عقلة العنزي. 

المدير العام في حفل افتتاح أعمال المؤتمر الثامن 
والثالثين لليونسكو )نوفمبر 2015( 

شارك األستاذ الدكتور عبدالله حمد محارب، املدير العام للمنظمة 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(، اليوم الثالثاء 3 نوفمرب 

املؤمتر  أعامل  افتتاح  حفل  يف  بباريس  اليونسكو  مقر  يف   ،2015

سبعني  مبرور  اليونسكو  احتفال  مع  تزامن  الذي  والثالثني  الثامن 

سنة عىل تأسيسها.

التربية  وزيرة  بباريس  يلتقي  العام  المدير 
 )2015 الجزائرية )نوفمبر 

للمنظمة  العام  املدير  محارب،  حمد  الله  عبد  الدكتور  التقى 

المدير العام لأللكسو   زيارة 
إلى وكالة األنباء الكويتية 

)كونا( أكتوبر 2015(
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العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(، خالل مشاركته يف املؤمتر 

العام الثامن والثالثني لليونسكو، معايل األستاذة الدكتورة نورية بن 

اللقاء، سبل  وتناول  الجزائرية،  بالجمهورية  الرتبية  وزيرة  غربيط، 

االرتقاء بالعمل العريب املشرتك ملواجهة التحديات يف مجال الرتبية 

الجزائر  مكانة  أهمية  عىل  العام   املدير  معايل  وأكد  والتعليم. 

ودورها يف دعم األلكسو فنيا وماديا إلنجاح ما تنفذه من أعامل 

وأنشطة.

من ناحيتها عربت معايل وزيرة الرتبية الجزائرية عن حرص بالدها 

واإلحصاءات  البيانات  من  ومتكينها  املنظمة  دعم  مواصلة  عىل 

الخاصة بالتعليم ومحو األمية لتعتمدها األلكسو  يف إعداد برامجها 

وأنشطتها وتقاريرها.

آفاق تطوير الشراكة والتعاون بين األلكسو واليونسكو 
 )2015 )نوفمبر 

يف  لليونسكو،  العامة  املديرة  بوكوفا،  إرينا  السيدة  استقبلت 

مكتبها معايل األستاذ الدكتور عبد الله حمد محارب، املدير العام 

للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو( اليوم الخميس 

5 نوفمرب 2015. 

املقرتحات  من  مجموعة  اللقاء،  خالل  العام  املدير  عرض  وقد 

العملية لتطوير الرشاكة والتعاون اإلسرتاتيجي بني املنظمتني. 

سبل االرتقاء 
بالعمل العربي 

المشترك لمواجهة 
التحديات في مجال 

التربية والتعليم
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مشروع تدريس اللغة العربية ألبناء العرب المهاجرين 
محور لقاء بين الدكتور محارب و سفير تونس بباريس 

 )2015 )نوفمبر 

واملندوب  بفرنسا  التونسية  الجمهورية  سفي  سعادة  استقبل 

الدائم لها باليونسكو السيد محمد عيل الّشيحي يف مقّر السفارة 

الله حمد محارب  د. عبد  أ.  نوفمرب 2015،  الخميس 05  بباريس 

)ألكسو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظّمة  العام  املدير 

الذي أكّد أثناء اللقاء، عىل رسالة املنظّمة ودورها يف تجسيد العمل 

العريب املشرتك يف مجاالت اختصاصها وحرصها عىل عقد رشاكات 

لتحقيق األهداف املشرتكة.

في لقاء رباعي بباريس أّكد الدكتور عبد الله حمد محارب 
 )2015 دعم مشروع مؤتمر المانحين )نوفمبر 

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام   املدير  شارك 

 ،2015 نوفمرب   7 السبت  محارب،   حمد  الله  عبد  أ.د.  )ألكسو( 

مبقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية ضمن اللجنة التنظيمية ملؤمتر 

املانحني لدعم التعليم يف الصومال. 

التعليم  لمنع  المستوى  اليونسكو تنظم حدث رفيع 
التطّرف و العنف )نوفمبر 2015(  

للمنظّمة  العام  املدير  محارب  حمد  الله  عبد  الدكتور  شارك 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(، يف الحدث رفيع املستوى 

مة 
ّ
 رسالة المنظ

ودورها في 
تجسيد العمل 
العربي المشترك 
في مجاالت 
اختصاصها
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الذي نظّمته بباريس اليونسكو والواليات املتّحدة األمريكيّة يوم 6 
نوفمرب 2015.

األلكسو واإليكروم تبحثان خطة إلعادة ترميم التراث 
)نوفمبر 2015(  

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام   املدير  شارك 
اإليطالية روما يف  بالعاصمة  الله حمد محارب  أ.د. عبد  )ألكسو( 
أعامل املؤمتر العام للمركز الدويل  لدراسة صون وترميم املمتلكات 

الثقافية يف الفرتة من 18 إىل 20 نوفمرب 2015.

لوضع  املؤسستني  بني  التعاون  دعم  مزيد  بشأن  التباحث  وتّم 
اإلسرتاتيجيات واآلليات الكفيلة مبواجهة األخطار التي تتهدد اآلثار 

واملمتلكات الثقافية املستهدفة يف الوطن العريب. 

مركز األلكسو في القدس بدعم من فخامة الرئيس 
محمود عباس )نوفمبر 2015(   

استقبل أ.د. عبد الله حمد محارب املدير العام للمنظمة العربية 
مجلس  ورئيس  الوزير  معايل  )ألكسو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية 
إدارة الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية رياض الحسن 

مبقر املنظمة.

ودار الحديث حول إمكانية إطالق قناة تلفزيونية ثقافية عربية، 
تتكفل األلكسو مبحتوياتها الفكرية واملعرفية وقضايا الحوار والثقافة 
السياسية والتسامح والتعايش وتعميق الفكر القومي وتحمل رسالة 
من أجل االبتعاد عن التطرف واإلرهاب، و لعل األلكسو تعترب جهة 

 إمكانية إطالق 
قناة تلفزيونية 

ثقافية عربية، 
تتكفل األلكسو 

بمحتوياتها 
الفكرية والمعرفية
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مرجعية يف هذا املجال حسب تعبي رياض الحسن.

من جانب آخر، عرّب الدكتور محارب، عن دعم املنظمة الكامل 

للقضية الفلسطينية واملساعي الحثيثة التي تبذلها من أجل إقامة 

مميز  تاريخي  مبًنى  اختيار  تم  وقد  القدس«،  يف  »األلكسو  مركز 

وستعمل املنظمة عىل توفي عمليات الصيانة والتنسيق حتى ترّسخ 

الوجود العريب يف القدس.

وسام  والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  منحت 

الله  عبد  الدكتور  لألستاذ  األول  الصنف  من  الذهبي  اإليسيسكو 

حمد محارب املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

)ألكسو( أثناء حفل بهيج يوم الخميس 26 نوفمرب 2015 بالعاصمة 

باكو - جمهورية أذربيجان.

لإليسيسكو  العام  المؤتمر  أعمال  في  تشارك  األلكسو 
   )2015 نوفمبر  باكو )  بالعاصمة 

شارك أ.د عبد الله حمد محارب املدير العام  للمنظمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو( اليوم 26 نوفمرب 2015، يف افتتاح 

الدورة الثانية عرشة للمؤمتر العام لإليسيسكو بعاصمة جمهورية 

أذربيجان - باكو. 

وسام  محارب  حمد  الله  عبد  الدكتور  تسّلم 
بالعاصمة  األولى  الدرجة  من  الذهبي  اإليسيسكو 

   )2015 -باكو-)نوفمبر  األذرّية 

دعم المنظمة 
الكامل للقضية 
الفلسطينية
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المخطوطات  ومعهد  األلكسو  بين  تعاون  آفاق 
)2015 )ديسمبر  أذربيجان  بجمهورية 

أذربيجان   جمهورية  عاصمة   باكو  مدينة  إىل  زيارته  إطار  يف 

العربية  للمنظمة  العام  املدير  محارب  الله حمد  عبد  أ.د.  التقى 

للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو( أ.د. كمندر شييفوف رئيس قسم 

اطلع  وقد  بأذربيدجان،  املخطوطات  مبعهد  العربية  املخطوطات 

خالل زيارته عىل مجموعة رائعة وفريدة من املخطوطات باللغات 

تشكل  وغيها،  والفارسية  والعربية  واألزبكية  والرتكية  األذربية 

أساس املخطوطات واألرشيفات والوثائق املحفوظة مبكتبة املعهد 

التي تضّم أكرث من 41 ألف كتاب من مخطوطات القرون الوسطى 

والوثائق التاريخية والكتب املطبوعة القدمية والجرائد واملجالت.

وقد اتفق الطرفان عىل فتح باب التعاون والتبادل بني معهد باكو 

للمخطوطات ومعهد املخطوطات العربية بالقاهرة التابع للمنظمة 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

العام  المدير  مع  عمل  زيارة   في  لأللكسو  العام  المدير 
   )2015 لإليسيسكو )ديسمبر 

العام  املدير  التويجري،  عثامن  بن  العزيز  عبد  الدكتور  استقبل 

يوم  )إيسيسكو(،   والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  للمنظمة 

الخميس 10 ديسمرب 2015  مبكتبه، الدكتور عبد الله حمد محارب، 

املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو(.

وخالل هذا اللقاء، تباحث الطرفان تعزيز عالقات التعاون املثمرة 

املنطقة  يف  األعضاء  الدول  لفائدة  تطويرها  وآفاق  املنظمتني،  بني 

العربية.

فتح باب التعاون 
والتبادل بين 
معهد باكو 

للمخطوطات 
ومعهد 

المخطوطات 
العربية بالقاهرة
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في حديث صحافي لــ»الوطـــن« القطرية  
)2015 )يناير 

أدىل الدكتور عبدالله حمد محارب، املدير 

والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام 

والعلوم )ألكسو(، مبناسبة وجودة يف دولة 

قطر للمشاركة يف االجتامع الثالث ملجلس 

باللغة  للنهوض  العاملية  املنظمة  أمناء 

»الوطن«  جريدة  إىل  بحديث  العربية، 

الخصوص،  وجه  عىل  فيه،  أشاد  القطرية 

يف  العربية  اللغة  حامية  قانون  مبرشوع 

اجتامع  عىل  عرض  والذي  قطر،  دولة 

مجلس األمناء. 

مؤتمر صحفي بجامعة الدول العربية 
يؤكد أهمية العمل على ابتكار صناعة 
عربية للتطبيقات الجوالة   20 فبراير 

)2015

بني الدكتور عبد الله حمد محارب، مدير 

والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  عام 

والعلوم )ألكسو(، يف مؤمتر صحفي انعقد 

يوم الخميس 19 فرباير 2015 مبقّر األمانة 

بالقاهرة،  العربية  الدول  لجامعة  العامة 

لألجهزة  الواسع  االنتشار  من  بالّرغم  أنه 

السوق  فإّن  العريب،  العامل  يف  الجّوالة 

Mobile Ap- )العربية للتّطبيقات الجوالة 

plications( ال تزال تشكو نقصا كبيا يف 

العرض من حيث العدد والنوع.
حديث صحفي لجريدة الشرق األوسط 

)سبتمبر 2015(
محارب،   حمد  الله  عبد  الدكتور  أكّد 

مدير عام املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

صحفي  حديث  يف  )ألكسو(،  والعلوم 

لدى  األوسط،  الرشق  جريدة  إىل  به  أدىل 

النشاط اإلعالمي
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زيارته الرسمية إىل القاهرة يف إطار حضور 

االقتصادي  املجلس  اجتامعات   فعاليات  

بأن  العربية،  الدول  لجامعة  واالجتامعي 

الثقافة هي  وأن  أجنبية  »داعش« صناعة 

إحدى ضحايا السياسة وأزمة الدول العربية 

تتمثل يف منظومات التعليم الضعيفة.

الوطنية التونسية )أكتوبر 2015( 

أكد الدكتور عبد الله حمد محارب، املدير 

والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام 

القناة  له عىل  لقاء  )األلكسو( يف  والعلوم 

الوطنية التونسية األوىل، أن رشط مقاومة 

التعليمية  املنظومات  إصالح  اإلرهاب هو 

العريب والتي أنتجت  الوطن  املتدهورة يف 

عقوال هشة وأفكارا ضحلة قابلة للتدجني 

اإلرهايب والسيطرة اإليديولوجية. 

الدولية  كارلو  مونت  راديو 
 )2015 )نوفمبر 

الدولية  كارلو  مونت  راديو  عىل  لقاء  يف 

األستاذ  اعترب  برنامج »حياة وناس«  ضمن 

الدكتور عبد الله حمد محارب، بأّن مباردَة 

الخاص  باإلعالن  املتعلّقة   - اليونسكو 

بالتعليم لغاية عام 2030، وتحديَد خارطة 

طريق للغايات  التعليمية الجديدة-  هي 

عملية  يف  ترى  العامل   من  استفاقة  بداية 

بعد  الحقيقية،  التنمية  جوهر  الرتبية 

إهامل طويل... وتعترب أّن ما يشهده العامل 

فال  التعليم،  ضعف  أساسه  مشكالت  من 

تنمية بدون تعليم. وحّمل وسائل اإلعالم 

يف  التأثي  قوة  من  متتلكه  ملا  كبيًا  دوًرا 

مسؤولية  تقع  وعليها  خاصة،  األطفال  

استغالل ذلك عىل أفضل الوجوه.

السعودية  »المدينة«   صحيفة 
   )2015 )نوفمبر 

رّصح الدكتور عبد الله حمد محارب املدير 

والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام 

»املدينة«  لصحفية  )ألكسو(،  والعلوم 

السعودية، بأّن اململكة العربية السعودية 

تدعم املنظمة بصورة دامئة، وهي من أكرب 

لأللكسو،   الجديد  املقر  بناء  يف  املُْسِهمني 

يأيت هذا يف إطار اهتاممها بالرتبية والثقافة 

والعلوم. 

 24 فرانس  الفرنسية  القناة 
  )2015 )نوفمبر 

فرانس  التلفزيونية  القناة  عىل  حوار  يف 

توفيق  اإلعالمي  باريس مع  24 مبقرّها يف 
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مجيد ضمن برنامج  »حدث اليوم« تحدث 

أ.د عبد الله حمد محارب  عن األمية التي 

اعتربها »مرض األمة العربية«.

»ليدرز العربية«  لأللكسو دور حيوي 
في مواجهة متطلبات المرحلة 

الدقيقة )ديسمبر 2015(   

املدير  محارب  حمد  الله  عبد  أ.د.  أدىل 

والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام 

والعلوم )ألكسو(، بحديث مطول »لليدرز 

العربية«، تناول فيه أهم أنشطة املنظمة 

والخطوط  الحارض  الوقت  يف  ومشاغلها 

توىل  كام  املستقبلية،  ملشاريعها  الكربى 

مبواجهة  نظره،  يف  الكفيلة  السبل  إيضاح 

بها  مير  التي  الدقيقة  املرحلة  متطلبات 

العامل العريب، يف املجاالت الحيوية املنوطة 

بعهدة املنظمة.
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املدير العام للمنظمة العربية للرتبية 	 

والثقافة والعلوم يدين بشدة االعتداء 

هبدو«  »شاريل  جريدة  عىل  الدامي 

)تونس: 8 يناير 2015(

والثقافة 	  للرتبية  العربية  املنظمة 

قتل  عملية  بشدة  تدين  والعلوم 

املواطنني املرصيني  )تونس: 18 فرباير 

)2015

إىل 	  وقوفها  تؤكد  األلكسو  منظمة 

اإلرهاب )تونس:  ضد  تونس  جانب 

20 فرباير 2015(

الرتاث 	  حامية  بشأن  األلكسو  بيان 

الثقايف يف سورية والعراق )تونس: 24 

فرباير 2015(

الدكتور 	  ينعى  األلكسو  عام  مدير 

صفي الدين أبو العز املدير األسبق 

العربية  والدراسات  البحوث  ملعهد 

)تونس: 26 فرباير 2015(

اعتداء 	  بشدة  تدين  األلكسو 

»داعش« عىل متحف املوصل 

)تونس: 27 فرباير 2015(	 

للرتبية 	  العربية  املنظمة  استنكار 

والثقافة والعلوم الستهداف املنشآت 

 27 )تونس:  البحرين  يف  التعلمية 

فرباير 2015(

بيان األلكسو مبناسبة االحتفاء بيوم 	 

مارس   2 )تونس:  العربية  اللّغة 

)2015

آثار 	  األلكسو تدين بشدة استهداف 

العراق  يف  والحرض  منرود  مدينتي 

)تونس: 9 مارس 2015(

والثقافة 	  للرتبية  العربية  املنظمة 

االعتداء  بشـــدة  تدين  والعلوم  

بباردو  الوطني  املتحف  عىل  الغادر 
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وزواره )تونس: 19 مارس 2015(

الرتاث 	  الحرتام  تدعو  األلكسو 

اليمني )تونس: 31 مارس 2015(

آثار 	  بشأن  األلكسو  من  بيــــــان 

 21 )تونس:  السورية  تدمر  مدينة 

مايو 2015(

بشدة 	  تدين  األلكسو   منظمة 

تونس  يف  اإلرهابيني  الهجوميني 

والكويت )تونس: 28 يونيو 2015(

النائب 	  اغتيال  األلكسو تدين عملية 

العام املرصي )تونس : 1 يوليو 2015(

والثقافة 	  للرتبية  العربية  املنظمة 

املليك  السمّو  تنعى صاحب  والعلوم 

األمري سعود بن فيصل بن عبد العزيز 

آل سعود )تونس : 8 يوليو 2015(

اإلرهابية 	  العملية  تدين  األلكسو 

ببغداد )تونس : 14 أغسطس 2015(

األلكسو تنعى الفنان املرصي القدير 	 

: 14 أغسطس  )تونس  الرشيف  نور 

)2015

الّسوري 	  اآلثار  عامل  تنعى  األلكسو 

أغسطس   20 : )تونس  األسعد  خالد 

)2015

األلكسو تدين االعتداء عىل األماكن 	 

األثرية مبدينة تدمر السورية )تونس 

: 25 أغسطس 2015(

العربية 	  املنظمة  بيـــــــــــــان 

مبناسبة  )األلكسو(  والثقافة  للرتبية 

8 سبتمرب  األّمية  العاملي ملحو  اليوم 

2015 )تونس : 8 سبتمرب 2015(

األلكسو 	  املدرسة  العودة  مبناسبة 

 15 )تونس:  الرتبوية   األرسة  تهنئ 

سبتمرب 2015(

علم 	  رفع  بقرار  تشيد  األلكسو 

فلسطني أمام الجمعية العامة لألمم 

املتحدة )تونس: 1 أكتوبر 2015(

األلكسو تدين تدمري قوس النرص يف 	 

تدمر )تونس: 5 أكتوبر 2015(

العاملي 	  باليوم  تحتفي  األلكسو 

للمريب )تونس: 6 أكتوبر 2015(

الله 	  نرص  ترصيحات  تدين  األلكسو 

السعودية  العربية  اململكة  ضد 

)تونس: 8 أكتوبر 2015(

األلكسو تهنئ تونس إلسنادها جائزة 	 

نوبل للسالم )تونس: 9 أكتوبر 2015( 

األلكسو تنعى الروايئ املرصي الكبري 	 

أكتوبر   20 )تونس:  الغيطاين  جامل 

 )2015

بيان األلكسو يف يوم الوثيقة العربية 	 

)تونس: 27 أكتوبر 2015( 
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ابن 	  بجائزة  املتعلق  األلكسو  بيان 

سينا )تونس: 11 نوفمرب 2015( 

انفجارات 	  بخصوص  األلكسو  بيان 

نوفمرب   16 )تونس:  اإلرهابية  لبنان 

  )2015

أحداث 	  بخصوص  األلكسو  بيان 

نوفمرب   16 )تونس:  وباريس   بريوت 

  )2015

الطلبة 	  يوم  بخصوص  األلكسو  بيان 

العاملي )تونس: 16 نوفمرب 2015(  

العاملي 	  باليوم  تحتفي  األلكسو 

للفلسفة )تونس: 19 نوفمرب 2015(  

اإلرهابية 	  العملية  تدين  األلكسو 

التي استهدفت األمن الرئايس بتونس 

)تونس: 25 نوفمرب 2015(   

معرًضا 	  وتقيم  بيانًا  تُصدر  األلكسو 

لالحتفاء بفلسطني وذكرى 29 نوفمرب 

)تونس: 30 نوفمرب 2015(   

العاملي 	  اليوم  مبناسبة  األلكسو  بيان 

ديسمرب   9 )تونس:  اإلنسان  لحقوق 

 )2015

  بيان األلكسو مبناسبة اليوم العاملي 	 

ديسمرب   18 )تونس:  العربية  للغة 

 )2015


