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  مقدمـــــــــــة
تغطي مرحلة تنفيذ الثالث التي دورات ال ( الدورة األولى من2018-2017تعتبر الدورة المالية )

 ،أهمية خاصة 2017، وهو ما يعطي سنة (2022-2017خطة العمل االستراتيجية للمنظمة )
حدثت خطة . وقد أل األساس الذي ستبنى عليه أنشطة وبرامج السنوات الخمس التاليةكونها تشك  

نقلة كبيرة في برامج وأنشطة المنظمة سواء من حيث المحتويات  - هذه -العمل الجديدة 
بات طل  مة واستجابة لمتاءنت أنشطة أكثر مو والمضامين أو آليات التنفيذ والمتابعة، حيث تضم  

 .العمل العربي المشترك واحتياجات المجتمعات العربية
 
ى أهمية العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد، وهو ما انعكس في أكدت وثيقة الخطة علكما  

على أهمية  دتوشد  ، الخطة من محاور وبرامج وآليات تنفيذ ومتابعة وتقويمإليه جميع ما تطرقت 
 يات. جديدة لهذه الغاعمل آليات قترحت وا ،التنسيق والتكامل بين اإلدارات والمراكز الخارجية

 
مراحل التخطيط إلطالق هذه الدورة، على وضع جميع قرارات  وحرصت المنظمة في جميع

طوير تما تلك الداعية إلى وتوصيات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي موضع التنفيذ، ال سي  
حداث التوازن بين البابين األول والسابع من الميزانو  ،محتوى وأسلوب عرض تقرير المدير العام ية ا 

 وهي:العامة للمنظمة، 
 

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

 

 

 

  

 :دعوة املدير العام إلى

األخذ في االعتبار كافة قرارات املجلس التنفيذي في شأأ أ لوأألوض عرت الترارور  و  

تنفيذ األنشأأأ ةت متنأأأايؤشا املاشأأأرات املعياروة من أأأت ايذجاك مالتنفيذ ل    شأأأرم ت 

بالبياذات الرقاية ماي صأأأأااية الدقيرةت إ أأأأافة إلى الصأأأأعورات ال    ع  ت  دعاة 

 وي  التنفيذ م ر   اته يكالة تلك الصعورات.
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، 5ق/101د/ت م ي:، رقم2014 مايو ، 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، رقم: م ع/دع2014، بتاريخ مايو 22قرار المؤتمر العام في دورته  .5
 

 

 

 :إلى العام املدير  دعوة

 .ماألنش ة املشرمعات تنفيذ ترارور  ترديم عند األداء لرياس  اشرات اوتخدام –

 تلي   ال ال نة  ن األم   الربع خال  املنظاة برا ج تنفيذ عن ال نوي  ترروره ترديم –

 .التردير ونة

 تحرق  أأأد  ملعرفأأأة املشأأأأأأأأأأأأرمعأأأات م تأأأا عأأأة لترييم م  أأأأأأأأأأأأتارة فأأأاعلأأأة آليأأأة إ أأأدا  –

 . ؤشا املرجوة األهداف

 املدير  تررور  عرت لولوض ت وور   ش أ املتتالية دمراته في قراراته إلى التنفيذي املجلس يشي  

. التررور ترأأأديم ف  ات  شأأأأأأأأأأأأأأ أ 5ق/101 د/ت م: رقم مقرار  املنظاأأأة برا ج تنفيأأأذ عن العأأأام

 :إلى العام املدير  مودعو 

 .دةالرشي مالحوكاة للفاعلية  ااذا ماملشرمعات الب ا ج لترييم م نهجية آلية إيجاد –

 تررور  تعر  لوأأأأأأأأألوض ت وور   شأأأأأأأأأ أ املتتالية دمراته في قراراته إلى التنفيذي املجلس يشأأأأأأأأأي  

 ترأأديم ف  ات  شأأأأأأأأأأأأأأ أ 5ق/101 د/ت م: رقم مقراره املنظاأأة برا ج تنفيأأذ عن العأأام املأأدير 

 :إلى العام املدير  دعوة موررر . التررور

 .املنظاة تنفذها ال   ماألنش ة للب ا ج النوعي الترووم لولوض اتبا  –

 تشيئةم  م وكاتشات ماألنشأأأأأأأأأأأأ ة الب ا ج ترييم في الجودة  عايي   اتبا  ذحو  التوجه –

 .ذلك على الرادر  البشري  العنصر 

دعوة املدير العام إلى إ دا  آلية فاعلة م  تارة 

لترييم م تا عة املشرمعات ملعرفة  د  تحرق 

 األهداف املرجوة  ؤشا.
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 أ:-7/ق23دع، رقم: م ع/2016، بتاريخ مايو 23قرار المؤتمر العام في دورته  .6
 

 

 

 
"التأكيد على الذي ينص على:  4)/ ق 105قرار المجلس التنفيذي رقم )م ت/ د إضافة إلى 

بأدائهم  نهم من االرتقاءتدريبية تمك   االهتمام بتأهيل الكادر البشري في المنظمة من خالل برامج
ع شى مابما يتم ،العمل داخل المنظمةوتطوير أسلوب ذلك ألن إعادة هيكلة ، ورفع كفاءتهم"

المجلس ، إنما يحقق بالضرورة توجهات (2022-2017)هات الخطة االستراتيجية توج  
داراتها ومويقود إلى ، االقتصادي واالجتماعي يرفع و  ،راكزها الخارجيةتعاظم كفاءة المنظمة وا 

المباشر  بذلك العائد االقتصادي غيريد مستوى فاعلية األداء في برامج وأنشطة الباب السابع، ويز 
 من موازنة الباب األول.

 
 لتنفيذي والمؤتمر العام المشار إليها أعاله،المجلس اة لقرارات ـــاستجاب التقرير اذــأتي هيو 

تي تتمحور ، والمها المنظمةالتقارير التي تقد  مضامين وأساليب عرض تطوير وكمحاولة أولية ل
واالستعانة بالجداول والرسوم البيانية ما أمكن،  ،والبعد عن األنماط السرديةحول االختصار 
ذ ي مؤشرات تقييم موضوعية ودقيقة لتقييم الجدوى والتكلفة المالية ونسب التنفيإضافة إلى تبن  

 .لألنشطة والبرامج
  

 دل  شي الالك ة التدابي   اتخاذ إلى العام املدير  دعوة

 . ا عمال األم   البابيأ بيأ التواكأ  يحرق باا ايذفاق
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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  ج إلى تحقيقوتعتبر هذه المحاور موجهات لعمل المنظمة وسياساتها، فيما هدفت البرام

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: مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العربي في ميادين برامج وأهداف : (1-1) رقم جدولال المحور األو 
 الفكر والثقافة

 هدف البرنامج البرنامج
 المؤسسات التربوية دور تفعيل .1

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

لتعزيز التعايش  االجتماعي التثقيف .2
 .البناء المشترك والحوار

 المهــارات االجتمــاعيــة شـــــــــــأنهــا 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

أدوات فاعلة من شــــأنها مســــاعدة المؤســــســــات المعنية بالطفولة في الدول توفير 
 العربية على تقديم برامج أكثر فاعلية لتنمية الثقافة العلمية لألطفال

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

 البرامجب وتوسع قاعدة االستشارات المتعلقة العربي، الوطنفي  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 العربيالتراث  صيانة في القدرات العربية وبناء األثرية والتراثية،

 الثقافي العربي باإلبداع االرتقاء .6
 يزاإلبداع، والتم مجاالت الثقافية في مؤسـسـاتها االرتقاء بأداء في الدول مسـاعدة
 .وخارجه الوطن العربي داخل اإلبداعات الثقافية إلبراز بتطوير أدائها والعناية

 في مجال الجهود العربية تعزيز .7
 .المخطوطات

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

تنسيق الجهود العربية في التعريب  .8
صدار المعاجم.  وا 

تنســــــيق الجهود بين المنظمة والجهات المماثلة في الدول األعضــــــاء مثل: مكتب 
التربيــة العربي لــدول الخليج، ومعــاهــد الترجمــة والمجــامع الل ويــة؛ لزيــادة فــاعليـة 
برامج الترجمة والتعريب بما يحقق األهداف المرجوة منها، ووضــــع آليات مناســــبة 

 لتحقيق ذلك مثل: المؤتمرات والدراسات والبحوث وورش العمل وغيرها.
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في  ونشرها وتعلمها وتطوير تعليمها العربية الل ة : خدمة(: برامج وأهداف المحور الثاني2-1الجدول رقم )
 والتحديات المت يرات ظل

 هدف البرنامج البرنامج
 طرائقو  الل ة العربية تعليم أساليب تقويم .9

 .تعلمها
م لتقيي متطورة؛ وضـــــع أســـــاليب من العربية مناهج الل ة ُمصـــــممي تمكين
 .وتعلمها الل ة واستراتيجيات تعليم طرائق

ـــــة  مـــنـــــاهـــج تـــطـــويـــر .10 الـــلـــ ـــــة الـــعـــربـــي
في  تدريســــــــها اســــــــتراتيجياتها وطرائق

 .العام التعليم األول في الثالثة الصفوف

 ســها،واســتراتيجيات تدري الل ة العربية لمناهج تطبيقية متطورة نماذج بناء
 ؛ئيةمن المرحلة االبتدا األول الصفوف الثالثة في تعليمها وتعل مها وطرائق
 .عليها الطلبة بالإق تعليمها وزيادة لتيسير

 للنـاطقين العربيـة وتعلمهـا الل ـة تعليم .11
 .ب يرها

 بما تدريســـــها؛ وطرائق ب يرها للناطقين العربية الل ة تعليم هجامن تطوير
 والحرص جمالياتها، وتذوق مهاراتها تعليم مواصـــلة على إقبالهم من ديز 

 .بها والتعامل استخدامها على
 

 

 العربي القومي األمن تعترض التي التحديات : مواجهةوأهداف المحور الثالث(: برامج 3-1الجدول رقم )
 هدف البرنامج البرنامج

 مواجهة تحديات في المعلمون .12
 .القومي العربي األمن

 لتيا مواجهة التحديات في عنصــــــــًرا فاعال ليكون المعلم العربي؛ بدور االرتقاء
بــل عليهــا، العربي بــالوقوف القومي تعترض األمن ا معهـ التعــامــل ومعرفــة ســـــــــُ

 .الطلبة لديه ولدى سلوًكا ذلك وترجمة
مؤسسات التعليم والبحث العلمي  .13

 في خدمة األمن ال ذائي العربي
تمكين الدول من تفعيل دور مؤســســات التعليم والبحث العلمي فيها في معالجة 

 قضايا األمن ال ذائي.
إدارة األزمات ورفع كفاية  .14

والتربوية المؤسسات التعليمية 
 في التعامل معها.

تمكين المؤســــســــات التعليمية والتربوية في الدول األعضــــاء من إدارة األزمات 
 وتحسين أدائها في مواجهة ما ينجم عنها من آثار.

 تحسين جودة التعليم .15
تمكين الدول األعضـــــــــاء من إعداد برامج ذات أثر في تحســـــــــين جودة التعليم 

والتربوية؛ بما ينعكس على برامج التنمية االقتصـــــادية بمؤســـــســـــاتها التعليمية 
 واالجتماعية الشاملة.

 والسياسات وتنمية النظم تطوير .16
 المؤسسات العاملين في راتدق

 .التربوية والتعليمية

لدول تمكين النظم  تطوير المؤثرة في المســـــــــتجدات من متابعة األعضــــــــــاء ا
 رتقاءمســــتقبلية لال  تصــــوراترؤى و  وتكوين التربوية والتعليمية، والســــياســــيات

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

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

 والسلوكي لذوي االحتياجات الخاصة. والتعليمي والمهاري
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: مكافحة األمية في الوطن العربي(: برامج وأهداف المحور الرابع4-1الجدول رقم )  

 هدف البرنامج البرنامج
 محو األمية سياسات تطوير .18

 .الكبار وبرامجها وتعليم
لها وأشـــكا بأنواعها من األمية التخلص في تطوير ســـياســـاتها من الدول تمكين

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

توظيف التقـــــانـــــة في محو  .19
 األمية وتعليم الكبار.

تمكين الدول من توظيف إمكانات التقانة المعاصــــرة في مضــــاعفة جهودها في 
 محو األمية وتعليم الكبار.

دور مؤســـــــــســــــــــات التعليم  .20
ــة  العــالي في مكــافحــة األمي

الــكــبـــــار فــي ظـــــل وتــعــلــيــم 
 التوجهات المعاصرة.

زيادة فعالية مؤســــســــات التعليم العالي في محو األمية وتعليم الكبار بما يحقق 
المواجهة الشــــــــــاملة لألمية بأخطارها، في ظل المســـــــــتجدات والمت يرات التي 

 يشهدها هذا النوع من التعليم.

 

 العالقة بين اإلعالم المعاصر والتعليم وتفعيلها: تطوير (: برامج وأهداف المحور الخامس5-1الجدول رقم )

 هدف البرنامج البرنامج
تحسين تعامل الناشئة مع التقانة  .21

 ووسائط التواصل االجتماعي.
تمكين الدول من تبني برامج فاعلة من شــأنها تحســين تعامل الناشــئة مع 
 التقانة الحديثة، ومع وسائط التواصل االجتماعي وتوظيفها فيما يفيدهم.

 المدرســـــة في التربية دور تطوير .22
 .اإلعالمية

 في وتوظيفهــا قــدرات الطلبــة بنــاء تكفــل وضـــــــــع برامج من الــدول تمكين
 الناقدة لمضــــامينها وتنمية مهاراتهم اإلعالم، مع وســــائل اإليجابي التعامل

 .المدركة ألبعادها

 إمكـــــانـــــات اإلعالم في توظيف .23
 .الخاصة ذوي االحتياجات مجال

ية زيادة لدول العربية وتطويرها جهود فاعل نات في توظيف ا ات وأدو  إمكا
 فالخاصــــة، وتكثي بذوي االحتياجات العناية المعاصــــر في واإلعالم الثقافة
 .الخاصة بهم البرامج

 تفعيل اإلعالم والنشر اإللكتروني. .24
التعريف بالفكر العربي في مختلف نشـــــــــاطات المنظمة، ونشـــــــــر البحوث 

والتطبيقية وتزويد العاملين في هذا المجال بالمستجدات والدراسات النظرية 
 واالتجاهات الحديثة العربية واألجنبية.
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 : تفعيل دور مؤسسات المجتمع في التربية(: برامج وأهداف المحور السادس6-1الجدول رقم )

 هدف البرنامج البرنامج

تمويل التعليم واإلســـــــــهام  .25
 في تطويره

إيجاد برامج من شــــأنها تفعيل العالقة مع مؤســــســــات تمكين الدول األعضــــاء 
المجتمع المدني والقطاع الخاص العاملة فيها؛ لدعم خططها ومشـــــروعاتها في 

 مجاالت التربية والثقافة والعلوم.
مؤسـسـات المجتمع ودعم  .26

 التعليم المهني والتقاني.
مهني التمكين الدول من زيادة فعالية مؤسسات المجتمع في دعم برامج التعليم 

 والتقاني بما يعزز وظائفه وأدواره في حفز برامج التنمية الشاملة.

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

ور د وتعظم اســــــتعادة فاعلية في أكثر برامج من تبني األعضــــــاء الدول تمكين
توافق ي بما تنشـــــــئتهم وتوجيههم وُحســـــــن األبناء ورعايتهم، تربية في األســـــــرة
 .ألجيال الواعدة إعداد نحو المجتمع العربي وطموحات

 
 
 

 : تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءاتها(: برامج وأهداف المحور السابع7-1الجدول رقم )

 هدف البرنامج البرنامج
المعاصــــــــرة  التقانة توظيف .28

 .المنظمة عمل في
 المعلومات الدوليةإحداث نقلة نوعية في عمل المنظمة باســـتخدام التقانة وشـــبكة 

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

 األزمات إدارة
 نع لهـا وتعيقهـا تتعرض قـد الطـارئـة التي األزمـات من مواجهـة المنظمـة تمكيين
 لمشتركا العميل العربي ميادين في وتنفيذ خططها أهدافها، رسالتها وتحقيق أداء

 األلكسومرصد  .30

 والثقافية التربوية :المنظمة عمل في مجاالت الالزمة المعلومات والبيانات توفير
البحوث و  ونشر التقارير فيها، والتحوالت الجارية ورصد التطورات والعلمية والتقانية

 لدولا التنســـــيق بين وتعزيز العربية الناجحة، االســـــتشـــــرافية والتجارب والدراســـــات
مواجهة  من ابما يمك نه والتقانية؛ والثقافية والعلمية التربوية لتطوير نظمها العربية

 العربي. تواجه الوطن التي التحديات
دعم الدول ذات األوضـــاع   .31

 الخاصة
 المال تنمية رأس على الخاصــــة ومســــاعدتها ذات األوضــــاع للدول المعونة تقديم

 التربوي بالمجال البشري للعاملين
التي  للــــدول ينالف الــــدعم .32

بـــــأزمـــــات وكــــوارث  تــــمــــر
 .مفاجئة

 ئة؛مفاجتقديم المعونة الفنية العاجلة للدول األعضــــاء التي تمر بكوارث أو أزمات 
 لمساعدتها على تجاوز بعض النتائج تلك الكوارث واألزمات
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: رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانة(: برامج وأهداف المحور الثامن8-1الجدول رقم )  

 هدف البرنامج البرنامج
تعزيز دور العلوم والبحث العلمي  .33

 في تنمية المجتمع العربي

ومؤســســات  العلمي ومؤســســات البحث القرار والجامعيات تمكين صــناع
 لتوظيف برامج فـاعلـة؛ تنفيـذ من الـدول األعضــــــــــاء في اإلنتـاج قطـاع

 مشكالته المجتمع وحل تنمية في والبحوث العلمية العلوم والتقانات
تطوير ســـــياســـــات البحث العلمي  .34

 العربي ومجاالته
التخطيط و  السياسات المعنيين برسم كفايات البشرية ورفع القدرات بناء
 .الدول األعضاء في وتطوير مجاالته العلمي للبحث

 اتوبالبحوث والدراس المتخصصة علميا، العربية بالكفايات الدول تزويد التعليم والدراسات العليا والبحوث .35
 .االستراتيجية

بناء القدرات العربية في استخدام  .36
لتقـــــانـــــات الحـــــديثـــــة وتطوير  ا

 المحتوى الرقمي العربي

ح التقانة المعاصـــــرة، اســـــتخدام لزيادة كفاءة فاعلية آليات توفير  داثوا 
 .وتطويره العربي المحتوى الرقمي إلنتاج نواة وحدة

 
 (: عدد البرامج بكل محور من محاور الخطة 1الشكل رقم )
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 التحوالت االستراتيجية في توجهات وآليات عمل المنظمة
ق استجابة يحقضمن تالت االستراتيجية التي تعددا من التحو  ى بد للمنظمة من أن تتبن   كان ال

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

آليات العمل والتنفيذ والمتابعة وأولوياتها، والقيام ببعض المراجعات الالزمة للتوفيق بينها وبين 
 :  آلتيفي اهذه التحوالت تمثلت متطلبات تنفيذ وحوكمة الخطة االستراتيجية. و 

 

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

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

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

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

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

 العالم إلى المواد.
 

 التحول نحو الالمركزية والتكامليةثانًيا: 
 .إعداد وتبني العمل بدليل إجراءات يحقق االنسيابية في تنفيذ األنشطة والبرامج المعتمدة 
  من خالل: اإلنفاق عليها،ترشيد انتهاج سياسة مرنة وفعالة في تمويل البرامج واألنشطة و 

عقد الفعاليات الصغيرة والمتوسطة من خالل تقنية االجتماعات عن ُبعد، ترشيدا  –
 لإلنفاق وتجنبا للعوائق اللوجستية.
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اعتماد النشر اإللكتروني ووسائط النقل والتخزين اإللكترونية بديال عن الطباعة  –
نفاق وتعزيز الوصول إلى إلترشيد االورقية للدوريات ووثائق المؤتمرات، ل

 المستفيدين.
 كاملي تخطيط التال انتهاج سياسة العمل الجماعي في تنفيذ البرامج واألنشطة من خالل

 وفقا لألهداف وطبيعة الموضوع والمجال. ،بين اإلدارات والمراكز
 

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

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

إصدار تقارير ونشرات إحصائية حول الظواهر التربوية والثقافية والعلمية بالدول  –
 لمحيط اإلقليمي والدولي، مشفوعة بتحليالت استشرافية.األعضاء وا

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

 االستشرافية.
 المرتبطة بمبادرات المنظمة دور اللجان الوطنية في تخطيط األنشطة القطريةزيز تع ،

 وتنسيق األنشطة المنفذة من قبل المنظمات المتعددة في القطر الواحد.
 

 التحول نحو اإلنتاجية واالستقالليةرابًعا: 
  تنظيم حمالت مدروسة لتسويق منتجات المنظمة، وتأجير الفضاءات للهيئات والمنظمات

 ذات االهتمامات المشابهة.
 بمقابل.الدورات التدريبية  تنفيذ 
 ( تأكيد عمل المنظمة كتقديم االستشارات الفنية)بيت خبرة. 

 

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

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

 التكليف بمهام(. دبصورة مركزية )االكتفاء الذاتي من الخبراء عن
   جدواها وعوائدها من خالل:نة لمعايرة األنشطة الفنية وتقييم تطبيق نظم مقن 

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

 

  أساليب العملتطوير سادًسا: 
 اآلليات التالية: المنظمةت في سبيل تنفيذ البرامج واألنشطة المبرمجة تبن  

 ودمج األنشطة المتقاربة في األهداف لغرض ترشيد اإلنفاق ت، واإلمكانا الجهود حشد
 .وحسن توظيف الموارد البشرية

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

 ةالحديث واالتصال التقانة وسائل من واالستفادة واألنشطة البرامج تنفيذ خطوات تطوير 
 .المختلفة اإلدارات عمل في

 

 والتقويم المتابعة آلياتتطوير سابًعا: 
شاركت ، 2016سبتمبر  28إلى  26خالل الفترة من ، مكثفةورشة عمل  ُنظمت بمقر المنظمة

وخصصت لوضع األسس والمؤشرات والمراكز الخارجية التابعة للمنظمة،  اإلداراتجميع  فيها
د من إضافة إلى تخصيص عداألنشطة والبرامج،  متابعة وتقويمتطوير آليات وأدوات المناسبة ل

قويم التالتنفيذ و  تاوبعد تدارس جميع جوانب عملي .لهذا الغرض اجتماعات مجلس البرامج
تصنيف و تم تصنيف األنشطة بحسب أنواعها والمخرجات والنتائج المتوخاة منها، والمتابعة، 

وتلك التي تمر  ،ومراعاة الدول ذات االحتياجات الخاصة ،الدول بحسب حاجتها لدعم المنظمة
ة تقييم األنشطلوالمناسبة الموضوعية مؤشرات الاعتماد عدد من ومن ثم بأزمات وصعوبات، 

تقييما دقيقا يعكس الجهود المبذولة والموارد البشرية والمالية المسخرة لتنفيذها، وكفاءة والبرامج 
 هي:و عملية التنفيذ فنيًا وماليًا، 
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 :األوزان النسبية للدول 
لفني ا الدول من حيث قدراتها المالية والبشرية، وبالتالي تتباين احتياجاتها لدعم المنظمةتتباين 
ت اعتمدفإنه لضمان دفع وتوجيه أنشطة المنظمة نحو الدول األكثر احتياجا،  ،لذا. والمادي
 عكس اآلتي:العربية تمختلفة للدول  أوزانا المنظمة

 

 الدولة لدعم المنظمة المادي والفني. ةحاج مدى .1

 المؤشرات التنموية للدولة. .2

 .قرارات القمم العربية .3

 .ر العام والمجلس التنفيذيالمؤتمقرارات وتوصيات  .4

 .المؤتمرات الوزاريةقرارات  .5

 مالحظات الخبراء.و  توصيات اللجان الفنية .6
 

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

 . ( دولة عربية14)
 

 :الوزن النوعي للنشاط 
رية ومالية، من موارد بش فيما تتطلبهو تتباين أنواع األنشطة من حيث الزمن المطلوب لتنفيذها، 

لمتمثلة ، اومن حيث حجمها وأثارها المباشرة وغير المباشرة على تحقيق غايات وأهداف المنظمة
 ودعم القرار الوطني والعربي في مجاالت التربية ،في المساهمة في تطوير السياسات العربية

ت ستجدات في هذه المجاالوالثقافة والعلوم، وبناء القدرات العربية لتمكينها من مواكبة الم
والميادين، والقيام بدورها كبيت للخبرة في نشر الدراسات والبحوث وتقديم االستشارات للدول 
والمؤسسات العربية، وضمان التنسيق والتشبيك والتكامل العربي بين الدول والمؤسسات والخبراء 

مجاالت عمل حسب ( 10)العرب. وقد اعتمدت المنظمة تصنيفا عمليا لألنشطة يغطي عشرة 
  الجدول التالي:
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(: األوزان النوعية لألنشطة2الجدول رقم )  

مجاالت  ر.م
الوزن  أنواع األنشطة األنشطة

مجاالت  ر.م  النوعي
الوزن  أنواع األنشطة األنشطة

 النوعي
1 

-تعليم اللغات 
التعليم الجامعي 

 والعالي

 30  441 تعليم اللغات
التطوير 
 والتحديث

 500 إنشاءات

 490 تطوير وصيانة 31  380 دراسات جامعية 2

 470 تجهيز 32  750 دراسات عليا 3

4 
التدريب وبناء 

 القدرات

 441 تطوير آليات عمل 33  563 تطبيقات تدريبية

 34  660 برامج تدريبية 5
التخطيط 

 واالستشراف

 713 استراتيجيات

 713 خطط 35  502 دورات تدريبية 6

 321 دراسات وبحوث 36  502 عمل ورش 7

8 

التنسيق 
وتبادل 
 الخبرات

 740 تخطيط مجالس ولجان 37  420 مؤتمرات وزارية

 38  695 مؤتمرات علمية ومنتديات 9
الرصد 

والتوجيه 
 واالعتماد

 880 مراصد

 748 أدلة وأطر مرجعية 39  528 ندوات ومحاضرات 10

 748 معايير ومؤشرات 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 مسيات أدبية وشعريةأ 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 كتب

 375 حمالت توعوية 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 معارض 55  450 موسوعات 26

  325 قواعد بيانات 27

األوزان النوعية لألنشطة مستقاة من وثيقة معايرة وتقييم األنشطة   400 تطبيقات حاسوبية 28
  675 إنتاج دروس رقمية 29 .اعتمدتها المنظمةعدها مجلس البرامج وأالتي 
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 :الوزن الفعلي للنشاط 
مختلفة، زان وأو ب التعقيدات التي يمكن أن تنجم عن مقارنة أنشطة ذات نوعيات ومستهدفات لتجن  

 الوزن النوعي للنشاط وأوزان الدول التي يستهدفها لحساب الوزن الفعلي للنشاط: تم استخدام
 

 الوزن الفعلي للنشاط =
 مجموع أوزان الدول المستهدفة xالوزن النوعي للنشاط 

100 

 

  الجدوىمؤشر: 
بات، تطل  مته للمءلنشاط ومطابقته ومالالنوعية ل هميةاألأي نشاط يجب أن تنعكس في  جدوىإن 

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

 الوزن الفعلي للنشاط  = مؤشر جدوى النشاط
 ـالوزن النوعي للنشاط

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

 :مؤشر التكلفة 
أن يراعي  ر التكلفة يجباحتساب مؤش   من حيث الحجم والنوع، فإن   األنشطة تتباين كثيرا بما أن  

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

 التكلفة المالية للنشاط  = لنشاطالتكلفة المالية لمؤشر 

 الدورة الماليةخالل عدد مرات تكرار النشاط  Xلنشاط الفعلي لوزن ال 

 مالحظة: ارتفاع قيمة هذا المؤشر تدل على ارتفاع تكلفة تنفيذ النشاط.

 :نسب التنفيذ المالي 
 :وازنةفي الم للمبالغ المالية المقدرة للنشاطالمصروفات المالية الفعلية  ةنسبك تحتسب

 

 = نسبة التنفيذ المالي للنشاط  
   المصروفات المالية الفعلية على النشاط 

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

 كالتالي:

 الخطوات المنفذة مجموع أوزان  = نسبة التنفيذ الكمي للنشاط

 أوزان الخطوات المبرمجةمجموع   

 

 :نسب التنفيذ الفني 
تعكس هذه النسب اإلنجازات الفنية التي تحققت بعد تنفيذ النشاط مقارنة بتلك المستهدفة قبل 

 يتم احتسابها كالتالي:و التنفيذ، 
 

 بعد التنفيذالفعلي وزن النشاط  = اطللنش الفنينسبة التنفيذ 

 قبل التنفيذالفعلي وزن النشاط 

 

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

رنامج. أو ب لتسهيل عمليات التقويم واحتساب مؤشرات األداء لكل نشاط تم تصميم منظومة
لتقوم  ،ذ(قبل وبعد التنفي)ب سوى إدخال البيانات األولية حول األنشطة والبرامج وهي ال تتطل  

 باحتساب جميع المؤشرات والنسب وتجهيز تقارير بشأنها حسب الطلب.
 

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

 )جهات داخلية )تقييم داخلي 
 منسق النشاط                                               –
 منسق البرنامج –
 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       –

  ت االستمارات تقييما لما يلينتضم  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 
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o بات الجهات المستفيدةمته لمتطل  ءموضوعية النشاط ومال. 
o   ذت سابقا.مدى االستفادة من مخرجات ونتائج أنشطة مماثلة نف 
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  صرف المعتمدة في الموازنة.ومدى التزامه ببنود وجوانب السالمة 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 –
 .الخارجية بالمنظمةن عن جميع اإلدارات والمراكز يممثلضباط 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 

مة لعلمي واللغة العربية والنشر والترجالبحث االعلوم 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. –
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  :حوكمة الخطةرابًعا: 
ن ركائز مالكفيلة بتنفيذ ما اقترحته وثيقة الخطة االستراتيجية  اإلجراءاتأنجزت المنظمة جميع 

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

 والمتابعة المطورة(: هيكلية التنفيذ 3الشكل 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
 .وتقويمها متابعتها وأساليب وأنشطتها البرامج تنفيذ آليات تحديد .2
 .واألنشطة البرامج تنفيذ في المنظمة لدى المتوافرة والقدرات اإلمكانات مختلف توظيف .3
 .وأنشطتها الخطة برامج إنجاز في االنسيابية تحقيق على العمل .4
  .واألنشطة البرامج على المالية الموازنات توزيع اقتراح  .5
 .واألنشطة البرامج لتنفيذ ومراكزها المنظمة إدارات بين من المسؤولة الجهات تحديد .6
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 .وأنشطتها المنظمة خطط لبرامج المنفذة والجهات اإلدارات أداء وتقويم متابعة .7
 .وأنشطتها وبرامجها المنظمة عمل خطة حول دوري تقرير إعداد .8

 

 مهام فريق متابعة إدارة وتنفيذ المشروعات )مجلس المديرين(: (ب
 في المتبعة المنهجيات على االعتماد خالل من وأنشطتها الخطة برامج متابعة إدارة .1

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

 الجدوى دراسات ووضع وبرامجها، المنظمة مشروعات أنـــبش القرار اتخاذ في المساعدة .2
 .لمراجعتها المنظمة إدارة إلى عنها موجز   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 لكفاءات بناء .5
 .مشكالت أي في برنامج أو مشروع أي دخول دون للحيلولة المساندة تقديم .6
نجازاتها المشروعات إلدارة بالكامل المنظمة أداء مؤشرات 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 والدعم المشورة إبداء .1  من الشراكات بناء في الخارجية ومراكزها وا 

 .المنظمة أهداف تحقيق أجل
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 وضع في الدعم لتقديم المناظرة؛ والهيئات والمنظمات المنظمة بين التواصل تحقيق .2
 .خارجية جهات من والممولة األثر عالية والمشروعات البرامج

 جبرام حول الخاص والقطاع واألهلية الحكومية المؤسسات من االستفسارات تلقي .3
 .المنظمة

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

 .الشراكات اءببن يتعلق فيما لها التابعة الخارجية ومراكزها المنظمة إلدارات المشورة إبداء .5
 .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
 .الحاجة سبح إدارتها وفي ،والعالمية اإلقليمية والشراكات التحالفات إنشاء في المساعدة .10

 

 :والتمويل الدعم آلياتد( 
 لعملتسعى المنظمة ل ،منه المنشودة األهداف وتحقيق بفاعلية واألنشطة البرامج تنفيذ لضمان

 المالية الموارد جانب إلى مختلفة، ومصادر جهات من والتمويل الدعم مصادر على توفير
 :اآلتية اآلليات خالل من وذلك للمنظمة، 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 مصادر إليجاد والدولية العربية التمويل صناديق معتكثيف االتصاالت  –
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 المبرمجة )داخل البرامج( األنشطة
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  :وبرنامجاألنشطة المبرمجة بكل محور أعداد أنواع و 
 2017بلغ عدد األنشطة التي برمجتها اإلدارات والمراكز التابعة للمنظمة للتنفيذ خالل سنة 

-2017االستراتيجية للمنظمة )نشاطا، أغلبها أنشطة جديدة اقترحتها وثيقة الخطة حوالي 112
وبعضها من األنشطة المستمرة والمتواصلة من الدورات المالية السابقة. وقد توزعت هذه ( 2022

 ة:التاليشكال واألاألنشطة على محاور الخطة ومجاالت العمل على النحو الموضح في الجداول 
 

 فة حسب مجاالتها العامة، مصن  بكل محور(: أعداد األنشطة المبرمجة للتنفيذ 3)الجدول رقم 
 

 ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمح لنشاطالمجال العام ل
 المجموع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني االول

 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 اإلعالم واالتصال والتوعية

 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 مجموع األنشطة المبرمجة

 

حسب المحاور المبرمجة ب(: أعداد األنشطة 1-4الشكل رقم )
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أعداد األنشطة المبرمجة بحسب مجاالت العمل(: 2-4الشكل رقم )

 
 
 

التحديات التي  مجابهةبرامج المحور األول: (: أعداد األنشطة المبرمجة للتنفيذ ب1-4الجدول رقم )
 تواجه الوطن العربي في ميادين الفكر والثقافة

 

 األنشطة عدد  البرنامج
 2 .العربية الهوية في صيانة والثقافية المؤسسات 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 باإلبداع االرتقاء .6
 1 .المحافظة على المخطوط في مجال الجهود العربية تعزيز .7
صدار المعاجم. .8  11 تنسيق الجهود العربية في التعريب وا 

 42  مجموع األنشطة المبرمجة
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 برامج المحور الثاني:(: أعداد األنشطة المبرمجة للتنفيذ ب2-4الجدول رقم )
 والتحديات المت يرات في ظل ونشرها وتعلمها تعليمهاوتطوير  العربية الل ة خدمة 

 عدد األنشطة  البرنامج
 0 .تعلمها وطرائق الل ة العربية تعليم أساليب تقويم .9

في  تدريسها الل ة العربية استراتيجياتها وطرائق مناهج تطوير .10
 1 .العام التعليم األول في الثالثة الصفوف

 7 .ب يرها للناطقين العربية وتعلمها الل ة تعليم .11
 8 مجموع األنشطة المبرمجة

 

 :برامج المحور الثالث(: أعداد األنشطة المبرمجة للتنفيذ ب3-4الجدول رقم )
 العربي القومي األمن تعترض التي التحديات مواجهة 

 عدد األنشطة  البرنامج
 1 .القومي العربي األمن مواجهة تحديات في المعلمون .12
 2 مؤسسات التعليم والبحث العلمي في خدمة األمن ال ذائي العربي .13
 0 إدارة األزمات ورفع كفاية المؤسسات التعليمية والتربوية في التعامل معها. .14
دماج مرحلة ما قبل المدرسة في السلم التعليمي .15  5 تحسين جودة التعليم وا 
 5 .عليميةالتربوية والت المؤسسات العاملين في راتدق والسياسات وتنمية النظم تطوير .16
 0 توظيف التقانة في تحسين تعليم وتعلم ذوي االحتياجات الخاصة. .17

 13 مجموع األنشطة المبرمجة
 

 برامج المحور الرابع:(: أعداد األنشطة المبرمجة للتنفيذ ب4-4الجدول رقم ) 
  مكافحة األمية في الوطن العربي

 عدد األنشطة  البرنامج
 1 .الكبار وبرامجها وتعليم محو األمية سياسات تطوير  .18
 0 توظيف التقانة في محو األمية وتعليم الكبار. .19
دور مؤسسات التعليم العالي في مكافحة األمية وتعليم الكبار في ظل  .20

 0 التوجهات المعاصرة.

 1 مجموع األنشطة المبرمجة
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 المحور الخامس:(: أعداد األنشطة المبرمجة للتنفيذ ببرامج 5-4الجدول رقم )
  تطوير العالقة بين اإلعالم المعاصر والتعليم وتفعيلها

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

 7 مجموع األنشطة المبرمجة
 

 محور السادس:(: أعداد األنشطة المبرمجة للتنفيذ ببرامج ال6-4الجدول رقم )
  تفعيل دور مؤسسات المجتمع في التربية

 عدد األنشطة  البرنامج 
 2 واإلسهام في تطويرهتمويل التعليم  .25
 2 مؤسسات المجتمع ودعم التعليم المهني والتقاني. .26
 1 .ورعايتهم أبنائها في تربية األسرة كفاية رفع .27

 5 مجموع األنشطة المبرمجة
 
 

 محور السابع:رامج البب(: أعداد األنشطة المبرمجة للتنفيذ 7-4الجدول رقم )
 تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءاتها 

 عدد األنشطة  البرنامج 
 4 .المنظمة عمل المعاصرة في التقانة توظيف .28
 1 األزمات في إدارة المنظمة أداء تحسين  .29
 4 مرصد األلكسو .30
 2 دعم الدول ذات األوضاع الخاصة  .31
 0 .بأزمات وكوارث مفاجئة التي تمر للدول ينالف الدعم .32

 11 مجموع األنشطة المبرمجة
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 محور الثامن:(: أعداد األنشطة المبرمجة للتنفيذ ببرامج ال8-4رقم ) الجدول
 رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانة 

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

 12 الرقمي العربي

 25 مجموع األنشطة المبرمجة
 

 112 بجميع المحاور والبرامج إجمالي عدد األنشطة المبرمجة
 
 

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

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

اعات ذات العالقة بقط واجتماعات الخبراءالمجالس الوزارية س التنفيذي للمنظمة، و العام والمجل
الت صدار المجإتحمل طابع االستمرارية كالتي ومواصلة تنفيذ بعض األنشطة عمل المنظمة، 

إلدارات ا بينعت األنشطة المبرمجة والدوريات وأنشطة التعريب والتأليف والترجمة. وقد توز  
 على النحو التالي:جية الخار والمراكز 
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 بحسب محاور الخطةاإلدارات والمراكز الخارجية توزع األنشطة المبرمجة بين (: 1-5الجدول رقم )

 

بحسب مجاالت العملاإلدارات والمراكز الخارجية توزع األنشطة المبرمجة بين (: 2-5الجدول رقم )  

عدد  اإلدارة / المركز
 األنشطة

 االت العملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمج

(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
 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 وحدة الموسوعة

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

 الرصد والتوجيه واالعتماد : (5) مجال العمل الخامس/ النشر والترجمة : (4) مجال العمل الرابع / واالستشراف

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

 تعليم جامعي ودراسات عليا –: تعليم اللغات (10) مجال العمل العاشر / : الدعم(9) مجال العمل التاسع /والتحديث 

 

 اإلدارة / المركز
عدد 
 االنشطة

 ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمح
 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني االول

 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 المعلومات واالتصال

 0 0 1 0 0 0 0 4 5 قسم اللجان
 0 0 0 0 0 0 0 1 1 وحدة الموسوعة

 1 2 0 2 0 1 0 3 9 المركز العربي للتعريب 
 6 1 0 0 0 0 0 0 7 البحوثمعهد 

 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 مكتب تنسيق التعريب
 25 11 5 7 1 13 8 42 112  المجموع 
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 الموقف التنفيذي لألنشطة 
  :التنفيذ ومؤشرات األداءنسب 

شهدت المنظمة صعوبات كبيرة في توفير الموارد المالية الكافية للتوفيق بين تغطية مرتبات 
رمجة وال يمكن تأجيلها، وتنفيذ األنشطة المبالسداد العاملين باعتبارها استحقاقات شهرية واجبة 

 لألسباب التالية:ظمة التي واجهتها المنُتعزى الصعوبات في األوقات المحددة لها. و 
يث ، حللمنظمة الموارد الذاتيةمن ي الموارد المتأتية من مساهمات الدول األعضاء و تدن   .1

حوالي  2017وصلت نسبة إجمالي المبالغ المحصلة لتلك المقدرة بموازنة المنظمة لسنة 
 . من الموارد الذاتية( %40و من مساهمات الدول، %57تم تحصيل : )( فقط54.88%)

إلى تأخير كبير أدى تأخر وصول المساهمات المسددة لحسابات المنظمة، األمر الذي  .2
بتنفيذ  الخارجية إلى االكتفاءاإلدارات الفنية والمراكز  اضطرتفي تنفيذ األنشطة، حيث 

 تمثل ال هذه الخطوات ب موارد مالية، إال أنالخطوات اإلجرائية والتنسيقية التي ال تتطل  
 ال تحرز تقدما ملحوظا في عملية التنفيذ.جاز و نسبا كبيرة لإلن

 

أداء المنظمة مقبوال في ظل كان وعلى الرغم من هذه الصعوبات المالية واإلدارية الكبيرة، 
 على النحو التالي: 2017خالل سنة الموقف التنفيذي لألنشطة كان  فقدالظروف الراهنة، 
 المبرمجة ملخص الموقف التنفيذي لألنشطة(: 5الجدول رقم ) 

 اإلجمالي  لم تنفذ منفذة جزئيا منفذة كليا البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 112 14 53 45 عدد األنشطة 
 %100 %13 %47 %40 (%)النسبة المئوية 

 

 (: الموقف التنفيذي لألنشطة المبرمجة  5الشكل رقم )

 

يامنفذة كل
40%

يامنفذة جزئ
47%

ةغير منفذ
13%

الموقف التنفيذي لألنشطة
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 لألنشطة بحسب المحاور(: الموقف التنفيذي 6الشكل رقم )

 
 

ت جزئيا ذكبيرة من األنشطة نف   نسبةتمثل السنة األولى من الدورة المالية و  2017وحيث أن سنة 
تقريبا(، فإن تحليل نتائج تنفيذ األنشطة والبرامج وفقا لنظم المعايرة والتقييم  %60ذ )أو لم تنف  

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

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

 الصرف المالي ومتوسط تكلفة النشاط لكل محور (: 6الجدول رقم )
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40%

60%

80%

100%

االول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن

منفذة كليا منفذة جزئيا غير منفذة

عدد  المحور
 األنشطة

المخصصات 
 المالية )$(

المصروفات 
 الفعلية )$(

نسبة التنفيذ 
 المالي )%( 

متوسط تكلفة 
 النشاط )$(

متوسط الصرف 
 على األنشطة )$(

 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 المجموع 
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 محوربكل متوسط تكلفة النشاط (: 7الشكل رقم )

 
 

 الصرف المالي ومتوسط تكلفة النشاط لكل مجال عمل (: 7الجدول رقم )

 

 متوسط تكلفة النشاط بكل مجال عمل(: 8الشكل رقم )

 

38208= المتوسط العام 
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87211
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38208= المتوسط العام 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

 مجال العمل
عدد 
 االنشطة

المخصصات 
 المالية )$(

المصروفات 
 الفعلية )$(

نسبة التنفيذ 
 المالي )%( 

 تكلفةمتوسط 
 النشاط )$(

متوسط الصرف 
 على األنشطة )$(

 11051 24662 44.8 232070 517909 21 التنسيق وتبادل الخبرات
 9221 34273 26.9 138318 514095 15 التدريب وبناء القدرات
 12771 22592 56.5 102174 180739 8 التخطيط واالستشراف

 13039 34747 37.5 417264 1111920 32 النشر والترجمة
 24975 53306 46.8 249748 533064 10 الرصد والتوجيه واالعتماد

 29424 55972 52.6 235397 447779 8 التحفيز والتشجيع
 6811 27972 24.3 74921 307695 11 اإلعالم واالتصال والتوعية

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

تعليم جامعي  –تعليم اللغات 
 ودراسات عليا

2 169500 63206 37.3 84750 31603 
 14713 38208 %38.5 1647862 4279335 112 المجموع
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 مجموع ومتوسط األوزان النوعية ألنشطة كل محور (: 8الجدول رقم )

 

متوسط األوزان النوعية ألنشطة كل محور (: 9الشكل رقم )

 
 
 

  

494= المتوسط العام 

0

200

400

600

األول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن

 المحور
عدد 
 األنشطة

مجموع األوزان 
 النوعية

متوسط االوزان 
 النوعية

المخصصات 
 المالية )$(

تكلفة المؤشر 
 )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 المجموع 
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 مجال عمل مجموع ومتوسط األوزان النوعية ألنشطة كل (: 9الجدول رقم )

 
متوسط األوزان النوعية ألنشطة كل مجال عمل (: 10الشكل رقم )

 
 
 
 

494= المتوسط العام 

0

200

400

600

800

 مجال العمل
عدد 
 االنشطة

مجموع األوزان 
 النوعية

متوسط االوزان 
 النوعية

المخصصات 
 المالية )$(

تكلفة المؤشر 
 )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 واالتصال والتوعيةاإلعالم 

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

 جامعي ودراسات عليا
2 1130 565 169500 150.0 

  77.4 4279335 494 55313 112 المجموع 
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 بحسب اإلدارات والمراكز الخارجيةالصرف المالي ومتوسط تكلفة النشاط (: 10الجدول رقم )

 
 

 بحسب اإلدارات والمراكز الخارجية)دوالر( متوسط تكلفة النشاط (: 11الشكل رقم )

 
 

  

140000

38208= المتوسط العام 

0

20000

40000

60000

80000

 اإلدارة / المركز
عدد 
 االنشطة

المخصصات 
 المالية )$(

المصروفات 
 الفعلية )$(

نسبة التنفيذ 
 المالي )%( 

متوسط تكلفة 
 النشاط )$(

متوسط الصرف 
 على األنشطة )$(

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

 9729.0 21232.3 %45.8 214038 467110 22 العلوم والبحث العلمي
 21636.5 53354.5 %40.5 238002 586900 11 المعلومات واالتصال

 12836.2 35000.0 %36.7 64181 175000 5 قسم اللجان
 71906.0 140000.0 %51.4 71906 140000 1 وحدة الموسوعة
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
 12671.6 39849.8 %31.8 101373 318798 8 مكتب تنسيق التعريب

 14713 38208 %38.5 1647862 4279335 112  المجموع 
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 الخارجية بحسب اإلدارات والمراكزنشطة أل مجموع ومتوسط األوزان النوعية ل(: 11الجدول رقم )

 
 متوسط األوزان النوعية لألنشطة بحسب اإلدارات والمراكز الخارجية(: 12الشكل رقم )
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 اإلدارة / المركز
عدد 
 األنشطة

مجموع األوزان 
 النوعية

متوسط االوزان 
 النوعية

المخصصات 
 المالية )$(

 تكلفةالمؤشر 
 )دوالر/نقطة وزن(

 58916.0 1119404 498 9466 19 التربية
 38813.1 698636 511 9202 18 الثقافة 

 21232.3 467110 540 11876 22 العلوم والبحث العلمي
 53354.5 586900 386 4249 11 المعلومات واالتصال

 35000.0 175000 652 3260 5 قسم اللجان
 140000.0 140000 450 450 1 وحدة الموسوعة
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 المجموع
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 مؤشر التكلفة )دوالر/نقطة وزن( بحسب اإلدارات والمراكز الخارجية(: 13الشكل رقم )

 
 

 2017لسنة  المبرمجةالمحور األول ألنشطة الموقف التنفيذي (: 1-12الجدول رقم )
الموقف  النشاط اإلدارة/المركز 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 سلسلة كتب الفن التشكيلي العربي المعاصر .4 الثقافة 6
 نفذ كليا اليوم العربي للشعر )الدورة الثالثة( .5 الثقافة 6
 نفذ كليا أعداد  4استئناف إصدار المجلة العربية العلمية للفتيان  .6 العلوم  3
 نفذ كليا على تنفيذ مشروع الكتاب المفتوحمواصلة العمل  .7 العلوم  8
 نفذ كليا ( كتب في مجاالت اهتمام اإلدارة2ترجمة ) .8 العلوم  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  1
 نفذ كليا اجتماع األمناء العامين للجان الوطنية العربية  .11 قسم اللجان  4
المركز العربي  8

 للتعريب 
 نفذ كليا دراسة علمية لقضايا الترجمة .12

المركز العربي  8
 للتعريب 

 نفذ كليا تأليف وترجمة خمسة مراجع في االختصاصات العلمية  .13
 نفذ كليا ندوات توحيد المصطلحات .14 تنسيق التعريبمكتب  8
 نفذ كليا اجتماع اللجنة االستشارية العلمية .15 مكتب تنسيق التعريب 8
 نفذ كليا نشاط تنسيقي –المشاركة في االجتماعات العربية والدولية  .16 مكتب تنسيق التعريب 8

 مكتب تنسيق التعريب 8
طــب -تنميــة الــذخيرة الل ويــة والمعجميــة )االنتهــاء من إعــداد: معجم الطــب البــاطني .17

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

 نفذ كليا جائزة األلكسو لألبحاث والدراسات المعجمية والل وية .18 مكتب تنسيق التعريب 8
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الموقف  النشاط اإلدارة/المركز البرنامج
 التنفيذي

كليانفذ  من الموسوعة 27-26موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمين: األجزاء  .19 وحدة الموسوعة  8  
 نفذ جزئيا اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية )ضمن مؤتمر وزراء الثقافة( .20 الثقافة 4
 نفذ جزئيا العقد العربي للحق الثقافي .21 الثقافة 4
 نفذ جزئيا التقرير العربي للثقافة .22 الثقافة 4
 نفذ جزئيا االعربية واليهتأليف وطباعة كتاب حول الثقافة العربية وترجمة كتابين من الل ة  .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 البوابة اإللكترونية للتراث الثقافي في الدول العربية .26 الثقافة 5
 نفذ جزئيا ملف "النخلة والعادات والطقوس المتعلقة بها، تراثا عربيا مشتركا" .27 الثقافة 5
 نفذ جزئيا 63المجلة العربية للثقافة: العدد  .28 الثقافة 6

 العلوم  3
متطورة، وتجارب متميزة لنشـــــــــر إنشــــــــــاء موقع إلكتروني يعنى ببناء نماذج تطبيقية  .29

 نفذ جزئيا الثقافة العلمية بين األطفال

 نفذ جزئيا االرتقاء بآليات عمل لجنة الحوار العربي واألوروبي على مستوى اللجان الوطنية .30 قسم اللجان  2
جزئيانفذ  دعم اللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم والمشاركة في أنشطتها .31 قسم اللجان  4  

8 
المركز العربي 
 للتعريب 

ورش عمل حول ُسبل االستفادة من منتجات المنظمة في الترجمة والتعريب بالمشاركة  .32
 نفذ جزئيا مع مركز تنسيق التعريب بالرباط.

 نفذ جزئيا إعداد المتخصصين والفنيين في مجاالت المخطوط العربي .33 معهد المخطوطات  5
 نفذ جزئيا الذاكرة العربيةبناء وصون  .34 معهد المخطوطات  5
 نفذ جزئيا نشر ثقافة المخطوط العربي .35 معهد المخطوطات  5
 نفذ جزئيا التأسيس العلمي لعلوم المخطوط .36 معهد المخطوطات  7
 لم ينفذ عقد دورتين تدريبيتين حول: التنمية المهنية للقيادات التربوية حول موضوع الهوية .37 التربية 1
 لم ينفذ األلكسو للعيش المشترك والحوار البناء في مناطق النزاعاتحملة  .38 التربية 2
 لم ينفذ مؤتمر 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 البرنامج العربي لنشر الثقافة المعلوماتي ة واإلبداع الر قمي لدى الن اشئة .42 واالتصالالمعلومات  3

 

 2017(: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور الثاني المبرمجة لسنة 2-12الجدول رقم )
الموقف  النشاط اإلدارة/المركز البرنامج

 التنفيذي
 نفذ جزئيا الل ة العربية إلى محتوى إلكتروني تفاعليتحويل الكتاب األساسي لتعليم  .1 التربية 3
 نفذ جزئيا تحسين وتطوير أساليب تعليم الل ة 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 وتحديث مكتبة المعهد وتحسين خدمات الباحثينتطوير  .5 معهد الخرطوم  3
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الموقف  النشاط اإلدارة/المركز البرنامج
 التنفيذي

 نفذ جزئيا إعداد وتأهيل الدارسين لنيل درجات البكالوريوس في تعليم الل ة العربية للناطقين ب يرها. .6 معهد الخرطوم  3

 معهد الخرطوم  3
الل ة  تعليمإعداد وتأهيل الدارســــــين لنيل درجات الدبلوم العالي، الماجســــــتير، الدكتوراه في  .7

 نفذ جزئيا العربية للناطقين ب يرها.

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

 2017(: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور الثالث المبرمجة لسنة 3-12الجدول رقم )
 النشاط اإلدارة/المركز البرنامج

 الموقف
 التنفيذي

 نفذ كليا تنظيم محاضرة ذات عالقة بالتعليم والبحث العلمي وارتباطه باألمن القومي العربي .1 العلوم  4
 نفذ كليا عقد المؤتمر السادس عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي .2 التربية 5
 نفذ كليا عقد المؤتمر السادس عشر لتعليم الكبار .3 التربية 5
 نفذ كليا المؤتمر األول للوزراء المسؤولين عن التعليم الفني والتدريب المهني عقد .4 التربية 5

تنظيم ندوة حول دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تعزيز األمن ال ذائي  .5 العلوم  2
 العربي

 نفذ كليا

المركز العربي  5
 للتعريب 

 نفذ كليا المشاركة في المعارض التي تقام خالل العام .6

 نفذ جزئيا تحويل المنهج العربي لرياض األطفال إلى محتوى إلكتروني تفاعلي .7 التربية 4
 نفذ جزئيا جائزة أولمبياد الرياضيات .8 التربية 4

 نفذ جزئيا عقد المؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية والتعليم: تنفيذ توصيات المؤتمر العاشر .9 التربية 5

 العلوم  2

الشـــبكة العربية ألخالقيات البيئة، الشـــبكة العربية ل نســـان دعم الشـــبكات التالية:  .10
والمحيط )الماب(، شــبكات المياه الجوفية وهيدرولوجيا الوديان والبرنامج الهيدرولوجي 
نات البيئة البحرية، الشبكة العربية للحد من مخاطر  الدولي، الشبكة العربية لرصد مكو 

 لبيولوجي والكيميائي واإلشعاعي.الكوارث، الشبكة العربية لألمن واألمان ا

 نفذ جزئيا

 العلوم  4
إطالق برنــامج تحســـــــــين تــدريس العلوم اســـــــــتنــادا إلى مقــاربــة البحــث والتحقيق  .11

طالق أولمبياد الطفل العربي للعلوم والبحث العلمي  نفذ جزئيا واالستقصاء في المدارس العربية وا 

 لم ينفذ برامج عالية االستقطاب لتدريب المعلمين وميسري التعلم في مناطق النزاعات    .12 التربية 1
 لم ينفذ تنظيم دورة تدريبية في توظيف العلوم في تطوير التعليم )بمقابل( .13 العلوم  4

 

 2017(: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور الرابع المبرمجة لسنة 4-12الجدول رقم )
 الموقف التنفيذي النشاط اإلدارة/المركز البرنامج

 التربية 1
عقد اجتماع شـــبه إقليمي حول التجارب الناجحة والممارســـات المثلى في  .1

 نفذ كليا مجال محو األمية والتربية غير النظامية
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 2017(: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور الخامس المبرمجة لسنة 5-12الجدول رقم )
الموقف  النشاط اإلدارة/المركز البرنامج

 التنفيذي

 العلوم  4
إنشــــــاء مكتبة رقمية علمية مفتوحة المصــــــدر ومواصــــــلة دعم الشــــــبكة العربية  .1

 نفذ كليا للبرمجيات المفتوحة المصدر

 نفذ كليا إصدار عدَدين من مجلة "التعريب". .2 المركز العربي للتعريب  4
 نفذ كليا وأخبار المنظمة على موقع المركزنشر وثائق  .3 المركز العربي للتعريب  4
 نفذ جزئيا اإلعالم والنشر: إصدار المجالت والدوريات والكتب .4 التربية 4
 نفذ جزئيا إعداد فيلم وثائقي ي طي محور من محاور اهتمام المنظمة .5 العلوم  4
 لم ينفذ ى اإلعالمعلتطوير كفايات القيادات التربوية في تعزيز دور المدرسة في التربية  .6 التربية 2
 لم ينفذ تحسين صورة الشخص ذي اإلعاقة في الفضاء المدرسي .7 التربية 3

 

 2017(: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور السادس المبرمجة لسنة 6-12الجدول رقم )
الموقف  النشاط اإلدارة/المركز البرنامج

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

إعداد دليل للتعريف ببرامج وخدمات المؤسسات العاملة في التعليم المهني  .2 العلوم  2
 نفذ جزئيا والتقاني في الدول العربية )حكومية، أهلية( ومقارنتها.

 نفذ جزئيا تنظيم دورة تدريبية في مجاالت تتعلق بالنهوض بالتعليم المهني والتقني .3 العلوم  2
 لم ينفذ دعم دور األسرة في تربية أبنائها ورعايتهم .4 التربية 3
 لم ينفذ إنشاء شبكتي مدارس منتسبة وشبكة نواد لاللكسو .5 قسم اللجان  1

 

 2017(: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور السابع المبرمجة لسنة 7-12الجدول رقم )
الموقف  النشاط اإلدارة/المركز البرنامج

 التنفيذي
 نفذ كليا حوسبة أطروحات المعهد وتحديث مكتبته .1 معهد البحوث  1

 نفذ كليا تطوير خدمات اإلدارة العام ة .2 واالتصالالمعلومات  1
 نفذ كليا إنشاء قاعدة بيانات للمترجمين المتعاونين مع المركز .3 المركز العربي للتعريب  3
 نفذ جزئيا ومحتوياته تطوير آليات عمل مرصد األلكسو .4 التربية 3

تأمين االحتياجات التعليمية في الدول ذات االحتياجات الخاصــــة )الصــــومال  .5 التربية 4
 نفذ جزئيا وجيبوتي وجزر القمر(

 العلوم  3
تصـــــــــميم بوابة إلنشــــــــــاء وتحديث قواعد بيانات ذات عالقة بمجال العلوم  .6

االبتكار والبحث العلمي ومواصـــــلة العمل على تطوير مصـــــفوفة مؤشـــــرات 
 واإلبداع العربية.

 نفذ جزئيا

إعداد دراســات حول كيفية اســت الل الطاقات المتجددة في تنمية المجتمعات  .7 العلوم  4
 الريفية والصحراوية وتطويرها.

 نفذ جزئيا

 نفذ جزئيا المشاركة في إنشاء قاعدة بيانات تشمل مجاالت عمل المنظمة المختلفة .8 المركز العربي للتعريب  3
 نفذ جزئيا المشاركة في األنشطة العربية والدولية .9 معهد المخطوطات  1
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الموقف  النشاط اإلدارة/المركز البرنامج
 التنفيذي

 نفذ جزئيا االرتقاء بالمعهد وتطوير أدواته ومقدراته .10 معهد المخطوطات  1

دورة تــدريبيــة لفــائــدة األمنــاء العــامين للجــان الوطنيــة حول إدارة األزمــات  .11 الثقافة 2
 الطارئة في مجال التراث الثقافي

 لم ينفذ

 
 2017(: الموقف التنفيذي ألنشطة المحور الثامن المبرمجة لسنة 8-12الجدول رقم )

 النشاط اإلدارة/المركز البرنامج
الموقف 
 التنفيذي

 نفذ كليا المختبر إلعداد باحثي المستقبل .1 معهد البحوث  1
 نفذ كليا مواصلة تنظيم المنتدى العربي السنوي للبحث العلمي والتنمية المستدامة .2 العلوم  1
 نفذ كليا استكمال إجراءات إنشاء ودعم المجلس العربي للبحث والتطوير واالبتكار .3 العلوم  4
 نفذ كليا مواصلة العمل على تطوير محر ك البحث العربي المفتوح المصدر .4 العلوم  4

في الوطن  MOOCالنهوض بالتعل م اإللكتروني المفتوح وعالي االســـتقطاب  .5 المعلومات واالتصال 4
 العربي

 نفذ كليا

تعزيز إنتاج الموارد التعليمية المفتوحة واستخدامها في المؤسسات التعليمية  .6 المعلومات واالتصال 4
 نفذ كليا العربية

 المعلومات واالتصال 4
اســــتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصــــال والموارد التعليمية المفتوحة للرفع  .7

 نفذ كليا ICT-CFTمن كفاءات المدرسين 

 المركز العربي للتعريب  2
تزويد مكتبات الجامعات والمؤســــــســــــات العلمية والبحثية بكصــــــدارات المركز  .8

 نفذ كليا بقيمة عشرة آالف دوالر 

 نفذ كليا ندوة بحوث والدراسة الرئيسية .9 معهد البحوث  3
 نفذ كليا ترجمة ونشر كتاب   .10 معهد البحوث  3
 نفذ كليا من مجلة المعهد العلمية المحكمة  67إصدار العدد  .11 معهد البحوث  3
 نفذ كليا العناية بالل ة العربية والمكتبة الرقمية: مجلة اللسان العربي .12 مكتب تنسيق التعريب 4

 التربية 1
برنــامج تــدريبي لتعزيز قــدرات القيــادات التربويــة في إدمــاج مفــاهيم التنميــة  .13

 نفذ جزئيا والممارسات التعليميةالمستدامة في المناهج 

 العلوم  1
مواصـــــــــلة دعم الشـــــــــبكة العربية واللجنة العربية ألخالقيات العلوم والتقانة  .14

والشــــبكة العربية لمراكز تســــجيل االبتكارات وبناء القدرات والشــــبكة العربية 
 للملكية الفكرية.

 نفذ جزئيا

 نفذ جزئيا المنظمة تأليف أو تحرير كتابين في مجاالت اهتمام .15 العلوم  1

مواصــــــلة تنظيم مســــــابقة جائزة األلكســــــو ل بداع واالبتكار التقني للباحثين  .16 العلوم  1
 الشبان العرب

 نفذ جزئيا

 نفذ جزئيا إطالق جائزة األلكسو ألفضل مؤسسة بحثية .17 العلوم  1
 نفذ جزئيا تطوير المحتوى الرقمي العربي .18 المعلومات واالتصال 4
 نفذ جزئيا تدعيم استخدام الحوسبة السحابية في مجال الت عليم في الوطن العربي .19 واالتصالالمعلومات  4

تيســــير نفاذ األشــــخاص ذوي اإلعاقة إلى تكنولوجي ات المعلومات واالت صــــال  .20 المعلومات واالتصال 4
 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 
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الموقف  النشاط اإلدارة/المركز البرنامج
 التنفيذي

 نفذ جزئيا بناء القدرات العربية خارج اإلطار األكاديمي .22 معهد البحوث  1
 نفذ جزئيا من سلسلة دراسات استراتيجية ومستقبلية 38إصدار العدد  .23 معهد البحوث  3
 نفذ جزئيا Arabtermالمعجم التقني التفاعلي  .24 مكتب تنسيق التعريب 4
 نفذ جزئيا المرصد العربي للمصطلحات العلمية والتقنية الموحدة .25 مكتب تنسيق التعريب 4

 
  :نجازاتأبرز اإل 

، إال أن اإلدارات والمراكز الفنية 2017خالل سنة لمنظمة على الرغم من تدني الموارد المالية ل
 األنشطة وتحقيق جملة من اإلنجازات، فيما يلي أبرزها:تمكنت من تنفيذ عدد من 

 

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

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

  إطالق مرصد االلكسو من خالل تطوير مرصد التربية ليغطي جميع مجاالت عمل
 المنظمة، بما في ذلك القيام بمهام االستشراف.

 

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

 .يات متخصصةومعاجم وأدلة ودراسات وخطط ومجالت ودور 
  موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمينأجزاء من إصدار . 
  ضمن اهتمام ( كتب مترجمة ومنقولة من لغات أخرى10حوالي عشرة )إصدار ،

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

 "االستراتيجية العربية للبحث العلميمنظمات العمل العربي المشترك، باعتماد وثيقة 
( المنعقدة في 28في القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين ) والتكنولوجي واالبتكار"

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

 تماع الستراتيجية وتمت مناقشتها خالل االجأعدت المنظمة وثيقة أولية للخطة التنفيذية ل
 .  2017الذي نظمته األمانة العامة في يوليو 

 

 الدورات التدريبية والمحاضرات والمسابقات:
  تنظيم عدد من الدورات التدريبية واأليام الثقافية والمحاضرات في مجاالت الثقافة والعلوم

 والبحث العلمي.
 لدراسات المعجمية واللغوية والتطبيقات الجوالة.تنظيم مسابقات عربية في مجاالت ا 

 

 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.

 بيانات الخبراء والمترجمين المتعاونين مع إدارات المنظمة ومراكزها  إنشاء وتطوير قواعد
 الخارجية.

 .إنشاء منظومة الكترونية لتقييم ومعايرة األنشطة والبرامج 
 تطوير البنى التحتية والبرمجيات المتعلقة  لتطوير الخدمات باإلدارة العامة من خال

 بميكنة اإلدارة ومنظوماتها اإلدارية والمالية.
  وسبة أطروحات معهد البحوث والدراسات العربية وتحديث مكتبته.ح 
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 دعم األنشطة الفلسطينية والدول ذات األوضاع الخاصة، وتلك التي تمر بأزمات:
  ت عنوان: ، تحدورة تدريبية حول "إعادة بناء التراث المدم ر في المنطقة العربية"تنظيم

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

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

 ( للجنة التراث العال41المشاركة في الدورة )كراكوفب، 2017يوليو  12-2بتاريخ  مي-
إدراج مدينة الخليل والحرم اإلبراهيمي الش ريف على الئحة التي تم  خاللها ا، و بولند

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

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

ود من: األردن، فلسطين، ارك في أعمال هذه الدورة وفش. 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 

 18-14 ة، خالل الفتر ليبيا-مصراتةبمدينة ، السلوك في إطار مفهوم التنمية المستدامة
 .المجتمعية للتنمية النسيم منظمة بالتعاون مع ،2017مايو 

  لتشاوري االمشاركة مع المفو ضية السامية لشؤون الالجئين في تنظيم االجتماع اإلقليمي
 في . وشارك2017مايو  ،المستوى بشأن تعليم أبناء الالجئين في الدول العربية رفيع

قليمي ة دولية منظ مات من وخبراء عربية دولة 14 ممث لو االجتماع  السبل لمناقشة وا 
 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 والمتابعة الرصد

 وثيقة إعالن تونس بشأن تعليم أبناء الالجئين.

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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  ورشة عمل إقليمية حول "آفاق االبتكار في نظم الزراعة: حالة النباتات الطبية تنظيم
مة نظالتعاون مع مبتم تنفيذ هذا النشاط . و والعطرية من أجل التنمية المستدامة"

، وهدف إلى جزر القمربروني، ابم 2017مايو  25-22خالل الفترة  ،االيسيسكو
 .القمرزر عزيز القضايا البيئية وباألخص النباتات الطبية والعطرية في جت
  إعداد دراسات حول كيفية استغالل الطاقات المتجددة في تنمية المجتمعات الريفية

 والصحراوية وتطويرها.
  ن ذات األوضاع الخاصة، مو بهدف تنمية المناطق الريفية والنائية في الدول الفقيرة

منظور اقتصادي يحتاج إلى توفير مصادر طاقة ذات قدرات صغيرة من أنماط غير 
( دراسات تسترشد بها هذه الدول في تنفيذ مشاريع نموذجية 9) تسعمركزة، وسيتم إعداد 

الطاقات الجديدة والمتجددة في تحسين طرق العيش تهدف إلى االستفادة من تطبيقات 
  لمتساكني بعض القرى والمناطق الريفية.

 

 :واللجان المتخصصة المؤتمرات الوزارية
  نجحت المنظمة في تنظيم المؤتمر األول للوزراء العرب المسئولين عن التعليم الفني

 .2017مارس موريتانيا،  –والتدريب المهني، بمدينة نواكشوط 
  تنظيم المؤتمر السادس عشر للوزراء العرب المسئولين عن التعليم العالي والبحث

 .2017ديسمبر جمهورية مصر العربية،  –العلمي، بالقاهرة 
  ن أداة ، لتكو "اللجنة الدائمة للبحث العلمي االبتكار في الدول العربية"أنشأت المنظمة

الدول  ل العربية من جهة، وبينتنسيقية رفيعة المستوى ومتخصصة بين المنظمة والدو 
العربية فيما بينها من جهة أخرى، في المجاالت التي تضطلع بها الوزارات المعنية 

 بالبحث العلمي.
  لغرض متابعة حركة النشر والترجمة  "لجنة البحوث والنشر"إنشاء لجنة متخصصة

والتأليف وتوحيد الضوابط والمعايير بين جميع اإلدارات والمراكز وتطبيقها على 
 منشورات المنظمة كافة.
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 :المشاركة في األنشطة العربية والدولية
  شاركت إدارات 2017إضافة إلى األنشطة المبرمجة ضمن خطة المنظمة لسنة ،

( نشاطا، تقع ضمن مجالت 38ذ ثمانية وثالثين )الخارجية في تنفيالمنظمة ومراكزها 
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 )

 اتفاقيات( ودولية  5ن مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع جهات عربية )إبرام عدد م
 اتفاقيات(.  7)

 

 :أنشطة المدير العام
  قام المدير العام بعدد من األنشطة التي مثل فيها المنظمة، شملت المشاركة في أنشطة

أجرى زيارات(  5مشاركات(، والقيام بزيارات عمل للدول األعضاء ) 9عربية ودولية )
خاللها العديد من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسئولين، ولقاءات واستقبال بعض 

جراء مقابالت مع وسائل اإلعالم ولقاءات استقباالت 7المسئولين بمقر المنظمة ) (، وا 
 لقاء واحد(. 1)
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 الصعوبات والمعوقات
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 برامجها وأنشطتها، تمثلت في:واجهت المنظمة بعض الصعوبات أثناء تنفيذ 
 ب، الدكتور عبداهلل محارب رحمه اهلل، الذي تسب  مدير عام المنظمةء لىالرحيل المفاج .1

رباك العمل وانشغال إدارة المنظمة في الترتيبات واإلجراءات اإلدارية الضامنة إلفترة في 
 .هاحركت يشل   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.
 

  نسبة التحصيل )$( المحصل )$( المقدر 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
 
 

 
 

ح أعاله، نتيجة ، كما هو موض  2017يا كبيرا خالل سنة ن تدن  ان المورداوقد شهد هذ 
 التالية:لألسباب 
o  دفع مساهماتها المالية السنويةبلتزام االفي الدول األعضاء بعض عدم انتظام 

 .في المواعيد المناسبة

9

1.25
0

0

5

10

مساهمات الدول الموارد الذاتية الهبات والتبرعات

المقدرمليون دوالر-إيرادات المنظمة  المحصل
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o .توقف بعض الدول عن دفع مساهماتها بسبب ما تمر به من أحداث وأزمات 
o  العاملة في المنطقة جهات التمويل  منمستمر  تمويلصعوبة الحصول على

االقتصادي الذي تشهده العديد من مناطق العالم،  العربية، ويعزى ذلك للركود
 لمتاحة.على الموارد البسيطة ا دوليةالقليمية و اإلالتنافس الكبير بين المنظمات و 

إلى الحد من التوسع في أنشطة وبرامج المنظمة وقد أدت هذه األوضاع 
 واعتمادها بشكل خاص على ما يردها من مساهمات الدول األعضاء.

مرة، مست ال تزالالصعوبات التي رافقت مسيرة المنظمة لسنوات طويلة، و ومن بين  .3
وتستوجب وقفة جادة من جميع المعنيين )المنظمة، المجلس التنفيذي، المؤتمر العام، 
الوزارات المعنية بالدول، وربما إعادة النظر في آليات العمل والتواصل والتنسيق بين 

 ذكر الصعوبات التالية:المنظمة واللجان الوطنية العربية، ن
o عضاء، ببعض الدول األتعاون اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم  ضعف

ة أنشطبرامج و في تلك الدول مشاركة يات على ضعف مستو  وهو ما انعكس
 المنظمة.

o  الدول بعض تأشيرات الدخول لمندوبي موافقات و صعوبة الحصول على
نشطة التي تعقدها المنظمة خارج دولة من مشاركتهم في األ ما حد  والخبراء، 

 المقر.
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 ملفات تحت اإلجراء
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 نتج عنها قيام المدير ،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 العليا والوزراء والمختصين بالش
ت سالمنظمة اهتماما متزايدا بالعديد من آليات تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير األداء، وقد كر  

ة ات الصلة، وقامت بتكليف خبراء ولجان فنية متخصصجهودا كبيرة لدراسة العديد من القضايا ذ
 قطعت أشواطا متقدمة في الملفات التالية:

 مع الدول األعضاء لتسديد مساهماتها، بما في ذلك المتأخرات. التواصلتكثيف  .1
 لكتروني لمطبوعات ومنشورات المنظمة.التوجه نحو النشر والتسويق اإل .2
 اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية، والتوسع تفعيل وتطوير آليات التواصل مع وسائل .3

 في استخدام وسائل التواصل االجتماعي للتعريف بأنشطة المنظمة ونشر رسالتها.
قاعدة بيانات موحدة لخبراء المنظمة في جميع المجاالت، والتوسع في استخدام  إنشاء .4

  :تقانات المعلومات واالتصال في أعمال المنظمة
 بيانات االتصال بالخبراء المتوفرة لدى اإلدارات والمراكز الخارجية.تجميع العناوين و  –

  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 
 جميع أنواع األنشطة.النمطية لتنفيذ الوضع دليل مرجعي لخطوات  .8
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 أوال: األدلة والكتب والمراجع:
 إدارة الثقافة:

 الفن التشكيلي في دولة اإلمارات العربية المتحدةكتاب  .1
 الصون العمراني والتجديد الحضريكتاب  .2
 الشاعر محمود حسن إسماعيلكتاب حول  .3

 

 إدارة العلوم والبحث العلمي:
 .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
 .مترجم كتاب – المعايير على القائم للعلوم الطلبة فهم تقييم .4
 .مترجم كتاب – الجيدة الممارسات من أمثلة: الزراعة في العادمة للمياه اآلمن االستخدام .5
 .الكلوي ال سيل: الدموية التنقية أبجدية .6

 

 إدارة المعلومات واالتصال:
"فهم دروس األنترنيت المفتوحة عالية االستقطاب: دليل لصانعي السياسات في الدول النامية"  .1

 .كتاب مترجم –
 .المبادئ التوجيهية لصياغة االستراتيجيات الوطنية حول التعلم الذكي في الوطن العربي .2
 إطار تنمية الكفاءات في الموارد التعليمية المفتوحة: دليل المعلم .3

 

 الدولي لل ة العربية: معهد الخرطوم
 .دليل الدكتوراه في تعليم الل ة العربية للناطقين ب يرها .1

 :معهد البحوث والدراسات العربية
دور اإلعالم التربوي، نشر ثقافة حقوق الطفل لتالميذ مرحلة التعليم األساسي مخيمات  .1

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

 

 :المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر
 .الصيدلية وتصميم الدواء الكيمياء .1
 .طاقة الرياح )العنفات الريحية( .2
 .دراسات في علم الترجمة .3
 .الطبيةتخطيط األجهزة  .4
 .التحليل االقتصادي الجزئي في التطبيق العملي .5
 اإلحصاء الطبي. .6

 

 ثانًيا: الدراسات والخطط واالستراتيجيات:
 إدارة العلوم والبحث العلمي:

 .واالبتكار والتكنولوجي العلمي للبحث العربية االستراتيجية .1
 .واالبتكار والتكنولوجي العلمي للبحث العربية لالستراتيجية التنفيذية الخطة .2

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

 

 :والموسوعات ثالثًا: المجالت والدوريات
 إدارة التربية:

 63 العدد الجماهير تعليم مجلة .1
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 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

 

 معهد الخرطوم الدولي لل ة العربية:
 2017-1982(، 40( إلى )1المجلة العربية للدراسات الل وية: األعداد ) .1
 

 :معهد البحوث والدراسات العربية
 .2017يونيو  –من مجلة البحوث والدراسات العربية  66العدد  .1
   .2017ديسمبر  –من مجلة البحوث والدراسات العربية  67العدد  .2
 

 كتب تنسيق التعريب:م
 78مجلة اللسان العربي العدد  .1

 

 معهد المخطوطات العربية
 الجزء األول 61مجلة المعهد المحكمة العدد  .1

 

 :المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر
 53 العدد التعريب مجلة .1
 52 العدد التعريب مجلة .2

 وحدة الموسوعة:
 .موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمينمن  27و 26الجزئين إصدار  .1
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 غير المبرمجة )خارج البرامج( ألنشطةا
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 األنشطة التي نظمتها أو شاركت المنظمة في تنظيمها:
الدولية ذات قليمية و حداث العربية واإلفي سبيل تعزيز حضورها وضمان تواجدها وتفاعلها مع األ

نظمت المنظمة، أو شاركت في تنظيم، عدد من األنشطة المنسجمة العالقة بمجاالت عملها، 
اءت ـــد جـــ. وق2017والتي لم تكن مدرجة ضمن الخطة التنفيذية لسنة  ،وأولوياتهاها مع توجهات

قليمية اإلت والهيئات العربية و ة مباشرة لتواصل المنظمة المستمر مع المنظماــكنتيج ذه األنشطةــــــه
  والدولية، أو تنفيذ التقافيات شراكة ومذكرات تعاون مع العديد من شركاء المنظمة.

 في مجال دعم األنشطة الفلسطينية:
 المشارك الجهة المنظمة المكان التاريخ اسم النشاط ر.م

 23-19 زيارة دولة فلسطين 1
 2017فبراير 

دولة 
 فلسطين

الفلسطينية واللجنة الرئاسة 
 الوطنية الفلسطينية

وفد من المنظمة برئاسة 
 المدير العام

 

 في مجال التربية:
 الجهة المنظمة المكان التاريخ اسم النشاط ر.م

مستوى ال التشاوري رفيعتنظيم االجتماع اإلقليمي  1
 بشأن تعليم أبناء الالجئين في الدول العربية

 مايو
2017 

 مقر
 األلكسو

المفوضية السامية بالتعاون مع  التربيةإدارة 
 لجامعةلمانة العامة األو  لشؤون الالجئين

 حول األشخاص المشاركة في تنظيم ندوة توعوية 2
 اإلعاقة ذوي 

 مايو
2017 

 -مصراتة
 ليبيا

  التربية إدارة-
 جمعية النسيم للتنمية المجتمعية-

 واأللكساالجتماع األول للجنة العليا إلدارة مبادرة  3
 أغسطس
2017 

األمانة 
العامة 

 لجامعةل

 إدارة التربية 
مانة ألبا والتعليم والبحث العلميإدارة التربية 

 الدول العربية جامعةالعامة ل

المشاركة مع اليونسيف في اإلعداد لمبادرة  4
 المهارات الحياتية 

9-10 
 أكتوبر
2017 

 -عمان
 األردن

 إدارة التربية 
 اليونسيف

5 
االجتماع الرابع لفريق شركاء اليونسكو لتنفيذ 

    الهدف الرابع
 أكتوبر
2017 

مقر 
 المنظمة

 األلكسو
 اليونسكو 

ع ممثل معهد اليونسكو شترك ماجتماع م 6
 نالمبرمة بين الطرفي لتجديد االتفاقية ل حصاء

 أكتوبر
2017 

مقر 
 التربية إدارة المنظمة

لمبادرة  اإلعدادفي  يفالمشاركة مع اليونس 7
 ""المهارات الحياتية

 -مارس
أكتوبر 
2017 

-عمان
 االردن

  التربية إدارة
 اليونسيف

المشاركة في تنظيم ندوة توعوية حول األشخاص  8
 ذوي اإلعاقة

اكتوبر 
2017 

 - الدوحة
 قطر

 التربية إدارة
 اللجنة الوطنية القطرية
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 في مجال الثقافة وحماية التراث:
 الجهة المنظمة المكان التاريخ اسم النشاط ر.م

ندوة دولية حول دور الثقافة في الوقاية  1
 من العنف والتطرف

17-18 
أبريل 
2017 

مقر 
 المنظمة

 إدارة الثقافة
 جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية

 مايو 25 تنظيم تظاهرة "جو تونس" 2
2017 

 إدارة الثقافة  تونس
 بالتعاون مع مؤسسة كمال لزعر 

3 

ورشة إقليمية حول منهجية إعداد 
ملفات ترشيح المواقع األثرية والمعالم 
والمدن التاريخية ل دراج على قائمة 

 التراث الثقافي والطبيعي العالمي

11-15 
 سبتمبر
2017 

جربة 
 تونس

 بتمويل من منظمة اليونسكوإدارة الثقافة 
 استضافة وزارة الثقافة التونسية

 مركز التراث العالمي
المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي 

 بالبحرين

4 
دورة تدريبية إقليمية حول استخدام 
التكنولوجيا الحديثة في توثيق اآلثار 

 المنقولة في العالم اإلسالمي

17 -19 
 أكتوبر
2017 

عمان 
 األردن

 إدارة الثقافة 
 سيسكوياإل

 )مناصفة في التكاليف( 

5 
الماضي: مؤتمر دولي حول "حماية 

توثيق التراث من أجل المحافظة عليه 
 في تونس وليبيا"

1-4 
 ديسمبر
2017 

مقر  
 المنظمة

أيكروم  EAMENAإدارة الثقافة بالتعاون مع 
 الشارقة

 

 في مجال العلوم والبحث العلمي:
 الجهة المنظمة المكان التاريخ اسم النشاط ر.م

 محاضرة إلحياء اليوم العربي للمياه 1
 مارس 3

2017 
مقر  
 المنظمة

إدارة العلوم والبحث العلمي بالتعاون مع المعهد الوطني 
 لبحوث الهندسة الريفية والمياه وال ابات بتونس

ندوة علمية مفتوحة دورية، الحلقة األولى  2
 "بناء اإلنسان"

 ارسم14
2017 

مقر 
 المنظمة

 إدارة العلوم والبحث العلمي

3 

ني الف ورشة عمل تطوير سياسات التعليم
والتقني في الوطن العربي ضمن فعاليات 
مؤتمر الوزراء العرب المسؤولين عن 

 التعليم التقني والفني

25-27 
 مارس
2017 

-نواقشوط
 موريتانيا

 إدارة العلوم والبحث العلمي
 بالتعاون مع إدارة التربية

4 
المشاركة في ورشة عمل إقليمية حول 
مؤشرات األداء لمدن العلوم والحدائق 

 العلمية العربية

18-20 
 أبريل

 2017 

 -القاهرة
 مصر

 سيسكوياإل- األلكسو-
ك األوروبي نالب–مركز التكامل المتوسطي -

- أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا-لالستثمار
 القرية الذكية
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 الجهة المنظمة المكان التاريخ اسم النشاط ر.م

5 
اجتماع الخبراء األول لوضع خطة العمل 
التنفيذية لالستراتيجية العربية للبحث 

 العلمي والتكنولوجي واالبتكار، 

25-26 
 يوليو
2017 

مقر 
األمانة 
 العامة 

إدارة العلوم والبحث العلمي بالتعاون مع إدارة التربية 
 والتعليم والبحث العلمي باألمانة العامة 

6 

االجتماع النهائي لمشروع "خرائط مخاطر 
تسونامي المحتملة في شمال شرق 
المحيط األطلسي والبحر المتوسط والبحار 

 المتصلة به" 

11-12 
 سبتمبر 
2017 

مقر 
إدارة العلوم والبحث العلمي بالتعاون مع لجنة اليونسكو  المنظمة

الد ولي ة الحكومي ة لعلوم المحيطات والمعهد الوطني 
 الجوي بالجمهورية التونسية للرصد

7 
االجتماع الثاني حول إنشاء نظام ل نذار 
المبكر والتخفيف من آثار تسونامي في 

 ذات اإلقليم 

13-14 
 سبتمبر 
2017 

مقر 
 المنظمة

8 

المشاركة في الملتقى العربي لعلوم 
وتطبيقات تقنيات النانو"، و"االجتماع 

العربية الثاني للجنة العلمية للمبادرة 
لتطويع علوم وتقنيات النانو والتقنيات 

 المتالقية"

3-4 
اكتوبر 
2017 

عمان 
 األردن

- المنظمة العربية للتنمية الصناعية- األلكسو-
 مؤسسة طالل أبو غزالة

 للتكنولوجيا سكوااألمركز -

 

 في مجال المعلومات واالتصال:
 الجهة المنظمة المكان التاريخ اسم النشاط ر.م

1 
تقديم محاضرة عبر اإلنترنت )بطريقة الويبينار( 
 حول "التعليم اإللكتروني لألشخاص ذوي اإلعاقة"

 مايو  16
2017 

عبر 
 اإلنترنت

جامعة الملك خالد بالمملكة 
 العربية السعودية

 

 في مجال المخطوطات:
 الجهة المنظمة المكان التاريخ اسم النشاط ر.م

 فبراير 2 مؤتمرات واحتفاليات: يوم التراث العربي،  1
 2017 

-القاهرة
 األمانة العامة للجامعة  مصر

 دورات تدريبية: تحقيق النصِّ الحديثي وعلومه،  2
 فبراير 
2017 

-القاهرة
 معهد المخطوطات العربية مصر

مؤتمرات واحتفاليات: المؤتمر األول لجامعة قناة السويس:  3
 قراءة التراث العربي واإلسالمي، 

 فبراير 
2017 

-القاهرة
 مصر

معهد المخطوطات العربية 
 جامعة قناة السويس

 دورات تدريبية 3 4
–يناير 
فبراير 
2017 

 تركيا
معهد المخطوطات العربية 
مركز البحوث اإلسالمية 

 )إيسام( ـ تركيا

 دورات تدريبية: تحقيق النص الشرعية،  5
-مارس 

أبريل 
2017 

-القاهرة
 مصر

معهد المخطوطات العربية 
 مشيخة األزهر الشريف
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 الجهة المنظمة المكان التاريخ اسم النشاط ر.م

6 
الورشات التدريبية: الورشة األولى: اختيار النص وجمع النُّسخ 

 الخطية، 
 مايو 
2017 

-القاهرة
 معهد المخطوطات العربية مصر

يوليو  المخطوط العربي: دورة تثقيفية،دورات تدريبية: علوم  7
2017 

القاهرة 
 مصر -

 معهد المخطوطات العربية

8 
ثبات  الورشات التدريبية: الورشة الثانية: قراءة النص وا 

 الفروق، 
 أغسطس

 2017 
-القاهرة
 معهد المخطوطات العربية مصر

 سبتمبر دورات تدريبية: تحقيق نصوص علوم القرآن،  9
 2017 

-القاهرة
 مصر

 معهد المخطوطات العربية

 

 في مجال تعليم اللغة العربية:
 الجهة المنظمة المكان التاريخ اسم النشاط ر.م

1 
االجتماع التنسيقي النعقاد المنتدى العربي 

 للبحث العلمي والتنمية المستدامة
 أكتوبر 12

2017 
الخرطوم 
 السودان

 إدارة العلوم والبحث العلمي 
 التعليم العالي والبحث العلمي بالسودانوزارة 

2 
الحلقة الدراسية حول األبعاد األخالقية 
والقانونية للمحتوى الرقمي للمواقع 

 اإللكترونية العربية

9-11  
 ديسمبر
2017 

الخرطوم 
 السودان

ية وأكاديم منظمة اإلسيسكو بالتعاون مع االلكسو
 السودان لعلوم االتصال

3 

االحتفال باليوم العالمي لل ة العربية 
وتخصيص محور لل ة العربية والتقنية في 
الدورة الخامسة للمنتدى العربي للبحث 

 العلمي والتنمية المستدامة 

18 
 ديسمبر 
2017 

الخرطوم 
 السودان

إدارة العلوم والبحث العلمي بالمنظمة بالتنسيق 
رية بجمهو مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 السودان
 

 في مجال تنسيق التعريب:
 الجهة المنظمة المكان التاريخ اسم النشاط ر.م

1 
ندوة تعريفية لتقديم: المعجم الموحد 

 لمصطلحات القانون في طبعته الجديدة

18 
 أبريل
2017 

مقر كلية العلوم 
القانونية واالقتصادية 

 أكدال-واالجتماعية 

 مكتب تنسيق التعريب بالتعاون
مع كلية العلوم القانونية 

 أكدال-واالقتصادية واالجتماعية 
 

 في مجال البحوث والدراسات العربية:
 الجهة المنظمة المكان التاريخ اسم النشاط ر.م

جائزة البحوث والدراسات العربية: "جائزة الشباب  1
 العربي"

معهد البحوث  2017
 والدراسات العربية

 العربيةمعهد البحوث والدراسات 

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

معهد البحوث 
 معهد البحوث والدراسات العربية والدراسات العربية
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 أنشطة شاركت فيها المنظمة:
ظمها األنشطة والمؤتمرات التي تن الكثير منى المنظمة سنويا مئات الدعوات للمشاركة في تتلق  

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

ذه ـــفيها بين الحضور والمشاركة في هالمنظمة أوال. لذلك فقد انتهجت المنظمة سياسة وازنت 
تي ص هذه السياسة في التركيز على األنشطة الالفعاليات وبين ترشيد الموارد المتاحة. وتتلخ  

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

 : 2017وتبين الجداول التالية األنشطة الخارجية التي تمت المشاركة فيها خالل سنة 

 مشاركات المدير العام والمدير العام المساعد:
الجهة  المكان التاريخ النشاط ر.م

 المنظمة
المركز أو االدارة 

 المشاركة

المشاركة في أعمال المجلس  1
 الدولي السادس لل ة العربية

 مايو 
2017 

- دبي
 ماراتاإل

المجلس 
الدولي لل ة 
 العربية

 المدير العام المساعد

2 
االحتفال باليوم العالمي لل ة 

 العربية
ديسمبر 
 المدير العام للمنظمة اليونسكو باريس 2017

 

 مشاركات إدارة التربية:
 الجهة المنظمة المكان التاريخ النشاط ر.م

1 
االجتماع االقليمي التشاوري مع البنك االسالمي 
للتنمية بشأن مبادرة البنك الدولي "التعليم من أجل 

 التنافسي ة"

 فبراير 
2017 

 -الرباط
 البنك االسالمي للتنمية الم رب

المشاركة مع اليونسكو في أعمال فريق الدعم  2
 االقليمي لتحقيق الهدف الرابع

 مارس
2017 

-دبي 
 االمارات 

 اليونسكو

االجتماع الثالث للجنة التنسيق العليا للعقد العربي  3
 لمحو األمية وتعليم الكبار

 أبريل
 2017 

األمانة 
 العامة 

إدارة التربية والتعليم والبحث 
 باالمانة العامة العلمي

4 
للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى  96االجتماع 

 الطلبة العرب في األراضي المحتلة
 أبريل

 2017 
-عمان 
 قطاع فلسطين باألمانة العامة األردن
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 الجهة المنظمة المكان التاريخ النشاط ر.م

 األسبوع العربي للتنمية المستدامة 5
 مايو 
2017 

األمانة 
 العامة 

إدارة التنمية المستدامة 
 مانة العامةباأل والتعاون الدولي

االجتماع التنسيقي مع مبعوث األمين العام لجامعة  6
 الدول العربية لشؤون الالجئين

 أغسطس
2017 

األمانة 
 العامة 

إدارة التربية والتعليم والبحث 
 مانة العامةباأل العلمي

 المشاركة في االحتفال باليوم العالمي لمحو االمية 7
بتمبر س 8

 اليونسكو باريس 2017

المشاركة مع اليونسكو في أعمال الفريق الخاص  8
 بالتحالف الدولي للقرائية ومحو األمي ة

سبتمبر 
2017 

 اليونسكو باريس

9 
اجتماع حول الممارسات الجيدة في ضمان حق 

 اللجوء والتصر ف في الهجرة المختلطة
ديسمبر 
 تونس 2017

المفوضية السامية لضمان 
 حقوق الالجئين بتونس

والمعهد العربي لحقوق  
 االنسان

10 
للجنة البرامج التعليمي ة  97اجتماعات الدورة 

هة إلى الطلبة العرب في  األراضي العربي ة الموج 
 المحتل ة )*(

اكتوبر 
2017 

األمانة 
 العامة 

 االمانة العامة

بين مجلس الشؤون التربوية  27االجتماع المشترك  11
 ومسؤولي التعليم بوكالة األنوروا )*( 

اكتوبر 
2017 

األمانة 
 العامة 

 االمانة العامة

12 
المشاركة في اجتماع لجنة المتابعة للشبكة العربية 

 للطفولة المبكرة )*(
 نوفمبر 
2017 

-عمان
 الشبكة العربية للطفولة المبكرة االردن

لمجلس الشؤون التربوية بمقر االمانة  77الدورة  13
 العام ة )*(

اكتوبر 
2017 

األمانة 
 العامة 

 قطاع فلسطين باألمانة العامة

14 
المشاركة في االجتماع التحضيري لعقد مؤتمر حول 

 والبحث العلمي )*( التعليم العالي
 نوفمبر 
2017 

األمانة 
 البرلمان العربي العامة 

 نوفمبر  للتنمية االجتماعية )*( 11الدورة  15
2017 

-الخرطوم
 السودان

 سالمي للتنميةالبنك اإل

  مثل إدارة التربية في هذه األنشطة معهد البحوث والدراسات العربية  )*(

 العلمي:مشاركات إدارة العلوم والبحث 
 الجهة المنظمة المكان التاريخ النشاط .مر

1.  
المشاركة في االجتماع الثالث للفريق العربي المعني 
بمؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، واالجتماع الثالث 

 للفريق العربي المعني بشبكة المعلومات البيئية

13-15 
مارس 
2017 

 عمان، األردن
األمانة العامة )إدارة البيئة 

واإلسكان والموارد المائية والتنمية 
 االسكوامنظمة المستدامة( و 

المشاركة في االجتماع الثاني للجنة إدارة معلومات   .2
 مخاطر الطقس والمناخ

أبريل  3-4
 األمانة العامة  2017

لجنة إدارة معلومات مخاطر الطقس 
 األمانة العامة- والمناخ
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 الجهة المنظمة المكان التاريخ النشاط .مر
أخالقيات  المشاركة في الندوة الوطنية األولى حول  .3

 التجارب على الحيوان
 أبريل 27
 2017 

بمدينة العلوم 
 بتونس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 مدينة العلوم بتونسو 

في مجال  EUREKAالمشاركة في حفل اسناد جائزة   .4
 التعليم وتبسيط العلوم

نوفمبر  13
 تونس 2017

جمعية  – مدينة العلوم بتونس
متاحف ومراكز تنمية الثقافة 

العلمية والتقنية والصناعية بباريس 
AMCSTI  وبرنامجMED21 

 المشاركة في فعاليات األسبوع الثقافي السوداني   .5
13-17 

نوفمير 
2017 

اتحاد إذاعات 
 الدول العربية

  سفارة السودان بتونس
 واتحاد اذاعات الدول العربية

علمية لعرض كتاب "ليبيا التي رأيت المشاركة في جلسة   .6
 ليبيا التي أرى"

 نوفمبر  23
2017 

مركز جامعة 
 الدول العربية 

 مركز جامعة الدول العربية بتونس

المشاركة في ندوة حول البحث العلمي والتنمية   .7
 المستدامة

ديسمبر  09
2017 

 -سوسة
 تونس

المجلس العربي اإلفريقي للتنمية 
 المستدامة

في االجتماع التحضيري األول للمنتدى المشاركة   .8
 العالمي الثامن للمياه )*(

فبراير  
 األمانة العامة  2017

األمانة العامة )إدارة البيئة 
واإلسكان والموارد المائية والتنمية 

 المستدامة( 

للجنة الفنية العلمية  15المشاركة في االجتماع   .9
 االستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه )*(

 مايو  7-9
2017 

 األمانة العامة 
األمانة العامة )إدارة البيئة 

واإلسكان والموارد المائية والتنمية 
 المستدامة(

للمجلس الوزاري العربي للمياه  9المشاركة في الدورة   .10
)*( 

 مايو  11
2017 

 ألمانة العامة   
األمانة العامة )إدارة البيئة 

والتنمية واإلسكان والموارد المائية 
 المستدامة(

االجتماع االستثنائي لعملية التشاور العربية اإلقليمية   .11
 حول الهجرة واللجوء )*(

25-26 
 يوليو 
2017 

 األمانة العامة للجامعة  األمانة العامة 

المشاركة في االجتماع التشاوري حول اإلطار التنفيذي   .12
 للتنمية المستدامة"، )*( 2030للبعد البيئي في خطة 

18-20 
سبتمبر 
2017 

 األمانة العامة 
األمانة العامة )إدارة البيئة 

واإلسكان والموارد المائية والتنمية 
 المستدامة(

 )*( مثل إدارة العلوم والبحث العلمي في هذه األنشطة معهد البحوث والدراسات العربية  

 مشاركات إدارة المعلومات واالتصال:
 الجهة المنظمة المكان التاريخ النشاط ر.م

المشاركة في منتدى االتحاد الدولي لالتصاالت حول  1
 الشبكات المستقبلية، 

 فبراير 21-22
2017 

 االتحاد الدولي لالتصاالت تونس
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 الجهة المنظمة المكان التاريخ النشاط ر.م

2 
المشاركة في الدورة الخاصة حول مبادرات اليونسكو في 

 مجال الموارد التعليمية المفتوحة في الدول العربية 
 فبراير  27-28

 منظمة اليونسكو قطر-الدوحة  2017

3 

–المشاركة في المؤتمر الدولي السادس لل ة العربية 
وتسلم جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم لل ة العربية في محور التقانة )التكنولوجيا( عن 
مشروع "مبادرة األلكسو للنهوض بالتطبيقات الجوالة 

 العربية"

 مايو 1-4
2017 

 - دبي
 ماراتاإل

جائزة محمد بن راشد لل ة 
 العربية

4 
المشاركة في المنتدى االقتصادي والمالي اإلقليمي 
لالتصاالت/ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للدول 

 العربية

17- 18 
 2017مايو 

-نواكشوط
 موريتانيا

االتحاد الدولي لالتصاالت 
ووزارة التش يل والتكوين 
 المهني وتقنيات االعالم
 واالتصاالت بموريتانيا

المشاركة في المنتدى الدولي حول استخدام تكنولوجيات  5
 .2030المعلومات واالتصال في التربية 

 يوليو  10-11
2017 

تشي نداو، 
الصين 
 الشعبية

 منظمة اليونسكو

المشاركة في المؤتمر العالمي الثاني للموارد التعليمية  6
 .المفتوحة

سبتمبر  18-20
2017 

ليوبليانا، 
 منظمة اليونسكو سلوفينيا

7 
المشاركة في ملتقى التربية المستدامة بنيويورك، تحت 
شعار "تعزيز الشراكات من أجل تربية مستدامة وتوظيف 

 فعال للتكنولوجيا لبلوغ أهداف التنمية المستدامة" 

سبتمبر  21-22
2017 

-نيويورك
 أمريكا

 منظمة ميلينيوم
Millennium@EDU 

8 
زيارة عمل إلى جامعة تكساس الشمالية بالواليات المتحدة 
األمريكية لتعميق أواصر التعاون والتباحث بين األلكسو 

 وهذه الجامعة األمريكية.

اكتوبر  02-6
2017 

تكساس 
الشمالية 
 أمريكا 

جامعة تكساس الشمالية 
 بالواليات المتحدة األمريكية

 

 العربية:مشاركات معهد البحوث والدراسات 
 الجهة المنظمة المكان التاريخ النشاط ر.م
 يناير 19-17 مؤتمر متحدون في مواجهة التطرف 1

2017 
 -اإلسكندرية
 مكتبة اإلسكندرية مصر

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي 99الدورة  2
 فبراير 12-16

2017 
األمانة 
 األمانة العامة  العامة 

التنمية منتدى الشباب العربي بين أهداف  3
 المستدامة واألمن القومي العربي

فبراير  18-24
2017 

–األقصر 
 مصر 

 مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة
 األمانة العامة لجامعة الدول العربية

المؤتمر الوزاري حول اإلرهاب والتنمية  4
 االجتماعية ... أسباب ومعالجات 

فبراير  27-28
2017 

األمانة 
 األمانة العامة  العامة 

االجتماع األول للجنة الخبراء والمتخصصين  5
 في الل ة العربية

 مارس 5
2017 

األمانة 
 العامة 

 األمانة العامة 
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 الجهة المنظمة المكان التاريخ النشاط ر.م
 الدورة الثالثة لليوم العربي للشعر 6

مارس  20-21
2017 

–األقصر 
 وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية  مصر 

ن والمتخصصياالجتماع الثاني للجنة الخبراء  7
 في الل ة العربية

 مايو  10
2017 

األمانة 
 العامة 

 األمانة العامة 

االجتماع األول للجنة المص رة لوضع  8
 استراتيجية النهوض بالل ة العربية

 مايو  17
2017 

األمانة 
 األمانة العامة  العامة 

9 
لفريق الخبراء الدائم المعني  17االجتماع 

بمتابعة دور اإلعالم العربي في التصدي 
 لظاهرة اإلرهاب  

17- 18 
 2017مايو 

األمانة 
 األمانة العامة  العامة 

10 
االجتماع األول لكبار المسؤولين للوزارات 
والجهات المعنية في الدول العربية والمنظمات 

 العربية والدولية

11-12 
 2017يونيو  

األمانة 
 األمانة العامة  العامة 

االجتماع الثاني للجنة المص رة لوضع  11
 استراتيجية النهوض بالل ة العربية

يونيو  14
2017 

األمانة 
 األمانة العامة  العامة 

12 
اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة 
الشؤون االجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة 

 والشباب بالبرلمان العربي، 
 2017يوليو  3

األمانة 
 األمانة العامة  العامة 

االجتماع الخامس للجنة الدولية للمحافظة  13
 2017يوليو  5 على التراث التاريخي اإلنساني

األمانة 
 األمانة العامة  العامة 

االجتماع الثالث للجنة المص رة لوضع  14
 استراتيجية النهوض بالل ة العربية

األمانة  2017يوليو  6
 العامة 

 األمانة العامة 

15 
المؤتمر اإلقليمي الثاني لحماية حقوق 
االنسان وتعزيزها من منظور التنمية 

 المستدامة

 يوليو  10-11
2017 

األمانة 
 العامة 

 األمانة العامة 

16 
للجنة المنظمات والتنسيق  26االجتماع 

والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي 
 واالجتماعي

 يوليو  10-14
2017 

األمانة 
 العامة 

 األمانة العامة 

 يوليو  14-10 اجتماع لجنة الشؤون التربوية الفلسطينية 17
2017 

األمانة 
 العامة 

 األمانة العامة 

االجتماع الرابع للجنة المص رة لوضع  18
 استراتيجية النهوض بالل ة العربية

يوليو  20 
2017 

األمانة 
 األمانة العامة  العامة 

االجتماع السادس للجنة الدولية للمحافظة  19
 على التراث التاريخي اإلنساني

 أغسطس 10 
2017 

األمانة 
 العامة 

 األمانة العامة 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي 100الدورة  20
20-24 

أغسطس 
2017 

األمانة 
 العامة 

 األمانة العامة 
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 الجهة المنظمة المكان التاريخ النشاط ر.م
االجتماع الثالث للجنة الخبراء والمتخصصين  21

 في الل ة العربية
أغسطس  21

2017 
األمانة 
 األمانة العامة  العامة 

االجتماع التشاوري حول اإلطار التنفيذي للبعد  22
 للتنمية المستدامة 2030خطة  البيئي في

سبتمبر  20
2017 

األمانة 
 العامة 

 األمانة العامة 

23 
المؤتمر العربي االول حول الممارسات الجيدة 
والفرص اإلقليمية لتعزيز حقوق المرأة 

 والمساواة في الحصول على الجنسية

 اكتوبر 1-2
2017 

األمانة 
 العامة 

 األمانة العامة 

24 
التنسيقي الثالث النعقاد ندوة االجتماع 

)التطرف وأثره السلبي على مستقبل التراث 
 الثقافي العربي(

اكتوبر  2
2017 

األمانة 
 العامة 

 األمانة العامة 

25 
مؤتمر لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى 
الطلبة العرب في األراضي العربية المحتلة 

  96الدورة 

اكتوبر  22-26
2017 

األمانة 
 األمانة العامة  العامة 

26 
االجتماع الثالث عشر للتعاون القطاعي بين 
جامعة الدول العربية واألمم المتحدة ووكاالتها 

 المتخصصة

اكتوبر  23-25
2017 

األمانة 
 األمانة العامة  العامة 

ة بين األمان اجتماع لجنة التنسيق االحصائي 27
 العامة والمنظمات العربية المتخصصة

اكتوبر  24 
2017 

األمانة 
 األمانة العامة  العامة 

مؤتمر الثقافة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية  28
 التحديات والحلول 2030المستدامة 

1-2 
 2017نوفمبر

األمانة 
 العامة 

 األمانة العامة 

 

 :العربيةمعهد الخرطوم الدولي للغة مشاركات 
 الجهة المنظمة المكان التاريخ النشاط ر.م
الدورة التدريبية لتأهيل معلمي الل ة العربية  1

 بدول جنوب شرق آسيا
 أبريل

 2017 
كواال لمبور 

 ماليزيا -
شركة أم أس آسيا للخدمات 

 التعليمية
 مايو  4-1 المؤتمر الدولي السادس لل ة العربية 2

2017 
   -دبي 

 اإلمارات  
 المجلس الدولي لل ة العربية

االجتماع األول للجنة اإلشراف العام على  3
 مشروع االختبار اإللكتروني في الل ة العربية

22-24  
 2017مايو 

 -الدوحة 
 قطر

المنظمة العالمية للنهوض بالل ة 
 العربية ـ قطر

أغسطس  16 اجتماع مجلس اتحاد الجامعات السودانية  4
2017 

-ود مدني 
 السودان

 اتحاد الجامعات السودانية

اكتوبر  14 اجتماع مجلس اتحاد الجامعات السودانية 5
2017 

-الخرطوم 
 اتحاد الجامعات السودانية السودان

االجتماع الثاني للجنة اإلشراف العام على  6
 مشروع االختبار اإللكتروني في الل ة العربية 

11-12 
 2017اكتوبر 

 - الدوحة
 قطر

العالمية للنهوض بالل ة المنظمة 
 العربية ــ قطر
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 الجهة المنظمة المكان التاريخ النشاط ر.م

7 
اجتماع الدورة الحادية عشر للجنة األمم 
المتحدة للتنمية االقتصادية واالجتماعية لدول 

 غربي آسيا

17-18 
 2017اكتوبر 

 -الخرطوم 
 السودان

وزارة الرعاية والضمان االجتماعي 
 السودان-

اجتماع مجلس وزراء الثقافة في الدول  8
 اإلسالمية

21-23 
 2017نوفمبر 

 -الخرطوم 
 السودان

منظمة اإلسيسكو بالتعاون مع 
 وزارة الثقافة في السودان

9 
المشاركة في االحتفاالت دولة المقر باليوم 
العالمي لل ة العربية، وتقديم مداخلة رئيسة 

 في الجلسة الختامية

ديسمبر  
2017 

 -الخرطوم 
 السودان

بالسودان مجمع الل ة العربية 
 والشركاء.

10 
المشاركة في اجتماعات المجلس القومي 
للتعليم العالي. يتولى مدير المعهد رئاسة 

 لجنة الدراسات اإلنسانية

ديسمبر  30
2017 

 -الخرطوم 
 السودان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
وجميع مؤسسات التعليم العالي 

 والبحث العلمي بالسودان
 

 مخطوطات العربية:المعهد مشاركات 
 الجهة المنظمة المكان التاريخ النشاط ر.م

 (، 48معرض القاهرة الدولي للكتاب )الدورة  1
فبراير –يناير 

2017 
-القاهرة
 الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر

 

 كتب تنسيق التعريب:ممشاركات 
 الجهة المنظمة المكان التاريخ النشاط ر.م

1 
اتحاد المجامع الل وية المشاركة في اجتماع 

العربية بالجزائر في دورته السابعة واألربعين 
 بالجزائر العاصمة

 يناير 4-6
2017 

 - الجزائر 
 الجزائر

اتحاد المجامع الل وية العربية 
 والمجمع الجزائري لل ة العربية

للمعرض  23المشاركة في فعاليات الدورة  2
 الدولي للنشر والكتاب

 فبراير 9-19
2017 

 الد ارت الَبْيضاء
 الم رب -

 وزارة الثقافة بالمملكة الم ربية

 فبراير  االحتفالية باليوم العالمي لل ة األم 3
2017 

 الم رب -الرباط
اليونســــــكو والمعهد الملكي 
للثقافة األمازي ية وكلية علوم 

 التربية
المشاركة في المؤتمر الوطني الرابع لل ة  4

 العربية
مارس  10-11

2017 
االئتالف الوطني من أجل الل ة  الم رب -الرباط

 العربية

5 
لمؤتمر مجمع  83المشاركة في أش ال الدورة 

طالق جائزة األلكسو  رقة الشا –الل ة العربية وا 
 للدراسات الل وية والمعجمية

9-10 
 مايو 
2017 

 مصر - القاهرة
 اتحاد المجامع الل وية العربية

 مجمع الل ة العربية بالقاهرة  

6 
دعم مجلس اللسان العربي )إهداء المجلس 
نسخاً من عدة أعداد من مجلة "اللسان العربي" 

 ومجموعة من المعاجم الموحدة(

يونيو  24
2017 

 -نواقشوط
 مجلس اللسان العربي بموريتانيا موريتانيا
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 الجهة المنظمة المكان التاريخ النشاط ر.م

االجتماع التشاوري إعدادا للمناظرة الوطنية  7
 محاربة األميةحول 

يوليو  28
2017 

 -الرباط 
 الوكالة الوطنية لمحاربة األمية الم رب 

المشاركة في فعاليات افتتاح مقر  مجلس  8
 الل سان العربي

اكتوبر  03-6
2017 

 -نواقشوط
 موريتانيا

برعاية صاحب السمو الشيخ 
 الدكتور سلطان القاسمي 

في المناظرة الوطنية حول  تمثيل األلكسو 9
 محاربة األمية

اكتوبر  13-14
 الوكالة الوطنية لمحاربة األمية الم رب-الرباط  2017

المشاركة في أش ال المؤتمر السابع لوزراء  10
 اإليسيسكو الم رب-الرباط  25/10/2017 البيئة في الدول اإلسالمية

المشاركة في ملتقى صياغة رؤى للعمل الثقافي  11
 العربي

 نوفمبر  28-29
2017 

الدار البيضاء 
 وزارة الثقافة الم ربية الم رب -

المشاركة في اجتماع اتحاد المجامع الل وية  12
 العربية بالجزائر في دورته السابعة واألربعين 

 يناير 4-6
2017 

 -الجزائر  
 الجزائر

اتحاد المجامع الل وية العربية 
 والمجمع الجزائري لل ة العربية
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 المدير العام  أنشطة
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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 عم واإلومتطلبات تنفيذها وأوجه الد ،وخططها المستقبلية في مجاالت التربية والثقافة والعلوم
والدور الذي يمكن أن تقوم به المنظمة لدعم تلك التوجهات، قام المدير العام بتمثيل  ،الالزمة

المنظمة والمشاركة في عدد من األنشطة والفعاليات ذات العالقة بمجاالت عملها، وقام بزيارات 
إلقليمية والدولية، كما أجرى العديد من اللقاءات عمل شملت عددا من الدول العربية والمنظمات ا

 واالستقباالت إضافة إلى مقابالت مع وسائل اإلعالم، كانت حصيلتها على النحو اآلتي:

 في الفعاليات ةالمشارك
 : التحديات والحلول"2030مؤتمر "الثقافة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 

 

: التحديات 2030"الثقافة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المســــتدامة شــــارك المدير العام في مؤتمر 
ول العربية )قطاع الشـــــــــــــؤون االجتماعية، إدارة لدوالحلول"، الذي نظمته األمانة العامة لجامعة ا

الم 2017نوفمبر 2و 1الثقافة( في القاهرة يومي  . وتناول المؤتمر مســـــــــألة الترويج لثقافة الســـــــــ 
والمواطنة، وتقدير التنوع الثقافي، ومســـاهمة الثقافة في بلوغ أهداف التنمية المســـتدامة  والال عنف
و ، بي ن فيها رؤية األلكســــــــكلمة في الجلســــــــة االفتتاحي ةالمدير العام وألقى  .2030عام البحلول 

دا ك  ألهداف الت نمية المســــتدامة ومســــاهمتها الفاعلة في األجندة العربية لتحقيق هذه األهداف، مؤ 
 حرص المنظ مة على خدمة اإلنسان العربي  والعمل على االرتقاء به. 
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  فعالّيات المرحلة الختامّية للّدورة الّثالثة لجائزة األلكسو الكبرى للّتطبيقات الجّولةرعاية 

قمي  بالجمهوري ة صــــــــحبة معالي أشــــــــرف المدير العام   وزير تكنولوجيا االت صــــــــال واالقتصــــــــاد الر 
ة فعالي ات المرحلة الختامي ة للد ورة الث الثلعلى الحفل االفتتاحي   ،2017نوفمبر  4، يوم الت ونســـــــي ة

لة العربي ة،  امات بمشــــــــــــــالتي لجائزة األلكســـــــــــــو الكبرى للت طبيقات الجو  اركة انطلقت بمدينة الحم 
  .متسابق 1800دولة عربي ة ترش حوا بعد مرحلة تصفيات تنافس فيها نحو  13متسابقين من 

 
 الدورة الّتاسعة والّثالثين للمؤتمر العام لليونسكو

 
بباريس في أعمال الدورة الت اســـــعة والث الثين  2017نوفمبر  06شـــــارك المدير العام يوم اإلثنين 

ارخة التي يتفيها ألقى كلمة بالمناسبة ذك ر و للمؤتمر العام لليونسكو،  عر ض لها باالنتهاكات الص 
عب الفلســــــــــــطيني  تحت االحتالل، وبالمحاوالت المتواصــــــــــــلة لطمس هوي ته ومعالم انتمائه  الشــــــــــــ 
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، داعيا إلى تضــافر مجهودات المجموعة الد ولي ة من أجل الت صــد ي لهذه االعتداءات.  الحضــاري 
ة من كما حث  المدير العام في ســـــــياق آخر على مزيد اهتمام الي ونســـــــكو بالل غة العربي ة وخاصـــــــ 

ادرة عنها ووثائق االجتماعات والن دوات التي تعقدها وفي  .خالل ترجمة التقارير والد راســـات الصـــ 
ة لليونســـــــــــــكو، ثم ن يلقاء ثنائي  جمعه بالســـــــــــــ   ما بلغه  مالمدير العادة إيرينا بوكوفا المديرة العام 

ة، ولي ة من مســـــــــــتويات مرموقالمنظ مة الدهذه خالل فترة إشـــــــــــرافها على  بين المنظمتينالت عاون 
 مشيدا بما بذلته من مجهودات لخدمة اإلنسان وقضاياه العادلة عبر العالم.

 

  المؤتمر الرابع لإلصالح اإلداري والتنمية:

 
 

 19يوم  ،للمنظمةبدعوة من مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، شــــــــــــــارك المدير العام 
في المؤتمر الرابع لإلصـــالح اإلداري والتنمية: "اإلدارة بين القطاعين  ،بأبو ظبي 2017نوفمبر 

الحكومي والخاص: نحو التميز المؤسسي" الذي ينعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد 
ئاسة بدولة اإلمارات الع  .حدةربي ة المت  آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الر 
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 "2017عالّيات اختتام "سنار عاصمة الثقافة اإلسالمية للعام ف

في فعالي ات اختتام مشــروع "ســنار عاصــمة الثقافة ، 2017نوفمبر  22يوم ، شــارك المدير العام
ف معالي النائب األول لرئيس جمهورية اشـــــــــــــر إانطلقت تحت التي  ،"2017اإلســـــــــــــالمية للعام 

الســـودان ورئيس مجلس الوزراء، وحضـــرها معالي وزير الثقافة االتحادية وعدد من الوزراء وقادة 
منظمات إقليمي ة ودولي ة، وحشــــد كبير من أهالي  يوممثلاألحزاب والمنظمات الوطنية، ورؤســــاء 

 .ةعالمي ومتحف وقرية تراثية وسياحي  مدينة سنار. وقد تم خالل الحفل افتتاح مركز ثقافي وا  
 

 المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة

 
وداني ة في المؤتمر اإلسالمي  العاشر لوزراء الثقافة خالل الفترة شارك المدير العام بالعاصمة الس

تحت شـــــعار: "نحو تنمية ثقافي ة مســـــتدامة لمدن المســـــتقبل في  2017نوفمبر  23إلى  21من 
نموي  د فيها الت الزم بين البعدين التوألقى خالل الجلســــــــــة االفتتاحي ة كلمة أك   ،"اإلســــــــــالمي   العالم
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ي ة التي يســــــتحق ها لضــــــمان مســــــتقبل المدن رورة إيالء عنصــــــر االســــــتدامة األهموالث قافي، وضــــــ
 والش عوب. 

 

 المغربّية ملتقى "صياغة رؤى للعمل الثقافي العربي" بمدينة الدار البيضاء بالمملكة

 
 28حت يوم افتتالتي  أشغال ملتقى "صياغة رؤى للعمل الثقافي العربي"شارك المدير العام في 

ادس، ورعى بالدار البيضــــــــاء 2017نوفمبر   هالذي نظمت، هذا الملتقى جاللة الملك محم د الســــــــ 
ام لمؤســـســـة الع المديرحضـــره بالشـــراكة مع وزارة الثقافة واالتصـــال بالمملكة المغربي ة، و لكســـو األ

 .الفكر العربي وعدد هام من المسؤولين والمثقفين والمبدعين من الد ول العربي ة
 

 مجلس التنفيذيلل العادية الثامنة بعد المئة ةدورالالمشاركة في فعاليات 

 

دت صباح انعقالتي ، د المئة للمجلس التنفيذي للمنظمةلدورة العادية الثامنة بعات اجلسحضور 
  .، بمقر المنظمة بتونس2017ديسمبر 12يوم الثالثاء 
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 اليوم العالمي للغة العربية حياء إ

 
 قةالشـــــــــــار -األلكســـــــــــوعن نتائج الدورة األولى لجائزة في فعاليات اإلعالن  شـــــــــــارك المدير العام

، بيةالعر  اليوم العالمي للغةحياء إبمقر اليونســـــــــــــكو بمناســـــــــــــبة  ،للدراســـــــــــــات اللغوية والمعجمية
حضـــور صـــاحب الســـمو الشـــيخ ســـلطان القاســـمي حاكم الشـــارقة والرئيس األعلى لمجمع اللغة بو 

 .والسيدة أودري أزوالي المديرة العامة لليونسكو العربية،
 

 الزيارات
عاني من أزمات وظروف استثنائية، السي ما منها التي تُ ساندة الدول العربية، إن مُ 

ت المنظمة ومجاال عملية للقضايا ذات العالقة بتخص صاتساعدتها في إيجاد حلول ومُ 
من بين أهم أولويات المنظمة في هـــذه هي االرتقاء بمجتمعاتها، ا ، بما يكفل لهعملها

وفي هذا اإلطار، ارتأت المنظمة ممثلة بمديرها العام، تأدية أمتنا. المرحلة من تاريخ 
ل التدارس من خالومتطلباتها احتياجاتها  للتعرف على، العربية زيارات عمل لبعض الدول

، الحكومية والخاصةوالهيئات المنظمات مع مع الوزراء وكبار المسئولين المختصين و 
 :يوكانت على النحو التال
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 زيارة عمل لدولة فلسطين

قام وفد من المنظمة برئاسة المغفور له الدكتور  ة،الفلسطينيلسلطات من اكريمة بدعوة 
الل خ عمل لدولة فلسطين للمنظمة، بزيارةالعام السابق  محارب، المديرعبد اهلل حمد 

 العلميةو  مشاريع التربوية والثقافيةالدعم وهدفت الزيارة إلى  .2017فبراير  23-19الفترة 
فذها لمزيد من المشاريع التي ستناق طالال المنظمةالزيارة كمبادرة من  وأتت، في فلسطين

حيث كان من بين دوافعها إطالق مشروع "بيت  ،في فلسطين، وتحديدا في مدينة القدس
 ث  حااللكسو". كما هدفت الزيارة إلى كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني و 

تم و  .يهيونالصالحتالل ومقاومته الباسلة لشعبها صمود دعم و العرب على زيارة فلسطين 
مقابلة فخامة رئيس السلطة الفلسطينية، ووزراء التربية والتعليم العالي خالل هذه الزيارة 

يحا ورام اهلل أر والخارجية، وزيارة ضريح الشهيد ياسر عرفات ومدن التكنولوجيا والثقافة و 
ولم يتمكن الوفد من زيارة مدينة القدس لعدم موافقة سلطات الخليل وبيت لحم ونابلس. و 

 االحتالل الصهيوني على منح أعضائه تصاريح الدخول.
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 زيارة عمل لجمهورية السودان

إلى معهد الخرطوم الدولي عمل إلى جمهورية الســــــــودان اســــــــتهلها بزيارة أد ى المدير العام زيارة 
وتحاور مع عدد المعهد على ســـــــــــــير العمل بفيها واطلع ، 2017نوفمبر  20يوم للغة العربية، 

ســــــــــــيوية. كما أشــــــــــــرف على اجتماع موســــــــــــع الط لبة القادمين من عديد الد ول اإلفريقي ة واآلمن 
حول البرامج األكــاديميــة والخطط  قــدمــه مــدير المعهــد تقريرواســـــــــــــتمع إلى بــإطــارات المعهــد، 

إعداد على عمل اللجان الفنية المكل فة ب المدير العام اط لعو . والمشـــــروعات المســـــتقبلية التطويرية
معالي وكان له لقاء ب .عليم اللغة العربية وفقا لإلطار األوروبي المشـــــــــــــترك لتعليم اللغاتمنهج ت

. وكــان الل قــاء منــاســـــــــــــبــة عب رت فيهــا الوزيرة عن 2017نوفمبر  21وزيرة التربيــة والتعليم يوم 
ه  ه الجديدة على رأس المنظ مة. ومن جهته توج  ياتها له بالن جاح في مهام  ى إللعام المدير اتمن 

كر والت قدير لما تقدمه لمعهد الخرطوم الد ولي لل غة العربي ة من دعم وما  ،جمهورية الســـودان بالشـــ 
توليه ألنشـــــــطته من عناية، مؤك دا أن  الل غة العربي ة هي حاملة ثقافة األم ة والمعبرة عن وجدانها، 

. وضــــاع الخاصــــةال ســــي ما في الدول العربية ذات األ ،وهو ما يقتضــــي العمل على مزيد نشــــرها
كما عب ر المدير العام للمنظ مة عن تطل عه إلى الت عريف بالد ور الهام الذي يضـــــــــــــطلع به المعهد 

 ي  لبرامجه الطموحة ومشروعاته المستقبلية.ي ا وحشد الد عم المعنوي  والمادإقليمي ا ودول
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 لكة المغربيةمزيارة عمل للم

بزيــارة عمــل إلى المملكــة المغربيــة،  2017بر منوف 29األربعــاء يوم  المــدير العــام للمنظمــةقــام 
لمتعلقة ااســـتعراض جملة من مشـــاريع األلكســـو تم فيه  ،رئيس الحكومة اســـتهلها بلقاء مع معالي

 43التي تضم لته حصيتدوين الرصيد المعرفي العربي وتثمينه ورقمنته وبسطه لفائدة العموم، و ب
ة والت نمويـــةمعـــاجم  8و ،ورقيـــامعجمـــا   .إلكترونيـــة ربـــاعيـــة اللغـــة تغط ي أهم المجـــاالت المعرفيـــ 

تضــــــافة باســــــفيه المدير العام شــــــاد أ واالتصــــــالوزير الثقافة وتواصــــــلت الزيارة بلقاء مع معالي 
امج المنظمة بر لوبدعمها ، صــــياغة رؤى للعمل الثقافي العربي"المملكة المغربي ة ألشــــغال "ملتقى 

ضــــفاء معالي الوزير ومن جانبه، أك د  .ونشــــاطاتها أن  احتضــــان المملكة المغربية لهذا الملتقى وا 
ءة صـــياغة رؤى بن ااهتمامها بد الرعاية الســـامية لجاللة الملك محمد الســـادس على أشـــغاله يجســـ  

، في سياق الت  للعم   .مهيد النعقاد قمة ثقافي ة عربية في األمد المنظورل الثقافي  العربي 
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الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ثم كان للمدير العام لقاء مع ســـــــــــــعادة كاتب 
ســـــــــــــبــل  حــثب، تم فيــه ف بــالتعليم العــالي والبحــث العلميوالتعليم العــالي والبحــث العلمي المكل  
، وتطوير برامج ومنــاهج موحــدة لتــدريس اللغــة العربيــة لغير التعــاون في مجــال البحــث العلمي

أعرب الســــيد كاتب الدولة عن دعم المملكة المغربية للجهود التي تبذلها المنظمة . و بها اطقينالن
نيـة يتعلق بتوثيق المعلومات العلمية والتق فيمافي مجاالت التربية والثقافة والعلوم، وخاصــــــــــــــة 

واختتم المدير  .والمســــاهمة في تحســــين قيمة األبحاث ونشــــر نتائجها ،البحث العلميوالنهوض ب
ع بموظفي إلى مكتب تنســـــــيق التعريبزيارة العام أنشـــــــطته ب ، حيث أشـــــــرف على اجتماع موســـــــ 

لع على أهم مشـــــــــــــــاريعـــه المتعلقـــة بترجمـــة المصـــــــــــــطلح العلمي والتقني المكتـــب وخبرائـــه، واط  
والحضـــــــــاري العام  وتعريبه، وذلك في إطار دعم المصـــــــــطلح العربي الحديث والعناية بوســـــــــائل 

ي إثراء لفة، ويســـــــهم في احتياجات قطاعات المجتمع المختوحصـــــــيلة تطبيقاته بما ُيلب   ،وضـــــــعه
 .قمي  العربيالمحتوى الر 
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  زيارة عمل لجمهورية مصر العربية 

معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. وقد ل، بزيارة 2017ديسمبر  25، يوم المدير العامقام 
لع على أحدث إصداراته التي تتناول أهم  قضايا بموظفي المعهد واط  التقى خالل هذه الزيارة 

ع على تقد م لد المدير العام مكتبة المعهد وقاعاته الدراسية، واط  الوطن العربي المعاصرة. كما تفق  
ارة إلى وفي اليوم التالي، قام بزي العمل في المبنى الجديد للمعهد في مدينة السادس من أكتوبر.

بل سحيث كان في استقباله معالي الوزير، الذي بحث معه  ،التعليم العالي والبحث العلمي وزارة
ر العام لمديكما زار ا التعاون بين المنظمة والمؤسسات والهيئات العلمية واألكاديمية المصرية.

 .جناح المنظمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب
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 )دولة المقر( لجمهورية التونسيةداخل اعمل  زيارات

ديســــــمبر  06ونســــــي ة، الباجي قايد الســــــبســــــي، يوم األربعاء اســــــتقبل فخامة رئيس الجمهورية الت
في تقويــة لمنظمــة ادور  المــدير العــاموأبرز  .بقصـــــــــــــر قرطــاج، المــدير العــام للمنظمــة 2017

ب فخا بالمدير  يةمة رئيس الجمهور الروابط الثقافية والفكرية بين الدول العربية. ومن جانبه، رح 
دا حرص تونس على توفير كــل  الــدعم العــام ، وأعرب عن تمنيــاتــه لــه بــالنجــاح والتوفيق، مؤكــ 

ن ُتعد  ممنظمة الوالمســــاندة له ألداء مهامه في أحســــن الظروف. وشــــد د فخامة الرئيس على أن  
يها لأبرز منظمات العمل العربي المشـــــــترك وأكثرها أهمية بالنظر للدور االســـــــتراتيجي الموكول إ

 .عربيفي النهوض بقطاعات التربية والثقافة والعلوم وفي بلورة مشروع حضاري 

 

 .2017ديسمبر  14معالي رئيس الوزراء بالجمهوري ة الت ونسي ة، يوم كما كانت للمير العام زيارة ل
عالي ورح ب م .شكره لتونس رئاسة وحكومة وشعبا الحتضانها لأللكسو جدد المدير العامحيث 
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، ومؤك دا حرص الحكومة الت ونسي ة على إحاطة توفيقال لهمتمنيا ، الوزراء بالمدير العامرئيس 
نهوض بقطاعات لفي االهام  المنظمة عب ر عن تقديره للد ور ، و عمل المنظ مة بكاف ة متطل بات الن جاح

 .متوازنةعربية التربية والثقافة والعلوم، ومساهمتها في بناء أجيال 

 
ديسمبر  21بالجمهورية التونسية، يوم وزير الشؤون الخارجية وأدى المدير العام زيارة لمعالي 

نوه الوزير بالد ور المهم الذي تلعبه المنظمة في التأسيس لمشروع حضاري عربي قد و  .2017
 .ييقوم على تأصيل الهوية واللغة العربية، مع تكريس االنفتاح على اآلخر ومحاربة التطرف الفكر 

عام عرضا حول المحاور الكبرى لبرنامج عمل المنظمة وتوجهاتها خالل المدير المن جانبه قدم و 
 .وأنشطتهاها حرص على توف ر مبدأي الجدوى والفاعلي ة في خططالالمرحلة القادمة مؤكدا 
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 2017ديسمبر  14يوم الخميس وكانت للمدير العام زيارة لسفارة المملكة العربية السعودية بتونس 
 . سفيرالسعادة حيث استقبله 

 
 

 اللقاءات
 جتماع بموّظفي المنّظمةاال

 

على  ،2017اكتوير  16، يوم المنظمةبمقر   المدير العام، أشرف عمله ته لمهام  بمناسبة مباشر 
اجتماع حضـــــــــــره المدير العام المســـــــــــاعد ومديرو اإلدارات والموظ فون والخبراء. وكان االجتماع 
يصال رسالة األلكسو وتمكينها من تأدية الد ور الحضاري   مناسبة بي ن فيها رؤيته لكيفية تحقيق وا 

ة العربي ة، مؤك دا الحاجة ة إلى المل الذي تضـــــــــــــطلع به في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ األم  ح 
فع من مردودي تها من خالل التوظيف األمثل لمواردها البشــري ة والمالي ة،  تطوير أداء المنظ مة والر 

تعزيز الشـــــــعور باالنتماء. كما أك د المدير العام الحاجة تطوير المهارات و تحل ي بروح الفريق و الو 
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ئيسي  في اعتبارها بيت الخبرة الإلى وضع خط ة ات صالي ة محكمة للت عريف بالمنظ مة وأنشطتها ب ر 
 .مجاالت الت ربية والث قافة والعلوم على مستوى الوطن العربي  

 
 مدير معهد العالم العربي في باريساللقاء ب

 

في الد ورة الت اســـــــعة والث الثين للمؤتمر العام لمنظ مة األمم المتحدة للتربية على هامش مشـــــــاركته 
نوفمبر  7، يوم ااجتماعللمدير العام يونســـــــــــكو( بالعاصـــــــــــمة الفرنســـــــــــي ة، كان الوالعلم والثقافة )

راكة بباريس مدير معهد العالم العربيب ،2017 . وقد تم  خالل االجتماع تباحث ســـبل تعزيز الشـــ 
ة  والت عاون تعل ق بنشـــر ي 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 مشتركة 
 تحمل اسم "جائزة اإلبداع واالبتكار الت قني للباحثين الش ب ان في الوطن العربي".

 
 مدير العام يؤدي اليمين القانونيةال

 
 24لجــامعــة الــدول العربيــة، يوم األحــد  اليمين القــانونيــة أمــام األمين العــامالمــدير العــام أدى 

 .بالقاهرةاألمانة العامة بمقر   2017ديسمبر 
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 االستقباالت 
 المدير العام لأللكسو يستقبل المندوب الّدائم لدولة ليبيا لدى المنّظمة

 

، الذي قام مندوب دولة ليبيا الد ائم لدى المنظ مة ،2017أكتوبر  17اســــــــــــتقبل المدير العام يوم 
. ومبمناســبة مباشــرته لمهام ه مديرا عام ا للمنظ مة العربي ة للت ربية والث قافة والعلبتهنئة المدير العام 

ة  ،لمزيد دعم الت عاون القائم مع دولة ليبيا تطل ع األلكســـــــــوالمدير العام ومن جهته، أك د  وخاصـــــــــ 
 يتعل ق ببناء القدرات وتطوير الس ياسات في مجاالت الت ربية والث قافة والعلوم. فيما

 
 المدير العام يستقبل مدير مكتب اليونسكو اإلقليمّي للتربية ببيروت

 

يونســـــــكو اإلقليمي للتربية مدير مكتب ال 2017أكتوبر  16اســـــــتقبل المدير العام لأللكســـــــو يوم 
أوجه الت عاون القائم حالي ا بين المنظ مة ومكتب اليونســـــــــــــكو  بحثوقد تم  خالل الل قاء  .ببيروت

اإلقليمي للتربية ببيروت، وسبل تعزيز هذا الت عاون وتكثيف األنشطة المشتركة بين الجانبين من 
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ة اإلنســــــــــان األصــــــــــيلة، وأداة رئيســــــــــي   أجل مزيد تطوير الت عليم وتجويده، باعتباره حق ا من حقوق
 لتحقيق الت نمية المستدامة في دول المنطقة.

 
المدير العام يستقبل د. هيفاء أبو غزالة، رئيسة قطاع اإلعالم بالجامعة العربّية

 

فيرة هيفاء 2017ديســمبر  11الحربي، المدير العام لأللكســو، يوم  الدكتوراســتقبل  ، ســعادة الســ 
قطاع اإلعالم بالجامعة العربي ة. وقد تم  خالل الل قاء الت طر ق إلى واقع اإلعالم أبو غزالة، رئيســة 

في منظ مات العمل العربي  المشــــترك، وســــبل تطوير تفاعله مع ما تفرضــــه المســــتجد ات الر اهنة 
مة وتطوير طرق  يات. كما تم  الت أكيد على ضـــــــــــــرورة النهوض بالماد ة اإلعالمي ة المقد  من تحد 

 قنوات تسويقها، حت ى تكون قادرة على المنافسة في ظل  عولمة الس وق اإلعالمي ة.عرضها و 
 

 المدير العام لأللكسو يستقبل وزير الّتعليم بدولة ليبيا

 

بمقر  المنظ مة، معالي وزير التعليم الليبي  2017ديسمبر  15، يوم الجمعة المدير العاماستقبل 
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وقد عب ر  .مندوب ليبيا الد ائم وعضو المجلس الت نفيذي لأللكسو عن دولة ليبيابالذي كان مرفوقا 
ة في مجال بناء  الوزير ه إلى االســـــــــتعانة بخبراتها وخاصـــــــــ  عن ســـــــــعادته بزيارةة المنظ مة، وتطل عة

رافقة مالمدير العام حرصــــــــــــــه على حل الت عليمي ة. ومن جهته، أك د المناهج التربوية لجميع المرا
بيا في مســـــاعيها إلعادة بناء منظومتها الت ربوي ة على أســـــس عصـــــري ة تســـــتجيب للمعايير دولة لي
تم  االت فاق على تنظيم اجتماع تنسيقي  برؤساء اللجان الفن ي ة المكل فة بمراجعة المناهج، و  .الد ولي ة

 .2017ديسمبر  21لمنظ مة يوم امقر  ب
 

 صحفيةاللقاءات ال
 24لقاًء مع قناة فرانس 

 
ضــــــمن برنامجها  24قناة فرانس على ضــــــيفا  2017نوفمبر  07كان المدير العام يوم الث الثاء 

 . ئيســي  جمة مع منســها تكون برامجأن ســتعمل على األلكســو  أنالبرنامج خالل وأكد الحواري  الر 
، ومســتجيبة لحاجيات الد ول األعضــاء في تحقيق الت نمية المســتدامة هاتحد ياتو  متطل بات المرحلة

مل تعالمنظمة أن  بوصــــــون هوي تها وحماية مجتمعاتها من مخاطر الت طر ف واإلرهاب. وأوضــــــح 
من حقوق ه باعتبار عربي على ضـــمان الحق  في ت عليم جي د وثقافة مســـتنيرة لكل  مواطنة ومواطن 

ك باألصـــالة والمحافظة بي  . كما اإلنســـان األســـاســـي ة ن حرص األلكســـو على المواءمة بين الت مســـ 
مات الهوي ة والل غة العربي ة، وبين االنفتاح على شعوب العالم وثقافاته.  على مقو 
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 االتفاقيات ومذكرات التفاهم
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التي  ،اريةالمؤتمرات الوز و  لمجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمةاتنفيذا للقرارات الصــــادرة عن 
لمتخصصة، االمنظمات العربية واإلقليمية والدولية  مععلى ضرورة تعزيز التعاون جميعها تؤكد 

بهدف االســــــتفادة من التجارب والممارســــــات الناجحة، وتوثيق أواصــــــر التعاون مع مؤســــــســــــات 
ها ئرة انتشـــــــــار المجتمع المدني والقطاع الخاص لغرض التعريف بأنشـــــــــطة المنظمة وتوســـــــــيع دا

  والسعي إلقناعها بتحمل تكاليف التنفيذ وتقاسم األعباء المالية لألنشطة مع المنظمة. 
 

يمـانـاومحـاولـة  ي فمجـاالت التربيـة والثقـافـة والعلوم بـأن تطوير األداء واالرتقـاء بالمنظمـة  من وا 
اإلقليمي العربي و الوطن العربي ال يمكن أن يتم دون فتح أبواب التنســـــــــــيق والتعاون مع المحيط 

التعاون العربي ( 2022-2017)للمنظمة جية تيســـــــــــــترالذلك أدرجت خطة العمل اال، والدولي
ضمن أهم آليات العمل لتنفيذ هذه الخطة الطموحة. وقد دأبت المنظمة على تخصيص دولي الو 

  ا.هواعتبرته توجها دائما من توجهاتالجانب نشاطا مستمرا، وبندا من بنود موازنتها، لهذا 
 
الفاعل في المحافل العربية واإلقليمية والدولية ذات  هاحضــــور حرصــــت المنظمة على تأمين قد و 

تبـــادل الخبرات من مك نهـــا واتخـــاذ كـــل التـــدابير واإلجراءات التي ت؛ عملهـــا العالقـــة بمجـــاالت
يصـــاالمنظمة  دور تعزيزبما يكفل واالســـتئناس بالتجارب الناجحة واالســـتفادة منها،   رســـالتهال وا 

ـــــــــرار  مساعدةالرامية إلى  أهدافهاتحقيـــــق و  ـــــ ـــــــــذي القـ ـــــ ـــــ يا والمهتمين بقضاراسمي السياسات ومت خـ
  .في دولنا العربيةالتربية والثقافة والعلوم 

 
اثنتي عدد بإبرام  2017خالل ســـنة ، قامت المنظمة لمواصـــلة هذه التوجهاتوفي إطار ســـعيها 

تفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم مع عدد ا( 5( اتفاقية ومذكرة تفاهم، شــملت خمســة )12عشــرة )
 الســـــــــــــعوديــةالمملكــة العربيــة و العربيــة المتحــدة من اإلمــارات من المنظمــات والهيئــات العربيــة 

( مذكرات تفاهم مع منظمات وهيئات 7فلســــطين، وعدد ســــبعة )دولة و العربية مصــــر جمهورية و 
 تم، ســــــــــاوفرنالشــــــــــعبية الصــــــــــين جمهورية وكندا و  يةمريكالواليات المتحدة األمن ودولية إقليمية 
حول  ويوضح الجدولين التاليين المزيد من التفاصيل رامج واألنشطة.تنفيذ العديد من الببموجبها 

 هذه االتفاقيات والمذكرات.
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 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات وأطراف عربية:
نوع  المعنية  اإلدارة الجهة ر.م

 االتفاق
تاريخ 
 التوقيع

سريان 
 االتفاقية

 أهداف التعاون

1 
مجمع الل ة 
العربية بالشارقة 

 )اإلمارات(

مكتب تنسيق 
 التعريب

مذكرة 
 تعاون

 5لمدة  -
 سنوات 

الشارقة -إطالق جائزة األلكسو
للدراسات الل وية والمعجمية، تمنح كل 

زهم لتمي سنة لمكافأة العلماء والل ويين
 في البحث الل وي والمعجمي.

2 
شركة التعليم 
والتدريب عن 
 بعد )السعودية(

 اتفاق إدارة التربية
28 
 فبراير
2017 

 لم يحدد 

إنشاء منصة تعليمية والتعاون من 
خاللها على تنفيذ بعض المواد التعليمية 
والتدريبية واإلرشادية الخاصة بمبادرة 

لتعليم األطفال العرب في  األلكسو
 مناطق النزاع.

3 

األكاديمية 
العربية للعلوم 
والنقل البحري 

 )مصر(

مكتب المدير 
 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 

المنظمة العربية 
للهالل األحمر 
 والصليب 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 

 من النزاعات والكوارث.تعاني 

جامعة بيرزيت  5
 )فلسطين(

مكتب تنسيق 
 التعريب

مذكرة 
 تفاهم

16 
 ديسمبر
2017 

ديسمبر 
2019  

تنسيق الجهود التي تبذل إلغناء الل ة 
العربية بالمصطلحات الحديثة وتوحيد 
المصطلح العلمي والحضاري في الوطن 

 العربي.
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 وأطراف أجنبية:اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات 
نوع  المعنية  اإلدارة الجهة ر.م

 االتفاق
تاريخ 
 التوقيع

سريان 
 االتفاقية

 أهداف التعاون

1 
معهد العالم العربي  

 )باريس(
مكتب المدير 

 العام

اتفاق 
تعاون 
 تكميلي

 يناير  31
 لم يحدد  2017

تعزيز التعاون الثقافي بين الجانبين من 
تظاهرات ذلك إقامة المعارض وتنظيم 

ثقافية مع تكليف لجنة مشتركة للتنسيق 
 والمتابعة.

2 

 منظمة 
Technovation 
Iridescent 
(USA)  

إدارة 
 المعلومات

مذكرة 
 تفاهم

 مارس  27
2017 

مارس 
2018 

وضع إطار تعاون ومجموعة من 
الخدمات لدعم وتمكين النساء الشابات 
من أن يصبحن قادة ومبدعات داخل 

محاولة حل المشاكل مجتمعاتهن، مع 
باستخدام التكنولوجيا وريادة األعمال 

 في البلدان العربية.

3 
هد التعلم الذكي مع

بجامعة بكين العليا 
 )الصين(

إدارة 
 المعلومات

مذكرة 
 تفاهم

 أبريل 25
2017 

 لم يحدد 

النهوض بالتعلم الذكي واالستخدام 
الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

التعليم، من خالل تسخير في قطاع 
التكنولوجيات الحديثة والموارد التعليمية 

 المفتوحة.

4 
معهد دراسة إدارة 
المعرفة في التربية 

(USA) 

إدارة 
 المعلومات

مذكرة 
 تفاهم

 أبريل 25
 لم يحدد  2017

إنشاء "منصة مركزية لأللكسو" للموارد 
التعليمية المفتوحة، وذلك ب اية تعزيز 

الموارد التعليمية المفتوحة في استخدام 
 العالم العربي.

شركة هواوي  5
Huawie )مذكرة  إدارة العلوم )الصين

 تفاهم
 يونيو 8

2017 
أغسطس 
2018 

تعزيز المعرفة والقدرة وتنمية البنى 
 األساسية في مجال التكنولوجيا.

6 

معهد مهندسي 
الكهرباء 

واإللكترونيات 
IEEE (USA) 

مذكرة  إدارة العلوم
 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) 

إدارة 
 المعلومات

مذكرة 
 تفاهم

29 
 أغسطس
2017 

أغسطس 
2020 

ومجموعة من وضع إطار تعاون 
الخدمات لتعزيز واالشتراك في تنمية 
المعرفة والموارد والتكنولوجيات الخاصة 

 بالتعلم المفتوح والتعليم عن بعد.
 

 


