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 مقدمة: 

م( بقدٍر عاٍل 7177-7102ة العمل المستقبلي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )خطحظى مشروع وضع 

قًا من التزام المنظمة بالتخطيط الواعي، ورسم السياسات التربوية من األدهمية والعمل وفقًا لآلمال المعقودة عليها؛ انطال

والثقافية والعلمية التي تعكس رسالة المنظمة وأدهدافها االستراتيجية المستقبلية في مجاالت التربية والثقافة والعلوم كون 

ل خبراتها وتجاربها، وينظم ُسبل المنظمة بيت الخبرة العربي األول للدول األعضاء الذي يعمل على تنسيق أعمالها وتباد

التعاون الجماعي فيما بينها ويستجيب الحتياجاتها من حيث الدعم والمساندة لتجاوز المعوقات والتحديات التي قد 

تعترضها، أو إلتاحة المجال للتعريف بإنتاجيتها وتحفيزدها على االبتكار والتطوير لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة 

 دول العالم بمجاالت التربية والثقافة والعلوم.في مختلف 

ذلك العمل الفكري الفني الموجه الذي يوضح العالقة بين كافة  ة العمل المستقبلي للمنظمةخطويُعد اإلطار العام ل

ة من حيث األدهدا  ومنهجية العمل وخطوات التنفيذ ومراحلها من جمع للبيانات والمعلومات وعمليات خطجوانب ال

اإلطار العام ف ة وبنائها في صورتها النهائية وما تتضمنه من برامج ومشروعات،خطل واالستنتاج وصوالً لوضع الالتحلي

 ت فيهددحُ ناء منظم من األفكار والمفادهيم ب من خاللة وبرامجها خطصورة كلية للمراحل الممكنة إلعداد الللخطة يقدم 

الدول األعضاء منهجيتها للوصول إلى تحقيق أدهدافها وتطلعات ة وأدهدافها وخطالممارسات الخاصة بمشروع إعداد ال

ة العمل المستقبلي للمنظمة وبرامجها وكيفية بنائها خطل اإلطار العام في فقراته تأطيًرا ووصفًا عاًما لشك  و، والمنظمة

الممارسات أفضل التجارب العالمية وومراجعة الخطط السابقة للمنظمة والوقو  على وتصميمها في ضوء تشخيص 

 الدولية للمنظمات المشابهة.

 ة:خطلالعامة لدهدا  األ -6

لك للمعار  تفي بناء اإلنسان القادر على معايشة عصره والممإلى تحقيق طموحات الوطن العربي خطة التهد  

 الل :ذلك من خ، ووطنهمجتمعه وبناء ذاته والمشاركة الفعالة في تنمية  التي تمكنه من المهارات والقيم المزود بو

المعاصرة أدوات و العلوم والتقانة جعل التربية والثقافة دعم قدرات المنظمة وإمكاناتها لتعزيز دوردها في  -أ 

 فاعلة.

 مساعدة الدول األعضاء في تطوير مؤسساتها التعليمية والثقافية والعلمية. -ب 

 لثقافة والعلوم.دعم جهود الدول األعضاء في عملية حل المشكالت التي تعاني منها حقول التربية وا -ج 

 تحقيق التعاون بين دول المنظمة في العمل العربي المشترك في مجاالت التربية والثقافة والعلوم. -د 

 إقامة الشراكات مع المنظمات والمؤسسات ذات الصلة في مجاالت التربية والعلوم والثقافة. -دهـ 

ذات  وات التواصل مع مؤسسات المجتمعتوفير البرامج واآلليات التي تساعد الدول األعضاء على فتح قنو ـ 

 الصلة . 

 دارات المنظمة ومراكزدها المتخصصة.إتحقيق التعاون والتنسيق بين ز ـ 
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 ة العمل المستقبلي للمنظمة:خطات موجه   -5

الموجهات الفكرية والتخطيطية والتنفيذية إضافة إلى العديد من  على ة العمل المستقبلي للمنظمةخطاعتمدت 

 وما يتضمنه من تحديات وصعوبات، وتتضح تلك الموجهات في اآلتي: ط بالواقعموجهات ترتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ومصادردهاة خطالمرجعيات  -4

الرئيسة وأولويات العمل فيها،  منها أدهدافها قتتُ شاوالمصادر التي عة من المرجعيات ة إلى مجموخطال تستندا

 فيما يلي: تتمثلو

 ميثاق الوحدة الثقافية العربية. -أ 

 دستور المنظمة.  -ب 

 ط الصادرة عن المنظمة.خطاالستراتيجيات وال -ج 

 ة تطوير التعليم في الوطن العربي.خط -د 

 مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة. -دهـ

 ة العمل المستقبلي وموجهات برامجها.خطالمالمح األساسية ل -و 

 ط السابقة.خطنتائج تقويم ال -ز 

 تواجه الدول العربية، وتواجه المنظمة في أداء مهامها المنوطة بها. التحديات والصعوبات التي -ح 

 موجهات فكرية
 ردها ووثائقها.مرجعيات المنظمة ودستو -أ 

 المالمح األساسية لخطة العمل المستقبلي. -ب 

 األفكار النظرية والعملية لكل مجال من مجاالت عمل المنظمة. -ج 

 

 موجهات ترتبط بالواقع

 التحديات والصعوبات. -أ 

 التطلعات المستقاة من الدول األعضاء والمنظمة. -ب 

 اإلمكانات المتاحة لدى الدول األعضاء والمنظمة. -ج 

 

طيطيةموجهات تخ  

 وضوح األدهدا . -أ 

 . منهجية العمل -ب 

 منهجية بناء البرامج وتصميمها. -ج 

 موجهات تنفيذية

 آليات تنفيذ البرامج. -أ 

 العمل المشترك. -ب 

 آليات المتابعة والتقويم. -ج 
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 أفضل التجارب العالمية والممارسات العربية والدولية في مجاالت عمل المنظمة. -ط 

 مرئيات المنظمة وتوجهات إداراتها المختلفة والمراكز التابعة لها. -ي 

 مرئيات الدول األعضاء وتوجهات لجانها الوطنية. -ك 

 :اآلتيبالعديد من المراحل كما يتضح من الشكل  ة وبنائهاخطالملية تصميم مرت عودهذا 
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عمليات بين كافة إدارات المنظمة والمراكز التابعة لها في  التكامليالعمل الجماعي  تفعيل على التركيزتم وقد  

ة خطالمرجوة من برامج ال تحقيق النتائج؛ لضمان ومتابعتها وتقويمها ةخطالبرامج واألنشطة المتضمنة في التنفيذ 

 :اآلتيالمختلفة كما يتضح من الشكل وأنشطتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحديات والصعوبات: -3

، وما يواجهه يتحديات، تمثل مجموعة معقدة ومتشابكة ، كان لها أثر كبير على واقعنا العرب ييواجه وطننا العرب

الحياة المختلفة، وتكون نابعة من البيئة المحلية  يمناح يف من تطورات أو متغيرات فكرية وثقافية واجتماعية واقتصادية

 .  يا تنعكس آثاره على مستقبل الوطن العربا أو تهديدً أو الدولية، وتشكل خطرً 

 يدهذه الخطة، بحيث تكون البرامج واألنشطة الت يتعكسها ف يوقد رؤى أن يتم رصد دهذه التحديات واألخطار الت

 منها :  يالخطة دهادفة لمواجهة دهذه التحديات التتنفذدها المنظمة خالل سنوات 

 التحديات: 3-6

 التحدي الفكري والثقافي: 3-6-6
 

كان آخردها اإلسالم، كما مثل  يبمكانة روحية وتاريخية ، فأرضه مهبط الديانات السماوية ، الت ييحظى الوطن العرب

توسط العالم ، يربط بين أبنائه التاريخ والدين ي يموقع جغراف يحقب زمنية مساحة واحدة متصلة ف يف يالوطن العرب

بصورة مشرقة على مدى عصور متعاقبة  يإبراز دهذا الوطن العرب يووحدة اللغة والتراث ...وغيردها، وكان لذلك أثره ف

ت الرادهن تجعله أمام تحد كبير ، من خالل جملة من المعطيا يازددهرت فيها الحضارة العربية، إذا قورنت بالواقع العرب

 منها : 
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تعانى منها بعض الدول ، واألفكار السلبية وما تحمله من صورة خاطئة  يلصراعات والمشكالت الداخلية التا ( أ

 . يالعرب يالمركب الثقاف ينتج عنها حركات التطر  والغلو ما كان له أثر كبير ف عن اآلخر والعالقة معه ، ما

 يبدءا من زرع كيانات دخيله ف يالعرب يمن القوموأثردها على األ ياألخطار الخارجية على الوطن العرب ( ب

وحمايتها ودعمها ، وانتهاءا بمحاوالت متكررة لتقسيم الدول العربية واجتزاء بعض  يمفصل الوطن العرب

 لتصبح غير عربية . هاأطراف

احة الحرية و امقدمتها فلسطين، وإبراز دولة االحتالل على أنه يالعربية ، ف ياالحتالل المستمر لبعض األراض ( ج

والديمقراطية في وسط الوطن العربي الذى ترتسم عنه صورة ذدهنية تسود العالم اليوم فتجعله ضمن الدول 

 المتخلفة . 

 تعانيه من مشكالت يتعلق بعضها في صورتها السلبية لدى الذات واآلخر ، . مفهوم الهوية العربية وما ( د

لة الركود في بعض جوانبها ، مما أضعف المركب الثقافي التذبذب في الحركة الثقافية ، وإن لم تصل إلى حا ( ه

 بشكل عام .

 واقع اللغة العربية ، وما تعانيه في تعليمها ونقلها أو التحدث بها على المستوى العام . ( و

 القدرة على تحقيق التوازن بين الثقافة العربية السائدة والثقافة الوافدة ، وما تحمله من مضامين وقيم واتجادهات . ( ز

 وز مفادهيم الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان .بر ( ح

 

 االقتصادي واالجتماعي: تحديال 3-6-5
 

مطرد ، ومن المفترض إذا ما تم استثمار تلك  ييحظى الوطن العربي بكثرة وتنوع في موارده الطبيعية ، ونمو سكان

قوة للوطن العربي ، إال أن دهناك في الواقع  الموارد الطبيعية والبشرية بالصورة السليمة،  أن يعود بالنفع و يمثل مصدر

 العربي العديد من التحديات االقتصادية واالجتماعية  التي تواجه الوطن العربي ومنها :

 تعمق مشكالت التنمية مما اثر على نهضة وتقدم الدول العربية رغم وجود خطط تنموية خالل العقود الماضية  -أ 

دها على سلع اقتصادية ناضبة، وسيادة النمط االستهالكي وانحسار النمط اعتماد بعض الدول العربية في اقتصاد -ب 

 اإلنتاجي.

تيجة  معاناة بعض الدول العربية نالعربي،  يوجود ضغوط خارجية ذات تأثيرات على مسيرة التكامل االقتصاد -ج 

 التصدير.من الديون المتراكمة، واختالل الميزان التجاري للبعض اآلخر  لتفوق  نسبة االستيراد على 

 انتشار ظادهرة الفقر والعوز لدى شعوب بعض الدول العربية. -د 

 العادات والتقاليد السلبية التي الزالت تؤثر في الحركة االجتماعية والتطورية في بعض الدول العربية. دهـ ـ 

وارد المحدودة  في النمو السكاني المتزايد ، مع عدم القدرة على االستثمار الجيد لها ،  مما شكل ضغطاً على الم و ـ

 بعض الدول العربية.

 



 

 

 (م7177 - 7102) للمنظمة المستقبلي العمل خطة         

 61 

 :الفجوة العلمية والتقانية والمعلوماتية  3-6-4

 

 من أدهم التحديات التي يتعين على الخطة أن تعمل على مواجهتها نتيجة لآلتي:  

 وتطبيقاته في مختلف المجاالت الحياتية . مجاالت البحث العلمي في التطور المتنامي -أ 

 المجاالت العلمية وإتاحتها  بشروط صارمة  .  التطبيقات الحديثة في -ب 

 .والقدرة التنافسية  التطورات المعرفية في جميع المجاالت العلمية -ج 

 منتجات التقانة المعاصرة . -د 

 

 تحدي القيم والهوية والمواطنة :  3-6-3

 

إلنساني حول الهوية للتربية والثقافة دور كبير في بناء الهوية والمواطنة، بل أنها األبرز في تشكيل الوعي ا

 في دهذا المجال ويتضح ذلك باالتي:وال شك أن الوطن العربي يواجه تحديات  ،الذاتية أو الجماعية والهوية الوطنية

 .والفاعلإبراز معالم الهوية الوطنية بشكلها االيجابي والصحيح      -أ 

 لفضاء العربي.تعزيز قيم المواطنة ومن أدهمها االنتماء والوالء بالتدرج في العرض إلى ا -ب 

انغالق حول الذات أو  التمادهي  دهناكتحقيق التوازن بين مفهوم المواطنة القطرية والعالمية حتى ال يكون  -ج 

 والذوبان في المواطنة العالمية.

 اختالل منظومة نسق القيم بمكوناتها كافة . -د 

 

 التحدي التربوي والتعليمي : 3-6-2

 : ودهذا يعود لالتي ،حديات مشروع الخطةيمثل التحدي التربوي والتعليمي أحد أدهم ت

 تفشى األمية رغم الجهود المستمرة .  -أ 

 المتسارع  في مجال الفكر التربوي وما برز عنه من نظريات تربوية. التطور  -ب 

 ظهور مفهوم الشراكة المجتمعية في العملية التعليمية.  -ج 

 العملية التعليمية.ب هالتطور التكنولوجي وارتباط  -د 

 البيئة المدرسية(. -المنهج –المتعلم  –المعلم  –المستمرة في مجاالت المنظومة التعليمية ) اإلدارة التغيرات دهـ ـ 
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 الصعوبات:المعوقات و 3-5
 

نجد أن دهناك ، باإلضافة للجهود التي بذلتها والزالت تبذلها، مرور عقود طويلة على مهمة المنظمةمن بالرغم 

ت بشكل أو بآخر على عمل المنظمة وقدرتها على التأثير في العمل التربوي بعض المعوقات والصعوبات التي أثر

األعضاء، والتي تم والصعوبات منها ما يتعلق بالمنظمة ذاتها ومنها ما يتعلق ببعض الدول المعوقات ودهذه ،  والثقافي

 تي:اآلرصددها في 

 في مما أعاق االستفادة منها.برامج المنظمة وأنشطتها االدهتمام الكااألعضاء عدم إيالء بعض الدول  -أ 

القصور في التنسيق بين الدول األعضاء في تنفيذ برامج المنظمة لوجود برامج اخرى ضمن برامجها  -ب 

 البنك الدولي ... (. -المحلية أو ضمن برامج بعض المنظمات المماثلة ) اليونسكو 

واالنفتاح على مؤسسات المجتمع  إلى عدم التوسع في البرامج والمشروعات تقلة مصادر التمويل والتي أد -ج 

 المدني والقطاع الخاص واألدهلي .

 غياب سلم أولويات برامج المنظمة ومشروعاتها . -د 

 ضعف العناية بصفة خاصة بالبرامج التي تُعنى بتجسيد الهوية العربية، والتعاون العربي المشترك.دهـ ـ 

 القصور في التسويق الجيد لبرامج المنظمة وأنشطتها. -و 

 قصور اإلشرا  الجيد على برامج المنظمة وتقويمها. -ز 

نقص المعلومات الخاصة بكثير من البرامج والمشروعات المقترحة والتي تقوم المنظمة بإرسالها للدول  -ح 

 األعضاء ، مما أدى إلى إرباك آلية التواصل الفعال مع الجهات المرشحة داخل الدولة .

ئج المتابعات الدورية ومؤشراتها التي تقوم بها اللجان المكلفة بالمتابعة ضعف تزويد الدول األعضاء بنتاط ـ 

 والتقويم .

 قلة الكادر البشري المؤدهل الالزم لعمليات البرمجة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم.ي ـ 

 دول األعضاء .غياب التنسيق الجيد مع اللجان الوطنية باعتباردها حلقة االتصال مع الجهات المختصة بالك ـ 

 حاجة المنظمة إلى العمل على تطوير دهيكليتها .ل ـ 

 

 الفرص والُممكنات: -2

التي ترسمها التحديات والصعوبات التي تواجه المنظمة إال أن النظرة  غير المناسبةعلى الرغم من الصورة 

الذي يمتلك من الفرص  العربي المشترك العملفي إطار تلك التحديات مواجهة لى د اآلمال في القدرة عالتفاؤلية حيالها تول  

والممكنات ما يجعل بمقدور المنظمة أن تجعل تلك التحديات تاريًخا يُحكى في مقدرة األمة العربية على مواجهة أية 

أدهم تلك الفرص والممكنات وتتضح والتغلب على أية صعوبات مهما اشتد ت حدتها،  ،تحديات مهما كانت جسامتها

 فيما يأتي: للمنظمة المتاحة
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 .ةالعربي الدولالخالفات بين بعض  لتسويةالتي تسعى و ،دورية واللقاءات الثنائيةاالجتماعات ال -أ 

 ،العربيوطننا هات شعبية عارمة في والتي تعبر عنها توج   ،الرغبة الصادقة المتنامية في المواجهة والتغيير -ب 

ت جماعية تضمن تطبيق ما يتم التوافق عليه من خالل مؤسسا العمل العربي المشتركوالراغبة في تفعيل 

 وتحقيقه من قِبل غالبية الدول العربية.

العربي التي تعمل على تنبيه الجميع باألخطار الُمحدقة باألمة العربية دول الوطن الكتابات الفكرية المستنيرة في  -ج 

 في ضوء المخططات العالمية.

واللغة والتراث والحضارة  الدينوالمتمثلة في: وحدة  شتركالعمل العربي المتوافر العناصر التي تكفل نجاح  -د 

والتاريخ واالمتداد الجغرافي الذي يجعل األمة العربية كيانًا واحًدا متميًزا يجمع بين أبنائه في نسيج واحد على 

 مر العصور.

قسى التحديات وأدق الدروس المستفادة من المعطيات التاريخية التي أثبتت قدرة األمة العربية على تجاوز أ -دهـ

 واألزمات مهما طالت ِحقبتها. ،الصعوبات

توظيفها ن حسِ واُ استثماردها  اإلمكانات البشرية والمادية وموارد الثروة المتاحة التي تُمثل مصدر قوة إذا ما أُتيح -و 

 وتعبئتها في مواجهة التحديات.

ا يغذي مشروعات النهضة العربية الشاملة الذي يُمثل زادً و ،المخزون الفكري والثقافي والحضاري لألمة العربية -ز 

 وبرامجها.

العربي حققت قدًرا من النهضة والتطور في مجاالت عديدة يمكن  دول الوطنوجود نماذج وتجارب ناجحة في  -ح 

 أن يُستفاد منها في إعداد مالمح النهضة العربية الشاملة.

عاون من أجل المواجهة وتحقيق التطور يمكن أن تتشارك وتت بالعمل العربي المشتركوجود مؤسسات تُعنى  -ط 

 والنهضة العربية.

 :ة العمل المستقبلي للمنظمةخطإعداد  مرتكزات -1

، من جملة التحديات والصعوبات سالفة الذكر ومن األدهدا  7177 – 7102انطلقت خطة العمل المستقبلي 

اصة على المالمح األساسية لإلطار ، ومن مرئيات الدول األعضاء، وبصفة خوردهاالرئيسية للمنظمة كما ورد في دست

 ( ودهي التالية :7104العام لخطة العمل المستقبلي التي اعتمددها المؤتمر العام في دورته الثانية والعشرين )مايو 

 :لإلطار العام لخطة العمل المستقبليالمالمح األساسية  1-6

 74: 77الفترة من  خالل الخرطوم بمدينة الثالث اجتماعها في للمنظمة المستقبلي العمل خطة إعداد لجنةأقرت 

هات لبرامجها المتوقعة، ابة موج  ، والتي تُعد بمثة العمل المستقبليخطمجموعة من المالمح األساسية ل م7104يناير 

 :ة في النقاط اآلتيةخطتلك المالمح األساسية لل تتمثلو

 :المشتركة بين القطاعاتة المالمح العام 1-6-6

لثقافة وجودهر الهوية بما في ذلك دعم اباعتباردها حاملة  ؛غة العربية في مختلف مجاالت الحياةتعزيز مكانة الل -أ 

 الهيئات العربية المعنية بنشر اللغة العربية في الدول األجنبية.

، وكذلك في الدول العربية ذات األوضاع في فلسطينالمشروعات التربوية والثقافية االستمرار في دعم  -ب 

 الخاصة.
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 لمرأة والشباب والعناية بالطفولة المبكرة.تمكين ا -ج 

 بما يعزز من مكانته االجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.وتطوير دهيكليته؛  االدهتمام بالتعليم الفني والمهني -د 

 سهم في التنمية الشاملة.انتهاج أنماط غير تقليدية لتعليم الكبار بما يُ  -دهـ

 حلة األزمات وما بعد األزمات في مجاالت عمل المنظمة. اعتماد برنامج عمل إلدارة األوضاع في مر -و 

 االدهتمام بالدراسات االستشرافية لمواجهة التغيرات والتحوالت المتالحقة. -ز 

والتوسع في الترجمة من اللغة العربية وإليها، وتعزيز تعليم  تعزيز االنفتاح والتواصل مع الحضارات األخرى -ح 

 ي ذلك الجاليات األجنبية المقيمة في البالد العربية.بما ف العربية للناطقين بغيردها اللغة

 المواطن العربي. ىاالدهتمام بالثقافة الرقمية لد -ط 

 تعزيز عالقة المنظمة مع الجاليات العربية خارج الوطن العربي. -ي 

ي مات والمؤسسات اإلقليمية والدولية في مجاالت عمل المنظمة، وتبن  ظتعزيز الشراكة مع الدول والمن -ك 

 .الرائدة ونشردها التجارب

من شبكات التواصل االجتماعي في مختلف مجاالت  واالستفادةالمعلومات واالتصال،  تقاناتتعزيز استخدام  -ل 

 عمل المنظمة.

 .تهااعتماد معايير الجودة في مختلف برامج المنظمة وأنشط -م 

 أدهدا  الخطة.بما يعزز قدراتها وقدرات العاملين بها، ويحقق  ها؛آليات عملوالمنظمة دهيكل طوير ت -ن 

 إنشاء مرصد األلكسو لتغطية كافة مجاالت عمل المنظمة. -س 

 االرتقاء بوسائل النشر، ودور المنظمة في مختلف مجاالت عملها وإنتاج الفكر العربي. -ع 

 إشراك المجتمع المدني والجمعيات األدهلية والمنظمات غير الحكومية في أنشطة المنظمة. -  

 المالمح القطاعية: 6-0-7 

 والتعليم: في مجال التربية 6-0-7-0

االستمرار في تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي وفقاً للمواعيد المقررة لها مع إعطاء أولوية قصوى  -أ 

في المسارات  ذوي اإلعاقةاألشخاص ، وإدماج لم التعليميوالتسريع بإدراج مرحلة ما قبل المدرسة في السُ 

 التعليمية.

 .والرياضة المدرسية التربية البدنية،و التربية القيميةية ولتربية األسرباعناية ال -ب 

، وتعظيم االستفادة من نتائج تطوير التعليم العام بالوطن العربيتجويد آليات التنفيذ والتقييم والمتابعة لخطة  -ج 

 تقويم المرحلة األولى من الخطة.

 .ة العربيةيظم التعليماالدهتمام باألبعاد الثقافية والتثقيف االجتماعي في النُ  -د 

 تعزيز قيم المواطنة واالنتماء للهوية العربية. -دهـ

 



 

 

 (م7177 - 7102) للمنظمة المستقبلي العمل خطة         

 63 

 

 

 

 :والتراث في مجال الثقافة  6-0-7-7

تعزيز الشراكة بين المؤسسات المعنية بالشؤون الثقافية في الوطن العربي، ومواصلة الجهود إلقامة السوق  -أ 

 الثقافية العربية المشتركة.

 والمهتمين بالشؤون الثقافية العربية على المستوى الدولي.تعزيز التواصل بين المثقفين العرب  -ب 

 الدوللمنتجات الثقافية، واالنفتاح على اإلنتاج الفكري في كافة اوتطوير منظومة عربية للملكية الفكرية  -ج 

 العربية.

 .، واالدهتمام بثقافة الطفل العربيونشردها ونبذ التطر  والعنفتعزيز مفادهيم ثقافة السالم  -د 

 ورقمنتها ا في إثراء شخصية اإلنسان في الوطن العربي،موإبراز دورده التراث والمعار  التقليديةحماية  -دهـ

 ومة التنمية المستدامة.ظوتوظيفها في من

 ها العمراني.جلى ذاكرة المدينة التاريخية ونسيتعزيز جهود الحفاظ ع -و 

 ضبط والحفظ واإلتاحة.وبخاصة في مجال ال ،تنسيق السياسات العربية تجاه الحفاظ على المخطوط -ز 

 في مجال العلوم والبحث العلمي: 6-0-7-3

 هاوتوطين الحديثة التقاناتتعزيز دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية العربية، ودعم المساعي لنقل  -أ 

 .كاربتاالمنظومة وبناء 

تملة للتغيرات المناخية وتنمية الوعي البيئي، ومجابهة اآلثار المح جهود الحفاظ على الموارد المائيةدعم  -ب 

 والتوسع في استغالل الطاقات النظيفة.

 .تقانةوالالتركيز على القضايا المتعلقة بالتداعيات األخالقية لتطبيقات العلوم  -ج 

 .شبابال العناية بنشر الثقافة العلمية والتوعية بقضايا العلم واكتشافاته، وتشجيع الباحثين -د 

 ال:في مجال المعلومات واالتص  6-0-7-4 

 .واالرتقاء به نات المعلومات واالتصال في تحسين أداء المنظمةاتوظيف تق -أ 

 ات الحديثة.انتطوير برامج المنظمة وأنشطتها في مختلف مجاالت عملها باستخدام التق -ب 

 :عمل المراكز الخارجية في مجال  6-0-7-5

 تحديث سياسات وضع المعاجم العربية ونشردها. -أ 

 األساسية في مجال التعليم العالي.المراجع ترجمة التركيز على  -ب 

 االدهتمام بالدراسات االستراتيجية في المجاالت التي تهم األمة العربية؛ بما يواكب التغيرات الجديدة. -ج 

 السعي إلى تأمين االعترا  ومعادلة الشهادات والدرجات العلمية في الدول العربية. -د 

 .للناطقين بغيردهاالجهود الهادفة لتعليم اللغة العربية وتعزيز  ،الحفاظ على المخطوطات العربية ورقمنتها -دهـ
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 نتائج مستخلصة من واقع دراسات حاله : 1-5

 

طة العمل المستقبلي ، خالل مراحل إعداد وبناء الخطة تم إجراء بعض الدراسات بهد  االستفادة بنتائجها في صياغة خ

 :   ومنها ما يلي

 فيذه منها .تم تن الخطط السابقة للمنظمة وتقييم ما . أ

 أدهم الرؤى والتوجهات العالمية المعاصرة للمنظمات الدولية . . ب

 الوضع الرادهن بشكل تحليلي مفصل . . ج

 

 ومن واقع دهذه الدراسات تم استخالص عدد من النتائج لمراعاتها في صياغة الخطة ، والتي يمكن إيجازدها فيما يلى :

 قضايا االستراتيجية .العناية بالبرامج الكبرى التي تتمحور حول معالجة ال .1

والنتائج المتوقعة االدهتمام بصياغة برامج الخطة لتكون محددة األدهدا  والمدة الزمنية الالزمة للتنفيذ  .2

 .منها  

 بين إدارات المنظمة تحقيقا لشمولية األداء .  فيذ برامج الخطة وفق أسلوب تشاركيتن .3

 منظمة والدولة .تأكيد دور اللجان الوطنية بوصفها قناة التواصل بين ال .4

 .وتجاربهم دعم تنفيذ البرامج بالخبراء الدوليين لالستفادة من خبراتهم  .5

 السعي إلى توفير موارد مالية من خارج الموازنة من المانحين . .6

 زيادة التعاون بين المنظمة والدول األعضاء . .7

 ات المنظمة .ورفع مستوى التنسيق بينها وبين إدار، مضاعفة االدهتمام بالمراكز الخارجية  .8

 .، واألشخاص ذوى اإلعاقة وتطوير برامج تعليم الكبار ، مواصلة الجهود في مكافحة األمية  .9

 ها .مزيادة االدهتمام في اللغة العربية من حيث نشردها وتعلي .11

 العناية بالمواطنة وما يتصل بها من مهارات وسلوكيات . .11

 متعلمين وتعزز قيم االنتماء والهوية العربية.تعزيز التربية الصحيحة التي تشكل الوعي الوطني لدى ال .12

واالستمرار في إقامة الشراكات والمشروعات البينية بين ، تعزيز القناعة بالعمل العربي المشترك  .13

 الدول األعضاء في مختلف المجاالت .

 واالعتماد عليها عند وضع خطط المنظمة .، التركيز على الدراسات االستشرافية  .14

 قانة في تحسين عمل المنظمة ورفع كفاءة أدائها تعزيز توظيف الت .15

 قضايا التنمية .بوتعزيز دور البحث العلمي ، وربطه  ، نشر الثقافة العلمية .16

 وتطوير منظومة التعليم والتدريب في المجال المهني والفني .، رفع مكانة العمل الفني والمهني  .17



 

 

 (م7177 - 7102) للمنظمة المستقبلي العمل خطة         

 61 

بين المؤسسات والهيئات والجامعات مواصلة الجهود في مجاالت استحداث ودعم شبكات التواصل  .18

 والمراكز البحثية .

 .، وتيسير نشردها وتعميمها االدهتمام بالبرامج التطبيقية الرائدة في الدول األعضاء  .19

مشاركة الدول األعضاء في مختلف مراحل إعداد الخطة واختيار البرامج ، وأيضا في مجال المتابعة  .21

 والتقويم وقياس األداء .

 ألعضاء بإنشاء االتحادات والجمعيات المتخصصة في مجاالت عمل المنظمة .تشجيع الدول ا .21

 وضع خطة إعالمية للتعريف ببرامج المنظمة وما تنفذه خالل سنوات الخطة . .22

 

 ة:خطالاعتبارات تحديد أولويات  -2

 

 دهاب تحديدتطليمثل صعوبة بالغة تا جميًعا في آن واحد مأو مجتمع وحل مشكالته تلبية احتياجات أي منظمةإن 

عة مجمو تم تحديد وترتيبها حسب األولوية، ومشاركة كافة األطرا  ومتخذي القرار في تحديد تلك األولويات، ومن ثم  

 ة وبرامجها المتوقعة ومنها:خطلمن االعتبارات ذات األدهمية لتحديد أولويات ا

 المنظمة.وء وتطلعات الدول األعضاأدهمية البرامج ومدى فعاليتها وتلبيتها الحتياجات  -أ 

 .هادهم حولؤالفئات المستفيدة من البرامج وآرا -ب 

إمكانية التطبيق، وتتضمن: التكلفة والموارد المتوفرة والالزمة، ومصادر الدعم الفني والتنظيمي والمادي  -ج 

 وآليات التنفيذ.

 احتياجات المنظمة وقطاعاتها وإداراتها المختلفة. -د 

 .ةقدرات المنظمو إمكانات الدول األعضاء  -دهـ

معين حسب أدهميتها؛ مما يسمح باتخاذ  نسقوعليه فإن تحديد األولويات دهي طريقة إلعادة ترتيب األمور في 

 مكانات المتوفرة والبرامج واألنشطة المتنوعة.القرارات التي تتطلب تنظيًما، أو ترتيبًا معينًا يأخذ في الحسبان كافة اإل
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 برامجها: ة وتصميم خطالاعتبارات وضع  -8

 

 ة وتصميم برامجها، والتي تتضح في:خطالبناء  االعتبارات فيمجموعة من تم األخذ ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واقع الدول األعضاء وتطلعاتها
لطموحات الدول األعضاء  وبرامجها المقترحة ة العملخطتلبية 

مكاناتها وقدراتها المالية ا لواقعها وإواحتياجاتها، كل دولة وفقً 

 والبشرية والتنظيمية.

 

 إمكانات المنظمة 
 

 إلمكانات المنظمة المالية والبشرية والتنظيمية.ة العمل خط مواءمة

 القابلية للتطبيق والتنفيذ
 

واقعية الخطة وبرامجها وقابليتها للتطبيق والتنفيذ الفعلي على أرض 

 الواقع.

 

للقياس والمتابعة القابلية 

 والتقويم

إمكانية متابعة تنفيذ الخطة وبرامجها وقياس مخرجاتها ومدى تحقق 

أدهدافها، وإجراء التقويم الالزم وفق آليات ومعايير واضحة ومحددة؛ 

 لتحقيق األدهدا  المرجوة.
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ة في صورتها النهائية وترجمتها إلى مجموعة من البرامج واألنشطة الفاعلة خطالوضع  وبناًء على ما سبق تم

 خطوات نموذج التطوير: وفقًا للشكل اآلتي الذي يوضح والقابلة للتنفيذ على أرض الواقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البرامج ة، وترجمتها لمجموعة من خطومن خالل دهذا النموذج تم تحديد الممكنات التي تُعد أساًسا لبناء ال

ة وتصميم برامجها خطالبناء م تنفيذ كافة مراحل وقد ت ،لتي سيتم تنفيذدها بالدول األعضاءتطبيقات االنشاطات والو

ناخ من االلتزام والتواصل في مُ  قبل اعتماددها تهاوأنشط برامجهامناقشة و ،لمنظمة ومراكزدها الخارجيةإدارات ا بمشاركة

 من خالل الشكل اآلتي: ذلك يتضح وة وتقويم برامجها، خطالمستمر مع تحديد آليات واضحة ومحددة لمتابعة تنفيذ ال
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 : ةخطال برامجسمات  -9

 تكون:لمجموعة من البرامج واألنشطة المناسبة لواقع الدول األعضاء إلى ة طخلاتم ترجمة إطار 

 وأدهدا  المنظمة. ُملبية لتطلعات الدول األعضاء 

 .مستندة إلى معايير ومحكات علمية 

 بحيث تكون البرامج:

 تحقيقها. إلىسعى محددة األدهدا  التي ت -أ 

 آليات التنفيذ اإلجرائية الخاصة بكل برنامج.ب محددة -ب 

 المدى الزمني لكل برنامج.دة محد -ج 

 الموارد المالية والبشرية التي يتطلبها تنفيذ كل برنامج.محددة  -د 

وتصنيفها من حيث التنفيذ، أو مؤسسات المجتمع المدني التي سيُوكل إليها ، اإلدارات والمراكزمحددة  -دهـ 

 مسئولية التنفيذ أو الشراكة.

 آليات المتابعة والتقويم.محددة  -و 
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  :هاوتقويم متابعتهاو ةخطال يذتنفآليات   -61

 آليات التنفيذ: 61-6

 وبرامجها. ةخطالتنفيذ  متابعة في المنظمة ل حشد الجهود واإلمكانات -أ 

واالتصال الحديثة في عمل اإلدارات  تقانةتطوير خطوات تنفيذ البرامج واألنشطة واالستفادة من وسائل ال -ب 

 المختلفة.

 متابعتها.و لخطةنفيذية لالت برامجللوضع معايير ومؤشرات دقيقة  -ج 

 ة وأنشطتها.خطلبرامج ال تحديد دور كل إدارة ومركز في التنفيذ والمتابعة والتقويم -د 

ة العمل خطالصعوبات والمعوقات التي اعترضت  وضع آليات التقويم الشامل لتنفيذ البرامج، وتحديد -دهـ 

 وبرامجها.

 دارة.تحديد األدوار في البرامج التي تشترك فيها أكثر من إ -و 

 منسق لكل برنامج يتولى شؤون تنفيذه مع جهات االختصاص على أن تُحدد له واجبات ومسؤوليات. تحديد -ز 

 :المتابعة والتقويم آليات 61-5

 :ويتضمن دهذا اإلطار بُعدين أساسيين، ودهما

 برامج وتقويمها متابعة الفي مختلف إدارات المنظمة و إشراك الدول األعضاء ويتمثل في: التقويمو المتابعة خطوات

 .تم تصميمها لهذا الغرضمن خالل أدوات للتقويم وتحليل نتائجها 

  وتتضمن المنفعة أو العائد من تنفيذ البرامج، وجدوادها ومدى مالءمتها للدول األعضاء  :التقويمالمتابعة ومعايير

 .أدهدا  المنظمةو ودقتها في تحقيق تطلعات الدول األعضاء ،والمنظمة

 ن البُعدين تُطبق آليات المتابعة والتقويم اآلتية:وتنفيًذا لهذي

، مرجًعا تستفيد منه الدول األعضاءقيام المنظمة بتوثيق خطوات تنفيذ كل برنامج من برامجها بحيث يُعد  -أ 

 وإتاحة ذلك على الموقع اإللكتروني للمنظمة.

أدوات المتابعة والرصد تحديد ا، وتفعيل دور اللجان الوطنية بالدول األعضاء في متابعة تنفيذ الخطة وتقويمه -ب 

  والتقويم.

 ،وبرامجها وأنشطتهاخطة العن سير تنفيذ  للمنظمة ي  سنو تقريرٍ بتقديم دول األعضاء اللجان الوطنية بال تقوم -ج 

 وفق نموذج تُعده المنظمة. عليهاغلب ت، واقتراح ُسبل التنفيذدها مع بيان المعوقات والصعوبات التي تواجه

لوطنية الناجحة والممارسات الدولية المتميزة في مجاالت عمل المنظمة، واالستفادة منها لتجارب اا رصد -د 

 والعمل على نشردها وتعميمها. 

 تصميم وبناء استمارات متابعة لكل برنامج تتضمن تقويم ما يأتي: -دهـ

 مناسبة البرنامج ونشاطاته للجهات المستهدفة. (0

 اختيار فريق التنفيذ المناسب. (7

 متطلبات التنفيذ. توافر كافة (3

 البرنامج.أنشطة االلتزام بالتوقيت المحدد والمناسب لتنفيذ  (4

 استعداد وجادهزية الجهات المستهدفة لتنفيذ البرنامج. (5
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 سالمة اإلنفاق على البرنامج ونشاطاته. (6

 .من خطوات وآليات تنفيذ البرنامج وفق ما ُحدد له (2

 ة.من البرنامج والتغذية الراجع ينقياس رأي المستفيد (8

 إسهام الشركاء )إن كان مطلوبًا في البرنامج(. (9

 أداء الخبراء أو المدربين أو الجهات المنفذة للبرنامج. (01

 العوائق التي واجهت تنفيذ البرنامج. (00

 تقويم نواتج البرنامج النهائية. (07

 الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقويم: 61-4

تابعة والتقويم )مراكز البحوث وبيوت الخبرة جهات أخرى  قد ترى المنظمة إشراكها في عمليات الم (0

 المتخصصة(.

 اإلدارة )أو اإلدارات( المسؤولة عن البرنامج داخل المنظمة. (7

 .لمدير العام للمنظمةمجلس البرامج التابع ل (3

 .اللجان الوطنية (4

 ن من البرنامج(.ون، والمستفيدوالمشاركون في تنفيذ البرامج )الخبراء، والمختص (5

 :ةطخال حوكمة 61-3

 والمنظمات دارة المؤسساتإالمكاشفة والشفافية والعدالة ومكافحة الفساد عند والحوكمة بتحقيق النزادهة تُعنى 

نها توف ر ها المرجوة؛ ألدهدافأسلوب مؤسسي سليم يحقق أعمالها تم وفق أنجاز إن ألتأكد من ؛ لوغير الحكوميةالحكومية 

 القواعد ويوضح ،جميعال بين والعالقات والحقوق لياتالمسؤو حدديُ سسي المؤ المستوى على والتوجيه لرقابةنظاًما ل

 والمساءلة العدالة والشفافية مما يدعم أو المنظمة الجهة بعمل المتعلقة الرشيدة القرارات لصنع الالزمة واإلجراءات

 األمثل االستخدام تضمن لتيا الممارسات بتطبيق االلتزاممن خالل  العمل بيئة في والمصداقية الثقة عززويُ  المؤسسية

نشطة لأل الكلي للتوجيه الةفع   آليات ضع، ويدهدا األ تحقيق خاللها يمكن من التيواإلدارية؛  والسلطات للصالحيات

 واإلشرا  عليها.

 دير التزاماتهافي التأكد من أنها تُ المنظمة  تساعد التي اإلدارية لممارسة الرقابة حوكمة الخطط والبرامجويتم 

 تقييم من خالل وفق ما تم استهدافه والتخطيط لهتنفيذ المن  المأمولة النتائج إلى لتمهيد الطريقوكفاءة عالية؛  اليةبفع

 .األمر لزم إذا وضبط اتجادهاتها وتقويمها، وتعديل محتوياتها هاوبرامجة خطلل الحالي الوضع

 :هاوبرامج ةخطومن الركائز األساسية لحوكمة ال

 :وتكون تحت إدارة  )مجلس البرامج( والبرامج ةالتي تقوم بحوكمة الخط تركيبة اللجنة ويقصد به الهيكل

 مدير عام المنظمة.

 :الكوادر البشرية التي تتكون منها على لجنة الحوكمة فعالية حيث تعتمد الكادر البشري. 

 :اتخاذ القرارات.، والتي يتم في ضوئها القرار يتم تقديمها لصناع التي بالمعلومات تتعلقو المعلومات 
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 والشكل اآلتي يوضح موقع مجلس البرامج في حوكمة الخطة:

 

 :مجلس البرامج 61-3-6

يعمل على متابعة تنفيذ البرامج وحوكمتها في مختلف مراحل التنفيذ لتقويمها والوقو  على مدى جودة منتجاتها، 

 وذلك من خالل:

 شطتها.وضع الخطط التنفيذية لبرامج المنظمة وأن -أ 

 تحديد آليات تنفيذ البرامج وأنشطتها وأساليب متابعتها وتقويمها. -ب 

 توظيف مختلف اإلمكانات والقدرات المتوافرة لدى إدارات المنظمة في تنفيذ البرامج واألنشطة. -ج 

 العمل على تحقيق االنسيابية في إنجاز برامج الخطة وأنشطتها. -د 

 رامج واألنشطة.اقتراح توزيع الموازنات المالية على الب -دهـ

 تحديد الجهات المسؤولة من بين إدارات المنظمة ومراكزدها لتنفيذ البرامج واألنشطة. -و 

 متابعة وتقويم أداء اإلدارات والجهات المنفذة لبرامج خطط المنظمة وأنشطتها. -ز 

 إعداد تقرير دوري حول خطة عمل المنظمة وبرامجها وأنشطتها. -ح 

 والتقويم واستخدام مؤشرات األداء وذلك على النحو اآلتي:ويتم ذلك عبر تطبيق آليات المتابعة 

 أدوات المتابعة: 

 ويستخدم فيها:

 التقارير الدورية للمتابعة. -أ 

 آراء المشاركين في نشاطات البرنامج. -ب 

 تقارير اإلدارات. -ج 

 تجاوب الدول مع منتجات البرنامج واالستفادة منها. -د 

 نشطة البرامج وفق مراحلها المختلفة.متابعة تقارير اللجان الوطنية حول تنفيذ أ  -دهـ

 اآلراء التي تنشردها وسائل اإلعالم حول البرامج. -و 

 المدير العام

وتنفيذ إدارة فريق متابعة  فريق الشراكات مجلس البرامج
 المشروعات 

 القطاعات المنفذة

 مالحظة:
 لس والفرق داخلية يشكلها المدير العام*المج

 *ال يترتب عنها أية أعباء مالية
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 :مؤشرات األداء ومنها 

 إسناد البرنامج للجهة المنفذة. -أ 

 مدى االلتزام بمراحل التنفيذ المحددة. -ب 

 تجاوب إدارات المنظمة في تحقيق التعاون والتنسيق فيما بينها لتنفيذ البرنامج. -ج 

 المجتمع على االستفادة من األنشطة. إقبال مؤسسات -د 

 تجاوب المنظمات المماثلة مع أنشطة البرنامج دعًما أو مشاركة.   -دهـ  

 تجاوب اللجان الوطنية مع متطلبات تنفيذ البرنامج. -و 

 ارتباط البرنامج وأنشطته بمرجعيات الخطة ومصادردها. -ز 

 :مؤشرات القياس ومنها 

 .التاريخ الفعلي لبدء الجهة في التنفيذ -أ 

 توافق تنفيذ كل مرحلة مع ما دهو مخطط لها. -ب 

 %(. 05نسبة حضور المشاركين إلى المدعوين للمشاركة )ال تقل عن  -ج 

 %(.05أعداد الدول الطالبة تزويددها بمنتجات البرامج )ال تقل عن  -د 

 أعداد المشاركين في األنشطة المختلفة.  -دهـ  

 ا يرد من متابعة الدول(.  نسبة إقبال الدول على تطبيق منتجات البرنامج )وفق م -و 

 أعداد الدول التي نفذت برامج وأنشطة تستند إلى نواتج البرنامج. -ز 
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  :المشروعاتوتنفيذ إدارة  متابعة فريق  61-3-5

 :ويتولى المهام اآلتية

 المشروعات إدارة في المتبعة المنهجيات على االعتماد خالل من وأنشطتها الخطة برامج إدارةمتابعة     -أ 

 وكيفية، بها البدء أو، إطالقها كيفية، المشروعات على الموافقة كيفية: مثل وعملياتها وأدواتها بهاوأسالي

 .ومتابعتها لها التخطيط

 .واألنشطة البرامج في الخارجية ومراكزدها المنظمة إدارات بين الالزم التنسيق مهام تولي -ب 

 ومن، للمشروعات الجدوى دراسات ووضع، وبرامجها المنظمة مشروعات بشأن القرار اتخاذ في المساعدة -ج 

 .لمراجعتها المنظمة إدارة إلى عنها موجزٍ  تقريرٍ  تقديم ثم

 ووضع الخطة مشروع تنفيذ في والمشاركين العاملين جميع على ومتكامل دقيق بشكل واألدوار المهام توزيع     -د 

 .للجميع المختلفة وأنشطتها وبرامجها الخطة تنفيذ بداية منذ واضحة الصورة لتكون العمل لتدفق خريطة

 للقيام المؤدهلين التخصصات وذوي الخبراء من وأنشطتها الخطة برامج لتنفيذ المؤدهلة البشرية الموارد توفير -دهـ

 .وأنشطتها الخطة برامج بمهام

 .والتطوير التدريب خالل من بالمنظمة المشروعات بإدارة للعاملين العامة والخبرات الكفاءات بناء -و 

 .مشكالت أي في برنامج أو مشروع أي دخول دون للحيلولة لمساندةا تقديم -ز 

 عن التقارير وعمل المتابعة خالل من وإنجازاتها المشروعات إلدارة بالكامل المنظمة أداء مؤشرات متابعة -ح 

 .للمشروعات الحالية األوضاع

 عن التقارير إعدادو، فعالة اتصاالت خطة خالل من المشروعات من المستفادة والدروس الخبرات تبادل -ط 

 .المشروعات أوضاع

 :فريق الشراكات  61-3-4

 :ويتولى المهام اآلتية

في بناء الشراكات من أجل تحقيق مراكزدها الخارجية وإداراتها و إلدارة المنظمة الدعموالمشورة إبداء  -أ 

 المنظمة. أدهدا 

 والمشروعاتبرامج الفي وضع  الدعم المنظمة والمنظمات والهيئات المناظرة؛ لتقديم بين تحقيق التواصل -ب 

 جهات خارجية.الممولة من وعالية األثر 

 حول برامج المنظمة ومشروعاتها. والقطاع الخاص ية واألدهليةالحكومالمؤسسات تلقي االستفسارات من  -ج 

والمجتمع المدني بشأن فرص الحكومية  المشورة للشركاء المحتملين من القطاع الخاص والمؤسسات إبداء  -د 

 المنظمة. معالشراكة 

 المختلفة. فيما يتعلق ببناء الشراكات إلدارات المنظمة ومراكزدها الخارجية التابعة لهاالمشورة إبداء  -دهـ

 استقطاب دهيئات إقليمية ودولية للمشاركة في مشروعات المنظمة. -و 

 البحث عن مانحين للبرامج والمشروعات والتنسيق معهم. -ز 

 من الدول األعضاء والمانحين.استقطاب تمويل خارجي لموازنة المنظمة  -ح 

 وضع خطة دورية لتمويل البرامج من خارج المنظمة، والشركاء في التنفيذ. -ط 

 .والشراكات العالمية واإلقليمية، وفي إدارتها حسب الحاجة التحالفاتفي إنشاء المساعدة  -ي 
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 :)المالية والبشرية( الدعم والتمويلآليات  -66

العمل على  ينبغي؛ وتحقيق األدهدا  المنشودة منها بفاعليةة خطالة في تنفيذ البرامج واألنشطة المتضمن لضمان

جانب الموارد المالية والفنية إلى  مختلفة ومصادرعدة تنفيذ من جهات لالالزمة ل توفير مصادر الدعم والتمويل

 :اآلليات اآلتيةلك من خالل ذو، والموازنات المتاحة للمنظمة

الموارد المالية المتاحة في ميزانية  لبرامج الخطة وأنشطتها وفقوضع الموازنات التقديرية المالية  -أ 

 المنظمة.

 .تُقردها المنظمةتُحدددها وة وفق آليات محددة خطموارد مالية إضافية لبرامج الاستجالب  -ب 

لتوفير اإلمكانات  نات الحديثة في عقد االجتماعات وورش العمل وتبادل الخبراتاتعظيم االستفادة من التق -ج 

 لتنفيذ البرامج واألنشطة.المتاحة 

 تنفيذ برامج الخطة وأنشطتها. فيترشيد اإلنفاق  -د 

 االزدواجيةلمنع  لمتضمنة بالخطة؛لحة لها من ضمن البرامج ابتحديد البرامج المُ  قيام اللجان الوطنية -دهـ

 نفذة من قِبل جهات أخرى.والتداخل بين برامج وأنشطة الخطة مع برامج أخرى قد تكون مُ 

 ترشيًدا لإلنفاق ودعًما لميزانية البرامج. ؛ية المتخصصةالبشر لدعم الفني للبرامج بالخبراتا توفير -و 

 وضع آلياتمن ميزانية المنظمة، و للبرامج خصصمصادر التمويل المجتمعية عالوة على المُ توفير   -ز 

بعتها سواء مويل البرامج وتنفيذدها ومتالمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في عمليات ت

 المنظمة.الدول األعضاء أو على مستوى 

، موازنةال من خارجالكراسي العلمية لتمويل برامج المنظمة وأنشطتها وتحديد مصادردها تشجيع إنشاء  -ح 

 وآليات عملها.

وتنفيذ ها في تمويل برامج المنظمة المناظرة لالمنظمات و بين المنظمة والشراكةتدعيم جسور التعاون  -ط 

 الستفادة من محاور التميز في تلك المنظمات وتوظيفها في دعم برامج المنظمة.واأنشطتها، 

ة خطلإليجاد مصادر تمويل متعددة ل ؛لة مع صناديق التمويل العربية والدوليةافتح قنوات اتصال فع   -ي 

 وأنشطتها.ها برامجو
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 المنهجية والبناء: -0

ة فيي صيورة مشيروعات كبيرى تتضيمن أنشيطة وفعالييات تتكاميل فيي مجموعهيا لتجسييد خطصياغة برامج ال تأتي

اتيجية تتطليب العربيي باعتباردهيا قضيايا اسيتراليوطن ضيوء التحيديات التيي تواجيه فيي  المنظمية الدول األعضياء و أدهدا 

 عملها المختلفة. عبر البرامج التي تضطلع بها المنظمة في مجاالت آليات مواجهة فاعلة

هييات الييدول  ،وعييي فييي بنيياء البييرامج واشييتقاقها أن تتييرجم توجيهييات وقييرارات المييؤتمر العييام للمنظمييةقييد رُ و وتوج 

اسييتناًدا إلييى نتييائج الدراسيية االسييتطالعية آلراء الييدول  تفعيييل عمييل المنظميية وتحسييين أدائهييااألعضيياء ومقترحاتهييا حييول 

تنياول القضيايا التكامل والشيمول فيي لمراكز التابعة لها، بحيث توافر لبرامج الخطة مرئيات إدارات المنظمة واواألعضاء 

 ،بمسييتوى التنفيييذ المطلييوب لالرتقيياءبييين إدارات المنظميية فييي تنفيييذ أنشييطتها  والشييراكةومعالجتهييا، والتنسيييق والتعيياون 

 مة في دهذا المجال.وتجويًدا لدرجة اإلنجاز وتوظيفًا فاعالً إلمكانات المنظمة وخبراتها المتراك

المنظمية اليدول األعضياء و معالم ومتسقة مع ما تسعى إليهوال صيغة واضحة األدهدا ة في خطالبرامج  وقد جاءت

هيات وتجييارب المنظميات وتطلعيات، مييع مين طموحيات   الدقية فيي تحدييد أدهييدا ميع مراعيياة  المنياظرة،االسيتفادة مين توج 

تحدييد آلييات المتابعية ومؤشيرات قيياس اإلنجياز، والتأكييد عليى النتيائج  و، بحيث يسهل الوقو  على ميدى تحققهياالبرامج 

للوقيو  عليى ؛ بنياء نمياذج للمتابعية والتقيويمكميا تيم  .ود مردوددهيا التطبيقيي عليى المييدانرنامج، بحييث يعيالمتوقعة لكل ب

ي التنفييذ وااللتيزام لى فاعلية اإلدارات فيللتعر  عو ؛بل المنظمة عبر المراحل المختلفةالمتابعة الدقيقة لتنفيذ البرامج من قِ 

 وتطوير أدائها.ة خطال بما يمث ل تغذية راجعة تستفيد منها المنظمة في تقويم برامج المحددة اامج وآلياتهبمراحل البر

 ،تضيمنها وآلييات تنفييذدهايعمدت الخطة إلى تحديد الفترة الزمنية الالزمة لكل برنامج في ضيوء األنشيطة التيي  كما

وفقًييا لطبيعيية كييل برنييامج  ،يييث ميين الممكيين أن ينسيياح تنفيييذ أنشييطة بعييض البييرامج علييى مييدى أكثيير ميين دورة ماليييةبح

ة خطياالسيتراتيجية التيي تعالجهيا ال المحياورفيميا ييأتي امج الخطة اليدورات الماليية اليثالث، وومستهدفاته؛ بحيث تغطي بر

 ها: رامجوأدهدافها وب

 :دافها وبرامجهاوأدهللخطة محاور االستراتيجية لا -7

 البرامج األدهدا  للخطة محاور االستراتيجيةال

 المحور األول:

مجابهة التحديات التي تواجه 

الوطن العربي في ميادين 

 الفكر والثقافة

التفاعل الواعي مع  تحقيق

الثقافات العالمية التي تتعامل 

 معها

الهوييية  ونفييي صييودوردهييا المؤسسييات التربوييية والثقافييية  -1

 العربية.

 التعايش المشترك والحوار البن اء.ثقافة تعزيز  -2

 تنمية الثقافة العلمية للطفل العربي في عالم متطور. -3

ومواكبيية التغييييرات  العربيييةفييي الييدول السياسييات الثقافييية  -4

 .العالمية

 التراث. حماية -5

 .ةالعربيفي الدول اإلبداع الثقافي  -6

 على المخطوط. المحافظةالجهود العربية في مجال  -7

 التعريب وإصدار المعاجم. -8

 المحور الثاني:

خدمة اللغة العربية وتطوير 

تعليمها وتعلمها ونشردها في 

 ظل المتغيرات والتحديات

تطوير تعليم اللغة العربية 

وتعلمها بطريقة فاعلة، 

 وتيسير نشردها لدى اآلخرين

 .تعليم اللغة العربية وطرائق تعلمها -1

 للغة العربية واستراتيجياتها وطرائقتطوير منادهج ا -2

 في التعليم العام. ىاألولالصفو  الثالثة تدريسها في 

 تعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقين بغيردها. -3
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 البرامج األدهدا  للخطة محاور االستراتيجيةال

 المحور الثالث:

مواجهة التحديات التي 

 تعترض األمن القومي العربي

رفع كفايات مؤسسات التعليم 

والبحث العلمي في التعامل مع 

تي يواجهها األمن يات الالتحد

 .القومي العربي

 المعلمون في مواجهة تحديات األمن القومي العربي. -1

خدمة األمين  في و دوردهامؤسسات التعليم والبحث العلمي  -2

 .الغذائي

إدارة األزمات ورفع كفاية المؤسسات التعليميية والتربويية  -3

 في التعامل معها.

 تحسين جودة التعليم. -4

نظم والسياسيييات وتنميييية قيييدرات العييياملين فيييي تطيييوير الييي -5

 المؤسسات التربوية والتعليمية.

األشخاص ذوي توظيف التقانة في تحسين تعليم وتعلم  -6

 اإلعاقة.

 المحور الرابع:

مكافحة األمية في الوطن 

 العربي

 مكافحة األميةتطوير سياسات 

 وتعليم الكبار

 سياسات محو األمية وبرامجها. -1

 عليم الكبار.وت التقانة -2

 تعليم الكبار.دور مؤسسات التعليم العالي في  -3

 المحور الخامس:

تطوير العالقة بين اإلعالم 

 المعاصر والتعليم وتفعيلها

تحسين تعامل الناشئة مع 

التقانة ووسائط التواصل 

 االجتماعي

مواجهة تأثيرات اإلعالم بوسائله وإمكاناته في  -1

 التعليم.

 تربية اإلعالمية.دور المدرسة في ال -2

األشخاص ذوي توظيف إمكانات اإلعالم في مجال  -3

 اإلعاقة.

 اإلعالم والنشر  اإللكتروني. -4

 المحور السادس:

تفعيل دور مؤسسات المجتمع 

 في التربية

زيادة فاعلية المشاركة 

 المجتمعية في جهود الدول

في ميادين عمل األعضاء 

 .المنظمة

 في تمويل التعليم   معتحفيز مشاركة مؤسسات المجت -1

 .نيوالتقدعم التعليم المهني  -2

 في تربية أبنائها ورعايتهم.ودوردها األسرة  -3

 المحور السابع:

تحسين أداء المنظمة ورفع 

 كفاءتها

تطوير البنية المؤسسية  -1

للمنظمة وتحديث أدواتها 

 .ووسائلها 

تعزيز استجابة المنظمة  -2

لألزمات والكوارث بالبالد 

 العربية

 في عمل المنظمة.وتوظيفها التقانة المعاصرة  -1

 .في المنظمة إدارة األزمات -2

 .مرصد األلكسو -3

 الدول ذات األوضاع الخاصة. -4

 .بالدول العربية مفاجئةإدارة األزمات والكوارث ال -5

 المحور الثامن:

رفع كفاية توظيف العلوم 

 والبحث العلمي والتقانة

الدول  ت وبرامجتطوير سياسا

األعضاء وتكثيف جهوددها في 

العلوم والبحث  زيادة فاعلية

 العلمي والتقانة.

 والبحث العلمي في تنمية المجتمع العربي. دور العلوم -1

 تطوير سياسات البحث العلمي ومجاالته. -2

 التعليم والدراسات العليا والبحوث. -3

حديثييية، بنييياء القيييدرات العربيييية فيييي اسيييتخدام التقانيييات ال -4

 وتطوير المحتوى الرقمي العربي.
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 ة:خطلابرامج  -3

 

 المحور االستراتيجي

 األول
 العربي في ميادين الفكر والثقافة الوطنمجابهة التحديات التي تواجه 

 والدراسات بحوثال /واالتصال المعلومات العلوم والبحث العلمي/ ثقافة /التربية / ال المجال

 

 اعل الواعي مع الثقافات العالمية.التف تحقيق دهد  المحور

 

 في صيانة الهوية العربية.ودوردها المؤسسات التربوية والثقافية  -1 البرنامج 

 

 :فكرة البرنامج 

تتعرض الهوية العربية لمخاطر جم ة فرضتها طبيعة التطورات المعاصرة وبخاصة في ظل الهجمة 

وإثارة الفتن والقالقل بين أبنائه، وقد زاد من خطورة ، نهالشرسة التي يتعرض لها الوطن العربي لتفتيت أوطا

ذلك التدني الملحوظ في أداء المؤسسات التربوية والثقافية التي لم تتمكن ثمار جهوددها على مر  العصور السابقة 

لتيارات فكرية وافدة عليه سلخت بعضهم من دهويتهم  بعض الشباب العربي الذي أصبح عرضةمن حماية فكر 

وقد زاد من حدة ذلك وخطورته تدفق المعلومات بسرعة مذدهلة من غير ، بية بل أصبحوا في جانب معاٍد لهاالعر

 ني في وسائل االتصال وأدوات التواصل.اأو موانع بفعل التطور التق ،حواجز

وخصصت من  ،دهوية األمة والمحافظة عليهان صو ولما كانت المنظمة قد أدركت منذ تأسيسها أدهمية  

ا ما يُعزز دهذا التوجه فإن الفترة المقبلة في حياة األمة العربية تتطلب المزيد من العناية بالبرامج التي برامجه

تكثف الجهود في دهذا المجال بما يتطلبه من تعاون وتنسيق بين مؤسسات التربية والثقافة التي يقع عليها عبء 

 ة.إعداد أبناء األمة للمستقبل في إطار القيم العربية األصيل

 :دهد  البرنامج 

 .العربيةالوطنية والهوية  صونفية في تفعيل دور المؤسسات التربوية والثقا

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

في تعزيزدها و ،المنادهج الدراسيةفي الهوية العربية  المواطنةمفادهيم حول أفضل الُسبل لتضمين  دراسة -1

 عزز لدور المدرسة فيها.مع اقتراح نموذج مُ  الطلبة نفوسوتنميتها في 

 وكيفية مواجهتها.لهوية العربية في عالمنا المعاصر، لمناقشة األخطار المحدقة با ورشة عمل -2

تعزيز  فيتفعيل التعاون بين وسائل الثقافة واإلعالم ومؤسسات التربية  سبللدراسة  خبراء اجتماع -3

 قتراح نموذج عملي لتحقيق ذلك.وا ،ا لدى الشبابممفادهيمهالعربية وغرس  الهوية المواطنة وصون

 

 رمز البرنامج
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 ،(إعداد مادته بالتعاون مع بيت خبرة متخصص يتمّ )يمكن أن : برنامج إعالمي رسالة المنظمة العربية -4

ية ووتتضمن دهذه الرسالة عشر رسائل توع)ويتم التنسيق مع الوزارات المختصة لبثه عبر وسائلها. 

 .(الهوية والدفاع عنها نبل صووسُ ي تواجهها واألخطار الت ها،ومفرداتبمفادهيم الهوية العربية 

ا لكتروني على موقع المنظمة يُعنى بنشر منتجات برامجها وإصداراتهإإنشاء رابط  نافذة الثقافة العربية: -5

 ويتم تطويره ليكون موقعاً تفاعلياً.في المجاالت الثقافية المختلفة، 

 .قصىوحماية المسجد األ طينسالعربية لفل ن الهويةوعن ص ندوة -6

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 (.العربية البحوث والدراساتمعهد  –واالتصال  المعلومات –الثقافة  –إدارات المنظمة )التربية  -1

 .المتعاونة في التنفيذالدول  -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 .ةمتخصصالخبرة الت وبي -4

 : النتائج المتوقعة 

 وتحديد آليات فاعلة لمواجهتها. ،اضر والمستقبلرصد األفكار التي تهدد الهوية العربية في الح -1

 نموذج تطبيقي لتعزيز دور المدرسة في صيانة الهوية العربية. -2

ر للتنسيق والتعاون بين مؤسسيات التربيية  -3  ة العربييةهوييال ونلصي ؛والثقافيةووسيائل اإلعيالم نموذج ُمطو 

 في نفوس الناشئة والدفاع عنها.

 للبث في وسائل اإلعالم تخدم قضايا الهوية العربية.رسائل توعوية قابلة  ةعشر( 11) -4

 النشر اإللكتروني لمنتجات المنظمة التي تخدم دهويتنا العربية. -5

 الهوية العربية لفلسطين المحتلة. ونصمواصلة جهود المنظمة ل -6

 

 شهًرا 36 المدة الالزمة للتنفيذ
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المحور االستراتيجي 

 األول
 يات التي تواجه الوطن العربي في ميادين الفكر والثقافةمجابهة التحد

 البحوث والدراسات/ ثقافة / المعلومات واالتصال التربية / ال المجال

 

 التفاعل الواعي مع الثقافات العالمية. تحقيق دهد  المحور

 

 .التعايش المشترك والحوار البنّاءثقافة تعزيز  -2 البرنامج 

 

 :فكرة البرنامج 

ت التربية العربية في الحقب الزمنية المختلفة بالعديد من العوامل التي لعبت فيها األبعاد الثقافية تأثر

فالتربية دهي ن ْبُت البيئة ونتاج تأثيراتها، ولذلك  ،ا في تحديد استراتيجياتها وسياساتهاا بارزً واالجتماعية دورً 

وية وتظل العالقة المتبادلة بالتأثير والتأثر بين الناتج تنعكس التغيرات الثقافية واالجتماعية على العملية الترب

و إيجابًا بصفتها رة واضحة في أداء المدرسة سلبًا أالتربوي والبيئة المحيطة في تفاعل مستمر،  ويبدو ذلك بصو

محيطة بها، حدة األساسية  التي تترجم الواقع والتوجهات التربوية للمجتمع، وتتأثر في أدائها  بعناصر البيئة الالوِ 

ومن دهنا فإن مراعاة األبعاد االجتماعية والثقافية في العمل التربوي واالنفتاح على المجتمع كفيل بأن يقف 

 بالمدرسة على المسار الصحيح الذي يضمن تحقيق أدهدا  المجتمع بقدر أكبر من الوعي والكفاءة والتميز.

ا لم تُعن  بالمدخالت المعاصرة التي انعكست على ولما كان أداء المدرسة  قد اعتراه  بعض السلبيات عندم

الحياة االجتماعية والثقافية في الوطن العربي فقد أصبح من الواجب أن يظل ذلك حاضًرا في العملية التربوية 

بتأثيراتها المختلفة بحيث تعنى المدرسة بدوردها المجتمعي وبإعداد الناشئة للحياة المجتمعية السوية، عبر تربية 

اعية تهتم بثقافة المجتمع وقيمه والمتغيرات والمستجدات المؤثرة على واقعه وتطلعاته. بحيث يتملك الناشئة اجتم

المهارات في أنماطها وأنواعها وتتنوع في خصائصها دهذه  مهارات تتناسب ومراحل إعداددهم بالمدرسة، وتتعدد

حظيت المهارات بادهتمام المؤسسات التربوية ومحدداتها بوصفها أنماطًا من السلوك المقبول والمطلوب، ولذلك 

الثقافية واالجتماعية التي تُعنى بمهارات ُحسن التصر  وحل المشكالت  بالجوانبوبخاصة ما يرتبط منها 

وتعزيز قيم التعايش  ل مع البيئة الثقافية والمجتمعية،ل آرائهم والتعامل معهم والتفاعوالتعامل مع اآلخرين وتقب  

 -ولألسف–غير أن المؤسسة التربوية في وطننا العربي قد تمحورت وظيفتها  ،ادهم والحوار البن اءالمشترك والتف

حول التحصيل العلمي دون التربية االجتماعية والثقافية ووقفت  عاجزة عن  تمليك أبنائها والعاملين فيها 

األسرية التي أصبحت الزمة من  دوردها الذي يمكن أن تؤديه في التربية تراجعالمهارات الالزمة للحوار كما 

لوازم إعداد األبناء للحياة األسرية السعيدة التي تضمن تماسك المجتمع ومن ثم قوة األمة وتضامنها، ومن دهنا 

 تأتي أدهمية دهذا البرنامج.

 رمز البرنامج
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 :دهد  البرنامج 

 نشر ثقافة التعايش المشترك.  - أ

 نبذ العنف...( –الحوار  -تنمية المهارات االجتماعية )التواصل - ب

 تعزيز القيم االجتماعية واإلنسانية. -ج

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

، وكذا أبرز التجارب الدولية في المهارات االجتماعيةليم لحصر التجارب الوطنية العربية في تع دراسة -1

 دهذا المجال ودور مؤسسات المجتمع فيها. 

إعداد وثيقة مرجعية ألدهم المهارات  لمناقشة وثيقة التجارب واستخالص أسس ومحددات ورشة عمل -2

 الالزم تضمينها للمنادهج الدراسية وأبرز محتوياتها . 

 المنادهج حول تضمين المهارات االجتماعية في المنادهج الدراسية.  لمصممينموذجية  دورة تدريبية -3

التعايش غرس مهارات الحوار لدى الناشئة وتعزيز قيم  حوللمعلمين وامديري المدارس ل أدلة إرشادية -4

 ُوسبل تنميتها عبر نماذج تطبيقية. ،مع اآلخرين

 المشترك. ول مهارات الحوار وتنمية قِيم العيشللناشئة ح أدلة إرشادية توعوية -5

حول تفعيل دور  المؤسسات التربوية والثقافية واإلعالميةيشارك فيه مختصون من  لقاء خبراء -6

 مع اآلخرين وثقافة الحوار.   مؤسسات التوجيه االجتماعي في تنمية قِيم التعايش

 في التربية األسرية. دليل إرشادي -7

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 (.المعلومات واالتصال -ثقافةال –تربية الإدارات المنظمة ) -1

 الدول المتعاونة في التنفيذ. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة في الدول العربية. -4

 وقعة :النتائج المت 

 لنماذج معاصرة في تعليم المهارات االجتماعية.مرجعية  وثيقة -1

مجموعة من األدلة اإلرشادية موجهة للمعلمين ومديري الميدارس لُسيبل غيرس المهيارات المرغيوب  -2

 فيها وتنميتها في سلوك الطلبة.

 حول تعليم ثقافة الحوار وثقافة السلوك السوي داخل األسرة. دليل إرشادي -3

 ة تدريبية يمكن محاكاتها في تطوير المنادهج لتتضمن المهارات االجتماعية الالزمة .  نموذج لدور -4

 زيد من معار  الناشئة ومهاراتهم الحياتية.تأدلة إرشادية  -5

 

 شهًرا 74 المدة الالزمة للتنفيذ
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المحور االستراتيجي 

 األول
 كر والثقافةمجابهة التحديات التي تواجه الوطن العربي في ميادين الف

 التربية / الثقافة / العلوم والبحث العلمي المجال

 

 تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العالمية التي تتعامل معها. دهد  المحور

 

 الثقافة العلمية للطفل العربي في عالم متطور. تنمية  -3 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

 ،قيم األمة العربية وعاداتها وتقاليددها الطفل العربيها تمثل مرحلة الطفولة المرحلة التي يتشرب في

مرحلة هذه الويتعايش خاللها مع محددات ومكونات الثقافة العربية بعناصردها المتعددة، وعلى قدر العناية ب

واالدهتمام بها تكون ترجمة ادهتماماتنا بمستقبل الوطن العربي في مواجهة ما يعترضه من تحديات في ميادين الفكر 

 لتي تستوجب مواجهة فاعلة وحقيقيةالثقافة ومختلف المجاالت الحياتية التي باتت تشهد العديد من المتغيرات او

 تُكث ف فيها الجهود لكونها المرحلة األساسية في إعداد أجيال المستقبل.و

ة والتثقيفية وال شك أن البرامج الموجهة إلى الطفولة العربية والتي تستهد  االرتقاء بالخدمات التعليمي

 :دهي لألطفال ماتزال في حاجة إلى المزيد من التكثيف، بسبب ثالثة عوامل أساسية

 ام متناٍم يتناسب مع حجم الزيادة.زيادة معدالت النمو السكاني وما تتطلبه الطفولة العربية من ادهتم -1

داد أطفال المستقبل، وتؤثر نية التي تحيط بمناخ إعازيادة المتغيرات االقتصادية والثقافية والعلمية والتق  -2

 ية الخطط والبرامج الموجهة إليها.على فعال

وما يمثله واقعهم اآلن كما  ،الهوة الكبيرة بين ما ينبغي أن يكون عليه حال األطفال العرب من ثقافة علمية  -3

 يبدو في المنتديات العلمية والمسابقات الدولية وغيردها من المجاالت.

 :دهد  البرنامج 

 مؤسسات المعنية بالطفولة على تقديم برامج أكثر فاعلية لتنمية الثقافة العلمية لألطفال.مساعدة ال

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

وقيمها والسلوكيات الناتجة  لواقع الثقافة العلمية لدى األطفال العرب بمفادهيمها ومضامينها رصد تحليلي -1

 .عنها

يتم تنويعها بحيث  مؤسسات التربوية والثقافيةلعلمية في نشاطات البل تضمين الثقافة السُ  نماذج تطبيقية -2

 وإمكاناتها وتكون قابلة للتطبيق. ،تتناسب مع ظرو  الدول

 .بل تطويردهاوسُ  هاوتقويملمناقشة النماذج التطبيقية  ندوة خبراء -3

 رمز البرنامج
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العرب في ظل  بل نشر الثقافة العلمية بين األطفال وتكوين أجيال من المخترعينبسُ  إطار مرجعي شامل -4

 عالم متطور.

عنى ببناء نماذج تطبيقية مطورة، وتجارب متميزة  للطفل العربي: موقع إلكتروني يُ  العلمية الواحة الثقافية -5

المنظمة في تكوين أجيال واعية بالمتغيرات العلمية  أدهدا لبي لنشر الثقافة العلمية بين األطفال بصورة تُ 

 ة منها.بل توظيفها واالستفادالمعاصرة وسُ 

 .وسائط ثقافية، مهرجانات، ألعاب :للطفل العربي ويشتمل على تنمية الثقافيةأنشطة لل -6

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 (.المعلومات واالتصال –والبحث العلميعلوم ال –ثقافة ال –تربية ال)  إدارات المنظمة -1

 الدول المتعاونة في التنفيذ. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 والعلوم في الدول العربية. تقانةالعلمي ومراكز ال مؤسسات البحث -4

 :النتائج المتوقعة 

 العناية بالثقافة العلمية للطفل. نماذج تطبيقية متعددة لتمكين الدول من -1

 .يسهل نشر الثقافة بين األطفالوضع إطار مرجعي شامل  -2

 عنى بثقافة الطفل.موقع إلكتروني يُ  -3

 األطفال. آليات فاعلة لنشر الثقافة العلمية بين -4

 وسائط ثقافية. -5

 مهرجانات للطفولة. -6

 

 شهًرا 36 المدة الالزمة للتنفيذ
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المحور االستراتيجي 

 األول
 مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العربي في ميادين الفكر والثقافة

 / المعلومات واالتصال التربية / الثقافة / العلوم والبحث العلمي المجال

 
 

 تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العالمية.   المحوردهد

 
 

 . ومواكبة التغييرات العالمية العربيةفي الدول السياسات الثقافية  -4 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

يحتاج تطوير النظم والسياسات الثقافية العربية لرفع الكفاية في مواجهة التحديات الثقافية والفكرية إلى 

وتعزيزه وتوطيده من خالل عقد  ،ملة من األنشطة الرامية إلى تنسيق العمل الثقافي العربي المشتركاعتماد ج

االجتماعات ومتابعة تنفيذ توصيات مؤتمرات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي 

المتخصصة ذات السمعة  وقراراتها في كل دورة من دورات انعقاددها، وفتح المجال لمشاركة مراكز البحوث

الخبراء المختصين لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم في اقتراح مشاركة كذلك ولها بالكفاءة،  العالمية المشهود

 البرامج والمشروعات المناسبة الحتياجات الدول العربية لتكون قادرة على مواكبة التغيرات في العالم.

 :دهد  البرنامج 

 .السياسات الثقافية في الوطن العربي في مجالالمشترك والتنسيق دعم العمل الثقافي العربي 

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 المتخصصة. المؤتمرات الوزارية -1

 .االحتفال بالعواصم العربية -2

 وإعداد دراسات وتقديم محاضرات. ،تنظيم ندوات علمية -3

 الدائمة للثقافة العربية. اجتماعات اللجنة -4

 ية متخصصة. دور إصدار تقارير -5

 

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 (.، العلوم والبحث العلميالثقافةإدارات المنظمة ) -1

 .المتعاونونالخبراء  -2

 .المتخصصة بيوت الخبرة -3

 رمز البرنامج
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 : النتائج المتوقعة 

 زيادة فاعلية التنسيق بين المسؤولين عن الثقافة في بلدان الوطن العربي. -1

 مية.عقد المؤتمرات الوزارية والندوات العل -2

 تقارير متعددة حول توصيات المؤتمرات وتنفيذدها. -3
 

 

 اشهرً  27 المدة الالزمة للتنفيذ
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 المحور االستراتيجي

 األول
 .مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العربي في ميادين الفكر والثقافة

 دراساتلوا بحوثالمخطوطات/ الثقافة / التربية / ال المجال

 

 .الواعي مع الثقافات العالمية تحقيق التفاعل دهد  المحور

 
 

 التراث. حماية  -5 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

عبًرا عن الهوية العربية وسماتها على مر  العصور وناشًرا للفكر يحتل التراث قيمة متزايدة باعتباره مُ 

 صراً من روافد التنمية المستدامة.والثقافة والحضارة العربية، كما يمثل رافًدا معا

ولذلك تُعنى المنظمة بالتراث العربي وتتعهده بالحماية في مواجهة المخاطر التي تتعهده وبخاصة في ظل 

وما تتعرض له مدينة  ،الظرو  الدقيقة التي تمر  بها بعض بلدان العالم العربي وبصفة خاصة في فلسطين المحتلة

 من مخاطر تتهدددها.األخرى وبعض المدن العربية القدس 

مواكبة لجهود الوالتنسيق بين  ،والتزاًما بدستور المنظمة الذي يلقي عليها مسؤوليات ومهام حماية التراث

فإن حماية التراث تتطلب مواصلة الجهود العربية وتفعيلها في كل ما يتعلق ، العربي وتطلعاته الوطناحتياجات 

ماد تع، واوحماية المخطوط العربي وتوفير الجهود في مجاله ،ي وغير الماديبحماية التراث العربي بشقيه الماد

ومواصلة المنظمة جهوددها في دهذا المجال  ،ات الحديثة المتطورة لصيانة التراث والتعريف به إقليميًا ودوليًاانالتق

 صيل.لمواجهة التحديات الفكرية والثقافية والحضارية التي تحدق بمكونات التراث العربي األ

 :دهد  البرنامج 

 .لمحافظة على التراث في مجال ادعم العمل الثقافي العربي المشترك 

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 والعناية به. والمخطوط العربي واالجتماعات المتخصصة في حماية التراث  عقد المؤتمرات -1

 .ماوصيانتهطوط العربي والمخالمتخصصة في حماية التراث  األنشطة العربية والدوليةعقد  -2

 للعاملين في مجال الحفاظ على المخطوطات العربية وصيانتها. ورشة عمل -3

 .الزيارات االفتراضية -4

 العمارة العربية. صيانة -5

 مسابقات(. –مهرجانات  –كتب  –)دراسات  األلعاب والفنون التراثية -6

 .وصيانة المخطوطات مجال حماية التراثكل من تنمية قدرات العاملين في ل دورات تدريبية -7

 حول التراث. إجراء بحوث ودراسات -8

 رمز البرنامج
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 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 .والدراسات( ثقافة / معهد البحوثال/ معهد المخطوطات : )إدارات المنظمة -1

 الخبراء المتعاونون. -2

 المنظمات ذات الصلة والمانحة. -3

 :النتائج المتوقعة 

 كتب تراثية. -1

 مؤتمرات وندوات.  -2

 .المخطوط العربي التراثفي مجال حماية تب وإصدارات بحوث متخصصة وك -3

   .توفير كفاءات عربية متخصصة في مجال حماية التراث والمخطوط العربي -4
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 المحور 

 االستراتيجي األول
 .ين الفكر والثقافةمجابهة التحديات التي تواجه الوطن العربي في مياد

 التربية / الثقافة / المعلومات واالتصال المجال

 
 

 تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العالمية. دهد  المحور

 
 

 . ةالعربيفي الدول اإلبداع الثقافي  -6 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

ض له الثقافة العربية من قِبل جهات العربي ذلك التشويه المتعمد الذي تتعرالوطن من التحديات التي تواجه 

إضافة إلى سوء الفهم لمكونات الثقافة العربية وجوانبها المضيئة وما أحدثته من آثار إيجابية أو جادهلة، معادية 

ويتطلب مواجهة ذلك التحدي أن تستمر المنظمة في إبراز جوانب  العصور استفادت منها دول الغرب، على مر  

بية في إثراء الثقافة الدولية وإبراز الحضور الثقافي العربي في المحافل الثقافية الدولية إسهامات الثقافة العر

وتشجيع العمل الثقافي المبدع وحفز المبدعين على المزيد من العربية، والتعريف باإلبداعات الفنية والفكرية 

مة بالعمل الثقافي لتحقيق المشاركات والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المهت ،اإلنتاج الثقافي المتميز

 الفاعلة معها في دهذا المجال.

 :دهد  البرنامج 

إبراز اإلبداعات الثقافية ووالتميز مساعدة الدول في االرتقاء بأداء مؤسساتها الثقافية في مجاالت اإلبداع 

 داخل الوطن العربي وخارجه.

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 الدولية والمحلية. يات الثقافيةالمنتدفي  المسادهمة -1

 والمواسم الثقافية والعلمية. الندوات عقد -2

 وتنميتها. نشر الفنونتشجيع  -3

 في المجال الثقافي والفني. مسابقات -4

 في اإلبداع الثقافي العربي. نشر كتيبات -5

 للتشريعات المنظمة للحقوق الثقافية الدولية والعربية. أدلة إرشادية -6

 العربي. الثقافي  بداعلنشر اإل موقع إلكتروني -7

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 (.المعلومات واالتصال/  التربيةثقافة / الإدارات المنظمة ) -1

 .المتعاونون ءالخبرا -2

 .المتخصصة بيوت الخبرة -3

 رمز البرنامج
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 :النتائج المتوقعة 

 .العربي الثقافي كتب وإصدارات في اإلبداع -1

 أدلة إرشادية. -2

 في.مسابقات وجوائز لحفز اإلبداع الثقا -3

 في مجاالت الثقافة.باإلبداع العربي التعريف  -4
 

 

 اشهرً  27 المدة الالزمة للتنفيذ
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 المحور االستراتيجي

 األول
 .مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العربي في ميادين الفكر والثقافة

 التراث/  تصال / البحوث والدراساتالمعلومات واال/ والبحث العلميعلوم الثقافة / ال المجال

 
 
 

 تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العالمية. دهد  المحور

 
 

  .المحافظة على المخطوطالجهود العربية في مجال  -7 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

مام متناٍم من التي يجب أن تحظى بادهت وطننا العربيتُعد المخطوطات العربية واجهة ثقافية وتراثية لحضارة 

لمشرق في مضامين الثقافة العربية، وما ودهي تواجه تحديات تتصل بالكشف واإلفصاح عن الوجه ا ،قِبل المنظمة

ددها به التراث العربي وما حوته مخطوطاته في المجاالت المختلفة، تزال  ساحات العلوم والمعرفة تعيش على ما زو 

ية حول المخطوطات العربية وتدعيم الثقافة المتعلقة بالمخطوط والمحافظة الحركة العلملمتابعة يأتي دهذا البرنامج و

 .والكشف عن مضامينه اإلنسانية والعلمية ،عليه

 :دهد  البرنامج 

 .ظ على المخطوط العربي والعناية به ونشر الثقافة الخاصة بالمخطوطاتافحال

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

ته ويشمل )فهرسة المخطوطات، تطوير المكتبة، تحقيق النصوص، حوسبة ومجاال تنمية المخطوط العربي -1

 مخطوطات المعهد )رقمنة، تجديد، فهرسة(، البوابة العربية للمخطوطات(.

 والموسم الثقافي. المؤتمر الدوري -2

 .أيام المخطوط العربي -3

 المتخصصة في المخطوط العربي. الدراسات -4

 .في مجال المخطوط العربي إعداد متخصصين -5

في مجاالت المخطوط العربي ويشمل تطوير مشروع الفهرسة وتقديم نماذج متعددة  دعم الحراك العلمي -6

 في عملية الفهرسة وعمل الكشافات الالزمة.

 العربي ونقل االدهتمام به من النخب الثقافية إلى عموم المثقفين ومختلف الفئات. نشر ثقافة المخطوط -7

 رمز البرنامج
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 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 (.والدراسات / معهد البحوثمعهد المخطوطات نظمة )الثقافة / ات المإدار 

 : النتائج المتوقعة 

 دراسات متخصصة في المخطوط العربي. -1

 .ورش متخصصةندوات و -2

 منح الدبلومات المتخصصة. -3

 احتفاالت ثقافية. -4
 

 

 اشهرً  27 المدة الالزمة للتنفيذ
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 يالمحور االستراتيج

 األول
 .مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العربي في ميادين الفكر والثقافة

 والدراسات حوثالب/ والبحث العلمي علوم الثقافة / التربية / ال المجال

 
 
 

 تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العالمية. دهد  المحور

 
 

  التعريب وإصدار المعاجم. -8 البرنامج

 
 
 

 ج:فكرة البرنام 

تتعدد جهود الدول العربية في مجاالت الترجمة والتعريب، وكذلك المؤسسات والمنظمات العربية في ظل 

حرصها على االنفتاح على الثقافات العالمية، ونقل تجارب الدول المتقدمة في دهذه المجاالت في الوقت الذي تحرص 

ا؛ لنقل المعار  المختلفة والتجارب المتميزة في فيه المنظمة على حشد طاقات الدول العربية والتنسيق فيما بينه

التربية والثقافة والعلوم والتقانة والمعلومات؛ لتوظيفها في رسم السياسات وتطوير مسارات العمل التربوي في الدول 

آليات  األعضاء، وإعالء شأن اللغة العربية والوقو  بأبنائها على معطيات العلوم الحديثة، ومن دهنا تأتي أدهمية تفعيل

                 التنسيق لجهود المنظمات والدول بما يحقق أدهدافها المرجوة.                                                                      

 :دهد  البرنامج 

 العربية في مجال التعريب .تنسيق الجهود 

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 الترجمة والتعريب.التأليف و تلمتخصصة في مجاالا المؤتمرات والندوات -1

 والمكتبة الرقمية، ورقمنة المصطلحات والمعاجم.  قواعد البيانات إنشاء -2

 .والمعاجم التأليف والترجمة والتعريب -3

 الحديثة في مختلف المجاالت. تعريب المصطلحات -4

 لقضايا الترجمة والتعريب في الوطن العربي. دراسات علمية -5

 ُسبل االستفادة من منتجات المنظمة في الترجمة والتعريب. حول ورش عمل -6

 لمسؤولي المنظمات والمجامع اللغوية والمعادهد المتخصصة في الترجمة. اجتماع تنسيقي -7

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

سيق ، مكتب تنإدارات المنظمة )التربية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، معهد البحوث والدراسات العربية -1

 (. المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، التعريب بالرباط

 .المتعاونة في التنفيذ الدول األعضاء -2

 رمز البرنامج
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 المنظمات ذات الصلة. -3

 متعاونون.الخبراء ال -4

 : النتائج المتوقعة 

 .وورش عمل علمية اتندو -1

 مؤتمرات متخصصة. -2

 دراسات وبحوث متخصصة. -3

 اجتماعات تنسيقية. -4
 

 اشهرً  72 للتنفيذ مةالمدة الالز
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 المحور

 الثاني االستراتيجي
 خدمة اللغة العربية وتطوير تعليمها وتعلمها ونشردها في ظل المتغيرات والتحديات.

 التربية / الثقافة / المعلومات واالتصال المجال

 

 ة، وتيسير نشردها لدى اآلخرينتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها بطريقة فاعل دهد  المحور

 

 .هاطرائق تعلمتطوير وتعليم اللغة العربية  -1 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

ت المنظمة خطوات محمودة في االدهتمام باللغة العربية والنهوض بمستوى تعليمها وتعلمها من خالل خط

الخالدة رمز توحدنا على مّر العصور، وعلى مشروع النهوض باللغة العربية في محاولة للوفاء بواجباتها نحو لغتنا 

الرغم من اإلضافات التي تثري جهود المنظمة في مجال العناية بلغة كتاب هللا الكريم تظل طرائق تدريس اللغة 

العربية في حاجة إلى المزيد من االدهتمام في ظل ما تتعرض له اللغة من مخاطر في عصر مليء بالمستجدات حافل 

أثرت على الوسائل واألدوات المستخدمة في التعليم والتعلم، وأصبحت طرائق التعليم والتعلم في  بالمتغيرات التي

صة في حاجة لتقويم شبه مستمر يضمن الوقو  على مدى فاعليتها في تحقيق أدهدا  تعليم اللغة العربية وتعلمها وبخا

الناشئة على لغتهم تعليًما وتعلًما وتذوقًا لجمالياتها  وذلك لتذليل العقبات التي تعترض إقبال المراحل األولية من التعلم؛

وتمسًكا باستخدامها ومحافظة عليها، حيث إن التقويم الفاعل والحقيقي أصبح الزًما وضروريًا ليتبيّن القائمون على 

 .تعليمها وتعلمهاواستراتيجيات تعليم اللغة العربية الطريق الصحيح الذي يجب أن تسير فيه طرائق 

   البرنامج:دهد 

م يتعل واستراتيجيات لتقييم طرائق ؛منادهج اللغة العربية من وضع أساليب متطورة ُمصمميتعزيز قدرات 

 اللغة وتعلمها.

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 م.يفي المراحل األولى من التعلوتعلمها واقع تقويم طرائق تعليم اللغة العربية ل تقويميةدراسة  -1

والخروج بمعايير ها، مهاراتل طلبةال اكتسابتعليم اللغة وة تجارب الدول في طرائق لدراس ورشة عمل -2

 ونماذج مشتركة ومتطورة للتقويم.

 .تعليم اللغة وتعلمهاللمشرفين التربويين في ُسبل  دليل إرشاديإعداد  -3

ل استخدام الدليل نموذجية للمشرفين التربويين يمكن محاكاتها وتطبيقها في الدول األعضاء حو دورة تدريبية -4

 وتحقيق استفادة معلمي اللغة العربية منه. ،اإلرشادي

لتحقيق تواصل المشرفين والمعلمين لتبادل الخبرات حول  ؛على موقع المنظمة كترونيةمساحة إلإنشاء  -5

 .تعلمهااللغة العربية وتعليم  واستراتيجيات طرائق

 رمز البرنامج
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 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 (، معهد الخرطوم الدولي للغة العربيةية، الثقافة، المعلومات واالتصالالتربإدارات المنظمة ) -1

 (.نتربويوالمشرفون ُمعدي المنادهج، الالمختصون في الدول األعضاء ) -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 متخصصة.الخبرة البيوت  -4

 :النتائج المتوقعة 

 .طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمهاأدلة إرشادية ونماذج مطورة في  -1

 .طرائق تعليم اللغة وتعلمهار التجارب المعاصرة في حص -2

 بما يعود بالنفع عليهم وعلى الطلبة. ؛تحقيق التواصل بين معلمي اللغة العربية عبر موقع المنظمة -3

   .تقويم في اللغة العربيةالتواصل لتبادل الخبرات حول وسائل اللتحقيق أداة إلكترونية  -4

 

 اشهرً  36 للتنفيذ المدة الالزمة
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 المحور االستراتيجي

 الثاني
 ونشردها في ظل المتغيرات والتحديات.العربية وتطوير تعليمها وتعلمها،  خدمة اللغة

 المعلومات واالتصال / ثقافةالتربية / ال المجال

 

 رينتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها بطريقة فاعلة، وتيسير نشردها لدى اآلخ دهد  المحور

 

 البرنامج
الصفو  الثالثة في  هاوطرائق تدريس هاواستراتيجياتاللغة العربية تطوير منادهج  -2

 في التعليم العام. ىاألول

 

 :فكرة البرنامج 

اللغة العربية دهي رمز دهوية األمة وحافظة تراثها وثقافتها, وتمثل درجة االدهتمام بها ادهتماماً بكيان األمة 

دهذا البرنامج ارتباطاً وثيقاً بثقافة الوطن العربي وواقعه ومستقبله, وبخاصة في ظل ما العربية، ولذلك يرتبط 

أثبتته وقائع التطور الحياتي المعاصر من أنه بالقدر الذي توليه األمم للغتها وثقافتها يكون ادهتمامها بِق دِردها 

 ومكانتها.

في العناية باللغة والمنظمة عضاء لدول األمن اومن المالحظ أنه على الرغم من الجهود التي بُذلت وتبذل 

من تحديات جعلت بعض العربية وما تواجهه لغتنا  ،العربية إال أن شر  االنتماء إليها وواجب االعتزاز بها

وتحصيلهم فيها, كل ذلك يتطلب  لهاأبنائها يعزفون عنها وآخرين يجحفون بحقها, وآخرين يتدنى مستوى تعلمهم 

 ألليم الذي تحياه لغتنا وينعكس على سائر جوانب حياتنا.الواقع ادهذا مواجهة 

منذ الصغر ليشبوا  الناشئةومن الجدير باللغة العربية أن يتعهددها أبناؤدها المتخصصون في نفوس 

لتكون نافذتهم نحو العلم والتعلم, ولعل ما أثبتته  ن لجمالياتها, مقبلين على تعلمها؛متمسكين بمهاراتها, متذوقي

التربوية في مجال تعليم اللغات وتمل ك مهاراتها يؤكد أن العناية باللغة تعليماً وتعلماً يجب أن يبدأ من الدراسات 

في حياة األبناء ما يستحقه من برامج  ىسن مبكرة يوجب علينا أن يلقى االدهتمام بتعليم لغتنا منذ السنوات األول

ربية, وتحصيلهم لمهاراتها وتمسكهم بها, واعتزازدهم بلغة وجهود تنعكس آثاردها على مستقبل أبنائِنا في اللغة الع

القرآن الكريم رمزاً لهويتنا العربية األصيلة, وذلك ال يكون إال عبر تطوير حقيقي لمنادهج تدريسها وطرائق 

الدراسية التي دهي مرحلة األساس في امتالك  طلبةوأساليب تدريسها في السنوات الثالث األول من حياة ال

 للغة وتذوق جمالها وغرس حبها في نفوسهم.مهارات ا

 :دهد  البرنامج 

في  دريسها, وطرائق تعليمها وتعلّمهانماذج تطبيقية متطورة لمنادهج اللغة العربية واستراتيجيات تبناء 

 من المرحلة االبتدائية. ىالصفو  الثالثة األول

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

وطرائق تعليمها في  هاواستراتيجيات تدريساللغة العربية  منادهجتقويمية لواقع  دراسة تحليلية -1

 .من المرحلة االبتدائية ىولالصفو  الثالثة األُ 

 

 رمز البرنامج
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لمناقشة نتائج الدراسة واستعراض أحدث التجارب المعاصرة في تعليم اللغة العربية  ورشة عمل -2

 ول.وتعلمها في الصفو  الثالثة األُ 

يم مهارات اللغة العربية لألطفال في سني  حياتهم األولى يمكن متطورة لتعل نماذج تطبيقيةإنتاج  -3

 (التعلم بالنشيد ... وغيردها –التعلم باللعب والترفيه  –استخدام القصة ) :محاكاتها واالستفادة منها مثل

 مستفيدين في ذلك من نتائج الدراسة وورشة العمل.

 .ة لألطفاللتعليم المهارات اللغويمناسبة  برمجيات تعليمية إعداد -4

 لتدريس اللغة العربية في الصفو  األولى.موحد  دليل مرجعي وضع -5

 لتفعيل الشراكات المجتمعية في خدمة اللغة العربية. ورشة عمل -6

تضمين مفادهيم الثقافة والتراث العربي في منادهج اللغة العربية في الصفو   حول اجتماع خبراء -7

 الدراسية األولى.

 لية للغة العربية.المعالجة اآل تطوير برمجيات -8

 دولية متميزة في تدريس اللغات ألبنائها في الصفو  األولى. تعريب تجارب -9

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 .، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية(ومات واالتصال، الثقافة، المعلالتربيةالمنظمة ) اتإدار -1

 وزارات التربية والتعليم. -2

   .مؤسسات تربوية متخصصة -3

 سات المجتمع المدني.مؤس -4

 : النتائج المتوقعة 

فيي المرحلية  ىفيي الصيفو  األولي هاوطرائيق تدريسياللغة العربية رصد إليجابيات وسلبيات منادهج  -1

 االبتدائية.

 رصد أبرز التجارب العربية في تعليم اللغة العربية وتعلمها. -2

 من المرحلة االبتدائية. الصفو  الثالثة األولنماذج متطورة في تعليم المهارات اللغوية في  -3

 ها. اللغة العربية وتعلم نشر برمجيات معاصرة لتعليم -4

 

 شهًرا 36 للتنفيذ المدة الالزمة
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المحور االستراتيجي 

 الثاني
 خدمة اللغة العربية وتطوير تعليمها وتعلمها، ونشردها في ظل المتغيرات والتحديات.

 ومات واالتصالالتربية / الثقافة / المعل المجال

 
 

 تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها بطريقة فاعلة، وتيسير نشردها لدى اآلخرين دهد  المحور

 
 

 دها.بغيرلناطقين لتعليم اللغة العربية وتعلمها  -3 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

وحافظة التراث وناقلة الفكر فهي رمز الهوية  ،تعتز األمم بلغاتها وتعمل على نشردها وتسي ددها بين لغات العالم

 ،والثقافة، ويمثل انتشار لغة معينة من اللغات مصدر عزة ألبنائها لما تؤديه من دور في نشر األيدولوجيات والثقافات

 وما تلعبه من أدوار سياسية واقتصادية وإعالمية وتسويقية.

تناسب مع لغٍة أنزل هللا تعالى بها كتابه واللغة العربية جديرة بأن تحظى من أبنائها بمزيد من االدهتمام الذي ي

وقد حفظت ونقلت إلينا تراث اآلباء واألجداد، ودهي قادرة  د بها المسلمون في صالتهم كل يوم،الكريم، وجعلها لغة يتعب  

 على استيعاب المستجدات في العلوم والفنون المختلفة.

تشير إلى أن عدد ، حيث عن استعمال اللغة العربية تقدم صورة كميةمنظمة وإذا كانت الدراسات التي قامت بها ال

 ووجود لغات ،اللغة العربيةيستعملون ال نهم قرابة الثمانين مليونًا يقارب أربعمائة مليون نسمة مسكان وطننا العربي 

األقليات إضافة إلى الجاليات العربية في الخارج و (البربر واألكراد والسريان والتركمان وغيردهما )يردها ومنهأخرى غ

 فإن دهذا الواقع يمثل خطورة أمام لغتنا العربية. ،األفريقية واآلسيوية بالدولالعربية 

وعلى الرغم من أن اللغة العربية قد تم االعترا  بها كإحدى اللغات الست المعتمدة في األمم المتحدة وفي معظم 

أو بين أبنائها من بغيردها، ناء المنطقة العربية الناطقين الوكاالت األممية تقريبًا إال أن جهود نشر لغة الضاد سواء بين أب

مما يعني أن أدهلها وأبناءدها والمؤسسات المعنية بها ما  ،الجنسيات األخرى ما تزال دون المستوى الالئق بتلك اللغة

للغة العربية يزالون في موقف التقصير إزاء لغتهم على الرغم مما يشهده العالم من انفتاح على جميع اللغات ومنها ا

التي أصبح لها حضوردها على شبكة المعلومات الدولية، إضافة إلى اإلقبال على تعلم اللغة الذي تشهده بعض البلدان، 

نشئت أُ ، كما بغيردهاناطقين للمما أوجد تنافًسا بين المؤسسات التربوية المهتمة في إصدار سالسل لتعليم اللغة العربية 

 لغرض.مدارس ومعادهد متخصصة لهذا ا

خدمة اللغة العربية ومشروعها المتميز للنهوض بمستوى تدريسها لوفي إطار ذلك واتساقًا مع جهود المنظمة 

ليُعنى بتيسير تعليم اللغة العربية ونشردها في وقٍت تزداد فيه الحاجة إلى تكثيف جهود المنظمة في  ؛يأتي دهذا البرنامج

 دهذا الميدان.

 رمز البرنامج
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 :دهد  البرنامج 

 وطرائق تدريسها. يم اللغة العربية للناطقين بغيردهاتطوير منادهج تعل

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 ،دهابغيرلناطقين لفي مجال تعليم اللغة العربية  هاوتقويملحصر جهود الدول ومؤسساتها التربوية  دراسة -1

 والبرامج واألدوات المستخدمة في ذلك.

 لتيسير تعليم اللغة العربية ونشردها بين الناطقين بغيردها. ؛إطار عمل تتبناه المنظمةلصياغة خبراء  ندوة -2

رة لتعليم أساسيات اللغة  لواضعي أدلة إرشادية -3 المنادهج ومؤلفي الكتب الدراسية حول إعداد مواد تعليمية ُميس 

 .دهاغيربلناطقين لالعربية 

م مهارات اللغة العربية يلتعل ؛نماذج تعليمية تطبيقية مبسطة تصميمللمسؤولين عن المنادهج حول  دورات تدريبية -4

 للجاليات غير العربية في بلدانهم.

: رسالة إعالمية تبث على موقع المنظمة وتشارك في بثها القنوات الفضائية العربية، رسالة اللغة العربية -5

 وتتضمن رسالة مختصرة تعل م تراكيب وتعبيرات لغوية بأسلوب تربوي وفني ميس ر وفق خطة ممنهجة.

: برنامج مكثف لتعليم مهارات اللغة العربية للجاليات المقيمة في الدول العربية يُنفذ العربية بين يديكاللغة  -6

ويستمر على مدى العام ويتم تقويم فعالياته ومخرجاته  ،بالتعاون والتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني بها

 ونواتجه.

 غيردها.ب لناطقينللمعلمي اللغة العربية وتعلمها  دورات تدريبية -7

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 .معهد الخرطوم الدولي للغة العربية(منظمة )التربية، الثقافة، المعلومات واالتصال، ال اتإدار -1

 الدول األعضاء. -2

 مؤسسات تربوية متخصصة. -3

 مؤسسات المجتمع المدني. -4

 :النتائج المتوقعة 

 دها بينهم.ونشر ،غيردهابلناطقين لتعليم اللغة العربية لإطار عمل  -1

 .بالخارج لجاليات العربيةلنماذج تعليمية تطبيقية لتعليم اللغة العربية  -2

 رسائل إعالمية تربوية تُعنى بنشر المقررات والتراكيب اللغوية العربية. -3

  .بين الناطقين بغيردها لتعليم اللغة العربية ونشردها ؛ن الوزارات ومؤسسات المجتمعآلية تواصل بي -4
 
 

 اشهرً  36 لتنفيذل المدة الالزمة
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 المحور

 الثالث االستراتيجي
 مواجهة التحديات التي تعترض األمن القومي العربي.

 / البحوث والدراسات المعلومات واالتصالثقافة/ التربية/ ال المجال

 

 دهد  المحور
ها األمن البحث العلمي في التعامل مع التحديات التي يواجهالتعليم ورفع كفايات مؤسسات 

 .القومي العربي

 

 المعلمون في مواجهة تحديات األمن القومي العربي. -1 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

ولم تعد  ،العربي تحديات عديدة تهدد أمنه القومي واستقراره وتعترض طريق نهضته ونموهالوطن يواجه 

بي من مؤامرات التجزئة والتقسيم، ومحاوالت مظادهر وأدوات تلك التحديات خافية في ظل  ما يتعرض له األمن العر

بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، عالوة على العوائق التي تعترض خطط تنميته وُسبل تحقيق التقدم االقتصادي 

 واالجتماعي ألبنائه.

 أداءالتحديات أن تظل بعيدة عن تلك التحديات، وبخاصة بعد أن طالت  مؤسسات التعليمولم يعد بمقدور 

وانعكست سلبًا على نتاج العملية التعليمية، ويأتي دهذا البرنامج ليركز بصفة خاصة على الدور المؤسسات التعليمية 

في  للطلبةأمام تلك التحديات بما يمتلك من وسائل التربية والتوجيه  مثل حائط الصد  المنوط بالمعلم العربي بصفته يُ 

 ومستقبلها. العربية كيان األمة الوقو  على حقيقة تحديات األمن التي تهدد

وفي تعزيز أدوات ووسائل المواجهة  ،ويأتي دهذا البرنامج ليجعل المعلم مشارًكا فاعالً في مواجهة التحديات

 حمايةً لألمن القومي العربي وحرًصا على كيان األمة ومستقبلها.

 :دهد  البرنامج 

 .ض األمن القومي العربي دور المعلم العربي في مواجهة التحديات التي تعترتعزيز 

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 تحديات.تلك العقبها ندوة خبراء في ُسبل تفعيل دور المعلم في مواجهة حول تحديات األمن القومي ت دراسة -1

 وأدهم مجاالتها وُسبل التربية في مواجهة ،لدولةالقومي ل مفادهيم األمنللمعلمين يتضمن توعيتهم ب إرشاديدليل  -2

 .تحديات األمن القومي

 وقت مبكر. في طلبةللمعلم الكتشا  ومعالجة بوادر السلوك غير السوي لدى ال دليل إرشادي -3

: نشرة إلكترونية تصدردها المنظمة دوريًا تتناول أبرز القضايا التربوية وانعكاساتها على نشرة قضايا تربوية -4

 أوساط المعلمين العرب بصفة خاصة. بالُسبل المتاحة فيويتم نشردها  ،األمن القومي العربي

 رمز البرنامج
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ومعالجة القضايا  الطلبةتفاعلي للمعلمين العرب لعرض تجاربهم في التعامل مع سلوكيات  موقع إلكتروني -5

 التربوية.

 حول دور مؤسسات التعليم العالي في رفع كفايات المعلمين العرب في مواجهة التحديات المعاصرة.ندوة  -6

 المشاركون في تنفيذ البرنامج: 

 (.، المعلومات واالتصال، معهد البحوث والدراسات العربيةثقافة، التربيةالإدارات المنظمة ) -1

 الدول األعضاء. -2

 االتحادات والجمعيات والمؤسسات المعنية بالمعلم. -3

 متعاونون.الخبراء ال -4

 : النتائج العملية المتوقعة 

 عربي.قومي الدور التربية في األمن اللتفعيل دراسة علمية  -1

 . الطلبةإرشادية لرفع كفاية المعلم في معالجة سلوك  أدلة -2

 وبث التوعية بقضايا األمن القومي العربي. ،نشرة إلكترونية وموقع تفاعلي لتبادل التجارب -3
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 المحور

 الثالث االستراتيجي
 مواجهة التحديات التي تعترض األمن القومي العربي.

 / العلوم والبحث العلمي مات واالتصالالمعلوتربية/ ال المجال

 

 دهد  المحور
رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي في التعامل مع التحديات التي يواجهها األمن 

 القومي العربي.

 

 .ودوردها في خدمة األمن الغذائيالبحث العلمي التعليم ومؤسسات  -2 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

وعدم استغالل الموارد  ،ضية مهمة في الوطن العربي بفعل الزيادة السكانية في بعض دولهيمثل األمن الغذائي ق

وكذلك بسبب المشكالت البيئية التي تتعرض لها أقطار الوطن العربي من تصحر  ،الطبيعية والبشرية االستغالل األمثل

في توفير الغذاء اآلمن ألبنائها واعتماددها مما انعكس على قدرة بعض الدول  ،ونقص في الموارد المائية وتغيرات المناخ

 في ذلك على غيردها من الدول األجنبية بما له من آثار سيئة على سيادتها وأمنها.

البحث العلمي خطًا من خطوط المواجهة لهذا التحدي الخطير يصبح أداؤدها في التعليم ووحتى تمثل مؤسسات 

يتها  بسلوك الناشئة سواًء في التعامل اإليجابي مع عناصر البيئة من موضع اختبار حقيقي عندما يُقاس أداؤدها بمدى عنا

الواعي أو في سلوكهم اإلنتاجي ليصبحوا عناصر فاعلة في منظومة األمن الغذائي، أو في سلوكهم االستهالكي  ،حولهم

 ليسهموا في تحقيق األمن الغذائي لبلدانهم.

بإمكاناتها التربوية في الوطن العربي البحث العلمي يم والتعلمؤسسات ويركز دهذا البرنامج على تفعيل دور 

البحث التعليم ومؤسسات بقدراتها العلمية والبحثية في مواجهة المشكالت التي تعترض األمن الغذائي العربي، لتتجه و

ت الحقيقية التي نحو المشاركة الفاعلة في معالجة قضايا األمن الغذائي وما يتعلق بها من سلوك، ولتهتم بالمشكالالعلمي 

 في الحاضر والمستقبل دون تحقيق األمن الغذائي العربي في الوطن العربي .  تقف حائالً 

 :دهد  البرنامج 

 .معالجة قضايا األمن الغذائيالدول العربية ل مؤسسات التعليم والبحث العلمي فيتفعيل دور 

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

مهارات إنتاج إكساب الطلبة جة: يتم بناء دهذا النموذج بحيث يشتمل على ُسبل للمدرسة المنت نموذج تطبيقي -1

 عليها. طلبةوتدريب ال ،الغذاء وفقًا لمنتجات البيئة

 .الطلبةللمعلمين حول ُسبل تعزيز مفادهيم ترشيد السلوك االستهالكي لدى  دليل إرشادي -2

 رمز البرنامج



 

 

 (م7177 - 7102) للمنظمة المستقبلي العمل خطة         

 23 

 ة في األمن الغذائي.لمسؤولي النشاط التربوي حول تفعيل دور المدرس حلقة تدريبية -3

 البحث العلمي في قضايا األمن الغذائي العربي. التعليم وحول دور مؤسسات  ندوة -4

لمعالجة تعامل الطالب مع عناصر البيئة المختلفة تربوية؛ : إلنتاج رسائل توعية إعالمية رسالة البيئة -5

 لبثها عبر وسائل اإلعالم. محافظة عليها وترشيد استخداماتهالل

تجارب دولية عن دور المدرسة ومؤسسات البحث العلمي في ترشيد السلوك االقتصادي  عريبترجمة وت -6

 لدى الطلبة.

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

المركيز العربيي للتعرييب والترجمية ، التربيية، المعلوميات واالتصيال، العليوم والبحيث العلمييإدارات المنظمة ) -1

 (. والتأليف والنشر

 الخبراء المتعاونون. -2

 المنظمات العربية المتخصصة -3

 .ةمتخصصالخبرة الت وبي -4

 :النتائج المتوقعة 

 نماذج تطبيقية للمدرسة المنتجة . -1

 أدلة إرشادية لترشيد السلوك االستهالكي .  -2

 رسائل توعية للسلوك اإليجابي نحو البيئة .  -3

 االستهالكي.  إلنتاجي وترشيد السلوكالزيادة فاعلية المدرسة في السلوك  يةحلقات تدريبتصميم  -4

 االستفادة من التجارب الدولية. -5
 

 اشهرً  74 للتنفيذ المدة الالزمة

 



 

 

 (م7177 - 7102) للمنظمة المستقبلي العمل خطة         

 22 

 
 المحور

 الثالث االستراتيجي
 مواجهة التحديات التي تعترض األمن القومي العربي.

 / البحوث والدراساتالمعلومات واالتصال الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/تربية/ ال المجال

 
 

 دهد  المحور
فع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي في التعامل مع التحديات التي يواجهها األمن ر

 القومي العربي.
 
 

 إدارة األزمات ورفع كفاية المؤسسات التعليمية والتربوية في التعامل معها. -3 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

ير مساراتها بعيًدا عن تحقيق  ،بكيانهاتواجه الدول ومؤسساتها التربوية أزمات طارئة تكاد تعصف قد  أو تُغ 

 مواجهة تلك األزمات وتفاديها مما يستلزم ،التنشئة السوية المتكاملة والمتوازنة ألجيال األمة توفير برامجأدهدافها في 

لول وفق خطط علمية وبرامج واعية وفاعلة تستطيع تحديد المواقف الناجمة عن األزمات وتحليل مكوناتها، ووضع الح

الكفيلة بالتعامل معها وفق اإلمكانات المتاحة للمواجهة؛ وتحقيقًا ألدهدا  المنظمة في تحقيق التعاون والتكامل والتكافل 

وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات االجتماعية والثقافية، وفي ظل التطورات المتسارعة في مختلف المجاالت وما يشهده 

برنامج  عمل إلدارة األوضاع في مرحلة األزمات والمراحل المتتالية يتطلب ذلك فإن  الوطن العربي من أزمات طارئة

وما ينتج  ،بما يعود بالفائدة في رفع كفاءتها في التعامل مع األزمات التعليمية والتربوية؛بعددها تستفيد منه المؤسسات 

 عنها من آثار تحتاج إلى برامج واعية وعملية.

 :دهد  البرنامج 

إدارة األزمات وتحسين أدائها في مواجهة ما ينجم  في مجالالدول األعضاء بالتربوية لتعليمية واالمؤسسات  دعم

 عنها من آثار.

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

وانعكاساتها التربوية والثقافية  ،التي يمكن أن تواجه الدول العربية المحتملةحول سيناريودهات األزمات  دراسة -1

 موذج القتراح ُسبل المواجهة.والعلمية تنتهي بن

 التربوية.التعليمية وحول إدارة األزمات في المؤسسات  وثيقة مرجعية -2

إدارة األزمات وما يتلودها من مراحل مع توفير نماذج تطبيقية عملية تستفيد من التجارب حول  دليل إرشادي -3

 .المتميزة في إدارة األزمات

تتم صياغتها لتخاطب الفئات اآلتية )الطالب، لمؤسسات التعليمية بالنشر ثقافة إدارة األزمات  أدلة إرشادية -4

 المعلم، المشر  التربوي، مدير المدرسة(. 

 . بةلدى الطلأثناء األزمات لتنمية مهارة حل المشكالت  نماذج تطبيقية -5

 

 رمز البرنامج
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 بعنوان "ُسبل تطوير أداء المؤسسة التربوية في إدارة األزمات". برنامج تدريبي -6

بما يرفع كفاياتهم في إدارة المؤسسة  ؛لتنمية قدرات العاملين في مجال التربية والتعليم واتوند ورش تدريبية -7

 التربوية.

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

، معهييد البحييوث والدراسييات المعلومييات واالتصييال، الثقافيية، العلييوم والبحييث العلمييي، تربيييةإدارات المنظميية )ال -1

 .العربية(

 الدول األعضاء. -2

 ت اإلقليمية والدولية المتخصصة.المنظما -3

 متخصصة.الخبرة البيوت  -4

 متعاونون.الخبراء ال -5

 :النتائج المتوقعة 

   المحتملة.زمات األدراسة حول  -1

 وما يترتب عليها من مواقف. ،إطار مرجعي شامل يُستفاد منه في إدارة األزمات الطارئة -2

 . ربويةالمؤسسات التعليمية والتأدلة إرشادية إلدارة األزمات داخل  -3

 نماذج عملية تطبيقية لتنمية مهارات التعامل مع األزمات .  -4

 برامج تدريبية وورش عمل. -5
 

 شهًرا 36 للتنفيذ المدة الالزمة
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 دهد  المحور
رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي في التعامل مع التحديات التي يواجهها األمن 

 القومي العربي.
 
 

 تحسين جودة التعليم.  -4 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

ودهو يسعى نحو دعم  ،واجههتأتي عمليات تحسين جودة التعليم في الوطن العربي في قمة التحديات التي ت

 قدراته وتنمية موارده البشرية القادرة على تحقيق النهضة والتقدم.

فإن نوعية التعليم  ،العربي قد حققت إنجازات في سبيل نشر التعليم وتوفير خدماته الوطنوإذا كانت بلدان 

ودهذا التسارع  ،واالقتصادية والمعرفيةنية اوجودته ورفع كفايته تظل مطلبًا ملًحا في ظل التسارع في المجاالت التق

بما يمكن الدول  ؛يفرض على المنظمة أن تكثف جهوددها ومواصلة برامجها في تحسين جودة التعليم في الوطن العربي

 من تبني برامج فاعلة تسير بها قدًما نحو رفع كفاية التعليم وتحسين مخرجاته.

 :دهد  البرنامج 

 .التربويةالتعليمية ومؤسساتها بتحسين جودة التعليم  فيرامج ذات أثر إعداد ب فياألعضاء مساعدة الدول 

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 كمؤسسة تربوية نشطة في المجتمع. تطوير المدرسةأنشطة ل -1

 .حول العناية بمراحل التعليم بدًءا من مرحلة رياض األطفالدراسات ونماذج  -2

 .الرياضياتلعناية بمنادهج العلوم ولإطار مرجعي  -3

 .في تحسين جودة التعليم وريادة األعمال كفايات الممارسةدعم حول أدلة إرشادية  -4

 . مت المعلومات واالتصال في التعلاناتقتطوير منادهج التدريس وتوظيف حول ورش عمل  -5

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 (.لالمعلومات واالتصا، العلوم والبحث العلمي، تربيةالإدارات المنظمة ) -1

 الدول األعضاء. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 المحور

 الثالث االستراتيجي
 مواجهة التحديات التي تعترض األمن القومي العربي.

 المعلومات واالتصال مي/العلوم والبحث العلتربية/ ال المجال

 رمز البرنامج
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 المنظمات اإلقليمية والدولية المتخصصة. -4

 .ةمتخصصالخبرة الت وبي -5

 :النتائج المتوقعة 

 أدلة إرشادية لتطوير المدرسة. -1

 برامج تدريبية لدعم كفايات العاملين بالمدرسة. -2

 أطر مرجعية لتطوير منادهج وطرائق تدريس العلوم والرياضيات.  -3

   رياض األطفال.بمرحلة  بدًءاعي لتطوير مراحل التعليم إطار مرج -4
 
 

 اهرً ش 27 للتنفيذ المدة الالزمة
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 المحور

 الثالث االستراتيجي
 مواجهة التحديات التي تعترض األمن القومي العربي.

 البحوث والدراساتتربية/ ال المجال

 
 

 المحور دهد 
رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي في التعامل مع التحديات التي يواجهها األمن 

 .القومي العربي
 
 

 .في المؤسسات التربوية والتعليمية تطوير النظم والسياسات وتنمية قدرات العاملين -5 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

 ،ني والمعرفيامتأثرة بالمستجدات التي يشهددها التطور التق والتعليمية تتطور النظم والسياسات التربوية

على أن تقف على أحدث  الدول األعضاءوالمستجدات السياسية واالقتصادية على الساحة الدولية واإلقليمية، وتحرص 

في تطوير  بما يساعددها لتكون ملبية لطموحاتهاوالتعليمية؛ المتغيرات التي تنعكس على أنظمتها وسياساتها التربوية 

ودهذا يستدعي أن تستمر  قًا ألدهدا  التنمية الشاملة فيها،مسيرتها التعليمية وتحسين أدهدافها الوطنية في جعل التعليم محق

وكذلك المشاركة في األنشطة العربية والدولية بما يوفر  ،المنظمة في عقد المؤتمرات المتخصصة للقيادات التربوية

 فيها. والتعليمية ى الجديد والمفيد في جهوددها لتطوير النظم والسياسات التربويةللدول األعضاء فرص االطالع عل

 :دهد  البرنامج 

 تحقيق الجودة الشاملة فيها.ل التعليميةالتربوية و في تطوير النظم والسياسات مساعدة الدول

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 والمؤتمرات المتخصصة. ات الوزاريةعقد المؤتمر -1

 ؛ لتطوير النُظم والسياسات التربوية والتعليمية.متعدد األطرا  تعاونال -2

 .والدولية خارج البرامج المشاركة في األنشطة العربية -3

 لراسمي السياسات التربوية والتعليمية. برنامج تدريبي -4

 في التربية والتعليم. للمتخصصين دورات تدريبية -5

 ن في التطوير المهني.يمية، والمختصفي السياسات التربوية والتعلي لقاءات للخبراء -6

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 ، المراكز المتخصصة بالمنظمة(تربيةالإدارات المنظمة ) -1

 الدول األعضاء. -2

 المنظمات المتعاونة. -3

 

 رمز البرنامج
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 :النتائج المتوقعة 

 السياسات التربوية والتعليمية. أحدث المستجدات المؤثرة في مجاالت رصد -1

 في الحقل التربوي والتعليمي. للعاملين برامج للتطوير المهني -2

 وفعالياتها وتوصياتها.  ،إصدار تقارير دورية عن المؤتمرات واالجتماعات -3

 بالسياسات التربوية والتعليمية والتطوير المهني. أُطر عمل ما بين المنظمة واألطرا  المتعددة المعنية -4

 االت التربية والثقافة والعلوم.إصدارات متخصصة تحوي التجارب والتوجهات المعاصرة في مج  -5
 

 
 

 شهًرا 27 للتنفيذ المدة الالزمة
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 المحور

 الثالث االستراتيجي
 مواجهة التحديات التي تعترض األمن القومي العربي.

 المعلومات واالتصال الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/تربية/ ال المجال

 
 

 دهد  المحور
يات مؤسسات التعليم والبحث العلمي في التعامل مع التحديات التي يواجهها األمن رفع كفا

 القومي العربي.

 
 

 .األشخاص ذوي اإلعاقةتوظيف التقانة في تحسين تعليم وتعلم  -6 البرنامج

 

 

 :فكرة البرنامج 

وقصور البرامج لتزايد أعداددهم  ؛تمثل فئات ذوي االحتياجات الخاصة شريحة مهمة في مجتمعنا العربي

التعليمية التي تهتم بهم وما يمثله ذلك من خطر على قوة المجتمعات العربي عندما نقصر في حق دهذه الفئات، وقد فتحت 

ن في التربية والتعليم لالستفادة من تطبيقاتها في تحسين جودة يل واسًعا أمام المسؤولين والمختصالمعاصرة المجا التقانة

 ؛التي نما االدهتمام بهم األشخاص ذوي اإلعاقةومنها فئات  ،ت التعليمية للمجتمع بمختلف فئاتهالتعليم وتطوير الخدما

نية آثاره اإليجابية في التحقيق المساواة والعدالة االجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم، وكان للتعدد في األجهزة التق

أولئك الذين فقدوا حاسة ن من صعوبات في التعلم، أو ن يعانوتوفير فرص التعليم والتعلم بشكل لم يكن متاًحا من قبل لم

وبخاصة بعد أن ساعدت أجهزة الكمبيوتر اللوحي )الكف ي(  ،من الحواس التي تعوق إقبالهم على التعلم كاألسوياء

تحصيل وليكون محور العملية التعليمية وصار بمقدوره  ،واألجهزة الذكية الطالب على أن يصبح قادًرا على التعلم

ومع موحاته، العلوم والمعار  من شبكة المعلومات وتحقيق التواصل مع اآلخرين والتعبير عن مشاعره وآرائه وط

 ؛نية المتوفرة بها سارعت الشركات المتخصصة إلى توظيفهااانتشار أجهزة الحاسب اآللي اللوحية والتطبيقات التق

لة مستفيد هموتعلم األشخاص ذوي اإلعاقةلتيسير تعليم  ة من خصائصها وإمكاناتها وأصبحت دهذه األجهزة محم 

وبآال  البرامج األخرى التي تفيد في التصفح وتعلم القراءة (، لغة برايل لتعليم المكفوفين)بالتطبيقات المجانية الخاصة 

ت وغيردها بما يساعد أو صوًرا وإدخال البيانا ،والكتابة والتعبير وإجراء التسجيل اإللكتروني وتدوين المالحظات كتابةً 

والتفاعل بصورة إيجابية مع ، في تحقيق مفادهيم تعليمية أفضل وتحصيل تعليمي ذاتي أجود األشخاص ذوي اإلعاقة

الموقف التعل مي، وتحسين نمودهم العقلي والشخصي والسلوكي والمهني، وتوفير فرص مرنة للتعلم تمكنهم من التعلم في 

 تهم وظروفهم.أي وقت وفي أي مكان وفقًا لقدرا

ع االستفادة من المعاصرة في دهذا المجال م تقانةتأتي أدهمية توظيف ال ذلك وفي إطار حرص المنظمة على

نية التي تشجع على تحسين تعليم اوالشراكة مع المؤسسات المختصة؛ لتوفير أحدث التطبيقات التقالتجارب المتميزة 

 ،اط في مجتمعاتهم بصورة أفضل تضمن اكتشا  إمكاناتهم، وحفزدهم على االنخرهمتعلمو األشخاص ذوي اإلعاقة

 وأوطانهم وأمتهم. وتنمية قدراتهم بحيث يصبحون أكثر قدرة على تطوير أنفسهم وخدمة مجتمعاتهم

 رمز البرنامج
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 :دهد  البرنامج 

ة في تحقيق النمو المعرفي والتعليمي والمهاري والسلوكي نتطوير أدائها في استخدام التقامساعدة الدول في 

 ص ذوي اإلعاقة.لألشخا

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

األشيخاص ذوي وتعليم فيي تعلييم األعضياء  دول اليفيي  التقانيةوتقيويم توظييف واسيتخدام واقيع  لرصد دراسة -1

 اإلعاقة.

؛ والتعليييم المحلييية والعالمييية مييع المختصييين فييي وزارات التربييية تقانييةتشييارك فيهييا مؤسسييات ال ورشيية عمييل -2

 . األشخاص ذوي اإلعاقةوتعلم ارب ونماذج تطبيقية متميزة تفيد في تحسين تعليم لعرض ودراسة تج

وتطيوير محتيوى رقميي مفصيل  ،بل إنشاء سلسلة إلكترونية للتطبيقات التعليمية للمنادهجحول سُ  دليل إرشادي -3

 تتناسب مع فئاتهم المختلفة. اإلعاقةذوي ألشخاص لبها يتضمن برامج تعليمية 

األشيخاص م تعلييم وتعليم يب المختصين في تحسين منهجية نُظلتدر الخاصسهم فيها القطاع يُ  دورات تدريبية -4

بل تيسير وتشغيل األجهزة اإللكترونية وتسهيل وصولهم إلى المواقع التعليميية واسيتخدامها وسُ  ،ذوي اإلعاقة

 والتعامل مع محتوياتها.

 ؛نيية وتسيويقهاافيي األجهيزة التقلمتخصصة ا الخاصلقطاع مؤسسات الُسبل إقامة شراكات مع  دليل إرشادي -5

 .اإلعاقةذوي األشخاص ب المتعلقة لإلسهام في توفير األجهزة والبرامج

 الناجحة ونشردها. رصد التجارب الدولية -6

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 (.المعلومات واالتصال ،العلوم والبحث العلمي ،الثقافة ،تربيةالإدارات المنظمة ) -1

 تعاونون.الخبراء الم -2

 متخصصة.الخبرة البيوت  -3

 مؤسسات المجتمع المتخصصة. -4

 المنظمات الدولية واإلقليمية المتخصصة. -5

 :النتائج المتوقعة 

 .اإلعاقةذوي األشخاص الوقو  على التجارب المتميزة في تعليم  -1

 .اإلعاقةذوي ألشخاص لدليل إرشادي يفيد في إعداد سالسل إلكترونية تعليمية ومفيدة  -2

 .اإلعاقةذوي األشخاص اكات بين وزارات التربية ومؤسسات المجتمع في تطوير برامج تحقيق شر -3

 .هموبرامج اإلعاقةذوي األشخاص تدريب المختصين في كيفية تحسين منادهج  -4

 . اإلعاقةذوي األشخاص في تعليم وتعلم  تقانةرفع كفاءة توظيف ال -5
 
 

 شهًرا 36 للتنفيذ المدة الالزمة
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 المحور

 الرابع تراتيجياالس
 كافحة األمية في الوطن العربيم

 المعلومات واالتصال العلوم والبحث العلمي /تربية/ ال المجال

 

 .وتعليم الكباراألمية  مكافحةسياسات تطوير  دهد  المحور

 

 .برامجهاسياسات محو األمية و -1 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

كبيرة من أبناء الوطن العربي على الرغم من الجهود المبذولة  ما تزال األمية جاثمة بمخاطردها على نسبة

لمكافحتها في مختلف األقطار، ولم تُعد األمية قاصرة على أمية القراءة والكتابة بل تنوعت وتعددت أشكالها وأنواعها 

هود وتنويعها للتخلص مما يتطلب مضاعفة الج وجوانب الحياة الثقافية المختلفة؛نية والمعلوماتية ابفعل التطورات التق

من األمية حتى ال تظل عائقًا يحول دون انخراط الماليين من أبناء الوطن العربي في منظومة العمل والبناء والفكر 

 والمشاركة في تحديد مستقبل األمة. ،السليم

تنفيذ ل ؛لالدو به قامتوما ولما كانت المنظمة قد تبنت العديد من البرامج عبر مسيرتها في مواجهة األمية 

فإن طبيعة العمل التربوي  ،برامجها على المستوى الوطني وتمكنت بعضها من إحراز تقدم في مكافحة األمية

قضية تتصل المشترك الذي تقوده المنظمة يتطلب تكثيف الجهود في دهذا المجال لتطوير سياسات محو األمية بصفتها 

 األمية. بمصير األمة ومستقبلها، ومواكبة العقد العربي لمحو

 :دهد  البرنامج 

 .ير سياساتها في التخلص من األميةتطوفي الدول مساعدة 

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

وسياساتها مقارنة بنماذج من تجارب  ،تقويمية لواقع استراتيجيات الدول العربية في مكافحة األمية دراسة -1

 الدول المتقدمة في دهذا المجال.

سياسات شة نتائج الدراسة التقويمية المقارنة وصياغة معايير وأسس بناء خبراء لمناق ورشة عمل -2

 للتخلص من األمية بأنواعها المختلفة. ؛استراتيجيات متطورةو

 الستراتيجية متطورة للتخلص من األمية في الوطن العربي. بناء نموذج -3

خلص من األمية في الوطن المتطورة للتاالستراتيجية حول صياغة سياسات وبرامج تنفيذ  دورة تدريبية -4

 وفقًا لظرو  الدول األعضاء.العربي 

بسياساتها  الذكر سالفةلصياغة آلية متابعة وطنية للوقو  على مدى التقدم في تنفيذ االستراتيجية  ورشة عمل -5

 وبرامجها.

 سبة.وصياغة نماذج تطبيقية منا ،خبراء لوضع سياسات فاعلة لمحو أمية المرأة في الوطن العربي اجتماع -6

 رمز البرنامج
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 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 (.المعلومات واالتصال ، العلوم والبحث العلمي،تربيةالإدارات المنظمة ) -1

 .األعضاءالدول  -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 المنظمات اإلقليمية والدولية. -4

 .ةمتخصصالخبرة الت وبي -5

 :النتائج المتوقعة 

 األمية. لمكافحة  ير وأسس لبناء استراتيجيات الدولصياغة معاي -1

 .ذج متطورة لمكافحة األمية بصوردها المختلفةنما -2

 وُسبل تنفيذدها ومتابعتها وتقويمها. ،ستراتيجيات لمكافحة األميةء اتربوية على بناالقيادات التدريب  -3

 آليات متابعة وطنية لتحقيق المواجهة الشاملة لألمية. -4

 

 شهًرا 74 للتنفيذ المدة الالزمة
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 . وتعليم الكبارالتقانة  -2 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

عاني األزمات السياسية واألمنية واالقتصادية التي ت نتيجة تزداد أعداد األميين في وطننا العربي بصورة مفجعة

باتت تمثل عبئًا على سعي الدول نحو التقدم والنهضة ولم تُجِد الطرق التقليدية المتبعة في ي منها األمة العربية، والت

تنّزل في دستوردها  بحيث أضحت األمية في القراءة والكتابة عيبًا على أمة كان أول ما ؛نفًعا ذا بالٍ  تعليم الكبار

على  ممن فاتهم قطار التعليمودهي تحتضن اليوم بين أبنائها أكثر من خمسة وسبعين مليون إنسان أمّي  ،السماوي )اقرأ(

والتي أصبحت في حاجة للبحث عن وسائل وأدوات جديدة في ظل ما أتاحته  ،الرغم من الجهود المبذولة في دهذا المجال

انتشار وسائل التقانة  تعليم الكبار خاصة في ظلفي وتوظيفها  هات وفرص يمكن استغاللالتقانة المعاصرة من إمكانا

 .مجال تعليم الكبارفي المعاصرة يتطلب مواجهة حاسمة وتوظيفًا فاعالً لتلك الوسائل في تكثيف جهود المنظمة والدول 

 :دهد  البرنامج 

 .في تعليم الكبارالمعاصرة  تقانةتوظيف إمكانات ال مساعدة الدول في

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 .تعليم الكبارفي نية الحصر تجارب الدول العربية ونماذج من الدول األجنبية في توظيف الوسائل التق دراسة -1

 في ضوء التجارب المعاصرة. تعليم الكبارفي نية التصميم نماذج مناسبة لتوظيف الوسائل التق لقاء خبراء -2

 .تعليم الكبارلحول إعداد برامج تلفزيونية  يدليل إرشاد -3

: إطار مرجعي يفيد الدول في إنشاء موقع إلكتروني يستثمر تعليم الكبارلللشبكة اإللكترونية  إطار مرجعيبناء  -4

 .لتعليم الكباري واالنترنت في بث دروس ممنهجة نية وإمكانات التعلم اإللكتروناانتشار الوسائل التق

 .للمرأة العربية من السيداتل الممكنة لتعليم الكبار السبحول  عمل ورشة -5

تعليم الكبار  مجالفي بل إتاحة شراكات مع مؤسسات المجتمع لدعم جهود الدول حول سُ  دليل إرشادي -6

 نية المعاصرة.اباألجهزة التق

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 (.المعلومات واالتصال ، الثقافة،تربيةالإدارات المنظمة ) -1

 .األعضاءل الدو -2

 .تطوير سياسات مكافحة األمية وتعليم الكبار لمحوردهد  ا

 المحور

 الرابع االستراتيجي
 كافحة األمية في الوطن العربيم

 المعلومات واالتصال الثقافة/ تربية/ال المجال

 رمز البرنامج
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 متخصصة.الخبرة البيوت  -3

 الخبراء المتعاونون. -4

 المنظمات ذات العالقة. -5

 :النتائج المتوقعة 

 . تعليم الكبارلفي برامجها  تقانةنماذج تطبيقية تفيد الدول في توظيف ال -1

 .  تعليم الكبارلالدول في إعداد برامج تلفزيونية  دليل إرشادي يفيد -2

 .تعليم الكبارلمواقع إلكترونية ء إطار مرجعي يُستفاد منه في إنشا -3

 .لمرأة العربيةلتعليم الكبار اآليات فاعلة  الثقافية  -4

 

 شهًرا 36 للتنفيذ المدة الالزمة
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 المحور

 الرابع االستراتيجي
 كافحة األمية في الوطن العربيم

 التربية المجال

 

 .حة األمية وتعليم الكبارتطوير سياسات مكاف دهد  المحور

 

 .دور مؤسسات التعليم العالي في تعليم الكبار -3 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

تقوم الجامعات في الوطن العربي بأدوار عديدة في مجاالت البحوث والدراسات العلمية وإعداد الطلبة للمستقبل 

، وفي إطار تفاقم واإلسهام في حل مشكالته جتمعإضافة إلى ما تؤديه من دور في خدمة الم ،وفق تخصصات مختلفة

دور  إال أن ،مشكلة األمية في بلدان عديدة من الوطن العربي وبخاصة في قطاع المرأة الذي تسيطر عليه األمية

ويكاد ينحصر دوردها في  ،ما زال متدنيًّا الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في مجال مكافحة األمية وتعليم الكبار

البحوث والدراسات ومنح الدرجات العلمية ولم يحظ مجال تعليم الكبار على الرغم من أدهميته بدور ملموس يمكن  إجراء

وتخليص المجتمعات العربية من أخطاردها في الوقت الذي تقوم به مؤسسات التعليم  ،أن يُعتد به في ميدان مكافحة األمية

 .مجاالت أخرىالعالي بأدوار تحسب لها في 

مي االدهتمام بمجاالت محو األمية المتعددة وأشكالها المختلفة يصبح من الواجب على الجامعات في ومع تنا

إضافة إلى تفعيل دور  ،ي برامج في التعليم المستمر والتعلم مدى الحياةز في تبن  الوطن العربي أن يكون لها دور متميّ 

 .برامج خدمة المجتمع؛ لتُعنى بتعليم الكبار في الوطن العربي

 

 :دهد  البرنامج 

  .تعليم الكبارمجال في مؤسسات التعليم العالي  مساعدة

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 .تعليم الكبارمجال حول واقع ما تقوم به جامعات الوطن العربي في  دراسة تقويمية -1

نهييا فييي تطييوير أداء ملالسييتفادة  ،الكبييارمجييال تعليييم فييي لمييا تقييوم بييه الجامعييات نميياذج دولييية  علييى الوقييو  -2

 الجامعات العربية في دهذا المجال.

 .للنماذج واألُطر طر تطبيقية تستفيد منها الدول عند تبنيهالمناقشة النماذج ووضع أُ  ورشة عمل -3

طاقييات طلبيية ميين مكيين الييدول ميين االسييتفادة ميين المتخصصييين بالجامعييات؛ لصييياغة برنييامج يُ  لقيياء خبييراء -4

 خالل اإلجازات. عليم الكبارمجال تفي  هموإمكاناتالجامعات 

 

 رمز البرنامج
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 .األمية في مكافحةفي البؤر المتبقية داخل الدول التي قطعت شوطًا متقدًما  لتعليم الكبار وضع إطار -5

فيي مييدان تعلييم تفعييل دور كلييات التربيية، وكلييات خدمية المجتميع، وكلييات اللغية العربيية، واآلداب  دراسة -6

 الكبار.

 ل بين تعليم الكبار والتعليم العالي.حول فتح قنوات االتصاورشة عمل  -7

 ،في مناسبات محو األميية )الييوم العيالمي لمحيو األميية وبرامج عمليةإعالمية مكثفة لحمالت  تبني الجامعات -8

 اليوم العربي لمحو األمية(.

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 .التربية إدارة -1

 .في التنفيذ الدول المتعاونة -2

 ة.الجامعات والجهات المانح -3

 الخبراء المتعاونون. -4

 .مؤسسات المجتمع المدني -5

 

 

 :النتائج المتوقعة 

 دراسات علمية متخصصة. -1

 .تعليم الكبارفي إطار متطور إلسهام الجامعات  -2

 ورش عمل. -3

 .توعوية حمالت إعالمية -4

 

 شهًرا 36 المدة الالزمة للتنفيذ
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 المحور

 الخامس االستراتيجي
 وتفعيلها ة بين اإلعالم المعاصر والتعليمتطوير العالق

 واالتصال/ المعلومات التربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي المجال

 

 

  تحسين تعامل الناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتماعي دهد  المحور

 

 مواجهة تأثيرات اإلعالم بوسائله وإمكاناته في التعليم. -1 البرنامج 

 

 رنامج:فكرة الب 

وبخاصة بعد أن  ،أو الثقافات المختلفة من قبل ،المعاصرة واقًعا مغايًرا لم تعهده التربية نيةاالتقأحدثت الثورة 

أصبحت شبكة االتصاالت الدولية أشد تأثيًرا وسيطرة على فكر اإلنسان وثقافته وسلوكه، وانعكست على العمل التربوي 

ليحسن التفاعل والتعامل  ؛ى المعنيين ببناء اإلنسان وتوجيهه العناية بإعدادهبمدخالته ومخرجاته وأصبح من الالزم عل

أو إدراك  ،مع دهذا الواقع المتغير والسريع التطور الذي أحدث فوضى الثقافة والعولمة للحسن والقبيح من غير وعي

لهم تمييز الخبيث من الطيب مما يرد للمسؤولية وذلك لغياب الثقافة الرقمية من برامج إعداد الناشئة وتربيتهم التي تتيح 

مما يتطلب وجود برنامج االتصال والتواصل المختلفة؛ إليهم من بحر المعلومات المتدفق إليهم بال دهوادة عبر وسائط 

نية بوعي وإدراك لميزاتها ايجعل األفراد أقدر على التعامل مع الوسائل التق بالتقانة ووسائط التواصل االجتماعييُعنى 

 سعيًا إلى مجتمع المعرفة مع المحافظة على ثقافتنا العربية األصيلة وقيمنا االجتماعية الراسخة. ؛اتهاوسلبي

 :دهد  البرنامج 

ومع وسائط التواصل االجتماعي  ،الحديثة تقانةتعامل الناشئة مع ال تحسينل تبني برامج فاعلة مساعدة الدول في

 وتوظيفها فيما يفيددهم.

 ا  البرنامج:النشاطات المحققة ألدهد 

 تنتهي بنموذج تطبيقي حول ُسبل نشر الثقافة الرقمية بين الناشئة. دراسة -1

 كفايات الثقافة الرقمية في منادهج المدرسة العربية. دليل -2

 حول الثقافة العربية وقيم المجتمع في ظل المعرفة الرقمية. لقاء خبراء -3

 ثورة المعلومات وتطوير قوانينها وأنظمتها.حول الحقوق الفكرية واألمانة العلمية في ظل  دليل إرشادي -4

نية المعاصرة يتم إعداده بأسلوب يتناسب مع مراحل التعليم العام، اللوسائل التق التطبيقية دليل االستخدامات -5

 وذوي االحتياجات الخاصة.

 رمز البرنامج
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ا المعاصرة وتوظيفه تقانةلترشيد استخدامات ال ؛دهاتفية تشمل توجيهات ومواقف تربوية رسائل توعوية -6

 لخدمة الثقافة العربية.

 أحدث المراجع العالمية التي تفيد في مجال الثقافة الرقمية. ترجمة -7

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

المركيز العربيي للتعرييب ، واالتصيال المعلوميات العليوم والبحيث العلميي، ،الثقافية ،التربييةإدارات المنظمة ) -1

 (. والترجمة والتأليف والنشر

 .الدول األعضاء -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 .ةمتخصصالخبرة الت وبي -4

 :النتائج المتوقعة 

 نموذج تطبيقي لنشر الثقافة الرقمية. -1

 أدلة بكفايات الثقافة الرقمية. -2

 نية.ارفع كفاءة استخدام الوسائل التقأدلة ل -3

 .يةية وتثقيفورسائل توع -4

 

 شهًرا 36 للتنفيذ المدة الالزمة
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 المحور

 تراتيجي الخامساالس
 تطوير العالقة بين اإلعالم المعاصر والتعليم وتفعيلها

 واالتصال/ المعلومات التربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي المجال

 

 تحسين تعامل الناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتماعي دهد  المحور

 

 . دور المدرسة في التربية اإلعالمية -2 البرنامج

 

 رة البرنامج:فك 

بارز بما  بدورفيها اإلعالم  يستأثرلقد صارت عملية تربية الناشئة وإعداددهم للحياة تخضع لمؤثرات عديدة 

وغزوه  ،يمتلكه من وسائل وأدوات التأثير بحيث أصبح منافًسا قويًا للمؤسسات التربوية في ظل تنامي فنيات اإلعالم

بما يحمله من رسائل يصعب على المربين تغافل مضامينها  ؛يردهموتفك  الطلبةللعقول وفرض سيطرته على وقت 

وفي دهذا المناخ الذي تزداد فيه خطورة اإلعالم تتضاعف الحاجة إلى عناية  ،وانعكاساتها على التفكير والسلوك

مع  وبخاصة -منذ سن مبكر للتعامل مع رسائله  طلبةمؤسسات التربية والتنشئة بالتربية اإلعالمية التي تؤدهل ال

 ،هم ويعي كيف يحلل مضامينهاوإدراك كيف يقرأ الرسالة اإلعالمية بف، بوعي –الرسائل التي تحملها وتنقلها إليهم 

م مقاصددها ويمي ز ما يرد في طياتها من حقائق وأكاذيب، ويوظف إيجابياتها بما ينفعه ويفيده في حياته في إطار ه  ويتف

 من قيم المجتمع وثقافته.

 دهد  البرنامج: 

 .سائل اإلعالموفي التعامل اإليجابي مع  لبة وتوظيفهاوضع برامج تكفل بناء قدرات الط مساعدة الدول في

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

لدراسة تعزيز دور المدرسة في  ؛مشتركة بين مسؤولي التربية ومسؤولي اإلعالم والثقافة ندوة خبراء -1

 فاعلة لذلك.التربية اإلعالمية واستخالص آليات 

في ضوء مؤسسات إعداد المعلمين وتدريبهم إلدخال التربية اإلعالمية في برامج ومنادهج  دليل إجرائي -2

 نتائج ندوة الخبراء.

 .طلبةاللدى  لمضامين الرسائل اإلعالمية وتحليلها اقدالن تفكيراللتنمية  نماذج تطبيقية -3

لصياغة أسس إعداد وثيقة  ؛بوزارات التربية لمسؤولي المنادهج واإلشرا  واإلعالم التربوي ورشة عمل -4

في دهذا  أخالقيوالتوصل لصياغة ميثاق  ،مرجعية لتعزيز التعاون فيما بينهم على النطاق العربي المشترك

 مجال.

للتربية اإلعالمية يستفيد منه المعلمون والمشرفون التربويون  موقع إلكترونينافذة إلكترونية / إنشاء  -5

 لتربية واإلعالم والثقافة.ومسؤولو ا ،طلبةوال

 حول تفعيل دور المدرسة في التربية اإلعالمية. إطار مرجعي -6

 .حول تخصيص جائزة المنظمة لإلعالم التربويدراسة  -7

 رمز البرنامج
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 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 (.المعلومات واالتصال، العلوم والبحث العلمي ،الثقافة التربية،إدارات المنظمة ) -1

 ة واإلعالم.وزارات التربية والثقاف -2

 متعاونون.الخبراء ال -3

 متخصصة.الخبرة البيوت  -4

  : النتائج المتوقعة 

 آليات فاعلة لتعزيز دور المدرسة في التربية اإلعالمية. -1

 .التربية اإلعالمية في كليات التربيةأدلة إجرائية لتدريس مادة   -2

 مع وسائل اإلعالم. طلبةنماذج عملية لتنمية التعامل اإليجابي لدى ال -3

 .للتربية اإلعالميةقع إلكتروني مو -4

 وثيقة تعاون مشترك في مجال التربية اإلعالمية. -5

 ي. وثيقة بجائزة المنظمة في اإلعالم التربو -6

 

 شهًرا 36 للتنفيذ المدة الالزمة
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 المحور

 االستراتيجي الخامس
 تطوير العالقة بين اإلعالم المعاصر والتعليم وتفعيلها

 واالتصال/ المعلومات قافة/ العلوم والبحث العلميالتربية/ الث المجال

 
 

 تحسين تعامل الناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتماعي دهد  المحور

 
 

 . اإلعاقةذوي األشخاص توظيف إمكانات اإلعالم في مجال  -3 البرنامج 

 
 

 :فكرة البرنامج 

ذوي اإلعاقة ظرة اإلنسانية تجاه دهذه الفئة وبخاصة ارتبط االدهتمام بذوي االحتياجات الخاصة في بداياته بالن

ه العناية إليهم عند صدور أول إشارة إلى ذلك في ميثاق العمل االجتماعي للدول وأخذت الدول العربية توج  منهم، 

دول وإذا كانت ادهتمامات ال ذوي اإلعاقة،للعناية برعاية  هاتوصياتثم استراتيجية تطوير التربية العربية والعربية 

قد نشأت ضمن اختصاصات وزارات ومؤسسات متعددة لتقديم خدمات تعليمية  اإلعاقةوي ذاألشخاص بالعربية 

نية واإلمكانات المعاصرة التي تشهددها ساحة اإلعالم اواجتماعية ونفسية ووظيفية وصحية إال أن التطورات التق

فلم تتمكن  ،في مجال التربية الخاصة -المطلوبة أو ليس بالدرجة-ووسائل التثقيف ما يزال توظيفها بعيد المنال 

بحيث تجعلها فاعلة في  ،الدول العربية من االستفادة المثلى من القدرات واإلمكانات الضخمة لإلعالم المعاصر

من الوقاية من اإلعاقة مروًرا بإيجاد البرامج ذات األثر في  اذات الصلة بالتربية الخاصة بدءً  الميادين المختلفة

يستدعي ما قدراتهم وتوظيفها لخدمة المجتمع، م واالدهتمام بتنمية ،ودمجهم في مجتمعاتهم بذوي اإلعاقة ناية الع

باألشخاص ذوي مؤسسات الثقافة واإلعالم بدور أكبر في توظيف إمكانات اإلعالم المعاصر في العناية إسهام 

 اإلعاقة.

 :دهد  البرنامج 

 .اإلعاقةذوي األشخاص لعناية بالثقافة واإلعالم المعاصر ل أدواتفي توظيف إمكانات و مساعدة الدول

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

ذوي األشخاص بلواقع استخدام وسائل اإلعالم والثقافة وتوظيفها في البرامج المهتمة  دراسة تقويمية -1

 اإلعاقة.

 ت المختلفة عند حدوثها.والتعامل مع الحاال ،بل الوقاية من اإلعاقةلألسرة في سُ  دليل إرشادي -2

في إعداد برامج إعالمية وثقافية تمكن من التعامل مع األبناء بما يضمن النمو السليم  دورات تدريبية -3

وتمكن األسر من التعامل  ،وتجنبهم العيوب الجسمية والظوادهر المرضية واضطرابات النمو ،لقدراتهم

 الواعي مع حاالت اإلعاقة.

 

 رمز البرنامج
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مؤسسات التربية واإلعالم والثقافة والصحة والشؤون  منيها متخصصون تنسيقية يشارك فورش عمل  -4

لوضع مالمح أساسية إلطار مرجعي عملي يتضمن التنسيق بين البرامج التربوية التعليمية  ؛االجتماعية

بما يضمن تضافر الجهود في رفع كفاية  ؛واإلعالمية والثقافية والصحية وبرامج التوعية المجتمعية

 . ألشخاص ذوي اإلعاقةلخصصة البرامج الم

لألشخاص ذوي اإلعاقة  حول تفعيل دور مؤسسات اإلعالم والثقافة في إعداد برامج دليل إرشادي -5

 ورعايتهم وتنمية قدراتهم وتوظيفها لخدمة المجتمع.

ويكشف  ،وقضايادهم األشخاص ذوي اإلعاقةبعلى موقع المنظمة يهتم  موقع إلكترونينافذة إلكترونية /   -6

 هود الدول العربية ومؤسساتها المتخصصة في رعايتهم والعناية بشؤونهم.عن ج

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 (.التربية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، المعلومات واالتصالإدارات المنظمة ) -1

 الدول األعضاء. -2

 .الخبراء المتعاونون -3

 المنظمات اإلقليمية والدولية المتخصصة. -4

 .ةمتخصصال خبرةالت وبي -5

 :النتائج المتوقعة 

 .اإلعاقةذوي األشخاص رصد الستخدامات وتوظيف وسائل اإلعالم والثقافة في برامج  -1

 أدلة إرشادية توعوية لألسرة في وقاية أبنائها من اإلعاقة. -2

 .اإلعاقةذوي ألشخاص لإطار مرجعي للتنسيق والتشارك بين الجهات المعنية  -3

 .اإلعاقةذوي األشخاص بي زيادة فاعلة الجهود المبذولة في العناية برامج إعالمية وثقافية تسهم ف -4

 .ودمجهم في الحياة المعيشية والعناية بهم اإلعاقةذوي األشخاص بنشر ثقافة االدهتمام  -5
 
 

 شهًرا 36 للتنفيذ المدة الالزمة
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 المحور

 االستراتيجي الخامس
 يم وتفعيلهاتطوير العالقة بين اإلعالم المعاصر والتعل

 الخارجية كافة إدارات المنظمة ومراكزدها المجال

 

 تحسين تعامل الناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتماعي دهد  المحور

 

 .اإلعالم والنشر اإللكتروني -4 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

لوقو  على جوانبه التي وا ،في إطار حرص المنظمة على تأصيل وإحياء الفكر التربوي العربي واإلسالمي

ومن خالل سعيها لالطالع على في مجاالت اختصاص المنظمة، المعاصرة  العربيةتُسهم في معالجة المشكالت 

التجارب التربوية الناجحة في الدول األجنبية فإنها تعطي أدهمية لإلعالم التربوي والنشر وإصدار الكتب المفيدة التي 

الذي يحقق توجهات المنظمة ويثري المكتبة العربية في الدول األعضاء من  ؛طويريتنقل التراث التربوي والفكر الت

 خالل دهذا البرنامج.

 :دهد  البرنامج 

 في مختلف نشاطات المنظمة.التعريف بالفكر العربي 

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 إصدار المجالت والدوريات والكتب. -1

 نشر وثائق المنظمة. -2

 المنظمة. اإلعالم عن نشاطات -3

 :بالمنظمة. والمراكز كافة اإلداراتالتربية و المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 : النتائج المتوقعة 

 نشر فكر المنظمة. -1

 نشر توثيقي عن المنظمة. -2

 نشر اخبار المنظمة. -3

   التعريف بنشاطات المنظمة. -4
 
 

 شهًرا 27 للتنفيذ المدة الالزمة

 

 

 رمز البرنامج
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 المحور 

 السادس االستراتيجي
 دور مؤسسات المجتمع في التربية لتفعي

 واالتصال/ المعلومات التربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي المجال

 

 .األعضاء في ميادين عمل المنظمة زيادة فاعلية المشاركة المجتمعية في جهود الدول دهد  المحور

 

  .تحفيز مشاركة مؤسسات المجتمع في تمويل التعليم -1 البرنامج

 

  البرنامج:فكرة 

تُعاني العملية التعليمية من نقص الموارد المتاحة لتمويلها مهما تزايد إنفاق بعض الدول وتخصيص الميزانيات 

إذا قِيس ذلك بمستهدفات التعليم وطموحاته في بناء األجيال الواعية المدركة لحقيقة ما تواجهه األمة  ،الالزمة للتعليم

 لتعامل معها بوعي وإيجابية.والقادرة على ا ،العربية من مخاطر

لتحقيق سياساتها وأدهدافها يظل في حاجة  ؛ولعل ما تبذله الدول العربية من جهود لتطوير التعليم واالرتقاء به

وتشعب طرق المواجهة مع  ،ماسة إلى موارد إضافية تدعم تلك الجهود إذا ما وضعنا في االعتبار جسامة المخاطر

والمشاركة بنصيب وافر في  ،ب مشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع في تمويل التعليممما يتطل ؛ضعف في ُسبل الدعم

وعلى تلك المؤسسات بصفة خاصة في  ،تطوير برامجه التي بالقطع ستعود بالنفع والفائدة على المجتمع بصفة عامة

 إطار تنمية المسؤولية المجتمعية لدى تلك المؤسسات.

بما يمثل تخفيفًا واألدهلي في تمويل التعليم؛  الخاصة مؤسسات المجتمع والقطاع ويأتي دهذا البرنامج لزيادة فاعلي

 والمنظمة ويسهم في جهوددها لتحقيق أدهدافها. األعضاء لألعباء على ميزانيات الدول

 :دهد  البرنامج 

في مجال برامج والقطاع الخاص المجتمع المدني  مؤسسات مساعدة الدول في تعزيز عالقات الشراكة مع

 منظمة .ال

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

لدعم برامج الدول بحيث  ؛حول ُسبل توفير فرص مشاركة مؤسسات المجتمع األدهلي والخاص لقاء خبراء -1

 ة عملية مناسبة لتحقيق ذلك.خطينتهي اللقاء ب

 ؛ت مناسبةبل تنمية موارد الدول وال سيما الدول ذات األوضاع الخاصة يتضمن آلياحول سُ  مرجعيإطار  -2

 . والثقافة والعلوملتحفيز مشاركة مؤسسات المجتمع في تمويل التعليم 

ل العالقة بين ،يعرض الفرص المتاحة للتمويل موقع إلكتروني -3 مؤسسات المجتمع والمنظمات الدول و ويفع 

 الداعمة.

وبين المؤسسات  ،ناحيةمية من والثقافية والعلية ومؤسسات الترباللُسبل دعم العالقة التبادلية بين  دورة تدريبية -4

 من ناحية أخرى. الخاص المجتمعية والقطاع 

 

 رمز البرنامج
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 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 (.التربية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، المعلومات واالتصال، فريق الشراكاتإدارات المنظمة ) -1

 .بالدول اللجان الوطنية -2

 .ةمتخصصالخبرة الت وبي -3

 .المدني مؤسسات المجتمع -4

 المنظمات الداعمة. -5

 : النتائج المتوقعة 

 دليل مرجعي بتوثيق العالقة مع مؤسسات المجتمع. -1

 .  ، واستقطاب التمويل الخارجي ومن داخل دولهملتنمية موارد الدول ؛وبرامج مرجعي لسياساتإطار  -2

 .فة والعلوموالثقا نماذج تطبيقية وأدلة إرشادية حول ُسبل مشاركة مؤسسات المجتمع في تمويل التعليم -3

 دورات تدريبية تفيد في تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع في دعم التعليم.  -4

 .الخاصوالقطاع  دعم العالقة بين مؤسسات التربية والتعليم والثقافةفي  تقانةتوظيف ال -5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهًرا 74 للتنفيذ المدة الالزمة
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 المحور 

 السادس االستراتيجي
 ل دور مؤسسات المجتمع في التربيةتفعي

 واالتصال/ المعلومات التربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي المجال

 

 .األعضاء في ميادين عمل المنظمة زيادة فاعلية المشاركة المجتمعية في جهود الدول دهد  المحور

 

 . التعليم المهني والتقني دعم -2 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

تواجه مشروعات التنمية في بلدان الوطن العربي تحديات عديدة يأتي من أبرزدها الحاجة إلى تعزيز الكوادر 

وتحمل تبعات برامج ومشروعات التنمية المتعددة، ، الفنية المادهرة المتخصصة التي يمكنها االضطالع بمسؤولياتها

التي ترتبط بدفع عمليات التنمية حتى تؤتي ثماردها ونتائجها المرجوة، ولذلك نية واوبخاصة في المجاالت المهنية والتق

ويهيئ لها الُسبل  ،يمثل ادهتماًما بتوفير مناخ فاعل يعطي دفعة قوية لخطط التنمية والتقنيفإن العناية بالتعليم المهني 

 لتنفيذ البرامج التنموية وإحداث تأثيراتها اإليجابية.

إلى تعدد المسارات التي انتهجتها في  والتقنية في ادهتمام الدول العربية بالتعليم المهني وتشير الجهود المبذول

فقد حاولت بعض الدول تطعيم منادهج وبرامج التعليم العام وبخاصة في المرحلة الثانوية  ،العناية بهذا المسار من التعليم

تخصصات ومواد دراسية في تلك المرحلة، وفي ذات نية، بينما أدخلت بعضها اببعض المهارات الفنية والمهنية والتق

كما أخذت مؤسسات المجتمع األدهلية تدخل إلى  .التقنيبالتعليم الفني والمهني و الوقت أُنشئت  مؤسسات رسمية تختص

دهذه التخصصات وتُعنى بها، ومع ذلك فإن المجال يظل خصبًا وفي حاجة لتعاون فاعل ومكثف يفتح ميادين التعاون 

ما  والتقنيوبين مؤسسات المجتمع إلعطاء التعليم المهني  ،يق بين المؤسسات الحكومية المعنية بالتربية والتعليموالتنس

يستحقه من ادهتمام ودعم مالي ومعنوي ومناخ مجتمعي حافز في إطار منظم يساعد الدول في تحقيق توجهاتها في التنمية 

 ويسهم في تحقيق أدهدافها بكفاءة. ،الشاملة

قًا من مسؤوليات المنظمة وادهتمامها بربط التعليم بخطط التنمية وبرامجها، وفي ظل ادهتمامها بالتعليم وانطال

ومن بينها المؤتمر األول الذي عقدته للوزراء والقيادات  ،ني وما أسفرت عنه مشروعاتها في دهذا المجالاالمهني والتق

يأتي دهذا البرنامج لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في ني في الوطن العربي االمسؤولة عن التعليم المهني والتق

 ، ويجعل مشاركاتها وإسهاماتها فاعلة ومؤثرة في دهذا المجال. والتقنيالعناية بالتعليم المهني 

 :دهد  البرنامج 

 .والتقنيفاعلية مؤسسات المجتمع في دعم برامج التعليم المهني  زيادةفي الدول مساعدة 

 

 

 رمز البرنامج
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 ألدهدا  البرنامج: النشاطات المحققة 

)حكومية، أدهلية( وما تقدميه مين األعضاء دول الفي  والتقنيبالمؤسسات العاملة في التعليم المهني  دليل تعريفي -1

 برامج وخدمات.

وبيين ميا  ،بلدان اليوطن العربييفي  والتقنيبين دور مؤسسات المجتمع المدني في التعليم المهني  دراسة مقارنة -2

الستنباط أبرز النماذج والتجارب التي يمكين االسيتفادة منهيا فيي ول العالم المتقدمة؛ دفي مجموعة من  ايناظرده

 الوطن العربي.

حيول ُسيبل تفعييل العالقية بيين  والتقنييتشيارك فيهيا مؤسسيات المجتميع العاملية فيي التعلييم المهنيي  ندوة خبراء -3

تنتهيي بأسيس مرجعيية تطبيقيية لتحقييق  والتقنييلدعم التعليم المهنيي  ؛المؤسسات الحكومية والمؤسسات األدهلية

 .والتقنيكة الفاعلة لمؤسسات المجتمع في التعليم المهني راالش

مؤسسييات المجتمييع فيي جهييود الدوليية فييي التعليييم مكانيية العميل المهنييي، ومشيياركة لتعزيييز  نمييوذج تطبيقييي بنياء -4

 استناًدا إلى األسس المرجعية التطبيقية. لتقنياالمهني و

ومراكييز المعنييية ومؤسسييات الخييدمات واإلنتيياج وزارات الييقنييوات التواصييل العملييية بييين  لفييتح دليييل إرشييادي -5

 التدريب.

: دلييل إرشيادي بكيفيية إعيداد رسيائل إعالميية تعيددها وتبثهيا اليدول األعضياء عبير مواقعهيا على طرييق التنميية -6

تقييدمها مؤسسييات المجتمييع عيين البييرامج المتاحيية التييي ، ووالتقنييي؛ لتعزيييز مكانيية التعليييم المهنييي اإللكترونييية

وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ويحتوي عليى نمياذج تطبيقيية  ،دهذا المجال)حكومية / أدهلية( في 

 .  لتقنياو تستفيد منها الدول في تنفيذ برامجها ونشر ثقافة العمل المهني

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 واالتصال(./ المعلومات لوم والبحث العلميإدارات المنظمة )التربية/ الثقافة/ الع -1

 الدول األعضاء. -2

 مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. -3

 المنظمات المتخصصة. -4

 :النتائج المتوقعة 

ه مؤسسييات، ولتطييوير العالقيية بييين والتقنيييلتعليييم المهنييي لتعزيييز مكانيية اسييتفاد منهييا نميياذج عالمييية ناجحيية يُ  -1

 المجتمعية.والمؤسسات 

والمهنيي، يسيتفاد  والتقنييية تطبيقية لتفعييل العالقية ميع المؤسسيات المجتميع ليدعم التعلييم الفنيي أسس مرجع -2

معنيية وزارات الاليفي إعداد أدلة إرشادية لسبل توثييق العالقية بيين ، ووالتقنيلرفع مكانة التعليم المهني منها 

 والمهني. والتقنيومؤسسات المجتمع في تنسيق الجهود وتكثفيها في برامج التعليم الفني 

 والتقنييأدلة إرشادية إلعداد رسائل إعالمية توفر مناًخا مهيئًا لحفز جهود اليدول فيي العنايية بيالتعليم المهنيي  -3

   .وتعزيز مكانته
 
 

 

 شهًرا 36 للتنفيذ المدة الالزمة
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 المحور 

 السادس االستراتيجي
 ل دور مؤسسات المجتمع في التربيةتفعي

 الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصالالتربية/  المجال

 

 .األعضاء في ميادين عمل المنظمة زيادة فاعلية المشاركة المجتمعية في جهود الدول دهد  المحور

 

  في تربية أبنائها ورعايتهم.األسرة ودوردها  -3 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

أو تأكيد فهي الحاضنة األولى لفلذات أكباد  ،ي حاجة إلى إثباتعد دور األسرة المهم في رعاية األبناء فلم يُ 

تحرص المدرسة فيما بعد على تهذيبه وتنميته  الذيوفيها يتشرب الطفل المبادئ والقيم ويتعلم السلوك  ،المجتمع العربي

على الساحة  بما يحقق أدهدا  المجتمع، وإذا كان دور األسرة قد تضاءل بفعل العديد من المتغيرات والمستجدات

نية فإن الواجبات الملقاة على عاتق المدرسة قد اوبفعل التطورات االقتصادية والتق ،التربوية واالجتماعية والثقافية

لعودة األسرة إلى أدواردها الصحيحة التي تعين المدرسة ومن ثم المجتمع على تعهد  ؛تزايدت مما يتطلب تكثيف الجهود

في القيام العربية  ويأتي دهذا البرنامج لتفعيل دور األسرة تكفل لهم تنشئة سوية صالحة، ياألبناء بالرعاية الصحيحة الت

 بواجباتها نحو رعاية أبنائها، وإعداددهم للمستقبل وفق قيم المجتمع العربي وتوجهاته التربوية. 

 :دهد  البرنامج 

وُحسن تنشئتهم  ،ورعايتهم ستعادة دور األسرة في تربية األبناءفعالة التبني برامج مساعدة الدول في 

 وتوجيههم.

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

والتجارب  ،لحصر مؤسسات المجتمع العاملة في مجال الرعاية األسرية في الوطن العربي دراسة توثيقية -1

 المتميزة لها في رعاية األمومة والطفولة.

 حول تفعيل دور األسرة العربية في تربية األبناء. ورشة عمل -2

ذوي  –الشباب  –حول معالجة المشكالت التي تواجه األسرة في تربية األبناء )الطفولة  أدلة إرشادية -3

 االحتياجات الخاصة(.

لالرتقاء بدوردها في رعاية األبناء خالل مراحلهم  ؛حول توثيق العالقة بين المدرسة واألسرة بناء نماذج تطبيقية -4

 العمرية المختلفة.

 ج التربية األسرية في منادهج التعليم.حول إدما اجتماع خبراء -5

وحمايتهم من بوادر عربية بكيفية التعامل مع األبناء، حول إنتاج رسائل إعالمية لتوعية األسرة ال دورة تدريبية -6

 التطر  واالنحرا . 

 وتقديم المشورة التربوية لها لمساعدتها في أداء وظائفها. ،تفاعلي للتواصل مع األسرة موقع إلكتروني -7

 رمز البرنامج
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 مشاركون في تنفيذ البرنامج:ال 

 (.التربية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، المعلومات واالتصالإدارات المنظمة ) -1

 .الدول األعضاء -2

 .ةمتخصصالخبرة الت وبي -3

 .مؤسسات المجتمع المتخصصة  -4

 :النتائج المتوقعة 

 لتفعيل دور األسرة في رعاية أبنائها. ؛أدلة إرشادية ونماذج تطبيقية -1

 وعية لألسرة العربية.ترسائل  -2

 .ية األسريةامؤسسات المجتمع العاملة في مجال الرعب كتيب تعريفي -3

 موقع إلكتروني يساعد األسرة في أداء أدواردها.  -4

 

 شهًرا 36 للتنفيذ المدة الالزمة
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 المحور 

 السابع االستراتيجي
 تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءتها

 ة/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصالالتربي المجال

 

 تطوير البنية المؤسسية للمنظمة وتحديث أدواتها ووسائلها .1 دهد  المحور

 

 في عمل المنظمة. وتوظيفها التقانة المعاصرة  -1 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

فظهر ذلك في عاصرة في عملها، سائل التقانية المحرصت المنظمة في السنوات األخيرة على توظيف الو

حداث بوابة لربط المنظمة بمراكزدها الخارجية ستوإ ،بعض برامجها وفي سعيها إلثراء موقعها على شبكة االنترنت

 وتطويردها باستمرار.في الدول األعضاء واللجان الوطنية 

لبه تنفيذ خططها وما يتط ،ويعد  تكثيف العمل في دهذا المجال ضرورة تفرضها طبيعة أدهدا  المنظمة 

نية المعاصرة في أداء المنظمة من فرص تيسير اوبرامجها بكفاءة إضافة إلى ما يحققه التوظيف األمثل للوسائل التق

ال مع الدول والمنظمات وتحقيق تدفق المعلومات، والربط بين إدارات المنظمة وتوفير  ،العمل وضمان التواصل الفع 

عالوة على أعمال التوثيق واألرشفة وغيردها من األعمال  ،ة للبرامج والنشاطاتالمناخ المناسب للمتابعة الفاعل

 الالزمة لرفع كفاية أداء المنظمة.

 :دهد  البرنامج 

 .وشبكة المعلومات الدولية تقانةإحداث نقلة نوعية في عمل المنظمة باستخدام ال

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 المعاصرة في عملها تنتهي بخطة مقترحة للتفعيل.  تقانةنظمة لللواقع توظيف الم دراسة تقويمية -1

 المنظمة على شبكة المعلومات الدولية. تطوير موقع / بوابة -2

 .هافي أعمال تقانةلمنسوبي المنظمة حول توظيف ال دورات تدريبية -3

 لتوثيق العالقة بين المنظمة والدول األعضاء. ؛فاعل برنامج إلكتروني -4

د: يتم فيه توثيق كافة أنشطة المنظمة. ياألرشيف اإللكترون -5  الموح 

 ،موقع إلكتروني الهد  منه تحقيق التواصل والترابط مع الجاليات العربية خارج الوطن العربي أنت معنا:  -6

 .ونشر الثقافة العربية بينهم

 على برنامج إدارة المشروعات.والعاملين في اللجان الوطنية لموظفي المنظمة  دورة تدريبية -7

 .الدولية للنشر اإللكتروني على شبكة المعلومات طوير موقعت -8

 

 رمز البرنامج
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 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 .والمراكز الخارجية (واالتصال المعلومات، العلمي والبحث العلوم، الثقافة، التربية) المنظمة إدارات -1

 .الدول األعضاء -2

 .ةمتخصصالخبرة الت وبي -3

 : النتائج المتوقعة 

 المعاصرة في أدائها. تقانةنظمة للخطة لتطوير توظيف الم -1

 أرشيف إلكتروني يوثق عمل المنظمة. -2

 دورات وحقائب تدريبية لتطوير األداء .  -3

 بين المنظمة وإداراتها واللجان الوطنية وتيسير أعمالها.التواصل اإللكتروني  -4

 لخدمة الجاليات العربية.التواصل برامج  -5

 

 شهًرا 36 للتنفيذ المدة الالزمة
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 المحور 

 السابع االستراتيجي
 تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءتها

 التربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصال المجال

 

 تطوير البنية المؤسسية للمنظمة وتحديث أدواتها ووسائلها .1 دهد  المحور

 
 

 . في المنظمة إدارة األزمات -2 البرنامج

 
 

 ة البرنامج:فكر 

مفهوم "إدارة المخاطر" بات مفهوًما تنظيميًا تأخذ به المؤسسات والمنظمات على مختلف مستوياتها، وقد 

واجهت المنظمة منذ إنشائها العديد من األزمات بفعل المتغيرات والمستجدات التي تعرضت لها ساحة العمل العربي 

الوطن العربي أو خارجية أثرت بشدة على تماسك  ،وامل داخليةالمشترك في مختلف المجاالت سواًء كان ذلك بفعل ع

التي عملت على مجابهة تلك األزمات وتصد ت آلثاردها التي كادت أن تترك آثاًرا سيئة على و، وعلى مسيرة المنظمة

 خططها وبرامجها وتبعددها عن مواصلة تحقيق أدهدافها.

طن العربي، فقد أصبحت أرضه بقعة للتوترات ومع التطورات والتغيرات المتالحقة التي يشهددها الو

واالنقسامات ومعرضة للعديد من المخاطر المحدقة واألزمات الطارئة التي إن لم تواجه فإنها تكاد تعصف بكيان 

وأنشأدها لتحقيق أدهدا  التعاون المشترك في التربية والثقافة والعلوم  ،المنظمة التي ارتضادها الوطن العربي

 ولتصبح كيانًا يمثل وحدة الوطن العربي في تلك الميادين اإلنسانية الرحبة. ،ةناقوالمعلومات والت

أو بآخر لتنال من منظومة العمل  ،وانطالقًا من أن األزمات الطارئة ال تستأذن أحًدا وألن آثاردها قد تمتد بشكل

فايتها في التعامل مع العربي المشترك فإن المنظمة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير أدائها ورفع ك

وتحديد  ،ومواجهتها بأسلوب مؤسساتي فاعل وخطط وإجراءات علمية تستطيع استشرا  تلك األزمات ،األزمات

 وإدارتها ومواجهة اآلثار المترتبة عليها. تيجيات وسيناريودهات للتعامل معها،عناصردها وبناء استرا

 :دهد  البرنامج 

وتعيقها عن أداء رسالتها وتحقيق أدهدافها، تتعرض لها  قد ارئة التيتمكين المنظمة من مواجهة األزمات الط

 وتنفيذ خططها في ميادين العمل العربي المشترك.

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 .لرصد األزمات التي مرت بها المنظمة، واألزمات المحتملة التي قد تواجهها دراسة -1

 ووضع سيناريودهات للتعامل معها. ،مل المنظمةباألزمات المتوقعة في ع دليل عمل إجرائي -2

العمل اإلجرائي  للمنظمة؛ لتدارس دليلمراكز التابعة واليشارك فيها مديرو اإلدارات  ورشة عمل -3

 باألزمات ووضع آليات وبدائل تجسد التعامل معها.

 ات الطارئة.ُسبل تفعيل دوردها في مواجهة األزمحول دول الاللجان الوطنية في  ألمناء دورة تدريبية -4

 رمز البرنامج
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بديلة لبرامج المنظمة ومشروعاتها وقت األزمات تضمن استمرارية تنفيذدها في ظل  صياغة خطط تمويل -5

 شراكات تعقددها المنظمة مع مؤسسات المجتمع والمنظمات والمؤسسات المهتمة.

 في إدارة األزمات يفيد المنظمة واللجان الوطنية في الدول األعضاء. إعداد إطار مرجعي شامل -6

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 .والمراكز الخارجية (واالتصال المعلومات، العلمي والبحث العلوم، الثقافة، التربية) المنظمة إدارات -1

 .الدول األعضاء -2

 الجهات الداعمة. -3

 : النتائج المتوقعة 

 أدلة عمل إجرائية إلدارة األزمات. -1

 إطار مرجعي في إدارة األزمات. -2

 ة في إدارة األزمات.دورات تدريبية متخصص  -3
 

 شهًرا 27 للتنفيذ المدة الالزمة
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 تطوير البنية المؤسسية للمنظمة وتحديث أدواتها ووسائلها  .1 دهد  المحور

 
 

 . األلكسومرصد  -3 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

مجال توفير البيانات والمعلومات المتعلقة  فيسجل مرصد األلكسو للتربية تجربة ثرية وحقق نتائج مبشرة 

بالمنظومة التربوية العربية، األمر الذى شجع بعض قطاعات المنظمة على التفكير في إنشاء  كيانات مشابهة للمرصد في 

ولما كان تعدد الكيانات المتشابهة داخل إدارة المنظمة يمكن أن يفرض أعباء ، ت مسميات أخرىمجاالت عملها تح

توحيد   محت، فإن التطلع لمستقبل أفضل أداًء وأكثر كفاءة  في عمل المنظمة  يُ تحقيق أدهدافها عيق المنظمة عنمتزايدة قد تُ 

الصالح العام  في ككل  ويصب  والتقانية لثقافية والعلمية إلنشاء مرصد للمنظمة يُعنى بالمنظومة التربوية وا ؛الجهود

، بحيث يُعنى دهذا المرصد بتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل المنظمة، ورصد التطورات والتحوالت  في للمنظمة

ا لتزويد رً ليمكن في نهاية المطا  أن يصبح المرصد مصد ؛الخطط والسياسات، وتسجيل  البرامج أو األدوات وغيردها

تطوير السياسات ورسم  يتستند إليها ف والتقانية بالمؤشرات العامة والخاصة التيالنظم العربية التربوية والثقافية والعلمية 

 وتحسين أداء المنظمة . ؛ لضمان تحقيق الجودة واإلبداعالخطط والبرامج

 :دهد  البرنامج 

ورصد والتقانية المنظمة:  التربوية والثقافية والعلمية مجاالت عمل  يتوفير المعلومات والبيانات الالزمة ف

التطورات والتحوالت الجارية فيها، ونشر التقارير والبحوث والدراسات االستشرافية  والتجارب العربية الناجحة، 

مواجهة التحديات  بما يمّكنها منوالتقانية؛ وتعزيز التنسيق بين الدول العربية لتطوير نظمها التربوية والثقافية والعلمية 

 . ي تواجه الوطن العربيالت

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

من مرصد  نواة، وذلك على أساس بكافة مجاالت عمل المنظمةوتطويره بحيث يُعنى  إنشاء مرصد األلكسو -1

   .التربية

 لتشمل مختلف مجاالت عمل المنظمة. إنشاء قواعد البيانات -2

  .جاالت عمل المرصدفي م تنفيذ دورات تدريبية -3

  .ونشردها ، والتجارب العربية الناجحة، والبحوث والدراسات االستشرافيةإعداد التقارير اإلحصائية الدورية -4

 .وأنشطتها ونشردها توثيق كافة برامج المنظمة -5

 المحور 

 السابع االستراتيجي
 تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءتها

 المنظمة ومراكزدها الخارجية اتكافة إدار المجال

البرنامجرمز   
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 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 .والمراكز الخارجية (االتصالو المعلومات، العلمي والبحث العلوم، الثقافة، التربية) المنظمة إدارات -1

 المراصد الوطنية. -2

 وزارات التربية والتعليم العالي. -3

 المؤسسات اإلقليمية والدولية. -4

 .المتعاونون الخبراء -5

 : النتائج العملية المتوقعة 

 قواعد بيانات متطورة. -1

 بحوث ودراسات متخصصة. -2

 دورية.إحصائية تقارير  -3

 دورات تدريبية. -4

  اجتماعات تنسيقية. -5
 

 
 شهًرا 27 للتنفيذ مدة الالزمةال
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 المحور 

 السابع االستراتيجي
 تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءتها

 التربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصال المجال

 

 البالد العربيةفي تعزيز استجابة المنظمة لألزمات والكوارث  .2 دهد  المحور

 
 

 . الدول ذات األوضاع الخاصة -4 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

وفي إطار هود وتقديم المعونة العاجلة لها، العربي أوضاًعا خاصة تحتاج إلى تضافر الج الوطنتعيش بلدان من 

حرص المنظمة على دوردها في دعم الدول ذات األوضاع الخاصة يأتي دهذا البرنامج الذي يخفف األعباء عن تلك الدول 

 .ها المختلفةر من التعاون والتكاتف العربي الذي تُعنى به المنظمة في مجاالتفي إطا

 :دهد  البرنامج 

 .موارددها البشرية في مجال اختصاص المنظمةعلى تنمية  تهاللدول ذات األوضاع الخاصة ومساعد العونتقديم 

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 دهذه النشاطات: ومنيتم تحديددها باالتفاق مع الدول المعنية 

 .دراسات الجدوى -1

 التي تتطلبها طبيعة االحتياجات. الدراسات والبحوث -2

 .الدورات التدريبية وورش العمل -3

 

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 التربية. إدارة إدارات المنظمة وبخاصة -1

 اللجان الوطنية.الدول األعضاء و -2

 المنظمات المانحة والممولة. -3

 :فاقات شراكة مع بعض المانحين والرعاةات النتائج المتوقعة.  
 

 
 شهًرا 27 للتنفيذ المدة الالزمة

 رمز البرنامج
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 المحور 

 السابع االستراتيجي
 تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءتها

 التربية/ الثقافة المجال

 

 البالد العربيةفي تعزيز استجابة المنظمة لألزمات والكوارث  .2 دهد  المحور

 
 

 .بالدول العربية مفاجئةالكوارث الزمات واألإدارة  - 5 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

تؤثر على أداء وأزمات مفاجئة كالفيضانات والزالزل، تتعرض بعض بلدان الوطن العربي لكوارث طبيعية 

 وخاصة في المجال التربوي والتعليمي ،ا في مجاالت عملهاهتتطلب مساندة المنظمة لمؤسساتها واجهزتها المختصة و

تقديم الذي تجسده المنظمة وتحرص على تفعيل برامجها فيه ولذلك تُعنى ب في إطار التضامن العربي نياالثقافي والتقو

دها والحد من انعكاساتها آثارالدول على تخطي تلك ، وبما يُعين األزمات المفاجئة تلك المساعدات التي تخفف من حدة

 بصفة خاصة، ومختلف مؤسساتها بصفة عامة.السلبية على مؤسسات التربية والثقافة والعلوم 

 :دهد  البرنامج 

 .بكوارث أو أزمات مفاجئةتمر التي األعضاء دول لالعاجلة لالفنية تقديم المعونة 

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 يتم تحديددها باالتفاق مع الدول المعنية ويدخل فيها:

 .ةوتحديد االحتياجات العاجل تقدير الموقفدارسات  -1

 .الممكن تقديم العون الفني والمالي -2

 التي تتطلبها طبيعة االحتياجات. الدراسات المتخصصة -3

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 جامعة الدول العربية. -1

 إدارات المنظمة والمراكز الخارجية ذات الصلة.  -2

 اللجان الوطنية.الدول األعضاء و -3

 رمز البرنامج
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 الهيئات المعنية باإلغاثة في الدول. -4

 المجتمعية الداعمة.المؤسسات  -5

 :تقديم المساعدات التي تخفف من حدة األزمات المفاجئة النتائج المتوقعة. 
 
 

 شهًرا 27 للتنفيذ المدة الالزمة
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 المحور 

 الثامن االستراتيجي
 العلمي والتقانةرفع كفاية توظيف العلوم والبحث 

 / العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصالالتربية/ الثقافة المجال

 

 دهد  المحور
سياسات وبرامج الدول األعضاء وتكثيف جهوددها في زيادة فاعلية العلوم والبحث تطوير 

 العلمي والتقانة
 
 

 
 

  .دور العلوم والبحث العلمي في تنمية المجتمع العربي -1 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

تمكنت المنظمة من إرساء دعائم العمل العربي المشترك لتعزيز دور العلوم والبحث العلمي سعيًا لتوظيفها في 

تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي في ظل ما أثبتته البحوث من تأكيد العالقة الطردية الوطيدة بين تقدم القدرات 

وما تزال الحاجة ماسة لتكثيف الجهود العربية ، وبين معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها للدول والتقانيةالعلمية 

في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار من خالل مراجعة السياسات العملية وتطويردها، وبناء منظومات وطنية فاعلة 

والقطاعات االقتصادية في  العلمي التعليم والبحثوذات كفاءة عالية لزيادة الشراكات العملية المثمرة بين قطاعات 

لتحقيق  ؛الوطن العربي، وضرورة توطيد آليات التكامل والتنسيق بين الخبراء والمؤسسات العلمية والبحثية العربية

بين االستغالل األمثل للموارد البشرية والمادية في منظومة العمل العربي المشترك في ظل ما يشهده العالم من تكتالت 

الدول والمؤسسات والشركات، ومن دهنا تأتي ضرورة استمرار دهذا البرنامج الذي يُعنى بُسبل تعزيز العلوم والبحث 

العلمي في الوطن العربي في حل المشكالت التي تتعرض لها بلدانه وتتعلق بقضايا المحافظة على البيئة والمياه والحد 

                                                       . ليميةفي المنادهج والبرامج التع من مخاطر الكوارث

 :دهد  البرنامج 

لتوظيف العلوم والتقانات  ؛تنفيذ برامج فاعلة فيفي الدول األعضاء الجامعات ومؤسسات البحث العلمي مساعدة 

 .وحل مشكالتهوالبحوث العلمية في تنمية المجتمع 

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

تنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بالعلوم والبحث العلمي في الوطن لل المتخصصة تنظيم المنتديات -1

 .العربي

 استخدامات الطاقات المتجددة ومكافحة التصحر. تفعيل -2

 .ية لرفع كفاءة العاملين في المؤسسات العلميةوبرامج تدريب عمل ورش تنظيم -3

 تنمية المجتمع العربي.متخصصة في ال دراساتالبحوث والإجراء  -4

 .في منادهج التعليم تنمية البيئة والحفاظ عليها إدماج مفادهيم -5

 رمز البرنامج
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 (.الخ الشبكات العربية المتخصصة في )المياه، الكوارث، البيئة، ... بين توثيق الصلة -6

 .العلمي بتكارلال، ومنح جوائز األلكسو تشجيع االبتكار العلمي -7

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 دول العربية، ومنظمات العمل العربي المشترك.جامعة ال -1

 الدول األعضاء. -2

 .متخصصةالواإلقليمية والدولية  اللجان العربيةالهيئات والمؤسسات و -3

 إدارات المنظمة )التربية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، المعلومات واالتصال( والمراكز الخارجية -4

 .ومراكزدها الخارجية

 .عاونونالمت الخبراء والعلماء -5

 : النتائج المتوقعة 

 بحوث ودراسات في قضايا البيئة. -1

 ورش عمل لتوظيف العلوم والبحث العلمي. -2

 حقائب تدريبية.  -3

   منتديات متخصصة. -4

 جوائز متخصصة. -5
 
 

 شهًرا 27 للتنفيذ المدة الالزمة
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 دهد  المحور
سياسات وبرامج الدول األعضاء وتكثيف جهوددها في زيادة فاعلية العلوم والبحث تطوير 

 العلمي والتقانة
 
 

 . هومجاالتالبحث العلمي تطوير سياسات  -2 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

مستفيدة في  هوتحديث مجاالت ،ياسات الموجهة للبحث العلمي في الوطن العربيتحرص المنظمة على تطوير الس

واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في دهذه المجاالت  ،ذلك من محاوالتها لتحقيق التنسيق والتكامل مع المحيط العربي

د استراتيجية تطوير العلوم والتقانة إعدابالمنظمة ، فقامت وبتبادل الخبرات والتجارب العربية في مجاالت البحث العلمي

ونفذت العديد من البرامج التي ادهتمت  ،ومشروع االستراتيجية العربية للبحث العلمي واالبتكار ،في الوطن العربي

، وما تزال الحاجة مستمرة إلى المزيد من الجهود في دهذا المجال ليتمكن البحث لعلمي ومجاالتهبتطوير سياسات البحث ا

                                                                                     خدمة أدهدا  الدول في تنفيذ برامجها التنموية بكفاءة واقتدار. العلمي من

 :دهد  البرنامج 

ير بناء القدرات البشرية ورفع كفايات المعنيين برسم السياسات والتخطيط للبحث العلمي وتطومساعدة الدول في 

 مجاالته.

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 .حول تطوير سياسات البحث العلمي وورش عمل مؤتمرات ومنتديات -1

 والطالب بين الجامعات.والباحثين تبادل األساتذة ، وتشجيع العربية دعم مؤسسات البحث العلميلالتنسيق  -2

 والجامعات في تطوير البحث العلمي. تفعيل دور مراكز البحوث -3

 لمشاركون في تنفيذ البرنامج:ا 

 (.التربية/ العلوم والبحث العلميإدارات المنظمة ) -1

 الدول األعضاء. -2

 .المؤسسات المعنية بالعلوم والبحث العلمي -3

 المحور 

 الثامن االستراتيجي
 العلمي والتقانةرفع كفاية توظيف العلوم والبحث 

 التربية/ العلوم والبحث العلمي المجال

 رمز البرنامج
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 المنظمات الداعمة والمانحة. -4

 : النتائج المتوقعة 

 ورش عمل.مؤتمرات وندوات و -1

 .ت العربيةبالجامعا طالبالباحثين والساتذة وبين األزيارات التبادل  -2

   أطر مرجعية. -3
 

 شهًرا 27 للتنفيذ المدة الالزمة
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 المحور 

 الثامن االستراتيجي
 رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانة

 الثقافة / البحوث والدراساتالتربية/  المجال

 

 دهد  المحور
في زيادة فاعلية العلوم والبحث  سياسات وبرامج الدول األعضاء وتكثيف جهوددهاتطوير 

 العلمي والتقانة
 
 

 .والبحوث التعليم والدراسات العليا -3 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

تُعنى األمم المتقدمة بالعلوم والبحث العلمي المتخصص في جميع المجاالت وتحرص على زيادة فاعليته في 

اتها في النهضة والتطور والتقدم، وتسعى المنظمة إلى االدهتمام رسم سياساتها وبرامجها التطويرية بما يحقق مستهدف

لمواجهة ما يتطلبه التعاون العربي المشترك من توفير رؤى محددة  ؛بالتعليم والدراسات العليا والبحوث االستراتيجية

وقد خصصت  واستراتيجيات طموحة في تنمية الدول العربية تكون مبنية على نتائج البحوث والدراسات المتخصصة،

ويأتي دهذا البرنامج في إطار العناية بالتعليم والدراسات العليا  د من برامجها لتحقيق دهذه األدهدا ،المنظمة لذلك العدي

وبخاصة في البحوث االستراتيجية التي تُعنى ، الكفايات العلمية في دول المنظمةو التي تُِعُد المتخصصينوالبحوث 

 راتيجيات طموحة تحقق أدهدا  المنظمة في مستقبل العمل المشترك.بمستقبل الوطن العربي ورسم است

 :دهد  البرنامج 

 والدراسات االستراتيجية. البحوثفي مجال  بالمتخصصينتزويد الدول العربية 

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 .االستراتيجية  الدراسات والبحوث -1

 .والرسائل العلميةوالدراسات بالبحوث  إصدار توثيقي -2

 .متخصصة لمناقشة وسائل توظيف نتائج البحوث والدراسات ندوات علمية -3

 . ألولويات البحوث والدراسات في الوطن العربي دليل استرشادي -4

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 (.العربية التربية، الثقافة، معهد البحوث والدراساتإدارات المنظمة ) -1

 الدول األعضاء. -2

 

 

 رمز البرنامج
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 قعة :النتائج العملية المتو 

 أدلة استرشادية. -1

 ندوات متخصصة. -2

 إصدارات توثيقية. -3
 
 

 شهًرا 27 للتنفيذ المدة الالزمة
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 المحور 

 الثامن االستراتيجي
 رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانة

 التربية/ الثقافة / العلوم والبحث العلمي / المعلومات واالتصال المجال

 

 د  المحورده
سياسات وبرامج الدول األعضاء وتكثيف جهوددها في زيادة فاعلية العلوم والبحث تطوير 

 العلمي والتقانة
 
 

 . وتطوير المحتوى الرقمي العربي ،الحديثة اتنابناء القدرات العربية في استخدام التق -4 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

نحو إعداد القدرات والكفاءات العربية المتمكنة من االستخدام الفاعل يأتي دهذا البرنامج في إطار سعي المنظمة 

لتسيير أعمالها وتحقيق  ؛للتقانة المعاصرة بكفاءة عالية تتناسب مع أدهدا  المنظمة والدول األعضاء في توظيف التقانة

، ويدعم حرص المنظمة ة واإلداريةتوجهاتها التطويرية بما يعود بالنفع على رفع كفاية األداء في األعمال التربوية والفني

على تعزيز اإلنتاج الفكري العربي ونشره وتوزيعه بالوسائل العادية واإللكترونية، ويساعد جهود المنظمة الرامية إلى 

 .جودة عالية تستجيب لحاجات المستفيدين منه يالفجوة الرقمية، وتوفير محتوى رقمي عربي ذ سد  

 :دهد  البرنامج 

 .نتاج المحتوى الرقمي العربي وتطويرهإل، علة لزيادة كفاءة استخدام التقانة المعاصرةتوفير آليات فا

 :النشاطات المحققة ألدهدا  البرنامج 

 .متخصصة عمل ورش -1

 إلى للوصول المعاصرة التقانات استخدام في اإلدارية والقيادات المتعلمينلتنمية قدرات  تدريبية دورات -2

 .وتوظيفها المعلومات

 والتطبيقات اإللكترونية. كتبة الرقميةلماإنشاء  -3

 :المشاركون في تنفيذ البرنامج 

 .)التربية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، المعلومات واالتصال( إدارات المنظمة -1

 الدول األعضاء. -2

 .المتخصصة بيوت الخبرة -3

 الخبراء المتعاونون. -4

 المنظمات والجهات المانحة. -5

 

 رمز البرنامج
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 :النتائج المتوقعة 

 ة.أدلة إرشادي -1

 حقائب تدريبية. -2

 دروات متخصصة. -3

 .مكتبة رقمية وتطبيقات إلكترونية -4
 

 

 شهًرا 27 للتنفيذ المدة الالزمة
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 الجزء الثالث

 

 مالحق اخلطة
 

 

 .أدوات المتابعة والتقويم 

 كشا  الخطة. 
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 والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة

(7102 - 7177)  

 

 برنامج وتقوميه تنفيذ متابعة ذجمنا
 

 

 

 

 

 

 
 م7105دهـ/0436

0ملحق   
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 وتقويمهبرنامج  تنفيذ متابعة نموذج

 

  ............................................................................................عنوان البرنامج..     ............ رقم البرنامج

 ...............................................................................................التنفيذاإلدارة الرئيسة المشرفة على 

        ........................................................................................................ الجهات المشاركة في التنفيذ 

  ......................................نهايته  ...................................بدايته  ......................................مدة البرنامج 

 ..........................عدد األنشطة 

 

 أوالً: متابعة تنفيذ البرنامج:

 المتبقي ا تم تنفيذهم الموعد النهائي للتنفيذ آليات التنفيذ جهة التنفيذ النشاط
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 البرنامج: تقويم: ثانيًا

 إسناد البرنامج للجهة المنفذة: -0

                 ........................في موعده المناسب           متأخر عن موعده           مدة التأخير :      

                 ......................................................................................................سبب التأخير إن ُوجد: 

 الكفاية العددية لفرق العمل: -7

 غير مناسبةإلى حد  ما                           مناسبة      مناسبة جًدا                   

 كفاية الفترة الزمنية للتنفيذ: -3

 غير مناسبةإلى حد  ما                مناسبة                جًدا               مناسبة     

 مدى االلتزام بمراحل التنفيذ: -4

 ضعيف إلى حد  ما                    ملتزم جًدا                 ملتزم                

 كفاية المخصصات المالية للبرنامج: -5

 مناسبة               إلى حد  ما               غير مناسبة          مناسبة جًدا           

                 .................................................................................................................السبب إن ُوجد: 

 مستوى تنفيذ البرنامج ُوفق ما خطط له: -6

 غير مناسبإلى حد  ما               مناسب جًدا                مناسب                   

 نسبة المشاركين في فاعلية البرنامج إلى المستهد : -2

 مرتفعة جًدا              مرتفعة                 إلى حد  ما              ضعيفة     

 فاعلية الدول في تنفيذ البرنامج: -8

 مرتفعة جًدا              مرتفعة                 إلى حد  ما              ضعيفة     

 إسهام مؤسسات المجتمع في تنفيذ البرنامج: -9

 مناسب جًدا               مناسب                 إلى حد  ما              ضعيف     

 مناسبة منتجات البرنامج للدول األعضاء: -01

 مناسب جًدا               مناسب                 إلى حد  ما              غير مناسب     

 إقبال الدول األعضاء والمؤسسات المعنية على اقتناء منتجات البرنامج: -00

 مرتفع جًدا                مرتفع                  إلى حد  ما              ضعيف     

 والمؤسسات المعنية على اقتناء منتجات البرنامج: إقبال الدول األعضاء -07

 مرتفع جًدا                مرتفع                  إلى حد  ما              ضعيف     

 كفاية آليات وأدوات توثيق نشاطات وفعاليات البرنامج: -03

 غير مناسبة             مناسبة                إلى حد  ما   مناسبة جًدا                   
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 سهولة استدعاء المعلومات عن البرنامج وأنشطته من موقع المنظمة: -04

 سهلة جًدا                 سهلة                   إلى حد  ما               ضعيفة     

 أدهم اإليجابيات في تنفيذ البرنامج:

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 أدهم المعوقات التي صادفت التنفيذ:

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 اء:مقترحات لتحسين األد

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
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تقويم نشاط نموذج

 

 ..........................................     ضمن برنامج : ............................................ عنوان النشاط

   .........................إلى   .....................مدة  تنفيذ النشاط:  من 

 ............................................        مكان التنفيذ: 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،

 األداء وتحسينه :بعد مشاركتكم في دهذا النشاط نود معرفة رأيكم في الجوانب اآلتية بغرض تقويم  

 مستوى الحضور والمشاركة: -0

 إلى حد  ما                  غير مناسب          مناسب جًدا                  مناسب          

 مستوى تنظيم النشاط: -7

 إلى حد  ما                  غير مناسب        مناسب جًدا                  مناسب           

 ضوح أدهدا  النشاط:مستوى و -3

 واضحة               إلى حد  ما                 غير واضحة واضحة كثيًرا                 

 مناسبة المحتوى لهد  النشاط: -4

 إلى حد  ما                  غير مناسب             مناسب جًدا                  مناسب      

 الل انعقاده:مستوى إدارة النشاط خ -5

 إلى حد  ما                  غير مناسب          مناسب جًدا                  مناسب         

 التفاعل بين المشاركين والمسؤولين: -6

 إلى حد  ما                 غير مناسب        مناسب جًدا                  مناسب           

 صية من النشاط:مستوى االستفادة الشخ -2

 إلى حد  ما                  ضعيفة   كبيرة                   كبيرة جًدا                    

 مالءمة النشاط لتحقيق أدهدا  البرنامج: -8

 مناسب جًدا                 مناسب               إلى حد  ما                  غير مناسب     

                                                           
  .د بها الجهة المختصة بالمنظمة  يتم تعبئتها من قِبل الحاضرين ومن قِبل اللجنة الوطنية وتزو 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

  العربية المنظمة

والعلوم والثقافة للتربية  

 متابعة البرامج
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 فترة الزمنية للنشاط:مناسبة  ال -9

 إلى حد  ما                 غير مناسبة     مناسبة جًدا                مناسبة                   

 إمكانية استفادة البرامج من النشاط: -01

 مناسب جًدا                  مناسب               إلى حد  ما                 غير مناسب     

 إليجابيات التي ترادها في تنفيذ النشاط:أدهم ا -00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ات التي ترادها في تنفيذ النشاط:أدهم السلبي -07

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 ورية لتحسين التنفيذ مستقبالً:مقترحات ترادها ضر -03

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 وادهتمامكم شكًرا لتعاونكم
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 :كشا  الخطة

 .العربي في ميادين الفكر والثقافة الوطنالمحور األول: مجابهة التحديات التي تواجه 

 .التفاعل الواعي مع الثقافات العالمية تحقيقدهد  المحور: 

 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 والمشاركون نامجالبر

المؤسسااااات التربويااااة  -0

فااي  ودوردهااا  والثقافيااة

 الهوية العربية. ونص

 المؤسسييييييييات دور تفعيييييييييل

 صيون في والثقافية التربوية

 . العربيةالوطنية و الهوية

حيييول أفضيييل الُسيييبل لتضيييمين  دراساااة -1

الهويييية العربيييية فيييي و المواطنيييةمفيييادهيم 

المنيييييادهج الدراسييييييية، وفييييييي تعزيزدهييييييا 

س الطلبيية مييع اقتييراح وتنميتهييا فييي نفييو

 نموذج ُمعزز لدور المدرسة فيها.

لمناقشيية األخطييار المحدقيية  ورشااة عماال -2

بالهوييية العربيييية فييي عالمنيييا المعاصييير، 

 وكيفية مواجهتها.

 يضم تربويين وإعالمييين خبراء اجتماع -3

التعاون بين وسيائل الثقافية  لدراسة تفعيل

تعزيييز واإلعييالم ومؤسسييات التربييية فييي 

الهويييييية العربيييييية ن المواطنييييية  وصيييييو

وسيييييلوكها ليييييدى  اميييييوغيييييرس مفادهيمه

الشييباب، واقتييراح نمييوذج عملييي لتحقيييق 

 ذلك.

: برنامج إعالمي رسالة المنظمة العربية -4

إعييداد مادتييه بالتعيياون مييع  يييتم)يمكيين أن 

، ويتم التنسييق ميع (بيت خبرة متخصص

الييوزارات المختصيية لبثييه عبيير وسييائلها. 

)وتتضيييمن دهيييذه الرسيييالة عشييير رسيييائل 

وعويييييييية بمفيييييييادهيم الهويييييييية العربيييييييية ت

ومفرداتهييييا، واألخطييييار التييييي تواجههييييا 

 الهوية والدفاع عنها(. ونصوُسبل 

إنشيييياء رابييييط  نافااااذة الثقافااااة العربيااااة: -5

لكتروني على موقع المنظمة يُعنى بنشر إ

منتجيييييات برامجهيييييا وإصيييييداراتها فيييييي 

المجاالت الثقافية المختلفة، ويتم تطيويره 

 ليكون موقعاً تفاعلياً.

الهوية العربيية لفلسيطين  ونصعن  ندوة -6

 وحماية المسجد األقصى.

 – التربيييةإدارات المنظميية ) -1

المعلومييييييييييات  –الثقافيييييييييية 

معهيد البحيوث  –واالتصيال 

 والدراسات العربية(.

 .المتعاونة في التنفيذ الدول -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 .ةمتخصصالخبرة الت وبي -4

 

التعااااي  ثقافاااة تعزياااز  -7

المشاااااااترك والحاااااااوار 

 .لبن اءا

نشر ثقافة التعايش  - أ

 المشترك.

تنمية المهارات  -ب

 -االجتماعية )التواصل

 نبذ العنف...( -الحوار 

تعزيز القيم االجتماعية  -ج

ية لحصر التجارب الوطنية العرب دراسة -1

وكييذا  ،االجتماعيييةفييي تعليييم المهييارات 

أبييرز التجييارب الدولييية فييي دهييذا المجييال 

 مجتمع فيها. ودور مؤسسات ال

لمناقشييية وثيقييية التجيييارب  ورشييية عميييل -2

 – التربييةإدارات المنظمة ) -1

المعلوميييييييييييات  -الثقافييييييييييية

 واالتصال(.

 الدول المتعاونة في التنفيذ. -2

 الخبراء المتعاونون. -3
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 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 والمشاركون نامجالبر

 واإلنسانية.
 

واسييييتخالص أسييييس ومحييييددات إعييييداد 

وثيقيية مرجعييية ألدهييم المهييارات الييالزم 

تضيييييمينها للمنيييييادهج الدراسيييييية وأبيييييرز 

 محتوياتها . 

نموذجييييييية لمصييييييممي  دورة تدريبييييييية -3

المنيييييادهج حيييييول تضيييييمين المهييييييارات 

 االجتماعية في المنادهج الدراسية. 

المييييييدارس  لمييييييديري أدليييييية إرشييييييادية -4

والمعلمين حول غرس مهيارات الحيوار 

لييدى الناشييئة وتعزيييز قيييم التعييايش مييع 

اآلخيييرين، ُوسيييبل تنميتهيييا عبييير نمييياذج 

 تطبيقية.

للناشيييئة حيييول  أدلييية إرشيييادية توعويييية -5

مهييييارات الحييييوار وتنمييييية قِيييييم العيييييش 

 المشترك.

يشييارك فيييه مختصييون ميين  لقيياء خبييراء -6

المؤسسيييييييييات التربويييييييييية والثقافيييييييييية 

مييية حييول تفعيييل دور مؤسسييات واإلعال

التوجيييييه االجتميييياعي فييييي تنمييييية قِيييييم 

 التعايش مع اآلخرين وثقافة الحوار.  

 في التربية األسرية.  دليل إرشادي -7

مؤسسييات المجتمييع المييدني  -4

الصيييييلة فيييييي اليييييدول ذات 

 العربية.

 

تنمياااة الثقافاااة العلمياااة  -3

للطفل العربي فاي عاالم 

 متطور. 

 المعنييية المؤسسييات مسيياعدة

 بييرامج تقييديم علييى بالطفوليية

 الثقافييية لتنميييية فاعليييية أكثييير

 .لألطفال العلمية

لواقيع الثقافية العلميية ليدى  رصد تحليليي -1

األطفييال العييرب بمفادهيمهييا ومضييامينها 

 ات الناتجة عنها.وقيمها والسلوكي

لُسيييبل تضيييمين الثقافييية  نمييياذج تطبيقيييية -2

العلمية في نشاطات المؤسسات التربوية 

والثقافية ييتم تنويعهيا بحييث تتناسيب ميع 

ظرو  الدول، وإمكاناتهيا وتكيون قابلية 

 للتطبيق.

لمناقشيية النميياذج التطبيقييية  نييدوة خبييراء -3

 وتقويمها وُسبل تطويردها.

لثقافية بُسيبل نشير ا إطار مرجعيي شيامل -4

العلمية بيين األطفيال وتكيوين أجييال مين 

المختييييرعين العييييرب فييييي ظييييل عييييالم 

 متطور.

للطفييل العربييي:  العلمييية الواحيية الثقافييية -5

موقييييع إلكترونييييي يُعنييييى ببنيييياء نميييياذج 

تطبيقية مطورة، وتجارب متميزة  لنشر 

الثقافة العلمية بين األطفال بصورة تُلبيي 

 أدهدا  المنظمة في تكوين أجييال واعيية

بيييالمتغيرات العلميييية المعاصيييرة وُسيييبل 

 –إدارات المنظمة )التربيية  -1

العليييوم والبحيييث  –الثقافييية 

المعلومييييييييييات  –العلمييييييييييي

 واالتصال(.

 الدول المتعاونة في التنفيذ. -2

 متعاونون.الخبراء ال -3

مؤسسيييات البحيييث العلميييي  -4

ومراكز التقانة والعليوم فيي 

 الدول العربية.
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 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 والمشاركون نامجالبر

 توظيفها واالستفادة منها.

للطفيييل العربيييي  لتنميييية الثقافييييةأنشيييطة ل -6

ويشيييييييتمل عليييييييى: وسيييييييائط ثقافيييييييية، 

 مهرجانات، ألعاب.

فااي  السياسااات الثقافيااة -4

ومواكباة  العربياة الدول

  .التغييرات العالمية

 العربييي الثقييافي العمييل دعييم

 فييييييييي مجييييييييال المشييييييييترك

 الوطن في الثقافية السياسات

 .العربي

 المتخصصة. المؤتمرات الوزارية -1

 .اصم العربيةاالحتفال بالعو -2

، وإعييداد دراسييات تنظيييم نييدوات علمييية -3

 وتقديم محاضرات.

 الدائمة للثقافة العربية. اجتماعات اللجنة -4

 دورية متخصصة.  إصدار تقارير -5

 

، الثقافييييةإدارات المنظميييية ) -1

 العلوم والبحث العلمي(.

 الخبراء المتعاونون. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

 

 حماية التراث.  -5

 العربييي الثقييافي العمييل دعييم

فييييييييي مجييييييييال  المشييييييييترك

 .التراث على لمحافظةا

واالجتماعيييييييييات  عقيييييييييد الميييييييييؤتمرات -1

المتخصصيييييية فييييييي حماييييييية التييييييراث 

 والمخطوط العربي والعناية به. 

 عقيييييييد األنشيييييييطة العربيييييييية والدوليييييييية -2

المتخصصيييييية فييييييي حماييييييية التييييييراث 

 والمخطوط العربي وصيانتهما.

للعياملين فيي مجيال الحفياظ  ورشة عميل -3

 عربية وصيانتها.على المخطوطات ال

 .الزيارات االفتراضية -4

 العمارة العربية. صيانة -5

 –)دراسييات  األلعيياب والفنييون التراثييية -6

 مسابقات(. –مهرجانات  –كتب 

لتنمييية قييدرات العيياملين  دورات تدريبييية -7

في كل من مجال حماية التراث وصيانة 

 المخطوطات.

 حول التراث. إجراء بحوث ودراسات -8

معهيييييد إدارات المنظمييييية: ) -1

/ الثقافييييية /  المخطوطيييييات

 معهد البحوث والدراسات(.

 الخبراء المتعاونون. -2

المنظميييييييات ذات الصيييييييلة  -3

 والمانحة.

 

فاااااي اإلباااااداع الثقاااااافي  -6

 . ةالعربيالدول 

 االرتقيياء فييي الييدول مسيياعدة

 فييي الثقافيية مؤسسياتها بيأداء

 ،والتميييز، اإلبييداع مجيياالت

 الثقافيييية اإلبيييداعات إبيييرازو

 العربيييييييي اليييييييوطن داخيييييييل

 .رجهوخا

الدولييية  المنتييديات الثقافييةالمسيادهمة فيي  -1

 والمحلية.

 والمواسم الثقافية والعلمية. عقد الندوات -2

 وتنميتها. نشر الفنونتشجيع  -3

 في المجال الثقافي والفني. مسابقات -4

 في اإلبداع الثقافي العربي. نشر كتيبات -5

للتشيييييريعات المنظمييييية  أدلييييية إرشيييييادية -6

 .للحقوق الثقافية الدولية والعربية

لنشيير اإلبييداع الثقييافي  موقييع إلكترونييي -7

 العربي. 

/  الثقافيييةإدارات المنظمييية ) -1

التربيييييييييية / المعلوميييييييييات 

 واالتصال(.

 الخبراء المتعاونون. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3
 

 

 

 

 

 فااااي العربيااااة الجهااااود -2

لمحافظاااة علاااى ا مجاااال

 .المخطوط

 المخطيييييوط عليييييى الحفييييياظ

 ونشييير بييه والعنايييية العربييي

 الخاصيييييييييييييييية الثقافيييييييييييييييية

ومجاالتيييييه  تنمييييية المخطيييييوط العربييييي -1

ويشييمل )فهرسيية المخطوطييات، تطييوير 

المكتبيييية، تحقيييييق النصييييوص، حوسييييبة 

مخطوطيييات المعهييييد )رقمنييية، تجديييييد، 

 معهييد/  الثقافيية) المنظميية إدارات

 البحيييوث معهيييد/  المخطوطيييات

 (.والدراسات
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 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 والمشاركون نامجالبر

 فهرسة(، البوابة العربية للمخطوطات(. .لمخطوطاتبا

 والموسم الثقافي. المؤتمر الدوري -2

 .أيام المخطوط العربي -3

المتخصصيية فييي المخطييوط  الدراسييات -4

 العربي.

فيي مجيال المخطيوط  عداد متخصصينإ -5

 العربي.

فييييي مجيييياالت  دعييييم الحييييراك العلمييييي -6

المخطيييييوط العربيييييي ويشيييييمل تطيييييوير 

مشييروع الفهرسيية وتقييديم نميياذج متعييددة 

فيييي عمليييية الفهرسييية وعميييل الكشيييافات 

 الالزمة.

العربييييي ونقييييل  نشيييير ثقافيييية المخطييييوط -7

االدهتمام به من النخب الثقافية إلى عموم 

 ت.المثقفين ومختلف الفئا

التعريااااااااا  وإصااااااااادار  -8

 المعاجم. 

العربييية فييي  الجهييود تنسيييق

 .مجال التعريب

المتخصصيية فييي  المييؤتمرات والنييدوات -1

 مجاالت التأليف والترجمة والتعريب.

والمكتبية الرقمييية،  قواعيد البيانييات إنشياء -2

 المعاجم. ورقمنة المصطلحات و

 .التأليف والترجمة والتعريب والمعاجم -3

الحديثة في مختليف  تعريب المصطلحات -4

 المجاالت.

لقضييييييايا الترجميييييية  دراسييييييات علمييييييية -5

 والتعريب في الوطن العربي.

حيييول ُسيييبل االسيييتفادة مييين  ورش عميييل -6

 منتجات المنظمة في الترجمة والتعريب.

لمسييييؤولي المنظمييييات  اجتميييياع تنسيييييقي -7

والمعادهيد المتخصصية  والمجامع اللغويية

 في الترجمة.
 

إدارات المنظمييية )التربيييية،  -1

الثقافيييية، العلييييوم والبحيييييث 

العلميييييي، معهيييييد البحيييييوث 

مكتيب والدراسات العربية، 

، تنسييييق التعرييييب بالربييياط

المركيييز العربيييي للتعرييييب 

والترجميييييييييية والتيييييييييييأليف 

 (. والنشر

المتعاونيية  الييدول األعضيياء -2

 .في التنفيذ

 المنظمات ذات الصلة. -3

 براء المتعاونون.الخ -4
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 .والتحديات المتغيرات ظل في ونشردها وتعلمها تعليمها وتطوير العربية اللغة خدمة: الثانيالمحور 

 .اآلخرين لدى نشردها وتيسير، فاعلة بطريقة وتعلمها العربية اللغة تعليم تطويردهد  المحور: 

 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

 العربيااااااة اللغااااااة تعلاااااايم -0

 .تعلمها طرائقتطوير و

 ُمصيييممي تعزييييز قيييدرات

 فييي العربييية اللغيية منييادهج

؛ متطيييورة أسييياليب وضيييع

 طرائييييييييييييييييق لتقييييييييييييييييييم

 اللغيية تعلييمواسيتراتيجيات 

 .وتعلمها

لواقع تقويم طرائق تعلييم  دراسة تقويمية -1

اللغييية العربيييية وتعلمهيييا فيييي المراحيييل 

 األولى من التعليم.

لدراسية تجيارب اليدول فيي  لورشة عمي -2

طرائيييق تعلييييم اللغييية واكتسييياب الطلبييية 

لمهاراتهييا، والخييروج بمعييايير ونميياذج 

 مشتركة ومتطورة للتقويم.

للمشرفين التربيويين  دليل إرشاديإعداد  -3

 في ُسبل تعليم اللغة وتعلمها.

نموذجييييييية للمشييييييرفين  دورة تدريبييييييية -4

التربيويين يمكيين محاكاتهييا وتطبيقهييا فييي 

عضيياء حييول اسييتخدام الييدليل الييدول األ

اإلرشادي، وتحقيق استفادة معلمي اللغة 

 العربية منه.

عليييى موقيييع  مسييياحة إلكترونييييةإنشييياء  -5

المنظمييية؛ لتحقييييق تواصيييل المشيييرفين 

والمعلمين لتبادل الخبرات حول طرائيق 

تعلييييييم اللغييييية العربيييييية واسيييييتراتيجيات 

 وتعلمها.

، التربييييةإدارات المنظمييية ) -1

 الثقافيييييييييييية، المعلومييييييييييييات

واالتصال، معهيد الخرطيوم 

 الدولي للغة العربية(

المختصييييييون فييييييي الييييييدول  -2

األعضيياء )ُمعييدي المنييادهج، 

 (.نالمشرفون التربويو

 الخبراء المتعاونون. -3

 متخصصة.الخبرة البيوت  -4

تطاااااوير منااااااادهج اللغااااااة  -7

العربياااة واساااتراتيجياتها 

وطرائااااق تدريسااااها فااااي 

 ىاألولااالصاافو  الثالثااة 

 في التعليم العام.

 تطبيقيييييييية مييييييياذجن بنييييييياء

 اللغييييية لمنيييييادهج متطيييييورة

 واسيييييتراتيجيات العربيييييية

 تعليمهيا وطرائق, تدريسها

الصيييييفو   فيييييي وتعلّمهيييييا

 المرحلة من ىالثالثة األول

 .االبتدائية

تقويميييية لواقيييع منيييادهج  دراسييية تحليليييية -1

اللغييية العربيييية واسيييتراتيجيات تدريسيييها 

وطرائييق تعليمهييا فييي الصييفو  الثالثيية 

 البتدائية.ول من المرحلة ااألُ 

لمناقشييية نتيييائج الدراسييية  ورشييية عميييل -2

واستعراض أحدث التجيارب المعاصيرة 

فيييي تعلييييم اللغييية العربيييية وتعلمهيييا فيييي 

 .لوالصفو  الثالثة األُ 

متطيييورة لتعلييييم  نمييياذج تطبيقييييةإنتييياج  -3

مهارات اللغة العربية لألطفال فيي سيني  

حيييييييياتهم األوليييييييى يمكييييييين محاكاتهيييييييا 

 –دام القصة واالستفادة منها مثل: )استخ

الييتعلم بالنشيييد  –الييتعلم باللعييب والترفيييه 

... وغيردها( مستفيدين في ذلك من نتائج 

 الدراسة وورشة العمل.

مناسييبة لتعليييم  برمجيييات تعليميييةإعييداد  -4

 المهارات اللغوية لألطفال.

موحد لتدريس اللغة  دليل مرجعيوضع  -5

 العربية في الصفو  األولى.

المجتمعية لتفعيل الشراكات  ورشة عمل -6

 في خدمة اللغة العربية.

، التربييييةلمنظمييية )إدارات ا -1

الثقافييييييييييية، المعلوميييييييييييات 

واالتصال، معهد الخرطيوم 

 الدولي للغة العربية(.

 وزارات التربية والتعليم. -2

مؤسسيييييييييييييات تربويييييييييييييية  -3

 متخصصة. 

 مؤسسات المجتمع المدني. -4
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 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

حيييول تضيييمين مفيييادهيم  اجتمييياع خبيييراء -7

الثقافة والتراث العربي فيي منيادهج اللغية 

 العربية في الصفو  الدراسية األولى.

المعالجيية اآللييية للغيية  تطييوير برمجيييات -8

 العربية.

دولية متميزة في تدريس  تعريب تجارب -9

 اللغات ألبنائها في الصفو  األولى.

تعلاااااايم اللغااااااة العربيااااااة  -3

 وتعلمها للناطقين بغيردها.

 اللغيية تعليييم منييادهج تطييوير

 بغيردهيييا للنييياطقين العربيييية

 .ريسهاتد وطرائق

لحصر جهود اليدول ومؤسسياتها  دراسة -1

التربوية وتقويمها فيي مجيال تعلييم اللغية 

العربييييية للنيييياطقين بغيردهييييا، والبييييرامج 

 واألدوات المستخدمة في ذلك.

خبييراء لصييياغة إطييار عمييل تتبنيياه  نييدوة -2

المنظمييية؛ لتيسيييير تعلييييم اللغييية العربيييية 

 ونشردها بين الناطقين بغيردها.

المنيادهج وميؤلفي لواضعي  أدلة إرشادية -3

الكتب الدراسية حول إعداد مواد تعليمية 

يييرة لتعلييييم أساسييييات اللغييية العربيييية  ُميس 

 للناطقين بغيردها.

للمسؤولين عين المنيادهج  دورات تدريبية -4

حيييول تصيييميم نمييياذج تعليميييية تطبيقيييية 

مبسييطة؛ لتعليييم مهييارات اللغيية العربييية 

 للجاليات غير العربية في بلدانهم.

: رسييالة إعالميييية لعربييييةرسييالة اللغيية ا -5

تبييث علييى موقييع المنظميية وتشييارك فييي 

بثها القنوات الفضائية العربية، وتتضمن 

رسالة مختصرة تعل م تراكيب وتعبيرات 

ير وفيق  لغوية بأسلوب تربوي وفني ميس 

 خطة ممنهجة.

: برنيامج مكثيف اللغة العربيية بيين ييديك -6

لتعليييم مهييارات اللغيية العربييية للجاليييات 

ي اليدول العربيية يُنفيذ بالتعياون المقيمة ف

والتشارك مع مؤسسات المجتمع الميدني 

بها، ويستمر على مدى العام وييتم تقيويم 

 فعالياته ومخرجاته ونواتجه.

لمعلميييي اللغييية العربيييية  دورات تدريبيييية -7

 وتعلمها للناطقين بغيردها.

، التربييييةإدارات المنظمييية ) -1

الثقافييييييييييية، المعلوميييييييييييات 

معهد الخرطيوم واالتصال، 

 (.الدولي للغة العربية

 الدول األعضاء. -2

مؤسسيييييييييييييات تربويييييييييييييية  -3

 متخصصة.

 مؤسسات المجتمع المدني. -4
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 .العربي القومي األمن تعترض التي التحديات مواجهة: الثالثالمحور 

 القومي األمن يواجهها التي التحديات مع التعامل في العلمي والبحث التعليم مؤسسات كفايات رفعدهد  المحور: 

 .العربي

 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

 مواجهاااة فاااي المعلماااون -0

 القاااومي األمااان تحاااديات

 .العربي

 العربيي المعليم دورتعزيز 

 التي التحديات مواجهة في

 القييييومي األميييين تعتييييرض

 .العربي

حيييول تحيييديات األمييين القيييومي  دراسييية -1

ور تعقبها نيدوة خبيراء فيي ُسيبل تفعييل د

 المعلم في مواجهة تلك التحديات.

للمعلمين يتضمن تيوعيتهم  دليل إرشادي -2

بمفيييادهيم األمييين القيييومي للدولييية، وأدهيييم 

مجاالتهيييا وُسيييبل التربيييية فيييي مواجهييية 

 تحديات األمن القومي.

الكتشيا  ومعالجية  للمعليم دليل إرشادي -3

بوادر السيلوك غيير السيوي ليدى الطلبية 

 في وقت مبكر.

: نشييرة إلكترونييية نشييرة قضييايا تربوييية -4

دوريًييا تتنيياول أبييرز  المنظمييةتصييدردها 

القضايا التربوية وانعكاساتها على األمن 

القيييومي العربيييي، وييييتم نشيييردها بالُسيييبل 

المتاحييية فيييي أوسييياط المعلميييين العيييرب 

 بصفة خاصة.

تفاعلي للمعلمين العيرب  موقع إلكتروني -5

لعييييرض تجييييياربهم فيييييي التعاميييييل ميييييع 

ضييييايا سييييلوكيات الطلبيييية ومعالجيييية الق

 التربوية.

حول دور مؤسسات التعلييم العيالي ندوة  -6

فييي رفييع كفايييات المعلمييين العييرب فييي 

 مواجهة التحديات المعاصرة.

، التربيييية) المنظمييية إدارات -1

 المعلوميييييييييييات، الثقافييييييييييية

 البحييوث معهييد، واالتصييال

 (.العربية والدراسات

 .األعضاء الدول -2

 والجمعييييييييات االتحيييييييادات -3

 المعنيييييييييية والمؤسسيييييييييات

 .بالمعلم

 .المتعاونون الخبراء -4

 والبحث التعليم مؤسسات -7

 خدمة فيودوردها  العلمي

 .الغذائي األمن

 مؤسسيييييييات دور تفعييييييييل

 فيي العلمي والبحث التعليم

 معالجييييةالييييدول العربييييية ل

 .الغذائي األمن قضايا

للمدرسيية المنتجيية: يييتم  نمييوذج تطبيقييي -1

بنيياء دهييذا النمييوذج بحيييث يشييتمل علييى 

إنتاج الغذاء ُسبل إكساب الطلبة مهارات 

وفقًييا لمنتجييات البيئيية، وتييدريب الطلبيية 

 عليها.

للمعلمين حول ُسبل تعزيز  دليل إرشادي -2

مفادهيم ترشييد السيلوك االسيتهالكي ليدى 

 الطلبة.

لمسؤولي النشياط التربيوي  حلقة تدريبية -3

حيييول تفعييييل دور المدرسييية فيييي األمييين 

 الغذائي.

حيييييول دور مؤسسيييييات التعلييييييم  نيييييدوة -4

قضايا األمن الغذائي والبحث العلمي في 

 العربي. 

إدارات المنظمييية )التربيييية،  -1

المعلوميييييييات واالتصيييييييال، 

، العلييييوم والبحييييث العلميييييي

المركييييز العربييييي للتعريييييب 

والترجمييييييييييية والتيييييييييييأليف 

 (.والنشر

 الخبراء المتعاونون. -2

المنظمييييييييييييات العربييييييييييييية  -3

 المتخصصة.

 بيوت الخبرة المتخصصة. -4
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 البرنامج

: إلنتييياج رسيييائل توعيييية رسيييالة البيئييية -5

إعالمية تربوية؛ لمعالجة تعامل الطالب 

مييع عناصيير البيئيية المختلفيية للمحافظيية 

عليهييا وترشيييد اسييتخداماتها لبثهييا عبيير 

 وسائل اإلعالم.

تجارب دولية عين دور  ترجمة وتعريب -6

المدرسة ومؤسسيات البحيث العلميي فيي 

 لوك االقتصادي لدى الطلبة.ترشيد الس

 ورفاااااااع األزماااااااات إدارة -3

 المؤسسااااااااااات كفايااااااااااة

 فااي والتربويااة التعليميااة

 .معها التعامل

 التعليمييية المؤسسيياتدعييم 

 الييييييييييييدولب والتربوييييييييييييية

 إدارة في مجيال  األعضاء

 أدائهيييا وتحسيييين األزميييات

 عنهيا يينجم ميا مواجهة في

 .آثار من

حييييول سيييييناريودهات األزمييييات  دراسيييية -1

المحتملييية التيييي يمكييين أن تواجيييه اليييدول 

العربيية، وانعكاسياتها التربويية والثقافييية 

تنتهييي بنمييوذج القتييراح ُسييبل  والعلمييية

 المواجهة.

حيول إدارة األزميات فيي  وثيقة مرجعية -2

 المؤسسات التعليمية والتربوية.

حيول إدارة األزميات وميا  دليل إرشيادي -3

يتلودهيييا مييين مراحيييل ميييع تيييوفير نمييياذج 

تطبيقيييية عمليييية تسيييتفيد مييين التجيييارب 

 المتميزة في إدارة األزمات.

ألزميات لنشير ثقافية إدارة ا أدلة إرشادية -4

بالمؤسسييييات التعليمييييية تييييتم صييييياغتها 

لتخاطب الفئات اآلتية )الطاليب، المعليم، 

 المشر  التربوي، مدير المدرسة(. 

لتنميييييية مهيييييارة حيييييل  نمييييياذج تطبيقيييييية -5

 المشكالت أثناء األزمات لدى الطلبة .

بعنييوان "ُسييبل تطييوير  برنييامج تييدريبي -6

أداء المؤسسييييييية التربويييييييية فيييييييي إدارة 

 األزمات".

لتنميييية قيييدرات  ونيييدوات يبييييةورش تدر -7

العاملين في مجيال التربيية والتعلييم؛ بميا 

يرفيييييع كفايييييياتهم فيييييي إدارة المؤسسييييية 

 التربوية.

، التربييييةإدارات المنظمييية ) -1

الثقافيييية، العلييييوم والبحيييييث 

العلمييييييييييي، المعلومييييييييييات 

واالتصييال، معهييد البحييوث 

 والدراسات العربية(.

 الدول األعضاء. -2

المنظمييييييييييات اإلقليمييييييييييية  -3

 المتخصصة.والدولية 

 بيوت الخبرة المتخصصة. -4

 الخبراء المتعاونون. -5

 تحسين جودة التعليم -4

 األعضيياء الييدولمسيياعدة 

 أثير ذات بيرامج إعيدادفي 

 التعليييم جييودة تحسييين فييي

 التعليمييييييييية بمؤسسيييييييياتها

 .والتربوية

كمؤسسيييية  تطييييوير المدرسييييةلأنشييييطة  -1

 تربوية نشطة في المجتمع.

 حييلاالعناييية بمرحييول دراسييات ونميياذج  -2

 .تعليم بدًءا من مرحلة رياض األطفالال

عنايييية بمنيييادهج العليييوم مرجعيييي للإطيييار  -3

 .والرياضيات

دعيييييم كفاييييييات حيييييول أدلييييية إرشيييييادية  -4

فييي تحسييين  الممارسيية وريييادة األعمييال

 .جودة التعليم

تطييييييوير منييييييادهج ورش عمييييييل حييييييول  -5

المعلومييييات  انييييةالتييييدريس وتوظيييييف تق

 واالتصال في التعلم. 

، التربييييةإدارات المنظمييية ) -1

العلييييوم والبحييييث العلمييييي، 

 المعلومات واالتصال(.

 الدول األعضاء. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

المنظمييييييييييات اإلقليمييييييييييية  -4

 والدولية المتخصصة.

 بيوت الخبرة المتخصصة. -5
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 البرنامج

تطوير النظم والسياساات  -5

وتنميااة قاادرات العاااملين 

فااي المؤسسااات التربويااة 

 والتعليمية.

 تطيوير فييمساعدة اليدول 

 لتربوييةا والسياسات النظم

 الجيودة لتحقيق، والتعليمية

 .فيها الشاملة

والمييؤتمرات  عقييد المييؤتمرات الوزارييية -1

 المتخصصة.

؛ لتطيوير الينُظم التعاون متعدد األطرا  -2

 والسياسات التربوية والتعليمية.

والدوليية  المشاركة في األنشطة العربيية -3

 خارج البرامج.

لراسييييمي السياسييييات  برنييييامج تييييدريبي -4

 يمية.التربوية والتعل

للمتخصصييييييين فييييييي  دورات تدريبييييييية -5

 التربية والتعليم.

فيي السياسيات التربويية  لقياءات للخبيراء -6

ن فيييي التطيييوير يوالتعليميييية، والمختصييي

 المهني.

، التربييييةإدارات المنظمييية ) -1

المراكييييييييز المتخصصيييييييية 

 بالمنظمة(

 الدول األعضاء. -2

 المنظمات المتعاونة. -3

 

توظيااااااف التقانااااااة فااااااي  -6

وتعلااااام تحساااااين تعلااااايم 

 اإلعاقة. ذويخاص األش

 تطيوير مساعدة اليدول فيي

 التقانيية اسييتخدام فييي أدائهييا

 المعرفيي النميو تحقييق فيي

 والمهيييييييياري والتعليمييييييييي

لألشييييييخاص  والسييييييلوكي

 .ذوي اإلعاقة

لرصيييد واقيييع وتقيييويم توظييييف  دراسييية -1

واسييتخدام التقانيية فييي الييدول  األعضيياء 

 اإلعاقة.ذوي لألشخاص في تعليم وتعلم 

مؤسسيييات  تشيييارك فيهيييا ورشييية عميييل -2

التقانة المحليية والعالميية ميع المختصيين 

؛ لعييرض والتعليييم فييي وزارات التربييية

ودراسة تجارب ونماذج تطبيقية متمييزة 

األشيخاص تفيد فيي تحسيين تعلييم وتعليم 

 ذوي اإلعاقة.

حييول ُسييبل إنشيياء سلسييلة  دليييل إرشييادي -3

إلكترونييية للتطبيقييات التعليمييية للمنييادهج، 

بهيييا وتطيييوير محتيييوى رقميييي مفصيييل 

ذوي لألشيخاص يتضمن برامج تعليميية 

 تتناسب مع فئاتهم المختلفة. اإلعاقة

يُسيييييهم فيهيييييا القطييييياع  دورات تدريبيييييية -4

الخاص لتيدريب المختصيين فيي تحسيين 

لألشيييخاص منهجيييية نُظيييم تعلييييم وتعليييم 

، وُسيييبل تيسيييير وتشيييغيل اإلعاقيييةذوي 

األجهييزة اإللكترونييية وتسييهيل وصييولهم 

سيييييتخدامها إليييييى المواقيييييع التعليميييييية وا

 والتعامل مع محتوياتها.

لُسيبل إقاميية شيراكات مييع  دلييل إرشييادي -5

مؤسسييات القطيياع الخيياص المتخصصيية 

في األجهزة التقانيية وتسيويقها؛ لإلسيهام 

فييي تييوفير األجهييزة والبييرامج المتعلقيية 

فييييي إطييييار  اإلعاقييييةذوي بألشييييخاص 

 المسؤولية المجتمعية لتلك المؤسسات.

حيييييية الناج رصييييييد التجييييييارب الدولييييييية -6

  ونشردها.

إدارات المنظمييية )التربيييية،  -1

الثقافيييية، العلييييوم والبحيييييث 

المعلومييييييييييات العلمييييييييييي، 

 (.واالتصال

 الخبراء المتعاونون. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

مؤسسيييييييييييات المجتميييييييييييع  -4

 المتخصصة.

المنظمييييييييييييات الدولييييييييييييية  -5

 واإلقليمية المتخصصة.
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  .العربي الوطن في األمية مكافحة: الرابعالمحور 

 .وتعليم الكبار األمية مكافحة سياسات تطوير دهد  المحور:

 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

 األمياااة محاااو سياساااات -0

 .وبرامجها

 فييييييي الييييييدول مسيييييياعدة

 فييييي سياسيييياتها تطييييوير

 .األمية من التخلص

تقويمييية لواقييع اسييتراتيجيات الييدول  دراسيية -1

وسياسيييياتها العربييييية فييييي مكافحيييية األمييييية، 

مقارنيية بنميياذج ميين تجييارب الييدول المتقدميية 

 في دهذا المجال.

خبييراء لمناقشيية نتييائج الدراسيية  ورشيية عمييل -2

التقويمييية المقارنيية وصييياغة معييايير وأسييس 

بنيييياء سياسييييات واسييييتراتيجيات متطييييورة؛ 

 للتخلص من األمية بأنواعها المختلفة.

السييتراتيجية متطييورة للييتخلص  بنيياء نمييوذج -3

 الوطن العربي. من األمية في

حول صياغة سياسات وبرامج  دورة تدريبية -4

المتطييورة للييتخلص ميين تنفيييذ االسييتراتيجية 

وفقًيييا لظيييرو   ن العربيييياألميييية فيييي اليييوط

 الدول األعضاء.

لصيييياغة آليييية متابعييية وطنيييية  ورشييية عميييل -5

للوقيييييو  عليييييى ميييييدى التقيييييدم فيييييي تنفييييييذ 

بسياسيييييياتها  سييييييالفة الييييييذكراالسييييييتراتيجية 

 وبرامجها.

خبراء لوضيع سياسيات فاعلية لمحيو  اجتماع -6

أمييية المييرأة فييي الييوطن العربييي، وصييياغة 

 نماذج تطبيقية مناسبة.

، التربييييةإدارات المنظمييية ) -1

العلييييوم والبحييييث العلمييييي، 

 المعلومات واالتصال(.

 الدول األعضاء. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

المنظمييييييييييات اإلقليمييييييييييية  -4

 والدولية.

 بيوت الخبرة المتخصصة. -5

 .م الكبارالتقانة وتعلي -7

 فييييييي الييييييدول مسيييييياعدة

 التقانيية إمكانييات توظييف

 تعليييييم فييييي المعاصييييرة

 .الكبار

لحصيييير تجييييارب الييييدول العربييييية  دراسيييية -1

ونمييياذج مييين اليييدول األجنبيييية فيييي توظييييف 

 .تعليم الكبارفي الوسائل التقانية 

لتصيميم نمياذج مناسيبة لتوظييف  لقاء خبيراء -2

فييي ضييوء  تعليييم الكبييارفييي الوسييائل التقانييية 

 رب المعاصرة.التجا

حييول إعيداد بيرامج تلفزيونييية  دلييل إرشيادي -3

 في ميادينها المتعددة. لتعليم الكبار

للشييييبكة اإللكترونييييية   بنيييياء إطييييار مرجعييييي -4

: إطيار مرجعيي يفييد اليدول فيي تعليم الكبارل

إنشيييياء موقييييع إلكترونييييي يسييييتثمر انتشييييار 

الوسائل التقانية وإمكانات اليتعلم اإللكترونيي 

لتعليييم دروس ممنهجيية  واالنترنييت فييي بييث

في مجاالت )القراءة والكتابية/ الثقافية  الكبار

 المتنوعة/ العلوم المتجددة...الخ( .

السبل الممكنة لتعليم كبار حول  ورشة عمل -5

 للمرأة العربية.السيدات 

حول ُسبل إتاحة شراكات مع  دليل إرشادي -6

في مؤسسات المجتمع لدعم جهود الدول 

هزة التقانية باألج تعليم الكبار مجال

 المعاصرة.

إدارات المنظمييية )التربيييية،  -1

المعلوميييييييييييات الثقافييييييييييية، 

 (.واالتصال

 الدول األعضاء. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

 الخبراء المتعاونون. -4

 المنظمات ذات العالقة. -5

 



 

 

 (م7177 - 7102) للمنظمة المستقبلي العمل خطة         

 662 

 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

دور مؤسسااات التعلااايم  -3

 العالي في تعليم الكبار.

 مؤسسييييييييات مسيييييييياعدة

مجيال  فيي العيالي التعليم

 .الكبار تعليم

حيييول واقيييع ميييا تقيييوم بيييه  سييية تقويمييييةدرا -1

مجيييال تعلييييم جامعيييات اليييوطن العربيييي فيييي 

 الكبار.

لميييا تقيييوم بيييه نمييياذج دوليييية  عليييى الوقيييو  -2

لالسييتفادة منهييا ، تعليييم الكبييارفييي الجامعييات 

فييي تطييوير أداء الجامعييات العربييية فييي دهييذا 

 المجال.

لمناقشيية النميياذج ووضييع أُطيير  ورشيية عمييل -3

للنماذج  عند تبنيهاتطبيقية تستفيد منها الدول 

 .واألُطر

ميين المتخصصييين بالجامعييات؛  لقيياء خبييراء -4

لصييياغة برنييامج يُمكيين الييدول ميين االسييتفادة 

طاقييات طلبيية الجامعييات وإمكانيياتهم فييي ميين 

 خالل اإلجازات. مجال تعليم الكبار

فيي البيؤر المتبقييية  لتعلييم لكبييار وضيع إطيار -5

فييي داخيل الييدول التييي قطعيت شييوطًا متقييدًما 

 .األمية مكافحة

تفعيييل دور كليييات التربييية، وكليييات  دراسيية -6

خدمييية المجتمييييع، وكليييييات اللغيييية العربييييية، 

 .في ميدان تعليم الكبارواآلداب 

حيول فيتح قنيوات االتصيال بيين ورشة عمل  -7

 تعليم الكبار والتعليم العالي.

 لحميييالت إعالميييية مكثفييية تبنيييي الجامعيييات -8

فيييي مناسيييبات محيييو األميييية  وبييرامج عمليييية

العييالمي لمحييو األمييية، اليييوم العربييي )اليييوم 

 لمحو األمية(.

 .إدارة التربية -1

 الدول المتعاونة في التنفيذ. -2

الجامعييييييييييات والجهييييييييييات  -3

 المانحة.

 الخبراء المتعاونون. -4

 .مؤسسات المجتمع المدني -5
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 .وتفعيلها والتعليم المعاصر اإلعالم بين العالقة تطوير: الخامسالمحور 

 .لناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتماعيتحسين تعامل ادهد  المحور: 

 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

مواجهة تاثثيرات اإلعاالم  -0

بوساااائله وإمكاناتاااه فاااي 

 .التعليم

 تبنييي فييي  الييدول مسيياعدة

 تحسيييييينل فاعلييييية بيييييرامج

 التقانيية مييع الناشييئة تعامييل

 وسيييييائط وميييييع، الحديثييييية

 االجتميييييييياعي صييييييييلالتوا

 .يفيددهم فيما وتوظيفها

تنتهي بنموذج تطبيقي حول ُسيبل  دراسة -1

 نشر الثقافة الرقمية بين الناشئة.

كفايييات الثقافيية الرقمييية فييي منييادهج  دليييل -2

 المدرسة العربية.

حييول الثقافيية العربييية وقيييم  لقيياء خبييراء -3

 المجتمع في ظل المعرفة الرقمية.

حيييول الحقيييوق الفكريييية  دلييييل إرشيييادي -4

األمانيييييية العلمييييييية فييييييي ظييييييل ثييييييورة و

 المعلومات وتطوير قوانينها وأنظمتها.

للوسيييائل  التطبيقيييية دلييييل االسيييتخدامات -5

التقانييية المعاصييرة يييتم إعييداده بأسييلوب 

يتناسب مع مراحل التعلييم العيام، وذوي 

 االحتياجات الخاصة.

دهاتفيية تشيمل توجيهييات  رسيائل توعويية -6

ومواقيييف تربويييية؛ لترشييييد اسيييتخدامات 

تقانيييية المعاصييييرة وتوظيفهييييا لخدميييية ال

 الثقافة العربية.

أحدث المراجع العالمية التي تفيد  ترجمة -7

  في مجال الثقافة الرقمية.

 

، التربييييةإدارات المنظمييية ) -1

الثقافيييية، العلييييوم والبحيييييث 

العلمييييييييييي، المعلومييييييييييات 

المركز العربيي ، واالتصال

للتعرييييييييييييب والترجمييييييييييية 

 (. والتأليف والنشر

 الدول األعضاء. -2

 براء المتعاونون.الخ -3

  بيوت الخبرة المتخصصة. -4

 التربياة في المدرسة دور -7

 .اإلعالمية

 وضييع فييي الييدولمسيياعدة 

 قييدرات بنيياء تكفييل بييرامج

 فييييييي وتوظيفهييييييا الطلبيييييية

 ميييييع اإليجيييييابي التعاميييييل

 .اإلعالم وسائل

مشييييتركة بيييين مسييييؤولي  نيييدوة خبيييراء -1

التربييييية ومسييييؤولي اإلعييييالم والثقافيييية؛ 

سة في التربيية لدراسة تعزيز دور المدر

اإلعالمييييية واسييييتخالص آليييييات فاعليييية 

 لذلك.

إلدخيال التربيية اإلعالميية  دليل إجرائيي -2

فيييي بيييرامج ومنيييادهج مؤسسيييات إعيييداد 

المعلمين وتدريبهم في ضوء نتيائج نيدوة 

 الخبراء.

 الناقييييدلتنمييييية التفكييييير  نمييياذج تطبيقييييية -3

لمضييامين الرسييائل اإلعالمييية وتحليلهييا 

 لدى الطلبة.

سييييييؤولي المنييييييادهج لم ورشيييييية عمييييييل -4

واإلشرا  واإلعالم التربيوي بيوزارات 

التربيييية؛ لصيييياغة أسيييس إعيييداد وثيقييية 

مرجعية لتعزيز التعاون فيما بيينهم عليى 

النطييياق العربيييي المشيييترك، والتوصيييل 

 لصياغة ميثاق أخالقي في دهذا مجال.

، التربييييةإدارات المنظمييية ) -1

الثقافيييية، العلييييوم والبحيييييث 

العلمييييييييييي، المعلومييييييييييات 

 واالتصال(.

ييييية والثقافيييية وزارات الترب -2

 واإلعالم.

 الخبراء المتعاونون. -3

 بيوت الخبرة المتخصصة. -4
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 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

 إنشاء نافذة إلكترونيية / موقيع إلكترونيي -5

 للتربيية اإلعالميية يسييتفيد منيه المعلمييون

والمشيييييييرفون التربوييييييييون والطلبييييييية، 

 ومسؤولو التربية واإلعالم والثقافة.

حول تفعيل دور المدرسة  إطار مرجعي -6

 في التربية اإلعالمية.

حيول تخصييص جيائزة المنظمية دراسة  -7

 لإلعالم التربوي.

 اإلعااالم إمكانااات توظيااف -3

األشخاص ذوي  مجال في

 اإلعاقة.

 توظيف في مساعدة الدول

 الثقافيييية وأدوات إمكانييييات

 عناييةلل المعاصر واإلعالم

 .اإلعاقة ذوي باألشخاص

لواقييع اسييتخدام وسييائل  دراسيية تقويمييية -1

افيية وتوظيفهييا فييي البييرامج اإلعييالم والثق

 .اإلعاقةذوي األشخاص بالمهتمة 

لألسييرة فييي ُسييبل الوقاييية  دليييل إرشييادي -2

مييين اإلعاقييية، والتعاميييل ميييع الحييياالت 

 المختلفة عند حدوثها.

فيييييي إعيييييداد بيييييرامج  دورات تدريبيييييية -3

إعالمييية وثقافييية تمكيين ميين التعامييل مييع 

األبناء بما يضمن النمو السليم لقيدراتهم، 

عييييوب الجسيييمية والظيييوادهر وتجنيييبهم ال

المرضييية واضييطرابات النمييو، وتمكيين 

األسيير ميين التعامييل الييواعي مييع حيياالت 

 اإلعاقة.

تنسيييييييقية يشييييييارك فيهييييييا ورش عميييييل  -4

متخصصييييون ميييين مؤسسييييات التربييييية 

واإلعيييالم والثقافييية والصيييحة والشيييؤون 

االجتماعييييية؛ لوضييييع مالمييييح أساسييييية 

إلطييار مرجعييي عملييي يتضييمن التنسيييق 

تربويييييييية التعليميييييييية بيييييييين البيييييييرامج ال

واإلعالمية والثقافيية والصيحية وبيرامج 

التوعييية المجتمعييية؛ بمييا يضييمن تضييافر 

الجهيييييود فيييييي رفيييييع كفايييييية البيييييرامج 

 .ألشخاص ذوي اإلعاقةلالمخصصة 

حول تفعيل دور مؤسسات  دليل إرشادي -5

اإلعييييالم والثقافيييية فييييي إعييييداد بييييرامج؛ 

لألشيييييخاص ذوي اإلعاقييييية ورعييييياينهم 

وظيفهيييييا لخدمييييية وتنميييييية قيييييدراتهم وت

 المجتمع.

علييى  نافييذة إلكترونييية / موقييع إلكترونييي -6

األشيييخاص ذوي بموقيييع المنظمييية يهيييتم 

ويكشيف عين جهيود وقضيايادهم،  اإلعاقة

الدول العربيية ومؤسسياتها المتخصصية 

 في رعايتهم والعناية بشؤونهم.

، التربييييةإدارات المنظمييية ) -1

الثقافيييية، العلييييوم والبحيييييث 

العلمييييييييييي، المعلومييييييييييات 

 ل(.واالتصا

 الدول األعضاء. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

المنظمييييييييييات اإلقليمييييييييييية  -4

 والدولية المتخصصة.

  بيوت الخبرة المتخصصة. -5

 والنشااااااااااااار اإلعاااااااااااااالم -4

 .اإللكتروني

 العربيييي بيييالفكر التعرييييف

 نشييييياطات مختليييييف فيييييي

 .المنظمة

 .إصدار المجالت والدوريات والكتب -1

 .نشر وثائق المنظمة -2

 .اإلعالم عن نشاطات المنظمة -3

 

كافييييييية اإلدارات و تربييييييييةال -1

والمراكيييييييييييز  بالمنظمييييييييييية

 .الخارجية
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 .التربية في المجتمع مؤسسات دور تفعيل: السادسالمحور 

 .المنظمة عمل ميادين في األعضاء الدول جهود في المجتمعية المشاركة فاعلية زيادةدهد  المحور: 

 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 امجالبرن

تحفيز مشاركة مؤسسات  -0

 تموياااااالالمجتمااااااع فااااااي 

 . التعليم

فييي تعزيييز  الييدول مسيياعدة

عالقيييييات الشيييييراكة ميييييع 

 الميدني المجتميع ؤسساتم

في مجال  الخاص والقطاع

 .برامج المنظمة

حيييول ُسيييبل تيييوفير فيييرص  لقييياء خبيييراء -1

مشيييياركة مؤسسييييات المجتمييييع األدهلييييي 

والخييياص؛ ليييدعم بيييرامج اليييدول بحييييث 

ة عملية مناسبة لتحقييق خطينتهي اللقاء ب

 ذلك.

حييول ُسييبل تنمييية مييوارد  إطييار مرجعييي -2

اليييدول وال سييييما اليييدول ذات األوضييياع 

الخاصة يتضيمن آلييات مناسيبة؛ لتحفييز 

مشيياركة مؤسسييات المجتمييع فييي تمويييل 

 التعليم والثقافة والعلوم. 

يعرض الفرص المتاحية  موقع إلكتروني -3

ييييل العالقيييية بييييين الييييدول  للتمويييييل، ويفع 

سيييييييات المجتميييييييع والمنظميييييييات ومؤس

 الداعمة.

لُسبل دعم العالقة التبادليية  دورة تدريبية -4

بيييييين المؤسسيييييات التربويييييية والثقافيييييية 

والعلمييية ميين ناحييية، وبييين المؤسسييات 

المجتمعييية والقطيياع الخيياص ميين ناحييية 

 أخرى. 

، التربييييةإدارات المنظمييية ) -1

الثقافيييية، العلييييوم والبحيييييث 

العلمييييييييييي، المعلومييييييييييات 

ق واالتصييييييييييييال، فريييييييييييييي

 الشراكات(.

 اللجان الوطنية بالدول. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

 مؤسسات المجتمع المدني. -4

 المنظمات الداعمة. -5

 المهنااااااي التعلااااايم دعااااام -7

 .والتقني

زيييادة فييي  الييدولمسيياعدة 

فعالييية مؤسسييات المجتمييع 

فيييي دعيييم بيييرامج التعلييييم 

 .نيالمهني والتق

بالمؤسسييات العامليية فييي  دليييل تعريفييي -1

فييييي الييييدول والتقنييييي  التعليييييم المهنييييي

األعضيياء )حكومييية، أدهلييية( ومييا تقدمييه 

 من برامج وخدمات.

بيييييين دور مؤسسيييييات  دراسييييية مقارنييييية -2

المجتمييييع المييييدني فييييي التعليييييم المهنييييي 

، وبيين بليدان اليوطن العربييفي  والتقني

ما يناظردها في مجموعة مين دول العيالم 

المتقدمييييية؛ السيييييتنباط أبيييييرز النمييييياذج 

تفادة منهيا فيي والتجارب التي يمكن االس

 الوطن العربي.

تشيييارك فيهيييا مؤسسيييات  نيييدوة خبيييراء -3

المجتمييييع العامليييية فييييي التعليييييم المهنييييي 

حييول ُسييبل تفعيييل العالقيية بييين  والتقنييي

المؤسسيييييات الحكوميييييية والمؤسسيييييات 

 التقنيييياألدهليييية؛ ليييدعم التعلييييم المهنيييي و

تنتهييي بأسييس مرجعييية تطبيقييية لتحقيييق 

، إدارات المنظمييية )التربيييية -1

العلييييوم والبحيييييث  الثقافيييية،

المعلومييييييييييات  ،العلمييييييييييي

 واالتصال(.

 الدول األعضاء. -2

مؤسسات المجتميع الميدني،  -3

 والقطاع الخاص.

 لمنظمات المتخصصة.ا -4
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 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 امجالبرن

فيي الشراكة الفاعلة لمؤسسيات المجتميع 

 .التقنيالتعليم المهني و

لتعزيز مكانية العميل  نموذج تطبيقي بناء -4

المهنييي، ومشيياركة مؤسسييات المجتمييع 

فيييي جهيييود الدولييية فيييي التعلييييم المهنيييي 

اسييتناًدا إلييى األسييس المرجعييية  التقنيييو

 التطبيقية.

لفيييتح قنيييوات التواصيييل  دلييييل إرشيييادي -5

العمليييييييية بيييييييين اليييييييوزارات المعنيييييييية 

تيياج ومراكييز ومؤسسييات الخييدمات واإلن

 التدريب.

: دليل إرشادي بكيفية على طريق التنمية -6

إعيييداد رسيييائل إعالميييية تعيييددها وتبثهيييا 

اليييييييدول األعضييييييياء عبييييييير مواقعهيييييييا 

اإللكترونيييييية؛ لتعزييييييز مكانييييية التعلييييييم 

، وعيين البييرامج المتاحيية والتقنيييالمهنييي 

التييييييي تقييييييدمها مؤسسييييييات المجتمييييييع 

، وذليك في دهذا المجيال)حكومية/ أدهلية( 

ن مع الوزارات والجهات المعنية بالتعاو

ويحتوي على نماذج تطبيقية تستفيد منها 

الييدول فييي تنفيييذ برامجهييا ونشيير ثقافيية 

 ني. االعمل المهني والتق

 تربية فيودوردها  األسرة -3

 .ورعايتهم أبنائها

 األعضيياء الييدول مسيياعدة

فعاليييية  بييييرامج تبنييييي فييييي

 فييي األسييرة دور سييتعادةال

، ورعيييايتهم األبنييياء تربيييية

 .وتوجيههم تنشئتهم وُحسن

لحصييييير مؤسسيييييات  دراسييييية توثيقيييييية -1

المجتميييع العاملييية فيييي مجيييال الرعايييية 

والتجيارب األسرية في اليوطن العربيي، 

المتمييييييزة لهيييييا فيييييي رعايييييية األمومييييية 

 والطفولة.

حييول تفعيييل دور األسييرة  ورشيية عمييل -2

 العربية في تربية األبناء.

حييول معالجيية المشييكالت  أدليية إرشييادية -3

التييي تواجييه األسييرة فييي تربييية األبنيياء 

ذوي االحتياجيات  –الشيباب  –)الطفولة 

 الخاصة(.

حيول توثييق العالقية  بناء نماذج تطبيقيية -4

ن المدرسة واألسرة؛ لالرتقاء بيدوردها بي

فييييي رعاييييية األبنيييياء خييييالل مييييراحلهم 

 العمرية المختلفة.

حيييول إدمييياج التربيييية  اجتمييياع خبيييراء -5

 األسرية في منادهج التعليم.

حيييييول إنتييييياج رسيييييائل  دورة تدريبيييييية -6

، التربيييية) المنظمييية إدارات -1

 والبحيييييث العلييييوم، الثقافيييية

 المعلومييييييييييات، العلمييييييييييي

 (.واالتصال

 .األعضاء الدول -2

 .المتخصصة الخبرة بيوت -3

 المجتمييييييييييع مؤسسييييييييييات  -4

  .المتخصصة
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 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 امجالبرن

إعالمييية لتوعييية األسييرة العربييية بكيفييية 

التعامل مع األبناء، وحمايتهم مين بيوادر 

 حرا . التطر  واالن

تفيياعلي للتواصييل مييع  موقييع إلكترونييي -7

األسييرة، وتقييديم المشييورة التربوييية لهييا 

 لمساعدتها في أداء وظائفها.
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 .كفاءتها ورفع المنظمة أداء تحسين: ابعالسالمحور 

  ووسائلها أدواتها وتحديث للمنظمة المؤسسية البنية تطوير. 1 دهد  المحور: 

 . البالد العربيةفي تعزيز استجابة المنظمة لألزمات والكوارث . 2

 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

 المعاصاااااااااارة التقانااااااااااة -0

 عماااااال فااااااي وتوظيفهااااااا

 .المنظمة

 فيييي نوعيييية نقلييية إحيييداث

 باسيييتخدام المنظمييية عميييل

 المعلومييات وشييبكة التقانيية

 . الدولية

لواقييع توظيييف المنظميية  دراسيية تقويمييية -1

للتقانة المعاصرة في عملها تنتهي بخطة 

 مقترحة للتفعيل. 

المنظمة على شبكة  تطوير موقع / بوابة -2

 المعلومات الدولية.

لمنسوبي المنظمية حيول  ةدورات تدريبي -3

 توظيف التقانة في أعمالها.

فاعيل؛ لتوثييق العالقية  برنامج إلكتروني -4

 بين المنظمة والدول األعضاء.

ييد: يييتم فيييه  األرشيييف اإللكترونييي -5 الموح 

 توثيق كافة أنشطة المنظمة.

موقيع إلكترونيي الهيد  منيه  أنت معنيا:  -6

تحقيق التواصيل والتيرابط ميع الجالييات 

رج الييوطن العربييي، ونشيير العربييية خييا

 الثقافة العربية بينهم.

لمييييييييوظفي المنظميييييييية  دورة تدريبييييييييية -7

والعييياملين فيييي اللجيييان الوطنيييية علييييى 

 برنامج إدارة المشروعات.

للنشيير اإللكترونييي علييى  تطييوير موقييع -8

 شبكة المعلومات الدولية.

، التربيييية) المنظمييية إدارات -1

 والبحيييييث العلييييوم، الثقافيييية

 المعلومييييييييييات، العلمييييييييييي

والمراكييييييييز  (صييييييييالواالت

 الخارجية.

 الدول األعضاء. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

إدارة األزمااااااااااات فااااااااااي  -7

 المنظمة.

 مييييييين المنظمييييييية تمكيييييييين

 الطارئية األزمات مواجهة

 لهيييييا تتعيييييرض قيييييد التيييييي

 رسييالتها أداء عيين وتعيقهييا

 وتنفييييذ، أدهيييدافها وتحقييييق

 العميل مييادين فيي خططها

 .المشترك العربي

رت بهييا لرصييد األزميات التييي مي دراسية -1

المنظميية، واألزمييات المحتمليية التييي قييد 

 .تواجهها

باألزمييات المتوقعيية  دليييل عمييل إجرائييي -2

في عمل المنظمة، ووضع سييناريودهات 

 للتعامل معها.

يشيييييارك فيهيييييا ميييييديرو  ورشييييية عميييييل -3

اإلدارات والمراكييييز التابعيييية للمنظميييية؛ 

لتدارس دليل العمل اإلجرائي باألزميات 

ميييل ووضيييع آلييييات وبيييدائل تجسيييد التعا

 معها.

ألمناء اللجان الوطنيية فيي  دورة تدريبية -4

اليييدول حيييول ُسيييبل تفعييييل دوردهيييا فيييي 

 مواجهة األزمات الطارئة.

بديلييية لبييييرامج  صيييياغة خطيييط تموييييل -5

المنظمييية ومشيييروعاتها وقيييت األزميييات 

تضييييمن اسييييتمرارية تنفيييييذدها فييييي ظييييل 

، التربيييية) المنظمييية إدارات -1

 والبحيييييث العلييييوم، الثقافيييية

 المعلومييييييييييات، العلمييييييييييي

والمراكييييييييز  (واالتصييييييييال

 .الخارجية

 .األعضاء الدول -2

 .الداعمة الجهات -3
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 أنشطة البرنامج دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

شراكات تعقيددها المنظمية ميع مؤسسيات 

المجتمييييييع والمنظمييييييات والمؤسسييييييات 

 ة.المهتم

فيييي إدارة  إعيييداد إطيييار مرجعيييي شيييامل -6

األزمات يفيد المنظمية واللجيان الوطنيية 

 في الدول األعضاء.

 األلكسو مرصد -3

تييييييييييييوفير المعلومييييييييييييات 

الالزمييييية فيييييي والبيانيييييات 

مجييياالت عميييل المنظمييية:  

التربوية والثقافية والعلميية 

والتقانيييييييييييييية ورصيييييييييييييد 

التطييييييورات والتحييييييوالت 

الجارييييييية فيهييييييا، ونشيييييير 

التقيييييييييييارير والبحيييييييييييوث 

والدراسيييات االستشيييرافية  

والتجييييييييييارب العربييييييييييية 

الناجحة، وتعزييز التنسييق 

بين الدول العربية لتطيوير 

نظمهييا التربوييية والثقافييية 

تقانييييية؛ بمييييا والعلمييييية وال

يمّكنهيييييييا مييييييين مواجهييييييية 

التحيييييديات التيييييي تواجيييييه 

 الوطن العربي .

وتطويره بحيث  إنشاء مرصد األلكسو -1

يُعنى بكافة مجاالت عمل المنظمة، وذلك 

 من مرصد التربية.   نواةعلى أساس 

لتشمل مختلف  إنشاء قواعد البيانات -2

 مجاالت عمل المنظمة.

في مجاالت عمل  تنفيذ دورات تدريبية -3

 مرصد. ال

، إعداد التقارير اإلحصائية الدورية -4

والبحوث والدراسات االستشرافية، 

 والتجارب العربية الناجحة ونشردها. 

وأنشطتها  توثيق كافة برامج المنظمة -5

 ونشردها.

، التربييييةإدارات المنظمييية ) -1

العلييييوم والبحييييث الثقافيييية، 

العلمييييييييييي، المعلومييييييييييات 

( والمراكييييييييز واالتصييييييييال

 .الخارجية

 ية.المراصد الوطن -2

وزارات التربييييية والتعليييييم  -3

 العالي.

المؤسسيييييييييات اإلقليميييييييييية  -4

 والدولية.

 الخبراء المتعاونون. -5

 األوضااااااااع ذات الااااااادول -4

 .الخاصة

 ذات لليييدول عيييونال تقيييديم

 الخاصيييييييييية األوضيييييييييياع

 تنمييييية علييييى تهاومسيييياعد

موارددهيييييا البشيييييرية فيييييي 

 .مجال اختصاص المنظمة

 .دراسات الجدوى -1

يعية التي تتطلبها طب الدراسات والبحوث -2

 االحتياجات.

 .الدورات التدريبية وورش العمل -3

إدارات المنظمييية وبخاصييية  -1

 .إدارة التربية

اليييدول األعضييياء واللجيييان  -2

 الوطنية.

المنظمييييييييييييات المانحيييييييييييية  -3

 والممولة.

إدارة األزمااات والكااوارث  -5

 بالدول العربية. مفاجئةال

 الفنييييييية المعونيييييية تقييييييديم

 األعضييياء لليييدول العاجلييية

 أو بكيييييوارث تمييييير التيييييي

 .مفاجئة تأزما

وتحديييييييد  دارسييييييات تقييييييدير الموقييييييف -1

 االحتياجات العاجلة.

 الممكن. تقديم العون الفني والمالي -2

التييييي تتطلبهييييا  الدراسييييات المتخصصيييية -3

 طبيعة االحتياجات.

 جامعة الدول العربية. -1

والمراكييز  ةإدارات المنظميي -2

 الخارجية ذات الصلة. 

اليييدول األعضييياء واللجيييان  -3

 الوطنية.

غاثة في الهيئات المعنية باإل -4

 الدول.

المؤسسيييييييات المجتمعيييييييية  -5

 الداعمة. 
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 .والتقانة العلمي والبحث العلوم توظيف كفاية رفع: الثامنالمحور 

 العلمي والبحث العلوم فاعلية زيادة في جهوددها وتكثيف الدول األعضاء وبرامجسياسات  تطوير:  دهد  المحور

 .والتقانة

 مجأنشطة البرنا دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

دور العلاااااااوم والبحاااااااث   -0

العلمي في تنمية المجتمع 

 العربي.

 الجامعييييييييييات مسيييييييييياعدة

 العلميي البحيث ومؤسسات

فيييي اليييدول األعضييياء فيييي 

 ؛فاعلييييييية بيييييييرامج تنفييييييييذ

 والتقانييات العلييوم لتوظيييف

 تنمية في العلمية والبحوث

 .مشكالته وحل المجتمع

نسييييق المتخصصيية للت تنظيييم المنتيييديات -1

والتعاون بين المؤسسات المعنية بيالعلوم 

 والبحث العلمي في الوطن العربي.

اسيييتخدامات الطاقيييات المتجيييددة  تفعييييل -2

 ومكافحة التصحر.

وبرامج تدريبية لرفيع  عمل ورش تنظيم -3

 كفاءة العاملين في المؤسسات العلمية.

المتخصصية  إجراء البحوث والدراسات -4

 في تنمية المجتمع العربي.

تنمية البيئة والحفاظ عليهيا  مفادهيمإدماج  -5

 في منادهج التعليم.

بيييين الشيييبكات العربيييية  توثييييق الصيييلة -6

المتخصصيييية فييييي )المييييياه، الكييييوارث، 

 البيئة، ... الخ(.

، وميينح جييوائز تشييجيع االبتكييار العلمييي -7

 العلمي. لالبتكاراأللكسو 

جامعييييية اليييييدول العربيييييية،  -1

ومنظميييات العميييل العربيييي 

 المشترك.

 الدول األعضاء. -2

الهيئيييييييييات والمؤسسيييييييييات  -3

واللجيان العربيية واإلقليمييية 

 والدولية المتخصصة.

إدارات المنظمييية )التربيييية،  -4

العلييييوم والبحيييييث الثقافيييية، 

، المعلومييييييييييات العلمييييييييييي

واالتصييييييييال( والمراكييييييييز 

الخارجيييييييييية ومراكزدهيييييييييا 

 .الخارجية

الخبيييييييييييييراء والعلمييييييييييييياء  -5

 المتعاونون. 

تطاااوير سياساااات البحاااث  -7

 .ومجاالته العلمي

 بنييياءل فيييي مسييياعدة اليييدو

 ورفيييع البشيييرية القيييدرات

 برسييييم المعنيييييين كفايييييات

 والتخطيييييييييط السياسيييييييات

 وتطييييوير العلمييييي للبحيييث

 . مجاالته

حييول  مييؤتمرات ومنتييديات وورش عمييل -1

 تطوير سياسات البحث العلمي.

 التنسيييق لييدعم مؤسسييات البحييث العلمييي -2

العربييييييية، وتشييييييجيع تبييييييادل األسيييييياتذة 

 والباحثين والطالب بين الجامعات.

والجامعييات  يييل دور مراكييز البحييوثتفع -3

  في تطوير البحث العلمي.

إدارات المنظمييية )التربيييية/  -1

 (.العلوم والبحث العلمي

 الدول األعضاء. -2

المؤسسييات المعنييية بييالعلوم  -3

 والبحث العلمي.

المنظميييييييييييات الداعمييييييييييية  -4

 والمانحة.

 

التعلايم والدراسااات العليااا  -3

 والبحوث.

 العربيييييية اليييييدول تزوييييييد

ال ين فييي مجييبالمتخصصيي

 والدراسييييييييات لبحييييييييوثا

 .االستراتيجية

 االستراتيجية. الدراسات والبحوث -1

بيييالبحوث والدراسيييات  إصيييدار تيييوثيقي -2

 والرسائل العلمية.

متخصصة لمناقشة وسيائل  ندوات علمية -3

 توظيف نتائج البحوث والدراسات.

ألولويييييات البحييييوث  دليييييل استرشييييادي -4

 والدراسات في الوطن العربي. 

يييية، إدارات المنظمييية )الترب -1

معهيييييد البحيييييوث الثقافييييية، 

 (.والدراسات العربية

 الدول األعضاء.  -2

بناء القدرات العربياة فاي  -4

استخدام التقانات الحديثة 

وتطوير المحتوى الرقمي 

 العربي.

 لزيييادة فاعليية آليييات تييوفير

 التقانييييية اسيييييتخدام كفييييياءة

 إلنتيييييييييياج، المعاصييييييييييرة

 العربييي الرقمييي المحتييوى

 .وتطويره

 .متخصصة عمل ورش -1

 لتنميية قيدرات المتعلميين تدريبية تدورا -2

 التقانيات اسيتخدام فيي اإلداريية والقيادات

 المعلومييييات إلييييى للوصييييول المعاصييييرة

 وتوظيفها.

والتطبيقيييييات  إنشييييياء المكتبييييية الرقميييييية -3

 اإللكترونية. 

إدارات المنظمييية )التربيييية،  -1

الثقافيييية، العلييييوم والبحيييييث 

المعلومييييييييييات العلمييييييييييي، 

 (.واالتصال

 الدول األعضاء. -2
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 مجأنشطة البرنا دهد  البرنامج اسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

 الخبرة المتخصصة.بيوت  -3

 الخبراء المتعاونون. -4

المنظمييييييييييات والجهييييييييييات  -5

 المانحة. 
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 جلنة إعداد خطة العمل املستقبلي

 7102 -  7177 

 رئيس المجلس التنفيذي وعضو المجلس عن جمهورية  مصر العربية   - المهندس صفوت سالم   -

 رئيسـًا                              

نائب رئيس المجلس التنفيذي وعضو المجلس التنفيذي عن المملكة  - العمـران  الدكتور محمد -

 العربية السعودية                                                       عضًوا

 عضو المجلس التنفيذي عن سلطنة ُعمــان                        عضًوا - األستاذ ناصر الرواحـي -

 عضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية التونسية )سابقا(        عضًوا - ونياألستاذة فاطمة الطرده -

 عضًوا       )سابقا( التونسية عضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية  - األستاذ الهاشمي العرضاوي -

 عضو المجلس التنفيذي عن دولة الكويت                          عضًوا - األستاذ فهد الغيـص -

 عضو المجلس عن المملكة المغربية                                عضًوا - لحفيظ الدباغ الدكتور عبد ا -

 ممثل اإلدارة العامة                    عضًوا –مدير أول بإدارة التربية  - الدكتور يحيى الصايـدي  -

 أمين اللجنة        أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام                   - األستاذ حسين علي اليزيدي -

 

 

 


