
 2020 - 2019ي ــأماكن عقد أنشطة املنظمة لعام  وعــاملوض 

 

 (6: )الوثيقة رقم

 

 عــاملرج
  

 26/ ق  75م ت / د : رقمالمجلس التنفيذي  قرار. 

  10/ ق  109قرار المجلس التنفيذي رقم: م ت / د. 

 

 صــامللخ

  

 ق 75بناء على ما جاء في قرار المجلس التنفيذي رقم )م ت/ د /

( بشأن أسس ومعايير توزيع أماكن عقد أنشطة المنظمة بالدول 26

األعضاء، قامت اإلدارة العامة بإعداد الوثيقة المرفقة متضمنة 

جدول توزيع أماكن ومواعيد عقد أنشطة المنظمة خالل عامي 

، وفق األسس والمعايير التي أقرها المجلس  2020 – 2019

 التنفيذي.

  يتضّمن مرفق الوثيقة جداول بمواعيد األنشطة المقترحة ضمن

، واألماكن المحّددة 2020 - 2019مشروعات المنظمة لعامي 

 إلقامة البعض منها.

 فيذي في دورته التاسعة سيتم عرض هذه الوثيقة على المجلس التن

 توصية بشأنها للجان المؤتمر العتمادها . ورفعبعد المئة، 

  تقوم الدول األعضاء باختيار األنشطة التي لم تحّدد أماكن انعقادها

 واإلعالن عن رغبتها في استضافتها واحتضانها. 

 

 اإلجراء املطلوب
  

 .االعتمادالنظر و -
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 وثيقة

 المؤتمر العام لى إ املعا ريدلمامة من مقدّ 

 أنـبش

 2020 - 2019أماكن عقد أنشطة المنظمة لعامـي 

ــــــــــ  

 

 

المدير العام بشأن أسس ومعايير  من المقدمةالوثيقة اقش المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والسبعين ن -

اء ، وذلك في ضوء اآلراء التي سبق أن أبداها أعضاألعضاءقد أنشطة المنظمة بالدول توزيع أماكن ع

المجلس في الدورة الرابعة والسبعين والتي دعت المنظمة إلى اعتماد أسس موضوعية في تحديد أماكن 

عقد األنشطة وتأخذ بعين االعتبار جدوى وأهداف النشاط من جهة ورغبة الدول األعضاء في توزيع 

 عادل لتنفيذ أنشطة المنظمة وبرامجها في الدول العربية.
 

على األسس والمعايير في تحديد أمااكن  (،26/ ق  75م ت / د )م قراره رقبموجب المجلس التنفيذي  وافق -

 : يــعقد أنشطة المنظمة في الدول األعضاء، وأن يتم توزيع أماكن عقد األنشطة وفق ما يل

 

 .العدالة في توزيع األنشطة على الدول 

 .ما تبديه الدول من رغبة في استضافة نشاط معين 

 لة والتي تساعد على إنجاح النشاطي تتوافر في الدوالخبرة والتجربة الت. 

 .عدم تكرار نشاط في الدولة 

 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام

 

 6 و / 24ع / د ع وثيقة رقم: م 
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 : لك األنشطة ذات الطابع الخاص وهيمن ذى ويستثن

  األنشااطة التااي تااتم بالتعاااون مااع منظمااات أخاارى والتااي يااتم تحديااد أماااكن عقاادها باالتفاااق بااين

 المنظمتين.

 التي تنفذ في مقر المنظمة أو المراكا  الخارجياة والتاي ال يمكان إدراجهاا ضامن ح اة  األنشطة

 الدولة المضيفة.
 

منظماة، تعارض علاى المجلاس دعوة المدير العام إلى إعداد وثيقة حاول مقترحاات الادول بعقاد أنشاطة ال . 2

ن المااؤتمر العااام علااى لجااا ، تمهياادا للعاارضفااي ضااوء األسااس والمعااايير السااابقة ، ويناقشااهاالتنفيااذي

 .للمنظمة

المدير  إلى نص القرار ال ادر عن المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والسبعين، وجه واستنادا   -

لنظر في إعداد مقترح أولي يعرض على المجلس التنفيذي بااإلدارات والمراك  الخارجية العام 

 :ك على أساس، وذل2020-2019بشأن أماكن عقد أنشطة المنظمة للدورة المالية 

 . المعايير المعتمدة من المجلس التنفيذي في دورته الخامسة والسبعين 

 .مقترحات الدول األعضاء 

 مقترحات اإلدارات. 

 أماكنها مثل المؤتمرات الوزارية المشروعات التي سبق أن اتخذت قرارات بتحديد. 

ا، مااا ساابقضااوء وفااي  - م إعااداد تاا ،المجلااس التنفيااذير التااي اعتماادها ألسااس والمعاااييعلااى ا واسااتناد 

 .(الجدول المرفق)في المقترح 

د المئة التي تسبق المؤتمر سيتم عرض هذه الوثيقة على المجلس التنفيذي في دورته التاسعة بع -

 ،  ورفع توصية بشأنها للجان المؤتمر العتمادها .العام

 كـذلل

 .عتمادالاو  للنظر  المؤتمر العام يتشرف المدير العام بعرض األمر على 

 .لقرار المقترح إصداره بهذا الشأنه مشروع اومرفق طيّ 
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 )مرفق(

 مقترحات توزيع أماكن عقد األنشطة )االجتماعات وامللتقيات األخرى(

 2020 – 2019الدورة املالية لعامي 
 

 

 والثّقافة الفكر ميادين في العربي الوطن تواجه التي التحديّات مجابهة  األّول: المحور
 

 

 اإلدارة المنفذة للنشاط  مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد والملتقياتاالجتماعات  النشاط البرنامج
 الثاني:

تعزيز ثقافة التعايش  

 .املشترك والحوار البناء 

 

ورشة عمل حول رفع وعي األطفال 

 .والشباب العربي بمفهوم اإليجابية
عقد الورشة التدريبية األولى حول "أسس  -

 بناء السلوك اإليجابي وتنمية املسؤولية

 2019 .املجتمعيـة لدى الشباب العربي

 

 

 

 

 الثقافـــة

 

 

 

عقد الورشة التدريبية الثانية حول "أسس  -

بناء السلوك اإليجابي وتنمية املسؤولية 

 .املجتمعيـة لدى الشباب العربي" 

 

عقد الورشة التدريبية الثالثة حول "أسس  -

بناء السلوك اإليجابي وتنمية املسؤولية 

 .املجتمعيـة لدى الشباب العربي"

2019 

 مقّر املنظمة

حلقة تفكير حول: "أي دور للثقافة  

 والتراث في تحقيق الوئام االجتماعي"؟
 2019 األول.  عقد االجتماع

 2020 الثاني.  عقد االجتماع

 

 6 و / 24ع  د/ عوثيقة رقم : م 
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 اإلدارة المنفذة للنشاط  مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد االجتماعات والملتقيات النشاط البرنامج
  :الثالث

تنمية الثقافة العلمية 

للطفل العربي في عالم 

 .متطور 

 

 

ورشة عمل حول الحقوق الثقافية 

للطفل في ضوء أهداف التنمية 

 .2030املستدامة 

 

 

 

 2019 .إقامة الورشة -

 

 الثقافة

ملتقى "أطفال" حول: أثر الوسائط 

للطفل اإللكترونية على الحياة الثقافية 

 .العربي

-  

 .إقامة امللتقى -

 

 

2019 

 
 مقّر املنظمة

 

 2020 .إقامة امللتقى -  ." حول املسرح املدرس يأطفالملتقى "

 

  :الرابع

السياسات الثقافية في 

الدول العربية ومواكبة 

 .التغييرات العاملية

 

مؤتمر الوزراء املسؤولين عن الشؤون 

  .الثقافية في الوطن العربي

 

االجتماع األول اللجنة الدائمة عقد  -

 .للثقافة العربية
2019 

 مقّر املنظمة

 

اللجنة الدائمة  ثانيعقد االجتماع ال -

 .للثقافة العربية
 مقر املنظمة 2020

 دولة ليبيا 2020 .عقد املؤتمر -
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 :الخامس

  .حماية التراث 

 

مؤتمر اآلثار والتراث الحضاري في الوطن 

 .العربي

 2019 .عقد اجتماع املكتب الدائم 
 مقّر املنظمة

 

 

 الثقافة 

 د بعدلم يحّد  2019 .للمؤتمر  24عقد الدورة  -

التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية 

في مجال املحافظة على التراث الثقافي في 

تحقيق الدول العربية ودعم دوره في 

 .التنمية املستدامة والّسلم

( التحضيري للخبراء 14)عقد االجتماع  -

 .العرب في التراث العالمي
2019 

 الكويت

 
( التحضيري للخبراء 15عقد االجتماع ) -

 .العرب في التراث العالمي
2020 

( التحضيري للخبراء 4عقد االجتماع ) -

 .العرب في التراث الثقافي غير املادي
 الجزائر 2019

 )للتأكيد(

التحضيري للخبراء ( 5عقد االجتماع ) - 

 .العرب في التراث الثقافي غير املادي
2020 

ورشة عمل حول حماية وتعزيز املتاحف 

 .واملجموعات املتحفية في البلدان العربية

 2019 .شة األولىر عقد الو  -
 

 

  2020 .عقد الورشة الثانية -

دورة تدريبية حول إدماج التراث العمراني 

املستدامة في البلدان في منظومة التنمية 

 العربية

 

  .عقد الدورة -

2020  
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 اإلدارة المنفذة للنشاط  مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد االجتماعات والملتقيات النشاط البرنامج
دورة تدريبية حول حماية التراث  

الثقافي املغمور باملياه وتوظيفه في 

 .التنمية في الدول العربية

 .عقد الدورة -
2020 

 

 الثقافة

وضع استراتيجية  لصون التراث الثقافي 

 .غير املادي وتوظيفه في التنمية
 2019 .إقامة ورشة فكرية -

 مقّر املنظمة

 
عقد دورة نموذجية حول تنفيذ  -

 .االستراتيجية
2020 

فهرسة قطع املجموعات املتحفية 

مي في متحف برلين للتراث العربي االسل 

 .باللغة العربي
 

 .اجتماع لعرض العمل في متحف برلين -

2020 
 برلين

 

 :السادس

اإلبداع الثقافي في الوطن 

 .العربي 

 .اليوم العربي للشعر
 .الشعريةواألمسية  النقديةالندوة  -

 
2019  

 .ة الشعريةواألمسي النقديةالندوة  -
2020  
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 : الثامن

 .عريب وإصدار املعاجمالت

وتوحيـده فـي  أهميـة املصـطل ندوة حول 

 .ترجمة املراجع العلمية املختلفة

 إقامة الندوة -

 2019ديسمبر 

ــــب   ــ ــ ــ ــ ـــــي للتعريـ ــ ــ ــ ـــــز العربــ ــ ــ ــ املركــ

والترجمة والتأليف والنشر 

 بدمشق

ــــة 1 ــ ــــطلحات العلميــ ــ ـــــد املصــ ــ ـــــدوة توحيـ . نـــ

  .والتقنية
  2020 .ندوة علمية -

 مكتب تنسيق التعريب

ـــ  زة األلكسو ـــ. جائ2 ــــــالشارقـ ة للدراسات ـ

  .اللغوية واملعجمية
 2019 .اجتماع اللجنة العلمية -

ة يملكـاكاديمية الاأل

 الرباط /املغربية 

د آليات ورشة علمية تهدف إلى توحي -  .ة تدريبية إقليميةش. ور 3

 .التنسيق والتخطيط اللغوي 

 

2019  

2020 
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 والتحديّات المتغيّرات ظل في ونشرها وتعلّمها تعليمها وتطوير العربيّة اللّغة خدمة  الثاني: المحور

 

 

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد االجتماعات والملتقيات النشاط البرنامج
اإلدارة المنفّذة 

 للنشاط

 :الثاني

تطوير مناهج اللغة العربية 

 استراتيجياتها وطرائق تدريسها .و 

 

في هندسة  دورات تدريبية إلعداد متخصصين

تصميم مناهج اللغة العربية بمرحلة التعليم 

 األساس ي. 

 2019  .عقد الدورة التدريبية األولى -
 

ةــيــالترب  

 .عقد الدورة التدريبية الثانية - 
2020 

 

 

  .عقد الدورة التدريبية الثالثة -
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 بيالعر  القومي األمن تعترض التي تالتحديا مواجهة الثالث: لمحورا

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد االجتماعات والملتقيات النشاط البرنامج
اإلدارة المنفّذة 

 للنشاط

 :نيالثا

مؤسسات التعليم والبحث في  

 .خدمة األمن الغذائي العربي

محاضرة حول البحث العلمي وارتباطه باألمن 

 القومي العربي.

تعقد هذه املحاضرة ضمن فعاليات  -

املنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية 

 املستدامة. 

  2019ديسمبر 

 العلوم
  2020ديسمبر 

 :الثالث

إدارة األزمات ورفع كفاية  

املؤسسات التعليمية والتربوية 

 في التعامل معها.

دورات تدريبية للقيادات التعليمية واملدرسية على 

 املؤسسات التعليمية العربية أثناء النزاعات.إدارة 

 العراق 2019 عقد الدورة التدريبية األولى.  -

 

 ةــــيـــتربال

 ليبيا 2020 عقد الدورة التدريبية الثانية. -

 اليمن 2020 .عقد الدورة الثالثة -

برامج لتأهيل خريجي التعليم املتوسط والعالي  إعداد

 بدول النزاعات تربويا ملمارسة مهنة التعليم. 

 )نموذج للمشروع في دولة واحدة قابلة للتكرار(

وفقا ألولويات  2019 تنفيذ برنامج تدريبي. -

برامج إعادة 

 2020 اإلعمار

مج للتدريب املنهي لخريجي التعليم املتوسط اإعداد بر 

 والعالي بدول النزاعات.

 )نموذج للمشروع في دولة واحدة قابل للتكرار(

وفقا ألولويات  2019 تنفيذ برنامج تدريبي. -

برامج إعادة 

 2020 اإلعمار

ورشة عمل حول تطوير محتوى املكتبة العربية في 

 .مجال استراتيجيات تحقيق األمن الغذائي

 إقامة ورشة العمل. -
  2020نوفمبر 

املركز العربي للتعريب 

والترجمة والتأليف 

 والنشر بدمشق
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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد االجتماعات والملتقيات النشاط البرنامج
اإلدارة المنفّذة 

 للنشاط

 

 

 

 : الرابع

، وإدماج تحسين جودة التعليم

مرحلة ما قبل املدرسة في السلم 

  .التعليمي

  2019 ورشة عمل لضبط االختبارات. - للرياضيات. تنظيم األوملبياد العربي

  .إجراء املسابقة - التربية
2020 

 

 

ورشة عمل للخبراء حول التصميم التعليمي ودمج 

 التقنيات.

 عقد ورشة عمل. -
 

وملبياد األلكسو لتعزيز قدرات الطفل العربي في أ

 منهجيات البحث العلمي.

 2019نوفمبر  .عقد اجتماع تحضيري للوملبياد -

 
 

 العلوم 

  2020أبريل  االوملبياد. إقامة  -

دورة تدريبية في توظيف العلوم في تحسين جودة 

التعليم باالستناد إلى منهجية البحث والتحقيق 

 واالستقصاء.

 

تنظم هذه الدورة بناء على طلب الدول  -

 العربية الراغبة في االستفادة منها.

  2019أكتوبر 

  2020كتوبر أ
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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد االجتماعات والملتقيات النشاط البرنامج
اإلدارة المنفّذة 

 للنشاط

 

 

 

 

 :الخامس

تطوير النظم والسياسات 

وتنمية قدرات العاملين في 

 املؤسسات التربوية والتعليمية.

وضع استراتيجّية عربّية ملكافحة التطّرف 

 .ومعالجة آثارهماالعنيف والفكر املتشّدد 

عقد ورشة عمل لعرض الدراسات  -

 العلمية واملرجعية للستراتيجية.

2020 

 

 

 التربية 

( للوزراء املسؤولين عن التعليم 17املؤتمر )

 .العالي والبحث العلمي في الوطن العربي
 2019 عقد املؤتمر الوزاري. -

 

( لوزراء التربية والتعليم في الوطن 12املؤتمر )

 العربي.
  2020 إقامة  املؤتمر الوزاري. -

 .(18+17مؤتمر تعليم الكبار )
 

 بمشاركة املنظمة. املؤتمر إقامة  -
2019 

مصر )مركز 

تعليم الكبار 

جامعة عين 

 شمس(
2020 

مؤتمر الوزراء املسؤولين عن التعليم الفني 

 .(2والتدريب املنهي في الوطن العربي الدورة )

 الوزاري.قد املؤتمر  ع -

2019 

)بناء على تونس 

طلبها الستضافة 

 املؤتمر(
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ورش عمل شبه إقليمية حول صنع  -

السياسات التعليمّية: تصميمها وتنفيذها 

 وتقويمها.

 2019 .عقد الورشة األولى -
 

 التربية

 .عقد الورشة الثانية -

2020 

 

  .عقد الورشة الثالثة -

ت درالتعزيز القدورات تدريبية شبه إقليمية  -

الوطنية للقيادات الوسطى ومديري املدارس 

في مجال صنع القرار التعليمي الجيد وتنفيذه 

 .وتقويمه

 عقد الدورة التدريبية األولى. -

2020 

 

  عقد الدورة التدريبية الثانية. -

  عقد الدورة التدريبية الثالثة. -

قدرات الدورات تدريبية في مجال تعزيز  -

التربوية للقيادات التربوية العربية في مجال 

التقييم املرحلي للخطط الوطنية للتنمية 

املستدامة )مع التركيز على الهدف الرابع وما 

 .يتقاطع معه من أهداف(

 

 .عقد الدورة التدريبية األولى -

2020 

 

  .عقد الدورة التدريبية الثانية -

 .عقد الدورة التدريبية الثالثة -
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 العربي الوطن في األمّية مكافحة الرابع: محورال
 

 
 

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد االجتماعات والملتقيات النشاط البرنامج
اإلدارة المنفّذة 

 للنشاط

 : الثاني

 .التقانة وتعليم الكبار 

 

 .إحداث منّصة عربّية للقرائّية ومحو األمّية

 

 ةـــيـــالترب مصر 2019 .عقد اجتماع فني -
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 وتفعيلها والّتعليم المعاصر اإلعالم بين العالقة تطوير :الخامس المحور

 

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد االجتماعات والملتقيات النشاط البرنامج
اإلدارة المنفّذة 

 للنشاط

 : األول 

لم ــــرات اإلعــة تأثيــــمواجه

  .بوسائله وإمكاناته في التعليم

 

 

إحداث فضاء األلكسو االلكتروني التربوي 

  .لتنمية الثقافة االعلمّية لدى الناشئة

 

 

  .عقد ورشة عمل -
2019 

 

 ـــــــــــةيـــالترب
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  التربية في المجتمع مؤسسات دور تفعيل السادس: المحور
 
 

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد االجتماعات وامللتقيات النشاط البرنامج
ذة 

ّ
اإلدارة املنف

 للنشاط

 :الثاني

 .دعم التعليم املنهي والتقاني

 

تعزيز مساهمة مؤسسات املجتمع املدني 

والقطاع الخاص في تطوير أداء قطاع 

 .التعليم املنهي والتقني بالدول العربية

 

مساهمة مؤسسات حول تنظيم ورشة عمل  -

املجتمع املدني والقطاع الخاص في تطوير 

التعليم املنهي والتقني بالدول أداء قطاع 

 .العربية

 

 العلوم  2019سبتمبر 
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 كفاءتها ورفع المنظمة أداء تحسين  :السابع المحور
 
 
 

 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد االجتماعات والملتقيات النشاط البرنامج
اإلدارة المنفّذة 

 للنشاط

 :األول 

ملعاصرة وتوظيفها في التقانة ا

 املنظمة.عمل 

 

ورش عمل شبه إقليمية في توطين 

مؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية 

 .املستدامة

 2019 .عقد الورشة شبه اإلقليمية األولى -
 

 التربية

 

 .عقد الورشة شبه اإلقليمية الثانية -
2020 

 

  .عقد الورشة شبه اإلقليمية الثالثة -

 : الثاني

  .إدارة األزمات في املنظمة

 

 .عقد ندوة استشراف مستقبل التعليم
  2019 .عقد الندوة -

 الثالث: 

 .مرصد األلكسو 

إجراء الدراسات وإصدار التقارير الدورية 

 للمرصد.

  2019 عقد ورشة العمل األولى.  -

  2020 عقد ورشة العمل الثانية. -

تحديث قواعد البيانات واملؤشرات  .1

رصد بالبحث العلمي بماملتعلقة 

ــــو.  األلكسـ

 

 عقد اجتماعين لتطوير مصفوفة املؤشرات. -
 2019أبريل 

 العلوم 
 2020ر يل أب
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اجتمـــاع لجنـــة خبـــراء متعـــددي االختصاصـــات إلعـــداد  .التقرير العربي للثقافة - 

 .استمارة حول التقرير
2019 

 مقر املنظمة

 

 

 الثقافة

مرصد التراث املعماري والعمراني في  -

 .العربيةالبلدان 

  2019  .عقد اجتماع لتقديم سجّل التراث العمراني العربي

عقد ورشة العمل األولى حول صيانة ذاكرة املدينة: 

 .رقمنتها وتوظيفها في منظومة التنمية املستدامة
2019 

 

عقد ورشة العمل الثانية حول صيانة ذاكرة 

وتوظيفها في منظومة التنمية  املدينة: رقمنتها

 .املستدامة

2020 

 

البوابة اإللكترونية للتراث الثقافي في  -

 .الدول العربية
 

  2019 .عقد الدورة التدريبية  األولى حول رقمنة التراث

  2020 .عقد الدورة التدريبية  الثانية حول رقمنة التراث

 :الخامس

الكوارث املفاجئة إدارة األزمات و 

 بالدول العربية.

حول حماية التراث الثقافي  ورشة عمل -

، تنفذ في إحدى الدول العربية وصونه

 .ورش سنوًيا( 3ذات األوضاع الخاصة ) 

  2019 .عقد الدورة األولى

  2019 .عقد الدورة الثانية

  2019 .عقد الدورة الثالثة

  2020 .عقد الدورة الرابعة

  2020 .الخامسةعقد الدورة 

  2020 .عقد الدورة السادسة

ورشة عمل لوضع استراتيجية للتحّسب  -

لألزمات والكوارث وآثارها الّسلبية على 

 .املمتلكات الثقافية في البلدان العربية

 

 

عقد اجتماع إقليمي لعرض مشروع استراتيجية  -

للتحّسب لألزمات والكوارث وآثارها السلبية على 

  .الثقافيةاملمتلكات 

2019 

 

عقد الدورة التدريبية اإلقليمية النموذجية حول  -

  .تنفيذ االستراتيجية
2020 
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املساعدة القانونية على استرداد اآلثار  -

الذي تم االستيلء عليه بطرق غير 

 .مشروعة

 

عقد اجتماع إقليمي لتقديم مشروع استراتيجية  -

استرداد اآلثار على األلكسو للمساعدة القانونية 

 .الذي تم االستيلء عليه بطرق غير مشروعة

2019 

 مقّر املنظمة

 

 
مواصلة تنفيذ مبادرة األلكسو حول  -

وضع استراتيجية إلخراج املواقع املدرجة 

على الئحة التراث العالمي املهّدد بالخطر 

 .ووضع خطة لتحسين إدارتها

 

 .االستراتيجيةمشروع عقد اجتماع لعرض  -

 2020 

 
صياغة خطة تنفيذية عربية للمساعدة  -

على ترميم املعالم واملواقع األثرية 

حة
ّ
تضررة بعد انتهاء النزاعات املسل

ُ
 .امل

 

 .تقديم نتائج الخطةعقد اجتماع ل -
2020  

 

اليوبيل الذهبي لتأسيس املنظمـة العربيـة  -

 .للتربية والثقافة والعلوم

 

 

 .والفعاليات املصاحبة إقامة االحتفالية -
2020  
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 العلمي والبحث العلوم توظيف كفايات رفع :الثامن المحور

 

 

 االجتماعات والملتقيات النشاط البرنامج
تاريخ 

 االنعقاد

مكان 

 االنعقاد

اإلدارة المنفّذة 

 للنشاط

 : األول 

دور العلوم والبحث العلمي في 

 .تنمية املجتمع العربي

 

ورشة عمل لوضع إطار عربي لتحسين ترتيب  -

 .الدولية  الجامعات العربية في التصنيفات
  2019 إقامة الورشة. -

 التربية

 

ورشة عمل حول سبل تجويد الدراسات العليا  -

 .بالجامعات العربية
  2019 إقامة الورشة. -

ورشة عمل حول التنسيق بين هيئات الجودة  -

 .واالعتماد األاكاديمي في الوطن العربي
  2020 إقامة الورشة. -

 : الثاني

تطوير سياسات البحث العلمي 

 .العربي ومجاالته

 

العربي السنوي للبحث العلمي والتنمية  املنتدى -

 .املستدامة

 

 

عقد اجتماع تحضيري، وتنظيم الدورة  -

 السابعة للمنتدى.

 

 يونيو 

ديسمبر 

2019 

 

 العلوم
 يونيو 

ديسمبر 

2020 
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 االنعقاد تاريخ االجتماعات والملتقيات النشاط البرنامج
مكان 

 االنعقاد

اإلدارة المنفّذة 

 للنشاط

 

 

 

 

 الرابع : 

بناء القدرات العربية في استخدام 

وتعزيز املحتوى  التقانات الحديثة

 .الرقمي العربي

دورة تدريبية حول استخدام منظومة  .تطوير عمل املرصد

مرصد األلكسو لإلحصاء ومعالجة 

 .البيانات

الثاني النصف 

2019 
 املنظمة مقر 

إدارة 

املعلومات 

 واالتصال 

الثاني النصف 

2020 

تنظيم املنتدى العربي للموارد  .تعزيز إنتاج املوارد التعليمية املفتوحة امليسرة النفاذ

 .التعليمية املفتوحة

 الثلثية الثانية

2019 

 

دورات تدريبية لفائدة املعلمين  تنظيم

في الدول العربية حول استخدام 

 .وإنتاج املوارد التعليمية املفتوحة

  

لى تكنولوجّيا املعلومات إتيسير نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة 

صال واملحتويات الرقمية
ّ
 .واالت

 تنظيم املؤتمر الدولي السابع حول 

تكنولوجيات املعلومات واالتصال 

 .ICTA’19والنفاذ الرقمي 

 

األخير من الربع 

 2019العام 
 تونس
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 قرار مشروع 
 

 بشأن

 2020 - 2019أماكن عقد أنشطة المنظمة لعامـي 

ــــــــــ  

 ؤتمر العام ن المإ

 

 (.10/ ق 109(، ورقم: )م ت / د 26 ق/ 75م ت/ د )  :رقمالمجلس التنفيذي  قرار إلى إذ يشير -

 ومرفقها.( 6/ و  24)م ع / د ع  :رقم المعروضةعلى الوثيقة  هطالعاوبعد  -

 .من مناقشات ضوء ما داروفي  -

 

 : يقـــّرر 

 

 6ق  /24ع / د عمشروع قرار رقم: م 
 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم    

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام   

 


