
تقريــر المدير العام
عن تنفيذ برامج المنظمة
واألنشطــة خارج البرامــج

المؤتمر العام
الدورة الرابعة والعشرون
تونس - مايو 2018

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم



  

- 1 - 
 

 
 

 والعلوم والثقافةالمنظمة العربية للتربية 
 

 

 

 

 

 تقرير المدير العام 

واألنشطة خارج  عن تنفيذ برامج المنظمة

 البرامج

 

 المؤتمر العام
 الدورة الرابعة والعشرون

 
 2018مايو -تونس

 

 

 



  

- 2 - 
 

 

  

 



 5 ...............................................................................مقدمـــــــــــة  .1
 11 .........................2016 ديسمبر 31 وحتى 2016 مايو 1 من الفترة :األول الجزء .2

 13 .................................................................لألنشطة التنفيذي الموقف    
 15 ...........................................................................اإلنجازات أبرز    
 29 ...................................................................والمنشورات اإلصدارات    
 33 ..........................................................................والشراكة التعاون    

 33 .................................................(البرامج خارج) المبرمجة غير األنشطة       
 41 ....................................................................العام المدير أنشطة       
 47 ............................................................التفاهم ومذكرات االتفاقيات       

 49 ......................................2017 ديسمبر 31 وحتى يناير 1 من: الثاني الجزء .3
 51 ............................................................وأهدافها الخطة وبرامج محاور    
 55 ...................................المنظمة عمل وآليات توجهات في االستراتيجية لتحوالتا    
 62 .................................................................لمنجزةا العملية الخطوات    
 67 .........................................................(البرامج داخل) المبرمجة األنشطة    
 73 .................................................................لألنشطة التنفيذي الموقف    
 85 ...........................................................................اإلنجازات أبرز    
 89 ......................................................................اإلجراء تحت ملفات    
 93 ..........................................................................والشراكة التعاون    

 93 .................................................(البرامج خارج) المبرمجة غير األنشطة       
 105 .............................................................أنشطة المدير العام.......       
 119 ..............................................فاهم..............االتفاقيات ومذكرات الت       

 123 ....................................................................المعوقاتو  الصعوبات    
 125 ................................2018 أبريل 30 وحتى 2018 يناير 1 من: الثالث لجزءا .4

 127 .........................................................(البرامج داخل) المبرمجة األنشطة    
 129 .................................................................لألنشطة التنفيذي الموقف    
 139 ...........................................................................اإلنجازات أبرز    
 144 ...................................................................المنشوراتو  اإلصدارات    
 145 ..........................................................................والشراكة التعاون    

 145 .................................................(رامجالب خارج) المبرمجة غير األنشطة       
 151 ....................................................................العام المدير أنشطة       

 167 ....................................................................المعوقاتو  الصعوبات    
 



  

- 4 - 
 

  

 



  

- 5 - 
 

  مقدمـــــــــــة
. وقد 2018وحتى مايو  2016يغطي هذا التقرير الفترة الواقعة بين دورتي المؤتمر العام، مايو 

، والمباشرة 2016-2011لسنوات  شهدت هذه الفترة انتهاء المنظمة من تنفيذ خطتها التنفيذية
تغطي مرحلة تنفيذ الثالث التي دورات ال من (2018-2017)الدورة المالية األولى في تنفيذ 

نقلة  هذهخطة العمل الجديدة قد أحدثت . و (2022-2017خطة العمل االستراتيجية للمنظمة )
و آليات التنفيذ في برامج وأنشطة المنظمة سواء من حيث المحتويات والمضامين أ نوعية

 وتطلبت تطويرا كبيرا في توجهات وآليات عمل المنظمة.والمتابعة، 
 

عنها  رعفوألول مرة في تاريخ المنظمة، يتم توجيه العمل نحو تغطية محاور عمل رئيسية، تت
هات التوجتم االبتعاد عن بذلك برامج وأنشطة ُصممت لتحقق غايات وأهداف هذه المحاور، و 

لخارجية اعبر اإلدارات الفنية والمراكز  األنشطةانت ترتكز على تصميم وتنفيذ السابقة التي ك
)القطاعات المتخصصة( التابعة للمنظمة بصورة أحادية يضعف فيها العمل الجماعي والتنسيق 

على أهمية العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد، وهو ما الجديدة أكدت وثيقة الخطة بينها. وقد 
دت وشد   ،الخطة من محاور وبرامج وآليات تنفيذ ومتابعة وتقويمإليه ما تطرقت  انعكس في جميع

ديدة لهذه جعمل آليات قترحت وا ،على أهمية التنسيق والتكامل بين اإلدارات والمراكز الخارجية
 الغايات. 

 

حرص المنظمة على وضع جميع قرارات وتوصيات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي موضع تو 
حداث التو  ،ريراتقالتطوير محتوى وأسلوب عرض ما تلك الداعية إلى ذ، ال سي  التنفي وازن بين ا 

 وهي:البابين األول والسابع من الميزانية العامة للمنظمة، 
 

 :5/ق 91، رقم م ت/د 2010، بتاريخ مايو 91قرار المجلس التنفيذي في دورته  .1
 

 

 

 :دعوة المدير العام إلى
، ألنشــطةا لتقارير حول تنفيذاألخذ في االعتبار كافة قرارات المجلس التنفيذي في شــ ن أســلوض عر  ا

وتضـــــــــمينها المعشـــــــــرات المعيارية ونســـــــــض اإلنجاز والتنفيذ لكل مشـــــــــرو ، مدعمة بالبيانات الرقمية 
 واإلحصائية الدقيقة، إضافة إلى الصعوبات التي تعتر  سير التنفيذ ومقترحاته إلزالة تلك الصعوبات.
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، 5ق/101د/ت م ي:، رقم2014 ايوم ، بتاريخ101 دورته في التنفيذي المجلس اقرار  .2
 :أ-12ق/101د/ت.وم

 

 

 

 

 

 :5ق/103 د/ت م ،2015 أبريل ، بتاريخ103 دورته في التنفيذي المجلس قرار .3
 

 
 

 :4ق/105 د/ت رقم م ،2016 مايو ، بتاريخ105 دورته في التنفيذي المجلس قرار .4
 

 

 
 

 أ:-7/ق 22 /د ، رقم: م 2014، بتاريخ مايو 22قرار المعتمر العام في دورته  .5
 

 

 
 أ:-7/ق23، رقم: م  /د 2016، بتاريخ مايو 23قرار المعتمر العام في دورته  .6

 

 

 دعوة المدير العام إلى:
 .األنشطة عند تقديم تقارير تنفيذ المشروعات و استخدام معشرات لقياس األداء –
 ير.ر تقديم تقريره السنوي عن تنفيذ برامج المنظمة خالل الربع األول من السنة التي تلي سنة التق –
 إحداث آلية فاعلة ومستمرة لتقييم ومتابعة المشروعات لمعرفة مدى تحقق األهداف المرجوة منها. –

ه في دوراته المتتالية بش ن تطوير أسلوض عر  تقرير المدير العام عن تنفيذ يشير المجلس التنفيذي إلى قرارات
 :بش ن فترات تقديم التقرير. ويدعو المدير العام إلى 5/ق101رقم: م ت/د  هبرامج المنظمة وقرار 

 إيجاد آلية ومنهجية لتقييم البرامج والمشروعات ضمانا للفاعلية والحوكمة الرشيدة. –

يذي إلى قراراته في دوراته المتتالية بشــــ ن تطوير أســــلوض عر  تقرير المدير العام عن يشــــير المجلس التنف
 بش ن فترات تقديم التقرير. ويقرر دعوة المدير العام إلى: 5/ق101تنفيذ برامج المنظمة وقراره رقم: م ت/د 

 التي تنفذها المنظمة. األنشطة اتبا  أسلوض التقويم النوعي للبرامج و –
ر وحوكمتها، وتهيئة العنصــر البشــري القاد األنشــطة اتبا  معايير الجودة في تقييم البرامج والتوجه نحو  –

 على ذلك.

 يددعوة المدير العام إلى اتخاذ التدابير الالزمة لترش
 اإلنفاق بما يحقق التوازن بين البابين األول والسابع.

دعوة المدير العام إلى إحداث آلية فاعلة ومستمرة لتقييم ومتابعة 
 المشروعات لمعرفة مدى تحقق األهداف المرجوة منها.
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"الت كيد على على:  4)/ ق 105قرار المجلس التنفيذي رقم )م ت/ د  ما سبق، نص إضافة إلى
ء نهم من االرتقااالهتمام بت هيل الكادر البشري في المنظمة من خالل برامج تدريبية تمك  

شى اتمبما ي ،العمل داخل المنظمةوتطوير أسلوب ذلك ألن إعادة هيكلة ، ب دائهم ورفع كفاءتهم"
 المجلس، إنما يحقق بالضرورة توجهات وبرامج عملها الستراتيجيةطها اهات خطمع توج  

داراتها ومراكزها الخارجيةويقود إلى ، االقتصادي واالجتماعي يرفع و  ،تعاظم كفاءة المنظمة وا 
المباشر  بذلك العائد االقتصادي غيريد فاعلية األداء في برامج وأنشطة الباب السابع، ويز  مستوى

 من موازنة الباب األول.
 

لتنفيذي والمؤتمر العام المشار إليها أعاله، المجلس اة لقرارات ـــاستجاب التقرير اذــأتي هيو 
ي تتمحور ، والتمها المنظمةد  التقارير التي تقمضامين وأساليب عرض تطوير وكمحاولة أولية ل
واالستعانة بالجداول والرسوم البيانية ما أمكن،  ،والبعد عن األنماط السرديةحول االختصار 
ي مؤشرات تقييم موضوعية ودقيقة لتقييم الجدوى والتكلفة المالية ونسب التنفيذ إضافة إلى تبن  

 .لألنشطة والبرامج
 

التي طرأت على توجهات المنظمة وأسلوب عملها، فقد  ولجميع ما تقدم، ولما أملته التحوالت
 ارتأينا تقسيم هذا التقرير إلى ثالثة أجزاء، تغطي ثالث فترات زمنية، هي:

 

 .2016ديسمبر  31مايو وحتى  1يغطي الفترة من  الجزء األول:
 .2017ديسمبر  31يناير وحتى  1من الفترة يغطي  الجزء الثاني:
 .2018ل يأبر  30يناير وحتى  1رة من يغطي الفت الجزء الثالث:

 

 التالية حصيلة جهود المنظمة خالل هذه الفترات الثالث:واالشكال البيانية تلخص الجداول و 
 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد الماليـــــــالم

 مايو إلى 1الفترة من  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 2016 ديسمبر 31

 إلى يناير 1الفترة من 
 2017ديسمبر  31

 إلى يناير 1الفترة من 
 2018ل يأبر  30

 نسبة الموارد المالية المحصلة
 %27.7 %57 %55 للموارد المالية المتوقعة
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 نشاطا( 275) األنشطة

 مايو إلى 1الفترة من  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 2016ديسمبر  31

 يناير إلى 1من الفترة 
 2017ديسمبر  31

 يناير إلى 1الفترة من 
 2018ل يأبر  30

 48 112 115 المبرمجة األنشطة عدد
 %23 11 %40.2 45 %65.2 75 المنفذة كليا األنشطة عدد ونسبة
 %77 37 %47.3 53 %10.5 12 المنفذة جزئيا األنشطة عدد ونسبة
 %0 0 %12.5 14 %24.3 28 غير المنفذة األنشطة عدد ونسبة

 

 
 

0

20

40

60

31مايو إلى1الفترة من 
2016ديسمبر 

31يناير إلى 1الفترة من 
2017ديسمبر 

إلى 2018يناير 1الفترة من 
2018أبريل 30

)%(  نسبة الموارد المالية المحصلة 

نسبة الموارد المالية المحصلة

0

10

20

30

40

50

60

70

80

31مايو إلى1الفترة من 
2016ديسمبر 

يناير إلى 1الفترة من 
2017ديسمبر 31

2018يناير 1الفترة من 
2018أبريل 30إلى 

المنفذة كليا أو جزئيا أو غير المنفذةاألنشطةنسب

نسبة األنشطة المنفذة كليا نسبة األنشطة المنفذة جزئيا نسبة األنشطة غير المنفذة



  

- 9 - 
 

 إصدارا( 116) اإلصدارات والمطبوعات
 مايو إلى 1الفترة من  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 2016ديسمبر  31
 يناير إلى 1الفترة من 

 2017ديسمبر  31
 يناير إلى 1الفترة من 

 2018ل يأبر  30
 11 46 59 عدد اإلصدارات

 

 
 نشاطا( 340) التعاون والشراكةأنشطة 

 مايو إلى 1الفترة من  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 2016ديسمبر  31

 يناير إلى 1الفترة من 
 2017ديسمبر  31

 يناير إلى 1الفترة من 
 2018ل يأبر  30

  41 126   75 خارج البرامج األنشطة عدد
 29 22 20 عدد أنشطة المدير العام
 0 14 13 متفاهعدد االتفاقيات ومذكرات ال
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الجزء األول:
 الفترة من 1 مايو 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016
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 :الموقف التنفيذي لألنشطة
عمل ما بوسعها وتوظيف جميع مواردها البشرية إلى سعت المنظمة بإداراتها ومراكزها الخارجية 

(، 2016ديسمبر  31مايو إلى  1جة لفترة التقرير )المبرم األنشطة والمالية المتاحة إلنجاز جميع
 :تمثلت في اآلتيفترة، هذه البعض الصعوبات خالل واجهت إال أنها 
 األنشطة عددفي تقليص األمر الذي أدى إلى ، 2016خالل سنة  الماليةقلص الموارد ت .1

 31حيث لم تتعد مساهمات الدول األعضاء المسددة حتى تاريخ  ،المستهدفة بالتنفيذ
ال يتبقى الكثير ف من تلك المعتمدة في الموازنة %55.38ما نسبته  2016ديسمبر 

 والبرامج بعد تسديد مرتبات وأجور العاملين. األنشطة من المساهمات المحصلة لتنفيذ

 
ر ردود  .2  ا.هتجميع المعلومات منوصعوبة الدول وأحيانا عدم استجابتها، بعض تأخ 
ستجابة عزوف عن االو  األكفاء لكتابة مداخل الموسوعة؛المستجيبين في إيجاد صعوبة ال .3

إم ا النشغال األساتذة أو االنصراف والتخلص لضعف المكافأة؛ تأخر المستكتبين في 
 إنجاز ما يكلفون به بعد اإللحاح والمتابعة.

انصراف الكت اب الكبار عن إعداد البحوث المركزة ذات العمق والِجد ة للمجلة بسبب  .4
صفحة، وهو تقدير قديم  40 من دوالر لبحث 400الي لتقدير جهودهم )المستوى الم

 لم يتطور من عقدين، وال يزاحم ما تدفعه المجالت المشابهة في بلدان أخرى(.
معهد فذها ينالتي تدريبية الدورات الصعوبة توفير عمالت أجنبية لتغطية تكاليف  .5

 .ج دولة المقرخار  لمصلحة دول أفريقيةالخرطوم الدولي للغة العربية 
ول على الحصفي واجه المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر صعوبة  .6

 حقوق الملكية الفكرية من دور النشر بسبب ظروف دولة المقر ونقص السيولة.
 الرتفاع تكاليف الشحن.نظمة الورقية نظرا صعوبة تسويق إصدارات الم .7

المساهمات 
المحصلة

55%

مساهمات غير 
مسددة

45%
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 ها اإلدارات والمراكز، والموقف التنفيذي لها  التي برمجت األنشطة (: أعداد1-1الجدول )

 األنشطة عدد / المركز  اإلدارة
 المبرمجة

  األنشطة عدد
 التي لم تنفذ المنفذة جزئي ا المنفذة كل يا

 3 3 12 18 التربية
 4 0 11 15 الثقافة

 7 5 10 22 العلوم والبحث العلمي
 2 4 10 16 المعلومات واالتصال

 1 0 5 6 تعريضمكتض تنسيق ال
 3 0 3 6 قسم اللجان الوطنية

 0 0 5 5 معهد البحوث والدراسات العربية
 3 0 6 9 معهد الخرطوم الدولي

 1 0 5 6 المركز العربي للتعريض والترجمة 
 3 0 7 10 معهد المخطوطات العربية
 1 0 1 2 مشرو  الموسوعة العربية

 28 12 75 115  المجمو 
 
 

 اإلجمالي  لم تنفذ منفذة جزئيا منفذة كليا البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 115 28 12 75  األنشطة عدد

 %100 %24.4 %10.4 %65.2 (%)النسبة المئوية 
 

 ألنشطة(: الموقف التنفيذي ل1-1) الشكل

 

يااألنشطة المنفذة كل
65%

األنشطة المنفذة 
جزئيا

11%

ذةاألنشطة غير المنف
24%

األنشطة المنفذة كليا األنشطة المنفذة جزئيا األنشطة غير المنفذة
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المنفذة خارج البرامج، وأعداد إصدارات االدارات والمراكز األنشطة(: أعداد 2-1لجدول )ا  
 عدد اإلصدارات خارج البرامجالمنفذة  األنشطةعدد  / المركز  اإلدارة

 3 12 التربية
 7 9 الثقافة

 4 16 العلوم والبحث العلمي
 2 10 المعلومات واالتصال
 8 10 مكتض تنسيق التعريض
 0 0 قسم اللجان الوطنية

 9 6 معهد البحوث والدراسات العربية
 3 10 معهد الخرطوم الدولي

 7 2 المركز العربي للتعريض والترجمة 
 15 15 معهد المخطوطات العربية
 0 3 مشرو  الموسوعة العربية

 58 93 المجمو 
 

 :اإلنجازات أبرز
   الخاصة، والتي تمر ب زمات مفاجئة:وضافي مجال دعم الدول ذات األ 

ة وتطويرها –  اإلعداد لعقد :ت مين االحتياجات التعليمي ة للدول ذات األوضا  الخاص 
لصومال، وعقد اجتماع تنسيقي على هامش لدعم قطاع التعليم في امؤتمر المانحين 

كو في يسالمؤتمر األول لوزراء التربية والتعليم بالدول اإلسالمي ة الذي نظمته اإلس
 . 2016اكتوبر  27العاصمة تونس يوم 

نظمة قد مت الم دعم الدول التي تمر بكوارث وأزمات مفاجئة في مجال التربية والتعليم: –
"مبادرة ( لـــ 2016)فبراير 97مقترحا إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته 

طق النزا  )سوريا، في مواجهة االحتياجات التعليمي ة والتربوي ة لألطفال في منا
بدعوة المنظ مة إلى: "إعداد تصور  2078، وأصدر المجلس قراره رقم واليمن، وليبيا("

متكامل بشأن مقترح تعليم الطفل العربي في مناطق النزاع )سوريا، ليبيا، واليمن، 
والعراق، وفلسطين(، وعرض الموضوع على المجلس االقتصادي واالجتماعي في الدورة 
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وتلبية لهذا القرار قامت المنظمة بإعداد المبادرة وعرضت على المجلس في . "القادمة
بالطلض ( 3فقرة  2098( والذي أوصى ضمن )القرار رقم 2016)سبتمبر  98دورته 

من الدول األعضاء إبداء مرئياتها في هذا الش ن تمهيدا لعر  الموضو  على الدورة 
ع مع وحدة التنسيق والمتابعة بمكتب وتتابع المنظمة هذا الموضو القادمة للمجلس". 

األمين العام المساعد/ رئيس قطاع الشؤون االجتماعي ة باألمانة العام ة لجامعة الدول 
العربي ة، وقامت بعرض المبادرة على العديد من الجهات والشخصيات بغرض تمويلها 

ة اإلمارات ولمثل البنك اإلسالمي للتنمية وبنك التمويل اإلسالمي، ومؤس سة الغرير بد
 .المتحدة العربي ة

 في مجال التربية:
ة: – ق عقدت المنظ مة بالتنسي تنمية كفايات العاملين في مجال ذوي االحتياجات الخاص 

ني واألسرة زارة التضامن الوطو مع اللجنة الوطنية الجزائري ة للتربية والعلم والثقافة، ومع 
ة العاملين في مجال األشخاص ذوي وقضايا المرأة الجزائري ة "ورشة تدريبية لفائد

، بمقر  المركز الوطني للتكوين 2016ديسمبر  20 -18اإلعاقة"، بالجزائر خالل الفترة 
المهني في مجال األشخاص المعوقين جسديا بوالية تيبازا، لتأهيل العاملين في مجال 
 األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية للتدر ب على طرق تدريس الصم  من خالل توظيف

د بهدف تناإلشاري  لغة اإلشارة العربية المو حدة استنادا إلى القاموس مية العربي الموح 
المهارات المعرفية وصقل الخبرات العملية لدى العاملين في مجال تعليم وتأهيل الصم  
في الجزائر، وتعريف العاملين وتدريبهم على طرق التدريس الحديثة وأساليبه الخاصة 

 بتعليم الصم . 
 عقدت المنظ مة ورشة تدريبي ة نمية قدرات مدربي معلمي التربية ما قبل المدرسي ة:ت –

تطوير منظومة الطفولة المبك رة واالرتقاء بها" “في مجال الجمهورية التونسية لفائدة 
، وبمشاركة الهياكل المعني ة بقطاع بمقر  المنظمة 2016 ديسمبر 30 – 28خالل الفترة 

، لجمهورية التونسي ة وهي: وزارة المرأة واألسرة والطفولة، ووزارة التربيةالت ربية المبك رة با
 ووزارة الشؤون الدينية، ووزارة التكوين المهني والتشغيل. 
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مؤتمر عقدت المنظمة ال :في الوطن العربيعقد المعتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم  –
ني ة لذي استضافته المملكة األردا في الوطن العربيالعاشر لوزراء التربية والتعليم 

، وكان موضوعه "تقويم االمتحانات العام ة 2016ديسمبر  11-7لفترة في االهاشمية 
لة دو  ةثمان عشر من في الوطن العربي وتطويرها"، وشارك في أعمال المؤتمر وفود 

 عربية، باإلضافة إلى منظمات إقليمي ة ودولي ة. 
 مسعولة عن التربية البدنية والرياضة المدرسية:المعتمر األول للقيادات ال تنظيم –

عقدت المنظ مة "المؤتمر األول للقيادات المسؤولة عن التربية البدنية والرياضة المدرسية 
في الوطن العربي" بالتعاون مع االتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية بمقر ها 

طوير التربية البدنية والرياضة ، وموضوعه "ت2016ديسمبر  28-26خالل الفترة 
( دولة 13ثالث عشرة )من  المدرسية العربية والعناية بها" وشارك في المؤتمر وفود

عربي ة، إضافة إلى أعضاء الهيئة التنفيذية لالتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة 
 المدرسية. 

في تنظيم  المنظمة شــــــــــــــاركت المنظمة في العقد العربي لمحو األمي ة:شـــــــــاركة م -
إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي باألمانة العام ة  االجتماع التنســـــــيقي الذي نظمته

هــة إلى الطلبــة العرب  ة الموج  على هــامش أعمــال "اجتمــاعــات لجنــة البرامج التعليميــ 
بمق ر األمانة  2016أكتوبر  27-22في األراضي الفلسطيني ة المحتل ة"، خالل الفترة 

ة لجــ ة، وقــد مــت خاللــه المنظمــة خــارطــة طريق لتنفيــذ العقــد العــامــ  امعــة الــدول العربيــ 
العربي لمحو األمي ة مشــيرة إلى نتائج االجتماعات الســابقة بدءا من إعالن العقد إلى 

نظر فيما يخص  وضــــع المعايير الإعادة ، وأك دت على ضــــرورة 2016اجتماع مايو 
ق عادوقيام ا، وتشــــــــكيل الل جنة الفني ة، والمنســــــــ  ة ألمانة العام ة بإنتاج برامج تعليمي ة وا 
 النظر في المصفوفة المقترحة. 

رعية المنظمة العربي ة للت ربية والثقافة  إعداد وثيقة "البقاء من أجل االســـــــــتدامة، -
 "،2030والعلوم لتحقيق أهداف التنمية المســــــــتدامة في الوطن العربي حتى عام 

نســـــــــــيق لجنة التة، وتم  توزيعها في اجتماع وقد صـــــــــــدرت الطبعة التجريبي ة من الرؤي
  .(2016منظمات العمل العربي المشترك )نوفمبر العليا ل
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م ، تم  خالل عااإلحصــــــائي ة للمرصــــــد العربي في جانبها الفن ي المنشــــــوراتتطوير  -
إدراج رسوم بياني ة للجداول اإلحصائي ة التي تم  نشرها سابقا توضيحا للبيانات  2016

 ثين.وتسهيال للباح
 في مجال الثقافة:

 تنسيق السياسات الثقافية العربية وتوظيفها في التنمية الشاملة والمستدامة 
 ،التونسية الجمهورية رئيس السبسي، قايد الباجي محمد للرئيس الس امية الر عاية تحت –

 لجمهوريةا من كريمة وباستضافة والعلوم، والثقافة للتربية العربيةالمنظمة  من وبدعوة
 في الثقافية الشؤون عن المسؤولين الوزراء لمؤتمر العشرون انعقدت الد ورة ،ونسيةالت

 في وشارك ،2016مبرديس 15 -14 تونس في الفترة  العاصمة في العربي الوطن
 للثقافة دائمة عاصمة القدس ولجنة عربيةدولة  وعشرين إحدىعن  ممث لون لهاأعما

 واستهل   .العربي الوطن في الحضاري والتراث اآلثار لمؤتمر الدائم والمكتب العربية
 بين والتضامن التسامح أجل ومن اإلرهاب ضد   تونس" إعالن بتالوة أشغاله المؤتمر

ادر ،"واألديان الشعوب والثقافات  ة.التونسي الجمهورية رئيس سيادة من بمبادرة الص 
 13و 12 يوميخالل  تونس، بعقد االجتماع الثاني للجنة الدائمة للثقافة العربية –

 الشؤون عن المسؤولين الوزراء إلعداد للدورة العشرين لمؤتمرغرض ال، 2016ديسمبر
 .العربي الوطن في الثقافية

نجاز زيارة افتراضية لمدينة ، و 2016االحتفاء بصفاقس عاصمة للثقافة العربية لعام  – ا 
 صفاقس التاريخية.

 تشجيع اإلبدا  العربي 
ملف العدد:  ،2016هـ/1438المجلة العربية للثقافة  نمين عدد الثاني والستإصدار ال –

 "اللغة العربية، ماضيا وحاضرا ومستقبال".
 .إنجاز كتاب الفن التشكيلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة –
   تنمية ثقافة الطفل العربي 

 تصميم الشخصية الكرتونية: عائلة التمر )تم ور وتم ورة(. –
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ور وتم ورة" بتمويل من المؤسسة العامة للحي الثقافي "تم   إعداد شريط صور متحركة –
 )كتارا( بدولة قطر.
 في مجال حماية التراث:

 وتوظيفه في  تنسيق السياسات الثقافية في مجال المحافظة على التراث في الوطن العربي
 منظومة التنمية المستدامة

لعربي اري في الوطن اعقد االجتماع الثاني للمكتب الدائم لمؤتمر اآلثار والتراث الحض –
 الكويتدولة ب 2016أكتوبر  27و 26يومي 

من مؤتمر اآلثار والتراث الحضاري في الوطن العربي بدولة الكويت  22عقد الدورة  –
  .2016نوفمبر  10-8خالل الفترة 

عقد االجتماع التحضيري الحادي عشر للجنة الخبراء العرب في التراث الثقافي  –
 .6201يونيو  72-62الكويت خالل الفترة لة دو والطبيعي العالمي في 

 17-10المشاركة في اجتماع "لجنة التراث العالمي" في دورتها األربعين خالل الفترة  –
في إسطنبول في تركيا، حيث أشرفت ممثلة المنظمة على عقد  2016يوليو 

اء ضاالجتماعات التنسيقية للمجموعة العربية والتي حضرها ممثلو الدول العربية األع
 في اللجنة  والخبراء من الدول العربية.

عقد االجتماع الثاني للجنة الخبراء العرب في التراث الثقافي غير المادي بمقر المنظمة  –
 .، ووضع نظامها الد اخلي2016نوفمبر  18يوم 

أوعزت المنظمة لخبير معتمد لدى اليونكسو في مجال التراث غير المادي، بالدعوة  –
لمشاركة في االجتماع الحادي عشر لل جنة اتنسيقية للدول العربية لتنظيم اجتماعات 

 28الحكومي ة لصون التراث الثقافي غير المادي الذي انعقد في أثيوبيا خالل الفترة 
 واإلشراف على االجتماعات التنسيقية للمجموعة العربية. 2016ديسمبر  2 -نوفمبر 

تراث ة لبناء القدرات العربية في مجال الإعداد تقرير تقييمي لسلسلة الدورات التدريبي –
وعرضه على الدورة  2015 -2013الثقافي غير المادي التي انعقدت في الفترة 

ديسمبر  15-14مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية )تونس، لالعشرين 
2016.) 
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عداد إل 2016فبراير  23فبراير و 11عقد االجتماعات التنسيقية بمقر  المنظمة في  –
موقع الزيارة االفتراضية لمدينة صفاقس التاريخية في إطار تظاهرة صفاقس عاصمة 

ور في مايو ، و 2016الثقافة العربية لعام  تكليف الخبراء إلنجاز النص وص والص 
 .2016ديسمبر  يها في شهرالمصادقة عل، و 2016

  ونشره باستخدام التقنيات الحديثة وتوثيقهجرد التراث الثقافي 
ناسبة اإلعداد النعقاد المـؤتمر الثالث لألمـم المتحـدة لإلسـكان والتنميـة الحـضرية بم –

بكيتو، تم  إبرام اتفاقية تعاون  2016المـستدامة )الموئـل الثالث( في اكتوبر من سنة 
في إطارها، بدراسة تشخيصية لواقع المدن في  المنظمةمع منظمة اليونسكو، لتساهم 

عنوان "دور الثقافة في تحقيق التنمية الحضرية" وُادرجت الد راسة المنطقة العربية، ب
. 2030ضمن التقرير العام الذي قدمته اليونسكو حول واقع المدن في العالم في آفاق 

مرصد الت راث العمراني والمعماري في الدول لويؤس س التقرير إلنشاء قاعدة بيانات 
رساء شبكة الخبراء المتخص صين ف  .ةي المجال على مستوى المنطقة العربيالعربية وا 

الوضع الراهن للمتاحف العربية: نحو إنشاء مرصد عربي »عقد الملتقى العربي حول  –
مايو  3-2وم العربي، بمقر  المنظمة في الفترة ر للتراث المنقول"، بالتعاون مع اإليك

2016. 
و  3يومي  لمنظمةمقر  ابإطالق مرصد التراث العمراني والمعماري في الدول العربية  –

   .2016أكتوبر  4
عقد يوم دراسي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة حول إطالق مرصد التراث العمراني  –

 .2016نوفمبر  14والمعماري في الدول العربية في 
ورشة عمل إقليمية في مدينة القاهرة حول موضوع "تطوير السياسات والقوانين تنظيم  –

ار غير المشروع في الممتلكات الثقافية"، بالت عاون مع اإليسيسكو، الوطنية لمحاربة االت ج
 .2016سبتمبر  29 - 27خالل الفترة 

عقد دورة تدريبية حول "استخدام التكنولوجيا الحديثة في العرض المتحفي للمقتنيات  –
 13-10الفترة الدقيقة" باستضافة من دولة الكويت وبالتعاون مع اإليسيسكو خالل 

 .1620نوفمبر 
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 في مجال العلوم والبحث العلمي:
  :تعزيز دور العلوم والبحث العلمي في تنمية المجتمعات العربية 

تماع تم عقد االج: لعربي السنوي للبحث العلمي والتنمية المستدامةاتنظيم المنتدى  –
، بمقر اللجنة الوطنية المصرية للتربية 2016التحضيري للمنتدى، خالل شهر سبتمبر 

ث العلمي الدورة الرابعة للمنتدى العربي السنوي للبح. وتم تنظيم القاهرةبوالعلوم، والثقافة 
شارك في فعاليات و . ، بالقاهرة2016ديسمبر  18-16والتنمية المستدامة، خالل الفترة 

واألمناء العامين بالمؤسسات واالتحادات  يرينهذه الدورة من المنتدى عدد من المد
 ي الدول والهيئات والمؤسسات العربية واإلقليمية والدولية والخبراءالعربية والدولية، وممثل

( دولة 15ورجال اإلعالم والصحافة المصرية والعربية والدولية، من خمس عشرة )
تونس، السعودية، السودان، المغرب، العراق، اإلمارات، عربية وأجنبية، وهي: األردن، 

 خستان.ايد، كوريا، كاز لبنان، ليبيا، مصر، اليمن، لوكسمبورغ، السو 
ألول ضمن فعاليات المنتدى اإلقليمي الباحث العربي الصغير: لتصميم حقائض تعليمية  –

، 2016 يوليو 15 -13تم خالل الفترة  لتدريس العلوم في المنظومات التربوية العربية،
ون، في فعالياتها خبراء متخصصشارك ورشة عمل حول حقيبة الباحث الصغير،  تنظيم
تونس -ن وزارات ومراكز وجامعات ومؤسسات من الدول العربية واألجنبية: األردنيمثلو 

 تركيا.-إنجلترا-فرنسا-سلطنة ُعمان–
اعتماًدا على كوادرها : رقمنة اإلنتاج العلمي لإلدارة وتطوير المواقع اإللكترونية –

إنتاجها  ةبتوظيف التقانات الحديثة لرقمنالعلوم والبحث العلمي المتخص صة، قامت إدارة 
ات والمنظومات والشبكات العربية ذات  نشاء وتحيين المنص  العلمي، حيث تم  تصميم وا 

 العالقة بمجاالت عمل اإلدارة.
 اإلسهام في تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي ومشرو  النهو  باللغة العربية 

وابط العلمية ومراكز التمي ز العربية – ة دراستم  إعداد ": اإلسهام في دعم أنشطة الر 
تشخيصية لمسح اإلمكانيات العربية لتحديد حالة علوم وتقنيات النانو في الدول 

"، تفعيال للتوصيات الصادرة عن ورشة العمل حول "التطبيقات الصناعية لتقنيات العربية
، بمدينة 2015ديسمبر 17و 16النانو: )فرص استثمارية واعدة(" المنعقدة خالل يومي 
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ردن، والتي نصت إحداها على أن تقوم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عمان/األ
 .بإعداد هذه الدراسة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

عوة تمت د: دعم الشبكة العربية لعلماء المهجر، واستقطاض العقول العربية المهاجرة –
رة الرابعة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية خبراء للمشاركة في فعاليات الدو 

 المستدامة، وتقديم أوراق علمية في محاوره العلمية.
مادة  تم  تكليف خبيرين بإعداد: إعداد دليل استرشادي للمهن الفنية والتقنية الجديدة –

نوفمبر  26و 25االجتماع األول يومي كان ُعقد اجتماعان بهذا الخصوص، و الدليل، 
ماع الثاني، االجتكان والثقافة، و والعلم بمقر اللجنة الوطنية التونسية للتربية  ،2015
ة بالدليل، كما تم  .المنظمة، بمقر 2016يوليو  28يوم  تصميم بو ابة إلكترونية خاص 

 واإلدارة بصدد تفعيل موقعه اإللكتروني على اإلنترنت.
تم إعداد استبيان حول : األلكسواإلسهام في بناء قاعدة بيانات علمية بمرصد  –

 "مؤشرات التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية".
سيق تم االنتهاء من تن :اإلسهام في دعم أنشطة الروابط العلمية ومراكز التميز العربية –

 .لية مفصلة لعناصر الجدول الدوري"كتاب: "دراسة كيميائية تحليوطباعة تقييم و 
بالتعاون والتنسيق مع جامعة العلوم : اض المفتوحاإلسهام في تنفيذ مشرو  الكت –

م توالتكنولوجيا األردنية، والمركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق، 
 :إنجاز اآلتي

، من المعهـــد األمريكي للتكنولوجيـــا الوراثــة"ترجمـــة مســــــــــــــــاق في مجـــال " .1
 (،MITماساتشوستس )

 :كنولوجي""النانو تترجمة كتابين علميين في مجال  .2
 " ر ": الصــــــــادالمول دات النانوية للتجهيزات واألنظمة ذاتية التغذيةكتاب

 الواليات المت حدة األمريكية.-، أتالنتاتقنيعن معهد جورجيا ال
 " رات في تقانة المواد المرك بة النانويةكتاب ": الصادر عن جامعة التطو 

 شيفيلد هاالم، المملكة المتحدة.
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 :االتصالالمعلومات و في مجال 
 منظومات االتصال بالمنظمةو  تحديث البنية التحتية:  

مخصص  SMTPتسكين موزع ، و تنظيم وتعزيز استغالل فضاء الويب بالمنظمة –
الرسال النشرية اإللكترونية لأللكسو بصفة منتظمة ودورية باستخدام قاعدة بيانات 

 .ألف مشترك وقع تجميعهم للغرض 25للمشتركين تحتوي على أكثر من 
منظومة ، و منظومة الخدمات اإللكترونيةو الشؤون اإلدارية والمالية ات تطوير منظوم –

 .األرشفة واإلدارة االلكترونية للوثائق
 .منظومة التواصل االجتماعي والعمل التشاركيو  تطوير منصة األلكسو للتدريب –
 .منظومة إدارة المكتبةو  تحديث منظومة نشرة األلكسو اإلخبارية –
 .المجلس التنفيذي والمؤتمر العامبيانات لقرارات بناء قاعدة  –
إطالق النسخة الجديدة للموقع الرئيسي للمنظمة باللغة العربية بتصميم جديد وتبويب  –

بالتوازي مع تدشين المبنى الجديد للمنظمة.  2016جديد للمحتوى في غر ة مارس 
ة التجريبية ة ونشر النسخالشروع في ترجمة الموقع الرئيسي للمنظمة إلى اللغة األنجليزيو 

 للموقع.
  تطوير مواقع فرعية لمختلف إدارات المنظمة:  –

o  موقع المسلك األموي 
o  الموقع الفرعي لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية 
o فتراضية للمدن العربية الموقع الفرعي للزيارات اال 
o في في الدول العربيةالموقع الفرعي للبوابة اإللكترونية للتراث الثقا  
o المسلمينو موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب موقع فرعي ل 
o .إعداد صفحة خاصة بقسم اإلعالم تحتوي على أخبار وأحداث وركن للصحافة 

 بالمنظمة: ت هيل الكادر البشري 
 العاملين بالمنظمة على استخدام المنظومات والبرمجيات التالية:تدريب  –

o  برمجيةMicrosoft Word ، تعمال منظومة األرشفةاسو 
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o منظومة حجز ، و نظومة شبكة الخدمات الداخلية والتواصل االجتماعياستعمال م
 التنفيذي والمؤتمر العام المجلسمنظومة ، و إدارة المكتبة منظومة، و القاعات

 تنظيم مسابقة األلكسو للتطبيقات الجوالة 
ية المنصة التكنولوجية العرب تحديثتنظيم مسابقة االلكسو للتطبيقات الجوالة، و  –

 .للتطبيقات الجوالة ومنظومة لجنة التحكيم لمسابقة األلكسو للتطبيقات الجوالة
  دورات تدريبية حول تطوير التطبيقات الجوالةتنظيم 

 2016نوفمبر  19دورة تدريبية متقدمة في مجال تطوير التطبيقات الجوالة باإلمارات :  –
-8 تطوير التطبيقات التعليمية الجوالة بسلطنة عمان :  دورة تدريبية متقدمة في مجال –

 .2016 وماي 10
بمقر   2016ديسمبر  29-26ورشة تدريب المدربين حول تطوير التطبيقات الجوالة :  –

 المنظمة.
 تنظيم معتمرات واجتماعات تنسيقية 

 يتنظيم المنتدى الدولي حول استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية لخدمة التعليم ف –
 بمقر المنظمة. 2016أكتوبر  5-6الدول العربية : 

 30-26: تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي العلمي حول بيئات التعلم الذكي –
 بمدينة تونس. 2016سبتمبر 

جتماع التنسيقي حول "استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصال والموارد التعليمية اال –
 .مدرسين"المفتوحة للرفع من كفاءات ال

 في مجال التنسيق مع اللجان الوطنية العربية:
  :المشاركة في أنشطة اللجان الوطنية 

تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين باللجان الوطنية في مجال "تطوير التطبيقات الجوالة  –
بالتعاون مع منظمة  2016أكتوبر  19إلى  17العربية" بمقر المنظمة خالل الفترة من 

لجنة وطنية عربية )األردن، تونس، السودان،  11متدربا من  13بمشاركة و ، يسيسكواإل
 .سلطنة عمان، العراق، فلسطين، قطر، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا(
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 ةتطوير كفايات العاملين باللجان الوطنية العربي: 
" تتم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين باللجان الوطنية العربية في مجال "إدارة المشروعا –

بالقاهرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية  2016نوفمبر  10 إلى 7خالل الفترة من 
لجنة وطنية عربية )الجزائر،  11متدربا من  15للتربية والثقافة والعلوم وبمشاركة 

السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، 
 اليمن(.

 لجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم: أيام االلكسو بال 
 يسيسكو ومكتب التربية العربي لدولاأللكسو،األتمت إقامة ملتقى المنظمات الدولية ) –

الخليج( تحت عنوان "االستشراف التربوي وتحديات تطوير التعليم" وذلك بالرياض في 
تب التربية العربي لدول بمقر مك 2016ديسمبر  5و 4المملكة العربية السعودية يومي 

وبمشاركة مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم ومجلس التعاون  ،الخليج
لدول الخليج وسبع لجان وطنية )االمارات، البحرين، السعودية، السودان، سلطنة عمان، 

 قطر، الكويت(.
 في مجال تنسيق التعريض:

  تنسيق جهود التعريض في الوطن العربي 
ي تخص الت الذخيرة اللغوية والمعجميةتنمية وتطوير مشاريع عدد من إعداد االنتهاء من  –

 المجاالت التالية:
o .مصطلحات الطب الباطني 
o .مصطلحات طب وجراحة األطفال 
o .مصطلحات التهيئة العمرانية 
o .مصطلحات الدبلوماسية 

 ية واأللمانيةمعجم تقني بأربع لغــــــات: العربية، الفرنسية، اإلنجليز إصدار  –
(Arabterm). 

 إصدار مجلدات جديدة تخص: –
 

 النقل والبنية التحتية الهندسة المدنية النسيج الطاقات المتجددة تقانات المعلومات
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 نشر نسخة منقحة ومزيدة من مجلدات: –
 الهندسة الكهربائية الطاقات المتجددة هندسة السيارات هندسة المياه

 

 بنك المصطلحات مرصد اللغة العربية وتشغيل 
نصة م مكتب تنسيق التعريبأحدث : بناء وحدة لتخزين ومعالجة البيانات المصطلحية –

)عربية  للغةللعمل التشاركي واألرشفة الرقمية، ونشر جميع المعاجم الموحدة، ثالثية ا
 حواليا هب(، 40أربعون معجمًا )وهي أصدرها المكتب ) التي إنجليزية( -فرنسية –

حسب التصنيف العشري العالمي  - Arabtermعلى موقع  –( مصطلحاً  130000
في أربعة مجاالت رئيسية، هي: العلوم البحتة والطبيعية، والعلوم االجتماعية، والعلوم 

عداد شريط فيديو إعالمي وتعريفي بالمعجم التقني و  التطبيقية ومجالت أخرى. ا 
Arabterm .ووضعه على الشابكة بموقع المعجم 

 لغة العربية وتنمية المكتبة العلميةالعناية بال 
ونشرها على موقع  E-booksرقمنة جميع أعداد مجلة اللسان العربي وفق صيغة  –

 المكتب.
 .رقمنة كتب مرجعية أصدرها المكتب –
 صناعة المعجم العربي لغير الناطقين بالعربية. –
 معجم المصطلحات الرياضية العربية. –
 حول نظم الكتابة العربية العلمية. أعمال مؤتمر التعريب السابع بالخرطوم –
 الرموز العلمية وطريقة أدائها باللغة العربية. –
 من مجلة اللسان العربي. 77و 76إصدار العددين  –

 :البحوث والدراسات العربية في مجال
 :البحوث والدراسات 

)تداعيات  2010االقتصادات العربية بعد عام بعنوان: "ندوة : تم تنظيم الندوة الرئيسة –
 "لركود وتطلعات النمو(ا

 )الصومال .. دراسة مسحية(: تم إجراء دراسة مسحية حول الصومال: الدراسة الرئيسة –
 2016-2015للعام الدراسي  18إصدار دليل اإلنتاج العلمي رقم  –
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 )البرنامج التعليمي للمعهد )بحوث وأساتذة: 
 لقبول.تحديث البيانات الخاصة بالسادة األساتذة والمقررات وشروط اجرى  –
 تمت طباعة دليل المعهد بعد تحديثه. –
 والخدمات بالمعهد تطوير المقر: 

 المعهد.ألثاث وأجهزة وامباني لتم عمل الصيانات الدورية ل –
 تم تزويد المعهد والملحق باالحتياجات الالزمة من األثاث واألجهزة.  –
 تزويد مكتبة المعهد وتطوير خدمات الباحثين بها –
 لية.ى شبكة المعلومات الدو تطوير موقع المعهد عل –
 تعزيز شبكة االتصاالت الخارجية للمعهد 

قام المعهد بعقد وتفعيل مجموعة من االتفاقات ومذكرات التفاهم العلمية مع جهات  –
جامعة الزرقاء األردنية منها  ،تعليمية متعددة داخل وخارج جمهورية مصر العربية

 لعالي التشادية.ومعهد اللغات الدولي بالصين ووزارة التعليم ا
 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: في مجال

 :النشاط التعليمي بمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية 
 ( من حملة البكالوريوس في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.14تخريج الفوج ) –
 يرها.طقين بغ( من حملة الدبلوم العالي في تعليم اللغة العربية للنا28تخريج الفوج ) –
 ( من حملة الماجستير في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.41تخريج الفوج ) –
سجيل في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ألول مرة بالمعهد وت هافتتاح برنامج الدكتورا –

 .2016/2017( طالبًا وطالبة في الفصل الدراسي األول 35)
  لدولة المقر ودول العالم األخرى.تقديم منح دراسية من األلكسو  –
تخريج الطالب الذين أكملوا متطلبات التخرج في مستويات: البكالوريوس، الدبلوم  –

 .2015/2016العالي، الماجستير في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها للعام الدراسي 
 بمعهد الخرطوم تحسين وتطوير الوسائل التعليمية  : 

 للشؤون العلمية وشؤون الدارسين.إعداد برنامج محوسب  –
 (.2تزويد القاعات الدراسية بسبورات إلكترونية عددها ) –
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 (.2تزويد مختبر اللغات بشاشات عرض، عدد ) –
 (.2تزويد مختبر اللغات بأجهزة حاسوب سمعية وبصرية عدد ) –
  بمعهد الخرطوم خدماتالتطوير وتحديث وتحسين  : 

العالي في دولة المقر بشكبة التعليم العالي  استكمال ربط المعهد بمؤسسات التعليم –
 .األلياف البصريةوالبحث العلمي عن طريق نظام 

توفير المتطلبات الفنية والمعدات كالماسح الضوئي لتطوير خدمات المكتبة على شبكة  –
 اإلنترنت.

 ورسالة جامعية. ا( كتاب668فهرسة ) االنتهاء من –
 العربية. ( مرجعًا في اللغة351المكتبة ب ) تزويد –
 (.4ـتزويد المكتبة بأجهزة حاسوب عدد ) –

 :المخطوطات العربية في مجال
 .2016مايو  7 -4المشاركة في المؤتمر الدوري الخامس للغة العربية  بدبي،  –
 .2016يونيو  2، 2016المنتدى التراثي األول لعام  –
 .2016أغسطس  15، 2016لمنتدى التراثي الثاني لعام ا –
 .2016أكتوبر  18، 2016الثالث لعام لمنتدى التراثي ا –
  .2016ديسمبر  27، 2016لمنتدى التراثي الرابع لعام ا –
 .2016ديسمبر  8-4زيارة معهد المخطوطات العربية بأذربيجان،  –
 .2016ديسمبر  18زيارة جامعة أم درمان وعقد اتفاق شراكة معها،  –

التعريض والترجمة والت ليف والنشر: في مجال  
 رجمة والتعريض والمعلومات في التعليم العاليالت ليف والت  : 

 صدار الكتب التالية:إتم  –
مباديء علم 
 االقتصاد الكلي

المدخل إلى ضمان 
 جودة األدوية

تصميم المنتج 
 وتطويره

مراض المايوكلينك في األ
 الهضمية وأمراض الكبد

 والتحليل النقدي وتحليل البيانات SPSSدليل برنامج  -اإلحصاء الطبي
صميم الدارات والنظم الرقمية ت

 تمارين محلولة -
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 تزويد بعض الجامعات والكليات والمؤسسات والهيئات العلمية والثقافية بإصدارات –
 .العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر المركز

 النشر العلمي  : 
 من مجلة التعريب. 51و 50إصدار العددين  –
 .كترونيا بمصرف المعلوماتالجميع أصول الكتب واإلصدارات  تخزين –
 المشاركة في معارض الكتب التالية: –

معرض أربيل 
 الدولي للكتاب

معرض البحرين 
 الدولي للكتاب

معرض أبوظبي 
 الدولي للكتاب

معرض القاهرة 
يام الثقافي األمهرجان  الدولي للكتاب

معرض الجزائر  بالبحرين للكتاب
 الدولي للكتاب

معرض الشارقة 
 الدولي للكتاب

معرض الكويت 
 الدولي للكتاب

معرض الدوحة 
 الدولي للكتاب

 
 

 اإلصدارات والمنشورات 
 أوال: األدلة والكتض والمراجع:

 :التربيةإدارة 
فل تم  استكمال التطبيق الميداني للمعايير النمائي ة للطحيث  المعايير النمائي ة للطفل العربي: .1

 مغرب، واألردن، والبحرين.العربي والتي طبقت في ثالث دول عربي ة هي ال
وثيقة "البقاء من أجل االستدامة، رؤية المنظمة العربي ة للت ربية والثقافة والعلوم لتحقيق أهداف  .2

 "،2030التنمية المستدامة في الوطن العربي حتى عام 
 . في الوطن العربي كتاب وقائع المؤتمر الثاني عشر لتعليم الكبار .3
 .في الوطن العربي لتعليم الكبار عشر والرابع عشر الثالث ينالمؤتمر  كتاب وقائع .4

 إدارة الثقافة:
 كتاب الصورة والداللة في شعر نزار قباني. .1
 (.2016الصون العمراني والتجديد الحضري: الموئل الثالث )كيتو  .2

 إدارة العلوم والبحث العلمي:
 .(MITشوستس )ترجمة مساق في مجال "الوراثة"، من المعهد األمريكي للتكنولوجيا ماسات .1
 ترجمة كتابين علميين في مجال "النانو تكنولوجي": .2
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 " الصــــادر عن معهد جورجيا المول دات النانوية للتجهيزات واألنظمة ذاتية التغذيةكتاب :"
 الواليات المت حدة األمريكية.-، أتالنتاتقنيال

 " رات في تقانة المواد المرك بة النانويةكتاب م، يفيلد هاال": الصـــــــادر عن جامعة شـــــــالتطو 
 المملكة المتحدة.
 إدارة المعلومات واالتصال:

 .إصدار كتاب االبتكارات في مجال التعلم الذكي .1
 حول الموارد التعليمية المفتوحة. ترجمة كتاب من إصدار اليونسكو والكومنولث .2
 (.MOOC) إعداد وتسجيل مجموعة من دروس الموك .3

 معهد الخرطوم الدولي للغة العربية:
 رطوم الدولي للغة العربية الواقع والطموح .معهد الخ .1
 دليل برنامج الدكتوراة بالمقررات والبحث في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها . .2

 :معهد البحوث والدراسات العربية
 نحو حراك بحثي وتغير مجتمعي…. مراكز البحوث العربية والتنمية والتحديث  .1
 ربي المعاصر إشكالية التطرف الديني في الفكر الع .2
 التطرف واإلرهاب وآليات مقاومتهما الفكرية في الوطن العربي  .3
 2016-2015للعام الدراسي  18إصدار دليل اإلنتاج العلمي رقم  .4

 :المركز العربي للتعريض والترجمة والت ليف والنشر
 مباديء علم االقتصاد الكلي .1
 المدخل إلى ضمان جودة األدوية .2
 تصميم المنتج وتطويره .3
 مراض الهضمية وأمراض الكبديوكلينك في األالما .4
 وتحليل البيانات والتحليل النقدي SPSSدليل برنامج  -اإلحصاء الطبي .5
 تمارين محلولة -تصميم الدارات والنظم الرقمية  .6

 

 ثانًيا: الدراسات والخطط واالستراتيجيات:
 :معهد البحوث والدراسات العربية

 35/36العددان ، سلسلة دراسات استراتيجية ومستقبلية .1
 )الصومال .. دراسة مسحية(: تم إجراء دراسة مسحية حول الصومال: الدراسة الرئيسة .2
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 ثالثًا: المجالت والدوريات والموسوعات:
 إدارة التربية:

  .العربي ة للت ربية المجلة( من 35إصدار العدد ) .1
 .مجلة تعليم الجماهير( من 62إصدار العدد ) .2

 إدارة الثقافة:
 : "اللغة العربية، ماضيا وحاضرا ومستقبال".من المجلة العربي ة للثقافة (62) دالعدإصدار  .1

 إدارة العلوم والبحث العلمي:
 من المجلة العربية العلمية للفتيان. (25)إصدار العدد  .1
 :المعلومات واالتصالإدارة 
 .المجلة العربية للمعلومات( من 26العدد )إصدار  .1

 بية:معهد الخرطوم الدولي للغة العر 
 ( من المجلة العربية للدراسات اللغوية.39( و )38إصدار العددين ) .1

 :معهد البحوث والدراسات العربية
 .مجلة البحوث والدراسات العربية( من 65)و (64)ن يعددالإصدار  .1

 كتض تنسيق التعريض:م
 .من مجلة اللسان العربي (77)و (76)إصدار العددين  .1
التي تخص  الذخيرة اللغوية والمعجميةتنمية وتطوير  مشاريعاالنتهاء من إعداد عدد من  .2

 المجاالت التالية:
 مصطلحات الطب الباطني مصطلحات الدبلوماسية

 مصطلحات التهيئة العمرانية مصطلحات طب وجراحة األطفال
 

 (.Arabterm) معجم تقني بأربع لغــــــات: العربية، الفرنسية، اإلنجليزية واأللمانيةإصدار  .3
 مجلدات جديدة تخص:إصدار  .4

 النسيج الطاقات المتجددة تقانات المعلومات
 النقل والبنية التحتية الهندسة المدنية

 

 نشر نسخة منقحة ومزيدة من مجلدات: .5
 الهندسة الكهربائية هندسة السيارات هندسة المياه الطاقات المتجددة
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 :معهد المخطوطات العربية
 )المخطوطات اإلخبارية(. ( من نشرة152 -149األعداد )إصدار  .1
 يه: األول والثاني من المجلَّة المحكَّمة.ئبجز  60المجلد إصدار  .2

 :المركز العربي للتعريض والترجمة والت ليف والنشر
 من مجلة التعريب. (51)و  (50)إصدار العددين  .1
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 التعاون والشراكة
غير المبرمجة )خارج البرامج( األنشطة   

 

 أو شاركت في تنظيمها:منظمة الالتي نظمتها  األنشطة
 لمستوياتاالتربوية والثقافية والعلمية على  الفضاءاتفي يز حضورها تحرص المنظمة على تعز 
مع  ي تنسجمالت األنشطةمن  العديدشاركت في تنظيم، و  ،نظمتوقد ، العربية واإلقليمية والدولية

مايو  1فترة التقرير )فيذية ل، والتي لم تكن مدرجة ضمن الخطة التنومجاالت عملهاتوجهاتها 
  (.2016ديسمبر  31وحتى 

 

 أو شاركت في تنظيمها اإلدارات والمراكزالتي نظمتها  األنشطة (:2-1) الشكل

 
 

 في مجال التربية:

"المنتدى اإلقليمي للقيادات المسؤولة عن التعليم الفني والمهني في الوطن العربي حول تعزيز السياسات  .1
إدارة التربية بالتعاون . مصــــر -القاهرة، 2016مايو  19-18بالتعليم الفني والمهني"، والبرامج المعنية 

 .منظمة اإليسسكو مع
، 2016ديســـــــــــمبر 23-20 "اجتماع لبحث ســـــــــــبل التعاون بين المنظمة ومعهد العالم العربي بباريس". .2

 .معهد العالم العربي بباريس إدارة التربية، بالتعاون مع، فرنسا –باريس 

0
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(غير المبرمجة)خارج البرامج األنشطةأعداد

أنشطة ساهمت في تنفيذها أنشطة شاركت فيها
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كتب التربية م –اإليســــيســــكو  –راف مســــتقبل التعليم العربي، الملتقى الثالث للمنظمات األلكســــو "اســــتشــــ .3
ي مكتب التربية العربو  االيسيسكوو االلكسو ، السعودية -الرياض، 2016ديسمبر 5- 4لدول الخليج"، 
 .لدول الخليج

مة المنظمة لدولي بشـأن مسـاهالتعليم الفرنسـي ة لشـؤون التعاون ا ةعقد اجتماع تنسـيقي مع مسـتشـارة وزير  .4
 16في تطوير تعليم الل غة العربي ة للناطقين بغيرها في إطار تعليم الل غات األصــــلي ة للمهاجرين بفرنســــا، 

 .منظمة اليونسكو، مكتب االلكسو بفرنسا -باريس، 2016ديسمبر 
 

 في مجال الثقافة وحماية التراث:
، مقر المنظمة، إدارة الثقافة 2016يونيو  2ورية التونســــــية، معرض "رســــــومات أطفال ليبيا"، في الجمه .1

 .بتونس سفارة دولة ليبيا  بالتعاون مع
مطار منبوليي، ، 2016يونيو  28-مارس  30، تنظيم معرض صـــــــــــــور فوتوغرافية للمســـــــــــــلك األموي .2

 .، إدارة الثقافة بالتعاون مع جمعية يونيسون الفرنسيةبفرنسا
مقر ، 2016مايو  27الســـــــــــــياحة الثقافية في مكافحة ظاهرة اإلرهاب"، عقد منتدى تحت عنوان: "دور  .3

بالتعاون مع الغرفة التونســـــية اإليطالية للتجارة والصـــــناعة، ورابطة االتصـــــال في ، إدارة الثقافة المنظمة
 .المتوسط

 

 في مجال العلوم والبحث العلمي:
 13نظومات التربوية العربية: الواقع واآلفاق"، تنظيم "المنتدى اإلقليمي األول حول تدريس العلوم في الم .1

التعاون مع: المركز الدولي للتكوين ، إدارة العلوم والبحث العلمي بتونس –الحمامات ، 2016يوليو 15-
نســـا. ومؤســـســـة جامعة بورغونيا بفر و التربوي )ســـيفوب(، والمعهد العالي للتربية والتكوين المســـتمر بتونس، 

 .فرنسا-نس، ومركز جورج شفروييهتو  -شباب من أجل العلوم
ــــــــــــــــ "مســـابقة الجزري للمشـــاريع اإلبداعية الشـــابةالمشـــاركة في  .2 ديســـمبر  3، ”2016 تحكيم الدورة الثانية لـ

 جمعية أوزيريس" بالتعاون مع جامعة المنار وكلية العلوم بتونس، وبيت، نستو  -، جامعة المنار2016
 .الحكمة بقرطاج

 

 ل:في مجال المعلومات واالتصا
التمكن و (، Moocمتابعة درس إنترنت مفتوح عالي االستقطاب )ل طيلة ست ة أسابيع تدريب عبر االنترنت .1

نتــاج الت طبيقــات الجو الــة،  ، عبر 2016يوليو-ايوطــالــب تونســــــــــــــي، مــ 500لفــائــدة من مهــارات تطوير وا 
الجمهورية قتصاد الرقمي بوزارة تكنولوجيا االتصال واالاالنترنت، إدارة المعلومات واالتصال بالتعاون مع 

 .التونسية
ورشـــــــــــة عمل شـــــــــــبه إقليمية حول التحديات التشـــــــــــريعية للنفاذ إلى المعلومات وتداولها في دول المغرب  .2

 .يسيسكومنظمة اإل، مقر المنظمة، المنظمة بالتعاون مع 2016مايو  31-30، العربي
، مقر المنظمة، المنظمة 2016أكتوبر 19- 17، تنشـــــــــــــيط دورة تدريبية لفائدة العاملين باللجان الوطنية .3

 .يسيسكومنظمة اإلبالتعاون مع 
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لي االستقطاب س اإلنترنت المفتوح عاو تدريبية حضورية لتقييم مدى استيعاب المتدر بين لد ر ات دور  تنيظم .4
راس واختيار الفكرة وصــياغة كتطوير تطبيق جوال، مشــروع لتقديم محاضــرات تهم الجانب االقتصــادي و 

، مقر 2016أكتوبر ونوفمبر ، خطط األعمال والجوانب الربحية وكيفية تقديم المشــــــــــــــروعالشــــــــــــــروط وم
وزارة تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي بالجمهورية المنظمة، إدارة المعلومات واالتصال بالتعاون مع 

 .التونسية
ت هــذه ، وقــد انطلقــمرحلــة التــأطير والمتــابعــة لتطوير التطبيقــات الجوالــةتنظيم دورات تــدريبيــة ضــــــــــــــمن  .5

، مقر المنظمة، 2016وفمبر ن-، اكتوبرالمرحلة مباشــــــــــرة بعد االنتهاء من مرحلة التدريب عبر اإلنترنت
 وزارة تكنولوجيا االتصال واالقتصاد الرقمي بالجمهورية التونسيةإدارة المعلومات واالتصال بالتعاون مع 

 ،عداد مجموعة من الدروس التعليمية، إلجئينمحور الال –بداع التكنولوجي لألطفال ورشــــــــــــــة اإلتنظيم  .6
دارة التربية ، مقر المنظمة، إدارة المعلومات واالتصال و 2016أكتوبر  21  اكمؤسسة كرياتبالتعاون مع ا 

 في منتدى اســتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصــال في تطوير التعليم العالي تينمســتدير  مائدتينتنشــيط  .7
 .بالمكتب اإلقليمي لمنظمة اليونسكو ببيروتلبنان،  –وت ، بير 2016نوفمبر  7، بلبنان

 22- 21 ،حول الموارد التعليمية المفتوحة وســــــبل تطويرها والنهوض بها في الدول العربيةورشــــــة عمل  .8
مكاتب و مكتب اليونســــــــــــــكو بالقاهرة مع المنظمة بالتعاون والشــــــــــــــراكة األردن،  –، عمان 2016نوفمبر

 ظمة اليونسكو المقر الرئيسي بباريس.اليونسكو بعم ان وببيروت ومن
، 2016ديســمبر 3-  2،تنشــيط ندوة حول نفاذ األشــخاص ذوي اإلعاقة لتكنولوجيا المعلومات واالتصــال .9

 .مركز مدى بقطر واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلومقطر، المنظمة بالتنسيق مع -الدوحة
 

 في مجال المخطوطات:
 31 -26(، لم المخطوط العربي )ضــــــــــــــمن منظومــــــة دورات الكوديكولوجيــــــا العربيــــــةعحول دورة  .1

 .مصر، معهد المخطوطات العربية –، القاهرة 2016يوليو
 مصــــــــــــــر، معهد المخطوطات العربية –، القاهرة 2016وليو ، يثالث دورات حول تحقيق النصــــــــــــــوص .2

 .بالتعاون مع مركز إيسام بتركيا
مصـــــر، معهد  –، القاهرة 2016غســـــطس أ 25 -20، حقيق النصـــــوصالورشـــــة التدريبية الثانية في ت .3

 .بالتعاون مع بيت السناري بمكتبة اإلسكندرية المخطوطات العربية
مصـــــــر، معهد  –، القاهرة 2016أغســـــــطس  18، محاضـــــــرة تثقيفية حول المخطوط وصـــــــنعة التحقيق .4

 .المخطوطات العربية
 

 في مجال تعليم اللغة العربية:
 ( طالبًا من دولة إندونيســـــيا46) قبول:لعداد اللغوي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها برنامج اإل تنفيذ .1

، مقر معهد 2016ديســــــــــــمبر -، مايومن جنســــــــــــيات مختلفةطالبا ( 61)و ( طالبًا من الصــــــــــــين20)و
 .الخرطوم الدولي للغة العربية

، جزرالقمر، معهد 2016فمبر نو  28-20، إجراء مسح ودراسة لوضع اللغة العربية في جمهورية القمر .2
 .الخرطوم الدولي للغة العربية
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 في مجال تنسيق التعريض:
يونيو  1، تنظيم محاضــــــــرة بكلية اآلداب والعلوم اإلنســــــــانية بالرباط بعنوان "ألي شــــــــيء تصــــــــلح المعاجم" .1

 .بالتعاون مع ماستر اآلداب العربي والمثاقفةالمغرب، مكتب تنسيق التعريب -الرباط، 2016
يم ندوة بمناســــــــــبة اليوم العالمي للغة العربية، تحت شــــــــــعار: "لغتنا العربية: تراث وحضــــــــــارة". وتنظيم تنظ .2

صدارات المركز الثقافي المصري ومعرض للخط العربي  15 ،معرض إلصدارات مكتب تنسيق التعريب وا 
 .المركز الثقافي المصري مكتب تنسيق التعريب بالتعاون معمقر ، 2016ديسمبر 

 

 ل التعريض والترجمة والت ليف والنشر:في مجا
، مقر المركز العربي للتعريب والترجمة 2016ديسمبر -كتب لمصلحة إدارات المنظمة، مايو 5ترجمة  .1

 .والتأليف والنشر
 

 في مجال العمل الموسوعي:
نظمة، ، مقر الم2016ديسمبر  –، مايو إعداد نسخة إلكترونية لكتاب تاريخ األدب العربي لكارل بروكلمان .1

 .مشروع الموسوعة العربية
 

 أنشطة شاركت فيها المنظمة:
عربية التي تنظمها المنظمات الالفعاليات و  األنشطةالحضور والمشاركة في تحرص المنظمة على 

الخارجية  ةاألنشط. وتبين الجداول التالية المنظمةمجاالت عمل واإلقليمية والدولية وذات العالقة ب
 : 2016ديسمبر  31مايو إلى  1الفترة من ها خالل التي تمت المشاركة في

 

 مشاركات إدارة التربية:
هة إلى الطلبة العرب في األراضــــــــــــــي العربي ة  :"لجنة الشــــــــــــــؤون التربوي ة لفلســــــــــــــطين .1 البرامج التعليمي ة الموج 

 .األمانة العام ة لجامعة الدول العربيةمصر، -القاهرة، 2016مايو  25-24، المحتل ة"
، 2016يونيو  11-9 التشــــــــــاوري األول مع اليونســــــــــيف حول المهارات والتربية على المواطنة"،"االجتماع  .2

 .اليونسيف، منظمة األردن -عمان
 -باريس، 2016ســــــــــــــبتمبر  8و7 محو األمي ة"، –"حفل اإلعالن الرســــــــــــــمي عن التحالف العالمي للقرائي ة  .3

 .اليونسكوفرنسا، منظمة 
هة إلى الطلبة العرب في األراضــي العربي ة المحتال :لجنة الشــؤون التربوي ة لفلســطين .4 ، ل ةبرامج التعليمي ة الموج 

 .األمانة العام ة لجامعة الدول العربيةمصر، -القاهرة، 2016أكتوبر  22-27
والمســـؤولين عن شـــؤون التربية والتعليم بوكالة األمم  75"مجلس الشـــؤون التربوي ة ألبناء فلســـطين في دورته  .5

مصــر، -القاهرة، 2016نوفمبر  10-6وتشــغيل الالجئين الفلســطينيين في الشــرق األدنى"،  المت حدة إلغاثة
 .األمانة العام ة لجامعة الدول العربية
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 14-13، "االجتماع الثالث لفريق الدعم اإلقليمي بشــــــــــــــأن الهدف الرابع من أهداف التنمية المســــــــــــــتدامة" .6
اإلقليمي للتربية ببيروت( بالتعاون مع مكتب  اليونســــــــكو )المكتب، منظمة األردن -عم ان، 2016ديســــــــمبر

 .التربية العربي لدول الخليج
 اليونسكوفرنسا، منظمة  -باريس، 2016ديسمبر 15- 14، االحتفال باليوم العالمي للغة العربي ة" باريس .7
ا"،  .8 ان، 2016ديســــــــــــــمبر 30-29"المنتدى اإلقليمي حول إعداد المعلم العربي معرفي ا ومهني  ، األردن– عم 

 .الجامعة العربي ة المفتوحة
 

 الثقافة: مشاركات إدارة
 .، باريس، معهد العالم العربي2016سبتمبر  23-20اجتماع تنسيقي بمهعد العالم العربي،  .1
قطر، مؤســســة  – الدوحة، 2016أكتوبر  12، المشــاركة في مراســم حفل توزيع جائزة كتارا للرواية العربية .2

 .قطر –كتارا 
 -، بـاريس2016نوفمبر 3-2، ؤتمر الـدولي حول "المتـاحف ومواقع التراث العـالمي"المشـــــــــــــــاركـة في الم .3

 .واليونسك فرنسا، منظمة
، برلين، المعهد األلماني 2016نوفمبر  23زيارة عمل وتوقيع مذكرة تعاون مع المعهد األلماني لآلثار،  .4

 .لآلثار
تام وفعاليات اخت"المســــــــلك األموي" لمشــــــــروع المشــــــــاركة في االجتماع التنســــــــيقي األخير للجنة التســــــــيير  .5

 .لبنان، بلدية جبيل بيبلوس، والجامعة اللبنانية األمريكيةجبيل، ، 2016ديسمبر 20-18، المشروع
 

 مشاركات إدارة العلوم والبحث العلمي:
– القاهرة، 2016مايو 25-24في فعاليات المؤتمر العربي لإلبداع واالبتكار والتنافســـــــــــــية،  المشـــــــــــــاركة .1

 .منظمة العربية للتنمبة الصناعية والتعدين، ومركز بحوث وتطوير الفلزات بمصر، المصر
 19-18في فعــاليــات مؤتمر التنميــة المســــــــــــــتــدامــة واألمن القومي بــدول المغرب العربي،  المشـــــــــــــــاركــة .2

 .، تونس، مركز جامعة الدول العربية بتونس2016يوليو
أسـتانا، ، 2016سـبتمبر 27- 26لوجيا واالبتكار"، في "المنتدى الدولي في مجال العلوم والتكنو  المشـاركة .3

 .، منظمة االيسيسكو بالتعاون مع برلمان جمهورية كازخستانكازاخستان
األمانة مصـــر،  –، القاهرة 2016أكتوبر 13-9، للمجلس الوزاري العربي للمياه (8)المشـــاركة في الدورة  .4

 .جامعة الدول العربيةلالعامة 
( للجنة الفنية العلمية االســـتشـــارية للمجلس الوزاري العربي للمياه على 14ع )أعمال االجتماالمشـــاركة في  .5

 األمانة العامة لجامعة الدول العربيةمصر،  –، القاهرة 2016أكتوبر 11-9، مستوى كبار المسؤولين
 مصر، –، القاهرة 2016أكتوبر  12 االجتماع اإلجرائي للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، .6

 .األمانة العامة لجامعة الدول العربية
األمانة العامة لجامعة مصــــــــــــــر،  –، القاهرة 2016أكتوبر  13، للمجلس الوزاري العربي للمياه 8الدورة  .7

 .الدول العربية
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في فعاليات اجتماع الخبراء حول ســـبل تعزيز االبتكار من أجل التنمية المســـتدامة الشـــاملة في المشـــاركة  .8
، لجنــة األمم لبنــان-بيروت، 2016نوفمبر 2-1، ""تحفيز التعــاون وجســــــــــــــر الفجوات"المنطقــة العربيــة: 

 المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا )االسكوا(.
 

 مشاركات إدارة المعلومات واالتصال:
في المنتدى اإلقليمي حول "تكنولوجيا المعلومات واالتصــــال في أنظمة التعليم العالي في الدول المشــــاركة  .1

المكتب اإلقليمي لمنظمة لبنان،  –، بيروت 2016نوفمبر 8-7، لعربية: الوعود والممارســــــــــــــات الفعالة"ا
 .اليونسكو ببيروت

 .المساهمة في مشروع البوابة العربية للمعلومات .2
 

 مشاركات معهد البحوث والدراسات العربية:
 .االمارات-أبوظبي، 15المشاركة في مؤتمر فكر  .1
 األردن.-، عمانالعربي الصيني في األردنالمشاركة في المنتدى  .2
 .جامعة الدول العربيةلاألمانة العامة مصر، -، القاهرةالمشاركة في مؤتمر اإلرهاب والتنمية االجتماعية .3
 .، المنظمة بالتعاون مع االيسيسكوالمشاركة في الندوة الدولية حول التسامح في تونس .4
 .جامعة الدول العربيةلاألمانة العامة مصر، -اهرة، القالمشاركة في ملتقى وزراء اإلعالم العرب .5
 .ةجامعة الدول العربيلاألمانة العامة مصر، -، القاهرةالمشاركة في مؤتمر المياه العربية تحت االحتالل .6

 

 :معهد الخرطوم الدولي للغة العربيةمشاركات 
، المجلس الدولي اإلمارات -دبي، 2016مايو  7-4، المشــــاركة في المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية .1

 .للغة العربية
 19-18، المشـــــــــــــــاركــة في ورشـــــــــــــــة عمــل حول الخطــاب الــديني ودوره في التصـــــــــــــــدي لظــاهرة اإلرهــاب .2

 .األمانة العامة لجامعة الدول العربيةمصر، -، القاهرة2016أغسطس
ة العامة األمانمصــــــر، -، القاهرة2016ديســــــمبر  18-15، المشــــــاركة في الندوة حول التنمية المســــــتدامة .3

 .لجامعة الدول العربية
 مناهد منظمة ،زنجبار، قيمت لموجهي ومفتشــــــــــي تعليم اللغة العربيةأمشــــــــــاركة في الدورة التدريبية التي ال .4

 .السعودية
 

 :العربية المخطوطات مشاركات معهد
، 2016و ماي 1 –إبريل 26، والدورة التدريبية المشــــاركة في أعمال المؤتمر الدولي للوثائق والمخطوطات .1

 .اماليزي
المجلس االمـارات، -، دبي2016مـايو 7-3، للغـة العربيـة بـدبي الـدوليالمشـــــــــــــــاركـة في أعمـال المجلس  .2

 .للغة العربية بدبي الدولي
، 2016أكتوبر 9 –ســـــبتمبر  28المشـــــاركة في معرض عمَّان الدولي للكتاب )الدورة الســـــادســـــة عشـــــرة(،  .3

 .ضمن جناح مكتبة اإلسكندريةاألردن، -عمان
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 .مصر -بور سعيد، 2016 أكتوبر 26-24، المشاركة في دورة الثقافة اإلسالمية والعربية .4
 .، تركيا2016نوفمبر  20 -18ا، المشاركة في أعمال مؤتمر طاشكبري زاده بتركي .5
 .، مقر المنظمة، إدارة الثقافة2016ديسمبر  20 -18 المشاركة في احتفالية باليوم العالمي للغة العربية، .6

 

 كتض تنسيق التعريض:مات مشارك
المشــــــاركة في االجتماع التنســــــيقي للشــــــركاء الدوليين الممثلين بالمغرب المســــــهمين في برامج التربية غير  .1

 .مديرية التربية غير النظامية بالرباطالمغرب، -الرباط، 2016 يوليو 18، النظامية
-الرباط، 2016أكتوبر  5-4و، لاليســـــــيســـــــك المشـــــــاركة في الدورة الســـــــابعة والثالثين للمجلس التنفيذي  .2

 .يسيسكوالمغرب، اإل
، 2016أكتوبر 20-16، المشــــــــــــاركة في مؤتمر الممارســــــــــــات البرلمانية الفاعلة في ظل التغيرات الدولية .3

 .مركز القادة للتدريبالمغرب، -الرباط
ــاقيــة اإلطــار  .4  18-7، لألمم المتحــدة بشـــــــــــــــأن تغير المنــا  يــةالمشـــــــــــــــاركــة في مؤتمر األطراف في االتف

 .المغرب، منظمة االمم المتحدة-مراكش، 2016نوفمبر
ديســـمبر  15، المشـــاركة في الندوة العلمية التي نظمت تحت عنوان "اللغة العربية وتحديات الثورة الرقمية" .5

 .شعبة اللغة العربية بمركز تكوين مفتشي التعليم بالرباطالمغرب،  -الرباط، 2016
 الدار، 2016ديســــــمبر 22- 20، ة واتفاقيات عقود التصــــــنيعالمشــــــاركة في ندوة حول الملكية الصــــــناعي .6

ية تعاون مع المركز اإلســـــــــالمي لتنمالالمنظمة العربية للتنمية الصـــــــــناعية والتعدين بالمغرب، -البيضـــــــــاء
 التجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

المجلس الدولي االمارات، -دبي، 2016مايو 7- 4، المشــــــــاركة في المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية .7
 .للغة العربية

 

 مشاركات المركز العربي للتعريض والترجمة والت ليف والنشر:
ســــــوريا، مجمــــــع -، دمشــــــق2016ديســــــمبر  18المشــــــاركة فــــــي احتفــــــال اليــــــوم العــــــالمي للغــــــة العربيــــــة،  .1

 اللغة العربية بدمشق
لبنـــــان، المنظمـــــة -، بيـــــروت2016، المشـــــاركة فـــــي اجتمـــــاع مجلـــــس أمنـــــاء المنظمـــــة العربيـــــة للترجمـــــة .2

 العربية للترجمة
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  أنشطة المدير العام 

يم التعاون ق وترســيخاإلقليمية والدولية، العربية و المنظمات و في إطار تعزيز التواصــل مع الدول 
التعريف بأنشـــــطة المنظمة وحشـــــد الدعم والتأييد لها، يجابية معها، و وثقافة الشـــــراكة الفاعلة واإل

 والفعاليات، تمثلت في اآلتي: األنشطةعدد من العام بالمنظمة ممثلة بمديرها قامت 
 

 في الفعاليات ةالمشارك
أشــرف المدير العام بمقر المنظمة على تدشــين مرصــد التراث العمراني والمعماري، يوم  .1

، بحضور وزير الشؤون الثقافية ووزير التربية وكاتب الدولة لدى وزارة 2016أكتوبر  3
ن المحليــة والبيئــة ومجموعــة من الوالة وعــددا من الــدبلومــاســـــــــــــيين المعتمــدين الشـــــــــــــؤو 

 بالجمهورية التونسية.
من مؤتمر اآلثار والتراث الحضــــــــــاري في  22أشــــــــــرف المدير العام على إنعقاد الدورة  .2

، والــذي 2016نوفمبر  10إلى  8الوطن العربي، وذلــك بــدولــة الكويــت في الفترة من 
 ون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت.بالتعا المنظمةنظمته 

شـــــــــارك المدير العام في الدورة الثالثة لملتقى أيام المنظمات الدولية، الذي نظمه مكتب  .3
 .2016ديسمبر  5و 4، يومي الخليج بمقره في الرياض التربية العربي لدول
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ي الوطن فشـــر لوزراء التربية والتعليم شـــارك المدير العام في افتتاح أعمال المؤتمر العا .4
 .2016ديسمبر 10ة بعمان يوم ي، الذي استضافته المملكة األردنية الهاشمالعربي

 

اختتام الدورة العشـــــــــــرين لمؤتمر الوزراء المســـــــــــؤولين عن الشـــــــــــؤون الثقافية في الوطن  .5
 الجمهورية رئيسإشــــراف ســــيادة  ت، تح2016ديســــمبر 15العربي، بمقر المنظمة يوم 

 بحضور األمين العام لجامعة الدول العربية.و التونسية، 
 

 االستقباالت
وفدا رفيع المســتوى من جمهورية الصــين،  2016أغســطس  5اســتقبل المدير العام يوم  .1

ترأســـــــه الســـــــيد زهو كي، المدير العام المســـــــاعد المكلف بقســـــــم العالقات الثقافية بوزارة 
مخطط هيكلي لبرامج تعاون وشـــــــــــــراكة بين الثقافة الصـــــــــــــينية. وتم االتفاق على تقديم 

 .المنظمةالحكومة الصينية و 
، الدكتور خالد الســـــــليطي، المدير العام 2016ســـــــبتمبر  30اســـــــتقبل المدير العام يوم  .2

 لمؤسسة كتارا، وبحث الطرفان سبل التعاون في مجاالت مختلفة.
ســــــــــتوى، اجتماع تنســــــــــيقي رفيع المعلى  2016أكتوبر  27يوم أشــــــــــرف المدير العام  .3

عام ضـــم المدير ال لمؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم في الصـــومال، الراعيةألطراف ل
للمنظمة والمدير العام لمنظمة اإليسيسكو ووزير التربية والتعليم في دولة الكويت ووزير 

 التربية والثقافة والتعليم العالي في جمهورية الصومال.
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 3نظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر يوم استقبلت المنظمة األمين العام للم .4
، وذلك في إطار التشـــــــــــاور والتنســـــــــــيق بين المنظمتين فيما يخص دعم 2016نوفمبر 

 تعليم األطفال الالجئين في مناطق النزاع.
، وزير التربية والثقافة والتعليم العالي في 2016ديســــمبر  14اســــتقبل المدير العام يوم  .5

وتناول اللقاء التحضــــــــيرات الجارية لتنظيم مؤتمر المانحين لدعم جمهورية الصــــــــومال، 
 قطاع التعليم في الصومال.

 
 

 اللقاءات والمعتمرات الصحفية
، تركز حول موافقة 2016يوليو  29عقد المدير العام مؤتمرا صحفيا بمقر المنظمة يوم  .1

 .لصوماللدعم التعليم في ا المنظمةدولة الكويت على احتضان واستضافة مبادرة 
، مع مجموعة من اإلعالميين 2016أغسطس  5عقد المدير العام مؤتمرا صحفيا، يوم  .2

والصــــــحفيين، من تســــــع وســــــائل إعالمية من جمهورية الصــــــين، منها صــــــحف وجرائد 
، إضــــــــــــــافة إلى التلفزيون الصـــــــــــــيني الناطق باللغة العربية الكترونيةإلكترونية ومواقع 

CCTV. 
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 8يوم حوارا مع المدير العام رنامج حوارات الشـــــــــرق، إذاعة الشـــــــــرق، ضـــــــــمن بأجرت  .3

 .2016سبتمبر 
 .2016سبتمبر  21في برنامجها )نقاش(، المدير العام يوم  24استضافت قناة فرانس  .4
على قناة دبي األولى، حلقة خاصــة يوم  بثالذي ي ،خصــص البرنامج الثقافي "مدارات" .5

المدير العام  فيه ، واســــــــتضــــــــافت""أمة تقرأ هي أمة ال تمو ، بعنوان 2016أكتوبر  4
 للمنظمة.

 ئيسر اإلمارات العربية المتحدة، ب -، في دبي2016نوفمبر  20التقى المدير العام يوم  .6
المجلس الوطني االتحادي، وعضـــــــــــو مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي لبنك المشـــــــــــرق 

في  حيــةبــدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ودار اللقــاء حول رؤيــة الطرفين اإلصـــــــــــــال
 مجاالت التربية والتعليم.

 

 الزيارات 
، مقر األمــانــة العــامــة لجــامعــة الــدول العربيــة 2016يوليو  11زار المــدير العــام يوم  .1

ة حرص المنظمـ عن لـهعبر التقى مع األمين العـام لجـامعـة الـدول العربيـة و و ، بـالقـاهرة
 يلة.لقيم العربية األصعلى التعاون التام مع جامعة الدول العربية بما يعزز الثقافة وا
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التقى معهد العالم العربي بباريس، و بزيارة  2016ســـــــــــــبتمبر  23المدير العام يوم قام  .2
رئيســــه الســــيد جاك النل، وتناول اللقاء ســــبل التعاون بين الطرفين في مجاالت الثقافة ب

 والفنون وتعليم اللغة العربية.
 

 التكريم والجوائز
، بدولة اإلمارات العربية المتحدة، جائزة الشــــــيخ 2016مايو  5اســــــتلم المدير العام يوم  .1

محمد بن راشـــــــد للغة العربية، في إطار تكريم خاص ألنشـــــــطة ومشـــــــاريع المنظمة في 
 مجال النهوض باللغة العربية وخدمتها.

 
 

 المواقف والبيانات
، بيانا عبرت فيه عن تقديرها للجهود التي 2016أكتوبر  17أصــــــــــــــدرت المنظمة يوم  .1

القرار ى لفي المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو ع هاالمجموعة الدولية، وتصويت تبذلها
الذي تقدمت به المجموعة العربية حول بطالن العالقة التاريخية بين الشـــــــــعب اليهودي 

عتداءات اإلســــــــرائيلية واألماكن المقدســــــــة في مدينة القدس المحتلة. وأدانت المنظمة اال
 نية في األراضي الفلسطينية المحتلة.المتزايدة على المعالم الدي

أكتوبر،  17بيانا، يؤكد أهمية يوم الوثيقة العربية، الذي يصادف يوم  المنظمةأصدرت  .2
 من كل عام.
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 2016أكتوبر  26أشـــادت المنظمة باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لليونســـكو يوم  .3
للجنة التراث  40أشغال الدورة القرار الخاص بالبلدة القديمة في القدس وأسوارها، خالل 

 العالمي.
مع مكونات المجموعة الدولية اليوم الدولي للتضــــــــــــــامن مع الشـــــــــــــعب أحيت المنظمة  .4

 29إلى تخليده، في  1977الفلســطيني، الذي دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
 نوفمبر من كل عام. وأصدرت المنظمة بيانا بهذه المناسبة.

صـــــادف يحتفال باللغة العربية، الذي ا بمناســـــبة اليوم العالمي لالأصـــــدرت المنظمة بيان .5
 .2016ديسمبر  18يوم 

، 2016ديســــمبر  23، الصــــادر بتاريخ 2334رحبت المنظمة بقرار مجلس األمن رقم  .6
ل إلى وقف فوري وتام لك والذي دعت فيه المجموعة الدولية الكيان الصــــهيوني الغاشــــم

 طينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.ستيطان باألراضي الفلسأنشطة اال
ثمنت المنظمة تأكيد المديرة العامة لمنظمة اليونســـــــــــــكو على أهمية القدس بالنســـــــــــــبة  .7

دراج مدينة القدس ،للديانات الثالث: المســـــــيحية، اإلســـــــالم، واليهودية  والتعايش بينها وا 
 على قائمة التراث العالمي لإلنسانية.
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 ماالتفاقيات ومذكرات التفاه

 مجال االتفاق  نو  االتفاق  ر.م

1 
مذكرة تفاهم مع وزارة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد 

 الرقمي بالجمهورية التونسية
شاب  500بناء القدرات في مجال تطوير التطبيقات الجوالة بتدريب 

 تونسي من طلبة وخريجي اختصاص تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 للتراث التونسياتفاق مع المعهد الوطني  2
التزام المنظمة بالمحافظة على اللوحة الفسيفسائية المكتشفة بموقع قرطاج 
األثري، التي تسلمتها من الجمهورية التونسية، وعدم تغيير مكان 

 عرضها.

3 
مذكرة تفاهم مع مؤسسة مدينة أفريقيا التكنولوجية 

 بالخرطوم
ت المنظمة من خدما التعاون في مجاالت العلوم والبحث العلمي، وتمكين

 الحاسب العمالق الذي تمتلكه مدينة أفريقيا.

4 
مذكرة تفاهم مع المركز اإلقليمي العربي للتراث 

 العالمي
توحيد تصورات الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة لحفظ التراث العالمي 

 في الوطن العربي

5 
مذكرة تعاون وشراكة مع مركز الملك عبداهلل بن 

 دولي لخدمة اللغة العربيةعبدالعزيز ال
تعزيز الشراكة بين المؤسستين لخدمة اللغة العربية والعمل على نشرها 

 وتعليمها وتعلمها من خالل تنفيذ مشروعات مشتركة

6 
اتفاقية إطارية مع المجلس الدولي للمعالم والمواقع 

 )إيكوموس(

دمة خ توطيد عرى عالقات الشراكة والتعاون االستراتيجي بين الجانبين
لألهدافة المشتركة في مجال صيانة التراث الثقافي وتثمينه وترويجه 

 والتصرف فيه وتقاسم البحوث والمعلومات

7 
مذكرة تفاهم مع جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء 

 فيونشر ثقافة التميز التعليمي والمعر  تحسين جودة التعليم التعليمي المتميز

 إذاعات الدول العربيةمذكرة تفاهم مع اتحاد  8

تعزيز التعاون والتنسيق في مجال إنجاز الدارسة الخاصة بإنشاء "قناة 
األلكسو الثقافية"، واالستفادة من شبكة التبادالت اإلخبارية والبرامج التي 
تعرف بالحضارة العربية والتواصل مع الجاليات العربية المقيمة في 

 بيةالخارج، وخاصة برامج تعليم اللغة العر 

تركة في م جائزة مشيالتعاون في مجاالت التربية والثقافة والعلوم، وتقد س،العالم العربي بباريمع معهد تكميلي تعاون  اتفاق 9
 مجال البحث العلمي

10 
 والمعهد األلماني لآلثار في المنظمةمذكرة تفاهم بين 

 برلين 
ي في البلدان ر ، بهدف حماية التراث الثقافي واألثمشتركةتنفيذ مشروعات 

 العربية والمحافظة عليه، وتوفير الخبرة الرقمية الالزمة لحفظه.

 تثمين التراث الثقافي والعمل على التعريف به في كامل الدول العربية. تفاقية إطارية مع مؤسسة كمال األزعر  11

12 
جامعة المستقبل و  معهد الخرطومبين مذكرة تفاهم 

 ينالوافدالجامعة من  اللغة العربية لطالبعليم توفير برامج في ت السودان ب

13 
اتفاقية أداء عمل بين المركز العربي للتعريب والترجمة 

 ترجمة عدد من الكتب لمصلحة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والتأليف والنشر ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي



  

- 48 - 
 

 

  

 



الجزء الثاني:
 الفترة من 1 يناير 2017 وحتى 31 ديسمبر 2017
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  وأهدافها الخطة محاور وبرامج
( محاور رئيسية، تفرع عنها 8( ثمانية )2022-2017نت الخطة االستراتيجية للمنظمة )تضم  

 .للتنفيذ خالل سنوات الخطة الست ( نشاطا مقترحا210حوالي )على ( برنامجا احتوت 36)
غايات  رامج إلى تحقيقوتعتبر هذه المحاور موجهات لعمل المنظمة وسياساتها، فيما هدفت الب

لى بلورة ميادين ومجاالت تدخل تستجيب  ونتائج عملية تلبي احتياجات المجتمعات العربية، وا 
عات قطاعات التربية والثقافة والعلوم بالدول العربية. وفيما يلي سرد موجز لمحاور الخطة لتطل  

 وبرامجها.
 

 

ل: مجاب: (1-2) رقم جدولال  هة التحديات التي تواجه الوطن العربي في ميادين الفكر والثقافةبرامج وأهداف المحور األو 

 هدف البرنامج البرنامج
 المعسسات التربوية دور تفعيل .1

 .يةالعرب الهوية في صيانة والثقافية
 الوطن اءالعربية ألبن الهوية في صـــيانة والثقافية المعســـســـات التربوية دور تفعيل
 .العربي

ش التعايلتعزيز  االجتماعي التثقيف .2
 .البناء المشترك والحوار

 المهــارات االجتمــاعيــة شـــــــــــ نهــا تنميــة من فــاعلــة تنفيــذ برامج من الــدول تمكين
 سرياأل التعامل والحوار ومهارات التعايشرات امه وبخاصة لدى أبنائها والثقافية

تنمية الثقافة العلمية للطفل العربي في  .3
 عالم متطور

دة المعســــســــات المعنية بالطفولة في الدول توفير أدوات فاعلة من شــــ نها مســــاع
 العربية على تقديم برامج أكثر فاعلية لتنمية الثقافة العلمية لألطفال

 .الثقافية العربية السياسات تنسيق .4
 عن المســـــــــعولة بين القيادات والتنســـــــــيق العربي المشـــــــــترك الثقافي العمل دعم

 البرامجب ستشارات المتعلقةوتوسع قاعدة اال العربي، في الوطن الثقافية السياسات
 .وتقييمها تنفيذها ومتابعتها آليات الثقافية لتحسين

 .التراث حماية .5
 الدراســـــــات والبحوث وتشـــــــجيع على التراث للمحافظة العربي المشـــــــترك الثقافي العمل دعم

 .به لمعرفةونشر ا وحمايته التراث العربي صيانة في القدرات العربية وبناء األثرية والتراثية،

 يزاإلبدا ، والتم مجاالت الثقافية في معسـسـاتها االرتقاء ب داء في الدول مسـاعدة الثقافي العربي باإلبدا  االرتقاء .6
 .وخارجه الوطن العربي داخل اإلبداعات الثقافية إلبراز بتطوير أدائها والعناية

 في مجال الجهود العربية تعزيز .7
 .المخطوطات

 بما المخطوطات؛بالخاصة  ونشر الثقافة هب عنايةوال المخطوط العربي على الحفاظ
 والثقافة الدولية. الفكر ساحات العربي في التراث يعكد حضور

تنسيق الجهود العربية في التعريض  .8
صدار المعاجم.  وا 

تنســــــيق الجهود بين المنظمة والجهات المماثلة في الدول األعضــــــاء مثل: مكتض 
لترجمــة والمجــامع اللغويــة؛ لزيــادة فــاعليـة التربيــة العربي لــدول الخليج، ومعــاهــد ا

برامج الترجمة والتعريض بما يحقق األهداف المرجوة منها، ووضــــع آليات مناســــبة 
 لتحقيق ذلك مثل: المعتمرات والدراسات والبحوث وورش العمل وغيرها.
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 والتحديات المتغيرات في ظل ونشرها وتعلمها اوتطوير تعليمه العربية اللغة : خدمة(: برامج وأهداف المحور الثاني2-2الجدول رقم )

 هدف البرنامج البرنامج
 طرائقو  اللغة العربية تعليم أساليض تقويم .9

 .تعلمها
 رائقلتقييم ط تطورةم وضع أساليض من العربية مناهج اللغة ُمصممي تمكين

 .وتعلمها اللغة واستراتيجيات تعليم
ـــــة  مـــنـــــاهـــج تـــطـــويـــر .10 الـــلـــغـــــة الـــعـــربـــي

في  تدريســــــــها وطرائقاســــــــتراتيجياتها 
 التعليم في ىاألول الثالثة الصـــــــــفوف

 .العام

 ها،واســــــتراتيجيات تدريســــــ اللغة العربية لمناهج تطبيقية متطورة نماذج بناء
 ؛يةمن المرحلة االبتدائ ىاألول الصــــــفوف الثالثة في تعليمها وتعل مها وطرائق
 .عليها الطلبة إقبال تعليمها وزيادة لتيسير

 للنـاطقين عربيـة وتعلمهـاال اللغـة تعليم .11
 .بغيرها

 بما تدريســـــــــها؛ وطرائق بغيرها للناطقين العربية اللغة تعليم هجامن تطوير
 والحرص جمالياتها، وتذوق مهاراتها متعل مواصـــــــلة على إقبالهم من ديز ي

 .بها والتعامل استخدامها على
 

 العربي القومي األمن تعتر  التي التحديات : مواجهة(: برامج وأهداف المحور الثالث3-2الجدول رقم )

 هدف البرنامج البرنامج
 األمن مواجهة تحديات في المعلمون .12

 .القومي العربي

 لتيا مواجهة التحديات في عنصــــًرا فاعال ليكون المعلم العربي بدور االرتقاء
بل عليها، العربي بالوقوف القومي تعتر  األمن عها م التعامل ومعرفة ســـــــــُ

 .الطلبة لديه ولدى سلوًكا ذلك وترجمة
معسسات التعليم والبحث العلمي في  .13

 خدمة األمن الغذائي العربي
تمكين الدول من تفعيل دور معســـــــــســـــــــات التعليم والبحث العلمي فيها في 

 معالجة قضايا األمن الغذائي.

إدارة األزمات ورفع كفاية المعسسات  .14
 التعليمية والتربوية في التعامل معها.

تعليمية والتربوية في الدول األعضــاء من إدارة األزمات تمكين المعســســات ال
 وتحسين أدائها في مواجهة ما ينجم عنها من آثار.

 تحسين جودة التعليم .15
تمكين الدول األعضـــــاء من إعداد برامج ذات أثر في تحســـــين جودة التعليم 
بمعســـســـاتها التعليمية والتربوية؛ بما ينعكس على برامج التنمية االقتصـــادية 

 جتماعية الشاملة.واال
 ترادق والسياسات وتنمية النظم تطوير .16

التربوية  المعسسات العاملين في
 .والتعليمية

النظم  تطوير المعثرة في المســـــــــتجدات من متابعة األعضـــــــــاء الدول تمكين
 لالرتقاء مســتقبلية رعى وتصــورات وتكوين التربوية والتعليمية، والســياســيات

 .فيها الجودة الشاملة لتحقيق ؛التربوية والتعليمية بالعملية
توظيف التقانة في تحسين تعليم وتعلم  .17

 ذوي االحتياجات الخاصة.
تمكين الدول من تطوير أدائها في استخدام التقانة في تحقيق النمو المعرفي 

 والتعليمي والمهاري والسلوكي لذوي االحتياجات الخاصة.
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 : مكافحة األمية في الوطن العربيلرابع(: برامج وأهداف المحور ا4-2الجدول رقم )

 هدف البرنامج البرنامج
 محو األمية ســـــياســـــات تطوير .18

 .الكبار وبرامجها وتعليم
وأشــــــــكالها  ب نواعها من األمية التخلص في تطوير ســــــــياســــــــاتها من الدول تمكين

 .الكبار تعليم في مجال طموحاتها تحقق نماذج فاعلة وتبنِّي المتعددة،

في محو األمية  توظيف التقانة .19
 وتعليم الكبار.

تمكين الدول من توظيف إمكانات التقانة المعاصـــرة في مضـــاعفة جهودها في محو 
 األمية وتعليم الكبار.

دور معســـســـات التعليم العالي  .20
في مكــــافحــــة األميــــة وتعليم 
الكبـــــار في ظـــــل التوجهـــــات 

 المعاصرة.

عليم الكبار بما يحقق زيادة فعالية معســـــــــســــــــــات التعليم العالي في محو األمية وت
المواجهة الشاملة لألمية ب خطارها، في ظل المستجدات والمتغيرات التي يشهدها هذا 

 النو  من التعليم.
 

 
 

 

 

 : تطوير العالقة بين اإلعالم المعاصر والتعليم وتفعيلها(: برامج وأهداف المحور الخامس5-2الجدول رقم )

 هدف البرنامج البرنامج
لناشـــــــئة مع تحســـــــين تعامل ا .21

التقانة ووســـــــــائط التواصـــــــــل 
 االجتماعي.

من تبني برامج فاعلة من شــــ نها تحســــين تعامل الناشــــئة مع العربية تمكين الدول 
 التقانة الحديثة، ومع وسائط التواصل االجتماعي وتوظيفها فيما يفيدهم.

المــــدرســـــــــــــة في  دور تطوير .22
 .اإلعالمية التربية

 إليجابيا في التعامل وتوظيفها قدرات الطلبة اءبن تكفل وضع برامج من الدول تمكين
 .المدركة ألبعادها الناقدة لمضامينها وتنمية مهاراتهم اإلعالم، مع وسائل

ـــات اإلعالم في توظيف .23 ـــان  إمك
 ذوي االحـــتـــيـــــاجـــــات مـــجـــــال
 .الخاصة

 وأدوات الثقــافــة إمكــانــات في توظيف الــدول العربيــة وتطويرهــا جهود فــاعليــة زيــادة
ة الخاصــــ البرامج الخاصــــة، وتكثيف بذوي االحتياجات العناية صــــر فيالمعا واإلعالم

 .بهم

ــنشـــــــــــر  .24 ــيـــــل اإلعــالم وال ــع ــف ت
 اإللكتروني.

التعريف بالفكر العربي في مختلف نشــــــاطات المنظمة، ونشــــــر البحوث والدراســــــات 
النظرية والتطبيقية وتزويد العاملين في هذا المجال بالمستجدات واالتجاهات الحديثة 

 األجنبية.العربية و 

 : تفعيل دور معسسات المجتمع في التربية(: برامج وأهداف المحور السادس6-2الجدول رقم )

 هدف البرنامج البرنامج

تمويل التعليم واإلســـــــــهام  .25
 في تطويره

إيجاد برامج من شــ نها تفعيل العالقة مع معســســات المجتمع من  تمكين الدول األعضــاء
ها؛ لدعم خططها ومشـــــــــروعاتها في مجاالت التربية المدني والقطا  الخاص العاملة في

 والثقافة والعلوم.
معسـسـات المجتمع ودعم  .26

 التعليم المهني والتقني.
 قنيتتمكين الدول من زيادة فعالية معســـســـات المجتمع في دعم برامج التعليم المهني وال

 بما يعزز وظائفه وأدواره في حفز برامج التنمية الشاملة.
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 هدف البرنامج البرنامج

ــة رفع .27 ــاي في  ةاألســـــــــر  كف
 .ورعايتهم أبنائها تربية

 يف دور األســـرة ميوتعظ اســـتعادة فاعلية في أكثر برامج من تبني األعضـــاء الدول تمكين
 تمع العربيالمج يتوافق وطموحات بما تنشئتهم وتوجيههم وُحسن األبناء ورعايتهم، تربية
 .جيال الواعدةاأل إعداد نحو

 

 : تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءاتهالسابع(: برامج وأهداف المحور ا7-2الجدول رقم )

 هدف البرنامج البرنامج
 المعـاصـــــــــرة في التقـانـة توظيف .28

 .المنظمة عمل
 إحداث نقلة نوعية في عمل المنظمة باســتخدام التقانة وشــبكة المعلومات الدولية

 .الخارج تواصلها مع وتحقيق عمل إداراتها كفاية تضمن
 في إدارة المنظمة أداء تحســـــين  .29

 ألزماتا
 عن لهـا وتعيقهـا تتعر  قـد الطـارئـة التي األزمـات من مواجهـة المنظمـة ينتمك
 مشتركال ل العربيالعم ميادين في وتنفيذ خططها أهدافها، رسالتها وتحقيق أداء

 مرصد األلكسو .30

 والثقافية التربوية :المنظمة عمل في مجاالت الالزمة المعلومات والبيانات توفير
البحوث و  ونشر التقارير فيها، والتحوالت الجارية ورصد التطورات ةتقنيوالعلمية وال
 لدولا التنســــيق بين وتعزيز العربية الناجحة، االســــتشــــرافية والتجارض والدراســــات

مواجهة  من ابما يمك نه ة؛تقنيوال والثقافية والعلمية التربوية لتطوير نظمها العربية
 العربي. تواجه الوطن التي التحديات

ــــدول ذات األوضـــــــــــــا  دعم ا  .31 ل
 الخاصة

 المال تنمية رأس على الخاصــــة ومســــاعدتها ذات األوضــــا  للدول المعونة تقديم
 التربوي بالمجال البشري للعاملين

 التي تمر للـــــدول ينالف الـــــدعم .32
 .ب زمات وكوارث مفاجئة

 جئة؛مفاتقديم المعونة الفنية العاجلة للدول األعضــاء التي تمر بكوارث أو أزمات 
 دتها على تجاوز بع  نتائج تلك الكوارث واألزماتلمساع

 

: رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانة(: برامج وأهداف المحور الثامن8-2الجدول رقم )  

 هدف البرنامج البرنامج
تعزيز دور العلوم والبحث العلمي  .33

 في تنمية المجتمع العربي

 اجاإلنت ومعسسات قطا  العلمي بحثومعسسات ال اتالقرار والجامع تمكين صنا 
ث والبحو  العلوم والتقانات لتوظيف برامج فاعلة؛ تنفيذ من الدول األعضــــــــــاء في

 مشكالته المجتمع وحل تنمية في العلمية
تطوير ســــياســــات البحث العلمي  .34

 العربي ومجاالته
 لبحثوالتخطيط ل الســـياســـات المعنيين برســـم كفايات البشـــرية ورفع القدرات بناء
 .الدول األعضاء في وتطوير مجاالته علميال

 وبالبحوث والدراســــــــــات المتخصـــــــــصــــــــــة علميا، العربية بالكفايات الدول تزويد التعليم والدراسات العليا والبحوث .35
 .االستراتيجية

بناء القدرات العربية في استخدام  .36
التقـــــانـــــات الحـــــديثـــــة وتطوير 

 المحتوى الرقمي العربي

حداث التقانة المعاصــــــرة، اســــــتخدام فاءةلزيادة ك ةفاعل آليات توفير  ةنواة وحد وا 
 .وتطويره العربي المحتوى الرقمي إلنتاج
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 (: عدد البرامج بكل محور من محاور الخطة 1-2الشكل رقم )

 
 

 التحوالت االستراتيجية في توجهات وآليات عمل المنظمة
تجابة ة التي تضمن تحقيق اسكان ال بد للمنظمة من أن تتبن ى عددا من التحو الت االستراتيجي

(، وانتهاج عدد من السياسات الفرعية 2022-2017مباشرة لمتطلبات الخطة االستراتيجية )
ي فلذلك فقد توجهت جهودها نحو إحداث بعض التحوالت الضرورية  .إلحداث هذه التحوالت

يق بينها وبين ة للتوفآليات العمل والتنفيذ والمتابعة وأولوياتها، والقيام ببعض المراجعات الالزم
 في اآلتي:  هذه التحوالت تمثلت متطلبات تنفيذ وحوكمة الخطة االستراتيجية. و 

 

  التحول نحو الفعل مباشر الت ثيرأوال: 
  مراجعة االستراتيجيات والوثائق النظرية السابق إنجازها وربطها بمحاور الخطة

 (.2022-2017االستراتيجية )
 المحققة ألهداف وتوجهات الخطة على ضوء االستراتيجيات التنفيذية  األنشطة تحديد

 والوثائق النظرية.
 ذات التأثير غير المباشر في ميادين التربية والثقافة والعلوم إلى أنشطة  األنشطة تحويل

 مباشرة التأثير من خالل:
 التوسع في مشروعات إنتاج المواد التعليمية والتثقيفية والعلمية. –
كنولوجية المناسبة لتحقيق التأثير المباشر للمواد التعليمية اعتماد المحامل الت –

 والتثقيفية.
تفعيل الشراكات مع الجهات اإلعالمية والمعلوماتية لضمان نفاذ المستهدفين حول  –

 .التعليمية العالم إلى المواد
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36= إجمالي عدد البرامج  عدد البرامج
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 التحول نحو الالمركزية والتكامليةثانًيا: 
 رامج المعتمدة.والب األنشطة سيابية في تنفيذإعداد وتبني العمل بدليل إجراءات يحقق االن 
  ا، من اإلنفاق عليهترشيد و  األنشطةانتهاج سياسة مرنة وفعالة في تمويل البرامج و

 خالل:
عقد الفعاليات الصغيرة والمتوسطة من خالل تقنية االجتماعات عن ُبعد، ترشيدا  –

 لإلنفاق وتجنبا للعوائق اللوجستية.
ووسائط النقل والتخزين اإللكترونية بديال عن الطباعة اعتماد النشر اإللكتروني  –

إلنفاق وتعزيز الوصول إلى ترشيد االورقية للدوريات ووثائق المؤتمرات، ل
 المستفيدين.

  تكاملي تخطيط الال من خالل األنشطةانتهاج سياسة العمل الجماعي في تنفيذ البرامج و
 طبيعة الموضوع والمجال.وفقا لألهداف و  ،الخاريجية بين اإلدارات والمراكز

 

 التحول نحو المبادرةثالثًا: 
 دور مرصد األلكسو في رصد الظواهر واألزمات واستشرافها من خالل:زيز تع 

إعادة تنظيم إدارة وتمويل مرصد التربية ليصبح مرصدا لأللكسو بكل إداراتها  –
 ومراكزها الخارجية، وفقا لما ورد في الخطة االستراتيجية.

ر ونشرات إحصائية حول الظواهر التربوية والثقافية والعلمية بالدول إصدار تقاري –
 األعضاء والمحيط اإلقليمي والدولي، مشفوعة بتحليالت استشرافية.

إطالق المبادرات الالزمة للتعامل مع الظواهر واألزمات التربوية والثقافية المتوقع  –
ا للتحليالت حدوثها أو التي تقصر الخطط المبرمجة عن التصدي لها وفق

 االستشرافية.
 القطرية المرتبطة بمبادرات المنظمة،  األنشطة دور اللجان الوطنية في تخطيطزيز تع

 المنفذة من قبل المنظمات المتعددة في القطر الواحد. األنشطةوتنسيق 
 التحول نحو اإلنتاجية واالستقالليةرابًعا: 
 ر الفضاءات للهيئات تنظيم حمالت مدروسة لتسويق منتجات المنظمة، وتأجي

 والمنظمات ذات االهتمامات المشابهة.
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 بمقابل.الدورات التدريبية  تنفيذ 
 ( استشاري بيت خبرةتأكيد عمل المنظمة كتقديم االستشارات الفنية). 

 

 التحول نحو الحوكمة والفاعلية خامًسا: 
 :تحسين كفاءة األداء الفني واإلداري للموارد البشرية، من خالل 

  .إلى تقدير علمي لالحتياجات ةالمستند ةالمهنيالمهارات والقدرات  نميةتبرامج ل –
 ة. تكليف اإلداريين بمهام فني، و توزيع الموارد البشرية لتعظيم االستفادة منها –
تعميم االستفادة من الكفاءات التخصصية في اإلدارة العامة والمراكز الخارجية  –

 التكليف بمهام(. دعن بصورة مركزية )االكتفاء الذاتي من الخبراء
   الفنية وتقييم جدواها وعوائدها من خالل: األنشطة نة لمعايرةتطبيق نظم مقن 

 .األنشطة اعتماد معايير ومؤشرات مدققة لتقييم –
عداد تقارير اإلنجاز. األنشطة إنشاء نظام إلكتروني لرصد وتقييم –  وا 

 

  أساليض العملتطوير سادًسا: 
 اآلليات التالية: المنظمةت المبرمجة تبن   شطةاألنفي سبيل تنفيذ البرامج و 

 اق نفالمتقاربة في األهداف لغرض ترشيد اإل األنشطةت، ودمج واإلمكانا الجهود حشد
 وحسن توظيف الموارد البشرية المتاحة.

 اإلدارات والمراكز  معوالتنسيق  تنفيذه شؤون يتولى برنامج محور وكل لكل منسق تحديد
  .المعنية بتنفيذه

  الحديثة واالتصال التقانة وسائل من واالستفادة األنشطةو  البرامج تنفيذ خطوات يرتطو 
 .المختلفة اإلدارات عمل في
 والتقويم المتابعة آلياتتطوير سابًعا: 

والمراكز الخارجية التابعة للمنظمة،  اإلدارات، جمعت مكثفةورشة عمل  ُنظمت بمقر المنظمة
مجلس البرامج لغرض تطوير آليات وأدوات المتابعة  تخصيص عدد من اجتماعاتإضافة إلى 

بحسب  شطةاألنتم تصنيف وبعد تدارس جميع جوانب عمليتي التقويم والمتابعة،  .والتقويم
 ،وتصنيف الدول بحسب حاجتها لدعم المنظمةأنواعها والمخرجات والنتائج المتوخاة منها، 
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تماد اعومن ثم مر بأزمات وصعوبات، وتلك التي ت ،ومراعاة الدول ذات االحتياجات الخاصة
 والبرامج هي: األنشطةتقييم الموضوعية لمؤشرات العدد من 

 :األوزان النسبية للدول 
لفني ا الدول من حيث قدراتها المالية والبشرية، وبالتالي تتباين احتياجاتها لدعم المنظمةتتباين 
عتمدت االدول األكثر احتياجا، فإنه لضمان دفع وتوجيه أنشطة المنظمة نحو  ،لذا. والمادي
 عكس اآلتي:العربية تمختلفة للدول  أوزانا المنظمة
 الدولة لدعم المنظمة المادي والفني. ةمدى حاج .1

 المؤشرات التنموية للدولة. .2

 .قرارات القمم العربية .3

 .ر العام والمجلس التنفيذيالمؤتمقرارات وتوصيات  .4

 .المتخص صة المؤتمرات الوزاريةقرارات  .5

 ومالحظات الخبراء. يات اللجان الفنيةتوص .6

فيما اعتمدت أوزانا أخرى للدول التي تستفيد من خدمات معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، 
إضافة إلى  ،مختلف القاراتدولة( من  51يقدم خدماته إلى عدد كبير من دول العالم ) الذي

 . ( دولة عربية14)
 :الوزن النوعي للنشاط 

بشرية  دفيما تتطلبه من موار و من حيث الزمن المطلوب لتنفيذها،  ألنشطةاتتباين أنواع 
ثارها المباشرة وغير المباشرة على تحقيق غايات وأهداف ومالية، ومن حيث حجمها وآ

ربي ودعم القرار الوطني والع ،، المتمثلة في المساهمة في تطوير السياسات العربيةالمنظمة
علوم، وبناء القدرات العربية لتمكينها من مواكبة المستجدات في مجاالت التربية والثقافة وال

في هذه المجاالت والميادين، والقيام بدورها كبيت خبرة في نشر الدراسات والبحوث وتقديم 
االستشارات للدول والمؤسسات العربية، وضمان التنسيق والتشبيك والتكامل العربي بين الدول 

( 10)عتمدت المنظمة تصنيفا عمليا لألنشطة يغطي عشرة والمؤسسات والخبراء العرب. وقد ا
  مجاالت عمل حسب الجدول التالي:
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(: األوزان النوعية لألنشطة9-2الجدول رقم )  

 مجاالت ر.م
الوزن  األنشطةأنواع  األنشطة

 مجاالت ر.م  النوعي
الوزن  األنشطةأنواع  األنشطة

 النوعي
-تعليم اللغات  1

التعليم الجامعي 
 ليوالعا

 30  441 تعليم اللغات
التطوير 
 والتحديث

 500 إنشاءات
 490 تطوير وصيانة 31  380 دراسات جامعية 2
 470 تجهيز 32  750 دراسات عليا 3
4 

التدريض وبناء 
 القدرات

 441 تطوير آليات عمل 33  563 تطبيقات تدريبية
 34  660 برامج تدريبية 5

التخطيط 
 واالستشراف

 713 اتاستراتيجي
 713 خطط 35  502 دورات تدريبية 6
 321 دراسات وبحوث 36  502 ورش عمل 7
8 

التنسيق 
 وتبادل الخبرات

 740 مجالس ولجان تخطيط 37  420 معتمرات وزارية
الرصد  38  695 معتمرات علمية ومنتديات 9

والتوجيه 
 واالعتماد

 880 مراصد

 748 وأطر مرجعيةأدلة  39  528 ندوات ومحاضرات 10
 748 معايير ومعشرات 40  660 اجتماعات مسئولين 11
 536 معاجم 41  590 اجتماعات خبراء 12
 42  836 مجالس ولجان تنسيق 13

التحفيز 
 والتشجيع

 570 مسابقات وجوائز
 266 يام ثقافيةأ 43  352 المشاركة في اجتماعات 14
 190 أدبية وشعرية مسياتأ 44  704 شبكات متخصصة 15
16 

 الدعم
 319 احتفاالت 45  400 دعم مالي

 46  410 دعم عيني 17

اإلعالم 
واالتصال 
 والتوعية

 750 فالم وثائقيةأ
 638 برامج إعالمية 47  563 دعم فني مباشر 18
19 

النشر 
 والترجمة

 213 ومضات إشهارية 48  378 كتض
 375 وعويةحمالت ت 49  504 تحقيق مخطوطات 20
 375 مطويات 50  340 مجالت ودوريات 21
 473 بوابات 51  277 تقارير 22
 347 لكترونيةمواقع إ 52  368 ترجمة 23
 152 خبار إعالميةأ 53  400 مدونات 24
 616 شبكات تواصل 54  255 برمجيات ورقمنة 25
 528 معار  55  450 موسوعات 26
253 قواعد بيانات 27   
 نشطةاأل األوزان النوعية لألنشطة مستقاة من وثيقة معايرة وتقييم   400 تطبيقات حاسوبية 28

  675 إنتاج دروس رقمية 29 عدها مجلس البرامج واعتمدتها المنظمة.أالتي 
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 :الوزن الفعلي للنشاط 
دفات قات ومستهب التعقيدات التي يمكن أن تنجم عن مقارنة أنشطة ذات نوعيات ومنطللتجن  

الوزن النوعي للنشاط وأوزان الدول التي يستهدفها لحساب الوزن  تم استخداممختلفة، وأوزان 
 الفعلي للنشاط:

 

 الوزن الفعلي للنشاط =
 مجمو  أوزان الدول المستهدفة xالوزن النوعي للنشاط 

100 

 

  الجدوىمعشر: 
بات، متطل  مته للءلنشاط ومطابقته وماللالنوعية  هميةاألأي نشاط يجب أن تنعكس في  جدوىإن 

 لتالي:ل احتساب مؤشر جدوى كل نشاط وفقاتم ويوحجم مشاركة الدول العربية واستفادتها منه. 
 

 الوزن الفعلي للنشاط  = معشر جدوى النشاط
 ـالوزن النوعي للنشاط

 (.1.0( و )0.0ستتراوح قيمة معشر الجدوى بين )مالحظة: 

 :معشر التكلفة 
ب أن يراعي ر التكلفة يجاحتساب مؤش   من حيث الحجم والنوع، فإن   تتباين كثيرا األنشطة أن   بما

 هذا التباين، كما يجب أن يكون سهل القياس واالستخدام. لذلك يتم احتساب هذا المؤشر كالتالي:
 

 التكلفة المالية للنشاط  = لنشاطالتكلفة المالية لمعشر 

 خالل الدورة الماليةد مرات تكرار النشاط عد Xلنشاط الفعلي لوزن ال 

 مالحظة: ارتفا  قيمة هذا المعشر تدل على ارتفا  تكلفة تنفيذ النشاط.

 :نسض التنفيذ المالي 
 :وازنةفي الم للمبالل المالية المقدرة للنشاطالمصروفات المالية الفعلية  ةنسبك تحتسب

 

 = نسبة التنفيذ المالي للنشاط  
   لية الفعلية على النشاطالمصروفات الما 

   المخصصات المالية المعتمدة للنشاط 
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 :نسض التنفيذ الكمي 
 م احتسابها، ويتما تم تنفيذه من خطوات إلجمالي الخطوات المبرمجة في الخطة ةوهي تعكس نسب

 كالتالي:

 الخطوات المنفذة مجمو  أوزان  = نسبة التنفيذ الكمي للنشاط

 ت المبرمجةمجمو  أوزان الخطوا  

 

 :نسض التنفيذ الفني 
ل الفنية التي تحققت بعد تنفيذ النشاط مقارنة بتلك المستهدفة قب اإلنجازاتتعكس هذه النسب 

 يتم احتسابها كالتالي:و التنفيذ، 
 

 بعد التنفيذالفعلي وزن النشاط  = اطللنش الفنينسبة التنفيذ 

 قبل التنفيذالفعلي وزن النشاط 

 

  معشرات المتابعة والتقييم(: 2-2الشكل رقم )
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 الخطوات العملية المنجزة:
 :تصميم وبناء منظومةأوال: 

برنامج.  أو لتسهيل عمليات التقويم واحتساب مؤشرات األداء لكل نشاط تم تصميم منظومة
لتقوم  ،يذ(قبل وبعد التنف)والبرامج  األنشطةب سوى إدخال البيانات األولية حول وهي ال تتطل  

 ساب جميع المؤشرات والنسب وتجهيز تقارير بشأنها حسب الطلب.باحت
 

 وتقويم:تصميم استمارات متابعة ثانًيا: 
 :يتم بموجب هذه االستمارات إشراك الجهات التالية في عمليات التقويم 

 )جهات داخلية )تقييم داخلي 
 منسق النشاط                                               –
 مجمنسق البرنا –
 الخبراء المشاركون في التنفيذ   –
 لة بمتابعة إجراءات الصرف(اإلدارة المالية )الجهة المخو   –
 (خارجي تقييم) خارجية جهات 

 الشركاء في التنفيذ والجهات الداعمة )الجهات الخارجية(   –
 اللجان الوطنية العربية –
 المستفيدون من النشاط –
 المشاركون في النشاط       –

  ات تقييما لما يليت االستمار نتضم  و : 
o  .تعاون الجهات المشاركة والداعمة 
o .تعاون اللجان الوطنية العربية 
o .اختيار الموضوع ومحاور النشاط 
o .وضوح البرنامج ومكوناته 
o الخبراء( اختيار فريق التنفيذ المناسب(. 
o .اختيار المشاركين 
o بات الجهات المستفيدة.مته لمتطل  ءموضوعية النشاط ومال 
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o ذت سابقا.ادة من مخرجات ونتائج أنشطة مماثلة نف  مدى االستف 
o .تطابق المخرجات مع المستهدف 
o .جودة التنظيم والتنفيذ 
o .أداء الخبراء 
o .تفاعل واستجابة المشاركين 
o .)التغطية اإلعالمية للنشاط )في وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي 
o  في الموازنة. ومدى التزامه ببنود وجوانب الصرف المعتمدةسالمة اإلنفاق 
o )موضوعية التوصيات والمقترحات )إن وجدت. 

 

 :"لكسواأل  مرصد" إنشاءثالثًا: 
 :تبعية المرصد 

 .وحدة المتابعة واالستشراف التابعة لمكتب المدير العامضمن يكون المرصد  –
 المرصد:فريق العمل ب 

 منسق المرصد –
 .نظمةن عن جميع اإلدارات والمراكز الخارجية بالميممثلضباط اتصال  –
 .ضباط اتصال من الدول العربية )اللجان الوطنية( –
 .خبراء في مجاالت اإلحصاء وتحليل البياناتالفريق الفني الذي يشمل  –

 :مهام المرصد 
صدار تقارير دورية عن أوضاعوالتحليلية، و  اإلحصائية واألخبار النشرات إصدار –  ا 

ترجمة العربية والنشر وال البحث العلمي واللغةالعلوم و التربية والثقافة والتراث و 
 والتعريب في الوطن العربي.

 إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة ببعض القضايا التي تهتم بها المنظمة. –
 إجراء الدراسات االستشرافية حول مستقبل التربية والثقافة والعلوم في الوطن العربي. –

 

  :حوكمة الخطةرابًعا: 
ن ركائز ملة بتنفيذ ما اقترحته وثيقة الخطة االستراتيجية الكفي اإلجراءاتأنجزت المنظمة جميع 

 ( كيانات لهذه الغاية، هي:3ثالثة )الخطة اقترحت ، حيث حوكمة الخطة وبرامجهال
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 مجلس البرامج .1
 فريق متابعة إدارة وتنفيذ المشروعات )مجلس المديرين( .2
 فريق الشراكات .3

 

ة(: هيكلية التنفيذ والمتابعة المطور 3-2الشكل رقم )  

 
 

  :البرامج مجلسمهام  (أ
التنفيذ، لغرض  مراحل مختلف في وحوكمتها البرامج تنفيذ متابعة علىالمجلس  يعمل

 :خالل من منتجاتها، وذلك مدى جودة على والوقوف تقويمها
 .وأنشطتها المنظمة لبرامج التنفيذية الخطط وضع .1
 .هاوتقويم متابعتها وأساليب وأنشطتها البرامج تنفيذ آليات تحديد .2
 .األنشطةو  البرامج تنفيذ في المنظمة لدى المتوافرة والقدرات اإلمكانات مختلف توظيف .3
 .وأنشطتها الخطة برامج إنجاز في االنسيابية تحقيق على العمل .4
 .األنشطةو  البرامج على المالية الموازنات توزيع اقتراح  .5
 .األنشطةو  البرامج لتنفيذ ومراكزها المنظمة إدارات بين من المسؤولة الجهات تحديد .6
 .وأنشطتها المنظمة خطط لبرامج المنفذة والجهات اإلدارات أداء وتقويم متابعة .7
 .وأنشطتها وبرامجها المنظمة عمل خطة حول دوري تقرير إعداد .8
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 مهام فريق متابعة إدارة وتنفيذ المشروعات )مجلس المديرين(: (ض
 في المتبعة المنهجيات لىع االعتماد خالل من وأنشطتها الخطة برامج متابعة إدارة .1

 المنظمة إدارات بين الالزم التنسيق مهام تولي، و هاوأدوات وأساليبها المشروعات إدارة
 .األنشطةو  البرامج في الخارجية ومراكزها

 الجدوى دراسات ووضع وبرامجها، المنظمة مشروعات أنـــبش القرار اتخاذ في المساعدة .2
 .لمراجعتها المنظمة إدارة إلى عنها ز  موج تقرير   تقديم ومن ثم للمشروعات،

 تنفيذ في والمشاركين العاملين جميع على ومتكامل دقيق بشكل واألدوار المهام توزيع .3
 تنفيذ بداية منذ واضحة الصورة لتكون العمل لتدفق الخطة، ووضع خريطة مشروع
 .للجميع المختلفة وأنشطتها وبرامجها الخطة

 وذوي الخبراء من وأنشطتها الخطة برامج لتنفيذ المؤهلة البشرية الكوادر توفير .4
 .وأنشطتها الخطة برامج بمهام للقيام المؤهلين التخصصات

 .والتطوير التدريب خالل من بالمنظمة المشروعات بإدارة لعاملينا وخبرات كفاءات بناء .5
 .مشكالت أي في برنامج أو مشروع أي دخول دون للحيلولة المساندة تقديم .6
نجازاتها المشروعات إلدارة بالكامل المنظمة أداء تمؤشرا متابعة .7  المتابعة خالل من وا 

 .للمشروعات الحالية عن األوضاع التقارير وعمل
تبادل الخبرات والدروس المستفادة من المشروعات من خالل خطة اتصاالت فعالة،  .8

عداد التقارير عن أوضاع المشروعات  .وا 
 

 :الشراكات فريقمهام  (ج
داراتها المنظمة إلدارة الدعمو  المشورة إبداء .1  من تالشراكا بناء في الخارجية ومراكزها وا 

 .المنظمة أهداف تحقيق أجل
 وضع يف الدعم لتقديم المناظرة؛ والهيئات والمنظمات المنظمة بين التواصل تحقيق .2

 .خارجية جهات من والممولة األثر عالية والمشروعات البرامج
 مجبرا حول الخاص والقطاع واألهلية حكوميةال المؤسسات من االستفسارات تلقي .3

 .المنظمة
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 تمعوالمج الحكومية والمؤسسات الخاص القطاع من المحتملين للشركاء المشورة إبداء .4
 .المنظمة مع الشراكة فرص بشأن المدني

 اءببن يتعلق فيما لها التابعة الخارجية ومراكزها المنظمة إلدارات المشورة إبداء .5
 .الشراكات

 .المنظمة مشروعات في للمشاركة ودولية إقليمية هيئات استقطاب .6
 .معهم والتنسيق والمشروعات للبرامج مانحين عن البحث .7
 .والمانحين األعضاء الدول من المنظمة لموازنة خارجي تمويل استقطاب .8
 .التنفيذ في والشركاء المنظمة، خارج من البرامج لتمويل دورية خطة وضع .9
 سبح إدارتها وفي ،والعالمية اإلقليمية والشراكات اتالتحالف إنشاء في المساعدة .10

 .الحاجة
 :والتمويل الدعم آلياتد( 

 لعملتسعى المنظمة ل ة،المنشود األهداف وتحقيق بفاعلية األنشطةو  البرامج تنفيذ لضمان
 المالية الموارد جانب مختلفة، إلى ومصادر جهات من والتمويل الدعم مصادر على توفير

 :اآلتية اآلليات خالل من وذلك مة،للمنظ المتاحة
 .المتاحة المالية الموارد وفق وأنشطتها الخطة لبرامج المالية التقديرية الموازنات وضع –
 .اآلليات التي تقرها الجهات التشريعية وفق الخطة لبرامج إضافية مالية موارد استجالب –
 .العمل وورش االجتماعات عقد في الحديثة التقانات من االستفادة تعظيم –
 .وأنشطتها الخطة برامج تنفيذ في اإلنفاق ترشيد –
 .البرامج تمويل في المدني المجتمع ومؤسسات الخاص القطاع آليات لمشاركة وضع –
 .المنظمة برامج تمويل في المناظرة المنظمات مع والشراكة التعاون جسور تدعيم –
 إضافية. تمويل صادرم إليجاد والدولية العربية التمويل صناديق معتكثيف االتصاالت  –
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 المبرمجة )داخل البرامج( األنشطة
  :المبرمجة بكل محور وبرنامج األنشطةأنوا  وأعداد 

 2017التي برمجتها اإلدارات والمراكز التابعة للمنظمة للتنفيذ خالل سنة  األنشطةبلل عدد 
( 2022-2017مة )نشاطا، أغلبها أنشطة جديدة اقترحتها وثيقة الخطة االستراتيجية للمنظ 112

 ألنشطةا المستمرة والمتواصلة من الدورات المالية السابقة. وقد توزعت هذه األنشطةوبعضها من 
 على محاور الخطة ومجاالت العمل العامة على النحو الموضح في الجداول واألشكال التالية:

 

 ض مجاالتها العامةبكل محور، مصن فة حسالمبرمجة للتنفيذ  األنشطة(: أعداد 10-2الجدول رقم )

 المجال العام للنشاط
 المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

 المجمو  الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني ولاأل 
 21 3 1 2 0 0 7 0 8 التنسيق وتبادل الخبرات
 15 3 1 1 1 0 2 1 6 التدريب وبناء القدرات
 8 2 1 0 0 1 0 1 3 التخطيط واالستشراف

 32 13 3 0 3 0 2 1 10 النشر والترجمة
 10 2 2 1 1 0 0 0 4 الرصد والتوجيه واالعتماد

 8 2 0 0 0 0 1 0 5 التحفيز والتشجيع
 11 0 0 1 2 0 1 2 5 إلعالم واالتصال والتوعيةا

 3 0 2 0 0 0 0 1 0 التطوير والتحديث
 2 0 1 0 0 0 0 0 1 الدعم

 2 0 0 0 0 0 0 2 0 تعليم جامعي ودراسات عليا –تعليم اللغات 
 112 25 11 5 7 1 13 8 42 المبرمجة األنشطة مجمو 

 

 حسض المحاورالمبرمجة ب األنشطة(: أعداد 4-2لشكل رقم )ا
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رمجة بحسض مجاالت العملالمب األنشطةأعداد (: 5-2الشكل رقم )

 
 

التحديات التي تواجه الوطن  المبرمجة للتنفيذ ببرامج المحور األول: مجابهة األنشطة(: أعداد 11-2الجدول رقم )
 العربي في ميادين الفكر والثقافة

  األنشطةعدد  البرنامج
 2 .العربية الهوية في صيانة والثقافية المعسسات التربوية دور تفعيل .1
 2 .البناء لتعزيز التعايش المشترك والحوار االجتماعي الثقيف .2
 3 تنمية الثقافة العلمية للطفل العربي في عالم متطور .3
 6 .الثقافية العربية السياسات تنسيق .4
 11 .التراث حماية .5
 6 الثقافي العربي باإلبدا  االرتقاء .6
 1 .المحافظة على المخطوط في مجال الجهود العربية تعزيز .7
صدار المعاجم.تنسيق ا .8  11 لجهود العربية في التعريض وا 

 42  المبرمجة األنشطة مجمو 
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 وتطوير تعليمها العربية اللغة خدمة  المبرمجة للتنفيذ ببرامج المحور الثاني: األنشطة(: أعداد 12-2الجدول رقم )
 والتحديات المتغيرات في ظل ونشرها وتعلمها

  شطةاألنعدد  البرنامج
 0 .تعلمها وطرائق اللغة العربية تعليم أساليض تقويم .9

 ىاألول الثالثة في الصفوف تدريسها اللغة العربية استراتيجياتها وطرائق مناهج تطوير .10
 1 .العام التعليم في

 7 .بغيرها للناطقين العربية وتعلمها اللغة تعليم .11
 8 المبرمجة األنشطة مجمو 

 
 األمن تعتر  التي التحديات المبرمجة للتنفيذ ببرامج المحور الثالث: مواجهة األنشطة(: أعداد 13-2رقم )الجدول 

 العربي القومي
  األنشطةعدد  البرنامج

 1 .القومي العربي األمن مواجهة تحديات في المعلمون .12
 2 معسسات التعليم والبحث العلمي في خدمة األمن الغذائي العربي .13
 0 مات ورفع كفاية المعسسات التعليمية والتربوية في التعامل معها.إدارة األز  .14
دماج مرحلة ما قبل المدرسة في السلم التعليمي .15  5 تحسين جودة التعليم وا 
 5 .عليميةالتربوية والت المعسسات العاملين في راتدق والسياسات وتنمية النظم تطوير .16
 0 ياجات الخاصة.توظيف التقانة في تحسين تعليم وتعلم ذوي االحت .17

 13 المبرمجة األنشطةمجمو  
 

 مكافحة األمية في الوطن العربي  المبرمجة للتنفيذ ببرامج المحور الرابع: األنشطة(: أعداد 14-2الجدول رقم ) 
  األنشطةعدد  البرنامج

 1 .الكبار وبرامجها وتعليم محو األمية سياسات تطوير  .18
 0 محو األمية وتعليم الكبار. توظيف التقانة في .19
دور معسسات التعليم العالي في مكافحة األمية وتعليم الكبار في ظل التوجهات  .20

 0 المعاصرة.

 1 المبرمجة األنشطةمجمو  
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تطوير العالقة بين اإلعالم المعاصر  المبرمجة للتنفيذ ببرامج المحور الخامس: األنشطة(: أعداد 15-2الجدول رقم )
 يم وتفعيلها والتعل
  األنشطةعدد  البرنامج

 0 تحسين تعامل الناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتماعي. .21
 1 .اإلعالمية المدرسة في التربية دور تطوير .22
 1 .الخاصة ذوي االحتياجات مجال إمكانات اإلعالم في توظيف .23
 5 تفعيل اإلعالم والنشر اإللكتروني. .24

 7 المبرمجة األنشطةمجمو  
 

تفعيل دور معسسات المجتمع في  المبرمجة للتنفيذ ببرامج المحور السادس: األنشطة(: أعداد 16-2الجدول رقم )
 التربية 

  ألنشطةاعدد  البرنامج 
 2 تمويل التعليم واإلسهام في تطويره .25
 2 معسسات المجتمع ودعم التعليم المهني والتقني. .26
 1 .يتهمورعا أبنائها في تربية األسرة كفاية رفع .27

 5 المبرمجة األنشطةمجمو  
 

 تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءاتها  المبرمجة للتنفيذ ببرامج المحور السابع: األنشطة (: أعداد17-2الجدول رقم )
  األنشطةعدد  البرنامج 

 4 .المنظمة عمل المعاصرة في التقانة توظيف .28
 1 األزمات في إدارة المنظمة أداء تحسين  .29
 4 لكسومرصد األ  .30
 2 دعم الدول ذات األوضا  الخاصة  .31
 0 .ب زمات وكوارث مفاجئة التي تمر للدول ينالف الدعم .32

 11 المبرمجة األنشطةمجمو  
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رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلمي  المبرمجة للتنفيذ ببرامج المحور الثامن: األنشطة (: أعداد18-2الجدول رقم )
  والتقانة

  األنشطةعدد  البرنامج
 8 تعزيز دور العلوم والبحث العلمي في تنمية المجتمع العربي .33
 1 تطوير سياسات البحث العلمي العربي ومجاالته .34
 4 التعليم والدراسات العليا والبحوث .35
بناء القدرات العربية في استخدام التقانات الحديثة وتطوير المحتوى  .36

 12 الرقمي العربي

 25 المبرمجة شطةاألنمجمو  
 

 

 112 بجميع المحاور والبرامج المبرمجة األنشطةإجمالي عدد 
 
 
 

  :المبرمجة بكل إدارة ومركز األنشطةأنوا  وأعداد 
أنشطة تناسب وتنسجم مع  2017برمجت اإلدارات والمراكز التابعة للمنظمة للتنفيذ خالل سنة 

ها، وراعت في ذلك ما أوردته الخطة االستراتيجية للمنظمة المجاالت التي تقع ضمن اختصاصات
المؤتمر ( من أنشطة، إضافة إلى احتياجات الدول وما صدر من توصيات عن 2017-2022)

اعات ذات العالقة بقط المجالس الوزارية واجتماعات الخبراءالعام والمجلس التنفيذي للمنظمة، و 
التي تحمل طابع االستمرارية كإصدار المجالت  األنشطةومواصلة تنفيذ بعض عمل المنظمة، 

إلدارات ا بينالمبرمجة  األنشطةوالدوريات وأنشطة التعريب والتأليف والترجمة. وقد توز عت 
 على النحو التالي:الخارجية والمراكز 
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بحسض محاور الخطةاإلدارات والمراكز المبرمجة بين  األنشطةتوز  (: 19-2الجدول رقم )  

 

 بحسض مجاالت العملوالمراكز  اإلداراتالمبرمجة بين  األنشطةتوز  (: 20-2الجدول رقم )

(: 3مجال العمل الثالث ) / التدريب وبناء القدرات(: 2مجال العمل الثاني ) /التنسيق وتبادل الخبرات (: 1مجال العمل األول )

 الرصد والتوجيه واالعتماد(: 5مجال العمل الخامس )/ لنشر والترجمة ا(: 4مجال العمل الرابع ) /التخطيط واالستشراف 

(: التطوير 8مجال العمل الثامن ) /(: اإلعالم واالتصال والتوعية 7مجال العمل السابع ) /(: التحفيز والتشجيع 6مجال العمل السادس )

 .تعليم جامعي ودراسات عليا –ليم اللغات (: تع10مجال العمل العاشر ) /(: الدعم 9مجال العمل التاسع ) /والتحديث 

 المركزاإلدارة / 
عدد 
 األنشطة

 المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني ولاأل 

 1 2 1 3 1 7 2 2 19 التربية
 0 1 0 0 0 0 0 17 18 الثقافة 

 7 2 2 2 0 5 0 4 22 العلوم والبحث العلمي
 7 1 1 0 0 0 0 2 11 لالمعلومات واالتصا
 0 0 1 0 0 0 0 4 5 قسم اللجان الوطنية

 0 0 0 0 0 0 0 1 1 مشرو  الموسوعة العربية
 1 2 0 2 0 1 0 3 9 المركز العربي للتعريض 

 6 1 0 0 0 0 0 0 7 معهد البحوث
 0 0 0 0 0 0 6 0 6 معهد الخرطوم

 0 2 0 0 0 0 0 4 6 معهد المخطوطات
 3 0 0 0 0 0 0 5 8 ريضمكتض تنسيق التع
 25 11 5 7 1 13 8 42 112  المجمو  

 اإلدارة / المركز
 عدد

 األنشطة
 مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت العمل

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 0 1 0 2 1 2 4 1 4 4 19 التربية
 0 0 0 3 3 2 4 1 2 3 18 الثقافة 

 0 0 0 2 2 2 6 2 3 5 22 العلوم والبحث العلمي
 0 0 1 0 1 0 6 0 2 1 11 المعلومات واالتصال
 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 قسم اللجان الوطنية

 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 مشروع الموسوعة العربية
 0 0 0 2 0 0 5 1 1 0 9 المركز العربي للتعريب 

 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 7 معهد البحوث
 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 6 معهد الخرطوم

 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 معهد المخطوطات
 0 0 0 0 1 3 1 0 0 3 8 مكتب تنسيق التعريب

 2 2 3 11 8 10 32 8 15 21 112  المجمو  
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 الموقف التنفيذي لألنشطة 
 :نسض التنفيذ ومعشرات األداء

شهدت المنظمة صعوبات كبيرة في توفير الموارد المالية الكافية للتوفيق بين تغطية مرتبات 
المبرمجة  نشطةاألالعاملين باعتبارها استحقاقات شهرية واجبة السداد وال يمكن تأجيلها، وتنفيذ 

 في األوقات المحددة لها. وُتعزى الصعوبات التي واجهتها المنظمة لألسباب التالية:
تدن ي الموارد المتأتية من مساهمات الدول األعضاء ومن الموارد الذاتية للمنظمة، حيث  .1

حوالي  2017وصلت نسبة إجمالي المبالل المحصلة لتلك المقدرة بموازنة المنظمة لسنة 
 من الموارد الذاتية(.  %40من مساهمات الدول، و %57فقط: )( 54.88%)

تأخر وصول المساهمات المسددة لحسابات المنظمة، األمر الذي أدى إلى تأخير كبير  .2
، حيث اضطرت اإلدارات الفنية والمراكز الخارجية إلى االكتفاء بتنفيذ األنشطةفي تنفيذ 

مثل موارد مالية، إال أن هذه الخطوات ال تالخطوات اإلجرائية والتنسيقية التي ال تتطل ب 
 نسبا كبيرة لإلنجاز وال تحرز تقدما ملحوظا في عملية التنفيذ.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات المالية واإلدارية الكبيرة، كان أداء المنظمة مقبوال في ظل 
تنفيذا كليا، ونفذت ( نشاطا 45فقد تمكنت إداراتها ومراكزها الخارجية من تنفيذ )الظروف الراهنة، 

 :( نشاطا فقط14( نشاطا، في حين لم تتمكن من المباشرة في تنفيذ )53جزئيا )
 

 المبرمجة ملخص الموقف التنفيذي لألنشطة(: 21-2الجدول رقم ) 
 اإلجمالي  لم تنفذ منفذة جزئيا منفذة كليا البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 112 14 53 45  األنشطةعدد 
 %100 %13 %47 %40 (%)النسبة المئوية 

 

 (: الموقف التنفيذي لألنشطة المبرمجة  6-2الشكل رقم )

 

يامنفذة كل
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الموقف التنفيذي لألنشطة



  

- 74 - 
 

 (: الموقف التنفيذي لألنشطة بحسض المحاور7-2الشكل رقم )

 
 

 
ت جزئيا نف ذ األنشطةتمثل السنة األولى من الدورة المالية ونسبة كبيرة من  2017ن سنة إوحيث 
التقييم والبرامج وفقا لنظم المعايرة و  األنشطةتقريبا(، فإن تحليل نتائج تنفيذ  %60م تنف ذ )أو ل

التي ستنتهجها المنظمة لن يعطي مؤشرات نهائية تساعد في تطوير األداء، لذلك سيتم تأجيل 
 هذا التحليل حتى نهاية الدورة المالية لتقييم سنتي الدورة، وسيكتفى في هذا التقرير ببعض

 المؤشرات العامة حول محاور الخطة، كما هو مبين في الجداول التالية:
 

 الصرف المالي ومتوسط تكلفة النشاط لكل محور (: 22-2الجدول رقم )
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منفذة كليا منفذة جزئيا غير منفذة

عدد  المحور
 األنشطة

المخصصات 
 المالية )$(

المصروفات 
 الفعلية )$(

نسبة التنفيذ 
 المالي )%( 

متوسط تكلفة 
 النشاط )$(

متوسط الصرف 
 )$( ألنشطةاعلى 

 19644 43478 45.2 825064 1826081 42 األول
 13372 43940 30.43 106974 351520 8 الثاني
 12774 25258 50.57 166063 328360 13 الثالث
 18896 26000 72.68 18896 26000 1 الرابع
 5638 38457 14.66 39469 269200 7 الخامس
 8409 33311 25.25 42047 166556 5 السادس
 22705 62753 36.18 249763 690290 11 السابع
 7983 24853 32.12 199586 621328 25 الثامن

 14713 38208 %38.5 1647862 4279335 112 المجمو  
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 محورمتوسط تكلفة النشاط بكل (: 8-2الشكل رقم )

 
 

 رف المالي ومتوسط تكلفة النشاط لكل مجال عمل الص(: 23-2الجدول رقم )

38208= المتوسط العام 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

األول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن

عدد  ال العملـــــــــــــــــــــــمج
 األنشطة

المخصصات 
 المالية )$(

المصروفات 
 الفعلية )$(

ذ نسبة التنفي
 المالي )%(

متوسط تكلفة 
 النشاط )$(

متوسط الصرف 
 )$( األنشطةعلى 

 11051 24662 44.8 232070 517909 21 التنسيق وتبادل الخبرات
 9221 34273 26.9 138318 514095 15 التدريض وبناء القدرات
 12771 22592 56.5 102174 180739 8 التخطيط واالستشراف
 13039 34747 37.5 417264 1111920 32 النشر والترجمة
الرصد والتوجيه 

 واالعتماد
10 533064 249748 46.8 53306 24975 

 29424 55972 52.6 235397 447779 8 التحفيز والتشجيع
اإلعالم واالتصال 

 والتوعية
11 307695 74921 24.3 27972 6811 

 22223 87211 25.5 66669 261634 3 التطوير والتحديث
 34047 117500 29.0 68095 235000 2 الدعم
تعليم  –تعليم اللغات 

 31603 84750 37.3 63206 169500 2 جامعي ودراسات عليا

 14713 38208 %38.5 1647862 4279335 112 و ــــــــــــــــــــــــــالمجم
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 عملمتوسط تكلفة النشاط بكل مجال (: 9-2الشكل رقم )

 
 

 مجمو  ومتوسط األوزان النوعية ألنشطة كل محور (: 24-2الجدول رقم )

 

 

87211

117500 84750

38208= المتوسط العام 
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60000

عدد  المحور
 األنشطة

ألوزان مجمو  ا
 النوعية

متوسط االوزان 
 النوعية

المخصصات 
 المالية )$(

معشر التكلفة 
 )دوالر/نقطة وزن(

 84.7 1826081 513 21541 42 األول
 93.4 351520 470 3763 8 الثاني
 46.6 328360 542 7050 13 الثالث
 81.0 26000 321 321 1 الرابع
 79.4 269200 484 3390 7 الخامس
 66.1 166556 504 2519 5 السادس
 135.4 690290 463 5098 11 السابع
 53.4 621328 465 11631 25 الثامن
 77.4 4279335 494 55313 112 المجمو 
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متوسط األوزان النوعية ألنشطة كل محور (: 10-2الشكل رقم )

 
 

 
 ومتوسط األوزان النوعية ألنشطة كل مجال عمل مجمو  (: 25-2الجدول رقم )

 

494= المتوسط العام 
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األول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن

عدد  مجال العمل
 األنشطة

مجمو  األوزان 
 النوعية

متوسط االوزان 
 النوعية

المخصصات 
 المالية )$(

معشر التكلفة 
 )دوالر/نقطة وزن(

 43.5 517909 566 11899 21 التنسيق وتبادل الخبرات
 60.6 514095 565 8478 15 التدريب وبناء القدرات
 43.7 180739 517 4136 8 التخطيط واالستشراف

 99.0 1111920 351 11237 32 النشر والترجمة
 69.5 533064 766 7664 10 الرصد والتوجيه واالعتماد

 105.0 447779 532 4256 8 التحفيز والتشجيع
 71.9 307695 389 4282 11 اإلعالم واالتصال والتوعية

 184.1 261634 473 1421 3 التطوير والتحديث
 290.1 235000 405 810 2 الدعم

تعليم جامعي  –تعليم اللغات 
 ودراسات عليا

2 1130 565 169500 150.0 

 77.4 4279335 494 55313 112 المجمو 
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متوسط األوزان النوعية ألنشطة كل مجال عمل (: 11-2الشكل رقم )

 
 

 الصرف المالي ومتوسط تكلفة النشاط بحسض اإلدارات والمراكز الخارجية(: 26-2الجدول رقم )

494= المتوسط العام 
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التنسيق 
وتبادل 
الخبرات

التدريب 
وبناء 
القدرات

التخطيط 
واالستشراف

النشر 
والترجمة

الرصد 
والتوجيه 
واالعتماد

التحفيز 
والتشجيع

اإلعالم 
واالتصال 
والتوعية

التطوير 
والتحديث

الدعم ت تعليم اللغا
تعليم –

جامعي 
ودراسات 

عليا

 اإلدارة / المركز
عدد 
 األنشطة

المخصصات 
 المالية )$(

المصروفات 
 الفعلية )$(

نسبة التنفيذ 
 المالي )%( 

متوسط تكلفة 
 النشاط )$(

متوسط الصرف 
 )$( األنشطةعلى 

 16431.7 58916 %27.9 312202 1119404 19 التربية
 19581.9 38813.1 %50.4 352474 698636 18 الثقافة 

العلوم والبحث 
 العلمي

22 467110 214038 45.8% 21232.3 9729.0 
 21636.5 53354.5 %40.5 238002 586900 11 المعلومات واالتصال
 12836.2 35000.0 %36.7 64181 175000 5 قسم اللجان الوطنية

الموسوعة  مشروع
 العربية

1 140000 71906 51.4% 140000.0 71906.0 
المركز العربي 

 للتعريب والترجمة
9 132500 57477 43.4% 14722.2 6386.3 

 3988.1 8690.3 %45.9 27917 60832 7 معهد البحوث
 13912.5 42050.0 %33.1 83475 252300 6 معهد الخرطوم

 20802.8 54642.5 %38.0 124817 327855 6 معهد المخطوطات
مكتب تنسيق 

 التعريب
8 318798 101373 31.8% 39849.8 12671.6 

 14713 38208 %38.5 1647862 4279335 112  المجمو  
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 متوسط تكلفة النشاط )دوالر( بحسض اإلدارات والمراكز الخارجية(: 12-2الشكل رقم )

 
 

 
مجمو  ومتوسط األوزان النوعية لألنشطة بحسض اإلدارات والمراكز الخارجية(: 27-2الجدول رقم )  
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38208= المتوسط العام 
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عدد  اإلدارة / المركز
 األنشطة

مجمو  األوزان 
 النوعية

متوسط االوزان 
 النوعية

المخصصات 
 المالية )$(

معشر التكلفة 
 )دوالر/نقطة وزن(

 58916.0 1119404 498 9466 19 التربية
 38813.1 698636 511 9202 18 فة الثقا

العلوم والبحث 
 العلمي

22 11876 540 467110 21232.3 
 53354.5 586900 386 4249 11 المعلومات واالتصال
 35000.0 175000 652 3260 5 قسم اللجان الوطنية
مشروع الموسوعة 

 العربية
1 450 450 140000 140000.0 

المركز العربي 
 للتعريب والترجمة

9 3341 371 132500 14722.2 
 8690.3 60832 399 2793 7 معهد البحوث
 42050.0 252300 501 3006 6 معهد الخرطوم

 54642.5 327855 521 3126 6 معهد المخطوطات
 39849.8 318798 568 4544 8 مكتب تنسيق التعريب

 38208 4279335 494 55313 112 المجمو 
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 متوسط األوزان النوعية لألنشطة بحسض اإلدارات والمراكز الخارجية(: 13-2الشكل رقم )

 
 
 

 معشر التكلفة )دوالر/نقطة وزن( بحسض اإلدارات والمراكز الخارجية(: 14-2الشكل رقم )
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 ذي ألنشطة المحور األول (: الموقف التنفي28-2الجدول رقم )
الموقف  النشاط دارة/المركزاإل البرنامج

 التنفيذي
 نفذ كليا دورة تدريبية حول "إعادة بناء التراث المدم ر في المنطقة العربية" .1 الثقافة 5
 نفذ كليا موقع الزيارات االفتراضية للمدن التاريخية .2 الثقافة 5
 نفذ كليا محاضرات األلكسو الشرفية .3 الثقافة 6
 نفذ كليا يلي العربي المعاصرسلسلة كتض الفن التشك .4 الثقافة 6
 نفذ كليا اليوم العربي للشعر )الدورة الثالثة( .5 الثقافة 6
 نفذ كليا أعداد  4استئناف إصدار المجلة العربية العلمية للفتيان  .6 والبحث العلميالعلوم  3
 نفذ كليا مواصلة العمل على تنفيذ مشرو  الكتاض المفتوح .7 والبحث العلميالعلوم  8
 نفذ كليا ( كتض في مجاالت اهتمام اإلدارة2ترجمة ) .8 والبحث العلميم العلو  8
 نفذ كليا تنظيم المسابقة العربي ة الكبرى للت طبيقات الجو الة .9 المعلومات واالتصال 6
 نفذ كليا أيام األلكسو في اللجان الوطنية العربية  .10  قسم اللجان الوطنية 1
 نفذ كليا العامين للجان الوطنية العربية اجتما  األمناء  .11  قسم اللجان الوطنية 4
المركز العربي  8

 للتعريض 
 نفذ كليا دراسة علمية لقضايا الترجمة .12

المركز العربي  8
 للتعريض 

 نفذ كليا ت ليف وترجمة خمسة مراجع في االختصاصات العلمية  .13
 نفذ كليا ندوات توحيد المصطلحات .14 مكتض تنسيق التعريض 8
 نفذ كليا اجتما  اللجنة االستشارية العلمية .15 ضيمكتض تنسيق التعر  8
 نفذ كليا نشاط تنسيقي –المشاركة في االجتماعات العربية والدولية  .16 مكتض تنسيق التعريض 8

 مكتض تنسيق التعريض 8
طــض -تنميــة الــذخيرة اللغويــة والمعجميــة )االنتهــاء من إعــداد: معجم الطــض البــاطني .17

 نفذ كليا إعادة طبع معجم القانون(-دسة المدنية الهن-الدبلوماسية-وجراحة األطفال

 نفذ كليا جائزة األلكسو لألبحاث والدراسات المعجمية واللغوية .18 مكتض تنسيق التعريض 8
مشرو  الموسوعة  8

  العربية
 نفذ جزئيا من الموسوعة 27-26موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرض والمسلمين: األجزاء  .19

 نفذ جزئيا اللجنة الدائمة للثقافة العربية )ضمن معتمر وزراء الثقافة( اجتماعات .20 الثقافة 4
 نفذ جزئيا العقد العربي للحق الثقافي .21 الثقافة 4
 نفذ جزئيا التقرير العربي للثقافة .22 الثقافة 4
 نفذ جزئيا ت ليف وطباعة كتاض حول الثقافة العربية وترجمة كتابين من اللغة العربية واليها .23 الثقافة 4

المحـــافظـــة على التراث الثقـــافي في الـــدول العربيـــة ودعم دورتهت في تحقيق التنميـــة  .24 الثقافة 5
لم االجتماعي )يتضم ن عد ة أنشطة فرعية(  المستدامة والس 

 نفذ جزئيا

 نفذ جزئيا مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية .25 الثقافة 5
 نفذ جزئيا ث الثقافي في الدول العربيةالبوابة اإللكترونية للترا .26 الثقافة 5
 نفذ جزئيا ملف "النخلة والعادات والطقوس المتعلقة بها، تراثا عربيا مشتركا" .27 الثقافة 5
 نفذ كليا 63المجلة العربية للثقافة: العدد  .28 الثقافة 6

 والبحث العلميالعلوم  3
 ض متميزة لنشـــــــــرإنشــــــــــاء موقع إلكتروني يعنى ببناء نماذج تطبيقية متطورة، وتجار  .29

 نفذ جزئيا الثقافة العلمية بين األطفال

 لم ينفذ االرتقاء بآليات عمل لجنة الحوار العربي واألوروبي على مستوى اللجان الوطنية .30  قسم اللجان الوطنية 2
جزئيا نفذ دعم اللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم والمشاركة في أنشطتها .31  قسم اللجان الوطنية 4  
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الموقف  النشاط دارة/المركزاإل البرنامج
 التنفيذي

8 
المركز العربي 
 للتعريض 

ورش عمل حول ُسبل االستفادة من منتجات المنظمة في الترجمة والتعريض بالمشاركة  .32
 لم ينفذ مع مركز تنسيق التعريض بالرباط.

 نفذ جزئيا إعداد المتخصصين والفنيين في مجاالت المخطوط العربي .33 معهد المخطوطات  5
 نفذ جزئيا لذاكرة العربيةبناء وصون ا .34 معهد المخطوطات  5
 نفذ جزئيا نشر ثقافة المخطوط العربي .35 معهد المخطوطات  5
 نفذ جزئيا الت سيس العلمي لعلوم المخطوط .36 معهد المخطوطات  7
 لم ينفذ عقد دورتين تدريبيتين حول: التنمية المهنية للقيادات التربوية حول موضو  الهوية .37 التربية 1
 لم ينفذ للعيش المشترك والحوار البناء في مناطق النزاعات حملة األلكسو .38 التربية 2
 لم ينفذ معتمر اآلثار والتراث الحضاري في الوطن العربي .39 الثقافة 5
 لم ينفذ الجائزة العربية للتراث .40 الثقافة 5
 لم ينفذ جائزة األلكسو ألفضل إعالمي عربي في المجال الثقافي .41 الثقافة 6
 لم ينفذ رنامج العربي لنشر الثقافة المعلوماتي ة واإلبدا  الر قمي لدى الن اشئةالب .42 المعلومات واالتصال 3

 

 (: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور الثاني 29-2الجدول رقم )
الموقف  النشاط اإلدارة/المركز البرنامج

 التنفيذي
 لم ينفذ فاعليتحويل الكتاض األساسي لتعليم اللغة العربية إلى محتوى إلكتروني ت .1 التربية 3
 نفذ جزئيا تحسين وتطوير أساليض تعليم اللغة العربية .2 معهد الخرطوم  3
 نفذ جزئيا تطوير الموقع اإللكتروني للمعهد .3 معهد الخرطوم  3
 نفذ جزئيا نشر الثقافة العربية في الخارج .4 معهد الخرطوم  3
 نفذ جزئيا حثينتطوير وتحديث مكتبة المعهد وتحسين خدمات البا .5 معهد الخرطوم  3
 نفذ جزئيا إعداد وت هيل الدارسين لنيل درجات البكالوريوس في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. .6 معهد الخرطوم  3

 معهد الخرطوم  3
إعداد وت هيل الدارســــــين لنيل درجات الدبلوم العالي، الماجســــــتير، الدكتوراه في تعليم اللغة  .7

ذ جزئيانف العربية للناطقين بغيرها.  

 لم ينفذ تطبيق مناهج اللغة العربية الموحدة في الصفوف الثالثة األولى من التعليم العام .8 التربية 2
 

 ي ألنشطة المحور الثالث (: الموقف التنفيذ30-2الجدول رقم )
الموقف  النشاط اإلدارة/المركز البرنامج

 التنفيذي
 نفذ كليا بالتعليم والبحث العلمي وارتباطه باألمن القومي العربيتنظيم محاضرة ذات عالقة  .1 والبحث العلميالعلوم  4
 نفذ كليا عقد المعتمر السادس عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي .2 التربية 5
 نفذ كليا عقد المعتمر السادس عشر لتعليم الكبار .3 التربية 5
 نفذ كليا الفني والتدريض المهنيعقد المعتمر األول للوزراء المسعولين عن التعليم  .4 التربية 5

تنظيم ندوة حول دور معسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز األمن الغذائي  .5 والبحث العلميالعلوم  2
 نفذ كليا العربي

 نفذ كليا المشاركة في المعار  التي تقام خالل العام .6 المركز العربي للتعريض  5
 نفذ جزئيا لريا  األطفال إلى محتوى إلكتروني تفاعليتحويل المنهج العربي  .7 التربية 4
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الموقف  النشاط اإلدارة/المركز البرنامج
 التنفيذي

 نفذ جزئيا جائزة أولمبياد الرياضيات .8 التربية 4
 نفذ جزئيا عقد المعتمر الحادي عشر لوزراء التربية والتعليم: تنفيذ توصيات المعتمر العاشر .9 التربية 5

 والبحث العلميالعلوم  2

القيات البيئة، الشـــبكة العربية لإلنســـان دعم الشـــبكات التالية: الشـــبكة العربية ألخ .10
والمحيط )الماض(، شبكات المياه الجوفية وهيدرولوجيا الوديان والبرنامج الهيدرولوجي 
نات البيئة البحرية، الشبكة العربية للحد من مخاطر  الدولي، الشبكة العربية لرصد مكو 

 ي واإلشعاعي.الكوارث، الشبكة العربية لألمن واألمان البيولوجي والكيميائ

 نفذ جزئيا

إطالق برنــامج تحســـــــــين تــدريس العلوم اســـــــــتنــادا إلى مقــاربــة البحــث والتحقيق  .11 والبحث العلميالعلوم  4
طالق أولمبياد الطفل العربي للعلوم والبحث العلمي  واالستقصاء في المدارس العربية وا 

 نفذ جزئيا

 لم ينفذ ري التعلم في مناطق النزاعات   برامج عالية االستقطاض لتدريض المعلمين وميس .12 التربية 1
 لم ينفذ العلوم في تطوير التعليمتنظيم دورة تدريبية في توظيف  .13 والبحث العلميالعلوم  4

 

 ي ألنشطة المحور الرابع (: الموقف التنفيذ31-2الجدول رقم )
الموقف  النشاط اإلدارة/المركز البرنامج

 التنفيذي

 التربية 1
قليمي حول التجارض الناجحة والممارسات المثلى في مجال محو األمية عقد اجتما  شبه إ .1

 نفذ كليا والتربية غير النظامية
 

 ي ألنشطة المحور الخامس (: الموقف التنفيذ32-2الجدول رقم )
 النشاط اإلدارة/المركز البرنامج

الموقف 
 التنفيذي

 نفذ كليا رةالحعم الشبكة العربية للبرمجيات دلمصدر و إنشاء مكتبة رقمية علمية مفتوحة ا .1 والبحث العلميالعلوم  4
 نفذ كليا إصدار عدَدين من مجلة "التعريض". .2 المركز العربي للتعريض  4
 نفذ كليا نشر وثائق وأخبار المنظمة على موقع المركز .3 المركز العربي للتعريض  4
جزئيانفذ  اإلعالم والنشر: إصدار المجالت والدوريات والكتض .4 التربية 4  
 نفذ جزئيا من محاور اهتمام المنظمة اإعداد فيلم وثائقي يغطي محور  .5 والبحث العلميالعلوم  4
 لم ينفذ تطوير كفايات القيادات التربوية في تعزيز دور المدرسة في التربية على اإلعالم .6 التربية 2
 لم ينفذ اإلعاقة في الفضاء المدرسي األشخاص ذويتحسين صورة  .7 التربية 3

 

 ي ألنشطة المحور السادس (: الموقف التنفيذ33-2الجدول رقم )
الموقف  النشاط اإلدارة/المركز البرنامج

 التنفيذي
 نفذ كليا دعم حضور المنظمة في الفضاءات العربية والدولية .1 المعلومات واالتصال 1

 والبحث العلميالعلوم  2
 قنيتفي التعليم المهني والإعداد دليل للتعريف ببرامج وخدمات المعســـــســـــات العاملة  .2

 نفذ جزئيا في الدول العربية )حكومية، أهلية( ومقارنتها.

 نفذ جزئيا تنظيم دورة تدريبية في مجاالت تتعلق بالنهو  بالتعليم المهني والتقني .3 والبحث العلميالعلوم  2
 لم ينفذ دعم دور األسرة في تربية أبنائها ورعايتهم .4 التربية 3
 لم ينفذ إنشاء شبكتي مدارس منتسبة وشبكة نواد لاللكسو .5  لوطنيةقسم اللجان ا 1
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 (: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور السابع 34-2الجدول رقم )
الموقف  النشاط اإلدارة/المركز البرنامج

 التنفيذي
 نفذ كليا حوسبة أطروحات المعهد وتحديث مكتبته .1 معهد البحوث  1
 نفذ جزئيا ات اإلدارة العام ةتطوير خدم .2 المعلومات واالتصال 1
 نفذ كليا إنشاء قاعدة بيانات للمترجمين المتعاونين مع المركز .3 المركز العربي للتعريض  3
 نفذ جزئيا تطوير آليات عمل مرصد األلكسو ومحتوياته .4 التربية 3
 نفذ جزئيا لدول ذات االحتياجات الخاصة لت مين االحتياجات التعليمية  .5 التربية 4

تصـــــــــميم بوابة إلنشــــــــــاء وتحديث قواعد بيانات ذات عالقة بمجال العلوم والبحث  .6 والبحث العلميعلوم ال 3
 العلمي ومواصلة العمل على تطوير مصفوفة معشرات االبتكار واإلبدا  العربية.

 نفذ جزئيا

ية معات الريفإعداد دراسـات حول كيفية اسـتغالل الطاقات المتجددة في تنمية المجت .7 والبحث العلميالعلوم  4
 والصحراوية وتطويرها.

 نفذ جزئيا

 نفذ جزئيا المشاركة في إنشاء قاعدة بيانات تشمل مجاالت عمل المنظمة المختلفة .8 المركز العربي للتعريض  3
 نفذ جزئيا العربية والدولية األنشطة المشاركة في .9 معهد المخطوطات  1
 نفذ جزئيا اته ومقدراتهاالرتقاء بالمعهد وتطوير أدو  .10 معهد المخطوطات  1

دورة تدريبية لفائدة األمناء العامين للجان الوطنية حول إدارة األزمات الطارئة في  .11 الثقافة 2
 لم ينفذ مجال التراث الثقافي

 

 ي ألنشطة المحور الثامن (: الموقف التنفيذ35-2الجدول رقم )
 النشاط اإلدارة/المركز البرنامج

الموقف 
 التنفيذي

 نفذ كليا المختبر إلعداد باحثي المستقبل .1 والدراساتمعهد البحوث  1
 نفذ كليا مواصلة تنظيم المنتدى العربي السنوي للبحث العلمي والتنمية المستدامة .2 والبحث العلميالعلوم  1
 ليانفذ ك استكمال إجراءات إنشاء ودعم المجلس العربي للبحث والتطوير واالبتكار .3 والبحث العلميالعلوم  4
 نفذ كليا مواصلة العمل على تطوير محر ك البحث العربي المفتوح المصدر .4 والبحث العلميالعلوم  4
 نفذ كليا في الوطن العربي MOOCالنهو  بالتعل م اإللكتروني المفتوح وعالي االستقطاض  .5 المعلومات واالتصال 4
 نفذ كليا ة واستخدامها في المعسسات التعليمية تعزيز إنتاج الموارد التعليمية المفتوح .6 المعلومات واالتصال 4

اســـــــــتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصـــــــــال والموارد التعليمية المفتوحة للرفع من  .7 المعلومات واالتصال 4
 ICT-CFTكفاءات المدرسين 

 نفذ كليا

 نفذ كليا ت المركزلعلمية والبحثية بإصداراتزويد مكتبات الجامعات والمعسسات ا .8 المركز العربي للتعريض  2
 نفذ كليا ندوة بحوث والدراسة الرئيسية .9 والدراساتمعهد البحوث  3
 نفذ كليا ترجمة ونشر كتاض   .10 والدراساتمعهد البحوث  3
 نفذ كليا من مجلة المعهد العلمية المحكمة  67إصدار العدد  .11 والدراساتمعهد البحوث  3
 نفذ كليا ة والمكتبة الرقمية: مجلة اللسان العربيالعناية باللغة العربي .12 مكتض تنسيق التعريض 4

برنامج تدريبي لتعزيز قدرات القيادات التربوية في إدماج مفاهيم التنمية المسـتدامة  .13 التربية 1
 في المناهج والممارسات التعليمية

 نفذ جزئيا

 العلوم والتقانة والشـــــبكةمواصـــــلة دعم الشـــــبكة العربية واللجنة العربية ألخالقيات  .14 والبحث العلميالعلوم  1
 نفذ جزئيا العربية لمراكز تسجيل االبتكارات وبناء القدرات والشبكة العربية للملكية الفكرية.

 نفذ جزئيا ت ليف أو تحرير كتابين في مجاالت اهتمام المنظمة .15 والبحث العلميالعلوم  1
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الموقف  النشاط اإلدارة/المركز البرنامج
 التنفيذي

 نفذ جزئيا بتكار التقني للباحثين الشبان العرضتنظيم مسابقة جائزة األلكسو لإلبدا  واال .16 والبحث العلميالعلوم  1
 نفذ جزئيا إطالق جائزة األلكسو ألفضل معسسة بحثية .17 والبحث العلميالعلوم  1
 نفذ جزئيا تطوير المحتوى الرقمي العربي .18 المعلومات واالتصال 4
 نفذ جزئيا العربي تدعيم استخدام الحوسبة السحابية في مجال الت عليم في الوطن .19 المعلومات واالتصال 4

 المعلومات واالتصال 4
تيســـــــــير نفاذ األشـــــــــخاص ذوي اإلعاقة إلى تكنولوجي ات المعلومات واالت صــــــــــال  .20

 نفذ جزئيا والمحتويات الرقمية

مات الت عل م الذكي  في البيئة الت ربوي ة العربي ة  .21 المعلومات واالتصال 4  نفذ جزئيا Smart Learningإرساء مقو 
 نفذ جزئيا بناء القدرات العربية خارج اإلطار األكاديمي .22 والدراساتث معهد البحو  1
 نفذ جزئيا من سلسلة دراسات استراتيجية ومستقبلية 38إصدار العدد  .23 والدراساتمعهد البحوث  3
 نفذ جزئيا Arabtermالمعجم التقني التفاعلي  .24 مكتض تنسيق التعريض 4
 نفذ جزئيا طلحات العلمية والتقنية الموحدةالمرصد العربي للمص .25 مكتض تنسيق التعريض 4

  :اإلنجازاتأبرز 
، إال أن اإلدارات والمراكز الفنية 2017خالل سنة لمنظمة على الرغم من تدني الموارد المالية ل

 ، فيما يلي أبرزها:اإلنجازاتوتحقيق جملة من  األنشطةتمكنت من تنفيذ عدد من 
 

 :المتابعة والتقييم وتطوير األداء
 نشاء وتفعيل أداء المجالس والفرق الفنية واإلدارية المتخصصة، والتي أوصت الخطة إ

 ( بإنشائها، وهي:2022-2017االستراتيجية )
 مجلس البرامج. –
 .فريق متابعة إدارة وتنفيذ المشروعات )مجلس المديرين( –
 فريق الشراكات. –

 بية ير مرصد التر من خالل تطو ، ضمن وحدة التقييم والمتابعة، إطالق مرصد االلكسو
 ليغطي جميع مجاالت عمل المنظمة، بما في ذلك القيام بمهام االستشراف.

 اإلصدارات:
 ( مطبوعا في مختلف مجاالت عمل المنظمة، تضم كتبا 50إصدار قرابة خمسين )

 .ومجالت ودوريات متخصصة اومعاجم وأدلة ودراسات وخططً 
  ن اهتمام المنظمة بحركة ، ضم( كتب مترجمة من لغات أخرى8) ثمانيةإصدار

 .التعريب والترجمة
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 االستراتيجيات والخطط والدراسات:
  تكللت جهود المنظمة، بالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية وعدد من

ي "االستراتيجية العربية للبحث العلممنظمات العمل العربي المشترك، باعتماد وثيقة 
( المنعقدة 28مة العربية في دورتها الثامنة والعشرين )في الق والتكنولوجي واالبتكار"

بالبحر الميت بالمملكة األردنية الهاشمية. ونص قرار االعتماد رقم  2017في مارس 
 ( على تكليف المنظمة بمتابعة تنفيذ االستراتيجية بالتنسيق مع األمانة العامة.700)

 يجية وتمت مناقشتها خالل أعدت المنظمة وثيقة أولية للخطة التنفيذية لالسترات
 .  2017االجتماع الذي نظمته األمانة العامة في يوليو 

 "ية رعية المنظمة العربية للترب-أصدرت المنظمة وثيقة "البقاء من أجل التنمية المستدامة
 .2030والثقافة والعلوم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي حتى عام 

  اديء التوجيهية الستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية في المب"أصدرت المنظمة
 .معسسات التعليم في الوطن العربي"

 الدورات التدريبية والمحاضرات والمسابقات:
  والعلوم  الثقافةالتربية و محاضرات في مجاالت ثقافية و تنظيم دورات تدريبية وأيام

 والبحث العلمي.
 ات المعجمية واللغوية والتطبيقات الجوالة.تنظيم مسابقات عربية في مجاالت الدراس 

 الميكنة وتطوير الخدمات:
  إطالق مكتبة رقمية مفتوحة المصدر، ستشمل عند اسكتمالها جميع إصدارات

ومنشورات المنظمة الورقية والتطبيقات االلكترونية التي تقدم مجانا للمستخدمين داخل 
 الوطن العربي وخارجه.

 ت الخبراء المتعاونين مع إدارات المنظمة ومراكزها الخارجية.إنشاء وتطوير قواعد بيانا 
  والبرامج. األنشطةإنشاء منظومة الكترونية لتقييم ومعايرة 
 تطوير البنى التحتية والبرمجيات المتعلقة  لتطوير الخدمات باإلدارة العامة من خال

 بميكنة اإلدارة ومنظوماتها اإلدارية والمالية.
  البحوث والدراسات العربية وتحديث مكتبته.حوسبة أطروحات معهد 
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 الدول ذات األوضا  الخاصة، وتلك التي تمر ب زمات:الفلسطينية و  األنشطةدعم 
  إطالق مبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول "تعليم األطفال العرب في

ة لتعليم في دولمناطق النزاع )سوريا، اليمن، ليبيا، العراق، الصومال( وتحديات ا
، والتي إعتمدها المجلس االقتصادي واالجتماعي فلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي"

 .2017فبراير 16بتاريخ ( على المستوى الوزاري 99في دورته العادية )
  ت عنوان، تحدورة تدريبية حول "إعادة بناء التراث المدم ر في المنطقة العربية"تنظيم: 

-ي في زمن األزمات"، بالشراكة مع المعهد األلماني لآلثار ببرلين"توثيق التراث الثقاف
لدعم قدرات المهني ين في قطاع اآلثار  2017أغسطس  6يوليو إلى  17من  ألمانيا

ج على أحدث المناه هموالتراث الثقافي في الوطن العربي وتدعيم مهاراتهم واطالع
 .المستعملة في هذا المجال

 ( 41المشاركة في الدورة) 2017يوليو  12-2بتاريخ  للجنة التراث العالمي ،
 إدراج مدينة الخليل والحرم اإلبراهيمي الش ريف علىالتي تم  خاللها ا، و بولند-كراكوفب

كما صوتت اللجنة على مشروع القرار  ،الئحة التراث العالمي المهدد بالخطر
COM7A.36 41   "الذي ينص  على اإلبقاء على "القدس، البلدة القديمة وأسوارها

 على الئحة التراث العالمي المهدد بالخطر.
  للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في األراضي  96االجتماع تنظيم

أعمال هذه الدورة وفود من: األردن، فلسطين، ارك في ش. و األردن –المحتلة عمان 
مصر، المنظمة )األلكسو(، منظمة )اإليسيسكو( وقطاع فلسطين واألراضي العربية 

  .باألمانة العامة لجامعة الدول العربية المحتلة
 عديلت المدرسي وفنيات المجال النفسية في المشكالت تنظيم دورة تدريبية حول حل 

-14 رة، خالل الفتليبيا-مصراتةبمدينة ، التنمية المستدامةالسلوك في إطار مفهوم 
 .المجتمعية للتنمية النسيم منظمة بالتعاون مع ،2017مايو  18

  لتشاوري االمشاركة مع المفو ضية السامية لشؤون الالجئين في تنظيم االجتماع اإلقليمي
 في شارك. و 2017مايو  ،المستوى بشأن تعليم أبناء الالجئين في الدول العربية رفيع

قليمي ة دولية منظ مات من وخبراء عربية دولة 14 ممث لو االجتماع  لالسب لمناقشة وا 

http://www.alecso.org/site/2016-02-02-13-47-43/1655-2017-07-07-16-01-43.html
http://www.alecso.org/site/2016-02-02-13-47-43/1655-2017-07-07-16-01-43.html
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 على والعمل النزاع مناطق في الالجئين ألبناء بالتعليم االلتحاق فرص بضمان الكفيلة
 مجال في تعاونوال التنسيق آليات وتعزيز التعليم، مراحل جميع في الفرص تلك تحسين
وصدر عن االجتماع  .واإلقليمي ة الدولية والمنظ مات العربية الدول بين المتابعةو  الرصد

 وثيقة إعالن تونس بشأن تعليم أبناء الالجئين.
  ورشة عمل إقليمية حول "آفاق االبتكار في نظم الزراعة: حالة النباتات الطبية تنظيم

التعاون مع منظمة بتم تنفيذ هذا النشاط و  .والعطرية من أجل التنمية المستدامة"
، المتحدة القمر مهوريةجبروني، و بم 2017مايو  25-22خالل الفترة  ،االيسيسكو

 القمر.ر ز عزيز القضايا البيئية وباألخص النباتات الطبية والعطرية في جوهدف إلى ت
 ية عات الريفإعداد دراسات حول كيفية استغالل الطاقات المتجددة في تنمية المجتم

 بهدف تنمية المناطق الريفية والنائية في الدول الفقيرة، وذلك طويرهاوالصحراوية وت
، من منظور اقتصادي يحتاج إلى توفير مصادر طاقة ذات ذات األوضاع الخاصةو 

تسترشد بها هذه ( دراسات 9) تسعقدرات صغيرة من أنماط غير مركزة، وسيتم إعداد 
دة ة من تطبيقات الطاقات الجديالدول في تنفيذ مشاريع نموذجية تهدف إلى االستفاد

  والمتجددة في تحسين طرق العيش لمتساكني بعض القرى والمناطق الريفية.
 :واللجان المتخصصة المعتمرات الوزارية

  نجحت المنظمة في تنظيم المؤتمر األول للوزراء العرب المسئولين عن التعليم الفني
 .2017ارس مموريتانيا،  –والتدريب المهني، بمدينة نواكشوط 

  تنظيم المؤتمر السادس عشر للوزراء العرب المسئولين عن التعليم العالي والبحث
 .2017ديسمبر جمهورية مصر العربية،  –العلمي، بالقاهرة 

  كون ، لتاالبتكار في الدول العربية"و "اللجنة الدائمة للبحث العلمي أنشأت المنظمة
ن منظمة والدول العربية من جهة، وبيأداة تنسيقية رفيعة المستوى ومتخصصة بين ال

الدول العربية فيما بينها من جهة أخرى، في المجاالت التي تضطلع بها الوزارات 
 المعنية بالبحث العلمي.
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  لغرض متابعة حركة  باإلدارة العامة "لجنة البحوث والنشر"إنشاء لجنة متخصصة
ز جميع اإلدارات والمراكالنشر والترجمة والتأليف وتوحيد الضوابط والمعايير بين 

 منشورات المنظمة.كافة وتطبيقها على الخاريجية 
 :العربية والدولية األنشطةالمشاركة في 

  شاركت إدارات 2017المبرمجة ضمن خطة المنظمة لسنة  األنشطةإضافة إلى ،
الت ا( نشاطا، تقع ضمن مج38ذ ثمانية وثالثين )المنظمة ومراكزها الخارجية في تنفي

قليمية ودولية. عملها،  بالتعاون مع منظمات وهيئات عربية وا 
  ي فدعوات للمشاركة المنظمة ومن بين مئات الدعوات التي ترد للمنظمة سنويا، لبت

 ( نشاطًا نظمتها منظمات عربية ودولية.88ثمانية وثمانين )
 ودولية إبرام عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع جهات عربية . 
 :لمدير العامأنشطة ا
  شطة المشاركة في أن التي مثل فيها المنظمة، شملت األنشطةقام المدير العام بعدد من

أجرى خاللها العديد من اللقاءات  ، والقيام بزيارات عمل للدول األعضاءعربية ودولية
 نظمةالم مع الوزراء وكبار المسئولين، ولقاءات واستقبال بعض المسئولين بمقر

جراء مقابالت مع وسائل اإلعالم. اءاتولق استقباالت  وا 
 

 ملفات تحت اإلجراء
ر نتج عنها قيام المدي ،أولت اإلدارة العامة للمنظمة أهمية قصوى للتواصل مع الدول األعضاء

أجرى خاللها العديد من اللقاءات مع القيادات  ،العام بالكثير من زيارات العمل للدول العربية
ون ذات العالقة بمجاالت عمل واهتمام المنظمة. كما تولي ؤ بالش العليا والوزراء والمختصين

ت سالمنظمة اهتماما متزايدا بالعديد من آليات تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير األداء، وقد كر  
جهودا كبيرة لدراسة العديد من القضايا ذات الصلة، وقامت بتكليف خبراء ولجان فنية متخصصة 

 الملفات التالية:قطعت أشواطا متقدمة في 
 مع الدول األعضاء لتسديد مساهماتها، بما في ذلك المتأخرات. التواصلتكثيف  .1
 لكتروني لمطبوعات ومنشورات المنظمة.التوجه نحو النشر والتسويق اإل .2
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تفعيل وتطوير آليات التواصل مع وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية، والتوسع  .3
 ل االجتماعي للتعريف بأنشطة المنظمة ونشر رسالتهافي استخدام وسائل التواص

 .المعرفية
في جميع المجاالت،  الذين تتعامل معهم المنظمةخبراء لقاعدة بيانات موحدة ل إنشاء .4

  :والتوسع في استخدام تقانات المعلومات واالتصال في أعمال المنظمة
 لخارجية.ارات والمراكز اتجميع العناوين وبيانات االتصال بالخبراء المتوفرة لدى اإلد –

  واالنتقال لإلدارة اإللكترونية. األرشفة ومنظومةالتوسع في استخدام منظومة البريد  .5

 الخبراء والمتعاقدين مع المنظمة. لمكافآتاعتماد مسطرة موحدة  .6

تاحتجميع تقارير المتابعة متضم   .7  .تها على موقع المنظمةنة تفاصيل التنفيذ وا 
 .األنشطة جميع أنواعالنمطية لتنفيذ ال وضع دليل مرجعي لخطوات .8

 

 منشورات الصدارات و اإل
 أوال: األدلة والكتض والمراجع:

 إدارة الثقافة:
 كتاب الفن التشكيلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة .1
 كتاب الصون العمراني والتجديد الحضري .2
 المغناة" حمود حسن إسماعيلالشعر والغناء: "دراسة في قصائد م .3
 ة العلوم والبحث العلمي:إدار 
 كتاب مترجم. –مبادئ االتصاالت الرقمية  .1
 .(الثاني الجزء) الدوري الجدول لعناصر مفصلة تحليلية كيميائية دراسة .2
 .(األول الجزء) الدوري الجدول لعناصر مفصلة تحليلية كيميائية دراسة .3

 إدارة المعلومات واالتصال:
 ستقطاب: دليل لصانعي السياسات في الدول النامية"."فهم دروس األنترنيت المفتوحة عالية اال .1
 المبادئ التوجيهية لصياغة االستراتيجيات الوطنية حول التعلم الذكي في الوطن العربي. .2

 معهد الخرطوم الدولي للغة العربية:
 دليل الدكتوراه في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. .1
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 :معهد البحوث والدراسات العربية
عالم التربوي، نشر ثقافة حقوق الطفل لتالميذ مرحلة التعليم األساسي مخيمات الالجئين دور اإل .1

 السوريين.
 (.19اإلنتاج العلمي لمعهد البحوث والدراسات العربية الجزء ) .2
 ، تداعيات الركود وتطلعات النمو.2010االقتصادات العربية بعد عام  .3
 ت واستراتيجية مقترحة للمواجهة... تحول خريطة التهديدا.األمن القومي العربي  .4
 .. رؤية واستشراف..طماع الخارج أ.. عبث الداخل و .األمن القومي العربي  .5
 .. مصادر التهديد وسبل الحماية..األمن القومي العربي في القرن الحادي والعشرين  .6
 .. دراسة في العالقات الجزائرية اإليرانية..األمن القومي العربي  .7

 :عريض والترجمة والت ليف والنشرالمركز العربي للت
 طاقة الرياح )العنفات الريحية(. .1
 دراسات في علم الترجمة. .2
 تخطيط األجهزة الطبية. .3
 التحليل االقتصادي الجزئي في التطبيق العملي. .4
 اإلحصاء الطبي. .5

 ثانًيا: الدراسات والخطط واالستراتيجيات:
 إدارة التربية:

حقيق رؤية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لت-امة"وثيقة "البقاء من أجل التنمية المستد .1
 .2030أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي حتى عام 

 إدارة العلوم والبحث العلمي:
 واالبتكار. والتكنولوجي العلمي للبحث العربية االستراتيجية .2
 كار.واالبت تكنولوجيوال العلمي للبحث العربية لالستراتيجية التنفيذية الخطةمشروع  .3

 :معهد البحوث والدراسات العربية
   العربية اإلعالمية الدراسات مستقبل .1
   العربية الدول وجامعة األوروبي االتحاد بين الفيدرالية .2
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 .(مسحية دراسة) الفيدرالية الصومال جمهورية .3
:والموسوعات ثالثًا: المجالت والدوريات  

 إدارة التربية:
 63 العدد الجماهير تعليم مجلة .1
 62 العدد الجماهير تعليم مجلة .2
 61 العدد الجماهير تعليم مجلة .3
 36 العدد للتربية العربية المجلة .4
 35 العدد للتربية العربية المجلة .5
 34 العدد للتربية العربية المجلة .6

 إدارة العلوم والبحث العلمي:
 28 العدد: للفتيان العلمية العربية المجلة .1
 27 العدد: للفتيان العلمية العربية المجلة .2

 :المعلومات واالتصالإدارة 
 26 العدد: للمعلومات العربية المجلة .1

 معهد الخرطوم الدولي للغة العربية:
 2017-1982(، 40( إلى )1المجلة العربية للدراسات اللغوية: األعداد ) .1

 :معهد البحوث والدراسات العربية
 66مجلة البحوث والدراسات العربية : العدد  .1
 67لبحوث والدراسات العربية : العدد مجلة ا .2
 كتض تنسيق التعريض:م

 78مجلة اللسان العربي العدد  .1
 معهد المخطوطات العربية

 الجزء األول 61مجلة المعهد المحكمة العدد  .1
 :المركز العربي للتعريض والترجمة والت ليف والنشر

 53 العدد التعريب مجلة .1
 52 العدد التعريب مجلة .2
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 التعاون والشراكة

 غير المبرمجة )خارج البرامج( األنشطة

 التي نظمتها أو شاركت المنظمة في تنظيمها: األنشطة
في سبيل تعزيز حضورها وضمان تواجدها وتفاعلها مع األحداث العربية واإلقليمية والدولية ذات 

المنسجمة  األنشطةالعالقة بمجاالت عملها، نظمت المنظمة، أو شاركت في تنظيم، عدد من 
. وقـــد جـــاءت 2017وجهاتها وأولوياتها، والتي لم تكن مدرجة ضمن الخطة التنفيذية لسنة مع ت

كنتيجــة مباشرة لتواصل المنظمة المستمر مع المنظمات والهيئات العربية  األنشطةهــــــذه 
 مة. ظالتقافيات شراكة ومذكرات تعاون مع العديد من شركاء المن اواإلقليمية والدولية، أو تنفيذً 

 

 في تنظيمها اإلدارات والمراكزالتي نظمتها أو شاركت  األنشطة(: 16-2) الشكل
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 الفلسطينية: األنشطةفي مجال دعم 
الرئاســـــــــة الفلســـــــــطينية واللجنة الوطنية ، دولة فلســـــــــطين، 2017فبراير  23-19، زيارة دولة فلســـــــــطين .1

 وفد من المنظمة برئاسة المدير العامو  الفلسطينية
 

 التربية: في مجال
مايو  ،المســـــتوى بشـــــأن تعليم أبناء الالجئين في الدول العربية التشـــــاوري رفيعتنظيم االجتماع اإلقليمي  .1

عامة مانة الاألو  المفوضـــــية الســـــامية لشـــــؤون الالجئينبالتعاون مع  ، إدارة التربيةالمنظمة مقر، 2017
 لجامعةل

 ليبيا، إدارة-، مصــــــــراتة2017اقة، مايو اإلعحول األشــــــــخاص ذوي  المشــــــــاركة في تنظيم ندوة توعوية .2
 بالتعاون مع جمعية النسيم للتنمية المجتمعية التربية

إدارة ، لجامعةلاألمانة العامة ، 2017، أغســـــــــطس االجتماع األول للجنة العليا إلدارة مبادرة األلكســـــــــو .3
دارة التربية  التربية  لعربيةباألمانة العامة لجامعة الدول ا والتعليم والبحث العلميوا 

األردن،  -، عمان2017أكتوبر  10-9، المشاركة مع اليونسيف في اإلعداد لمبادرة المهارات الحياتية .4
 اليونسيفإدارة التربية ومنظمة 

، األلكســــــو مقر المنظمة، 2017، أكتوبر االجتماع الرابع لفريق شــــــركاء اليونســــــكو لتنفيذ الهدف الرابع .5
 واليونسكو 

ر المبرمة بين الطرفين، أكتوب لتجديد االتفاقية لإلحصـــــــــاءاليونســـــــــكو  ع ممثل معهدشـــــــــترك ماجتماع م .6
  التربية ، إدارةمقر المنظمة، 2017

-، عمان2017أكتوبر  -، مارس"لمبادرة "المهارات الحياتية في اإلعداد يفالمشــــــــــــــاركة مع اليونســــــــــــــ .7
 ومنظمة اليونسيف التربية االردن، إدارة

 قطر، إدارة – الدوحة، 2017، اكتوبر شــــخاص ذوي اإلعاقةالمشــــاركة في تنظيم ندوة توعوية حول األ .8
 اللجنة الوطنية القطريةو  التربية

 

 في مجال الثقافة وحماية التراث:
، مقر المنظمة، ب2017أبريل  18-17، ندوة دولية حول دور الثقافة في الوقاية من العنف والتطرف .1

 العالمية جمعية الدعوة اإلسالميةو  إدارة الثقافة
 إدارة الثقافة بالتعاون مع مؤسسة كمال لزعر ، تونس، 2017مايو 25، تنظيم تظاهرة "جو تونس" .2
ورشـــــة إقليمية حول منهجية إعداد ملفات ترشـــــيح المواقع األثرية والمعالم والمدن التاريخية لإلدراج على  .3

إدارة الثقافة بتمويل ، تونس –جربة ، 2017 ســـــبتمبر 15-11، قائمة التراث الثقافي والطبيعي العالمي
المركز و  مركز التراث العالمي، والتعاون مع اســـــــتضـــــــافة وزارة الثقافة التونســـــــيةو  من منظمة اليونســـــــكو

 اإلقليمي العربي للتراث العالمي بالبحرين
 ،دورة تدريبية إقليمية حول اســــــتخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق اآلثار المنقولة في العالم اإلســــــالمي .4

 اإليسيسكو ومنظمة إدارة الثقافة ، األردن–عمان ، 2017 أكتوبر 19- 17
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 4-1، مؤتمر دولي حول "حماية الماضــــــــــــــي: توثيق التراث من أجل المحافظة عليه في تونس وليبيا" .5
/ اآلثار المهددة باالنقراض في  EAMENAإدارة الثقافة بالتعاون مع ، مقر  المنظمة، 2017 ديســــــمبر

 شمال إفريقيا.الشرق األوسط و 
 

 في مجال العلوم والبحث العلمي:
إدارة العلوم والبحـث العلمي ، مقر  المنظمـة، 2017 مـارس 3، محـاضــــــــــــــرة إلحيـاء اليوم العربي للميـاه .1

 بالتعاون مع المعهد الوطني لبحوث الهندسة الريفية والمياه والغابات بتونس
إدارة العلوم ، مقر المنظمة، 2017 مارس 14، ان"ندوة علمية مفتوحة دورية، الحلقة األولى "بناء اإلنس .2

  والبحث العلمي
ورشــــــة عمل تطوير ســــــياســــــات التعليم الفني والتقني في الوطن العربي ضــــــمن فعاليات مؤتمر الوزراء  .3

إدارة العلوم ، موريتانيا-شـــوطكنوا، 2017 مارس 27-25، العرب المســـؤولين عن التعليم التقني والفني
 اون مع إدارة التربيةبالتع والبحث العلمي

 20-18، المشــاركة في ورشــة عمل إقليمية حول مؤشــرات األداء لمدن العلوم والحدائق العلمية العربية .4
مركز التكامل المتوســـــطي و  اإليســـــيســـــكوبالتعاون مع منظمة المنظمة ، مصـــــر -القاهرة، 2017 أبريل

 القرية الذكيةبمصر و يا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجو  البنك األوروبي لالستثمارو 
اجتماع الخبراء األول لوضــــــــــع خطة العمل التنفيذية لالســــــــــتراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي  .5

إدارة العلوم والبحــث العلمي بــالتعــاون مع إدارة ، مقر األمــانــة العــامــة، 2017يوليو 26-25واالبتكــار، 
 التربية والتعليم والبحث العلمي باألمانة العامة 

االجتماع النهائي لمشروع "خرائط مخاطر تسونامي المحتملة في شمال شرق المحيط األطلسي والبحر  .6
إدارة العلوم والبحث العلمي ، مقر المنظمة، 2017ســــبتمبر  12-11، المتوســــط والبحار المتصــــلة به"

ة لعلوم المحيطــات والمعهــد الوطني للرصـــــــــــــــبــ ة الحكوميــ  وي د الجالتعــاون مع لجنــة اليونســــــــــــــكو الــد وليــ 
 بالجمهورية التونسية

-13 ،االجتماع الثاني حول إنشـــــاء نظام لإلنذار المبكر والتخفيف من آثار تســـــونامي في ذات اإلقليم .7
التعاون مع لجنة اليونســـــــــكو الد ولي ة بإدارة العلوم والبحث العلمي ، مقر المنظمة، 2017ســـــــــبتمبر  14

 الجوي بالجمهورية التونسيةالحكومي ة لعلوم المحيطات والمعهد الوطني للرصد 
المشــــــــــاركة في الملتقى العربي لعلوم وتطبيقات تقنيات النانو"، و"االجتماع الثاني للجنة العلمية للمبادرة  .8

األلكسو ، األردن-عمان، 2017اكتوبر  4-3، العربية لتطويع علوم وتقنيات النانو والتقنيات المتالقية"
 وجيامركز األسكوا للتكنولو  مؤسسة طالل أبو غزالةو الصناعية المنظمة العربية للتنمية بالتعاون مع 

 

 في مجال المعلومات واالتصال:
 ،تقديم محاضــــرة عبر اإلنترنت )بطريقة الويبينار( حول "التعليم اإللكتروني لألشــــخاص ذوي اإلعاقة" .1

 سعوديةجامعة الملك خالد بالمملكة العربية ال، عبر اإلنترنت، 2017مايو  16
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 في مجال المخطوطات:
األمانة العامة لجامعة ، مصــــــــــــــر-القاهرة، 2017 فبراير 2مؤتمرات واحتفاليات: يوم التراث العربي،  .1

 الدول العربية
معهـد المخطوطـات ، مصــــــــــــــر-القـاهرة، 2017دورات تـدريبيـة: تحقيق النصا الحـديثي وعلومـه، فبراير  .2

 العربية
ول لجامعة قناة الســــــــــــويس: قراءة التراث العربي واإلســــــــــــالمي، فبراير مؤتمرات واحتفاليات: المؤتمر األ .3

 جامعة قناة السويسو معهد المخطوطات العربية ، مصر-القاهرة، 2017
مركز البحوث اإلســــــــالمية و معهد المخطوطات العربية ، تركيا، 2017فبراير –يناير ، دورات تدريبية 3 .4

 تركياب)إيسام( 
معهد المخطوطات ، مصــــر-القاهرة، 2017أبريل -لشــــرعية، مارسا وصدورات تدريبية: تحقيق النصــــ .5

 مشيخة األزهر الشريفو العربية 
، مصـــر-القاهرة، 2017الورشـــات التدريبية: الورشـــة األولى: اختيار النص وجمع النخســـخ الخطية، مايو  .6

 معهد المخطوطات العربية
معهــــد ، مصــــــــــــــر –القــــاهرة ، 2017يوليو  دورات تــــدريبيــــة: علوم المخطوط العربي: دورة تثقيفيــــة، .7

 المخطوطات العربية
ثبات الفروق، أغسطس .8 معهد ، مصر-القاهرة، 2017 الورشات التدريبية: الورشة الثانية: قراءة النص وا 

 المخطوطات العربية
معهد المخطوطات ، مصـــــــــر-القاهرة، 2017 دورات تدريبية: تحقيق نصـــــــــوص علوم القرآن، ســـــــــبتمبر .9

 العربية
 

 ي مجال تعليم اللغة العربية:ف
، 2017 أكتوبر 12، االجتماع التنســــــــــــيقي النعقاد المنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المســــــــــــتدامة .1

وزارة التعليم العـــالي والبحـــث العلمي بـــالتعـــاون مع إدارة العلوم والبحـــث العلمي ، الســــــــــــــودان-الخرطوم
 بالسودان

 11-9 ،والقانونية للمحتوى الرقمي للمواقع اإللكترونية العربيةالحلقة الدراســــــــــــية حول األبعاد األخالقية  .2
منظمة اإلســـيســـكو بالتعاون مع المنظمة وأكاديمية الســـودان لعلوم ، الســـودان-الخرطوم، 2017ديســـمبر
 االتصال

االحتفال باليوم العالمي للغة العربية وتخصيص محور للغة العربية والتقنية في الدورة الخامسة للمنتدى  .3
إدارة العلوم والبحث ، السـودان-الخرطوم، 2017ديسـمبر 18، ربي للبحث العلمي والتنمية المسـتدامةالع

 العلمي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية السودان
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 في مجال تنسيق التعريض:
مقر ، 2017 أبريل 18 ،ندوة تعريفية لتقديم: المعجم الموحد لمصــــــــــطلحات القانون في طبعته الجديدة .1

ة العلوم مكتب تنسيق التعريب بالتعاون مع كليالرباط، –كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
 الرباط-القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 

 في مجال البحوث والدراسات العربية:
معهد البحوث مصـــــــر، –القاهرة  ،2017، جائزة البحوث والدراســـــــات العربية: "جائزة الشـــــــباب العربي" .1

 والدراسات العربية
، 2017 ،المؤتمر العلمي لمعهد البحوث والدراســـــات العربية: "البحث التربوي العربي ومجتمع المعرفة" .2

 معهد البحوث والدراسات العربيةمصر، -القاهرة
 

 أنشطة شاركت فيها المنظمة:
تنظمها  والمؤتمرات التي األنشطةكثير من تتلق ى المنظمة سنويا مئات الدعوات للمشاركة في ال

 إال   شطةاألنالمنظمات والهيئات العربية واإلقليمية والدولية. وعلى الرغم من أهمية جميع هذه 
أن المشاركة فيها تتطل ب جهدا كبيرا وتستنزف موارد بشرية ومالية يجب توجيهها لخدمة أنشطة 

ة وازنت فيها بين الحضور والمشاركة في هـــذه المنظمة أوال. لذلك فقد انتهجت المنظمة سياس
التي  ألنشطةاالفعاليات وبين ترشيد الموارد المتاحة. وتتلخ ص هذه السياسة في التركيز على 

تقترب في أهدافها وغاياتها مع أهداف وغايات أنشطة المنظمة المبرمجة خالل الدورات المالية، 
تبين و  بحضور الفعاليات التي تنعقد في دول مقراتها. وتكليف المراكز الخارجية التابعة للمنظمة

 : 2017الخارجية التي تمت المشاركة فيها خالل سنة  األنشطةالجداول التالية 

 مشاركات المدير العام والمدير العام المساعد:

 

 مشاركات إدارة التربية:
، جل التنافسي ة"ن أاالجتماع االقليمي التشاوري مع البنك االسالمي للتنمية بشأن مبادرة البنك الدولي "التعليم م .1

 .البنك االسالمي للتنمية، المغرب-الرباط، 2017فبراير 

لي المجلس الدو ، اإلمارات–دبي ، 2017مايو ، المشـــــــــاركة في أعمال المجلس الدولي الســـــــــادس للغة العربية .1
 .بمشاركة المدير العام المساعد للغة العربية

 .المدير العام للمنظمةبمشاركة  اليونسكو، باريس، 2017ديسمبر ، االحتفال باليوم العالمي للغة العربية .2
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، االمارات–دبي ، 2017 مارس، المشاركة مع اليونسكو في أعمال فريق الدعم االقليمي لتحقيق الهدف الرابع .2
 .اليونسكو

مصــــر، -، القاهرة2017 بريلأ، االجتماع الثالث للجنة التنســــيق العليا للعقد العربي لمحو األمية وتعليم الكبار .3
 .لجامعة الدول العربية إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي باالمانة العامة

عمان ، 2017 أبريل، للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في األراضـــــــي المحتلة 96االجتماع  .4
 .لجامعة الدول العربية قطاع فلسطين باألمانة العامة، األردن–

إدارة التنمية المســـــــتدامة والتعاون الدولي مصـــــــر، -، القاهرة2017 مايو، األســـــــبوع العربي للتنمية المســـــــتدامة .5
 .لجامعة الدول العربية باألمانة العامة

، 2017أغســــــــــــطس ، االجتماع التنســــــــــــيقي مع مبعوث األمين العام لجامعة الدول العربية لشــــــــــــؤون الالجئين .6
 .لجامعة الدول العربية عليم والبحث العلمي باالمانة العامةإدارة التربية والتمصر، -القاهرة

 .اليونسكو، باريس، 2017سبتمبر  8، المشاركة في االحتفال باليوم العالمي لمحو االمية .7
، 2017ســـــــبتمبر ، المشـــــــاركة مع اليونســـــــكو في أعمال الفريق الخاص بالتحالف الدولي للقرائية ومحو األمي ة .8

 .اليونسكو، باريس
، 2017ديســــــمبر ، حول الممارســــــات الجيدة في ضــــــمان حق اللجوء والتصــــــر ف في الهجرة المختلطة اجتماع .9

 .والمعهد العربي لحقوق االنسان جئين بتونسالللشؤون االمفوضية السامية ، مكتب تونس
هة إلى الطلبة العرب في األراضــــــــــــــي العربي ة المحت 97اجتماعات الدورة  .10 ، ة )((ل  للجنة البرامج التعليمي ة الموج 

 .لجامعة الدول العربية األمانة العامة، مصر-، القاهرة2017اكتوبر 
، 2017اكتوبر ، بين مجلس الشــــــؤون التربوية ومســــــؤولي التعليم بوكالة األنوروا )(( 27االجتماع المشــــــترك  .11

 .لجامعة الدول العربية األمانة العامة، مصر-القاهرة
، االردن-عمان، 2017نوفمبر ، ((العربية للطفولة المبكرة )( المشــــــــــاركة في اجتماع لجنة المتابعة للشــــــــــبكة .12

 .الشبكة العربية للطفولة المبكرة
قطاع فلســـطين ، مصـــر-القاهرة، 2017اكتوبر ، لمجلس الشـــؤون التربوية بمقر االمانة العام ة )(( 77الدورة  .13

 .لجامعة الدول العربية باألمانة العامة
، 2017نوفمبر ، د مؤتمر حول التعليم العالي والبحث العلمي )((المشــــــــــــاركة في االجتماع التحضــــــــــــيري لعق .14

 .البرلمان العربي، مصر-القاهرة
  .معهد البحوث والدراسات العربية األنشطةمثل إدارة التربية في هذه  )*(
 مثل إدارة التربية في هذا النشاط اللجنة الوطنية األردنية. (*)*

 

 إدارة الثقافة:مشاركات 
 8-7اجتماع عضــــــــوية جائزة "اإلنســــــــان والموارد البشــــــــرية" التابعة لمجلس وزراء اإلســــــــكان والتعمير العرب،  .1

 مصر، إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة باألمانة العامة لجامعة الدول العربية-، القاهرة2017سبتمبر 
يناير  21-20خية بعد انتهاء النزاعات في المنطقة العربية، مائدة مســــــــــــــتديرة  حول "إعادة بناء المدن التاري .2

 .النس-باريس، اإليكروم ومتحف اللوفر-، متحف اللوفر2017
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 مشاركات إدارة العلوم والبحث العلمي:
المشـــــــاركة في االجتماع الثالث للفريق العربي المعني بمؤشـــــــرات البيئة والتنمية المســـــــتدامة، واالجتماع الثالث  .1

إدارة البيئة واإلسكان ، األردن-عمان، 2017مارس  15-13، لعربي المعني بشبكة المعلومات البيئيةللفريق ا
 .االسكواو األمانة العامة ب والموارد المائية والتنمية المستدامة

-، القاهرة2017أبريل  4-3، المشــــــــــــــاركة في االجتماع الثاني للجنة إدارة معلومات مخاطر الطقس والمنا  .2
 لجامعة الدول العربية األمانة العامةبدارة معلومات مخاطر الطقس والمنا  لجنة إمصر، 

مدينة العلوم ، 2017 أبريل 27، المشــــــــــــــاركة في الندوة الوطنية األولى حول أخالقيات التجارب على الحيوان .3
 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدينة العلوم بتونس، بتونس

، تونس، 2017نوفمبر  13، في مجال التعليم وتبســـــــيط العلوم EUREKA ســـــــناد جائزةإالمشـــــــاركة في حفل  .4
 AMCSTIجمعية متاحف ومراكز تنمية الثقافة العلمية والتقنية والصــــــــــــــناعية بباريس و مدينة العلوم بتونس 

 .MED21وبرنامج 
دول اتحاد إذاعات ال، تونس، 2017نوفمير  17-13، المشــــــــــاركة في فعاليات األســــــــــبوع الثقافي الســــــــــوداني .5

 .سفارة السودان بتونسو  العربية
مركز ، تونس، 2017نوفمبر  23، المشـــــاركة في جلســـــة علمية لعرض كتاب "ليبيا التي رأيت ليبيا التي أرى" .6

 .جامعة الدول العربية بتونس
المجلس ، تونس-ســــــوســــــة، 2017ديســــــمبر  09، المشــــــاركة في ندوة حول البحث العلمي والتنمية المســــــتدامة .7

 .قي للتنمية المستدامةالعربي اإلفري
، مصــــر-القاهرة، 2017فبراير ، المشــــاركة في االجتماع التحضــــيري األول للمنتدى العالمي الثامن للمياه )(( .8

 لجامعة الدول العربية األمانة العامةب إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة
مايو  9-7، ية االســـــتشـــــارية للمجلس الوزاري العربي للمياه )((للجنة الفنية العلم 15المشـــــاركة في االجتماع  .9

الدول  لجامعة األمانة العامةب إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة، مصر-القاهرة، 2017
 .العربية

ارة البيئة إد، مصـــــــــــــر-القاهرة، 2017 مايو 11، للمجلس الوزاري العربي للمياه )(( 9المشـــــــــــــاركة في الدورة  .10
 .لجامعة الدول العربية األمانة العامةب واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة

، 2017يوليو  26-25، االجتماع االســـــــــــــتثنائي لعملية التشـــــــــــــاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء )(( .11
 .الدول العربيةاألمانة العامة لجامعة ، مصر-القاهرة

، للتنمية المســـتدامة")(( 2030ماع التشـــاوري حول اإلطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة المشـــاركة في االجت .12
نة األماب إدارة البيئة واإلســـــكان والموارد المائية والتنمية المســـــتدامة، مصـــــر-القاهرة، 2017ســـــبتمبر  18-20

 .لجامعة الدول العربية العامة
 معهد البحوث والدراسات العربية األنشطة بحث العلمي في هذه)*( مثل إدارة العلوم وال
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 مشاركات إدارة المعلومات واالتصال:
، تونس، 2017فبراير 22-21المشــــــاركة في منتدى االتحاد الدولي لالتصــــــاالت حول الشــــــبكات المســــــتقبلية،  .1

 .االتحاد الدولي لالتصاالت
، 2017فبراير 28-27، يــة المفتوحــة في الــدول العربيــةحول الموارد التعليم الملتقى اإلقليمي المشـــــــــــــــاركــة في .2

 .ومنظمة الكومنولث للتعلم منظمة اليونسكو، قطر–الدوحة 
وتســــلم جائزة صــــاحب الســــمو الشــــيخ محمد بن راشــــد آل –المشــــاركة في المؤتمر الدولي الســــادس للغة العربية  .3

والة درة األلكســـــــــــو للنهوض بالتطبيقات الجمكتوم للغة العربية في محور التقانة )التكنولوجيا( عن مشـــــــــــروع "مبا
 .جائزة محمد بن راشد للغة العربية، اإلمارات –دبي ، 2017مايو 4-1، العربية"

تقديم محاضــــــرة عبر االنترنت )بطريقة الويبينار( حول "التعليم االلكتروني لألشــــــخاص ذوي اإلعاقة" من طرف  .4
 لمنظمة، جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، مقر ا2017مايو  16األستاذ الدكتور محمد الجمني، 

 ،المشاركة في المنتدى االقتصادي والمالي اإلقليمي لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للدول العربية .5
االتحاد الدولي لالتصـــــــــــاالت ووزارة التشـــــــــــغيل والتكوين المهني ، موريتانيا-نواكشـــــــــــوط، 2017مايو  18 -17

 .العالم واالتصاالت بموريتانياوتقنيات ا
 11-10، 2030ة المشـــــــاركة في المنتدى الدولي حول اســـــــتخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصـــــــال في التربي .6

 .منظمة اليونسكو، الصين-تشيغنداو، 2017يوليو
، ســــلوفينيا-ليوبليانا، 2017ســــبتمبر  20-18، المشــــاركة في المؤتمر العالمي الثاني للموارد التعليمية المفتوحة .7

 .منظمة اليونسكو
المشاركة في ملتقى التربية المستدامة بنيويورك، تحت شعار "تعزيز الشراكات من أجل تربية مستدامة وتوظيف  .8

 منظمة ميلينيوم، أمريكا-نيويورك، 2017ســــــبتمبر  22-21، فعال للتكنولوجيا لبلوغ أهداف التنمية المســــــتدامة
Millennium@EDU. 

معة تكســــــــــاس الشــــــــــمالية بالواليات المتحدة األمريكية لتعميق أواصــــــــــر التعاون والتباحث بين زيارة عمل إلى جا .9
جامعة تكســــــاس الشــــــمالية ، أمريكا-تكســــــاس الشــــــمالية، 2017اكتوبر  6-2، المنظمة وهذه الجامعة األمريكية

 .بالواليات المتحدة األمريكية
 

 ية:مشاركات معهد البحوث والدراسات العرب
 مكتبة اإلسكندرية، مصر -اإلسكندرية، 2017يناير 19-17، مؤتمر متحدون في مواجهة التطرف .1
لجامعة األمانة العامة ، مصــــــــر-القاهرة، 2017فبراير 16-12، للمجلس االقتصــــــــادي واالجتماعي 99الدورة  .2

 .الدول العربية
األقصــر ، 2017فبراير  24-18، لعربيمنتدى الشــباب العربي بين أهداف التنمية المســتدامة واألمن القومي ا .3

 األمانة العامة لجامعة الدول العربيةو  مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، مصر–
-القاهرة، 2017فبراير  28-27، المؤتمر الوزاري حول اإلرهاب والتنمية االجتماعية ...أســــــــــــــباب ومعالجات .4

 .لجامعة الدول العربية االمانة العامة، مصر
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 االمانة العامة، مصر-القاهرة، 2017مارس 5، ع األول للجنة الخبراء والمتخصصين في اللغة العربيةاالجتما .5
 .لجامعة الدول العربية

رة الثقافة بجمهورية وزا، المنظمة و مصــر–األقصــر ، 2017مارس  21-20، الدورة الثالثة لليوم العربي للشــعر .6
 .مصر العربية

األمانة ، مصـــــــــر-القاهرة، 2017مايو 10، متخصـــــــــصـــــــــين في اللغة العربيةاالجتماع الثاني للجنة الخبراء وال .7
 .لجامعة الدول العربيةالعامة 

، مصــــر-القاهرة، 2017مايو 17، االجتماع األول للجنة المصــــغرة لوضــــع اســــتراتيجية النهوض باللغة العربية .8
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة 

 -17 ،عني بمتابعة دور اإلعالم العربي في التصــــــــــــــدي لظاهرة اإلرهابلفريق الخبراء الدائم الم 17االجتماع  .9
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة ، مصر-القاهرة، 2017مايو  18

 ،االجتماع األول لكبار المســــــــــــــؤولين للوزارات والجهات المعنية في الدول العربية والمنظمات العربية والدولية .10
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة  ،مصر-القاهرة، 2017يونيو  11-12

، مصــر-القاهرة، 2017يونيو  14، االجتماع الثاني للجنة المصــغرة لوضــع اســتراتيجية النهوض باللغة العربية .11
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة 

بالبرلمان  والشــــــــــــــباب اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشــــــــــــــؤون االجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة .12
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة ، مصر-القاهرة، 2017يوليو  3العربي، 

، مصـــــــر-القاهرة، 2017يوليو  5، االجتماع الخامس للجنة الدولية للمحافظة على التراث التاريخي اإلنســـــــاني .13
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة 

، مصـــر-القاهرة، 2017يوليو  6، ضـــع اســـتراتيجية النهوض باللغة العربيةاالجتماع الثالث للجنة المصـــغرة لو  .14
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة 

تدامة .15 يوليو  11-10، المؤتمر اإلقليمي الثاني لحماية حقوق االنســــــــــــــان وتعزيزها من منظور التنمية المســــــــــــــ
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة ، مصر-القاهرة، 2017

 14-10، لتنســـــــــــيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصـــــــــــادي واالجتماعيلللجنة المنظمات  26اع االجتم .16
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة ، مصر-القاهرة، 2017يوليو 

لجامعة الدول األمانة العامة ، مصر-القاهرة، 2017يوليو  14-10، اجتماع لجنة الشؤون التربوية الفلسطينية .17
 .العربية

، مصر-القاهرة، 2017يوليو  20 ، االجتماع الرابع للجنة المصغرة لوضع استراتيجية النهوض باللغة العربية .18
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة 

-القاهرة، 2017أغســـــــطس 10، اإلنســـــــانيو االجتماع الســـــــادس للجنة الدولية للمحافظة على التراث التاريخي  .19
 .دول العربيةلجامعة الاألمانة العامة ، مصر

األمانة العامة ، مصــــــــر-القاهرة، 2017أغســــــــطس  24-20، للمجلس االقتصــــــــادي واالجتماعي 100الدورة  .20
 .لجامعة الدول العربية
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األمانة ، مصر-القاهرة، 2017أغسطس  21، االجتماع الثالث للجنة الخبراء والمتخصصين في اللغة العربية .21
 .لجامعة الدول العربيةالعامة 

ســـــــــــبتمبر  20، للتنمية المســـــــــــتدامة 2030تشـــــــــــاوري حول اإلطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة االجتماع ال .22
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة ، مصر-القاهرة، 2017

المؤتمر العربي االول حول الممارســـــات الجيدة والفرص اإلقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمســـــاواة في الحصـــــول  .23
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة ، مصر-القاهرة، 2017براكتو  2-1، على الجنسية

اكتوبر  2 ،االجتماع التنســـيقي الثالث النعقاد ندوة )التطرف وأثره الســـلبي على مســـتقبل التراث الثقافي العربي( .24
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة ، مصر-القاهرة، 2017

 26-22، 96ى الطلبة العرب في األراضــــــــــــــي العربية المحتلة الدورة مؤتمر لجنة البرامج التعليمية الموجهة إل .25
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة ، مصر-القاهرة، 2017اكتوبر 

 ،االجتماع الثالث عشــــــــر للتعاون القطاعي بين جامعة الدول العربية واألمم المتحدة ووكاالتها المتخصــــــــصـــــــــة .26
 .لجامعة الدول العربيةالعامة  األمانة، مصر-القاهرة، 2017اكتوبر  23-25

، 2017اكتوبر  24، اجتماع لجنة التنســـــيق االحصـــــائي بين األمانة العامة والمنظمات العربية المتخصـــــصـــــة .27
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة ، مصر-القاهرة

-القاهرة، 2017نوفمبر 2-1، التحديات والحلول 2030مؤتمر الثقافة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المســــــتدامة  .28
 .لجامعة الدول العربيةاألمانة العامة ، مصر

 

 :معهد الخرطوم الدولي للغة العربيةمشاركات 
، ماليزيا –كواال لمبور ، 2017 أبريل، الدورة التدريبية لتأهيل معلمي اللغة العربية بدول جنوب شــــــــــرق آســــــــــيا .1

 .أم أس آسيا للخدمات التعليمية شركة
 .لمجلس الدولي للغة العربية، ااإلمارات، 2017مايو  4-1، المؤتمر الدولي السادس للغة العربية .2
مايو  24-22، االجتماع األول للجنة اإلشــــــــــــــراف العام على مشــــــــــــــروع االختبار اإللكتروني في اللغة العربية .3

 .ض باللغة العربية ـ قطرالمنظمة العالمية للنهو ، قطر –الدوحة ، 2017
 .اتحاد الجامعات السودانية، السودان، 2017أغسطس  16، اجتماع مجلس اتحاد الجامعات السودانية .4
 .اتحاد الجامعات السودانية، الخرطوم، 2017اكتوبر  14، اجتماع مجلس اتحاد الجامعات السودانية .5
اكتوبر  12-11، اإللكتروني في اللغة العربيةاالجتماع الثاني للجنة اإلشـــــــــراف العام على مشـــــــــروع االختبار  .6

 .المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية ــ قطر، قطر – الدوحة، 2017
-17)االســـكوا(،  للجنة األمم المتحدة االقتصـــادية واالجتماعية لدول غربي آســـيا ةاجتماع الدورة الحادية عشـــر  .7

 .السودان–والضمان االجتماعي  وزارة الرعاية، السودان –الخرطوم ، 2017اكتوبر  18
، السودان –الخرطوم ، 2017نوفمبر  23-21، وزراء الثقافة في الدول اإلسالميةالمؤتمر اإلعالمي العاشر ل .8

 .منظمة اإلسيسكو بالتعاون مع وزارة الثقافة في السودان
، تاميةيســـــــة في الجلســـــــة الخالمشـــــــاركة في احتفاالت دولة المقر باليوم العالمي للغة العربية، وتقديم مداخلة رئ .9

 مجمع اللغة العربية بالسودان والشركاء.، السودان –الخرطوم ، 2017ديسمبر 
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 ،المشـــاركة في اجتماعات المجلس القومي للتعليم العالي. يتولى مدير المعهد رئاســـة لجنة الدراســـات اإلنســـانية .10
العلمي وجميع مؤسسات التعليم العالي  وزارة التعليم العالي والبحث، السودان –الخرطوم ، 2017ديسمبر  30

 .والبحث العلمي بالسودان
 

 مخطوطات العربية:معهد المشاركات 
الهيئة المصــــــــــرية العامة ، مصــــــــــر-القاهرة، 2017فبراير –(، يناير 48معرض القاهرة الدولي للكتاب )الدورة  .1

 .للكتاب
 

 كتض تنسيق التعريض:ممشاركات 
 6-4 ،اجتماع اتحاد المجامع اللغوية العربية في دورته الســـــابعة واألربعين بالجزائر العاصـــــمة المشـــــاركة في .1

 .اتحاد المجامع اللغوية العربية والمجمع الجزائري للغة العربية، الجزائر، 2017يناير
 –ْيضــــــاء الد اِر الب  ، 2017فبراير 19-9، للمعرض الدولي للنشــــــر والكتاب 23المشــــــاركة في فعاليات الدورة  .2

 .بالمملكة المغربيةواالتصال وزارة الثقافة ، المغرب
ــــــكو والمعهد الملكي للثقافة ، المغرب -الرباط، 2017فبراير، االحتفالية باليوم العالمي للغة األم .3 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ اليونسـ

 .األمازيغية وكلية علوم التربية
االئتالف ، المغرب -الربــاط ،2017مــارس  11-10، المشـــــــــــــــاركــة في المؤتمر الوطني الرابع للغــة العربيــة .4

 .الوطني من أجل اللغة العربية
طالق جائزة األلكســــــو  83المشــــــاركة في أشــــــغال الدورة  .5 الشــــــارقة للدراســــــات  –لمؤتمر مجمع اللغة العربية وا 

مجمع اللغــة و  اتحـاد المجـامع اللغويـة العربيـة، مصــــــــــــــر –القـاهرة ، 2017مـايو  10-9، اللغويـة والمعجميـة
 .ةالعربية بالقاهر 

دعم مجلس اللســـــــان العربي )إهداء المجلس نســـــــخًا من عدة أعداد من مجلة "اللســـــــان العربي" ومجموعة من  .6
 .مجلس اللسان العربي بموريتانيا، موريتانيا -شوطكنوا، 2017يونيو  24، المعاجم الموحدة(

، المغرب –ربـاط ال، 2017يوليو  28، االجتمـاع التشـــــــــــــــاوري إعـدادا للمنـاظرة الوطنيـة حول محـاربـة األميـة .7
 .الوكالة الوطنية لمحاربة األمية

برعاية ، موريتانيا -شوطكنوا، 2017اكتوبر  6-03، المشاركة في فعاليات افتتاح مقر  مجلس الل سان العربي .8
 .الشيخ الدكتور سلطان القاسميصاحب السمو 

الوكالة ، المغرب–الرباط  ،2017اكتوبر  14-13، تمثيل المنظمة في المناظرة الوطنية حول محاربة األمية .9
 .الوطنية لمحاربة األمية

، المغرب–الرباط ، 25/10/2017، المشـــاركة في أشـــغال المؤتمر الســـابع لوزراء البيئة في الدول اإلســـالمية .10
 .اإليسيسكومنظمة 

، المغرب –الدار البيضاء ، 2017نوفمبر  29-28، المشاركة في ملتقى صياغة رؤى للعمل الثقافي العربي .11
 .المغربيةواالتصال بالمملكة ارة الثقافة وز 
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 أنشطة المدير العام 
في إطار حرصه على تعزيز التواصل مع الدول األعضاء ومع المنظمات اإلقليمية والدولية، 
لغرض التعريف بأنشطة المنظمة وحشد الدعم والتأييد لها، والتعرف على توجهات الدول العربية 

سناد دعم واإلومتطلبات تنفيذها وأوجه ال ،ططها المستقبلية في مجاالت التربية والثقافة والعلوموخ
والدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمة لدعم تلك التوجهات، قام المدير العام بتمثيل  ،الالزمة

يارات بز  والفعاليات ذات العالقة بمجاالت عملها، وقام األنشطةالمنظمة والمشاركة في عدد من 
عمل شملت عددا من الدول العربية والمنظمات اإلقليمية والدولية، كما أجرى العديد من اللقاءات 

 واالستقباالت إضافة إلى مقابالت مع وسائل اإلعالم، كانت حصيلتها على النحو اآلتي:
 

 في الفعاليات ةالمشارك
: 2030لتنمية المســـــتدامة شـــــارك المدير العام في مؤتمر "الثقافة ومتابعة تنفيذ خطة ا  .1

التحديات والحلول"، الذي نظمته األمانة العامة لجامعة الدول العربية )قطاع الشـــــــــــؤون 
. وتنـــاول المؤتمر 2017نوفمبر 2و 1االجتمـــاعيـــة، إدارة الثقـــافـــة( في القـــاهرة يومي 

الم والال عنف والمواطنة، وتقدير التنوع الثقافي، ومســـــــاهم  ةمســـــــألة الترويج لثقافة الســـــــ 
 .2030عام الالثقافة في بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول 

 
 

قمي  بالجمهوري ة صــــــحبة أشــــــرف المدير العام   .2 وزير تكنولوجيا االت صــــــال واالقتصــــــاد الر 
ي ة ة لعلى الحفل االفتتاحي   ،2017نوفمبر  4، يوم الت ونســـــــــــــ فعالي ات المرحلة الختامي 
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امــات للــد ورة الثــ الثــة لجــائزة األلكســـــــــــــو ا ة، بمــدينــة الحمــ  لــة العربيــ  لكبرى للت طبيقــات الجو 
 .دولة عربي ة 13بمشاركة متسابقين من 

بباريس في أعمال الدورة الت اســـــــعة والث الثين  2017نوفمبر  6شـــــــارك المدير العام يوم  .3
ارخةفيها ألقى كلمة بالمناســــــبة ذك ر و للمؤتمر العام لليونســــــكو،  التي  باالنتهاكات الصــــــ 

عب الفلســـطيني  تحت االحتالل، وبالمحاوالت المتواصـــلة لطمس هوي ته يتعر ض  لها الشـــ 
، داعيا إلى تضـــــــــــافر مجهودات المجموعة الد ولي ة من أجل  ومعالم انتمائه الحضـــــــــــاري 
الت صـــــــــــد ي لهذه االعتداءات. كما حث  المدير العام في ســـــــــــياق آخر على مزيد اهتمام 

ة من  ادرة عنها اليونســـــكو بالل غة العربي ة وخاصـــــ  خالل ترجمة التقارير والد راســـــات الصـــــ 
ا دة إيرينا بوكوفيوفي لقاء ثنائي  جمعه بالســـــ   .ووثائق االجتماعات والن دوات التي تعقدها

الل فترة خ بين المنظمتينما بلغه الت عاون  المدير العامالمديرة العام ة لليونســـــــــــكو، ثم ن 
يات مرموقة، مشيدا بما بذلته من مجهودات ولي ة من مستو المنظ مة الدهذه إشرافها على 

 لخدمة اإلنسان وقضاياه العادلة عبر العالم.

 

يوم  ،بدعوة من مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، شارك المدير العام للمنظمة .4
في المؤتمر الرابع لإلصـــــــــالح اإلداري والتنمية: "اإلدارة  ،بأبو ظبي 2017نوفمبر  19

ين الحكومي والخاص: نحو التميز المؤسسي" الذي ينعقد تحت رعاية سمو بين القطاع
ئاســـــة  الشـــــيخ منصـــــور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شـــــؤون الر 

 .بدولة اإلمارات العربي ة المت حدة



  

- 107 - 
 

المؤتمر ته في كعلى هامش مشــــــــــــــار ، 2017نوفمبر  22يوم ، شــــــــــــــارك المدير العام .5
في فعالي ات اختتام مشـــــروع "ســـــنار عاصـــــمة الثقافة  ،وزراء الثقافةاإلســـــالمي  العاشـــــر ل
ف النائب األول لرئيس جمهورية اشـــــــــــر إانطلقت تحت التي  ،"2017اإلســـــــــــالمية للعام 

السودان ورئيس مجلس الوزراء، وحضرها وزير الثقافة االتحادية وعدد من الوزراء وقادة 
مات إقليمي ة ودولي ة. وقد تم خالل منظ ووممثلاألحزاب والمنظمات الوطنية، ورؤســـــــــــاء 

عالمي ومتحف وقرية تراثية وسياحي ة  .الحفل افتتاح مركز ثقافي وا 

 
افتتحت  التي أشغال ملتقى "صياغة رؤى للعمل الثقافي العربي"المدير العام في  شارك .6

ادس، ورعى بالدار البيضــــــــــــــاء 2017نوفمبر  28يوم  د الســــــــــــــ  هذا  جاللة الملك محم 
بالشــــــراكة مع وزارة الثقافة واالتصــــــال بالمملكة المغربي ة، لذي نظمته المنظمة ا، الملتقى

المدير العام لمؤســــــــــســــــــــة الفكر العربي وعدد هام من المســــــــــؤولين والمثقفين حضــــــــــره و 
 .والمبدعين من الد ول العربي ة
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-األلكســـــــــــــوعن نتائج الدورة األولى لجائزة شـــــــــــــارك المدير العام في فعاليات اإلعالن  .7
لمي للغة اليوم العاإحياء بمقر اليونســكو بمناســبة  ،للدراســات اللغوية والمعجمية رقةالشــا

حضـــــور صـــــاحب الســـــمو الشـــــيخ ســـــلطان القاســـــمي حاكم الشـــــارقة والرئيس بو ، العربية
 .والسيدة أودري أزوالي المديرة العامة لليونسكو العربية،األعلى لمجمع اللغة 

 
 

 الزيارات
اعدتها ســـعاني من أزمات وظروف اســـتثنائية، ومُ بية، الســـي ما منها التي تُ ســـاندة الدول العر إن مُ 

صـــات المنظمة ومجاالت عملها، بما يكفل  في إيجاد حلول عملية للقضـــايا ذات العالقة بتخصـــ 
ـــذه المرحلة من تاريخ أمتنا.  ــــ ــــ لها االرتقاء بمجتمعاتها، هي من بين أهم أولويات المنظمة في هـ

أت المنظمة ممثلة بمديرها العام، تأدية زيارات عمل لبعض الدول العربية، وفي هذا اإلطار، ارت
للتعرف على احتياجاتها ومتطلباتها من خالل التدارس مع الوزراء وكبار المسئولين المختصين 

 ومع المنظمات والهيئات الحكومية والخاصة، وكانت على النحو التالي:
 

 زيارة عمل لدولة فلسطين .1
قام وفد من المنظمة برئاســـــــــة المغفور له الدكتور ة، الفلســـــــــطيني الرئاســـــــــة منكريمة بدعوة 

الفترة  خالل عمل لدولة فلســـطين للمنظمة، بزيارةالعام الســـابق  محارب، المديرعبداهلل حمد 
ة في والعلمي مشــــــــــــــاريع التربوية والثقافيةالدعم وهدفت الزيارة إلى  .2017فبراير  19-23

لمزيد من المشــــاريع التي ســــتنفذها في اطالق درة من المنظمة إلفلســــطين، وأتت الزيارة كمبا
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حيث كان من بين دوافعها إطالق مشـــــــــــــروع "بيت  ،فلســـــــــــــطين، وتحديدا في مدينة القدس
 ث  حااللكســـو". كما هدفت الزيارة إلى كســـر الحصـــار المفروض على الشـــعب الفلســـطيني و 

تم و  .ونيالصــهيالحتالل ســلة لومقاومته الباشــعبها صــمود دعم و العرب على زيارة فلســطين 
خالل هذه الزيارة مقابلة فخامة رئيس الســــــــــلطة الفلســــــــــطينية، ووزراء التربية والتعليم العالي 
والثقافة والتكنولوجيا والخارجية، وزيارة ضـــــــريح الشـــــــهيد ياســـــــر عرفات ومدن أريحا ورام اهلل 

ات س لعدم موافقة ســـــــــــــلطوالخليل وبيت لحم ونابلس. ولم يتمكن الوفد من زيارة مدينة القد
 االحتالل الصهيوني على منح أعضائه تصاريح الدخول.

 

 

 زيارة عمل لجمهورية السودان .2
معهد الخرطوم الدولي عمل إلى جمهورية الســــــــودان اســــــــتهلها بزيارة أد ى المدير العام زيارة 

عدد  وتحاور معالمعهد على ســير العمل بفيها اطلع ، 2017نوفمبر  20يوم للغة العربية، 
ســــــيوية. كما أشــــــرف على اجتماع موســــــع من الط لبة القادمين من عديد الد ول اإلفريقي ة واآل

حول البرامج األكاديمية والخطط  قدمه مدير المعهد تقريرواســـــــــــــتمع إلى بإطارات المعهد، 
ة على عمل اللجان الفنية المكل ف المدير العام اط لعو . والمشـــــــــــروعات المســـــــــــتقبلية التطويرية

 .د منهج تعليم اللغة العربية وفقا لإلطار األوروبي المشترك لتعليم اللغاتبإعدا
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 ،2017نوفمبر  21وزيرة التربيــة والتعليم يوم بوفي اليوم الثــاني للزيــارة التقى المــدير العــام 
وكان الل قاء مناسبة عب رت فيها الوزيرة عن تمن ياتها له بالن جاح في مهام ه الجديدة على رأس 

ه المن كر والت قدير لما تقدمه المدير العام ظ مة. ومن جهته توج  إلى جمهورية الســـــــودان بالشـــــــ 
وما توليه ألنشطته من عناية، مؤك دا أن  الل غة  ،لمعهد الخرطوم الد ولي لل غة العربي ة من دعم

ة والمعبرة عن وجدانها، وهو ما يقتضـــــــــــــي العمل على مزيد  العربي ة هي حاملة ثقافة األم 
 ال سي ما في الدول العربية ذات األوضاع الخاصة.  ،هانشر 

 

 زيارة عمل للمملكة المغربية .3
بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، استهلها  2017بر منوف 29يوم  المدير العام للمنظمةقام 

دوين تالمتعلقة ب المنظمةاســــــــتعراض جملة من مشــــــــاريع ، تم فيه رئيس الحكومة  بلقاء مع 
 43لتي تضــــم احصــــيلته ي العربي وتثمينه ورقمنته وبســــطه لفائدة العموم، و الرصــــيد المعرف

ة والت نموية 8وورقيا، معجما   .معاجم إلكترونية رباعية اللغة تغط ي أهم المجاالت المعرفي 
ية أك د أن  احتضـــــان المملكة المغربالذي  واالتصـــــالوزير الثقافة وتواصـــــلت الزيارة بلقاء مع 

ضفاء الرعاية السامية لجاللة الملك محمد ، للعمل الثقافي العربي"صياغة رؤى "ملتقى لـــــــــــ وا 
، فيصــياغة رؤى بن اءة للعماهتمامها بد الســادس على أشــغاله يجســ   ســياق  ل الثقافي  العربي 

  .مهيد النعقاد قمة ثقافي ة عربية في األمد المنظورالت  
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التعليم بية الوطنية والتكوين المهني و الدولة لدى وزير التر ثم كان للمدير العام لقاء مع كاتب 

بل التعاون ســـــــــــــ ، تم فيه بحثف بالتعليم العالي والبحث العلميالعالي والبحث العلمي المكل  
 في مجال البحث العلمي، وتطوير برامج ومناهج موحدة لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين

 للجهود التي تبذلها المنظمة فيأعرب الســـــــــيد كاتب الدولة عن دعم المملكة المغربية بها. و 
تحسين  والمساهمة في ،البحث العلميوالنهوض بمجاالت توثيق المعلومات العلمية والتقنية 

  .قيمة األبحاث ونشر نتائجها

 
زيارة إلى مكتب تنســـــيق التعريب، حيث أشـــــرف على اجتماع واختتم المدير العام أنشـــــطته ب

ع بموظفي المكتب وخبرائه، واط   على أهم مشـــــــــاريعه المتعلقة بترجمة المصـــــــــطلح لع موســـــــــ 
العلمي والتقني والحضـــــــاري العام  وتعريبه، وذلك في إطار دعم المصـــــــطلح العربي الحديث 

ختلفة، ي احتياجات قطاعات المجتمع الموحصــيلة تطبيقاته بما ُيلب   ،والعناية بوســائل وضــعه
 .ويسهم في إثراء المحتوى الرقمي  العربي

http://www.alecso.org/site-old/images/2017img/30-11-2017.jpg?keepThis=true&TB_iframe=true
http://www.alecso.org/site-old/images/2017img/31-11-2017-2.jpg?keepThis=true&TB_iframe=true
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  رية مصر العربيةزيارة عمل لجمهو  .4
معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. ل، بزيارة 2017ديسمبر  25، يوم المدير العامقام 

لع على أحدث إصــــــــــــداراته التي تتناول أهم  وقد التقى خالل هذه الزيارة بموظفي المعهد واط  
اســــــــية، ته الدر د المدير العام مكتبة المعهد وقاعاقضــــــــايا الوطن العربي المعاصــــــــرة. كما تفق  

في اليوم و  لع على تقد م العمل في المبنى الجديد للمعهد في مدينة الســـــادس من أكتوبر.واط  
بين  ســـــــــــــبــل التعــاونالــذي بحــث معــه  ،التعليم العــالي والبحــث العلميالتقى بوزير التــالي، 

 حلمدير العام جناكما زار ا لمصــــــرية.ا المنظمة والمؤســــــســــــات والهيئات العلمية واألكاديمية
  .المنظمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

 
 
 

 زيارات عمل داخل الجمهورية التونسية )دولة المقر(استقباالت و  .5
 2017ديســـمبر  06ونســـي ة، الباجي قايد الســـبســـي، يوم رئيس الجمهورية الت ســـيادةاســـتقبل 

في منظمة لادور في هذا اللقاء  المدير العاموأبرز  .بقصـــــــــــــر قرطاج، المدير العام للمنظمة
ئيس الجمهورية مة ر تقوية الروابط الثقافية والفكرية بين الدول العربية. ومن جانبه، رح ب فخا

، وأعرب عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق، مؤك دا حرص تونس على توفير كل  بالمدير العام
ظمة منالالرئيس على أن  سـيادة الدعم والمسـاندة له ألداء مهامه في أحسـن الظروف. وشـد د 

ُتعد  من أبرز منظمات العمل العربي المشــــــــــترك وأكثرها أهمية بالنظر للدور االســــــــــتراتيجي 
الموكول إليها في النهوض بقطاعات التربية والثقافة والعلوم وفي بلورة مشــــــــــروع حضــــــــــاري 

 .عربي
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حيث جدد  .2017ديسمبر  14الت ونسي ة، يوم الحكومة رئيس ير العام زيارة لدكما كانت للم
 الحكومةورح ب رئيس  .شكره لتونس رئاسة وحكومة وشعبا الحتضانها لأللكسو المدير العام

ة على إحــاطــة عمــل توفيقال لــهمتمنيــا بــالمــدير العــام،  دا حرص الحكومــة الت ونســـــــــــــيــ  ، ومؤكــ 
ة متطل بـــات الن جـــاح ض لنهو في االهـــام  المنظمـــة  لـــدورعب ر عن تقـــديره ، و المنظ مـــة بكـــافـــ 

 متوازنة.عربية والثقافة والعلوم، ومساهمتها في بناء أجيال بقطاعات التربية 

 
 

ديســــــــمبر  21بالجمهورية التونســــــــية، يوم وزير الشــــــــؤون الخارجية وأدى المدير العام زيارة ل
نوه الوزير بالد ور المهم الذي تلعبه المنظمة في التأســــــيس لمشــــــروع حضــــــاري قد و  .2017

لعربية، مع تكريس االنفتاح على اآلخر ومحاربة عربي يقوم على تأصـــــــــــــيل الهوية واللغة ا
عام عرضـــــــــــــا حول المحاور الكبرى لبرنامج عمل المدير المن جانبه قدم و  .التطرف الفكري

http://www.alecso.org/site-old/images/2017img/6-12-2017-8.jpg?keepThis=true&TB_iframe=true
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حرص على توف ر مبـــدأي الجـــدوى الالمنظمـــة وتوجهـــاتهـــا خالل المرحلـــة القـــادمـــة مؤكـــدا 
 وأنشطتها.ها والفاعلي ة في خطط

 

 2017ديســـمبر  14يوم رة المملكة العربية الســـعودية بتونس وكانت للمدير العام زيارة لســـفا
 . سفيرالسعادة حيث استقبله 

 
 

 اللقاءات
اكتوير  16المنظمة، يوم بمقر   المدير العام، أشـــــــــرف عمله ته لمهام  بمناســـــــــبة مباشـــــــــر  .1

على اجتماع حضـــــــــــــره المدير العام المســــــــــــــاعد ومديرو اإلدارات والموظ فون  ،2017
يصــال رســالة والخبراء. وكان اال  لمنظمةاجتماع مناســبة بي ن فيها رؤيته لكيفية تحقيق وا 

وتمكينها من تأدية الد ور الحضاري  الذي تضطلع به في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ 
فع من مردودي تها ة إلى تطوير أداء المنظ مة والر  ة العربي ة، مؤك دا الحاجة الملح  ن م األم 

ـــل لموا ة، و خالل التوظيف األمث ـــ  ة والمـــالي ـــ  طوير تتحل ي بروح الفريق و الردهـــا البشـــــــــــــري
تعزيز الشـــــــــــــعور باالنتماء. كما أك د المدير العام الحاجة إلى وضـــــــــــــع خط ة المهارات و 

ئيســــــــــــي  في  ات صــــــــــــالي ة محكمة للت عريف بالمنظ مة وأنشــــــــــــطتها باعتبارها بيت الخبرة الر 
 .العربي   مجاالت الت ربية والث قافة والعلوم على مستوى الوطن
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على هامش مشـــاركته في الد ورة الت اســـعة والث الثين للمؤتمر العام لمنظ مة األمم المتحدة  .2
 7، يوم جتماعاللمدير العام يونسكو( بالعاصمة الفرنسي ة، كان الللتربية والعلم والثقافة )

ل ســـــــــــــب بحث. وتم  خالل االجتماع بباريس مدير معهد العالم العربيب ،2017نوفمبر 
ة ت راكة والت عاون بين المنظ مة والمعهد، ومواصـــــلة تنســـــيق الجهود خاصـــــ   يمافعزيز الشـــــ 

يتعل ق بنشـــــــــــــر الل غة العربي ة وتعليمها للن اطقين بغيرها. كما تم  االت فاق على بعث جائزة 
 مشتركة تحمل اسم "جائزة اإلبداع واالبتكار الت قني للباحثين الش ب ان في الوطن العربي".

 24لجــامعــة الــدول العربيــة، يوم  اليمين القــانونيــة أمــام األمين العــامدير العــام المــأدى  .3
 .بالقاهرةاألمانة العامة بمقر   2017ديسمبر 
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 االستقباالت
، مندوب دولة ليبيا الد ائم لدى المنظ مة ،2017أكتوبر  17اســـــــــــــتقبل المدير العام يوم  .1

ه لمهام ه مديرا عام ا للمنظ مة العربي ة بمناســـــــــــــبة مباشـــــــــــــرتالذي قام بتهنئة المدير العام 
عم الت عاون لمزيد د المنظمةتطل ع المدير العام ومن جهته، أك د . للت ربية والث قافة والعلوم
ة  ،القائم مع دولة ليبيا ياســات في مجاالت فيماوخاصــ   يتعل ق ببناء القدرات وتطوير الســ 

 الت ربية والث قافة والعلوم.

 
مدير مكتب اليونســـــــــــكو اإلقليمي للتربية  2017أكتوبر  16لعام يوم اســـــــــــتقبل المدير ا .2

ا بين المنظ مــة ومكتــب  بحــثوقــد تم  خالل الل قــاء  .ببيروت ــ  أوجــه الت عــاون القــائم حــالي
 ألنشـــــــــــــطةااليونســـــــــــــكو اإلقليمي للتربية ببيروت، وســـــــــــــبل تعزيز هذا الت عاون وتكثيف 

قوق عليم وتجويده، باعتباره حق ا من حالمشــــــــــتركة بين الجانبين من أجل مزيد تطوير الت  
 اإلنسان األصيلة، وأداة رئيسي ة لتحقيق الت نمية المستدامة في دول المنطقة.
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ة هيفاء أبوغزالة، رئيســــة قطاع الســــفير  ،2017ديســــمبر  11، يوم المدير العاماســــتقبل  .3
ة. وقـد تم  خالل الل قـاء الت طر ق إلى واقع ا ات إلعالم في منظ مـاإلعالم بـالجـامعـة العربيـ 

العمل العربي  المشـــــترك، وســـــبل تطوير تفاعله مع ما تفرضـــــه المســـــتجد ات الر اهنة من 
تحد يات. كما تم  الت أكيد على ضــرورة النهوض بالماد ة اإلعالمي ة المقد مة وتطوير طرق 
وق  عرضــــــــها وقنوات تســــــــويقها، حت ى تكون قادرة على المنافســــــــة في ظل  عولمة الســــــــ 

 ة.اإلعالمي  
 بدولة ليبيابمقر  المنظ مة، وزير التعليم  2017ديســـــمبر  15، يوم المدير العام اســـــتقبل .4

وقد عب ر  .لدى المنظمةمندوب ليبيا الد ائم وعضــــو المجلس الت نفيذي بالذي كان مرفوقا 
ة في مجال  الوزير عن ســـعادته بزيارِة المنظ مة، وتطل ِعه إلى االســـتعانة بخبراتها وخاصـــ 

رصـــــــــــــه المدير العام ححل الت عليمي ة. ومن جهته، أك د ناهج التربوية لجميع المرابناء الم
مرافقة دولة ليبيا في مســاعيها إلعادة بناء منظومتها الت ربوي ة على أســس عصــري ة على 

تم  االت فاق على تنظيم اجتماع تنســــــــيقي  برؤســــــــاء اللجان و  .تســــــــتجيب للمعايير الد ولي ة
 .2017ديسمبر  21لمنظ مة يوم امقر  بجعة المناهج، الفن ي ة المكل فة بمرا

 
 

 اللقاءات الصحفية
ضـــــــــمن برنامجها  24قناة فرانس على ضـــــــــيفا  2017نوفمبر  7كان المدير العام يوم  .1

 . ئيســــــــــــي  ا هتكون برامجأن ســــــــــــتعمل على  المنظمة أنالبرنامج وأكد خالل الحواري  الر 
مســـــــتجيبة لحاجيات الد ول األعضـــــــاء في ، و هاتحد ياتو  منســـــــجمة مع متطل بات المرحلة

تحقيق الت نمية المســـــــــــــتدامة وصـــــــــــــون هوي تها وحماية مجتمعاتها من مخاطر الت طر ف 
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تعمل على ضــمان الحق  في ت عليم جي د وثقافة مســتنيرة المنظمة أن  بواإلرهاب. وأوضــح 
 رصبي ن ح. كما من حقوق اإلنســـــــان األســـــــاســـــــي ةه باعتبار عربي لكل  مواطنة ومواطن 

مات الهوي ة والل غة  المنظمة ك باألصـــــــالة والمحافظة على مقو  على المواءمة بين الت مســـــــ 
 العربي ة، وبين االنفتاح على شعوب العالم وثقافاته.
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 االتفاقيات ومذكرات التفاهم

ي الت ،زاريةالمؤتمرات الو و  لمجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمةاتنفيذا للقرارات الصــادرة عن 
لمتخصصة، االمنظمات العربية واإلقليمية والدولية  مععلى ضرورة تعزيز التعاون جميعها تؤكد 

بهدف االســــــتفادة من التجارب والممارســــــات الناجحة، وتوثيق أواصــــــر التعاون مع مؤســــــســــــات 
المجتمع المدني والقطاع الخاص لغرض التعريف بأنشـــــــــطة المنظمة وتوســـــــــيع دائرة انتشـــــــــارها 

فذها مع التي تن عها بتحمل تكاليف التنفيذ وتقاســــــــــــم األعباء المالية لألنشــــــــــــطةوالســــــــــــعي إلقنا
يماناالمنظمة،  ي فمجاالت التربية والثقافة والعلوم بأن تطوير األداء واالرتقاء بالمنظمة  من وا 

الوطن العربي ال يمكن أن يتم دون فتح أبواب التنســـــــــيق والتعاون مع المحيط العربي واإلقليمي 
التعاون العربي ( 2022-2017)للمنظمة جية تيســـــــــــــترالذلك أدرجت خطة العمل االو  ،والدولي

ضمن أهم آليات العمل لتنفيذ هذه الخطة الطموحة. وقد دأبت المنظمة على تخصيص دولي الو 
  واعتبرته توجها دائما من توجهاتها.الجانب من بنود موازنتها، لهذا  نشاط مستمر، وبند

 

الفاعل في المحافل العربية واإلقليمية والدولية ذات  هاحضـــور تأمين حرصـــت المنظمة على قد و 
ـــدابير واإلجراءات التي ت؛ عملهـــا العالقـــة بمجـــاالت ـــادل الخبرات من مك نهـــا واتخـــاذ كـــل الت تب

يصــالمنظمة  دور تعزيزبما يكفل واالســتئناس بالتجارب الناجحة واالســتفادة منها،   رســالتهاال وا 
ايا والمهتمين بقضراسمي السياسات ومت خــــــــــــــــذي القــــــــــــرار  مساعدةإلى  الرامية أهدافهاتحقيــــق و 

  .في دولنا العربيةالتربية والثقافة والعلوم 
 

عشـرة  أربعبإبرام  2017خالل سـنة ، قامت المنظمة لمواصـلة هذه التوجهاتوفي إطار سـعيها 
تفاهم مع عدد من تفاقيات ومذكرات تعاون و ا( 7) ســـــــــــبع( اتفاقية ومذكرة تفاهم، شـــــــــــملت 14)

مهورية جالســــــــعودية و المملكة العربية و العربية المتحدة من اإلمارات المنظمات والهيئات العربية 
ودولية إقليمية ( مذكرات تفاهم مع منظمات وهيئات 7) فلســـــطين، وســـــبعدولة و العربية مصـــــر 

تنفيذ العديد ا موجبهب تم، وفرنساالشعبية الصين جمهورية وكندا و  يةمريكالواليات المتحدة األمن 
ن المزيد من التفاصــــــــيل حول هذه االتفاقيات ن التالياويوضــــــــح الجدوال .األنشــــــــطةرامج و من الب

 والمذكرات.
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 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات وأطراف عربية:

 اإلدارة الجهة ر.م
 المعنية 

نو  
 االتفاق

تاريخ 
 التوقيع

سريان 
 أهداف التعاون االتفاقية

1 
ــغـــــة ــل  مــجــمــع ال
العربية بالشـارقة 

 )اإلمارات(

مكتض تنسيق 
 التعريض

مذكرة 
 5لمدة  - تعاون

 سنوات 

الشارقة للدراسات -إطالق جائزة األلكسو
اللغوية والمعجمية، تمنح كل سنة لمكاف ة 
العلماء واللغويين لتميزهم في البحث اللغوي 

 والمعجمي.

2 
شـــــــــركــة التعليم 
والتـــــدريـــــض عن 
 بعد )السعودية(

 اتفاق ربيةإدارة الت
28 
 فبراير
2017 

 لم يحدد 

إنشاء منصة تعليمية والتعاون من خاللها 
على تنفيذ بع  المواد التعليمية والتدريبية 
واإلرشادية الخاصة بمبادرة األلكسو لتعليم 

 األطفال العرض في مناطق النزا .

3 

ـــــة  ـــــمـــــي ـــــادي األك
العربيـــــة للعلوم 
والــتــكــنــولــوجــيـــــا 
والنقـــــل البحري 

 )مصر(

مدير مكتض ال
 العام

مذكرة 
 تفاهم

10 
 يوليو
2017 

يوليو 
2020 

دعم وتطوير استراتيجيات التربية والتعليم 
والبحث العلمي وتعليم الكبار في الوطن 

 العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية.

4 

ية  المنظمة العرب
لــلــهــالل األحــمــر 
 والصليض األحمر

 )السعودية(

مذكرة  إدارة التربية
 تفاهم

7 
 ديسمبر
2017 

ديسمبر 
2020 

تعزيز الجهود في مجال إدارة األزمات 
والتخفيف من حدة آثارها النفسية والتربوية 
خاصة على األطفال والفئات األكثر ضعفا في 
المناطق العربية التي تعاني من النزاعات 

 والكوارث.

ــت  5 جــامعــة بيرزي
 )فلسطين(

مكتض تنسيق 
 التعريض

مذكرة 
 تفاهم

16 
 ديسمبر
2017 

مبر ديس
2019  

تنسيق الجهود التي تبذل إلغناء اللغة 
العربية بالمصطلحات الحديثة وتوحيد 
المصطلح العلمي والحضاري في الوطن 

 العربي.

6 
كلية فلســـــــــطين 
 األهلية الجامعية

إدرة العلوم 
والبحث 
 العلمي

اتفاقية 
تعاون 
 وشراكة

31 
مايو 
2017 

مايو  30
2019 

لوم، قافة والعالتعاون في مجاالت التربية والث
الموارد التعليمية المفتوحة ومشرو  الكتاض 

 المفتوح.

7 

الكليــة الجــامعيـة 
ــــــــوم  ــــــــعــــــــل ــــــــل ل
الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــــة، 

 فلسطين

إدرة العلوم 
والبحث 
 العلمي

اتفاقية 
تعاون 
 وشراكة

20 
مايو 
2017 

مايو  19
2019 

التعاون في مجاالت التربية والثقافة والعلوم، 
ض و  الكتاالموارد التعليمية المفتوحة ومشر 

 المفتوح.
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 تفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات وأطراف أجنبية:ا

نو   المعنية  اإلدارة الجهة ر.م
 االتفاق

تاريخ 
 التوقيع

سريان 
 أهداف التعاون االتفاقية

مـــعـــهـــــد الـــعـــــالـــم   1
 العربي )باريس(

مكتض المدير 
 العام

اتفاق 
تعاون 
 تكميلي

 يناير  31
 لم يحدد  2017

 ن الثقافي بين الجانبين منتعزيز التعاو
ذلك إقامة المعار  وتنظيم تظاهرات 
ثقافية مع تكليف لجنة مشتركة للتنسيق 

 والمتابعة.

2 

 منظمة 
Technovation 
Iridescent 
(USA)  

ت إدارة المعلوما
 واالتصال

مذكرة 
 تفاهم

 مارس  27
2017 

مارس 
2018 

وضع إطار تعاون ومجموعة من 
نساء الشابات الخدمات لدعم وتمكين ال

من أن يصبحن قادة ومبدعات داخل 
مجتمعاتهن، مع محاولة حل المشاكل 
باستخدام التكنولوجيا وريادة األعمال 

 في البلدان العربية.

3 
هـد التعلم الـذكي مع

بجامعة بكين العليا 
 )الصين(

ت إدارة المعلوما
 واالتصال

مذكرة 
 تفاهم

 أبريل 25
 لم يحدد  2017

ذكي واالستخدام النهو  بالتعلم ال
الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 
في قطا  التعليم، من خالل تسخير 
التكنولوجيات الحديثة والموارد التعليمية 

 المفتوحة.

4 
معهد دراســــــة إدارة 
المعرفة في التربية 

(USA) 

ت إدارة المعلوما
 واالتصال

مذكرة 
 تفاهم

 أبريل 25
 لم يحدد  2017

لأللكسو" للموارد  إنشاء "منصة مركزية
زيز تع بغيةالتعليمية المفتوحة، وذلك 

استخدام الموارد التعليمية المفتوحة في 
 العالم العربي.

5 
شـــــــــــركـــــة هــواوي 

Huawie 
 )الصين(

 إدارة العلوم
 والبحث العلمي

مذكرة 
 تفاهم

 يونيو 8
2017 

أغسطس 
2018 

تعزيز المعرفة والقدرة وتنمية البنى 
 ولوجيا.األساسية في مجال التكن

6 

معهــد مهنــدســـــــــي 
ــــــــاء  ــــــــرب ــــــــه ــــــــك ال
واإللـــكـــتـــرونـــيـــــات 

IEEE (USA) 

 إدارة العلوم
 والبحث العلمي

مذكرة 
 تفاهم

3 
 أغسطس
2017 

أغسطس 
2018 

تبادل الخبرات والعمل على نشر المعرفة 
في مجال التكنولوجيا، وعلى تقوية 
القدرات وتطوير البنى األساسية في 

 .العالم العربي

7 

Common 
Wealth of 
Learning 
(Canada) 

ت إدارة المعلوما
 واالتصال

مذكرة 
 تفاهم

29 
 أغسطس
2017 

أغسطس 
2020 

وضع إطار تعاون ومجموعة من 
الخدمات لتعزيز تنمية المعرفة والموارد 
والتكنولوجيات الخاصة بالتعلم المفتوح 

 والتعليم عن بعد.
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 الصعوبات والمعوقات
 تنفيذ برامجها وأنشطتها، تمثلت في: واجهت المنظمة بعض الصعوبات أثناء

، الدكتور عبداهلل محارب رحمه اهلل، الذي تسب ب مدير عام المنظمةالرحيل المفاجىء ل .1
لفترة في إرباك العمل وانشغال إدارة المنظمة في الترتيبات واإلجراءات اإلدارية الضامنة 

 .ل  حركتهايش دخول المنظمة في فراغ إداريالستمرار العمل والحيلولة دون 
 شح الموارد المالية المتاحة: .2

تعتمد المنظمة على مساهمات الدول األعضاء كمورد أساسي من موارد تغطية الموازنة، 
 وتعتمد بدرجة أقل بكثير على الموارد الذاتية المتأتية من عدة مصادر.

 
 2017سنة الموارد المالية المقدرة والمحصلة (: 36-2الجدول رقم )

  نسبة التحصيل )$( المحصل )$( لمقدرا المورد ر.م

 %56.94 5,124,550 9,000,000 مساهمات الدول األعضاء 1
 %40.06 500,779 1,250,000 الموارد الذاتية 2
 - - - الهبات والتبرعات 3

 %54.88 5,625,329 10,250,000 اإلجمالــــــــــــي
 

2017سنة ية المقدرة والمحصلة الموارد المال(: 15-2رقم ) الشكل  

 
 

9

1,25
0

0

5

10

مساهمات الدول الموارد الذاتية الهبات والتبرعات

المقدرمليون دوالر-إيرادات المنظمة  المحصل
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ح أعاله، نتيجة لألسباب 2017وقد شهد هذان الموردان تدن يا كبيرا خالل سنة   ، كما هو موض 
 التالية:

o  ي فدفع مساهماتها المالية السنوية بلتزام االفي الدول األعضاء بعض عدم انتظام
 .المواعيد المناسبة

o ما تمر به من أحداث وأزمات. توقف بعض الدول عن دفع مساهماتها بسبب 
o  ة، العاملة في المنطقة العربيجهات التمويل  منمستمر  تمويلصعوبة الحصول على

س الكبير التنافويعزى ذلك للركود االقتصادي الذي تشهده العديد من مناطق العالم، و 
وقد أدت هذه  على الموارد البسيطة المتاحة. دوليةالقليمية و اإلبين المنظمات 

إلى الحد من التوسع في أنشطة وبرامج المنظمة واعتمادها بشكل خاص ضاع األو 
 على ما يردها من مساهمات الدول األعضاء.

ومن بين الصعوبات التي رافقت مسيرة المنظمة لسنوات طويلة، وال تزال مستمرة،  .3
وتستوجب وقفة جادة من جميع المعنيين )المنظمة، المجلس التنفيذي، المؤتمر العام، 

، وربما إعادة النظر في آليات العمل والتواصل والتنسيق العربية لوزارات المعنية بالدولا
 بين المنظمة واللجان الوطنية العربية، نذكر الصعوبات التالية:

o عضاء، ببعض الدول األتعاون اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم  ضعف
ة أنشطبرامج و في ول تلك الدمشاركة يات على ضعف مستو  وهو ما انعكس

 المنظمة.
o  الدول بعض تأشيرات الدخول لمندوبي موافقات و صعوبة الحصول على

التي تعقدها المنظمة خارج دولة  األنشطةمن مشاركتهم في  ما حد  والخبراء، 
 المقر.

 

 
  



الجزء الثالث:
 الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 30 أبريل 2018
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 البرامج( )داخل المبرمجة األنشطة
، والتي 2018أبريل  30يناير و 1الفترة الممتدة بين للتنفيذ خالل مبرمجة ال األنشطةبلل عدد 

 توزعت على النحو التالي:، نشاطا 48حوالي  باشرت اإلدارات والمراكز في تنفيذها فعليا،
 

 محاور الخطةو اإلدارات والمراكز  بحسضالمبرمجة  األنشطة توز (: 1-3الجدول رقم )

 

حسض المحاور المبرمجة ب األنشطة(: أعداد 1-3الشكل رقم )

 

19

5

5

0

1

2

4

12

المحور األول

المحور الثاني

المحور الثالث

المحور الرابع

المحور الخامس

المحور السادس

المحور السابع

المحور الثامن

0 5 10 15 20

 اإلدارة / المركز
 عدد

 األنشطة
 ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمح

 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني االول
 - - - - - 2 - - 2 التربية
 - - - - - - - 7 7 الثقافة 

 1 1 1 1 - 1 - 3 8 العلوم والبحث العلمي
 3 1 1 - - - - - 5 المعلومات واالتصال

المركز العربي 
 للتعريب والترجمة

3 1 - 1 - - - - 1 
 4 1 - - - - - - 5 معهد البحوث
 - - - - - - 5 - 5 معهد الخرطوم

 - 1 - - - 1 - 4 6 معهد المخطوطات
 3 - - - - - - 4 7 مكتب تنسيق التعريب

 12 4 2 1 0 5 5 19 48 المجمو 
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اإلدارات والمراكزالمبرمجة بحسض  األنشطةأعداد (: 2-3الشكل رقم )

 
 المبرمجة بحسض مجاالت العمل  األنشطة(: 2-3الجدول رقم )

 

المبرمجة بحسض مجاالت العمل األنشطةأعداد (: 3-3الشكل رقم )

 

2

7
8

5
6

5

7

5

3

0
2
4
6
8

10

15

5

0

6
8

3
5

4

1 1

0
3
6
9

12
15

عدد  مجــــــــــــــــــــــــال العمل ر.م
 األنشطة

 عدد ـــــــــــال العملمجـــــــــــــــ ر.م
 األنشطة

 3 التحفيز والتشجيع 6 15 التنسيق وتبادل الخبرات 1
 5 اإلعالم واالتصال والتوعية 7 5 التدريض وبناء القدرات 2
 4 التطوير والتحديث 8 0 التخطيط واالستشراف 3
 1 الدعم 9 6 النشر والترجمة 4
 1 تعليم جامعي ودراسات عليا –غات تعليم الل 10 8 الرصد والتوجيه واالعتماد 5

 نشاطا 48  :المجمو 
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  :ي لألنشطةالموقف التنفيذ
 نشطةاألنجحت اإلدارات والمراكز الخارجية التابعة للمنظمة في قطع خطوات هامة في تنفيذ 

الصعوبات التي تشهدها  ، على الرغم من تواصل2018المبرمجة خالل الثلث األول من سنة 
كانت وقد . ةاألنشطوتنفيذ تغطية مرتبات العاملين توفير الموارد المالية الكافية للمنظمة في ا

 :التنفيذ كما هو مبين أدناهحصيلة 
 

 المبرمجة ملخص الموقف التنفيذي لألنشطة(: 3-3الجدول رقم ) 
 اإلجمالي  لم تنفذ منفذة جزئيا منفذة كليا ـــــــــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــــــــ
 48 0 37 11  األنشطةعدد 

 %100 %0 %77 %23 (%)النسبة المئوية 
 

 (: الموقف التنفيذي لألنشطة المبرمجة  4-3الشكل رقم )

 
 

 (: الموقف التنفيذي لألنشطة بحسض المحاور5-3الشكل رقم )

 

يامنفذة كل
23%

يامنفذة جزئ
77%

الموقف التنفيذي لألنشطة
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االول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن

منفذة كليا منفذة جزئيا
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 :األداء سض التنفيذ ومعشراتن
 (: الصرف المالي ومتوسط تكلفة النشاط لكل محور 4-3الجدول رقم )

 
 محورسط تكلفة النشاط بكل متو (: 6-3الشكل رقم )

 
 

32674= المتوسط العام 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

األول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن

 المحور
عدد 
 األنشطة

المخصصات 
 المالية )$(

متوسط تكلفة 
 النشاط )$(

مجمو  االوزان 
 النوعية

متوسط االوزان 
 النوعية

 527 10022  37460 711745 19 األول
 407 2033  21333 106667 5 الثاني
 494 1978 14625 58500 4 الثالث
 0 0 0 0 0 الرابع
 750 750 10000 10000 1 الخامس
 550 1100 41875 83750 2  السادس
 493 2467 55460 277302 5 السابع
 540 6481 26697 320367 12 الثامن

 517  24831 32674 1568331 48 المجمو  
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 الصرف المالي ومتوسط تكلفة النشاط لكل مجال عمل (: 5-3الجدول رقم )

 
 متوسط تكلفة النشاط بكل مجال عمل(: 7-3الشكل رقم )

 

32674= المتوسط العام 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

التنسيق 
وتبادل 
الخبرات

التدريب 
وبناء 
القدرات

التخطيط 
واالستشراف

النشر 
والترجمة

الرصد 
والتوجيه 
واالعتماد

التحفيز 
والتشجيع

اإلعالم 
واالتصال 
والتوعية

التطوير 
والتحديث

الدعم ت تعليم اللغا
تعليم –

جامعي 
ودراسات 

عليا

 مجال العمل ر.م
 عدد

 األنشطة
المخصصات 
 المالية )$(

متوسط تكلفة 
 النشاط )$(

 27005 405067 15 التنسيق وتبادل الخبرات 1
 27534 137672 5 التدريض وبناء القدرات 2
 0 0 0 واالستشراف التخطيط 3
 29513 177079 6 النشر والترجمة 4
 47841 382725 8 الرصد والتوجيه واالعتماد 5
 26876 80627 3 التحفيز والتشجيع 6
 14792 73960 5 اإلعالم واالتصال والتوعية 7
 59050 236201 4 التطوير والتحديث 8
 15000 15000 1 الدعم 9
 60000 60000 1 تعليم جامعي ودراسات عليا –تعليم اللغات  10

 32674 1568331 48  المجمو 
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نشطة كل محورمجمو  ومتوسط األوزان النوعية أل (: 6-3الجدول رقم )  

 

 

متوسط األوزان النوعية ألنشطة كل محور (: 8-3الشكل رقم )

 
 
 

517= المتوسط العام 
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األول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن

عدد  المحور
 األنشطة

مجمو  األوزان 
 النوعية

متوسط االوزان 
 النوعية

المخصصات 
 المالية )$(

معشر التكلفة 
 )دوالر/نقطة وزن(

 71.0 711745 527 10022 19 األول
 52.5 106667 407 2033 5 الثاني
 29.6 58500 494 1978 4 الثالث
 0.0 0 0 0 0 الرابع
 13.3 10000 750 750 1 الخامس
 76.1 83750 550 1100 2 السادس
 112.4 277302 493 2467 5 السابع
 49.4 320367 540 6481 12 الثامن
 63.2 1568331 517 24831  48  المجمو 
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مجمو  ومتوسط األوزان النوعية ألنشطة كل مجال عمل(: 7-3لجدول رقم )ا  

 
متوسط األوزان النوعية ألنشطة كل مجال عمل (: 9-3الشكل رقم )
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الدعم ت تعليم اللغا
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جامعي 
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عليا

عدد  مجال العمل
 األنشطة

مجمو  األوزان 
 النوعية

متوسط االوزان 
 النوعية

المخصصات 
 المالية )$(

معشر التكلفة 
 )دوالر/نقطة وزن(

 48.6 405067 555 8332 15 التنسيق وتبادل الخبرات
 51.6 137672 534 2668 5 التدريب وبناء القدرات
 0.0 0 0 0 0 التخطيط واالستشراف

 90.6 177079 326 1954 6 النشر والترجمة
 64.3 382725 745 5956 8 الرصد والتوجيه واالعتماد

 78.6 80627 342 1026 3 التحفيز والتشجيع
اإلعالم واالتصال 

 والتوعية
5 2194 439 73960 33.7 

 123.6 236201 478 1911 4 التطوير والتحديث
 36.6 15000 410 410 1 الدعم
تعليم  –تعليم اللغات 

 جامعي ودراسات عليا
1 380 380 60000 157.9 

 63.2 1568331  517 24831  48  المجمو 



  

- 134 - 
 

 الصرف المالي ومتوسط تكلفة النشاط بحسض اإلدارات والمراكز الخارجية(: 8-3الجدول رقم )

 

 متوسط تكلفة النشاط )دوالر( بحسض اإلدارات والمراكز الخارجية(: 10-3الشكل رقم )
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 اإلدارة / المركز
 عدد

 األنشطة
المخصصات 
 المالية )$(

متوسط تكلفة 
 النشاط )$(

 8000 16000 2 التربية
 25446 178121 7 الثقافة 

 15108 120862 8 العلوم والبحث العلمي
 64200 321000 5 صال المعلومات واالت

 32500 97500 3 والـتأليف والنشر المركز العربي للتعريب والترجمة
 17123 85617 5 العربية معهد البحوث والدراسات

 21333 106667 5 للغة العربية معهد الخرطوم الدولي
 61219 367316 6 معهد المخطوطات العربية

 39321 275248 7 مكتب تنسيق التعريب
 32674 1568331  48  مو  المج
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مجمو  ومتوسط األوزان النوعية لألنشطة بحسض اإلدارات والمراكز الخارجية(: 9-3الجدول رقم )  

 

 متوسط األوزان النوعية لألنشطة بحسض اإلدارات والمراكز الخارجية(: 11-3الشكل رقم )
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 اإلدارة / المركز
عدد 
 األنشطة

جمو  األوزان م
 النوعية

متوسط االوزان 
 النوعية

المخصصات 
 المالية )$(

معشر التكلفة 
 )دوالر/نقطة وزن(

 17.4 16000 461 922 2 التربية
 45.0 178121 566 3959 7 الثقافة

 25.0 120862 605 4841 8 العلوم والبحث العلمي
 121.7 321000 528 2638 5 المعلومات واالتصال

ربي للتعريب المركز الع
 والترجمة

3 1130 377 97500 86.3 
 39.7 85617 431 2155 5 معهد البحوث
 52.5 106667 407 2033 5 معهد الخرطوم

 110.3 367316 555 3329 6 معهد المخطوطات
 72.0 275248 546 3824 7 مكتب تنسيق التعريب

 63.2 1568331 517 24831 48 المجمو 
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معشر التكلفة )دوالر/نقطة وزن( بحسض اإلدارات والمراكز الخارجية(: 12-3الشكل رقم )  

 
 

 (: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور األول 10-3الجدول رقم )

 شاطالن /المركزاإلدارة ر.م
الموقف 
 التنفيذي

 ذ كلياً فن معتمر التعريض الثالث عشر مكتض تنسيق التعريض 1
 نفذ كليا لجنة الصياغة النهائية لملف النخلة إدارة الثقافة 2
 نفذ كليا 2017اختتام تظاهرة األقصر عاصمة للثقافة العربية  إدارة الثقافة 3
 نفذ كليا العلمية العربية للفتياناستئناف إصدار المجلة  العلوم والبحث العلمي 4
 نفذ كليا كتض في مجاالت اهتمام االدارة 2ترجمة  العلوم والبحث العلمي 5
معهد المخطوطات  6

 العربية
 انفذ جزئي   بناء وصون الذاكرة العربية

معهد المخطوطات  7
 العربية

 انفذ جزئي   الت سيس العلمي لعلوم المخطوط
معهد المخطوطات  8

 بيةالعر 
 انفذ جزئي   إعداد المتخصصين والفنيين في مجاالت المخطوط العربي

معهد المخطوطات  9
 العربية

 انفذ جزئي   نشر ثقافة المخطوط العربي
 نفذ جزئيا مرصد التراث العمراني والمعماري إدارة الثقافة 10
 نفذ جزئيا ثار  أعضاء المكتض الدائم لمعتمر اآلإجتما إدارة الثقافة 11
 نفذ جزئيا ثار والتراث الحضاري في الوطن العربياآل معتمر إدارة الثقافة 12
 ذ كلياً فن تقديم ملف النخلة لليونسكو للتسجيل إدارة الثقافة 13
 ذ كلياً فن (أبريل 2اليوم العربي للشعر  ) إدارة الثقافة 14

 تطبيقية متطورة وتجارض متميزة لنشر الثقافةإنشاء موقع إلكتروني يعنى ببناء نماذج  العلوم والبحث العلمي 15
 العلمية بين األطفال

 نفذ جزئيا

 نفذ جزئيا العربية األنشطة المشاركة في مكتض تنسيق التعريض 16
 كلياً نفذ  الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية–جائزة األلكسو  مكتض تنسيق التعريض 17
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 شاطالن /المركزاإلدارة ر.م
الموقف 
 التنفيذي

 نفذ جزئيا غويةتنمية الذخيرة الل مكتض تنسيق التعريض 18

 المركز العربي للتعريض  19

 الت ليف والترجمة والتعريض والمعاجم:
 الجزء األول –تم إصدار كتاض الكيمياء الدوائية  -

 سيصدر الجزء الثاني من كتاض الكيمياء الدوائية خالل شهر أفريل -
 تاريخ وتوصيف األدوية –صدر كتاض الكيمياء الصيدلية وتصميم الدواء  -

 اذ جزئينف

 

 (: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور الثاني 11-3الجدول رقم )

الموقف  النشاط /المركزاإلدارة ر.م
 التنفيذي

 نفذ كليا إعداد وت هيل الدارسين معهد الخرطوم الدولي  1
 نفذ جزئياً  تحسين وتطوير أساليض تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها معهد الخرطوم الدولي 2
 نفذ جزئياً  تطوير الموقع اإللكتروني معهد الخرطوم الدولي  3
 نفذ جزئياً  نشر الثقافة العربية في الخارج معهد الخرطوم الدولي  4
 نفذ جزئياً  تطوير وتحديث مكتبة المعهد وتحسين خدمات المستفيدين معهد الخرطوم الدولي  5

 

 ر الثالث (: الموقف التنفيذي ألنشطة المحو 12-3الجدول رقم )

الموقف  النشاط /المركزاإلدارة ر.م
 التنفيذي

العلوم والبحث  1
 العلمي

 ا: اخالقيات البيئة، االنسان والمحيط، المياه الجوفية وهيدرولوجيالتالية الشبكاتأنشطة دعم 
 مخاطر الكوارث، واالمن واألمان البيولوجيمجابهة المياه، البيئة البحرية، 

 نفذ كليا

د لمعه الت التعليم العام ومعادلة الشهادات و  التربية 2  نفذ جزئيا رشة عمل قومي ة حول اإلطار الموح 
 نفذ جزئيا المشاركة في تنفيذ المعتمر السادس عشر لتعليم الكبار التربية 3

4 
المركز العربي 
للتعريض والترجمة 
 والت ليف والنشر

 :العربية والدولية خارج البرامج األنشطة المشاركة في
 21/1/2018شارك المركز في معر  منظمات جامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ  -
 9/2/2018  - 27/1/2018شارك المركز في معر  القاهرة الدولي للكتاض في الفترة بين  -
 3/3/2018 – 21/2/2018شارك المركز في معر  مسقط الدولي للكتاض في الفترة  -
 8/4/2018 – 29/3/2018داد الدولي للكتاض في الفترة بين يشارك المركز في معر  بغ -
 .1/5/2018 – 27/4/2018يشارك المركز في معر  أبو ظبي الدولي للكتاض في الفترة  -

 نفذ جزئيا

 
 

(: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور الرابع 13-3الجدول رقم )  

 النشاط /المركزاإلدارة ر.م
الموقف 
 التنفيذي

 - ال يوجد -- 1
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 (: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور الخامس 14-3الجدول رقم )

الموقف  النشاط /المركزاإلدارة ر.م
 التنفيذي

 نفذ جزئيا من محاور اهتمام المنظمة اإعداد فيلم وثائقي يغطي محور  العلوم والبحث العلمي 1
 

 (: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور السادس 15-3الجدول رقم )

 النشاط /المركزارةاإلد ر.م
الموقف 
 التنفيذي

 نفذ كليا رنتلالنتفي ملتقى االستشارة االقليمية حول مشرو  تطوير معشرات عالمية المشاركة  المعلومات واالتصال 1

في  يتقنإعداد دليل للتعريف ببرامج وخدمات المعسسات العاملة في التعليم المهني وال العلوم والبحث العلمي 2
 نفذ جزئيا ية )حكومية، أهلية( ومقارنتهاالدول العرب

 

(: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور السابع 16-3الجدول رقم )  

 النشاط /المركزاإلدارة ر.م
الموقف 
 التنفيذي

تصميم بوابة إلنشاء وتحديث قواعد بيانات ذات عالقة بمجال العلوم والبحث العلمي  العلوم والبحث العلمي 1
 ى تطوير مصفوفة معشرات االبتكار واإلبدا  العربيةومواصلة العمل عل

 نفذ جزئيا

 المعلومات واالتصال 2

 نفذ كليا تطوير موقع المنظمة باللغة الفرنسية

 نفذ جزئياً 

 نفذ جزئيا تطوير منظومة الشعون اإلدارية والمالية
 تحيين منظومة قاعدة بيانات المجلس التنفيذي والمعتمر العام

 
 انفذ جزئي

 تصميم والشرو  في تطوير منصة األلكسو اإللكترونية للتسوق
 

 نفذ كليا
 صيانة وتحيين موقع المنظمة والمواقع الفرعية

 
 نفذ جزئيا

 إنشاء وحدة لرقمنة االنتاج الفكري للمنظمة
 

 نفذ جزئيا
 نفذ كليا المساهمة في إطالق مرصد األلكسو

داد االستمارات رقميا وجمع البيانات إعداد منظومة لتصميم واع
 نفذ كليا وعرضها وتسكينها

 نفذ جزئيا حوسبة أطروحات المعهد وتحديث مكتبته معهد البحوث والدراسات 3
 انفذ جزئي   االرتقاء بالمعهد وتطوير أدواته ومقدراته معهد المخطوطات العربية 4
 انفذ جزئي   لعربية والدوليةا األنشطة المشاركة في معهد المخطوطات العربية 5
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 (: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور الثامن 17-3الجدول رقم )

الموقف  النشاط /المركزاإلدارة ر.م
 التنفيذي

 المعلومات واالتصال 1
عقد اجتماعين تنسيقيين خاصين بمشرو  استخدام تكنولوجيات المعلومات 

لرفع من كفاءات المدرسين في واالتصال في التعليم وفق إطار اليونسكو ل
 المعسسات التعليمية العربية

 نفذ كليا

تدريض موظفين من المنظمة حول االنتحال العلمي واألدبي واألدوات المساعدة على  المعلومات واالتصال 2
 كشفه

 نفذ كليا

نشاء شبكة م المعلومات واالتصال 3 قين ن المنستركيز المنصة العربية للموارد التعليمية المفتوحة وا 
 الوطنيين إلدارتها وتنظيم دورة تدريبية لهم

 اجزئينفذ 

المركز العربي للتعريض  4
والترجمة والت ليف 

 والنشر
 
 
 

 نفذ كليا تفعيل دور مراكز البحوث والجامعات في تطوير البحث العلمي

ة لعلوم والتقانة والشبكالشبكة العربية واللجنة العربية ألخالقيات اأنشطة دعم  العلوم والبحث العلمي 5
 العربية للملكية الفكرية

 نفذ جزئيا

معهد البحوث  6
 والدراسات

 نفذ جزئيا الترجمة والنشر العلمي
معهد البحوث  7

 والدراسات
 نفذ جزئيا ندوة بحوث والدراسة الرئيسة

معهد البحوث  8
 والدراسات

 نفذ جزئيا بناء القدرات العربية خارج اإلطار األكاديمي
معهد البحوث  9

 والدراسات
 نفذ جزئيا المختبر إلعداد باحثي المستقبل

 نفذ جزئيا المرصد العربي للمصطلحات العلمية مكتض تنسيق التعريض 10
 نفذ جزئيا Arabtermالمعجم التقني التفاعلي  مكتض تنسيق التعريض 11
 نفذ جزئيا العناية باللغة العربية والمكتبة الرقمية مكتض تنسيق التعريض 12

 

  :اإلنجازاتأبرز 
، إال أن اإلدارات 2018سنة الربع األول من على الرغم من تدني الموارد المالية للمنظمة خالل 

 لي أبرزها:، فيما ياإلنجازات وتحقيق جملة من األنشطة والمراكز الفنية تمكنت من تنفيذ عدد من
 :المتابعة والتقييم وتطوير األداء

 د لمؤه الت التعليم العام المباشرة في التحض ير لتنظيم ورشة عمل حول اإلطار الموح 
 .العربية في الدول ومعادلة الشهادات تنفيذا لتوصيات المؤتمر العاشر لوزراء التربية

 إطالق مرصد التراث العمراني والمعماري ضمن مكونات مرصد االلكسو. 
 مي ل العلوم والبحث العلتصميم بوابة إلنشاء وتحديث قواعد بيانات ذات عالقة بمجا

 .وتطوير مصفوفة مؤشرات االبتكار واإلبداع العربية
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 إعداد دراسة للمرصد العربي للمصطلحات العلمية. 
  االنتهاء من برمجة استبانة تتعلق بإعداد دليل للتعريف ببرامج وخدمات المؤسسات

  .(في الدول العربية )حكومية، أهلية تقنيالعاملة في التعليم المهني وال
  عقد اجتماعين تنسيقيين ضمن مشروع استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصال في

 .التعليم وفق إطار اليونسكو للرفع من كفاءات المدرسين في المؤسسات التعليمية
 االستراتيجيات والخطط والدراسات:

 مل عأسهمت المنظمة، بالتنسيق مع االمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمات ال
فيذية الخطة التنالعربي المشترك المعنية، في الوصول إلى صياغة نهائية لوثيقة 

 .لالستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار
 صون الهوية والثقافة العربية ونشر الثقافة العلمية:

  تمت صياغة ملف النخلة وتوقيعه من طرف الدول العربية وعرضه لإلدراج على
 .2018مارس  31ائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في الق

 (2018 أبريل 2تنظيم تظاهرة اليوم العربي للشعر). 
  (2018)مارس اختتام تظاهرة األقصر عاصمة للثقافة العربية. 
 نشاء موقع إلكتروني يعنى ببناء نماذج تطبيقية متطورة وتجارب تنظيم اجتماع خبراء إل

 .نشر الثقافة العلمية بين األطفالمتميزة ل
 مةمن محاور اهتمام المنظعلميا را وثائقي يغطي محو  ميلعداد فإل تنظيم اجتماع خبراء. 

 الدورات التدريبية والمحاضرات والمسابقات:
  تنظيم يوم تدريبي لتدريب موظفي المنظمة حول استخدام برمجيات كشف االنتحال

 .العلمي واألدبي
  جائزة البحوث والدراسات العربية "جائزة الشباب العربي"اإلعداد لتنظيم. 
  الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية–تنظيم اجتماع اللجنة العلمية لجائزة األلكسو.  
  دورة تأسيسية في تحقيق النصوصتنظيم 
 عداد المتخصصين والفنيين في مجاالت المخطوط العربيإطالق التحضيرات إل. 
  ظومة دورات الكوديكولوجيا العربية .. علم المخطوط العربيمندورة متخصصة ضمن.  
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 ة.لمعهد البحوث والدراسات العربي لتنظيم ندوة البحوث والدراسة الرئيسة التحضير 
  الورشة التدريبية األولى في فهرسة المخطوطاتعقد. 
  سيق مكتب تنعقد ندوة بكلية الطب بالرباط بالتعاون مع كلية العلوم ضمن أنشطة

 .للعناية باللغة العربية والمكتبة الرقميةتعريب ال
  دورة تدريبية مكثفة في علوم المخطوطتنظيم. 

 :نشر اللغة العربية وتعليمها للناطقين بغيرها
  من طالب الجامعات الصينية لدراسة اللغة العربية  ةاستقبال طالب الدفعة الرابعة عشر

 الخرطوم الدولي للغة العربية. بمعهد
 دولي.الخرطوم ال طالبًا من الجمهورية التركية لدراسة اللغة العربية بمعهد 25 انخراط 
  من معلمي وموجهي من طالب معهد الخرطوم الدولي للغة العربية،  ،دارساً  40تخريج

 .اللغة العربية ومصممي المناهج باللغة العربية
 الميكنة وتطوير الخدمات:

 الية دارية والمون اإلة ومنظومات الشئتحيين وتطوير موقع المنظمة باللغة الفرنسي
 .وقاعدة بيانات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

 تصميم والشروع في تطوير منصة األلكسو اإللكترونية للتسوق. 
 قية القديمة ر صدارات الو ي للمنظمة ابتداء بالمنشورات واإلفي رقمنة اإلنتاج الفكر  الشروع

 .نشاء المنظمةلى إلو لى السنوات األإالتي يعود تاريخها 
 المباشرة في تحسين وتطوير أساليب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 
  معهد المخطوطات العربية وتطوير أدواته ومقدراتهبخدمات االرتقاء. 
  وتحديث مكتبته وتحسين الخدماتالخرطوم الدولي تطوير الموقع اإللكتروني لمعهد 

 .التي تقدمها لللمستفيدين والزوار
  هوتحديث مكتبتالبحوث والدراسات العربية المباشرة في حوسبة أطروحات معهد. 
  بمعهد "قاعة المشير عمر حسن أحمد البشير"فرز عطاءات تشييد مبني المباشرة في 

 .الخرطوم الدولي للغة العربية
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 الفلسطينية والدول ذات األوضا  الخاصة، وتلك التي تمر ب زمات: األنشطةدعم 
 الجتماع الثاني للجنة العليا إلدارة مبادرة األلكسو لتعليم األطفال في مناطق تنظيم ا

 .النزاعات وتحت االحتالل
  29) لذكرى الثانية واألربعين ليوم األرض الفلسطينياحياء لإقامة تظاهرة علمية فكرية 

 .(2018 مارس
 تعليم ال المشاركة في اجتماع خبراء حول وضع الخطة االستراتيجية لتطوير منظومة

المهني والتقني في دولة ليبيا" وتقديم مداخلة حول رؤية المنظمة وجهودها في تطوير 
 .التعليم المهني والتقني في الوطن العربي

  عقد اجتماع تنسيقي مع المرصد الليبي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكــــار وهيئة
 .ليم بدولة ليبياوجية بوزارة التعأبحاث العلوم الطبيعية والتكنول

  تنظيم برنامج تدريبي متكامل لمصلحة المرصد الليبي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا
 .واالبتكــــار

 تي للتنسيق والتعرف على احتياجات جيبو  لقاء مع سفير جمهورية جيبوتي بالخرطوم
 في مجال تعليم اللغة العربية.

  رجمة للتعريب والتالعربي كز تزويد جامعت ي حماه وطرطوس بنسخ من إصدارات المر
 .والتأليف والنشر

 لوم وعضو اللجنة الوطنية القمرية للتربية والثقافة والعأمين وزير التربية والتعليم و بقاء الل
لغرض الوقوف على آخر  المجلس التنفيذي للمنظمة عن جمهورية القمر المتحدة

ية في وتدريس اللغة العرب االستعدادات لدعم قطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي
 .مدارس جمهورية جزر القمر
 :المعتمرات الوزارية واللجان المتخصصة

  ي ثار والتراث الحضاري في الوطن العربع أعضاء المكتب الدائم لمؤتمر اآلجتمااتنظيم
 .(2018 أبريل 19) تنظيم المؤتمرو 
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 :العربية والدولية األنشطةالمشاركة في 
  المركز العربي للوقاية من أخطارحول تنظيم أنشطة مشتركة مع والتنسيق التواصل 

 .الزالزل والكوارث الطبيعية بالجزائر
  المؤتمر اإلسالمي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة.المشاركة في 
  ير الخيارات اللغوية للمغرب وتطو ) المؤتمر الوطني الخامس للغة العربيةالمشاركة في

 .االئتالف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغربنظمه  الذي النموذج التربوي(
  ة المجلس الدولي للغالذي نظمه المؤتمر الدولي السابع للغة العربية المشاركة في

 .العربية
 المشاركة في المعرض الدولي للنشر والكتاب. 
 المشاركة في اجتماع الدورة الثامنة واألربعين التحاد المجامع اللغوية العربية. 
 ملتقى االستشارة االقليمية حول مشروع تطوير مؤشرات عالمية االنترنت مشاركة فيال. 
  لدول اليونسكو وممثليات بعض ا)باليوم العالمي للغة األم المشاركة في احتفال المغرب

 .(والمعهد الملكي للثقافة األمازيغية
 ي ةحو األمالمشاركة في االجتماع الرابع للجنة التنسيق العليا للعقد العربي لم. 
  توقيع اتفاقية أداء عمل مع مكتب منظمة اليونيسيف في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

   .لترجمة مجموعة من إصداراتها وموقعها على الشابكة
  المشاركة في معرض منظمات جامعة الدول العربية ومعارض الكتاب بكل من: القاهرة

 .وتونس ومسقط وبغداد وأبوظبي
 فالية بعنوان: يوم اللغة األم.. ويوم اللغة العربية، التي يقيمها مجمع المشاركة في احت

 .اللغة العربية بدمشق
 :أنشطة المدير العام

في إطار السعي المتواصل للتنسيق مع الدول والمنظمات والهيئات العربية والدولية، نفذ المدير 
جراء مو كالمشاركة في أنشطة وفعاليات،  األنشطةددا من العام ع  قابالت واستقباالت ولقاءاتا 

 :لعدد من الدول العربية شملتلمنظمة اليونسكو و  والقيام بزيارات عمل، مع وسائل اإلعالم
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة الكويت المملكة العربية السعودية

 دولــة ليبيا جمهورية مصر العربية دولة قطر
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 منشورات الصدارات و اإل
: األدلة والكتض والمراجع:أوال  

 :الثقافةإدارة 
 فاروق شوشة: نصير الشعر ... عاشق العربية. .1

 إدارة العلوم والبحث العلمي:
 المعايير". على القائم للعلوم الطلبة فهم ترجمة كتاب "تقييم .1
 الجيدة". الممارسات من أمثلة: الزراعة في العادمة للمياه اآلمن ترجمة كتاب "االستخدام .2

 :تنسيق التعريضكتض م
 الدبلوماسية معجمإعداد  .1
 إعداد معجم طب األطفال   .2
 Arabtermتحيين موقع المعجم التقني التفاعلي  .3
 تجري مراجعة واستكمال معاجم: الطاقات المتجددة والنقل والبنية األساسية والنسيج .4

 :معهد البحوث والدراسات العربية
 راسات العربيةإنجاز دليل اإلنتاج العلمي لمعهد البحوث والد .1

 :المركز العربي للتعريض والترجمة والت ليف والنشر
 إصدار كتاب الكيمياء الدوائية بجزئيه األول والثاني .1
 تاريخ وتوصيف األدوية -كتاب الكيمياء الصيدلية وتصميم الدواء إصدار  .2

 ثانًيا: الدراسات والخطط واالستراتيجيات:
 إدارة العلوم والبحث العلمي:

الخطة التنفيذية لالســـــــــــتراتيجية العربية للبحث العلمي صـــــــــــياغة نهائية لوثيقة  الوصـــــــــــول إلى .1
 .والتكنولوجي واالبتكار
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 التعاون والشراكة
 غير المبرمجة )خارج البرامج( األنشطة

 أو شاركت في تنظيمها:المنظمة التي نظمتها  األنشطة
 شطةاألنت، في تنظيم عدد من تعاونت اإلدارات والمراكز الخارجية التابعة للمنظمة، أو شارك

التقافيات شراكة ومذكرات تعاون  اتنفيذ، والتي جاءت 2018التي لم تكن مبرمجة خالل سنة 
منظمات وهيئات من  مع العديد من شركاء المنظمةأو حرصا على توطيد وتعزيز التواصل 

قليمية ودولية  وقد كانت حصيلة هذا التعاون على النحو اآلتي:. عربية وا 

 أو شاركت في تنظيمها اإلدارات والمراكزالتي نظمتها  األنشطة(: 13-3) كلالش

 

 في مجال التربية:
ة .1 ، 2018فبراير  27-26وتعليم الكبــار،  عقــد االجتمــاع الرابع للجنــة التنســــــــــــــيق العليــا للعقــد العربي لمحو األميــ 

 األمانة العامة لجامعة الدول العربية، مصر –القاهرة 
 3 ،اني للجنة العليا إلدارة مبادرة األلكســــــــو لتعليم األطفال في مناطق النزاعات وتحت االحتاللعقد االجتماع الث .2

 إدارة التربية ، مقر المنظمة، 2018إبريل 
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 في مجال الثقافة وحماية التراث:
تعاون مع بال ، المنظمةمقر المنظمة، 2018مارس  29، الذكرى الثانية واألربعين ليوم األرض الفلســـطينياحياء  .1

 بتونس  سفارة فلسطين
، القاهرة، األمانة 2018نوفمبر  2-1، 2030المشـــــــــــــاركة في مؤتمر الثقافة ومتابعة خطة التنمية المســـــــــــــتدامة  .2

 العامة لجامعة الدول العربية
 

 في مجال العلوم والبحث العلمي:
ـــاع تنسيقي مع المركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث ال .1 ــــ مقر ، 2018يناير 7، طبيعية بالجزائراجتمـ

 إدارة العلوم والبحث العلمي، المنظمة
 24-23 ،اجتماع خبراء حول وضــــــع الخطة االســــــتراتيجية لتطوير منظومة التعليم المهني والتقني في دولة ليبيا .2

 منظمة اليونيسيف، قمرت، تونس، 2018يناير
إدارة ، مقر المنظمة، 2018فبراير  1، تكنولوجيا واالبتكـاراجتماع تنسيقي مع المرصد الليبي لمؤشرات العلوم وال .3

العلوم والبحث العلمي بالتعاون مع المرصد الليبي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكــــــــــــــــار، وهيئة أبحاث العلوم 
  الطبيعية والتكنولوجية بوزارة التعليم بدولة ليبيا

ببناء نماذج تطبيقية متطو رة، وتجارب متمي زة لنشــــــــــــــر الثقافة  اجتماع خبراء حول إنشــــــــــــــاء موقع إلكتروني يعنى .4
 إدارة العلوم والبحث العلمي، مقر المنظمة، 2018مارس  13العلمية بين األطفال، 

، مقر 2018أبريـــل  5تنظيم اجتمـــاع خبراء "إعـــداد فيلم وثـــائقي يغطي محورا من محـــاور اهتمـــام المنظمـــة،  .5
 علميإدارة العلوم والبحث الالمنظمة، 

 18-16 ،ورشـــــــــة عمل حول متابعة الخطة التنفيذية لالســـــــــتراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار .6
األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة وعدد من المنظمات ، مصــــــــــــــر -القاهرة، 2018أبريل

 والمؤسسات المعنية
ــــــــــــــــارتنظيم دورة تدريبية لفائدة المرصـــد الل .7 مقر ، 2018أبريل 26-23، يبي لمؤشـــرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكـ

 إدارة العلوم والبحث العلمي بالتعاون مع مرصد االلكسو، المنظمة
 

 :ات واالتصالعلوممفي مجال ال
نشـــر العربي"، الالمشـــاركة في المؤتمر الرابع للناشـــرين العرب وتقديم محاضـــرة بعنوان: "دور التكنولوجيا في دعم  .1

 ، تونس، اتحاد الناشرين العرب2018ناير ي 9-10
، 2018مارس  13-12لمشاركة في ملتقى االستشارة اإلقليمية حول مشروع تطوير مؤشرات عالمية االنترنت، ا .2

 كوسنمنظمة اليو تونس، 
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 :التعريض والترجمة والت ليف والنشرفي مجال 
ة اليونيســـيف في الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا لترجمة بعض إصـــداراتها توقيع اتفاق أداء عمل مع مكتب منظم .1

 المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشــــــر، ســــــوريا-دمشــــــق، 2018فبراير  15، وموقعها على الشــــــابكة
 فريقياإومكتب منظمة اليونيسيف في الشرق األوسط وشمال 

مجمع اللغة العربية ، دمشـــــــــــق، ســـــــــــوريا، 2018فبراير  28العربية، احتفالية بعنوان: يوم اللغة األم.. ويوم اللغة  .2
 مشقبد

 

 في مجال المخطوطات:
معهد المخطوطات ، مصــــــر–القاهرة ، 2018فبراير ، دورات تدريبية: الدورة التأســــــيســــــية في تحقيق النصــــــوص .1

 العربية بالتعاون مع معهد المخطوطات بجامعة أم القرى
 مارس، كوديكولوجيا العربية .. علم المخطوط العربي )دورة متخصــــــــــــــصــــــــــــــة(دورات تدريبية: منظومة دورات ال .2

 معهد المخطوطات العربية  ، مصر–القاهرة ، 2018
معهد ، مصــــــر–القاهرة ، 2018بريل أ، الورشــــــات التدريبية: الورشــــــة التدريبية األولى في فهرســــــة المخطوطات .3

 المخطوطات العربية  
معهد المخطوطات ، مصــــر–القاهرة ، 2018ابريل ، كثفة في علوم المخطوطدورات تدريبية: الدورة التدريبية الم .4

 العربية بالتعاون مع معهد الدراسات اإلسالمية بجامعة جوته األلمانية
 

 في مجال تعليم اللغة العربية:
 ربيةمعهد الخرطوم الدولي للغة الع، مقر معهد الخرطوم،  2018يناير 15، اجتماع المجلس العلمي للمعهد .1
، 2018يناير  23، اجتماع لجنة الدراســــــــــــــات اإلنســــــــــــــانية التابعة للمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي .2

 المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية السودان، السودان-الخرطوم
عهد الخرطوم الدولي م، مقر معهد الخرطوم، 2018يناير  23، اســتقبال مجموعة منتدى الصــحفيات الســودانيات .3

 للغة العربية
معهد الخرطوم الدولي للغة ، الســـــــودان-الخرطوم، 2018يناير  24، لقاء مع ســـــــفير جمهورية جيبوتي بالخرطوم .4

 سفارة جيبوتي بالسودانو  العربية
يناير  28، من طالب الجامعات الصــــــــينية لدراســــــــة اللغة العربية بالمعهد ةاســــــــتقبال طالب الدفعة الرابعة عشــــــــر  .5

 معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، مقر معهد الخرطوم، 2018
معهــد الخرطوم ، جزر القمر-موروني، 2018فبراير  7، لقــاء مع وزير التربيــة والتعليم بجمهوريــة القمر المتحــدة .6

 وزارة التربية والتعليم بجزر القمر المتحدةو  الدولي للغة العربية
معهـد الخرطوم ، جزر القمر-موروني، 2018فبراير  7، ة والثقـافـة والعلوملقـاء مع اللجنـة الوطنيـة القمريـة للتربيـ .7

 اللجنة الوطنية القمرية  و  الدولي للغة العربية
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، جزر القمر-موروني، 2018فبراير  7، لقاء مع عضــــــــــــــو المجلس التنفيذي للمنظمة  بجمهورية القمر المتحدة .8
 لقمرية  اللجنة الوطنية او  معهد الخرطوم الدولي للغة العربية

، 2018فبراير  8، دارســــــــــــــًا من معلمي وموجهي اللغة العربية ومصــــــــــــــممي المناهج باللغة العربية 40تخريج  .9
 وزارة التربية والتعليم القمرية، جزر القمر-موروني

معهد ، الســــــــودان-الخرطوم، 2018فبراير  12، لقاء مع عضــــــــو المجلس التنفيذي للمنظمة بجمهورية الســــــــودان .10
 اللجنة الوطنية السودانية  و  للغة العربية الخرطوم الدولي

-الخرطوم، 2018فبراير  15، لقـاء مع أمين عـام اللجنـة الوطنيـة للتربيـة والثقـافـة والعلوم بجمهوريـة الســــــــــــــودان .11
 اللجنة الوطنية السودانية  و  معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، السودان

، الســـودان-الخرطوم، 2018فبراير  22، القومي للتعليم العالي اجتماع لجنة الدراســـات اإلنســـانية التابعة للمجلس .12
 المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية السودان

ة وزارة التربيو  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الســـــودان-الخرطوم، 2018فبراير  25، منتدى شـــــركاء التعليم .13
 لسودانوزارة التعاون الدولي في او  والتعليم

فبراير  27، االجتماع األول للجنة فرز عطاءات تشــــــييد مبني قاعة المشــــــير عمر حســــــن أحمد البشــــــير بالمعهد .14
 معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، السودان-الخرطوم، 2018

-الخرطوم، 2018فبراير  27، للنهوض بــاللغــة العربيــة الــدوليــةنظمــة الماجتمــاع عبر برنــامج ســــــــــــــكــايــب مع   .15
 قطر -المنظمة العربية للنهوض باللغة العربية، بالدوحة  ،السودان

هيئة التقويم واالعتماد بوزارة التعليم ، السودان-الخرطوم، 2018فبراير  27، المشاركة في ورشة التقويم البرامجي .16
 العالي والبحث العلمي

معهد الخرطوم الدولي ، الســـودان-الخرطوم، 2018مارس  5، لقاء الملحق األكاديمي بقنصـــلية النيجر بالخرطوم .17
 للغة العربية

، الســــودان-الخرطوم، 2018مارس  10، طالبًا من الجمهورية التركية لدراســــة اللغة العربية بالمعهد 25اســــتقبال  .18
يرية ومنظمة مهيرة الخ ومركز اســــــــــــــطنبول للغة العربية ومنظمة رباط التركية معهد الخرطوم الدولي للغة العربية

 السودانية
 

 في مجال تنسيق التعريض:
 دور النشر والهيئات المهتمة، المغرب-الدار البيضاء، 2018فبراير  18-8، المعرض الدولي للنشر والكتاب .1
، مصــــــــــــــر-القــاهرة، 2018فبراير  15-13، اجتمــاع الــدورة الثــامنــة واألربعين التحــاد المجــامع اللغويــة العربيــة .2

 العربية المجامع اللغوية
منظمـــة ، المغرب-الربـــاط، 2018فبراير  22-21، المؤتمر اإلســــــــــــــالمي الخـــامس للوزراء المكلفين بـــالطفولـــة .3

 االيسيسكو
اليونســــــــــكو وممثليات بعض الدول والمعهد ، المغرب-الرباط، 2018مارس  2، االحتفال باليوم العالمي للغة األم .4

 الملكي للثقافة األمازيغية.
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مـــارس  10-9، )الخيـــارات اللغويـــة للمغرب وتطوير النموذج التربوي(: س للغـــة العربيـــةالمؤتمر الوطني الخـــام .5
 االئتالف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب.، المغرب-الرباط، 2018

اإلمارات العربية -دبي، 2018أبريل 21-17، المجلس الدولي للغة العربية -المؤتمر الدولي الســـابع للغة العربية .6
قليمية مهتمة وخبراء.هي، المتحدة  ئات رسمية دولية وا 

 

 في مجال البحوث والدراسات العربية:
معهد البحوث ، مصر-القاهرة، 2018ديسمبر -مارس"، جائزة البحوث والدراسات العربية: "جائزة الشباب العربي .1

 والدراسات العربية
 دراسات العربيةمعهد البحوث وال، مصر-القاهرة، 2018، دليل اإلنتاج العلمي .2
 معهد البحوث والدراسات العربية، مصر-القاهرة، 2018، النشر العلمي .3
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 أنشطة المدير العام 

االت والفعاليات ذات العالقة بمج األنشطةقام المدير العام بتمثيل المنظمة والمشاركة في عدد من 
مات اإلقليمية والدولية، كما عملها، وقام بزيارات عمل شملت عددا من الدول العربية والمنظ

 لتالي:كمقابالت مع وسائل اإلعالم، كانت حصيلتها والأجرى العديد من اللقاءات واالستقباالت 
 

  المشاركات في الفعاليات
نتظم اذي الفعاليات المؤتمر الرابع الت حاد الناشــــــــــــرين العرب شــــــــــــارك المدير العام في  .1

عدة قضــــــــــــــايا من المؤتمر ناقش . و 2018 يناير 11إلى  09من خالل الفترة بتونس 
بينها "أزمة المضمون في الوطن العربي وحماية حقوق الملكية الفكرية"، و"سبل تحديث 
حركة النشـــر"، و"الوســـائط اإلعالمية والكتاب"، و"المكتبات العربية وضـــرورة تطويرها"، 

 ."و"معارض الكتاب العربية وتوزيع الكتاب

، في فعاليات اليوم اإلعالمي األول للترويج إلنجازات وأنشـــــــــــــطة امالمدير العشـــــــــــــارك  .2
مين العام لجامعة تحت رعاية األ عقدمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك الذي 

 بالقاهرة.  2018يناير 23-21أيام ، الدول العربية

 

ل بمملكة البحرين انطالق فعالي ات االحتفا 2018يناير 28المدير العام يوم حضـــــــــــــر  .3
، التي انتظمت برعاية صاحــب الجاللة 2018بالمحر ق عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 
 .حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين
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للمجلس االقتصادي  واالجتماعي   101، في أعمال الدورة الوزارية الـ المدير العام شارك .4
جامعة الدول العربية، بمقر األمانة العامة ل 2018فبراير  08 يومالعربي  التي انطلقت 

 أجرى على هامش هذه الدورة عددا من اللقاءات مع منظمات العمل العربي المشترك.و 
 

 
 

راث قليمي لتدارس سجل التإعربي  ىشغال ملتقأأشرف المدير العام على جلسة افتتاح  .5
 14- 12، الذي عقد بمقر المنظمة خالل الفترة العمراني والمعماري في الدول العربية

ام مين العواأل بالجمهورية التونســــــــــيةوزير الشــــــــــؤون الثقافية  ، بحضــــــــــور2018راير فب
 .المساعد، رئيس مكتب جامعة الدول العربية بتونس
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إلى  2018لعام  واكب المدير العام فعالي ات حفل تســليم شــعلة عاصــمة الثقافة العربية .6
 في جمهوري ة مصــــــرمدينة وجدة بالمملكة المغربية، بعد عام قضــــــته بمدينة األقصــــــر 

علة عمدة مدينة وجدة بحضــــــور وزيرة الثقافة المصــــــري ة وزير و  العربي ة. وقد تســــــل م الشــــــ 
علة عدد هام  من الفن انين والن جومو ، الثقافة واالت صال المغربي  حضر احتفال تسليم الش 

 المصري ين وعدد من قيادات وزارة الثقافة واإلعالميين. 
لمتضــــــــــــررة من الحروب عادة إعمار الدول العربية اإعن  عام محاضــــــــــــرةال مديرال ىألق .7

 منظمةالر انتظم بمقرهاب في موتمر التكامل االقتصــــــــــادي العربي الذي والنزاعات واإل
ـــة بتونس ونظمـــه ، 2018مـــارس  01فبراير و 28يومي  ـــدول العربي مركز جـــامعـــة ال

 ت.والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكوي
عبد اللطيف يوســــــــف الحمد المدير العام  ألســــــــتاذاتكريم  حفلفي  عامالمدير الشــــــــارك  .8

 ،االقتصــــــــــادي واالجتماعي في الكويت لإلنماءورئيس مجلس إدارة الصــــــــــندوق العربي 
مار وزير التنمية واالســــــــــتثبحضــــــــــور  2018فبراير  28يوم  نتظم بمقر المنظمةالذي ا

ركز م رئيس-عربيةمين العام المســـــــــاعد لجامعة الدول الوالتعاون الدولي التونســـــــــي واأل
ونس ونخبة المعتمدين بت والسفراءونخبة من كبار المسؤولين في الدولة التونسية  ،تونس

 .السابقين والسفراءمن الخبراء االقتصاديين والوزراء 

 
المدير العام على افتتاح المؤتمر الدولي الثاني )التراث العربي اإلســـــــــــــالمي: أشـــــــــــــرف  .9

 21معهد المخطوطات العربية يومي نظمه ( الذي الرصــــيد والعمل والمثاقفة والحضــــور
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بـــالقـــاهرة، بـــالتعـــاون مع مركز تحقيق المخطوطـــات بجـــامعـــة قنـــاة  2018فبراير  22و
 السويس، ومركز إحياء التراث العلمي العربي بجامعة بغداد. 

 

 الزيارات
   للمملكة العربية السعودية عمل رسميةزيارة  .1

 عليمالتوزير خاللها بالتقى رســـــــــــــمية للمملكة العربية الســـــــــــــعودية، أدى المدير العام زيارة 
وزير أهمية العمل المشترك لتعزيز ال وأكد .2018 يناير 03بالمملكة العربي ة الس عودي ة، يوم 

عودي ة دوأشـــــــــــاد المدير العام ب .األهداف التي قامت عليها المنظمة عم المملكة العربي ة الســـــــــــ 
كر واالمتنأعرب لنشــــــاطات المنظ مة، و  ل خادم الحرمين عن أســــــمى عبارات الشــــــ  ان لتفضــــــ 

بمركز الملك  2018أبريل  فيينتظم سؤتمر الث الث عشر للت عريب الذي برعاية الم الشريفين
مدير التقى الكما . عبد الل ه للت رجمة والت عريب بجامعة اإلمام محم د بن ســــــــــعود اإلســــــــــالمي ة

 ،مدير جامعة اإلمام محم د بن ســــــــــعود اإلســــــــــالمي ةب، 2018 يناير 03، يوم للمنظمةالعام 
ئيس الت نفيذي  . الت حاد جامعات العالم اإلسالمي وعضو هيئة كبار العلماء والر 

 

 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةل عمل رسميةزيارة  .2
، زيــارة عمــل رســـــــــــــميــة إلى 2018ينــاير  18إلى  16من خالل الفترة ، المــدير العــامأدى 
. وقد يةمن وزيرة التربية الوطنكريمة بدعوة ة، وذلك ية الجزائرية الديمقراطية الشــــعبيور الجمه

يارة سلسلة من المباحثات أجرى المدير العام  عدد الوزير األول و مع  واللقاءاتخالل هذه الز 
ســبل تعزيز التعاون القائم بين المنظمة والجمهورية الجزائرية والمســئولين تناولت وزراء من ال

  الديمقراطية الشعبية ومزيد تطوير آلي اته.
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يناير  17، المدير العام للمنظمة، يوم بالجزائراستقبل السيد أحمد أويحيى الوزير األول كما 
، في مقر رئاســــــــــــــة الحكومة. وأبلل الوزير األول المدير العام تحيات فخامة رئيس 2018

وزير األول باســـــــــــــتالم "درع المنظمة" كلف الالذي الجمهورية الســـــــــــــيد عبد العزيز بوتفليقة، 
مه من أعمال جليلة ام عقد المدير الع. كما الممنوح له تقديًرا من المنظمة لفخامته ولما قد 

وزيرة التربية الوطنية لقاء مع وســـــائل اإلعالم قدم خالله بياًنا بمناســـــبة تكريم فخامة رئيس و 
 .الجمهورية من طرف المنظمة

  

 . وتركز2018يناير  17يوم بالجزائر، وزير الشـــــــــــــؤون الخارجية ء بوكان للمدير العام لقا
حول ســـــــــــــبل تعزيز التعاون بين المنظمة ومختلف القطاعات الجزائرية المعنية. ودعا اللقاء 

 ،يوم دولي للعيش معا في ســـــــــالمكمايو  16الوزير المنظمة إلى المســـــــــاهمة في إحياء يوم 
لى الوزير ع  شـــكر المدير العام و ألمم المتحدة. صـــادقت عليها االذي جاء كمبادرة جزائرية 

حســـــن االســـــتقبال وأكد أن رســـــالة المنظمة تدعو إلى الوســـــطية والحوار بجميع أشـــــكاله مع 
إشــــــراك فئات المجتمع المدني الذي ُيعد ركنا أســــــاســــــيا في المرحلة الحالية. وبعد ذلك، عقد 

ســـــــــــــتقبل وزير التكوين ، ا2018يناير  18يوم وفي  .لمدير العام ندوة صـــــــــــــحفيةاالوزير و 
يرا الوزير أنشـــــــطة الوزارة مشـــــــ المدير العام للمنظمة. وقد عرضبالجزائر، والتعليم المهنيين 

إلى التوصيات التي انبثقت عن المؤتمر األول للوزراء العرب المسؤولين عن التعليم المهني 
ة إلى ؤكدا دعوة المنظموالفني الذي ُعقد في نواكشـــوط بالجمهورية اإلســـالمية الموريتانية وم

لمدير العام اســـــــــــــتعداد المنظمة أكد او  .االهتمام بهذا المجال بالتعاون مع القطاعات المعنية
للتعاون في تنظيم دورات تدريبية أو ورش عمل تستفيد منها الدول العربية كافة. كما عرض 

رباط بال إمكانية االســــــتفادة من معاجم المصــــــطلحات التي أصــــــدرها مكتب تنســــــيق التعريب
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لى كما قام بزيارة إ التابع للمنظمة، خاصــــة المعاجم التي لها عالقة بالمصــــطلحات المهنية.
 ة.ة تيباز وزير الثقافة ووالي والي رفقة مقر المركز العربي لآلثار والتراث الحضـــــــــــــاري بتيبازا

ة بهذا يفي ختام الزيارة عقد المدير العام ندوة صحفية عبر فيها عن دور المنظمة في العناو 
 ألنشطة التي لها عالقة بمجال اآلثار.لالمركز الذي ُيفترض أن يكون فضاء 

 
 

 لدولة الكويت عمل رسميةزيارة  .3
ينــاير  29يوم  وزير التربيــة والتعليم العــالي بــدولــة الكويــتاســـــــــــــتقبــل المــدير العــام من قبــل 

التي  2022-2017اتيجي ة رؤية المنظمة وخط تها االســــتر  المدير العاماســــتعرض و  ،2018
 .تعاون الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشتركدعم و تنفيذها بلتسعى 
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وزير العدل واألوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت،  ستقبل المدير العام من قبلاكما 
يارة  بمقر الوزارة. وقد عبر 2018يناير  30وذلك يوم  الوزير عن أمله في أن تفتح هذه الز 

كان للمدير العام لقاء  2018 فبراير 01وفي يوم جديدة للتعاون بين المنظمة والوزارة.  آفاقا
طر ق إلى سبل الت  فيه تم  ، ألمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في الكويتبا

 .تطوير التعاون بين الط رفين، تمهيدا لوضع خط ة عمل مشتركة بين الطرفين

 
مدير عام مؤســــســــة الكويت للتقدم العلمي. وقد تم  الت طر ق  ير العام من قبلدالمســــتُقبل اكما 

سة يوم  ، إلى سبل تطوير التعاون 2018فبراير   05خالل الل قاء الذي احتضنه مقر المؤس 
ســـــــــة، أبين الط رفين، و  فق التنســـــــــيق بينهما بما يخدم األهداف المشـــــــــتركة للمنظ مة والمؤســـــــــ 

ة في مجاالت البحث ا  .لعلميوخاص 
 

 عمل رسمية لجمهورية مصر العربيةزيارة  .4
مقر جرى ب خالل الل قاء الذي تم  ، و زيرة الثقافة بجمهوري ة مصــــر العربي ةبو مدير العام التقى ال

إلى ســــــــبل تطوير التعاون المســــــــتقبلي بين الط رفين، التطرق ، 2018 فبراير 06الوزارة يوم 
لعشـــرين لمؤتمر الوزراء المســـؤولين عن الشـــؤون وخاصـــة االســـتعداد لتنظيم الدورة الحادية وا

قام ما كالثقافية في الوطن العربي التي ســتحتضــن القاهرة فعالي اتها في شــهر أكتوبر المقبل. 
بزيــارة المجلس األعلى للجــامعــات بجمهوريــة مصـــــــــــــر  2018 فبراير 6المــدير العــام يوم 

ار ل اللقاء التأكيد على اســــــــــتمر ان في اســــــــــتقباله األمين العام للمجلس. وتم خالكو ، العربية
المجلس في اعتماد شـــــــــــــهادات الدبلوم والماجســـــــــــــتير والدكتوراه التي يمنحها معهد البحوث 
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والدراســـــــــــات العربية التابع للمنظمة ومعادلتها بنظيراتها الممنوحة من الجامعات المصـــــــــــرية 
 .المعترف بها

ر التربية والتعليم بجمهوري ة من قبل وزي 2018فبراير  07ســـــــــــــتُقبل المدير العام يوم اكما 
على خطة الوزارة لتحديث منظومة الت عليم ما للتعرف مصــــــــر العربي ة. وكان الل قاء مناســــــــبة 

 . رؤية األلكسو لتطوير نظم التعليم العربية وعرضقبل الجامعي في مصر، 

 
 اســــــــتقبل فضــــــــيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب في مكتبه بمشــــــــيخة األزهر الشــــــــريف

على جهود المنظمة ومراكزها الخارجية في مواجهة  تهالمدير العام للمنظمة وأثنى فضـــــــــــــيل
أفكار الغلو والتطرف عبر إصــــــــــــــداراتها المختلفة والمؤتمرات والندوات التي تنظمها في هذا 

 غيرها.بالغرض كما أشاد فضيلته بجهود المنظمة في نشر اللغة العربية وتدريسها للناطقين 

 
لمدير العام بزيارة جناح المنظمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث اطلع قام اكما 

 .على أحدث إصدارات األلكسو ومراكزها الخارجية
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 لدولة ليبيا عمل رسميةزيارة  .5
 ترة منخالل الفالمدير العام بزيارة عمل رســـــــــــمية إلى دولة ليبيا  قامبدعوة من وزير التعليم 

باحث والتشــــــــاور حول ســــــــبل تعزيز التعاون والتنســــــــيق بين ، للت2018فبراير  14إلى  12
منظمة في تقديم خبرة الو دعم اللجنة العليا للمناهج التربوية ، ال ســــــــــيما بالمنظمة ودولة ليبيا

  .مجال إعداد البرامج والمناهج التربوية في إطار خطة تطوير المناهج الدراسية في ليبيا
 

 
 

والمقابالت مع  ،جامعات والمؤسسات العلمية والتربوية الليبيةتابع المدير العام زيارته الى الو 
ة االسالمية جمعية الدعو مقر ، بزيارة إلى ممثلي الحكومة والمجتمع المدني والمثقفين الليبيين

ل وناقش مع المسؤولين فرص تفعي ،واطلع على مساهماتها التربوية والتعليمية ،العالمية
األهلي في ليبيا للمساهمة في تكريس استراتيجية المنظمة والمجتمع  المنظمةالشراكات بين 

 باألطفالوالتعريب والعناية  ومحاربة األميةحول األمن الثقافي  2022-2017لمرحلة 
 .والشباب في البلدان ضحية الحروب والنزاعات

 

 زيارة عمل رسمية لدولة قطر .6
لوطنية األمينة العامة للجنة ، من قبل ا2018فبراير  25اســــــتُقبل المدير العام للمنظمة يوم 

 وعضـــــــــــو المجلس التنفيذي عن دولة قطر. وقد تركز اللقاء ،القطرية للتربية والثقافة والعلوم
اســــتُقبل المدير العام من وفي ذات اليوم  .ودولة قطر المنظمةعلى اســــتعراض التعاون بين 

المســائل  الت شــاور حولقبل وزير الثقافة والرياضــة بدولة قطر. وقد ســمح هذا اللقاء بتعميق 
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وأنشـــــطتها خالل الفترة القادمة. كما  المنظمةذات االهتمام المشـــــترك، والتباحث حول برامج 
تم  خالل الل قاء اســـــــتعراض أهم  المشـــــــاريع التي تقوم المنظمة بتنفيذها في إطار االســـــــتجابة 

 .لالقتراحات الواردة عليها من الدول األعضاء

   
، من قبل وزير التعليم والتعليم العالي بدولة 2018فبراير  25للمنظمة يوم استُقبل المدير العام 

الحضــاري ة ورؤيتها المســتقبلية، وســبل دعم المنظمة  المنظمةقطر. وقد تركز اللقاء حول رســالة 
 .  وتعزيز قدراتها على االستجابة للتحد يات التي يفرضها الواقع اإلقليمي  والد ولي 
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إلى مؤســـســـة الحي الثقافي كتارا بدولة قطر، زيارة  2018فبراير  25وم يعام أد ى المدير الكما 
حيث كان له لقاء مع مديرها العام. وقد كان الل قاء مناســـــبة الســـــتعراض تقد م المشـــــروع الريادي 

المنظمة، والمتمث ل في المســـلســـل الكرتوني "تمور وتمورة"، وتنفذه المؤســـســـة  ترعاه وتمولهالذي 
 باحث حول سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الط رفين. إضافة إلى الت  

 

 لمنظمة اليونسكو عمل رسميةزيارة  .7
، زيارة رســــــــــــمي ة إلى مقر  منظ مة األمم 2018فبراير  16المدير العام لأللكســــــــــــو، يوم أدى 

الي، لســـــــــيدة أندري أزو اقد جلســـــــــة عمل مع وعيونســـــــــكو(، الالمت حدة للت ربية والعلم والث قافة )
على ، و تناول المســــائل ذات االهتمام المشــــترك الجلســــةتم  خالل و  .لليونســــكورة العامة المدي

لم والعيش المشــــترك، وحماية الت راث المهد د بالن هب والت دمير  رأســــها ســــبل إشــــاعة ثقافة الســــ 
ة في مناطق الن زاع، وتفعيل مبادرة  ة لتعليم األطفال في هذه المناطق، إضـاف األلكسـووخاصـ 

 2018وات الت نفيذي ة لألنشــطة المدرجة ضــمن اتفاقية التعاون بين الجانبين لعامي إلى الخط
 .2019و

 
 

، لقاًء مع اليونســــــكو بباريسبمقر منظ مة  2018فبراير  16، يوم للمنظمةعقد المدير العام 
ليونســـــــــــــكو. وقد كان الل قاء مناســـــــــــــبة عرض خاللها للدول العربية لدى ا الدائمين المندوبين
العام برامج المنظمة وأنشــــــــــطتها المســــــــــتقبلي ة، وخاصــــــــــة تلك المتعل قة بالملفات ذات  المدير

بادرة ملف  دعم الل غة العربي ة، وملف م وعلى رأســـــهااألولوي ة التي تحتاج ســـــرعة في التنفيذ، 
ة للــدول ذات االحتيــاجــات  المنظمــة لتعليم األطفــال في منــاطق النزاع، وملف  المرافقــة الفن يــ 



  

- 162 - 
 

الصــــــــومال وجيبوتي وجزر القمر( وتلك التي تتعافى من أزماتها، وملف  الحفاظ الخاصــــــــة )
على التراث في الد ول العربي ة وصونه من االندثار، ووضع آليات مع اليونسكو إلنجاح هذا 
المســعى وتدريب الموارد البشــري ة الال زمة لذلك. كما اســتأثر بحث موضــوع القدس بجزء هام  

 لما يهد د المدينة من مخاطر متزايدة لطمس هويتها. من الل قاء، اعتبارا 
 

 اللقاءات
على هامش مشـــاركته في الد ورة الت اســـعة والث الثين للمؤتمر العام لمنظ مة األمم المتحدة  .1

مدير بجتماع اللمدير العام يونســـكو( بالعاصـــمة الفرنســـي ة، كان الللتربية والعلم والثقافة )
راكة والت  وقد تم  خالل االجتماع ب .بباريس معهد العالم العربي عاون حث ســبل تعزيز الشــ 

ة  ل ق بنشـــر يتع فيمابين المنظ مة والمعهد، واالت فاق على مواصـــلة تنســـيق الجهود خاصـــ 
الل غة العربي ة وتعليمها للن اطقين بغيرها. كما تم  خالل االجتماع االت فاق على بعث جائزة 

 ".البتكار الت قني للباحثين الش ب ان في الوطن العربيمشتركة تحمل اسم "جائزة اإلبداع وا
العربيــة لــدى  أدى المــدير العــام زيــارات مجــاملــة وتعــارف إلى عــدد من ســـــــــــــفراء الــدول .2

 .2018يناير  15الجمهورية التونسية، استهلها بزيارة لسفارة موريتانيا يوم 
لدى الجمهورية من قبل ســفير دولة فلســطين  2018مارس  6م المدير العام يو اســتقبل  .3

وكان اللقاء فرصـــــة للتباحث حول دعم العالقات بين المنظمة  .التونســـــية بمقر الســـــفارة
كما شــــــملت المحادثة االســــــتعدادات لتنظيم ندوة  .ودولة فلســــــطين والعمل على تطويرها

ارة دولة وســـــــف المنظمةبالتعاون بين  عقدتالتي "القدس فلســـــــطينية" ارفكرية تحت شـــــــع
فيها ثلة من المفكرين  وشــــــارك، المنظمةبمقر  2018مارس  29 فلســــــطين بتونس يوم

 .والمؤرخين تزامنا مع االحتفاء بيوم األرض الفلسطيني
يوم  ســفارةبمقر العام المدير ال ،ســفير جمهورية العراق لدى الجمهورية التونســية اســتقبل .4

 رصــــــــــــــة للتباحث حول دعم العالقات بين المنظمةاللقاء ف وقد كان. 2018مارس  6
 تطرق إلى ملف مبادرة األلكسو لتعليم األطفال في مناطق النزاع.الو وجمهورية العراق 

هو  ،مقر المنظمة لقاءب 2018مارس  13بمبادرة من المدير العام للمنظمة انعقد يوم   .5
بين المدير العام والســــــــــــفراء ورؤســــــــــــاء البعثات الدبلوماســــــــــــية العربية  ،االول من نوعه
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ور االمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مركز المعتمدين في تونس، بحض
 .من الدبلوماسيين وكوادر المنظمة ونخبةالجامعة في تونس 

 
 

 االستقباالت
، بمقر  المنظ مة، وزير التعليم بدولة ليبيا 2018 يناير 11اســـــــــــــتقبل المدير العام يوم  .1

 وتناول اللقاء .ج الدراســيةوفد رفيع المســتوى يضــم خبراء ومســؤولين عن تطوير المناهو 
حداث نقلة نوعية في المناهج الدراســـــية الليبية، خاصـــــة إلوزارة الالتوجهات التي تتبناها 

في المرحلة االبتدائية، وتعليم اللغة اإلنجليزية بالمدارس االبتدائية، وتطوير أســــــــــــــاليب 
ق على أن تقوم وتم االتفا .التقويم واالمتحانات وأســــــاليب االســــــتذكار والفروض المنزلية

المنظمة بترشــــــــــيح خبراء مرموقين لمســــــــــاعدة اللجان الليبية المختصــــــــــة، وبتنظيم زيارة 
 ا. ميدانية وعقد ندوة في ليبيا لدعم اإلصالحات المزمع إدخاله
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، مدير راديو هيئة اإلذاعة 2018فبراير  9يوم ، بمقر  المنظ مة، اســـــــــــــتقبل المدير العام .2
وقد تم  خالل  .رئيس إدارة التنمية الدولية بالر اديوو العربي،  البريطاني ة )بي بي ســـــــــــــي(

االجتماع عرض أولويات المنظمة خالل األعوام القادمة وفقا الســـــــــــــتراتيجيتها الجديدة، 
ة، وهيئة اإلذاعة  وفرص تفعيل شـــــــــــــراكاتها مع وســــــــــــــائل اإلعالم العربية والدولية عام 

 .البريطاني ة بالخصوص
آفاق  ، وتطرق اللقاء إلىمقر المنظمة ســــفير دولة الكويت بتونساســــتقبل المدير العام ب .3

في مختلف المجاالت الثقافية والتربوية  ودولة الكويت المنظمةتطوير الشـــــــــــــراكة بين 
 القادم. وواالستعدادات للمؤتمر العام واجتماع المجلس التنفيذي في شهر ماي والعلمية،

ملكة العربية الســـــعودية بتونس الذي كان مقر المنظمة ســـــفير المبعام المدير الاســـــتقبل  .4
لدعم الكبير الذي تقدمه التطرق لوشـــملت المقابلة  .الســـفارةرفقة وفد من مســـتشـــاريه في 

 .تفعيلها فاقوآالمملكة لمنظمات العمل العربي المشترك 

 
 

 .مملكة البحرين بتونس ســـــفير المنظمةبمقر  2018مارس 5عام يوم المدير الاســـــتقبل  .5
حول دعم العالقــات بين المنظمــة ومملكــة البحرين والعمــل على ش بينهمــا النقــا وتركز

تطويرها بما يخدم رســــــــــالة المنظمة المعرفية، باإلضــــــــــافة إلى عرض أنشــــــــــطة وبرامج 
-2017المنظمة المســـتقبلية خاصـــة بعد الشـــروع في تنفيذ الخطة المســـتقبلية للمنظمة 

2020. 
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 لقاءات صحفية
، للمنظمةالمدير العام  2018ير فبرا 16الد ولي ة يوم  لواســـــــــتضـــــــــافت إذاعة مونت كار  .1

افة إلى مقر  منظ مة األمم المت حدة للت ربية والعلم والث قالتي أد اها رســمي ة بمناســبة الزيارة ال
 .يونسكو( بباريسال)

 
 

بحديث صـــــــــــــحفي إلى مندوبتي وكالة  2018مارس  7أدلى المدير العام للمنظمة يوم  .2
باء حول نشــــاطات وبرامج المنظمة في المرحلة المقبلة، تنفيذا لخطتها تونس إفريقيا لألن

 .في قطاعات التربية والثقافة والعلوم 2022-2017المستقبلية 
رئيسًا  بشكر خاص لتونسبتونس، وتوجه فيه عام مؤتمره الصحفي االول المدير العقد  .3

نظمات مالتي تدعم وتوجه بشــكر كبير للدول العربية ، للمنظمةوحكومة وشــعبا لدعمها 
عام عن ســلســلة من البرامج التي المدير الوأعلن . المشــترك معنويا ومادياالعربي العمل 
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ات الدول تحاد إذاعاتفعيل الشــــراكات مع اليونســــكو و بينها من و  تنفيذها، المنظمةتعتزم 
 مع المنظمة ســـالمية وعالمية وأممية تلتقيا  عربية و  العربية ومؤســـســـات إعالمية وثقافية

هــا ومن بين والوســـــــــــــطيــة،الثقــافيــة والتربويــة والحضـــــــــــــــاريــة وقيم االعتــدال هــا أهــداف في
إلنقاذ عشـــرات الماليين من األطفال والشـــباب العرب من التطر ف واالمية  تهااســـتراتيجي

راق ســوريا واليمن والع)الوطن العربي أقطار من والجهل بســبب الحروب التي تعصــف ب
 .(وليبيا وفلسطين

 
 

 عــاملامــدير الدلى ألليونســـــــــــــكو  ةالمــديرة العــامــبــ ولقــاءهلى بــاريس إزيــارتــه على هــامش  .4
 لى راديو الشرق كشف فيه عن أهم مالمح استراتيجية المنظمة العربيةإبحديث صحفي 

 .ربعة القادمةعوام األللتربية والثقافة والعلوم في األ
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 الصعوبات والمعوقات
، 2018ابريل  30يناير وحتى  1الل الفترة من خالمنظمة لعل أبرز الصعوبات التي واجهتها 

يله . ويلخص الجدول التالي ما تم تحصاألنشطةتكمن في تدني الموارد المالية المتاحة لتنفيذ 
 :من هذه الموارد

 

 2018أبريل  30الموارد المالية المقدرة والمحصلة حتى (: 18-3الجدول رقم )
  حصيلنسبة الت )$( المحصل )$( المقدر المورد ر.م
 %31 2,800,000 9,000,000 مساهمات الدول األعضاء 1
 %3.2 40,000 1,250,000 الموارد الذاتية 2
 - 0 - الهبات والتبرعات 3

 %27.7 2,840,000 10,250,000 اإلجمالــــــــــــي
 

 

1820أبريل  30الموارد المالية المقدرة والمحصلة حتى (: 13-3رقم ) الشكل  
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مساهمات الدول الموارد الذاتية الهبات والتبرعات

المقدرمليون دوالر-إيرادات المنظمة  المحصل
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