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 :مقدمة 

 م( بقدٍر عاٍل من2122-2117للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) االستراتيجيةخطة الحظى مشروع وضع 

األهمية والعمل وفقًا لآلمال المعقودة عليها؛ انطالقًا من التزام المنظمة بالتخطيط الواعي، ورسم السياسات التربوية 

كون المنظمة ، والثقافية والعلمية التي تعكس رسالة المنظمة وأهدافها االستراتيجية في مجاالت التربية والثقافة والعلوم 

األعضاء الذي يعمل على تنسيق أعمالها وتبادل خبراتها وتجاربها، وينظم ُسبل التعاون بيت الخبرة العربي األول للدول 

الجماعي فيما بينها ويستجيب الحتياجاتها من حيث الدعم والمساندة لتجاوز المعوقات والتحديات التي قد تعترضها، أو 

كبة التغيرات العالمية المتسارعة في مختلف دول إلتاحة المجال للتعريف بإنتاجيتها وتحفيزها على االبتكار والتطوير لموا

 العالم بمجاالت التربية والثقافة والعلوم.

لخطة ذلك العمل الفكري الفني الموجه الذي يوضح العالقة بين كافة جوانب الخطة من حيث لويُعد اإلطار العام 

مات وعمليات التحليل واالستنتاج وصوالً األهداف ومنهجية العمل وخطوات التنفيذ ومراحلها من جمع للبيانات والمعلو

 محاور وبرامج وأنشطة .وما تتضمنه من ، لوضع الخطة وبنائها في صورتها النهائية 

برامجها من خالل بناء منظم محاورها وفاإلطار العام للخطة يقدم صورة كلية للمراحل الممكنة إلعداد الخطة و 

الخاصة بمشروع إعداد الخطة وأهدافها ومنهجيتها للوصول إلى تحقيق من األفكار والمفاهيم ُحددت فيه الممارسات 

ومحاورها لخطة لأهدافها وتطلعات الدول األعضاء والمنظمة، وشكَّل اإلطار العام في فقراته تأطيًرا ووصفًا عاًما 

فضل التجارب وبرامجها وكيفية بنائها وتصميمها في ضوء تشخيص ومراجعة الخطط السابقة للمنظمة والوقوف على أ

 العالمية والممارسات الدولية للمنظمات المشابهة.

 :هدف الخطة  -1

يهدف الخطة إلى يحقجق اطموحات الواطن العربي في بناء اإلنسان القاد  على معايشة عصره والممتلك للمعا ف 

 وذلك من خالل : ه،والمزود بالمها ات والقجم التي يمكنه من  بناء ذايه والمشا كة الفعالة في ينمجة مجتمعه وواطن

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

 فاعلة.

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

 ل التربية والثقافة والعلوم.دعم جهود الدول األعضاء في عملية حل المشكالت التي تعاني منها حقو -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. -هـ 

ء على فتح قنوات التواصل مع مؤسسات المجتمع ذات و ـ توفير البرامج واآلليات التي تساعد الدول األعضا

 الصلة . 

 ز ـ تحقيق التعاون والتنسيق بين إدارات المنظمة ومراكزها المتخصصة.
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 :الخطة موجّهات  -2

 الموجهات الفكرية والتخطجطجة والتنفجذية إضافة إلى موجهات يريبط بالواقعخطة على العديد من الاعتمدت 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرجعجات الخطة ومصاد ها: -3

ة وأولويات العمل فيها، ياستندت الخطة إلى مجموعة من المرجعيات والمصادر التي اشتُقت منها أهدافها الرئيس

 وتمثلت فيما يلي:

 ميثاق الوحدة الثقافية العربية. -أ 

 دستور المنظمة.  -ب 

 والخطط الصادرة عن المنظمة. االستراتيجيات -ج 

 خطة تطوير التعليم في الوطن العربي. -د 

 مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة. -هـ

 .كما أقرها المؤتمر العام  لخطةلالمالمح األساسية  -و 

 نتائج تقويم الخطط السابقة. -ز 

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

 موجهات فكرية

 يات المنظمة ودستورها ووثائقها.مرجع-أ

 المالمح األساسية للخطة كما أقرها المؤتمرالعام.-ب

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

 

 موجهات يريبط بالواقع

 التحديات والصعوبات.-أ

 التطلعات المستقاة من الدول األعضاء والمنظمة.-ب

 ضاء والمنظمة.اإلمكانات المتاحة لدى الدول األع-ج

 

 موجهات يخطجطجة

 وضوح األهداف.-أ

 . منهجية العمل-ب

 منهجية بناء البرامج وتصميمها.-ج

 موجهات ينفجذية

 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. -اط 

 مرئيات المنظمة وتوجهات إداراتها المختلفة والمراكز التابعة لها. -ي 

 مرئيات الدول األعضاء وتوجهات لجانها الوطنية. -ك 

 المراحل كما يتضح من الشكل اآلتي:هذا ومرت عملية تصميم الخطة وبنائها بالعديد من 
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وقد تم التركيز على تفعيل العمل الجماعي التكاملي بين كافة إدارات المنظمة والمراكز التابعة لها في عمليات  

تنفيذ البرامج واألنشطة المتضمنة في الخطة ومتابعتها وتقويمها؛ لضمان تحقيق النتائج المرجوة من برامج الخطة 

 ختلفة كما يتضح من الشكل اآلتي:وأنشطتها الم

 

 

 التحديات والصعوبات: -4

يواجه وطننا العربي تحديات، تمثل مجموعة معقدة ومتشابكة ، كان لها أثر كبير على واقعنا العربي، وما يواجهه 

يئة المحلية من تطورات أو متغيرات فكرية وثقافية واجتماعية واقتصادية في مناحي الحياة المختلفة، وتكون نابعة من الب

 أو الدولية، وتشكل خطًرا أو تهديًدا تنعكس آثاره على مستقبل الوطن العربي . 

وقد رؤى أن يتم رصد هذه التحديات واألخطار التي تعكسها في هذه الخطة، بحيث تكون البرامج واألنشطة التي 

 تنفذها المنظمة خالل سنوات الخطة هادفة لمواجهة هذه التحديات التي منها : 

 التحديات: 4-1

 التحدي الفكري والثقافي: 4-1-1
 

يحظى الوطن العربي بمكانة روحية وتاريخية ، فأرضه مهبط الديانات السماوية ، التي كان آخرها اإلسالم، كما مثل 

الوطن العربي في حقب زمنية مساحة واحدة متصلة في موقع جغرافي يتوسط العالم ، يربط بين أبنائه التاريخ والدين 

ووحدة اللغة والتراث ...وغيرها، وكان لذلك أثره في إبراز هذا الوطن العربي بصورة مشرقة على مدى عصور متعاقبة 

ازدهرت فيها الحضارة العربية، إذا قورنت بالواقع العربي الراهن تجعله أمام تحد كبير ، من خالل جملة من المعطيات 

 منها : 
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انى منها بعض الدول ، واألفكار السلبية وما تحمله من صورة لصراعات والمشكالت الداخلية التي تعا -أ 

خاطئة عن اآلخر والعالقة معه ، ما نتج عنها حركات التطرف والغلو ما كان له أثر كبير في المركب 

 الثقافي العربي .

 األخطار الخارجية على الوطن العربي وأثرها على األمن القومي العربي بدءا من زرع كيانات دخيله في -ب 

مفصل الوطن العربي وحمايتها ودعمها ، وانتهاءا بمحاوالت متكررة لتقسيم الدول العربية واجتزاء بعض 

 أطرافها لتصبح غير عربية .

االحتالل المستمر لبعض األراضي العربية ، في مقدمتها فلسطين، وإبراز دولة االحتالل على أنها واحة  -ج 

لذى ترتسم عنه صورة ذهنية تسود العالم اليوم فتجعله الحرية والديمقراطية في وسط الوطن العربي ا

 ضمن الدول المتخلفة . 

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

التذبذب في الحركة الثقافية ، وإن لم تصل إلى حالة الركود في بعض جوانبها ، مما أضعف المركب  -ه 

 ثقافي بشكل عام .ال

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

 بروز مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان . -ز 

 

 التحدي االقتصادي واالجتماعي: 4-1-2
 

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

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

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

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

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

 اإلنتاجي.

ة بعض الدول العربية وجود ضغوط خارجية ذات تأثيرات على مسيرة التكامل االقتصادي العربي، نتيجة  معانا -ج 

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

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

 دول العربية.هـ ـ  العادات والتقاليد السلبية التي الزالت تؤثر في الحركة االجتماعية والتطورية في بعض ال

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

 بعض الدول العربية.
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 الفجوة العلمجة والتقانجة والمعلومايجة : 4-1-3

 

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

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

 التطبيقات الحديثة في المجاالت العلمية وإتاحتها  بشروط صارمة  .  -ب 

 التطورات المعرفية في جميع المجاالت العلمية والقدرة التنافسية . -ج 

 منتجات التقانة المعاصرة . -د 

 

 والهوية والموااطنة : يحدي القجم  4-1-4

 

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

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

 بشكلها االيجابي والصحيح والفاعل. إبراز معالم الهوية الوطنية  -أ 

 تعزيز قيم المواطنة ومن أهمها االنتماء والوالء بالتدرج في العرض إلى الفضاء العربي. -ب 

تعزيز المفاهيم المتعلقة بالهوية والمواطنة بما يحافظ على الهوية العربية وبالشكل الذى يدعم العمل العربى  -ج 

 المشترك .

 

 جمي :التحدي التربوي والتعل 4-1-5

 

 يمثل التحدي التربوي والتعليمي أحد أهم تحديات مشروع الخطة، وهذا يعود لالتي :

 تفشى األمية رغم الجهود المستمرة .  -أ 

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

 ظهور مفهوم الشراكة المجتمعية في العملية التعليمية.  -ج 

 جي وارتباطه بالعملية التعليمية.التطور التكنولو  -د 

 البيئة المدرسية(. -المنهج –المتعلم  –المعلم  –هـ ـ التغيرات المستمرة في مجاالت المنظومة التعليمية ) اإلدارة 
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 المعوقات والصعوبات: 4-2
 

، نجد أن هناك بالرغم من مرور عقود طويلة على مهمة المنظمة، باإلضافة للجهود التي بذلتها والزالت تبذلها

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

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

 رصدها في اآلتي:

 األعضاء برامج المنظمة وأنشطتها االهتمام الكافي مما أعاق االستفادة منها. 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 

التي أدت إلى عدم التوسع في البرامج والمشروعات واالنفتاح على مؤسسات المجتمع قلة مصادر التمويل و -ج 

 المدني والقطاع الخاص واألهلي .

 غياب سلم أولويات برامج المنظمة ومشروعاتها . -د 

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

 في التسويق الجيد لبرامج المنظمة وأنشطتها.القصور  -و 

 قصور اإلشراف الجيد على برامج المنظمة وتقويمها. -ز 

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

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

ط ـ ضعف تزويد الدول األعضاء بنتائج المتابعات الدورية ومؤشراتها التي تقوم بها اللجان المكلفة بالمتابعة 

 والتقويم .

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

 باعتبارها حلقة االتصال مع الجهات المختصة بالدول األعضاء . ك ـ غياب التنسيق الجيد مع اللجان الوطنية

 حاجة المنظمة إلى العمل على تطوير هيكليتها .ل ـ 

 الفرص والُممكنات: -5

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

الذي يمتلك من الفرص  العمل العربي المشتركالقدرة على مواجهة تلك التحديات في إطار  التفاؤلية حيالها تولِّد اآلمال في

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

وتتضح أهم تلك الفرص والممكنات تحديات مهما كانت جسامتها، والتغلب على أية صعوبات مهما اشتدَّت حدتها، 

 المتاحة للمنظمة فيما يأتي:

 

 االجتماعات الدورية واللقاءات الثنائية، والتي تسعى لتسوية الخالفات بين بعض الدول العربية. -أ 
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هات شعبية عارمة في وطننا العربي،  -ب  الرغبة الصادقة المتنامية في المواجهة والتغيير، والتي تعبر عنها توجُّ

من خالل مؤسسات جماعية تضمن تطبيق ما يتم التوافق عليه  العمل العربي المشتركفي تفعيل  والراغبة

 وتحقيقه من قِبل غالبية الدول العربية.

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

 في ضوء المخططات العالمية.

اللغة والتراث والحضارة والتاريخ والمتمثلة في:  العمل العربي المشتركوافر العناصر التي تكفل نجاح ت -د 

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

 العصور.

ت قدرة األمة العربية على تجاوز أقسى التحديات وأدق الدروس المستفادة من المعطيات التاريخية التي أثبت -هـ

 الصعوبات، واألزمات مهما طالت ِحقبتها.

اإلمكانات البشرية والمادية وموارد الثروة المتاحة التي تُمثل مصدر قوة إذا ما أُتيح استثمارها واُحِسن توظيفها  -و 

 وتعبئتها في مواجهة التحديات.

ي لألمة العربية، والذي يُمثل زاًدا يغذي مشروعات النهضة العربية الشاملة المخزون الفكري والثقافي والحضار -ز 

 وبرامجها.

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

 أن يُستفاد منها في إعداد مالمح النهضة العربية الشاملة.

يمكن أن تتشارك وتتعاون من أجل المواجهة وتحقيق التطور  لعربي المشتركبالعمل اوجود مؤسسات تُعنى  -اط 

 والنهضة العربية.

 : خطةالإعداد  مريكزات -6

من جملة التحديات والصعوبات سالفة الذكر ومن األهداف الرئيسية للمنظمة كما ورد في  انطلقت الخطة

لخطة التي اعتمدها المؤتمر لاألساسية لإلطار العام دستورها، ومن مرئيات الدول األعضاء، وبصفة خاصة على المالمح 

 ( وهي التالية :2114العام في دورته الثانية والعشرين )مايو 

 : لخطة لالمالمح األتساتسجة لإلاطا  العام  6-1

م مجموعة 2114يناير  24: 22في اجتماعها الثالث بمدينة الخرطوم خالل الفترة من  خطة الأقرت لجنة إعداد 

هات  لخطة لمح األساسية من المال المتوقعة، وتمثلت تلك المالمح األساسية محاور والبرامج لل، والتي تُعد بمثابة موجِّ

 للخطة في النقاط اآلتية:

 المالمح العامة المشتركة بجن القطاعات: 6-1-1

ة بما في ذلك دعم تعزيز مكانة اللغة العربية في مختلف مجاالت الحياة؛ باعتبارها حاملة الثقافة وجوهر الهوي -أ 

 الهيئات العربية المعنية بنشر اللغة العربية في الدول األجنبية.

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

 الخاصة.

 تمكين المرأة والشباب والعناية بالطفولة المبكرة. -ج 
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 هني وتطوير هيكليته؛ بما يعزز من مكانته االجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.االهتمام بالتعليم الفني والم -د 

 انتهاج أنماط غير تقليدية لتعليم الكبار بما يُسهم في التنمية الشاملة. -هـ

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

 ت االستشرافية لمواجهة التغيرات والتحوالت المتالحقة.االهتمام بالدراسا -ز 

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

 اللغة العربية للناطقين بغيرها بما في ذلك الجاليات األجنبية المقيمة في البالد العربية.

 الرقمية لدى المواطن العربي.االهتمام بالثقافة  -اط 

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

تعزيز الشراكة مع الدول والمنظمات والمؤسسات اإلقليمية والدولية في مجاالت عمل المنظمة، وتبنِّي  -ك 

 التجارب الرائدة ونشرها.

من شبكات التواصل االجتماعي في مختلف مجاالت تعزيز استخدام تقانات المعلومات واالتصال، واالستفادة  -ل 

 عمل المنظمة.

 اعتماد معايير الجودة في مختلف برامج المنظمة وأنشطتها. -م 

 تطوير هيكل المنظمة وآليات عملها؛ بما يعزز قدراتها وقدرات العاملين بها، ويحقق أهداف الخطة. -ن 

 إنشاء مرصد األلكسو لتغطية كافة مجاالت عمل المنظمة. -س 

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

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

 المالمح القطاعجة: 6-0-7 

 في مجال التربجة والتعلجم: 6-0-7-0

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

في المسارات  ذوي اإلعاقة، وإدماج األشخاص والتسريع بإدراج مرحلة ما قبل المدرسة في الُسلم التعليمي

 التعليمية.

 العناية بالتربية األسرية والتربية القيمية والتربية البدنية، والرياضة المدرسية. -ب 

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

 تقويم المرحلة األولى من الخطة.

 االهتمام باألبعاد الثقافية والتثقيف االجتماعي في النُظم التعليمية العربية. -د 

 تعزيز قيم المواطنة واالنتماء للهوية العربية. -هـ
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 في مجال الثقافة والتراث:  6-0-7-7

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

 الثقافية العربية المشتركة.

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

ة للملكية الفكرية والمنتجات الثقافية، واالنفتاح على اإلنتاج الفكري في كافة الدول تطوير منظومة عربي -ج 

 العربية.

 واالهتمام بثقافة الطفل العربي. ونبذ التطرف والعنف ونشرها،تعزيز مفاهيم ثقافة السالم  -د 

العربي، ورقمنتها حماية التراث والمعارف التقليدية وإبراز دورهما في إثراء شخصية اإلنسان في الوطن  -هـ

 وتوظيفها في منظومة التنمية المستدامة.

 تعزيز جهود الحفاظ على ذاكرة المدينة التاريخية ونسيجها العمراني. -و 

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

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

حث العلمي في خدمة قضايا التنمية العربية، ودعم المساعي لنقل التقانات الحديثة وتوطينها تعزيز دور الب -أ 

 وبناء منظومة االبتكار.

دعم جهود الحفاظ على الموارد المائية وتنمية الوعي البيئي، ومجابهة اآلثار المحتملة للتغيرات المناخية  -ب 

 والتوسع في استغالل الطاقات النظيفة.

 لقضايا المتعلقة بالتداعيات األخالقية لتطبيقات العلوم والتقانة.التركيز على ا -ج 

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

 في مجال المعلومات وااليصال:  6-0-7-4 

 توظيف تقانات المعلومات واالتصال في تحسين أداء المنظمة واالرتقاء به. -أ 

 تطوير برامج المنظمة وأنشطتها في مختلف مجاالت عملها باستخدام التقانات الحديثة. -ب 

 في مجال عمل المراكز الخا ججة:  6-0-7-5

 تحديث سياسات وضع المعاجم العربية ونشرها. -أ 

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

 االت التي تهم األمة العربية؛ بما يواكب التغيرات الجديدة.االهتمام بالدراسات االستراتيجية في المج -ج 

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

 الحفاظ على المخطوطات العربية ورقمنتها، وتعزيز الجهود الهادفة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. -هـ
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 : ةحالالمن واقع د اتسات  نتائج مستخلصة 6-2

 

، االستراتيجيةخطة الخالل مراحل إعداد وبناء الخطة تم إجراء بعض الدراسات بهدف االستفادة بنتائجها في صياغة 

 ومنها ما يلي  : 

 الخطط السابقة للمنظمة وتقييم ما تم تنفيذه منها . . أ

 أهم الرؤى والتوجهات العالمية المعاصرة للمنظمات الدولية . . ب

 ضع الراهن بشكل تحليلي مفصل .الو . ج

 

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

 العناية بالبرامج الكبرى التي تتمحور حول معالجة القضايا االستراتيجية . .1

مدة الزمنية الالزمة للتنفيذ والنتائج المتوقعة االهتمام بصياغة برامج الخطة لتكون محددة األهداف وال .2

 منها  .

 تنفيذ برامج الخطة وفق أسلوب تشاركي بين إدارات المنظمة تحقيقا لشمولية األداء .  .3

 تأكيد دور اللجان الوطنية بوصفها قناة التواصل بين المنظمة والدولة . .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

 مضاعفة االهتمام بالمراكز الخارجية ، ورفع مستوى التنسيق بينها وبين إدارات المنظمة . .8

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

 زيادة االهتمام في اللغة العربية من حيث نشرها وتعليمها . .11

 العناية بالمواطنة وما يتصل بها من مهارات وسلوكيات . .11

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

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

 الدول األعضاء في مختلف المجاالت .

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

 تعزيز توظيف التقانة في تحسين عمل المنظمة ورفع كفاءة أدائها  .15

 ز دور البحث العلمي ، وربطه بقضايا التنمية .نشر الثقافة العلمية ، وتعزي .16

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

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

 والمراكز البحثية .

 طبيقية الرائدة في الدول األعضاء ، وتيسير نشرها وتعميمها .االهتمام بالبرامج الت .19
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مشاركة الدول األعضاء في مختلف مراحل إعداد الخطة واختيار البرامج ، وأيضا في مجال المتابعة  .21

 والتقويم وقياس األداء .

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

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

 

 اعتبا ات يحديد أولويات الخطة: -7

 

إن تلبية احتياجات أي منظمة أو مجتمع وحل مشكالتهما جميًعا في آن واحد يمثل صعوبة بالغة تتطلب تحديدها 

حديد تلك األولويات، ومن ثمَّ تم تحديد مجموعة وترتيبها حسب األولوية، ومشاركة كافة األطراف ومتخذي القرار في ت

 من االعتبارات ذات األهمية لتحديد أولويات الخطة وبرامجها المتوقعة ومنها:

 أهمية البرامج ومدى فعاليتها وتلبيتها الحتياجات وتطلعات الدول األعضاء والمنظمة. -أ 

 الفئات المستفيدة من البرامج وآراؤهم حولها. -ب 

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

 وآليات التنفيذ.

 احتياجات المنظمة وقطاعاتها وإداراتها المختلفة. -د 

 إمكانات الدول األعضاء وقدرات المنظمة.  -هـ

ب أهميتها؛ مما يسمح باتخاذ وعليه فإن تحديد األولويات هي طريقة إلعادة ترتيب األمور في نسق معين حس

 القرارات التي تتطلب تنظيًما، أو ترتيبًا معينًا يأخذ في الحسبان كافة اإلمكانات المتوفرة والبرامج واألنشطة المتنوعة.
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 اعتبا ات وضع الخطة ويصمجم برامجها:  -8

 

 التي تتضح في:تم األخذ بمجموعة من االعتبارات في بناء الخطة وتصميم برامجها، و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واقع الدول األعضاء ويطلعايها

 تلبية خطة العمل وبرامجها المقترحة لطموحات الدول األعضاء

واحتياجاتها، كل دولة وفقًا لواقعها وإمكاناتها وقدراتها المالية 

 والبشرية والتنظيمية.

 

 إمكانات المنظمة 
 

 مواءمة خطة العمل إلمكانات المنظمة المالية والبشرية والتنظيمية.

 القابلجة للتطبجق والتنفجذ
 

ى أرض واقعية الخطة وبرامجها وقابليتها للتطبيق والتنفيذ الفعلي عل

 الواقع.

 

القابلجة للقجاس والمتابعة 

 والتقويم

إمكانية متابعة تنفيذ الخطة وبرامجها وقياس مخرجاتها ومدى تحقق 

أهدافها، وإجراء التقويم الالزم وفق آليات ومعايير واضحة ومحددة؛ 

 لتحقيق األهداف المرجوة.
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وبناًء على ما سبق تم وضع الخطة في صورتها النهائية وترجمتها إلى مجموعة من البرامج واألنشطة الفاعلة 

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

 

 

 

 

 

عد أساًسا لبناء الخطة، وترجمتها لمجموعة من البرامج ومن خالل هذا النموذج تم تحديد الممكنات التي تُ 

والنشاطات والتطبيقات التي سيتم تنفيذها بالدول األعضاء، وقد تم تنفيذ كافة مراحل بناء الخطة وتصميم برامجها 

م والتواصل بمشاركة إدارات المنظمة ومراكزها الخارجية، ومناقشة برامجها وأنشطتها قبل اعتمادها في ُمناخ من االلتزا

 المستمر مع تحديد آليات واضحة ومحددة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم برامجها، ويتضح ذلك من خالل الشكل اآلتي: 
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 تسمات برامج الخطة:  -9

 تم ترجمة إطار الخطة إلى مجموعة من البرامج واألنشطة المناسبة لواقع الدول األعضاء لتكون:

 ء وأهداف المنظمة.ُملبية لتطلعات الدول األعضا 

 .مستندة إلى معايير ومحكات علمية 

 بحيث تكون البرامج:

 محددة األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. -أ 

 محددة بآليات التنفيذ اإلجرائية الخاصة بكل برنامج. -ب 

 محددة المدى الزمني لكل برنامج. -ج 

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

دة اإلدارات والمراكز، أو مؤسسات المجتمع المدني التي سيُوكل إليها التنفيذ، وتصنيفها من حيث محد -هـ 

 مسئولية التنفيذ أو الشراكة.

 محددة آليات المتابعة والتقويم. -و 
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 آلجات ينفجذ الخطة ومتابعتها ويقويمها:   -11

 آلجات التنفجذ: 11-1

 الخطة وبرامجها. حشد الجهود واإلمكانات في المنظمة لمتابعة  تنفيذ -أ 

تطوير خطوات تنفيذ البرامج واألنشطة واالستفادة من وسائل التقانة واالتصال الحديثة في عمل اإلدارات  -ب 

 المختلفة.

 .وضع معايير ومؤشرات دقيقة للبرامج التنفيذية للخطة ومتابعتها -ج 

 تها.تحديد دور كل إدارة ومركز في التنفيذ والمتابعة والتقويم لبرامج الخطة وأنشط -د 

وضع آليات التقويم الشامل لتنفيذ البرامج، وتحديد الصعوبات والمعوقات التي اعترضت خطة العمل  -هـ 

 وبرامجها.

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

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

 آلجات المتابعة والتقويم: 11-2

 ويتضمن هذا اإلطار بُعدين أساسيين، وهما:

 ويتمثل في إشراك الدول األعضاء ومختلف إدارات المنظمة في متابعة البرامج وتقويمها خطوات المتابعة والتقويم :

 وتحليل نتائجها من خالل أدوات للتقويم تم تصميمها لهذا الغرض.

 وتتضمن المنفعة أو العائد من تنفيذ البرامج، وجدواها ومدى مالءمتها للدول األعضاء  يم:معايجر المتابعة والتقو

 والمنظمة، ودقتها في تحقيق تطلعات الدول األعضاء وأهداف المنظمة.

 وتنفيًذا لهذين البُعدين تُطبق آليات المتابعة والتقويم اآلتية:

مجها بحيث يُعد مرجًعا تستفيد منه الدول األعضاء، قيام المنظمة بتوثيق خطوات تنفيذ كل برنامج من برا -أ 

 وإتاحة ذلك على الموقع اإللكتروني للمنظمة.

تفعيل دور اللجان الوطنية بالدول األعضاء في متابعة تنفيذ الخطة وتقويمها، وتحديد أدوات المتابعة والرصد  -ب 

 والتقويم. 

للمنظمة عن سير تنفيذ الخطة وبرامجها وأنشطتها،  تقوم اللجان الوطنية بالدول األعضاء بتقديم تقريٍر سنوي   -ج 

 مع بيان المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذها، واقتراح ُسبل التغلب عليها وفق نموذج تُعده المنظمة.

رصد التجارب الوطنية الناجحة والممارسات الدولية المتميزة في مجاالت عمل المنظمة، واالستفادة منها  -د 

 ا وتعميمها. والعمل على نشره

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

 مناسبة البرنامج ونشاطاته للجهات المستهدفة. (1

 اختيار فريق التنفيذ المناسب. (2

 توافر كافة متطلبات التنفيذ. (3

 االلتزام بالتوقيت المحدد والمناسب لتنفيذ أنشطة البرنامج. (4
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 المستهدفة لتنفيذ البرنامج. استعداد وجاهزية الجهات (5

 سالمة اإلنفاق على البرنامج ونشاطاته. (6

 تنفيذ البرنامج وفق ما ُحدد له من خطوات وآليات. (7

 قياس رأي المستفيدين من البرنامج والتغذية الراجعة. (8

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

 ج.أداء الخبراء أو المدربين أو الجهات المنفذة للبرنام (11

 العوائق التي واجهت تنفيذ البرنامج. (11

 تقويم نواتج البرنامج النهائية. (12

 الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقويم: 11-3

قد ترى المنظمة إشراكها في عمليات المتابعة والتقويم )مراكز  ة ،يدامشهود لها دوليا بالقدرة والحيجهات  (1

 البحوث وبيوت الخبرة المتخصصة(.

 دارات( المسؤولة عن البرنامج داخل المنظمة.اإلدارة )أو اإل (2

 مجلس البرامج التابع للمدير العام للمنظمة. (3

 اللجان الوطنية. (4

 المشاركون في تنفيذ البرامج )الخبراء، والمختصون، والمستفيدون من البرنامج(. (5

 حوكمة الخطة: 11-4

حة الفساد عند إدارة المؤسسات والمنظمات تُعنى الحوكمة بتحقيق النزاهة والمكاشفة والشفافية والعدالة ومكاف

الحكومية وغير الحكومية؛ للتأكد من أن إنجاز أعمالها تم وفق أسلوب مؤسسي سليم يحقق أهدافها المرجوة؛ ألنها توفِّر 

نظاًما للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي يُحدد المسؤوليات والحقوق والعالقات بين الجميع، ويوضح القواعد 

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

المؤسسية ويُعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل من خالل االلتزام بتطبيق الممارسات التي تضمن االستخدام األمثل 

الة للتوجيه الكلي لألنشطة للصالحيات والسلطات اإلدارية؛ والتي يمكن م ن خاللها تحقيق األهداف، ويضع آليات فعَّ

 واإلشراف عليها.

ويتم حوكمة الخطط والبرامج لممارسة الرقابة اإلدارية التي تساعد المنظمة في التأكد من أنها تُدير التزاماتها 

ق ما تم استهدافه والتخطيط له من خالل تقييم بفعالية وكفاءة عالية؛ لتمهيد الطريق إلى النتائج المأمولة من التنفيذ وف

 الوضع الحالي للخطة وبرامجها وتقويمها، وتعديل محتوياتها وضبط اتجاهاتها إذا لزم األمر.

 ومن الركائز األساسية لحوكمة الخطة وبرامجها:

 :تحت إدارة ويقصد به تركيبة اللجنة التي تقوم بحوكمة الخطة والبرامج )مجلس البرامج( وتكون  الهجكل

 مدير عام المنظمة.

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

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

 مجلس البرامج: 11-4-1

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

 وذلك من خالل:

 وضع الخطط التنفيذية لبرامج المنظمة وأنشطتها. -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 

 اقتراح توزيع الموازنات المالية على البرامج واألنشطة. -هـ

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

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

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

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

 ة:أدوات المتابع 

 ويستخدم فيها:

 التقارير الدورية للمتابعة. -أ 

 آراء المشاركين في نشاطات البرنامج. -ب 

 تقارير اإلدارات. -ج 

 تجاوب الدول مع منتجات البرنامج واالستفادة منها. -د 

 متابعة تقارير اللجان الوطنية حول تنفيذ أنشطة البرامج وفق مراحلها المختلفة.  -هـ

 حول البرامج. اآلراء التي تنشرها وسائل اإلعالم -و 

 مجلس البرامج فريق الشراكات
فريق متابعة إدارة وتنفيذ 

 المشروعات 

 مالحظة:
 *المجلس والفرق داخلية يشكلها المدير العام

 يترتب عنها أية أعباء مالية*ال 

 

 القطاعات المنفذة

 المدير العام
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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 

 إقبال مؤسسات المجتمع على االستفادة من األنشطة. -د 

 ع أنشطة البرنامج دعًما أو مشاركة. تجاوب المنظمات المماثلة م  -هـ  

 تجاوب اللجان الوطنية مع متطلبات تنفيذ البرنامج. -و 

 ارتباط البرنامج وأنشطته بمرجعيات الخطة ومصادرها. -ز 

 :مؤشرات القجاس ومنها 

 التاريخ الفعلي لبدء الجهة في التنفيذ. -أ 

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

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

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

 أعداد المشاركين في األنشطة المختلفة.  -هـ  

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

 إلى نواتج البرنامج.أعداد الدول التي نفذت برامج وأنشطة تستند  -ز 
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 : فريق متابعة إدا ة وينفجذ المشروعات  11-4-2

 ويتولى المهام اآليجة:

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

قها، أو البدء بها، وكيفية وأساليبها وأدواتها وعملياتها مثل: كيفية الموافقة على المشروعات، كيفية إطال

 .التخطيط لها ومتابعتها

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

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

 .ارة المنظمة لمراجعتهاثم تقديم تقريٍر موجٍز عنها إلى إد

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

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

 .للجميع

برامج الخطة وأنشطتها من الخبراء وذوي التخصصات المؤهلين للقيام  البشرية المؤهلة لتنفيذ توفير الموارد -هـ

 .بمهام برامج الخطة وأنشطتها

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

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

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

 .األوضاع الحالية للمشروعات

تبادل الخبرات والدروس المستفادة من المشروعات من خالل خطة اتصاالت فعالة، وإعداد التقارير عن  -اط 

 .أوضاع المشروعات

 فريق الشراكات:  11-4-3

 مهام اآليجة:ويتولى ال

 

إبداء المشورة والدعم إلدارة المنظمة وإداراتها ومراكزها الخارجية في بناء الشراكات من أجل تحقيق  -أ 

 أهداف المنظمة.

تحقيق التواصل بين المنظمة والمنظمات والهيئات المناظرة؛ لتقديم الدعم في وضع البرامج والمشروعات  -ب 

 عالية األثر والممولة من جهات خارجية.

 قي االستفسارات من المؤسسات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص حول برامج المنظمة ومشروعاتها.تل -ج 

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

 الشراكة مع المنظمة.

 تابعة لها فيما يتعلق ببناء الشراكات المختلفة.إبداء المشورة إلدارات المنظمة ومراكزها الخارجية ال -هـ

 استقطاب هيئات إقليمية ودولية للمشاركة في مشروعات المنظمة. -و 

 البحث عن مانحين للبرامج والمشروعات والتنسيق معهم. -ز 

 استقطاب تمويل خارجي لموازنة المنظمة من الدول األعضاء والمانحين. -ح 
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 لمنظمة، والشركاء في التنفيذ.وضع خطة دورية لتمويل البرامج من خارج ا -اط 

 المساعدة في إنشاء التحالفات والشراكات العالمية واإلقليمية، وفي إدارتها حسب الحاجة. -ي 

 

 آلجات الدعم والتمويل )المالجة والبشرية(: -11

لضمان تنفيذ البرامج واألنشطة المتضمنة في الخطة بفاعلية وتحقيق األهداف المنشودة منها؛ ينبغي العمل على 

وفير مصادر الدعم والتمويل الالزمة للتنفيذ من جهات عدة ومصادر مختلفة إلى جانب الموارد المالية والفنية ت

 والموازنات المتاحة للمنظمة، وذلك من خالل اآلليات اآلتية:

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

 مة.المنظ

 استجالب موارد مالية إضافية لبرامج الخطة وفق آليات محددة تُحددها وتُقرها المنظمة. -ب 

تعظيم االستفادة من التقانات الحديثة في عقد االجتماعات وورش العمل وتبادل الخبرات لتوفير اإلمكانات  -ج 

 المتاحة لتنفيذ البرامج واألنشطة.

 ها.ترشيد اإلنفاق في تنفيذ برامج الخطة وأنشطت -د 

قيام اللجان الوطنية بتحديد البرامج الُملحة لها من ضمن البرامج المتضمنة بالخطة؛ لمنع االزدواجية  -هـ

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

 ا لميزانية البرامج.توفير الدعم الفني للبرامج بالخبرات البشرية المتخصصة؛ ترشيًدا لإلنفاق ودعمً  -و 

توفير مصادر التمويل المجتمعية عالوة على الُمخصص للبرامج من ميزانية المنظمة، ووضع آليات   -ز 

لمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في عمليات تمويل البرامج وتنفيذها ومتابعتها سواء 

 على مستوى الدول األعضاء أو المنظمة.

العلمية لتمويل برامج المنظمة وأنشطتها وتحديد مصادرها من خارج الموازنة،  تشجيع إنشاء الكراسي -ح 

 وآليات عملها.

تدعيم جسور التعاون والشراكة بين المنظمة والمنظمات المناظرة لها في تمويل برامج المنظمة وتنفيذ  -اط 

 نظمة.أنشطتها، واالستفادة من محاور التميز في تلك المنظمات وتوظيفها في دعم برامج الم

الة مع صناديق التمويل العربية والدولية؛ إليجاد مصادر تمويل متعددة للخطة  -ي  فتح قنوات اتصال فعَّ

 وبرامجها وأنشطتها.
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 الجزء الثاني

 

 لخطةاالسرتاتيجية  ل اوراحمل

   وبراجمها
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 المنهججة والبناء: -0

أنشةطة وفعاليةات تتكامةل فةي بةرامج وتتضةمن  المحةاور الرئيسةية عةدد محةدد مةن الخطةة فةي صةورة صياغة  تأتي

فةي ضةوء التحةديات التةي تواجةه الةوطن العربةي باعتبارهةا وتطلعةات الةدول األعضةاء مجموعها لتجسيد أهداف  المنظمة 

 طة .فى سنوات الخالتي تضطلع بها المنظمة واألنشطة قضايا استراتيجية تتطلب آليات مواجهة فاعلة عبر البرامج 

هةات المحاور ووقد ُروعي في بناء  البرامج واشتقاقها أن تترجم توجيهةات وقةرارات المةؤتمر العةام للمنظمةة، وتوجُّ

الدول األعضاء ومقترحاتها حول تفعيل عمل المنظمة وتحسين أدائها استناًدا إلى نتائج الدراسةة االسةتطالعية آلراء الةدول 

فر لبرامج الخطة التكامةل والشةمول فةي تنةاول القضةايا اكز التابعة لها، بحيث توة والمراألعضاء ومرئيات إدارات المنظم

ومعالجتهةةا، والتنسةةيق والتعةةاون والشةةراكة بةةين إدارات المنظمةةة فةةي تنفيةةذ أنشةةطتها لالرتقةةاء بمسةةتوى التنفيةةذ المطلةةوب، 

 ي هذا المجال.وتجويًدا لدرجة اإلنجاز وتوظيفًا فاعالً إلمكانات المنظمة وخبراتها المتراكمة ف

برامج الخطة في صيغة واضحة األهداف والمعالم ومتسقة مةع مةا تسةعى إليةه الةدول األعضةاء محاور ووقد جاءت 

هةات وتجةارب المنظمةات المنةاظرة، مةع مراعةاة الدقةة فةي تحديةد  والمنظمة من طموحات وتطلعات، مع االستفادة من توجُّ

قهةا، و تحديةد آليةات المتابعةة ومؤشةرات قيةاس اإلنجةاز، والتأكيةد علةى أهداف البرامج بحيث يسهل الوقوف على مةدى تحق

النتائج المتوقعة لكل برنامج، بحيث يعود مردودها التطبيقةي علةى الميةدان. كمةا تةم بنةاء نمةاذج للمتابعةة والتقةويم؛ للوقةوف 

ف علةى فاعليةة اإلدارات فةي التنفيةذ على المتابعة الدقيقة لتنفيةذ البةرامج مةن قِبةل المنظمةة عبةر المراحةل المختلفةة؛ وللتعةر

وااللتزام بمراحل البرامج وآلياتها المحددة بما يمثِّةل تغذيةة راجعةة تسةتفيد منهةا المنظمةة فةي تقةويم بةرامج الخطةة وتطةوير 

 أدائها.

 كما عمدت الخطة إلى تحديد الفترة الزمنية الالزمة لكل برنامج في ضةوء األنشةطة التةي يتضةمنها وآليةات تنفيةذها،

وفقًةةا لطبيعةةة كةةل برنةةامج  بحيةةث مةةن الممكةةن أن ينسةةاح تنفيةةذ أنشةةطة بعةةض البةةرامج علةةى مةةدى أكثةةر مةةن دورة ماليةةة

  ،التةى سةةيتم إعةدادها علةةى مةةدى سةنوات الخطةةة السةةت  ومسةتهدفاته؛ بحيةةث تغطةي بةةرامج الخطةةة الةدورات الماليةةة الةةثالث

 دافها وبرامجها: وفيما يأتي المحاور االستراتيجية التي تعالجها الخطة وأه

 المحاو  االتسترايجججة للخطة وأهدافها وبرامجها: -7

 البرامج األهداف المحاو  االتسترايجججة 

 المحو  األول:

مجابهة التحديات التي يواجه 

الواطن العربي في مجادين 

 الفكر والثقافة

تحقيق التفاعل الواعي مع 

الثقافات العالمية التي تتعامل 

 معها

يةةة والثقافيةةة ودورهةةا فةةي صةةون الهويةةة المؤسسةةات التربو -1

 العربية.

ومكافحةةة تعزيةةز ثقافةةة التعةةايت المشةةترك والحةةوار البنَّاء. -2

 التطرف والعنف واإلرهاب 

 تنمية الثقافة العلمية للطفل العربي في عالم متطور. -3

السياسةةات الثقافيةةة فةةي الةةدول العربيةةة ومواكبةةة التغييةةرات  -4

 العالمية.

 ث.حماية الترا -5

 اإلبداع الثقافي في الدول العربية. -6

 الجهود العربية في مجال المحافظة على المخطوط. -7

 التعريب وإصدار المعاجم. -8
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 البرامج األهداف المحاو  االتسترايجججة 

 المحو  الثاني:

خدمة اللغة العربجة ويطوير 

يعلجمها ويعلمها ونشرها في 

 ظل المتغجرات والتحديات

تطوير تعليم اللغة العربية 

وتعلمها بطريقة فاعلة، 

 يسير نشرها لدى اآلخرينوت

 تعليم اللغة العربية وطرائق تعلمها. -1

تطوير مناهج اللغة العربية واستراتيجياتها وطرائق  -2

،  تدريسها في الصفوف الثالثة األولى في التعليم العام

وإدراج منهاج اللغة العربية الموحد ، ، وترقية المطالعة 

 .باللغة العربية 

 تعلمها للناطقين بغيرها.تعليم اللغة العربية و -3

 المحو  الثالث:

مواجهة التحديات التي 

 يعترض األمن القومي العربي

رفع كفايات مؤسسات التعليم 

والبحث العلمي في التعامل مع 

التحديات التي يواجهها األمن 

 .القومي العربي

 المعلمون في مواجهة تحديات األمن القومي العربي. -1

خدمة األمةن  العلمي و دورها فيمؤسسات التعليم والبحث  -2

 الغذائي.

إدارة األزمات ورفع كفاية المؤسسات التعليميةة والتربويةة  -3

 في التعامل معها.

، وإدمةاج مرحلةة ماقبةل المدرسةة فةى  تحسين جودة التعليم -4

 .السلم التعليمى 

تطةةةوير الةةةنظم والسياسةةةات وتنميةةةة قةةةدرات العةةةاملين فةةةي  -5

 ليمية.المؤسسات التربوية والتع

توظيف التقانة في تحسين تعليم وتعلم األشخاص ذوي  -6

 .فى المدارس الحكومية . ، وإدماجهماإلعاقة

 المحو  الرابع:

مكافحة األمجة في الواطن 

 العربي

تطوير سياسات مكافحة األمية 

 وتعليم الكبار

 سياسات محو األمية وبرامجها. -1

 التقانة وتعليم الكبار. -2

 عليم العالي في تعليم الكبار.دور مؤسسات الت -3

 المحو  الخامس:

يطوير العالقة بجن اإلعالم 

 المعاصر والتعلجم ويفعجلها

تحسين تعامل الناشئة مع 

التقانة ووسائط التواصل 

 االجتماعي

مواجهة تأثيرات اإلعالم بوسائله وإمكاناته في  -1

 التعليم.

 دور المدرسة في التربية اإلعالمية. -2

نات اإلعالم في مجال األشخاص ذوي توظيف إمكا -3

 اإلعاقة.

 اإلعالم والنشر  اإللكتروني. -4

 المحو  السادس:

يفعجل دو  مؤتسسات المجتمع 

 في التربجة

زيادة فاعلية المشاركة 

المجتمعية في جهود الدول 

األعضاء في ميادين عمل 

 المنظمة.

 تحفيز مشاركة مؤسسات المجتمع  في تمويل التعليم  -1

 لتعليم المهني والتقني.دعم ا -2

 األسرة ودورها في تربية أبنائها ورعايتهم. -3

 المحو  السابع:

يحسجن أداء المنظمة و فع 

 كفاءيها

تطوير البنية المؤسسية  -1

للمنظمة وتحديث أدواتها 

 ووسائلها .

تعزيز استجابة المنظمة  -2

لألزمات والكوارث بالبالد 

 العربية

 

 

 ي عمل المنظمة.التقانة المعاصرة وتوظيفها ف -1

 إدارة األزمات في المنظمة. -2

 مرصد األلكسو. -3

 الدول ذات األوضاع الخاصة. -4

 إدارة األزمات والكوارث المفاجئة بالدول العربية. -5
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 البرامج األهداف المحاو  االتسترايجججة 

 المحو  الثامن:

 فع كفاية يوظجف العلوم 

 والبحث العلمي والتقانة

تطوير سياسات وبرامج الدول 

جهودها في األعضاء وتكثيف 

زيادة فاعلية العلوم والبحث 

 العلمي والتقانة.

 دور العلوم والبحث العلمي في تنمية المجتمع العربي..  1

 تطوير سياسات البحث العلمي ومجاالته. .2

 التعليم والدراسات العليا والبحوث. .3

بنةةةاء القةةةدرات العربيةةةة فةةةي اسةةةتخدام التقانةةةات الحديثةةةة،  .4

 مي العربي.وتطوير المحتوى الرق
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 برامج الخطة: .3

 

المحو  االتسترايججي 

 األول
 مجابهة التحديات التي يواجه الواطن العربي في مجادين الفكر والثقافة

 التربية / الثقافة / العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصال/ البحوث والدراسات المجال

 

 المية.تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات الع هدف المحو 

 

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

 

 :فكرة البرنامج 

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

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

ذلك التدني الملحوظ في أداء المؤسسات التربوية والثقافية التي لم تتمكن ثمار جهودها على مرِّ العصور السابقة 

من حماية فكر بعض الشباب العربي الذي أصبح عرضة لتيارات فكرية وافدة عليه سلخت بعضهم من هويتهم 

لها، وقد زاد من حدة ذلك وخطورته تدفق المعلومات بسرعة مذهلة من غير  العربية بل أصبحوا في جانب معادٍ 

 حواجز، أو موانع بفعل التطور التقاني في وسائل االتصال وأدوات التواصل.

هوية األمة والمحافظة عليها، وخصصت من صون ولما كانت المنظمة قد أدركت منذ تأسيسها أهميةَ 

الفترة المقبلة في حياة األمة العربية تتطلب المزيد من العناية بالبرامج التي برامجها ما يُعزز هذا التوجه فإن 

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

 إعداد أبناء األمة للمستقبل في إطار القيم العربية األصيلة.

 :هدف البرنامج 

 .صون الهوية الوطنية والعربيةالمؤسسات التربوية والثقافية في  تفعيل دور

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

الهوية العربية في المناهج الدراسية، وفي تعزيزها  مفاهيم المواطنةحول أفضل الُسبل لتضمين  د اتسة -1

 وتنميتها في نفوس الطلبة مع اقتراح نموذج ُمعزز لدور المدرسة فيها.

 لمناقشة األخطار المحدقة بالهوية العربية في عالمنا المعاصر، وكيفية مواجهتها. ة عملو ش -2

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

 ك.، واقتراح نموذج عملي لتحقيق ذلمفاهيمهما لدى الشبابالعربية وغرس  المواطنة وصون الهوية

 

 رمز البرنامج
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 )يمكن أن يتّم إعداد مادته بالتعاون مع بيت خبرة متخصص(،: برنامج إعالمي  تسالة المنظمة العربجة -4

ويتم التنسيق مع الوزارات المختصة لبثه عبر وسائلها. )وتتضمن هذه الرسالة عشر رسائل توعوية 

 والدفاع عنها(. الهوية وُسبل صونبمفاهيم الهوية العربية ومفرداتها، واألخطار التي تواجهها 

إنشاء رابط إلكتروني على موقع المنظمة يُعنى بنشر منتجات برامجها وإصداراتها  نافذة الثقافة العربجة: -5

 في المجاالت الثقافية المختلفة، ويتم تطويره ليكون موقعاً تفاعلياً.

 العربية لفلسطين وحماية المسجد األقصى. عن صون الهوية ندوة -6

 لبرنامج:المشا كون في ينفجذ ا 

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

 الدول المتعاونة في التنفيذ. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 بيوت الخبرة المتخصصة. -4

 : النتائج المتوقعة 

 ت فاعلة لمواجهتها.رصد األفكار التي تهدد الهوية العربية في الحاضر والمستقبل، وتحديد آليا -1

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

ر للتنسيق والتعاون بين مؤسسةات  -3  التربيةة ووسةائل اإلعةالم والثقافةة؛ لصةون الهويةة العربيةةنموذج ُمطوَّ

 في نفوس الناشئة والدفاع عنها.

 قضايا الهوية العربية. ( عشرة رسائل توعوية قابلة للبث في وسائل اإلعالم تخدم11) -4

 النشر اإللكتروني لمنتجات المنظمة التي تخدم هويتنا العربية. -5

 الهوية العربية لفلسطين المحتلة. لصونمواصلة جهود المنظمة  -6

 

 شهًرا 36 المدة الالزمة للتنفجذ
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المحو  االتسترايججي 

 األول
 ي مجادين الفكر والثقافةمجابهة التحديات التي يواجه الواطن العربي ف

 التربية / الثقافة / المعلومات واالتصال / البحوث والدراسات المجال

 

 تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العالمية. هدف المحو 

 

 .ومكافحة التطرف والعنف واإلرهاب تعزيز ثقافة التعايت المشترك والحوار البنّاء -2 البرنامج 

 

 :فكرة البرنامج 

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

واالجتماعية دوًرا بارًزا في تحديد استراتيجياتها وسياساتها، فالتربية هي نَْبُت البيئة ونتاج تأثيراتها، ولذلك 

تربوية وتظل العالقة المتبادلة بالتأثير والتأثر بين الناتج تنعكس التغيرات الثقافية واالجتماعية على العملية ال

التربوي والبيئة المحيطة في تفاعل مستمر،  ويبدو ذلك بصورة واضحة في أداء المدرسة سلبًا أو إيجابًا بصفتها 

المحيطة بها،  الِوحدة األساسية  التي تترجم الواقع والتوجهات التربوية للمجتمع، وتتأثر في أدائها  بعناصر البيئة

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

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

ندما لم تُعَن بالمدخالت المعاصرة التي انعكست على ولما كان أداء المدرسة  قد اعتراه  بعض السلبيات ع

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

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

جتماعية تهتم بثقافة المجتمع وقيمه والمتغيرات والمستجدات المؤثرة على واقعه وتطلعاته. بحيث يتملك الناشئة ا

مهارات تتناسب ومراحل إعدادهم بالمدرسة، وتتعدد هذه المهارات في أنماطها وأنواعها وتتنوع في خصائصها 

لك حظيت المهارات باهتمام المؤسسات التربوية ومحدداتها بوصفها أنماطًا من السلوك المقبول والمطلوب، ولذ

وبخاصة ما يرتبط منها بالجوانب الثقافية واالجتماعية التي تُعنى بمهارات ُحسن التصرف وحل المشكالت 

والتعامل مع اآلخرين وتقبُّل آرائهم والتعامل معهم والتفاعل مع البيئة الثقافية والمجتمعية، وتعزيز قيم التعايت 

، غير أن المؤسسة التربوية في ، ومكافحة التطرف والعنف ، ونبذ اإلرهاب  لتفاهم والحوار البنَّاءالمشترك وا

حول التحصيل العلمي دون التربية االجتماعية والثقافية ووقفت   -ولألسف–وطننا العربي قد تمحورت وظيفتها 

ا تراجع دورها الذي يمكن أن تؤديه في عاجزة عن  تمليك أبنائها والعاملين فيها المهارات الالزمة للحوار كم

التربية األسرية التي أصبحت الزمة من لوازم إعداد األبناء للحياة األسرية السعيدة التي تضمن تماسك المجتمع 

 ومن ثم قوة األمة وتضامنها، ومن هنا تأتي أهمية هذا البرنامج.

 

 

 رمز البرنامج
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 :هدف البرنامج 

 نشر ثقافة التعايت المشترك.  - أ

 ..(نبذ اإلرهاب  –مكافحة التطرف والعنف  –الحوار  -ت االجتماعية )التواصلتنمية المهارا - ب

 تعزيز القيم االجتماعية واإلنسانية. -ج

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

، وكذا أبرز التجارب الدولية في المهارات االجتماعيةلحصر التجارب الوطنية العربية في تعليم  دراسة -1

 سات المجتمع فيها. هذا المجال ودور مؤس

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

 الالزم تضمينها للمناهج الدراسية وأبرز محتوياتها . 

 نموذجية لمصممي المناهج حول تضمين المهارات االجتماعية في المناهج الدراسية.  دورة تدريبية -3

لمديري المدارس والمعلمين حول غرس مهارات الحوار لدى الناشئة وتعزيز قيم التعايت  أدلة إرشادية -4

 مع اآلخرين، ُوسبل تنميتها عبر نماذج تطبيقية.

، ومكافحة التطرف  للناشئة حول مهارات الحوار وتنمية قِيم العيت المشترك أدلة إرشادية توعوية -5

 .والعنف ، ونبذ اإلرهاب 

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

،ومكافحة التطرف  مؤسسات التوجيه االجتماعي في تنمية قِيم التعايت مع اآلخرين وثقافة الحوار

 .  والعنف ، ونبذ اإلرهاب 

 في التربية األسرية. دليل إرشادي -7

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 المعلومات واالتصال(. -الثقافة –لتربية إدارات المنظمة )ا -1

 الدول المتعاونة في التنفيذ. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة في الدول العربية. -4

 بيوت الخبرة والمراكز العربية المتخصصة  -5

 : النتائج المتوقعة 

 وثيقة مرجعية لنماذج معاصرة في تعليم المهارات االجتماعية. -1

عة من األدلة اإلرشادية موجهة للمعلمين ومديري المةدارس لُسةبل غةرس المهةارات المرغةوب مجمو -2

 فيها وتنميتها في سلوك الطلبة.

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

 الالزمة .  نموذج لدورة تدريبية يمكن محاكاتها في تطوير المناهج لتتضمن المهارات االجتماعية  -4

 أدلة إرشادية تزيد من معارف الناشئة ومهاراتهم الحياتية. -5

 

 شهًرا 74 المدة الالزمة للتنفجذ
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المحو  االتسترايججي 

 األول
 مجابهة التحديات التي يواجه الواطن العربي في مجادين الفكر والثقافة

 التربية / الثقافة / العلوم والبحث العلمي المجال

 

 تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العالمية التي تتعامل معها. هدف المحو 

 

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

 

 :فكرة البرنامج 

تمثل مرحلة الطفولة المرحلة التي يتشرب فيها الطفل العربي قيم األمة العربية وعاداتها وتقاليدها، 

حددات ومكونات الثقافة العربية بعناصرها المتعددة، وعلى قدر العناية بهذه المرحلة ويتعايت خاللها مع م

واالهتمام بها تكون ترجمة اهتماماتنا بمستقبل الوطن العربي في مواجهة ما يعترضه من تحديات في ميادين الفكر 

تستوجب مواجهة فاعلة وحقيقية والثقافة ومختلف المجاالت الحياتية التي باتت تشهد العديد من المتغيرات التي 

 وتُكثَّف فيها الجهود لكونها المرحلة األساسية في إعداد أجيال المستقبل.

وال شك أن البرامج الموجهة إلى الطفولة العربية والتي تستهدف االرتقاء بالخدمات التعليمية والتثقيفية 

 مل أساسية هي:لألطفال ماتزال في حاجة إلى المزيد من التكثيف، بسبب ثالثة عوا

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

زيادة المتغيرات االقتصادية والثقافية والعلمية والتقانية التي تحيط بمناخ إعداد أطفال المستقبل، وتؤثر   -2

 على فعالية الخطط والبرامج الموجهة إليها.

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

 يبدو في المنتديات العلمية والمسابقات الدولية وغيرها من المجاالت.

 :هدف البرنامج 

 ة لألطفال.مساعدة المؤسسات المعنية بالطفولة على تقديم برامج أكثر فاعلية لتنمية الثقافة العلمي

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

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

 عنها.

لُسبل تضمين الثقافة العلمية في نشاطات المؤسسات التربوية والثقافية يتم تنويعها بحيث  نماذج تطبيقية -2

 روف الدول، وإمكاناتها وتكون قابلة للتطبيق.تتناسب مع ظ

 لمناقشة النماذج التطبيقية وتقويمها وُسبل تطويرها. ندوة خبراء -3

بُسبل نشر الثقافة العلمية بين األطفال وتكوين أجيال من المخترعين العرب في ظل  إطار مرجعي شامل -4

 عالم متطور.

 رمز البرنامج
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روني يُعنى ببناء نماذج تطبيقية مطورة، وتجارب متميزة  للطفل العربي: موقع إلكت العلمية الواحة الثقافية -5

لنشر الثقافة العلمية بين األطفال بصورة تُلبي أهداف المنظمة في تكوين أجيال واعية بالمتغيرات العلمية 

 المعاصرة وُسبل توظيفها واالستفادة منها.

 رجانات، ألعاب.للطفل العربي ويشتمل على: وسائط ثقافية، مه أنشطة للتنمية الثقافية -6

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

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

 الدول المتعاونة في التنفيذ. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 مؤسسات البحث العلمي ومراكز التقانة والعلوم في الدول العربية. -4

 :النتائج المتوقعة 

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

 وضع إطار مرجعي شامل يسهل نشر الثقافة بين األطفال. -2

 موقع إلكتروني يُعنى بثقافة الطفل. -3

 آليات فاعلة لنشر الثقافة العلمية بين األطفال. -4

 وسائط ثقافية. -5

 مهرجانات للطفولة. -6

 

 اشهرً  36 المدة الالزمة للتنفجذ
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المحو  االتسترايججي 

 األول
 مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العربي في ميادين الفكر والثقافة

 التربية / الثقافة / العلوم والبحث العلمي / المعلومات واالتصال المجال

 
 

 تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العالمية. هدف المحو 

 
 

 . ياسات الثقافية في الدول العربية ومواكبة التغييرات العالميةالس -4 البرنامج

 

 

 :فكرة البرنامج 

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

وتوطيده من خالل عقد  اعتماد جملة من األنشطة الرامية إلى تنسيق العمل الثقافي العربي المشترك، وتعزيزه

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

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

اء المختصين لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم في اقتراح العالمية المشهود لها بالكفاءة، وكذلك مشاركة الخبر

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

 :هدف البرنامج 

 دعم العمل الثقافي العربي المشترك والتنسيق في مجال السياسات الثقافية في الوطن العربي.

 لمحققة ألهداف البرنامج:النشااطات ا 

 المتخصصة. المؤتمرات الوزارية -1

 .االحتفال بالعواصم العربية -2

 ، وإعداد دراسات وتقديم محاضرات.تنظيم ندوات علمية -3

 الدائمة للثقافة العربية. اجتماعات اللجنة -4

 دورية متخصصة.  إصدار تقارير -5

 

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 لوم والبحث العلمي(.إدارات المنظمة )الثقافة، الع -1

 الخبراء المتعاونون. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

 

 رمز البرنامج
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 : النتائج المتوقعة 

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

 عقد المؤتمرات الوزارية والندوات العلمية. -2

 تقارير متعددة حول توصيات المؤتمرات وتنفيذها. -3
 

 

 اشهرً  27 تنفجذالمدة الالزمة لل
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المحو  االتسترايججي 

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

 التربية / الثقافة / المخطوطات/ البحوث والدراسات المجال

 

 تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العالمية. هدف المحو 

 
 

 حماية التراث.  -5 برنامجال

 

 

 :فكرة البرنامج 

يحتل التراث قيمة متزايدة باعتباره ُمعبًرا عن الهوية العربية وسماتها على مرِّ العصور وناشًرا للفكر 

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

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

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

 القدس وبعض المدن العربية األخرى من مخاطر تتهددها.

وليات ومهام حماية التراث، والتنسيق بين الجهود لمواكبة والتزاًما بدستور المنظمة الذي يلقي عليها مسؤ

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

بحماية التراث العربي بشقيه المادي وغير المادي، وحماية المخطوط العربي وتوفير الجهود في مجاله، واعتماد 

التقانات الحديثة المتطورة لصيانة التراث والتعريف به إقليميًا ودوليًا، ومواصلة المنظمة جهودها في هذا المجال 

 لمواجهة التحديات الفكرية والثقافية والحضارية التي تحدق بمكونات التراث العربي األصيل.

 :هدف البرنامج 

 على التراث .دعم العمل الثقافي العربي المشترك في مجال المحافظة 

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

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

 المتخصصة في حماية التراث والمخطوط العربي وصيانتهما. عقد األنشطة العربية والدولية -2

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

 .الزيارات االفتراضية -4

 العمارة العربية. صيانة -5

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

 لتنمية قدرات العاملين في كل من مجال حماية التراث وصيانة المخطوطات. دورات تدريبية -7

 حول التراث. إجراء بحوث ودراسات -8

 رمز البرنامج
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 لبرنامج:المشا كون في ينفجذ ا 

 إدارات المنظمة: )معهد المخطوطات / الثقافة / معهد البحوث والدراسات(. -1

 الخبراء المتعاونون. -2

 المنظمات ذات الصلة والمانحة. -3

 :النتائج المتوقعة 

 كتب تراثية. -1

 مؤتمرات وندوات.  -2

 بحوث متخصصة وكتب وإصدارات في مجال حماية التراث المخطوط العربي. -3

   تخصصة في مجال حماية التراث والمخطوط العربي.توفير كفاءات عربية م -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشهرً  27 المدة الالزمة للتنفجذ
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 المحو  

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

 التربية / الثقافة / المعلومات واالتصال المجال

 
 

 تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العالمية. هدف المحو 

 
 

 . اإلبداع الثقافي في الدول العربية -6 البرنامج

 

 

 :فكرة البرنامج 

من التحديات التي تواجه الوطن العربي ذلك التشويه المتعمد الذي تتعرض له الثقافة العربية من قِبل جهات 

م لمكونات الثقافة العربية وجوانبها المضيئة وما أحدثته من آثار إيجابية معادية أو جاهلة، إضافة إلى سوء الفه

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

الثقافية الدولية إسهامات الثقافة العربية في إثراء الثقافة الدولية وإبراز الحضور الثقافي العربي في المحافل 

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

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

 الفاعلة معها في هذا المجال.

 برنامج:هدف ال 

والتميز وإبراز اإلبداعات الثقافية مساعدة الدول في االرتقاء بأداء مؤسساتها الثقافية في مجاالت اإلبداع 

 داخل الوطن العربي وخارجه.

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

 الدولية والمحلية. المنتديات الثقافيةالمساهمة في  -1

 .والمواسم الثقافية والعلمية عقد الندوات -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

 لنشر اإلبداع الثقافي العربي.  موقع إلكتروني -7

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 لثقافة / التربية / المعلومات واالتصال(.إدارات المنظمة )ا -1

 الخبراء المتعاونون. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

 رمز البرنامج
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 :النتائج المتوقعة 

 كتب وإصدارات في اإلبداع الثقافي العربي. -1

 أدلة إرشادية. -2

 مسابقات وجوائز لحفز اإلبداع الثقافي. -3

 التعريف باإلبداع العربي في مجاالت الثقافة. -4
 
 

 اشهرً  27 جذالمدة الالزمة للتنف
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المحو  االتسترايججي 

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

 الثقافة / العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصال / البحوث والدراسات / التراث المجال

 
 
 

 مع الثقافات العالمية. تحقيق التفاعل الواعي هدف المحو 

 
 

 . الجهود العربية في مجال المحافظة على المخطوط -7 البرنامج

 

 

 :فكرة البرنامج 

تُعد المخطوطات العربية واجهة ثقافية وتراثية لحضارة وطننا العربي التي يجب أن تحظى باهتمام متناٍم من 

الوجه المشرق في مضامين الثقافة العربية، وما قِبل المنظمة، وهي تواجه تحديات تتصل بالكشف واإلفصاح عن 

دها به التراث العربي وما حوته مخطوطاته في المجاالت المختلفة،  تزال ساحات العلوم والمعرفة تعيت على ما زوَّ

ويأتي هذا البرنامج لمتابعة الحركة العلمية حول المخطوطات العربية وتدعيم الثقافة المتعلقة بالمخطوط والمحافظة 

 ليه، والكشف عن مضامينه اإلنسانية والعلمية.ع

 :هدف البرنامج 

 الحفاظ على المخطوط العربي والعناية به ونشر الثقافة الخاصة بالمخطوطات.

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

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

 ت المعهد )رقمنة، تجديد، فهرسة(، البوابة العربية للمخطوطات(.مخطوطا

 والموسم الثقافي. المؤتمر الدوري -2

 .أيام المخطوط العربي -3

 المتخصصة في المخطوط العربي. الدراسات -4

 في مجال المخطوط العربي. إعداد متخصصين -5

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

 في عملية الفهرسة وعمل الكشافات الالزمة.

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

 رمز البرنامج
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 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 .)إدارات المنظمة )الثقافة / معهد المخطوطات / معهد البحوث والدراسات 

 ج المتوقعة :النتائ 

 دراسات متخصصة في المخطوط العربي. -1

 ندوات وورش متخصصة. -2

 منح الدبلومات المتخصصة. -3

 احتفاالت ثقافية. -4

 
 

 اشهرً  27 المدة الالزمة للتنفجذ
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المحو  االتسترايججي 

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

 التربية / الثقافة / العلوم والبحث العلمي / البحوث والدراسات المجال

 
 
 

 تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العالمية. هدف المحو 

 
 

  التعريب وإصدار المعاجم. -8 البرنامج

 

 
 

 :فكرة البرنامج 

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

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

فيه المنظمة على حشد طاقات الدول العربية والتنسيق فيما بينها؛ لنقل المعارف المختلفة والتجارب المتميزة في 

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

األعضاء، وإعالء شأن اللغة العربية والوقوف بأبنائها على معطيات العلوم الحديثة، ومن هنا تأتي أهمية تفعيل آليات 

                                                                             التنسيق لجهود المنظمات والدول بما يحقق أهدافها المرجوة.          

 :هدف البرنامج 

 تنسيق الجهود العربية في مجال التعريب .

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

 المتخصصة في مجاالت التأليف والترجمة والتعريب. المؤتمرات والندوات -1

 بة الرقمية، ورقمنة المصطلحات والمعاجم. والمكت قواعد البيانات إنشاء -2

 .التأليف والترجمة والتعريب والمعاجم -3

 الحديثة في مختلف المجاالت. تعريب المصطلحات -4

 لقضايا الترجمة والتعريب في الوطن العربي. دراسات علمية -5

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

 ؤولي المنظمات والمجامع اللغوية والمعاهد المتخصصة في الترجمة.لمس اجتماع تنسيقي -7

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

إدارات المنظمة )التربية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، معهد البحوث والدراسات العربية، مكتب تنسيق  -1

 (. التعريب بالرباط، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر

 لدول األعضاء المتعاونة في التنفيذ.ا -2

 المنظمات ذات الصلة. -3

 الخبراء المتعاونون. -4

 رمز البرنامج
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 : النتائج المتوقعة 

 ندوات علمية وورش عمل. -1

 مؤتمرات متخصصة. -2

 دراسات وبحوث متخصصة. -3

 اجتماعات تنسيقية. -4

 
 شهًرا 72 للتنفجذ المدة الالزمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

46 
  

 

 المحو 

 نياالتسترايججي الثا
 خدمة اللغة العربية وتطوير تعليمها وتعلمها ونشرها في ظل المتغيرات والتحديات.

 التربية / الثقافة / المعلومات واالتصال المجال

 

 تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها بطريقة فاعلة، وتيسير نشرها لدى اآلخرين هدف المحو 

 

 .ئق تعلمهاتعليم اللغة العربية وتطوير طرا -1 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

خطت المنظمة خطوات محمودة في االهتمام باللغة العربية والنهوض بمستوى تعليمها وتعلمها من خالل 

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

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

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

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

حاجة لتقويم شبه مستمر يضمن الوقوف على مدى فاعليتها في تحقيق أهداف تعليم اللغة العربية وتعلمها وبخاصة في 

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

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

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

 :هدف البرنامج 

تقييم طرائق واستراتيجيات تعليم مناهج اللغة العربية من وضع أساليب متطورة؛ ل تعزيز قدرات ُمصممي

 اللغة وتعلمها.

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

 لواقع تقويم طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمها في المراحل األولى من التعليم. دراسة تقويمية -1

ايير لدراسة تجارب الدول في طرائق تعليم اللغة واكتساب الطلبة لمهاراتها، والخروج بمع ورشة عمل -2

 ونماذج مشتركة ومتطورة للتقويم.

 للمشرفين التربويين في ُسبل تعليم اللغة وتعلمها. دليل إرشاديإعداد  -3

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

 اإلرشادي، وتحقيق استفادة معلمي اللغة العربية منه.

على موقع المنظمة؛ لتحقيق تواصل المشرفين والمعلمين لتبادل الخبرات حول  مساحة إلكترونية إنشاء -5

 طرائق واستراتيجيات تعليم اللغة العربية وتعلمها.

 اجتماع خبراء حول رقمنة ونشراللغة العربية وتعليمها . -6

 رمز البرنامج
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 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 ات واالتصال، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية(إدارات المنظمة )التربية، الثقافة، المعلوم -1

 المختصون في الدول األعضاء )ُمعدي المناهج، المشرفون التربويون(. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 مملكةة فةي واالتصةال المعلومةات لتكنولوجيةا اإلقليمةي المركةز مثةل المتخصصةةوالمراكةز بيةوت الخبةرة  -4

 .البحرين

 :النتائج المتوقعة 

 ية ونماذج مطورة في طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمها.أدلة إرشاد -1

 حصر التجارب المعاصرة في طرائق تعليم اللغة وتعلمها. -2

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

 يم في اللغة العربية. أداة إلكترونية لتحقيق التواصل لتبادل الخبرات حول وسائل التقو -4

 

 اشهرً  36 للتنفجذ المدة الالزمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

48 
  

 

 

 

المحو  االتسترايججي 

 الثاني

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

 التربية / الثقافة / المعلومات واالتصال المجال

 

 اللغة العربية وتعلمها بطريقة فاعلة، وتيسير نشرها لدى اآلخرينتطوير تعليم  هدف المحو 

 

 البرنامج

تطوير مناهج اللغة العربية واستراتيجياتها وطرائق تدريسها في الصفوف الثالثة  -2

وإدراج منهاج اللغة العربية الموحد، وترقية المطالعة باالغة  في التعليم العاماألولى 

 .العربية

 

 :فكرة البرنامج 

اللغة العربية هي رمز هوية األمة وحافظة تراثها وثقافتها, وتمثل درجة االهتمام بها اهتماماً بكيان األمة 

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

لذي توليه األمم للغتها وثقافتها يكون اهتمامها بِقَدِرها أثبتته وقائع التطور الحياتي المعاصر من أنه بالقدر ا

 ومكانتها.

ومن المالحظ أنه على الرغم من الجهود التي بُذلت وتبذل من الدول األعضاء والمنظمة في العناية باللغة 

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

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

 مواجهة هذا الواقع األليم الذي تحياه لغتنا وينعكس على سائر جوانب حياتنا.

ليشبوا  ومن الجدير باللغة العربية أن يتعهدها أبناؤها المتخصصون في نفوس الناشئة منذ الصغر

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

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

تمام بتعليم لغتنا منذ السنوات األولى في حياة األبناء ما يستحقه من برامج سن مبكرة يوجب علينا أن يلقى االه

 مسكهم بها, واعتزازهم بلغتهم وجهود تنعكس آثارها على مستقبل أبنائِنا في اللغة العربية, وتحصيلهم لمهاراتها وت

وطرائق وأساليب تدريسها  رمز لهويتنا العربية األصيلة, وذلك ال يكون إال عبر تطوير حقيقي لمناهج تدريسهاك

في السنوات الثالث األول من حياة الطلبة الدراسية التي هي مرحلة األساس في امتالك مهارات اللغة وتذوق 

ومن خالل تفعيل توصيات المؤتمر الوزارى لوزراء التربية والتعليم بإدراج   جمالها وغرس حبها في نفوسهم

 .لمدارس منهاج اللغة العربية الموحد للتدريس با

 :هدف البرنامج 

بناء نماذج تطبيقية متطورة لمناهج اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها, وطرائق تعليمها وتعلّمها في 

 الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية.

 رمز البرنامج
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 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

ات تدريسها وطرائق تعليمها في تقويمية لواقع مناهج اللغة العربية واستراتيجي دراسة تحليلية .1

 .الصفوف الثالثة األُولى من المرحلة االبتدائية

لمناقشة نتائج الدراسة واستعراض أحدث التجارب المعاصرة في تعليم اللغة العربية  ورشة عمل .2

 وتعلمها في الصفوف الثالثة األُول.

في سنيِّ حياتهم األولى يمكن  متطورة لتعليم مهارات اللغة العربية لألطفال نماذج تطبيقيةإنتاج  .3

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

 وغيرها( مستفيدين في ذلك من نتائج الدراسة وورشة العمل.

 . مناسبة لتعليم المهارات اللغوية لألطفال برمجيات تعليميةإعداد  .4

 لتدريس اللغة العربية في الصفوف األولى. موحد دليل مرجعيوضع  .5

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

حول تضمين مفاهيم الثقافة والتراث العربي في مناهج اللغة العربية في الصفوف  اجتماع خبراء .7

 الدراسية األولى.

 المعالجة اآللية للغة العربية. تطوير برمجيات .8

 دولية متميزة في تدريس اللغات ألبنائها في الصفوف األولى. تعريب تجارب .9

 . حول سبل تفعيل إدراج منهاج اللغة العربية الموحد للتدريس بالمدارساجتماع خبراء  .11

، وترقية المطالعة باللغة العربية ،أخذا فى حول منهجية تدريس اللغة العربية   دورة تدريبية .11

 اللغة المكتوبة فى بعض المناطق.  االعتبار تأثير اللغة المنطوقة على

 لتحديد مستوى ضعف القرائية ، وتقديم البرنامج العالجى . اختبار تشخيصى .12

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 إدارات المنظمة )التربية، الثقافة، المعلومات واالتصال، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية(. -1

 وزارات التربية والتعليم. -2

متخصصةة مثةل المركةز القةومى لالمتحانةات فةى جمهوريةة  عربيةة ؤسسةات تربويةة مبيةوت خبةرة و -3

  مصر العربية  .

 مؤسسات المجتمع المدني. -4

 : النتائج المتوقعة 

رصد إليجابيات وسلبيات مناهج اللغة العربية وطرائةق تدريسةها فةي الصةفوف األولةى فةي المرحلةة  -1

 االبتدائية.

 ية فى الصفوف األولى دليل مرجعى موحد لتدريس اللغة العرب -2

 رصد أبرز التجارب العربية في تعليم اللغة العربية وتعلمها. -3

 نماذج متطورة في تعليم المهارات اللغوية في الصفوف الثالثة األول من المرحلة االبتدائية. -4

 نشر برمجيات معاصرة لتعليم اللغة العربية وتعلمها.  -5

 

 شهًرا 36 للتنفجذ المدة الالزمة
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  االتسترايججي المحو

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

 التربية / الثقافة / المعلومات واالتصال المجال

 
 

 تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها بطريقة فاعلة، وتيسير نشرها لدى اآلخرين هدف المحو 

 
 

 غة العربية وتعلمها للناطقين بغيرها.تعليم الل -3 البرنامج

 

 

 :فكرة البرنامج 

تعتز األمم بلغاتها وتعمل على نشرها وتسيُّدها بين لغات العالم، فهي رمز الهوية وحافظة التراث وناقلة الفكر 

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

 وما تلعبه من أدوار سياسية واقتصادية وإعالمية وتسويقية.

واللغة العربية جديرة بأن تحظى من أبنائها بمزيد من االهتمام الذي يتناسب مع لغٍة أنزل هللا تعالى بها كتابه 

آلباء واألجداد، وهي قادرة الكريم، وجعلها لغة يتعبَّد بها المسلمون في صالتهم كل يوم، وقد حفظت ونقلت إلينا تراث ا

 على استيعاب المستجدات في العلوم والفنون المختلفة.

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

عملون اللغة العربية، ووجود لغات سكان وطننا العربي يقارب أربعمائة مليون نسمة منهم قرابة الثمانين مليونًا ال يست

أخرى غيرها ومنها )البربر واألكراد والسريان والتركمان وغيرهم( إضافة إلى الجاليات العربية في الخارج واألقليات 

 العربية بالدول األفريقية واآلسيوية، فإن هذا الواقع يمثل خطورة أمام لغتنا العربية.

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

الوكاالت األممية تقريبًا إال أن جهود نشر لغة الضاد سواء بين أبناء المنطقة العربية الناطقين بغيرها، أو بين أبنائها من 

ها وأبناءها والمؤسسات المعنية بها ما الجنسيات األخرى ما تزال دون المستوى الالئق بتلك اللغة، مما يعني أن أهل

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

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

جد تنافًسا بين المؤسسات التربوية المهتمة في إصدار سالسل لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما أُنشئت مما أو

 مدارس ومعاهد متخصصة لهذا الغرض.

وفي إطار ذلك واتساقًا مع جهود المنظمة لخدمة اللغة العربية ومشروعها المتميز للنهوض بمستوى تدريسها 

عنى بتيسير تعليم اللغة العربية ونشرها في وقٍت تزداد فيه الحاجة إلى تكثيف جهود المنظمة في يأتي هذا البرنامج؛ ليُ 

 هذا الميدان.

 رمز البرنامج
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 :هدف البرنامج 

 تطوير مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وطرائق تدريسها.

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

تقويمها في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لحصر جهود الدول ومؤسساتها التربوية و دراسة -1

 والبرامج واألدوات المستخدمة في ذلك.

 خبراء لصياغة إطار عمل تتبناه المنظمة؛ لتيسير تعليم اللغة العربية ونشرها بين الناطقين بغيرها. ندوة -2

رة لتعليم أساسيات اللغة لواضعي المناهج ومؤلفي الكتب الدراسية حول إعداد مواد تعلي أدلة إرشادية -3 مية ُميسِّ

 العربية للناطقين بغيرها.

للمسؤولين عن المناهج حول تصميم نماذج تعليمية تطبيقية مبسطة؛ لتعليم مهارات اللغة العربية  دورات تدريبية -4

 للجاليات غير العربية في بلدانهم.

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

 وتتضمن رسالة مختصرة تعلِّم تراكيب وتعبيرات لغوية بأسلوب تربوي وفني ميسَّر وفق خطة ممنهجة.

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

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

 ونواتجه.

 لمعلمي اللغة العربية وتعلمها للناطقين بغيرها. دورات تدريبية -7

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 .إدارات المنظمة )التربية، الثقافة، المعلومات واالتصال، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية( -1

 الدول األعضاء. -2

 مؤسسات تربوية متخصصة. -3

 مؤسسات المجتمع المدني. -4

 :النتائج المتوقعة 

 إطار عمل لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ونشرها بينهم. -1

 نماذج تعليمية تطبيقية لتعليم اللغة العربية للجاليات العربية بالخارج. -2

 اكيب اللغوية العربية.رسائل إعالمية تربوية تُعنى بنشر المقررات والتر -3

  آلية تواصل بين الوزارات ومؤسسات المجتمع؛ لتعليم اللغة العربية ونشرها بين الناطقين بغيرها. -4
 
 

 اشهرً  36 للتنفجذ المدة الالزمة
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 المحو 

 االتسترايججي الثالث
 مواجهة التحديات التي تعترض األمن القومي العربي.

 ثقافة/ المعلومات واالتصال / البحوث والدراساتالتربية/ ال المجال

 

 هدف المحو 
رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي في التعامل مع التحديات التي يواجهها األمن 

 القومي العربي.

 

 المعلمون في مواجهة تحديات األمن القومي العربي. -1 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

ات عديدة تهدد أمنه القومي واستقراره وتعترض طريق نهضته ونموه، ولم تعد يواجه الوطن العربي تحدي

مظاهر وأدوات تلك التحديات خافية في ظلِّ ما يتعرض له األمن العربي من مؤامرات التجزئة والتقسيم، ومحاوالت 

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

 واالجتماعي ألبنائه.

ولم يعد بمقدور مؤسسات التعليم أن تظل بعيدة عن تلك التحديات، وبخاصة بعد أن طالت التحديات أداء 

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

ربي بصفته يُمثل حائط الصدِّ أمام تلك التحديات بما يمتلك من وسائل التربية والتوجيه للطلبة في المنوط بالمعلم الع

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

اجهة ويأتي هذا البرنامج ليجعل المعلم مشارًكا فاعالً في مواجهة التحديات، وفي تعزيز أدوات ووسائل المو

 حمايةً لألمن القومي العربي وحرًصا على كيان األمة ومستقبلها.

 :هدف البرنامج 

 تعزيز دور المعلم العربي في مواجهة التحديات التي تعترض األمن القومي العربي .

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

 لمعلم في مواجهة تلك التحديات.حول تحديات األمن القومي تعقبها ندوة خبراء في ُسبل تفعيل دور ا دراسة -1

للمعلمين يتضمن توعيتهم بمفاهيم األمن القومي للدولة، وأهم مجاالتها وُسبل التربية في مواجهة  دليل إرشادي -2

 تحديات األمن القومي.

 للمعلم الكتشاف ومعالجة بوادر السلوك غير السوي لدى الطلبة في وقت مبكر. دليل إرشادي -3

رة إلكترونية تصدرها المنظمة دوريًا تتناول أبرز القضايا التربوية وانعكاساتها على : نشنشرة قضايا تربوية -4

 األمن القومي العربي، ويتم نشرها بالُسبل المتاحة في أوساط المعلمين العرب بصفة خاصة.

 تفاعلي للمعلمين العرب لعرض تجاربهم في التعامل مع سلوكيات الطلبة ومعالجة القضايا موقع إلكتروني -5

 التربوية.

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

 رمز البرنامج
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 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 إدارات المنظمة )التربية، الثقافة، المعلومات واالتصال، معهد البحوث والدراسات العربية(. -1

 الدول األعضاء. -2

 لمؤسسات المعنية بالمعلم.االتحادات والجمعيات وا -3

 الخبراء المتعاونون. -4

 : النتائج العملجة المتوقعة 

 دراسة علمية لتفعيل دور التربية في األمن القومي العربي. -1

 أدلة إرشادية لرفع كفاية المعلم في معالجة سلوك الطلبة . -2

 ي العربي.نشرة إلكترونية وموقع تفاعلي لتبادل التجارب، وبث التوعية بقضايا األمن القوم -3
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 المحو 

 االتسترايججي الثالث
 مواجهة التحديات التي تعترض األمن القومي العربي.

 التربية/ المعلومات واالتصال / العلوم والبحث العلمي المجال

 

 هدف المحو 
ألمن رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي في التعامل مع التحديات التي يواجهها ا

 القومي العربي.

 

 .مؤسسات التعليم والبحث العلمي ودورها في خدمة األمن الغذائي -2 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

يمثل األمن الغذائي قضية مهمة في الوطن العربي بفعل الزيادة السكانية في بعض دوله، وعدم استغالل الموارد 

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

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

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

مؤسسات التعليم والبحث العلمي خطًا من خطوط المواجهة لهذا التحدي الخطير يصبح أداؤها في وحتى تمثل 

موضع اختبار حقيقي عندما يُقاس أداؤها بمدى عنايتها  بسلوك الناشئة سواًء في التعامل اإليجابي مع عناصر البيئة من 

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

 ليسهموا في تحقيق األمن الغذائي لبلدانهم.

ويركز هذا البرنامج على تفعيل دور مؤسسات التعليم والبحث العلمي بإمكاناتها التربوية في الوطن العربي 

عربي، لتتجه مؤسسات التعليم والبحث وبقدراتها العلمية والبحثية في مواجهة المشكالت التي تعترض األمن الغذائي ال

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

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

 :هدف البرنامج 

 .ت التعليم والبحث العلمي في الدول العربية لمعالجة قضايا األمن الغذائيتفعيل دور مؤسسا

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

للمدرسة المنتجة: يتم بناء هذا النموذج بحيث يشتمل على ُسبل إكساب الطلبة مهارات إنتاج  نموذج تطبيقي -1

 الغذاء وفقًا لمنتجات البيئة، وتدريب الطلبة عليها.

 للمعلمين حول ُسبل تعزيز مفاهيم ترشيد السلوك االستهالكي لدى الطلبة. إرشاديدليل  -2

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

 حول دور مؤسسات التعليم والبحث العلمي في قضايا األمن الغذائي العربي.  ندوة -4

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

 للمحافظة عليها وترشيد استخداماتها لبثها عبر وسائل اإلعالم.

 رمز البرنامج
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تجارب دولية عن دور المدرسة ومؤسسات البحث العلمي في ترشيد السلوك االقتصادي  ترجمة وتعريب -6

 لدى الطلبة.

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

المنظمة )التربيةة، المعلومةات واالتصةال، العلةوم والبحةث العلمةي، المركةز العربةي للتعريةب والترجمةة  إدارات -1

 (. والتأليف والنشر

 الخبراء المتعاونون. -2

 المنظمات العربية المتخصصة -3

 بيوت الخبرة المتخصصة. -4

 :النتائج المتوقعة 

 نماذج تطبيقية للمدرسة المنتجة . -1

 االستهالكي . أدلة إرشادية لترشيد السلوك  -2

 رسائل توعية للسلوك اإليجابي نحو البيئة .  -3

 تصميم حلقات تدريبية لزيادة فاعلية المدرسة في السلوك اإلنتاجي وترشيد السلوك االستهالكي.  -4

 االستفادة من التجارب الدولية. -5
 

 اشهرً  74 للتنفجذ المدة الالزمة
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 هدف المحو 
رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي في التعامل مع التحديات التي يواجهها األمن 

 القومي العربي.
 
 

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

 

 

 :فكرة البرنامج 

ير مساراتها بعيًدا عن تحقيق  قد تواجه الدول ومؤسساتها التربوية أزمات طارئة تكاد تعصف بكيانها، أو تُغِّ

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

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

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

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

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

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

 عنها من آثار تحتاج إلى برامج واعية وعملية.

 :هدف البرنامج 

دعم المؤسسات التعليمية والتربوية بالدول األعضاء في مجال إدارة األزمات وتحسين أدائها في مواجهة ما ينجم 

 عنها من آثار.

 ألهداف البرنامج: النشااطات المحققة 

حول سيناريوهات األزمات المحتملة التي يمكن أن تواجه الدول العربية، وانعكاساتها التربوية والثقافية  دراسة -1

 والعلمية تنتهي بنموذج القتراح ُسبل المواجهة.

 حول إدارة األزمات في المؤسسات التعليمية والتربوية. وثيقة مرجعية -2

مات وما يتلوها من مراحل مع توفير نماذج تطبيقية عملية تستفيد من التجارب حول إدارة األز دليل إرشادي -3

 المتميزة في إدارة األزمات.

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

 المعلم، المشرف التربوي، مدير المدرسة(. 

 ية مهارة حل المشكالت أثناء األزمات لدى الطلبة .لتنم نماذج تطبيقية -5

 

 المحو 

 االتسترايججي الثالث
 يات التي تعترض األمن القومي العربي.مواجهة التحد

 التربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصال/ البحوث والدراسات المجال

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

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

 التربوية.

 برنامج:المشا كون في ينفجذ ال 

إدارات المنظمةةة )التربيةةة، الثقافةةة، العلةةوم والبحةةث العلمةةي، المعلومةةات واالتصةةال، معهةةد البحةةوث والدراسةةات  -1

 العربية(.

 الدول األعضاء. -2

 المنظمات اإلقليمية والدولية المتخصصة. -3

 بيوت الخبرة المتخصصة. -4

 الخبراء المتعاونون. -5

 :النتائج المتوقعة 

   دراسة حول األزمات المحتملة. -1

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

 أدلة إرشادية إلدارة األزمات داخل المؤسسات التعليمية والتربوية . -3

 نماذج عملية تطبيقية لتنمية مهارات التعامل مع األزمات .  -4

 برامج تدريبية وورش عمل. -5

 

 اشهرً  36 للتنفجذ المدة الالزمة
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 هدف المحو 
رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي في التعامل مع التحديات التي يواجهها األمن 

 قومي العربي.ال
 
 

 تحسين جودة التعليم، وإدماج مرحلة ما قبل المدرسة في السلم التعليمي -4 البرنامج

 

 

 :فكرة البرنامج 

تأتي عمليات تحسين جودة التعليم في الوطن العربي في قمة التحديات التي تواجهه، وهو يسعى نحو دعم 

 ضة والتقدم.قدراته وتنمية موارده البشرية القادرة على تحقيق النه

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

وجودته ورفع كفايته تظل مطلبًا ملًحا في ظل التسارع في المجاالت التقانية واالقتصادية والمعرفية، وهذا التسارع 

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

، ومن بين الوسائل التى تحقق هذا الهدف  من تبني برامج فاعلة تسير بها قدًما نحو رفع كفاية التعليم وتحسين مخرجاته

 .إدماج مرحلة التعليم ماقبل المدرسى فى السلم التعليمى 

 :هدف البرنامج 

 .عضاء في إعداد برامج ذات أثر في تحسين جودة التعليم بمؤسساتها التعليمية والتربويةمساعدة الدول األ

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

 كمؤسسة تربوية نشطة في المجتمع. أنشطة لتطوير المدرسة -1

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

 بمناهج العلوم والرياضيات. للعنايةإطار مرجعي  -3

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

 حول تطوير مناهج التدريس وتوظيف تقانات المعلومات واالتصال في التعلم. ورش عمل  -5

  حول إدماج مرحلة ماقبل المدرسة بالسلم التعليمىاجتماع خبراء  -6

 ذ البرنامج:المشا كون في ينفج 

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

 الدول األعضاء. -2

 المحو 

 االتسترايججي الثالث
 مواجهة التحديات التي تعترض األمن القومي العربي.

 التربية/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصال المجال
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 الخبراء المتعاونون. -3

 المنظمات اإلقليمية والدولية المتخصصة. -4

 بيوت الخبرة المتخصصة. -5

 :النتائج المتوقعة 

 أدلة إرشادية لتطوير المدرسة. -1

 بالمدرسة. برامج تدريبية لدعم كفايات العاملين -2

 أطر مرجعية لتطوير مناهج وطرائق تدريس العلوم والرياضيات.  -3

   إطار مرجعي لتطوير مراحل التعليم بدًءا بمرحلة رياض األطفال. -4

 
 
 

 اشهرً  27 للتنفجذ المدة الالزمة
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 المحو 

 االتسترايججي الثالث
 ديات التي تعترض األمن القومي العربي.مواجهة التح

 التربية/ البحوث والدراسات المجال

 
 

 هدف المحو 
رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي في التعامل مع التحديات التي يواجهها األمن 

 .القومي العربي
 
 

 .ربوية والتعليميةتطوير النظم والسياسات وتنمية قدرات العاملين في المؤسسات الت -5 البرنامج

 

 

 :فكرة البرنامج 

تتطور النظم والسياسات التربوية والتعليمية متأثرة بالمستجدات التي يشهدها التطور التقاني والمعرفي، 

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

على أنظمتها وسياساتها التربوية والتعليمية؛ بما يساعدها لتكون ملبية لطموحاتها في تطوير  المتغيرات التي تنعكس

مسيرتها التعليمية وتحسين أهدافها الوطنية في جعل التعليم محققًا ألهداف التنمية الشاملة فيها، وهذا يستدعي أن تستمر 

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

 للدول األعضاء فرص االطالع على الجديد والمفيد في جهودها لتطوير النظم والسياسات التربوية والتعليمية فيها.

 :هدف البرنامج 

 مساعدة الدول في تطوير النظم والسياسات التربوية والتعليمية لتحقيق الجودة الشاملة فيها.

 شااطات المحققة ألهداف البرنامج:الن 

 والمؤتمرات المتخصصة. عقد المؤتمرات الوزارية -1

 ؛ لتطوير النُظم والسياسات التربوية والتعليمية.التعاون متعدد األطراف -2

 والدولية خارج البرامج. المشاركة في األنشطة العربية -3

 لراسمي السياسات التربوية والتعليمية. برنامج تدريبي -4

 للمتخصصين في التربية والتعليم. يةدورات تدريب -5

 في السياسات التربوية والتعليمية، والمختصين في التطوير المهني. لقاءات للخبراء -6

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 إدارات المنظمة )التربية، المراكز المتخصصة بالمنظمة( -1

 الدول األعضاء. -2

 المنظمات المتعاونة. -3
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 :النتائج المتوقعة 

 لمستجدات المؤثرة في مجاالت السياسات التربوية والتعليمية.رصد أحدث ا -1

 برامج للتطوير المهني للعاملين في الحقل التربوي والتعليمي. -2

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

 عليمية والتطوير المهني.أُطر عمل ما بين المنظمة واألطراف المتعددة المعنية بالسياسات التربوية والت -4

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

 

 شهًرا 27 للتنفجذ المدة الالزمة
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 المحو 

 االتسترايججي الثالث
 مواجهة التحديات التي تعترض األمن القومي العربي.

 تربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصالال المجال

 
 

 هدف المحو 
رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي في التعامل مع التحديات التي يواجهها األمن 

 القومي العربي.

 
 

 البرنامج
رس ، وإدماجهم في المداتوظيف التقانة في تحسين تعليم وتعلم األشخاص ذوي اإلعاقة -6

 الحكومية
 
 

 :فكرة البرنامج 

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

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

ًعا أمام المسؤولين والمختصين في التربية والتعليم لالستفادة من تطبيقاتها في تحسين جودة التقانة المعاصرة المجال واس

التي نما االهتمام بهم؛  األشخاص ذوي اإلعاقةالتعليم وتطوير الخدمات التعليمية للمجتمع بمختلف فئاته، ومنها فئات 

، وكان للتعدد في األجهزة التقانية آثاره اإليجابية في لتحقيق المساواة والعدالة االجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم

توفير فرص التعليم والتعلم بشكل لم يكن متاًحا من قبل لمن يعانون من صعوبات في التعلم، أو أولئك الذين فقدوا حاسة 

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

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

العلوم والمعارف من شبكة المعلومات وتحقيق التواصل مع اآلخرين والتعبير عن مشاعره وآرائه وطموحاته، ومع 

ت التقانية المتوفرة بها سارعت الشركات المتخصصة إلى توظيفها؛ انتشار أجهزة الحاسب اآللي اللوحية والتطبيقا

لة  األشخاص ذوي اإلعاقةلتيسير تعليم  وتعلمهم مستفيدة من خصائصها وإمكاناتها وأصبحت هذه األجهزة محمَّ

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

والكتابة والتعبير وإجراء التسجيل اإللكتروني وتدوين المالحظات كتابةً، أو صوًرا وإدخال البيانات وغيرها بما يساعد 

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

العقلي والشخصي والسلوكي والمهني، وتوفير فرص مرنة للتعلم تمكنهم من التعلم في  الموقف التعلُّمي، وتحسين نموهم

 أي وقت وفي أي مكان وفقًا لقدراتهم وظروفهم.

وفي إطار حرص المنظمة على ذلك تأتي أهمية توظيف التقانة المعاصرة في هذا المجال مع االستفادة من 

صة؛ لتوفير أحدث التطبيقات التقانية التي تشجع على تحسين تعليم التجارب المتميزة والشراكة مع المؤسسات المخت

وحفزهم على االنخراط في وإدماجهم مع أقرانهم بالمدارس الحكومية ما أمكن ، وتعلمهم،  األشخاص ذوي اإلعاقة

هم مجتمعاتهم بصورة أفضل تضمن اكتشاف إمكاناتهم، وتنمية قدراتهم بحيث يصبحون أكثر قدرة على تطوير أنفس

 وخدمة مجتمعاتهم وأوطانهم وأمتهم.

 رمز البرنامج
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 :هدف البرنامج 

مساعدة الدول في تطوير أدائها في استخدام التقانة في تحقيق النمو المعرفي والتعليمي والمهاري والسلوكي 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

وتعلةم األشةخاص ذوي ول  األعضةاء فةي تعلةيم لرصد واقةع وتقةويم توظيةف واسةتخدام التقانةة فةي الةد دراسة -1

 اإلعاقة.

تشةةارك فيهةةا مؤسسةةات التقانةةة المحليةةة والعالميةةة مةةع المختصةةين فةةي وزارات التربيةةة والتعلةةيم؛  ورشةةة عمةةل -2

 . وتعلم األشخاص ذوي اإلعاقةلعرض ودراسة تجارب ونماذج تطبيقية متميزة تفيد في تحسين تعليم 

سلسلة إلكترونية للتطبيقات التعليمية للمناهج، وتطةوير محتةوى رقمةي مفصةل حول ُسبل إنشاء  دليل إرشادي -3

 تتناسب مع فئاتهم المختلفة. لألشخاص ذوي اإلعاقةبها يتضمن برامج تعليمية 

األشةخاص يُسهم فيها القطاع الخاص لتدريب المختصين في تحسين منهجية نُظم تعلةيم وتعلةم  دورات تدريبية -4

ير وتشغيل األجهزة اإللكترونية وتسهيل وصولهم إلى المواقع التعليميةة واسةتخدامها وُسبل تيس ذوي اإلعاقة،

 والتعامل مع محتوياتها.

لُسبل إقامة شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة فةي األجهةزة التقانيةة وتسةويقها؛  دليل إرشادي -5

 .باألشخاص ذوي اإلعاقةلإلسهام في توفير األجهزة والبرامج المتعلقة 

 الناجحة ونشرها. رصد التجارب الدولية -6

 حول سيل إدماج األشخاص ذوى اإلعاقة فى المدارس الحكومية .اجتماع خبراء  -7

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

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

 الخبراء المتعاونون. -2

 متخصصة.الوالمراكز بيوت الخبرة  -3

 مؤسسات المجتمع المتخصصة. -4

 المنظمات الدولية واإلقليمية المتخصصة. -5

 :النتائج المتوقعة 

 األشخاص ذوي اإلعاقة.الوقوف على التجارب المتميزة في تعليم  -1

 .لألشخاص ذوي اإلعاقةدليل إرشادي يفيد في إعداد سالسل إلكترونية تعليمية ومفيدة  -2

 .األشخاص ذوي اإلعاقةومؤسسات المجتمع في تطوير برامج  تحقيق شراكات بين وزارات التربية -3

 وبرامجهم. األشخاص ذوي اإلعاقةتدريب المختصين في كيفية تحسين مناهج  -4

 . األشخاص ذوي اإلعاقةرفع كفاءة توظيف التقانة في تعليم وتعلم  -5
 
 

 شهًرا 36 للتنفجذ المدة الالزمة
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 المحو 

 االتسترايججي الرابع
 مية في الوطن العربيمكافحة األ

 التربية/ العلوم والبحث العلمي / المعلومات واالتصال المجال

 

 .تطوير سياسات مكافحة األمية وتعليم الكبار هدف المحو 

 

 .سياسات محو األمية وبرامجها -1 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

ربي على الرغم من الجهود المبذولة ما تزال األمية جاثمة بمخاطرها على نسبة كبيرة من أبناء الوطن الع

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

بفعل التطورات التقانية والمعلوماتية وجوانب الحياة الثقافية المختلفة؛ مما يتطلب مضاعفة الجهود وتنويعها للتخلص 

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

 السليم، والمشاركة في تحديد مستقبل األمة.

ولما كانت المنظمة قد تبنت العديد من البرامج عبر مسيرتها في مواجهة األمية وما قامت به الدول؛ لتنفيذ 

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

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

 بمصير األمة ومستقبلها، ومواكبة العقد العربي لمحو األمية.

 :هدف البرنامج 

 .اعدة الدول في تطوير سياساتها في التخلص من األميةمس

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

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

 الدول المتقدمة في هذا المجال.

ة المقارنة وصياغة معايير وأسس بناء سياسات خبراء لمناقشة نتائج الدراسة التقويمي ورشة عمل -2

 واستراتيجيات متطورة؛ للتخلص من األمية بأنواعها المختلفة.

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

االستراتيجية المتطورة للتخلص من األمية في الوطن حول صياغة سياسات وبرامج تنفيذ  دورة تدريبية -4

 وفقًا لظروف الدول األعضاء.عربي ال

بسياساتها  سالفة الذكرلصياغة آلية متابعة وطنية للوقوف على مدى التقدم في تنفيذ االستراتيجية  ورشة عمل -5

 وبرامجها.

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

 رمز البرنامج
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 لبرنامج:المشا كون في ينفجذ ا 

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

 الدول األعضاء. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 المنظمات اإلقليمية والدولية. -4

 بيوت الخبرة المتخصصة. -5

 :النتائج المتوقعة 

 صياغة معايير وأسس لبناء استراتيجيات الدول لمكافحة األمية.  -1

 افحة األمية بصورها المختلفة.نماذج متطورة لمك -2

 تدريب القيادات التربوية على بناء استراتيجيات لمكافحة األمية، وُسبل تنفيذها ومتابعتها وتقويمها. -3

 آليات متابعة وطنية لتحقيق المواجهة الشاملة لألمية. -4

 

 شهًرا 74 للتنفجذ المدة الالزمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

66 
  

 

 

 

 . التقانة وتعليم الكبار -2 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

ألمنية واالقتصادية التي تعاني األزمات السياسية وا نتيجةتزداد أعداد األميين في وطننا العربي بصورة مفجعة 

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

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

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

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

انتشار وسائل التقانة  في تعليم الكبار خاصة في ظلص يمكن استغاللها وتوظيفها التقانة المعاصرة من إمكانات وفر

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

 :هدف البرنامج 

 .ارفي تعليم الكبتوظيف إمكانات التقانة المعاصرة  مساعدة الدول في

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

 .في تعليم الكبارلحصر تجارب الدول العربية ونماذج من الدول األجنبية في توظيف الوسائل التقانية  دراسة -1

 في ضوء التجارب المعاصرة. في تعليم الكبارلتصميم نماذج مناسبة لتوظيف الوسائل التقانية  لقاء خبراء -2

 .لتعليم الكباررامج تلفزيونية حول إعداد ب دليل إرشادي -3

: إطار مرجعي يفيد الدول في إنشاء موقع إلكتروني يستثمر لتعليم الكبارللشبكة اإللكترونية  بناء إطار مرجعي -4

 .لتعليم الكبارانتشار الوسائل التقانية وإمكانات التعلم اإللكتروني واالنترنت في بث دروس ممنهجة 

 .ليم الكبار من السيدات للمرأة العربيةحول السبل الممكنة لتع ورشة عمل -5

تعليم الكبار  في مجالحول ُسبل إتاحة شراكات مع مؤسسات المجتمع لدعم جهود الدول  دليل إرشادي -6

 باألجهزة التقانية المعاصرة.

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

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

 الدول األعضاء. -2

 .األمية وتعليم الكبار تطوير سياسات مكافحة هدف المحو 

 المحو 

 االتسترايججي الرابع
 مكافحة األمية في الوطن العربي

 التربية/ الثقافة/ المعلومات واالتصال المجال

 رمز البرنامج
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 يوت الخبرة المتخصصة.ب -3

 الخبراء المتعاونون. -4

 المنظمات ذات العالقة. -5

 :النتائج المتوقعة 

 . لتعليم الكبارنماذج تطبيقية تفيد الدول في توظيف التقانة في برامجها  -1

 .  لتعليم الكباردليل إرشادي يفيد الدول في إعداد برامج تلفزيونية  -2

 .رونية لتعليم الكبارمواقع إلكتإطار مرجعي يُستفاد منه في إنشاء  -3

 .لتعليم الكبار المرأة العربيةآليات فاعلة  الثقافية  -4

 

 شهًرا 36 للتنفجذ المدة الالزمة
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 المحو 

 االتسترايججي الرابع
 مكافحة األمية في الوطن العربي

 التربية المجال

 

 .عليم الكبارتطوير سياسات مكافحة األمية وت هدف المحو 

 

 .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 

م في حل مشكالته، وفي إطار تفاقم وفق تخصصات مختلفة، إضافة إلى ما تؤديه من دور في خدمة المجتمع واإلسها

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

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

راسات ومنح الدرجات العلمية ولم يحظ مجال تعليم الكبار على الرغم من أهميته بدور ملموس يمكن إجراء البحوث والد

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

 العالي بأدوار تحسب لها في مجاالت أخرى.

بمجاالت محو األمية المتعددة وأشكالها المختلفة يصبح من الواجب على الجامعات في ومع تنامي االهتمام 

الوطن العربي أن يكون لها دور متميّز في تبنِّي برامج في التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة، إضافة إلى تفعيل دور 

 برامج خدمة المجتمع؛ لتُعنى بتعليم الكبار في الوطن العربي.

 

 امج:هدف البرن 

  .في مجال تعليم الكبارمؤسسات التعليم العالي  مساعدة

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

 .مجال تعليم الكبارحول واقع ما تقوم به جامعات الوطن العربي في  دراسة تقويمية -1

أداء  ، لالسةةتفادة منهةةا فةةي تطةةويرفةةي مجةةال تعلةةيم الكبةةارلمةةا تقةةوم بةةه الجامعةةات نمةةاذج دوليةةة  علةةى الوقةةوف -2

 الجامعات العربية في هذا المجال.

 لمناقشة النماذج ووضع أُطر تطبيقية تستفيد منها الدول عند تبنيها للنماذج واألُطر. ورشة عمل -3

مةةن المتخصصةةين بالجامعةةات؛ لصةةياغة برنةةامج يُمكةةن الةةدول مةةن االسةةتفادة مةةن طاقةةات طلبةةة  لقةةاء خبةةراء -4

 خالل اإلجازات. في مجال تعليم الكبارالجامعات وإمكاناتهم 

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

فةي ميةدان تعلةيم تفعيةل دور كليةات التربيةة، وكليةات خدمةة المجتمةع، وكليةات اللغةة العربيةة، واآلداب  دراسة -6

 الكبار.

 الكبار والتعليم العالي.حول فتح قنوات االتصال بين تعليم ورشة عمل  -7

في مناسبات محو األميةة )اليةوم العةالمي لمحةو األميةة،  إعالمية مكثفة وبرامج عمليةلحمالت  تبني الجامعات -8

 اليوم العربي لمحو األمية(.

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 إدارة التربية. -1

 الدول المتعاونة في التنفيذ. -2

 الجامعات والجهات المانحة. -3

 لمتعاونون.الخبراء ا -4

 مؤسسات المجتمع المدني. -5

 

 :النتائج المتوقعة 

 دراسات علمية متخصصة. -1

 .في تعليم الكبارإطار متطور إلسهام الجامعات  -2

 ورش عمل. -3

 حمالت إعالمية توعوية. -4

 

 شهًرا 36 المدة الالزمة للتنفجذ
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 المحو 

 االتسترايججي الخامس
 معاصر والتعليم وتفعيلهاتطوير العالقة بين اإلعالم ال

 التربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصال المجال

 

  تحسين تعامل الناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتماعي هدف المحو 

 

 مواجهة تأثيرات اإلعالم بوسائله وإمكاناته في التعليم. -1 البرنامج 

 

 :فكرة البرنامج 

رة التقانية المعاصرة واقًعا مغايًرا لم تعهده التربية، أو الثقافات المختلفة من قبل، وبخاصة بعد أن أحدثت الثو

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

اإلنسان وتوجيهه العناية بإعداده؛ ليحسن التفاعل والتعامل بمدخالته ومخرجاته وأصبح من الالزم على المعنيين ببناء 

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

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

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

يُعنى بالتقانة ووسائط التواصل االجتماعي يجعل األفراد أقدر على التعامل مع الوسائل التقانية بوعي وإدراك لميزاتها 

 جتمع المعرفة مع المحافظة على ثقافتنا العربية األصيلة وقيمنا االجتماعية الراسخة.وسلبياتها؛ سعيًا إلى م

 :هدف البرنامج 

تعامل الناشئة مع التقانة الحديثة، ومع وسائط التواصل االجتماعي  لتحسين تبني برامج فاعلة مساعدة الدول في

 وتوظيفها فيما يفيدهم.

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

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

 كفايات الثقافة الرقمية في مناهج المدرسة العربية. دليل -2

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

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

للوسائل التقانية المعاصرة يتم إعداده بأسلوب يتناسب مع مراحل التعليم العام،  التطبيقية دليل االستخدامات -5

 وذوي االحتياجات الخاصة.

هاتفية تشمل توجيهات ومواقف تربوية؛ لترشيد استخدامات التقانة المعاصرة وتوظيفها  رسائل توعوية -6

 لعربية.لخدمة الثقافة ا

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

 رمز البرنامج
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 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

إدارات المنظمة )التربيةة، الثقافةة، العلةوم والبحةث العلمةي، المعلومةات واالتصةال، المركةز العربةي للتعريةب  -1

 (. والترجمة والتأليف والنشر

 الدول األعضاء. -2

 ونون.الخبراء المتعا -3

 بيوت الخبرة المتخصصة. -4

 :النتائج المتوقعة 

 نموذج تطبيقي لنشر الثقافة الرقمية. -1

 أدلة بكفايات الثقافة الرقمية. -2

 أدلة لرفع كفاءة استخدام الوسائل التقانية. -3

 رسائل توعوية وتثقيفية. -4

 

 شهًرا 36 للتنفجذ المدة الالزمة
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 المحو 

 االتسترايججي الخامس
 تطوير العالقة بين اإلعالم المعاصر والتعليم وتفعيلها

 التربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصال المجال

 

 تحسين تعامل الناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتماعي هدف المحو 

 

 . دور المدرسة في التربية اإلعالمية -2 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

قد صارت عملية تربية الناشئة وإعدادهم للحياة تخضع لمؤثرات عديدة يستأثر فيها اإلعالم بدور بارز بما ل

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

ه من رسائل يصعب على المربين تغافل مضامينها للعقول وفرض سيطرته على وقت الطلبة  وتفكيرهم؛ بما يحمل

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

وبخاصة مع  -مؤسسات التربية والتنشئة بالتربية اإلعالمية التي تؤهل الطلبة منذ سن مبكر للتعامل مع رسائله 

بوعي، وإدراك كيف يقرأ الرسالة اإلعالمية بفهم ويعي كيف يحلل مضامينها،  –تي تحملها وتنقلها إليهم الرسائل ال

ويتفهَّم مقاصدها ويميِّز ما يرد في طياتها من حقائق وأكاذيب، ويوظف إيجابياتها بما ينفعه ويفيده في حياته في إطار 

 من قيم المجتمع وثقافته.

 :هدف البرنامج 

 وضع برامج تكفل بناء قدرات الطلبة وتوظيفها في التعامل اإليجابي مع وسائل اإلعالم. في مساعدة الدول

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

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

 التربية اإلعالمية واستخالص آليات فاعلة لذلك.

إلدخال التربية اإلعالمية في برامج ومناهج مؤسسات إعداد المعلمين وتدريبهم في ضوء  يل إجرائيدل -2

 نتائج ندوة الخبراء.

 لتنمية التفكير الناقد لمضامين الرسائل اإلعالمية وتحليلها لدى الطلبة. نماذج تطبيقية -3

ية؛ لصياغة أسس إعداد وثيقة لمسؤولي المناهج واإلشراف واإلعالم التربوي بوزارات الترب ورشة عمل -4

مرجعية لتعزيز التعاون فيما بينهم على النطاق العربي المشترك، والتوصل لصياغة ميثاق أخالقي في هذا 

 مجال.

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

 م والثقافة.والطلبة، ومسؤولو التربية واإلعال

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

 .حول تخصيص جائزة المنظمة لإلعالم التربويدراسة  -7

 رمز البرنامج
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 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

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

 وزارات التربية والثقافة واإلعالم. -2

 خبراء المتعاونون.ال -3

 بيوت الخبرة المتخصصة. -4

  : النتائج المتوقعة 

 آليات فاعلة لتعزيز دور المدرسة في التربية اإلعالمية. -1

 أدلة إجرائية لتدريس مادة التربية اإلعالمية في كليات التربية.  -2

 نماذج عملية لتنمية التعامل اإليجابي لدى الطلبة مع وسائل اإلعالم. -3

 تربية اإلعالمية.موقع إلكتروني لل -4

 وثيقة تعاون مشترك في مجال التربية اإلعالمية. -5

 وثيقة بجائزة المنظمة في اإلعالم التربوي.  -6

 

 شهًرا 36 للتنفجذ المدة الالزمة
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 المحو 

 االتسترايججي الخامس
 تطوير العالقة بين اإلعالم المعاصر والتعليم وتفعيلها

 الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصالالتربية/  المجال

 
 

 تحسين تعامل الناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتماعي هدف المحو 

 
 

 . توظيف إمكانات اإلعالم في مجال األشخاص ذوي اإلعاقة -3 البرنامج 

 

 

 :فكرة البرنامج 

النظرة اإلنسانية تجاه هذه الفئة وبخاصة ذوي اإلعاقة ارتبط االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة في بداياته ب

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

الدول  العربية ثم استراتيجية تطوير التربية العربية وتوصياتها للعناية برعاية ذوي اإلعاقة، وإذا كانت اهتمامات

قد نشأت ضمن اختصاصات وزارات ومؤسسات متعددة لتقديم خدمات تعليمية  باألشخاص ذوي اإلعاقةالعربية 

واجتماعية ونفسية ووظيفية وصحية إال أن التطورات التقانية واإلمكانات المعاصرة التي تشهدها ساحة اإلعالم 

في مجال التربية الخاصة، فلم تتمكن  -رجة المطلوبةأو ليس بالد-ووسائل التثقيف ما يزال توظيفها بعيد المنال 

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

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

العناية بذوي اإلعاقة  ودمجهم في مجتمعاتهم، واالهتمام بتنمية قدراتهم وتوظيفها لخدمة المجتمع، مما يستدعي 

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

 اإلعاقة.

 :هدف البرنامج 

 وات الثقافة واإلعالم المعاصر للعناية باألشخاص ذوي اإلعاقة.في توظيف إمكانات وأد مساعدة الدول

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

باألشخاص ذوي لواقع استخدام وسائل اإلعالم والثقافة وتوظيفها في البرامج المهتمة  دراسة تقويمية -1

 اإلعاقة.

 االت المختلفة عند حدوثها.لألسرة في ُسبل الوقاية من اإلعاقة، والتعامل مع الح دليل إرشادي -2

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

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

 الواعي مع حاالت اإلعاقة.

 

 رمز البرنامج
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ك فيها متخصصون من مؤسسات التربية واإلعالم والثقافة والصحة والشؤون تنسيقية يشارورش عمل  -4

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

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

 . لألشخاص ذوي اإلعاقةالمخصصة البرامج 

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

 ورعايتهم وتنمية قدراتهم وتوظيفها لخدمة المجتمع.

وقضاياهم، ويكشف  باألشخاص ذوي اإلعاقةعلى موقع المنظمة يهتم  نافذة إلكترونية / موقع إلكتروني  -6

 ن جهود الدول العربية ومؤسساتها المتخصصة في رعايتهم والعناية بشؤونهم.ع

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

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

 الدول األعضاء. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 المنظمات اإلقليمية والدولية المتخصصة. -4

 برة المتخصصة.بيوت الخ -5

 :النتائج المتوقعة 

 .األشخاص ذوي اإلعاقةرصد الستخدامات وتوظيف وسائل اإلعالم والثقافة في برامج  -1

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

 .لألشخاص ذوي اإلعاقةإطار مرجعي للتنسيق والتشارك بين الجهات المعنية  -3

 .باألشخاص ذوي اإلعاقةم في زيادة فاعلة الجهود المبذولة في العناية برامج إعالمية وثقافية تسه -4

 .باألشخاص ذوي اإلعاقة والعناية بهم ودمجهم في الحياة المعيشيةنشر ثقافة االهتمام  -5
 
 

 شهًرا 36 للتنفجذ المدة الالزمة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

76 
  

 
 المحو 

 االتسترايججي الخامس
 تعليم وتفعيلهاتطوير العالقة بين اإلعالم المعاصر وال

 كافة إدارات المنظمة ومراكزها الخارجية المجال

 

 تحسين تعامل الناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتماعي هدف المحو 

 

 .اإلعالم والنشر اإللكتروني -4 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

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

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

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

التطويري؛ الذي يحقق توجهات المنظمة ويثري المكتبة العربية في الدول األعضاء من تنقل التراث التربوي والفكر 

 خالل هذا البرنامج.

 :هدف البرنامج 

 التعريف بالفكر العربي في مختلف نشاطات المنظمة.

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

 إصدار المجالت والدوريات والكتب. -1

 نشر وثائق المنظمة. -2

 طات المنظمة.اإلعالم عن نشا -3

  :التربية وكافة اإلدارات والمراكز بالمنظمة.المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 : النتائج المتوقعة 

 نشر فكر المنظمة. -1

 نشر توثيقي عن المنظمة. -2

 نشر اخبار المنظمة. -3

   التعريف بنشاطات المنظمة. -4
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 المحو  

 االتسترايججي السادس
 فعيل دور مؤسسات المجتمع في التربيةت

 التربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصال المجال

 

 .زيادة فاعلية المشاركة المجتمعية في جهود الدول األعضاء في ميادين عمل المنظمة هدف المحو 

 

  .تحفيز مشاركة مؤسسات المجتمع في تمويل التعليم -1 البرنامج

 

 كرة البرنامج:ف 

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

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

 لى التعامل معها بوعي وإيجابية.العربية من مخاطر، والقادرة ع

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

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

يتطلب مشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع في تمويل التعليم، والمشاركة بنصيب وافر في ضعف في ُسبل الدعم؛ مما 

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

 إطار تنمية المسؤولية المجتمعية لدى تلك المؤسسات.

اعلية مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص واألهلي في تمويل التعليم؛ بما يمثل تخفيفًا ويأتي هذا البرنامج لزيادة ف

 لألعباء على ميزانيات الدول األعضاء والمنظمة ويسهم في جهودها لتحقيق أهدافها.

 :هدف البرنامج 

ج في مجال برامالمجتمع المدني والقطاع الخاص  مساعدة الدول في تعزيز عالقات الشراكة مع مؤسسات

 المنظمة .

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

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

 ينتهي اللقاء بخطة عملية مناسبة لتحقيق ذلك.

آليات مناسبة؛ حول ُسبل تنمية موارد الدول وال سيما الدول ذات األوضاع الخاصة يتضمن  إطار مرجعي -2

 لتحفيز مشاركة مؤسسات المجتمع في تمويل التعليم والثقافة والعلوم. 

ل العالقة بين الدول ومؤسسات المجتمع والمنظمات  موقع إلكتروني -3 يعرض الفرص المتاحة للتمويل، ويفعِّ

 الداعمة.

العلمية من ناحية، وبين المؤسسات لُسبل دعم العالقة التبادلية بين المؤسسات التربوية والثقافية و دورة تدريبية -4

 المجتمعية والقطاع الخاص من ناحية أخرى. 
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 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

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

 اللجان الوطنية بالدول. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

 مدني.مؤسسات المجتمع ال -4

 المنظمات الداعمة. -5

 : النتائج المتوقعة 

 دليل مرجعي بتوثيق العالقة مع مؤسسات المجتمع. -1

 إطار مرجعي لسياسات وبرامج؛ لتنمية موارد الدول، واستقطاب التمويل الخارجي ومن داخل دولهم.   -2

 لثقافة والعلوم.نماذج تطبيقية وأدلة إرشادية حول ُسبل مشاركة مؤسسات المجتمع في تمويل التعليم وا -3

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

 توظيف التقانة في دعم العالقة بين مؤسسات التربية والتعليم والثقافة والقطاع الخاص. -5
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 حو  الم

 االتسترايججي السادس
 تفعيل دور مؤسسات المجتمع في التربية

 التربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصال المجال

 

 .زيادة فاعلية المشاركة المجتمعية في جهود الدول األعضاء في ميادين عمل المنظمة هدف المحو 

 

 . يدعم التعليم المهني والتقن -2 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

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

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

ية والتي ترتبط بدفع عمليات التنمية حتى تؤتي ثمارها ونتائجها المرجوة، ولذلك وبخاصة في المجاالت المهنية والتقان

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

 لتنفيذ البرامج التنموية وإحداث تأثيراتها اإليجابية.

إلى تعدد المسارات التي انتهجتها في  والتقنيبذولة في اهتمام الدول العربية بالتعليم المهني وتشير الجهود الم

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

ضها تخصصات ومواد دراسية في تلك المرحلة، وفي ذات ببعض المهارات الفنية والمهنية والتقانية، بينما أدخلت بع

. كما أخذت مؤسسات المجتمع األهلية تدخل إلى التقنيالوقت أُنشئت  مؤسسات رسمية تختص بالتعليم الفني والمهني و

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

ما  والتقنيلتنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بالتربية والتعليم، وبين مؤسسات المجتمع إلعطاء التعليم المهني وا

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

 الشاملة، ويسهم في تحقيق أهدافها بكفاءة.

انطالقًا من مسؤوليات المنظمة واهتمامها بربط التعليم بخطط التنمية وبرامجها، وفي ظل اهتمامها بالتعليم و

المهني والتقاني وما أسفرت عنه مشروعاتها في هذا المجال، ومن بينها المؤتمر األول الذي عقدته للوزراء والقيادات 

ربي يأتي هذا البرنامج لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في المسؤولة عن التعليم المهني والتقاني في الوطن الع

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

 :هدف البرنامج 

 .والتقنيفاعلية مؤسسات المجتمع في دعم برامج التعليم المهني  مساعدة الدول في زيادة
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 حققة ألهداف البرنامج:النشااطات الم 

في الدول األعضاء )حكومية، أهلية( وما تقدمةه مةن  والتقنيبالمؤسسات العاملة في التعليم المهني  دليل تعريفي -1

 برامج وخدمات.

في بلدان الةوطن العربةي، وبةين مةا  والتقنيبين دور مؤسسات المجتمع المدني في التعليم المهني  دراسة مقارنة -2

من دول العالم المتقدمة؛ الستنباط أبرز النماذج والتجارب التي يمكةن االسةتفادة منهةا فةي يناظرها في مجموعة 

 الوطن العربي.

حةول ُسةبل تفعيةل العالقةة بةين  والتقنةيتشةارك فيهةا مؤسسةات المجتمةع العاملةة فةي التعلةيم المهنةي  ندوة خبراء -3

تنتهةي بأسةس مرجعيةة تطبيقيةة لتحقيةق  قنةيوالتالمؤسسات الحكومية والمؤسسات األهلية؛ لدعم التعليم المهنةي 

 .والتقنيالشراكة الفاعلة لمؤسسات المجتمع في التعليم المهني 

لتعزيةةز مكانةةة العمةل المهنةةي، ومشةةاركة مؤسسةةات المجتمةةع فةي جهةةود الدولةةة فةةي التعلةةيم  نمةةوذج تطبيقةةي بنةاء -4

 استناًدا إلى األسس المرجعية التطبيقية. لتقنياالمهني و

لفةةتح قنةةوات التواصةةل العمليةةة بةةين الةةوزارات المعنيةةة ومؤسسةةات الخةةدمات واإلنتةةاج ومراكةةز  دليةةل إرشةةادي -5

 التدريب.

: دليةل إرشةادي بكيفيةة إعةداد رسةائل إعالميةة تعةدها وتبثهةا الةدول األعضةاء عبةر مواقعهةا على طريةق التنميةة -6

لتةةي تقةةدمها مؤسسةةات المجتمةةع ، وعةةن البةةرامج المتاحةةة اوالتقنةةياإللكترونيةةة؛ لتعزيةةز مكانةةة التعلةةيم المهنةةي 

)حكومية / أهلية( في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ويحتوي علةى نمةاذج تطبيقيةة 

 .  لتقنياتستفيد منها الدول في تنفيذ برامجها ونشر ثقافة العمل المهني و

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

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

 الدول األعضاء. -2

 مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. -3

 المنظمات المتخصصة. -4

 :النتائج المتوقعة 

، ولتطةةوير العالقةةة بةةين مؤسسةةاته والتقنةةينمةةاذج عالميةةة ناجحةةة يُسةةتفاد منهةةا لتعزيةةز مكانةةة التعلةةيم المهنةةي  -1

 والمؤسسات المجتمعية.

والمهنةي، يسةتفاد  والتقنةيمرجعية تطبيقية لتفعيةل العالقةة مةع المؤسسةات المجتمةع لةدعم التعلةيم الفنةي أسس  -2

، وفي إعداد أدلة إرشادية لسبل توثيةق العالقةة بةين الةوزارات المعنيةة والتقنيمنها لرفع مكانة التعليم المهني 

 والمهني. والتقنيفني ومؤسسات المجتمع في تنسيق الجهود وتكثفيها في برامج التعليم ال

 والتقنةيأدلة إرشادية إلعداد رسائل إعالمية توفر مناًخا مهيئًا لحفز جهود الةدول فةي العنايةة بةالتعليم المهنةي  -3

   وتعزيز مكانته.
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 المحو  

 االتسترايججي السادس
 تفعيل دور مؤسسات المجتمع في التربية

 / الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصالالتربية المجال

 

 .زيادة فاعلية المشاركة المجتمعية في جهود الدول األعضاء في ميادين عمل المنظمة هدف المحو 

 

  األسرة ودورها في تربية أبنائها ورعايتهم. -3 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

في حاجة إلى إثبات، أو تأكيد فهي الحاضنة األولى لفلذات أكباد  لم يُعد دور األسرة المهم في رعاية األبناء

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

ات على الساحة بما يحقق أهداف المجتمع، وإذا كان دور األسرة قد تضاءل بفعل العديد من المتغيرات والمستجد

التربوية واالجتماعية والثقافية، وبفعل التطورات االقتصادية والتقانية فإن الواجبات الملقاة على عاتق المدرسة قد 

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

تي تكفل لهم تنشئة سوية صالحة، ويأتي هذا البرنامج لتفعيل دور األسرة العربية في القيام األبناء بالرعاية الصحيحة ال

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

 :هدف البرنامج 

اء ورعايتهم، وُحسن تنشئتهم مساعدة الدول في تبني برامج فعالة الستعادة دور األسرة في تربية األبن

 وتوجيههم.

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

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

 المتميزة لها في رعاية األمومة والطفولة.

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

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

 االحتياجات الخاصة(.

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

 العمرية المختلفة.

 ماج التربية األسرية في مناهج التعليم.حول إد اجتماع خبراء -5

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

 التطرف واالنحراف. 

 تفاعلي للتواصل مع األسرة، وتقديم المشورة التربوية لها لمساعدتها في أداء وظائفها. موقع إلكتروني -7

 

 رمز البرنامج
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 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

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

 الدول األعضاء. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

 مؤسسات المجتمع المتخصصة.  -4

 :النتائج المتوقعة 

 أدلة إرشادية ونماذج تطبيقية؛ لتفعيل دور األسرة في رعاية أبنائها. -1

 ئل توعية لألسرة العربية.رسا -2

 كتيب تعريفي بمؤسسات المجتمع العاملة في مجال الرعاية األسرية. -3

 موقع إلكتروني يساعد األسرة في أداء أدوارها.  -4

 

 شهًرا 36 للتنفجذ المدة الالزمة
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 المحو  

 االتسترايججي السابع
 تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءتها

 لتربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصالا المجال

 

 تطوير البنية المؤسسية للمنظمة وتحديث أدواتها ووسائلها .1 هدف المحو 

 

 التقانة المعاصرة وتوظيفها في عمل المنظمة.  -1 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

ة المعاصرة في عملها، فظهر ذلك في حرصت المنظمة في السنوات األخيرة على توظيف الوسائل التقاني

بعض برامجها وفي سعيها إلثراء موقعها على شبكة االنترنت، وإستحداث بوابة لربط المنظمة بمراكزها الخارجية 

 وتطويرها باستمرار.واللجان الوطنية في الدول األعضاء 

ا يتطلبه تنفيذ خططها ويعدُّ تكثيف العمل في هذا المجال ضرورة تفرضها طبيعة أهداف المنظمة، وم 

وبرامجها بكفاءة إضافة إلى ما يحققه التوظيف األمثل للوسائل التقانية المعاصرة في أداء المنظمة من فرص تيسير 

ال مع الدول والمنظمات وتحقيق تدفق المعلومات، والربط بين إدارات المنظمة وتوفير  العمل، وضمان التواصل الفعَّ

لفاعلة للبرامج والنشاطات، عالوة على أعمال التوثيق واألرشفة وغيرها من األعمال المناخ المناسب للمتابعة ا

 الالزمة لرفع كفاية أداء المنظمة.

 :هدف البرنامج 

 إحداث نقلة نوعية في عمل المنظمة باستخدام التقانة وشبكة المعلومات الدولية.

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

 ف المنظمة للتقانة المعاصرة في عملها تنتهي بخطة مقترحة للتفعيل. لواقع توظي دراسة تقويمية -1

 المنظمة على شبكة المعلومات الدولية. تطوير موقع / بوابة -2

 لمنسوبي المنظمة حول توظيف التقانة في أعمالها. دورات تدريبية -3

 فاعل؛ لتوثيق العالقة بين المنظمة والدول األعضاء. برنامج إلكتروني -4

د: يتم فيه توثيق كافة أنشطة المنظمة. كترونياألرشيف اإلل -5  الموحَّ

موقع إلكتروني الهدف منه تحقيق التواصل والترابط مع الجاليات العربية خارج الوطن العربي،  أنت معنا:  -6

 ونشر الثقافة العربية بينهم.

 ات.لموظفي المنظمة والعاملين في اللجان الوطنية على برنامج إدارة المشروع دورة تدريبية -7

 للنشر اإللكتروني على شبكة المعلومات الدولية. تطوير موقع -8

 

 البرنامج رمز
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 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

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

 الدول األعضاء. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

 : النتائج المتوقعة 

 ف المنظمة للتقانة المعاصرة في أدائها.خطة لتطوير توظي -1

 أرشيف إلكتروني يوثق عمل المنظمة. -2

 دورات وحقائب تدريبية لتطوير األداء .  -3

 التواصل اإللكتروني بين المنظمة وإداراتها واللجان الوطنية وتيسير أعمالها. -4

 برامج التواصل لخدمة الجاليات العربية. -5

 

 شهًرا 36 للتنفجذ المدة الالزمة
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 المحو  

 االتسترايججي السابع
 تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءتها

 التربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصال المجال

 

 تطوير البنية المؤسسية للمنظمة وتحديث أدواتها ووسائلها .1 هدف المحو 

 
 

 . إدارة األزمات في المنظمة -2 البرنامج

 

 

 :فكرة البرنامج 

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 

بفعل عوامل داخلية، أو خارجية أثرت بشدة على تماسك الوطن العربي المشترك في مختلف المجاالت سواًء كان ذلك 

وعلى مسيرة المنظمة، والتي عملت على مجابهة تلك األزمات وتصدَّت آلثارها التي كادت أن تترك آثاًرا سيئة على 

 خططها وبرامجها وتبعدها عن مواصلة تحقيق أهدافها.

ها الوطن العربي، فقد أصبحت أرضه بقعة للتوترات ومع التطورات والتغيرات المتالحقة التي يشهد

واالنقسامات ومعرضة للعديد من المخاطر المحدقة واألزمات الطارئة التي إن لم تواجه فإنها تكاد تعصف بكيان 

المنظمة التي ارتضاها الوطن العربي، وأنشأها لتحقيق أهداف التعاون المشترك في التربية والثقافة والعلوم 

 ت والتقانة، ولتصبح كيانًا يمثل وحدة الوطن العربي في تلك الميادين اإلنسانية الرحبة.والمعلوما

وانطالقًا من أن األزمات الطارئة ال تستأذن أحًدا وألن آثارها قد تمتد بشكل، أو بآخر لتنال من منظومة العمل 

ورفع كفايتها في التعامل مع العربي المشترك فإن المنظمة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير أدائها 

األزمات، ومواجهتها بأسلوب مؤسساتي فاعل وخطط وإجراءات علمية تستطيع استشراف تلك األزمات، وتحديد 

 عناصرها وبناء استراتيجيات وسيناريوهات للتعامل معها، وإدارتها ومواجهة اآلثار المترتبة عليها.

 :هدف البرنامج 

ات الطارئة التي قد تتعرض لها وتعيقها عن أداء رسالتها وتحقيق أهدافها، تمكين المنظمة من مواجهة األزم

 وتنفيذ خططها في ميادين العمل العربي المشترك.

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

 .لرصد األزمات التي مرت بها المنظمة، واألزمات المحتملة التي قد تواجهها دراسة -1

 ة في عمل المنظمة، ووضع سيناريوهات للتعامل معها.باألزمات المتوقع دليل عمل إجرائي -2

يشارك فيها مديرو اإلدارات والمراكز التابعة للمنظمة؛ لتدارس دليل العمل اإلجرائي  ورشة عمل -3

 باألزمات ووضع آليات وبدائل تجسد التعامل معها.

 رمز البرنامج
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 األزمات الطارئة. ألمناء اللجان الوطنية في الدول حول ُسبل تفعيل دورها في مواجهة دورة تدريبية -4

بديلة لبرامج المنظمة ومشروعاتها وقت األزمات تضمن استمرارية تنفيذها في ظل  صياغة خطط تمويل -5

 شراكات تعقدها المنظمة مع مؤسسات المجتمع والمنظمات والمؤسسات المهتمة.

 عضاء.في إدارة األزمات يفيد المنظمة واللجان الوطنية في الدول األ إعداد إطار مرجعي شامل -6

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

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

 الدول األعضاء. -2

 الجهات الداعمة. -3

 : النتائج المتوقعة 

 أدلة عمل إجرائية إلدارة األزمات. -1

 إطار مرجعي في إدارة األزمات. -2

 متخصصة في إدارة األزمات. دورات تدريبية  -3
 

 شهًرا 27 للتنفجذ المدة الالزمة
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 تطوير البنية المؤسسية للمنظمة وتحديث أدواتها ووسائلها  .1 هدف المحو 

 
 

 مرصد األلكسو.  -3 برنامجال

 

 

 :فكرة البرنامج 

سجل مرصد األلكسو للتربية تجربة ثرية وحقق نتائج مبشرة في مجال توفير البيانات والمعلومات المتعلقة 

بالمنظومة التربوية العربية، األمر الذى شجع بعض قطاعات المنظمة على التفكير في إنشاء  كيانات مشابهة للمرصد في 

لها تحت مسميات أخرى، ولما كان تعدد الكيانات المتشابهة داخل إدارة المنظمة يمكن أن يفرض أعباء مجاالت عم

متزايدة قد تُعيق المنظمة عن تحقيق أهدافها، فإن التطلع لمستقبل أفضل أداًء وأكثر كفاءة  في عمل المنظمة  يُحتم  توحيد 

وية والثقافية والعلمية والتقانية ككل  ويصبُّ في الصالح العام الجهود؛ إلنشاء مرصد للمنظمة يُعنى بالمنظومة الترب

للمنظمة، بحيث يُعنى هذا المرصد بتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل المنظمة، ورصد التطورات والتحوالت  في 

صد مصدًرا لتزويد الخطط والسياسات، وتسجيل  البرامج أو األدوات وغيرها؛ ليمكن في نهاية المطاف أن يصبح المر

النظم العربية التربوية والثقافية والعلمية والتقانية بالمؤشرات العامة والخاصة التي تستند إليها في تطوير السياسات ورسم 

 الخطط والبرامج؛ لضمان تحقيق الجودة واإلبداع وتحسين أداء المنظمة .

 :هدف البرنامج 

ت عمل المنظمة:  التربوية والثقافية والعلمية والتقانية ورصد توفير المعلومات والبيانات الالزمة في مجاال

التطورات والتحوالت الجارية فيها، ونشر التقارير والبحوث والدراسات االستشرافية  والتجارب العربية الناجحة، 

نها من مواجهة التحديات وتعزيز التنسيق بين الدول العربية لتطوير نظمها التربوية والثقافية والعلمية والتقانية؛ بما يمكّ 

 التي تواجه الوطن العربي .

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

من مرصد  نواةوتطويره بحيث يُعنى بكافة مجاالت عمل المنظمة، وذلك على أساس  إنشاء مرصد األلكسو -1

 التربية.  

 لتشمل مختلف مجاالت عمل المنظمة. إنشاء قواعد البيانات -2

 في مجاالت عمل المرصد.  ةتنفيذ دورات تدريبي -3

 ، والبحوث والدراسات االستشرافية، والتجارب العربية الناجحة ونشرها. إعداد التقارير اإلحصائية الدورية -4

 وأنشطتها ونشرها. توثيق كافة برامج المنظمة -5

 المحو  

 االتسترايججي السابع
 تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءتها

 كافة إدارات المنظمة ومراكزها الخارجية المجال

 رمز البرنامج
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 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 ومات واالتصال( والمراكز الخارجية.إدارات المنظمة )التربية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، المعل -1

 المراصد الوطنية. -2

 وزارات التربية والتعليم العالي. -3

 المؤسسات اإلقليمية والدولية. -4

 الخبراء المتعاونون. -5

 : النتائج العملجة المتوقعة 

 قواعد بيانات متطورة. -1

 بحوث ودراسات متخصصة. -2

 تقارير إحصائية دورية. -3

 دورات تدريبية. -4

  اجتماعات تنسيقية. -5
 

 

 شهًرا 27 للتنفجذ المدة الالزمة
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 المحو  

 االتسترايججي السابع
 تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءتها

 التربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلومات واالتصال المجال

 

 تعزيز استجابة المنظمة لألزمات والكوارث في البالد العربية .2 هدف المحو 

 
 

 الدول ذات األوضاع الخاصة.  -1 رنامجالب

 

 

 :فكرة البرنامج 

تعيت بلدان من الوطن العربي أوضاًعا خاصة تحتاج إلى تضافر الجهود وتقديم المعونة العاجلة لها، وفي إطار 

 حرص المنظمة على دورها في دعم الدول ذات األوضاع الخاصة يأتي هذا البرنامج الذي يخفف األعباء عن تلك الدول

 في إطار من التعاون والتكاتف العربي الذي تُعنى به المنظمة في مجاالتها المختلفة.

 :هدف البرنامج 

 للدول ذات األوضاع الخاصة ومساعدتها على تنمية مواردها البشرية في مجال اختصاص المنظمة. العونتقديم 

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

 لمعنية ومن هذه النشاطات:يتم تحديدها باالتفاق مع الدول ا

 .دراسات الجدوى -1

 التي تتطلبها طبيعة االحتياجات. الدراسات والبحوث -2

 .الدورات التدريبية وورش العمل -3

 

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 إدارات المنظمة وبخاصة إدارة التربية. -1

 الدول األعضاء واللجان الوطنية. -2

 المنظمات المانحة والممولة. -3

 اتفاقات شراكة مع بعض المانحين والرعاة.قعة: النتائج المتو  

 

 

 شهًرا 27 للتنفجذ المدة الالزمة

 رمز البرنامج
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 المحو  

 االتسترايججي السابع
 تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءتها

 التربية/ الثقافة المجال

 . تعزيز استجابة المنظمة لألزمات والكوارث في البالد العربية2 هدف المحو 

 .ة األزمات والكوارث المفاجئة بالدول العربيةإدار - 2 البرنامج

 

 :فكرة البرنامج 

تتعرض بعض بلدان الوطن العربي لكوارث طبيعية كالفيضانات والزالزل، وأزمات مفاجئة تؤثر على أداء 

مؤسساتها واجهزتها المختصة وتتطلب مساندة المنظمة لها في مجاالت عملها، وخاصة في المجال التربوي والتعليمي 

والثقافي والتقاني في إطار التضامن العربي الذي تجسده المنظمة وتحرص على تفعيل برامجها فيه ولذلك تُعنى بتقديم 

المساعدات التي تخفف من حدة تلك األزمات المفاجئة، وبما يُعين تلك الدول على تخطي آثارها والحد من انعكاساتها 

 بصفة خاصة، ومختلف مؤسساتها بصفة عامة. السلبية على مؤسسات التربية والثقافة والعلوم

 :هدف البرنامج 

 تقديم المعونة الفنية العاجلة للدول األعضاء التي تمر بكوارث أو أزمات مفاجئة.

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

 يتم تحديدها باالتفاق مع الدول المعنية ويدخل فيها:

 لة.وتحديد االحتياجات العاج دارسات تقدير الموقف -1

 الممكن. تقديم العون الفني والمالي -2

 التي تتطلبها طبيعة االحتياجات. الدراسات المتخصصة -3

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 جامعة الدول العربية. -1

 إدارات المنظمة والمراكز الخارجية ذات الصلة.  -2

 الدول األعضاء واللجان الوطنية. -3

 الهيئات المعنية باإلغاثة في الدول. -4

 المجتمعية الداعمة. المؤسسات -5

  :تقديم المساعدات التي تخفف من حدة األزمات المفاجئةالنتائج المتوقعة. 

 

 شهًرا 27 للتنفجذ المدة الالزمة

 

 رمز البرنامج
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 المحو  

 االتسترايججي الثامن
 رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانة

 ت واالتصالالتربية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ المعلوما المجال

 

 هدف المحو 
تطوير سياسات وبرامج الدول األعضاء وتكثيف جهودها في زيادة فاعلية العلوم والبحث 

 العلمي والتقانة
 
 

 . دور العلوم والبحث العلمي في تنمية المجتمع العربي -1 البرنامج

 

 

 :فكرة البرنامج 

يز دور العلوم والبحث العلمي سعيًا لتوظيفها في تمكنت المنظمة من إرساء دعائم العمل العربي المشترك لتعز

تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي في ظل ما أثبتته البحوث من تأكيد العالقة الطردية الوطيدة بين تقدم القدرات 

ثيف الجهود العربية العلمية والتقانية للدول وبين معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها، وما تزال الحاجة ماسة لتك

في مجاالت البحث والتطوير واالبتكار من خالل مراجعة السياسات العملية وتطويرها، وبناء منظومات وطنية فاعلة 

وذات كفاءة عالية لزيادة الشراكات العملية المثمرة بين قطاعات التعليم والبحث العلمي والقطاعات االقتصادية في 

ليات التكامل والتنسيق بين الخبراء والمؤسسات العلمية والبحثية العربية؛ لتحقيق الوطن العربي، وضرورة توطيد آ

االستغالل األمثل للموارد البشرية والمادية في منظومة العمل العربي المشترك في ظل ما يشهده العالم من تكتالت بين 

يُعنى بُسبل تعزيز العلوم والبحث  الدول والمؤسسات والشركات، ومن هنا تأتي ضرورة استمرار هذا البرنامج الذي

العلمي في الوطن العربي في حل المشكالت التي تتعرض لها بلدانه وتتعلق بقضايا المحافظة على البيئة والمياه والحد 

 من مخاطر الكوارث في المناهج والبرامج التعليمية.                                                       

 هدف البرنامج: 

في تنفيذ برامج فاعلة؛ لتوظيف العلوم والتقانات في الدول األعضاء الجامعات ومؤسسات البحث العلمي مساعدة 

 والبحوث العلمية في تنمية المجتمع وحل مشكالته.

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

بحث العلمي في الوطن المتخصصة للتنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بالعلوم وال تنظيم المنتديات -1

 العربي.

 استخدامات الطاقات المتجددة ومكافحة التصحر. تفعيل -2

 وبرامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين في المؤسسات العلمية. عمل ورش تنظيم -3

 المتخصصة في تنمية المجتمع العربي. إجراء البحوث والدراسات -4

 عليم.تنمية البيئة والحفاظ عليها في مناهج الت إدماج مفاهيم -5

 بين الشبكات العربية المتخصصة في )المياه، الكوارث، البيئة، ... الخ(. توثيق الصلة -6

 العلمي. لالبتكار، ومنح جوائز األلكسو تشجيع االبتكار العلمي -7

 

 رمز البرنامج



   

92 
  

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 جامعة الدول العربية، ومنظمات العمل العربي المشترك. -1

 الدول األعضاء. -2

 ات واللجان العربية واإلقليمية والدولية المتخصصة.الهيئات والمؤسس -3

إدارات المنظمة )التربية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، المعلومات واالتصال( والمراكز الخارجية  -4

 ومراكزها الخارجية.

 الخبراء والعلماء المتعاونون. -5

 : النتائج المتوقعة 

 بحوث ودراسات في قضايا البيئة. -1

 لعلوم والبحث العلمي.ورش عمل لتوظيف ا -2

 حقائب تدريبية.  -3

   منتديات متخصصة. -4

 جوائز متخصصة. -5
 
 

 شهًرا 27 للتنفجذ المدة الالزمة
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 . تطوير سياسات البحث العلمي ومجاالته -2 البرنامج

 

 

 

 

 :فكرة البرنامج 

يدة في تحرص المنظمة على تطوير السياسات الموجهة للبحث العلمي في الوطن العربي، وتحديث مجاالته مستف

ذلك من محاوالتها لتحقيق التنسيق والتكامل مع المحيط العربي، واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذه المجاالت 

وبتبادل الخبرات والتجارب العربية في مجاالت البحث العلمي، فقامت المنظمة بإعداد استراتيجية تطوير العلوم والتقانة 

تراتيجية العربية للبحث العلمي واالبتكار، ونفذت العديد من البرامج التي اهتمت في الوطن العربي، ومشروع االس

بتطوير سياسات البحث العلمي ومجاالته، وما تزال الحاجة مستمرة إلى المزيد من الجهود في هذا المجال ليتمكن البحث 

                                                                                 العلمي من خدمة أهداف الدول في تنفيذ برامجها التنموية بكفاءة واقتدار.    

 :هدف البرنامج 

مساعدة الدول في بناء القدرات البشرية ورفع كفايات المعنيين برسم السياسات والتخطيط للبحث العلمي وتطوير 

 مجاالته.

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

 حول تطوير سياسات البحث العلمي. وورش عملمؤتمرات ومنتديات  -1

 العربية، وتشجيع تبادل األساتذة والباحثين والطالب بين الجامعات. التنسيق لدعم مؤسسات البحث العلمي -2

 والجامعات في تطوير البحث العلمي. تفعيل دور مراكز البحوث -3

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 بحث العلمي(.إدارات المنظمة )التربية/ العلوم وال -1

 الدول األعضاء. -2

 المؤسسات المعنية بالعلوم والبحث العلمي. -3

 المنظمات الداعمة والمانحة. -4

 

 المحو  

المحو االتسترايججي 

 الثامن

 رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانة 

 التربية/ العلوم والبحث العلمي المجال

 و هدف المح
تطوير سياسات وبرامج الدول األعضاء وتكثيف جهودها في زيادة فاعلية العلوم والبحث 

 العلمي والتقانة

 رمز البرنامج
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 : النتائج المتوقعة 

 مؤتمرات وندوات وورش عمل. -1

 تبادل الزيارات بين األساتذة والباحثين والطالب بالجامعات العربية. -2

   أطر مرجعية. -3
 
 

 شهًرا 27 للتنفجذ المدة الالزمة
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 المحو  

 االتسترايججي الثامن
 رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانة

 التربية/ الثقافة / البحوث والدراسات المجال

 

 هدف المحو 
تطوير سياسات وبرامج الدول األعضاء وتكثيف جهودها في زيادة فاعلية العلوم والبحث 

 العلمي والتقانة
 
 

 تعليم والدراسات العليا والبحوث.ال -3 البرنامج

 
 

 :فكرة البرنامج 

تُعنى األمم المتقدمة بالعلوم والبحث العلمي المتخصص في جميع المجاالت وتحرص على زيادة فاعليته في 

رسم سياساتها وبرامجها التطويرية بما يحقق مستهدفاتها في النهضة والتطور والتقدم، وتسعى المنظمة إلى االهتمام 

ليم والدراسات العليا والبحوث االستراتيجية؛ لمواجهة ما يتطلبه التعاون العربي المشترك من توفير رؤى محددة بالتع

واستراتيجيات طموحة في تنمية الدول العربية تكون مبنية على نتائج البحوث والدراسات المتخصصة، وقد خصصت 

تي هذا البرنامج في إطار العناية بالتعليم والدراسات العليا المنظمة لذلك العديد من برامجها لتحقيق هذه األهداف، ويأ

والبحوث التي تُِعُد المتخصصين والكفايات العلمية في دول المنظمة، وبخاصة في البحوث االستراتيجية التي تُعنى 

 بمستقبل الوطن العربي ورسم استراتيجيات طموحة تحقق أهداف المنظمة في مستقبل العمل المشترك.

 لبرنامج:هدف ا 

 والدراسات االستراتيجية. بالمتخصصين في مجال البحوثتزويد الدول العربية 

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

 االستراتيجية . الدراسات والبحوث -1

 بالبحوث والدراسات والرسائل العلمية. إصدار توثيقي -2

 متخصصة لمناقشة وسائل توظيف نتائج البحوث والدراسات. ندوات علمية -3

 ألولويات البحوث والدراسات في الوطن العربي.  دليل استرشادي -4

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

 إدارات المنظمة )التربية، الثقافة، معهد البحوث والدراسات العربية(. -1

 الدول األعضاء. -2

 : النتائج العملجة المتوقعة 

 أدلة استرشادية. -1

 ندوات متخصصة. -2

 إصدارات توثيقية. -3

 

 شهًرا 27 للتنفجذ مةالمدة الالز

 رمز البرنامج
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 المحو  

 االتسترايججي الثامن
 رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانة

 التربية/ الثقافة / العلوم والبحث العلمي / المعلومات واالتصال المجال

 

 هدف المحو 
العلوم والبحث تطوير سياسات وبرامج الدول األعضاء وتكثيف جهودها في زيادة فاعلية 

 العلمي والتقانة
 
 

 بناء القدرات العربية في استخدام التقانات الحديثة، وتطوير المحتوى الرقمي العربي.  -4 البرنامج

 

 

 :فكرة البرنامج 

يأتي هذا البرنامج في إطار سعي المنظمة نحو إعداد القدرات والكفاءات العربية المتمكنة من االستخدام الفاعل 

لمعاصرة بكفاءة عالية تتناسب مع أهداف المنظمة والدول األعضاء في توظيف التقانة؛ لتسيير أعمالها وتحقيق للتقانة ا

توجهاتها التطويرية بما يعود بالنفع على رفع كفاية األداء في األعمال التربوية والفنية واإلدارية، ويدعم حرص المنظمة 

عه بالوسائل العادية واإللكترونية، ويساعد جهود المنظمة الرامية إلى على تعزيز اإلنتاج الفكري العربي ونشره وتوزي

 سدِّ الفجوة الرقمية، وتوفير محتوى رقمي عربي ذي جودة عالية تستجيب لحاجات المستفيدين منه.

 :هدف البرنامج 

 طويره.توفير آليات فاعلة لزيادة كفاءة استخدام التقانة المعاصرة، إلنتاج المحتوى الرقمي العربي وت

 :النشااطات المحققة ألهداف البرنامج 

 متخصصة. ورش عمل -1

لتنمية قدرات المتعلمين والقيادات اإلدارية في استخدام التقانات المعاصرة للوصول إلى  دورات تدريبية -2

 المعلومات وتوظيفها.

 والتطبيقات اإللكترونية. إنشاء المكتبة الرقمية -3

 :المشا كون في ينفجذ البرنامج 

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

 الدول األعضاء. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

 الخبراء المتعاونون. -4

 المنظمات والجهات المانحة. -5

 

 رمز البرنامج
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 :النتائج المتوقعة 

 أدلة إرشادية. -1

 حقائب تدريبية. -2

 دروات متخصصة. -3

 مكتبة رقمية وتطبيقات إلكترونية. -4
 

 
 شهًرا 27 للتنفجذ لالزمةالمدة ا
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 الجزء الثالث

 

 مالحق اخلطة
 

 

 .أدوات المتابعة والتقويم 

 .كشاف الخطة 
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 المنظمة العربجة للتربجة والثقافة والعلوم

(7102 - 7177)  

 

 مناذج متابعة تنفيذ برنامج وتقوميه
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 قويمهنموذج متابعة ينفجذ برنامج وي

 

  ............................................................................................عنوان البرنامج..............      رقم البرنامج

 ...............................................................................................اإلدارة الرئيسة المشرفة على التنفيذ

        ........................................................................................................ الجهات المشاركة في التنفيذ 

  ......................................نهايته  ...................................بدايته  ......................................مدة البرنامج 

 ..........................عدد األنشطة 

 

 أوالً: متابعة ينفجذ البرنامج:

 المتبقي ما يم ينفجذه الموعد النهائي للتنفجذ آلجات التنفجذ جهة التنفجذ النشااط
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 ثانجًا: يقويم البرنامج:

 ة المنفذة:إسناد البرنامج للجه -1

                 ........................في موعده المناسب           متأخر عن موعده           مدة التأخير :      

                 ......................................................................................................سبب التأخير إن ُوجد: 

 الكفاية العددية لفرق العمل: -2

 مناسبة جًدا               مناسبة                إلى حد  ما                غير مناسبة     

 كفاية الفترة الزمنية للتنفيذ: -3

 مناسبة جًدا               مناسبة                إلى حد  ما               غير مناسبة     

 ى االلتزام بمراحل التنفيذ:مد -4

 ملتزم جًدا                 ملتزم                  إلى حد  ما              ضعيف     

 كفاية المخصصات المالية للبرنامج: -5

 مناسبة جًدا                مناسبة               إلى حد  ما               غير مناسبة     

                 .................................................................................................................: السبب إن ُوجد

 مستوى تنفيذ البرنامج ُوفق ما خطط له: -6

 سبمناسب جًدا                مناسب              إلى حد  ما               غير منا     

 نسبة المشاركين في فاعلية البرنامج إلى المستهدف: -7

 مرتفعة جًدا              مرتفعة                 إلى حد  ما              ضعيفة     

 فاعلية الدول في تنفيذ البرنامج: -8

 فةمرتفعة جًدا              مرتفعة                 إلى حد  ما              ضعي     

 إسهام مؤسسات المجتمع في تنفيذ البرنامج: -9

 مناسب جًدا               مناسب                 إلى حد  ما              ضعيف     

 مناسبة منتجات البرنامج للدول األعضاء: -11

 بمناسب جًدا               مناسب                 إلى حد  ما              غير مناس     

 إقبال الدول األعضاء والمؤسسات المعنية على اقتناء منتجات البرنامج: -11

 مرتفع جًدا                مرتفع                  إلى حد  ما              ضعيف     

 إقبال الدول األعضاء والمؤسسات المعنية على اقتناء منتجات البرنامج: -12

 مرتفع                  إلى حد  ما              ضعيف مرتفع جًدا                    

 كفاية آليات وأدوات توثيق نشاطات وفعاليات البرنامج: -13

 مناسبة جًدا               مناسبة                إلى حد  ما               غير مناسبة     

 

 ظمة:سهولة استدعاء المعلومات عن البرنامج وأنشطته من موقع المن -14

 سهلة جًدا                 سهلة                   إلى حد  ما               ضعيفة     
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 أهم اإليجابيات في تنفيذ البرنامج:

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 أهم المعوقات التي صادفت التنفيذ:

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 مقترحات لتحسين األداء:

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
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نموذج يقويم نشااط

 

 .....................................................     ضمن برنامج : ................................. عنوان النشاط

   .........................إلى   .....................مدة  تنفيذ النشاط:  من 

 ............................................        كان التنفيذ: م

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،

 بعد مشاركتكم في هذا النشاط نود معرفة رأيكم في الجوانب اآلتية بغرض تقويم األداء وتحسينه : 

 مستوى الحضور والمشاركة: -1

 سب               إلى حد  ما                  غير مناسبمناسب جًدا                  منا     

 مستوى تنظيم النشاط: -2

 مناسب جًدا                  مناسب              إلى حد  ما                  غير مناسب     

 مستوى وضوح أهداف النشاط: -3

 ما                 غير واضحة واضحة كثيًرا             واضحة               إلى حد       

 مناسبة المحتوى لهدف النشاط: -4

 مناسب جًدا                  مناسب              إلى حد  ما                  غير مناسب     

 مستوى إدارة النشاط خالل انعقاده: -5

 غير مناسب                 مناسب جًدا                  مناسب              إلى حد  ما      

 التفاعل بين المشاركين والمسؤولين: -6

 مناسب جًدا                  مناسب             إلى حد  ما                 غير مناسب      

 مستوى االستفادة الشخصية من النشاط: -7

 ما                  ضعيفة  كبيرة جًدا                   كبيرة                 إلى حد       

 مالءمة النشاط لتحقيق أهداف البرنامج: -8

 مناسب جًدا                 مناسب               إلى حد  ما                  غير مناسب     

 مناسبة  الفترة الزمنية للنشاط: -9

 حد  ما                 غير مناسبة مناسبة جًدا                مناسبة                  إلى      

                                                           
  .د بها الجهة المختصة بالمنظمة  يتم تعبئتها من قِبل الحاضرين ومن قِبل اللجنة الوطنية وتزوَّ

 المنظمة العربجة 

 للتربجة والثقافة والعلوم

 متابعة البرامج
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 إمكانية استفادة البرامج من النشاط: -11

 مناسب جًدا                  مناسب               إلى حد  ما                 غير مناسب     

 أهم اإليجابيات التي تراها في تنفيذ النشاط: -11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 كشاف الخطة:

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

 .تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العالميةهدف المحور: 

 

 أنشطة البرنامج هدف البرنامج اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج والمشا كون

المؤتسسااااات التربويااااة  -0

والثقافجااة ودو هااا  فااي 

 صون الهوية العربجة.

المؤسسةةةةةةات تفعيةةةةةةل دور 

التربويةةةةةة والثقافيةةةةةة فةةةةةي 

الوطنيةةةةة الهويةةةةة  صةةةةون

 . والعربية

حول أفضل الُسةبل لتضةمين مفةاهيم  د اتسة -1

والهويةةةة العربيةةةة فةةةي المنةةةاهج  المواطنةةةة

الدراسية، وفي تعزيزها وتنميتها في نفوس 

الطلبةةةة مةةةع اقتةةةراح نمةةةوذج ُمعةةةزز لةةةدور 

 المدرسة فيها.

لمناقشةةةة األخطةةةار المحدقةةةة  و شاااة عمااال -2

هويةةةةة العربيةةةةة فةةةةي عالمنةةةةا المعاصةةةةر، بال

 وكيفية مواجهتها.

يضةةم تربةةويين وإعالميةةين  اجتماااع خبااراء -3

لدراسةةة تفعيةةل التعةةاون بةةين وسةةائل الثقافةةة 

واإلعةةةالم ومؤسسةةةات التربيةةةة فةةةي تعزيةةةز 

المواطنة  وصةون الهويةة العربيةة وغةرس 

مفاهيمهما وسلوكها لةدى الشةباب، واقتةراح 

 نموذج عملي لتحقيق ذلك.

: برنةةامج إعالمةةي لة المنظمااة العربجااة تسااا -4

إعداد مادته بالتعاون مع بيةت  )يمكن أن يتم

، ويةةةةتم التنسةةةةيق مةةةةع خبةةةةرة متخصةةةةص(

الةةةوزارات المختصةةةة لبثةةةه عبةةةر وسةةةائلها. 

)وتتضةةةةمن هةةةةذه الرسةةةةالة عشةةةةر رسةةةةائل 

توعوية بمفاهيم الهوية العربيةة ومفرداتهةا، 

 صةةةونواألخطةةةار التةةةي تواجههةةةا وُسةةةبل 

 عنها(. الهوية والدفاع

إنشةةةةةاء رابةةةةةط  نافاااااذة الثقافاااااة العربجاااااة: -5

إلكترونةي علةى موقةةع المنظمةة يُعنةى بنشةةر 

منتجةةةةةةات برامجهةةةةةةا وإصةةةةةةداراتها فةةةةةةي 

المجةةاالت الثقافيةةة المختلفةةة، ويةةتم تطةةويره 

 ليكون موقعاً تفاعلياً.

الهويةةة العربيةةة لفلسةةطين  صةةونعةةن  ناادوة -6

 وحماية المسجد األقصى.

 

 

 – التربيةةإدارات المنظمة ) -1

المعلومةةةةةةةةةةات  –لثقافةةةةةةةةةةة ا

معهد البحةوث  –واالتصال 

 والدراسات العربية(.

 الدول المتعاونة في التنفيذ. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 بيوت الخبرة المتخصصة. -4
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 أنشطة البرنامج هدف البرنامج اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج والمشا كون

يعزياااز ثقافاااة التعااااي   -7

المشاااااااترك والحاااااااوا  

ومكافحاااااااااااة  البنّاااااااااااء

التطااااااااارف والعناااااااااف 

 .واإل هاب 

نشر ثقافة التعايت - أ

 المشترك.

تنمية المهارات  -ب

 -االجتماعية )التواصل

مكافحة  -الحوار 

، ونبذ العنف.التطرف و

 ..(اإلرهاب 

تعزيز القيم  -ج

 االجتماعية واإلنسانية.
 

لحصةةر التجةةارب الوطنيةةة العربيةةة  دراسةةة -1

وكذا أبرز  االجتماعية،في تعليم المهارات 

التجةةةارب الدوليةةةة فةةةي هةةةذا المجةةةال ودور 

 مؤسسات المجتمع فيها. 

شةةةةة وثيقةةةةة التجةةةةارب لمناق ورشةةةةة عمةةةةل -2

واستخالص أسةس ومحةددات إعةداد وثيقةة 

مرجعيةةة ألهةةم المهةةارات الةةالزم تضةةمينها 

 للمناهج الدراسية وأبرز محتوياتها . 

نموذجيةةة لمصةةممي المنةةاهج  دورة تدريبيةة -3

حةةول تضةةمين المهةةارات االجتماعيةةة فةةي 

 المناهج الدراسية. 

لمديري المةدارس والمعلمةين  أدلة إرشادية -4

مهةارات الحةوار لةدى الناشةئة حول غرس 

وتعزيز قةيم التعةايت مةع اآلخةرين، ُوسةبل 

 تنميتها عبر نماذج تطبيقية.

للناشةةةةئة حةةةةول  أدلةةةةة إرشةةةةادية توعويةةةةة -5

لحةةةةةوار وتنميةةةةةة قِةةةةةيم العةةةةةيت مهةةةةةارات ا

المشةةةترك ، ومكافحةةةة التطةةةرف والعنةةةف 

 واإلرهاب .

يشةةةارك فيةةةه مختصةةةون مةةةن  لقةةةاء خبةةةراء -6

واإلعالميةةة المؤسسةةات التربويةةة والثقافيةةة 

حةةةةةول تفعيةةةةةل دور مؤسسةةةةةات التوجيةةةةةه 

االجتمةةةاعي فةةةي تنميةةةة قِةةةيم التعةةةايت مةةةع 

، ومكافحةةةةةة  اآلخةةةةةرين وثقافةةةةةة الحةةةةةوار

 .  التطرف والعنف واإلرهاب 

 في التربية األسرية.  دليل إرشادي -7

 – التربيةإدارات المنظمة ) -1

المعلومةةةةةةةةةةةات  -الثقافةةةةةةةةةةة

 واالتصال(.

 الدول المتعاونة في التنفيذ. -2

 اء المتعاونون.الخبر -3

مؤسسةةات المجتمةةع المةةدني  -4

ذات الصةةةةةلة فةةةةةي الةةةةةدول 

 العربية.

 

ينمجاااة الثقافاااة العلمجاااة  -3

للطفل العربي فاي عاالم 

 متطو . 

مسةةةةةةةةةاعدة المؤسسةةةةةةةةةات 

المعنيةةةةةة بالطفولةةةةةة علةةةةةى 

تقةةديم بةةرامج أكثةةر فاعليةةة 

لتنميةةةةةةة الثقافةةةةةةة العلميةةةةةةة 

 لألطفال.

لواقةةع الثقافةةة العلميةةة لةةدى  رصةةد تحليلةةي -1

العةةةرب بمفاهيمهةةةا ومضةةةامينها األطفةةةال 

 وقيمها والسلوكيات الناتجة عنها.

لُسبل تضمين الثقافة العلمية  نماذج تطبيقية -2

في نشاطات المؤسسات التربويةة والثقافيةة 

يةةتم تنويعهةةا بحيةةث تتناسةةب مةةع ظةةةروف 

 الدول، وإمكاناتها وتكون قابلة للتطبيق.

 

لمناقشةةةة النمةةةاذج التطبيقيةةةة  نةةةدوة خبةةةراء -3

 وُسبل تطويرها.وتقويمها 

 

 –إدارات المنظمة )التربية  -1

العلةةةوم والبحةةةث  –الثقافةةةة 

المعلومةةةةةةةةةات  –العلمةةةةةةةةةي

 ل(.واالتصا

 الدول المتعاونة في التنفيذ. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

مؤسسةةةات البحةةةث العلمةةةي  -4

ومراكز التقانة والعلوم فةي 

 الدول العربية.
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 البرنامج والمشا كون

 

بُسةةبل نشةةر الثقافةةة  إطةةار مرجعةةي شةةامل -4

العلميةةة بةةين األطفةةال وتكةةوين أجيةةال مةةن 

 المخترعين العرب في ظل عالم متطور.

للطفةةةل العربةةةي:  العلميةةةة الواحةةةة الثقافيةةةة -5

موقع إلكتروني يُعنى ببنةاء نمةاذج تطبيقيةة 

مطةةورة، وتجةةارب متميةةزة  لنشةةر الثقافةةة 

ة تُلبةي أهةداف العلمية بةين األطفةال بصةور

المنظمةةةةةة فةةةةةي تكةةةةةةوين أجيةةةةةال واعيةةةةةةة 

بةةةةالمتغيرات العلميةةةةة المعاصةةةةرة وُسةةةةبل 

 توظيفها واالستفادة منها.

للطفةةةةل العربةةةةي  أنشةةةةطة للتنميةةةةة الثقافيةةةةة -6

ويشتمل على: وسةائط ثقافيةة، مهرجانةات، 

 ألعاب.

السجاتسااات الثقافجااة فااي  -4

الدول العربجاة ومواكباة 

  التغججرات العالمجة.

العمل الثقافي العربةي  دعم

المشةةةةةةترك فةةةةةةي مجةةةةةةال 

السياسةةةةةات الثقافيةةةةةة فةةةةةي 

 الوطن العربي.

 المتخصصة. لمؤتمرات الوزاريةا -1

 .االحتفال بالعواصم العربية -2

، وإعةةةداد دراسةةةات تنظةةةيم نةةةدوات علميةةةة -3

 وتقديم محاضرات.

 الدائمة للثقافة العربية. اجتماعات اللجنة -4

 دورية متخصصة.  إصدار تقارير -5

، الثقافةةةةةإدارات المنظمةةةةة ) -1

 العلوم والبحث العلمي(.

 الخبراء المتعاونون. -2

 متخصصة.بيوت الخبرة ال -3

 

 حماية التراث.  -5

دعم العمل الثقافي العربةي 

المشةةةةةةترك فةةةةةةي مجةةةةةةال 

 المحافظة على التراث.

واالجتماعات المتخصصة  عقد المؤتمرات -1

فةةةي حمايةةةة التةةةراث والمخطةةةوط العربةةةي 

 والعناية به. 

المتخصصة  عقد األنشطة العربية والدولية -2

فةةةي حمايةةةة التةةةراث والمخطةةةوط العربةةةي 

 وصيانتهما.

للعةةاملين فةةي مجةةال الحفةةاظ  لورشةةة عمةة -3

 على المخطوطات العربية وصيانتها.

 .الزيارات االفتراضية -4

 العمارة العربية. صيانة -5

كتب  –)دراسات  األلعاب والفنون التراثية -6

 مسابقات(. –مهرجانات  –

لتنمية قدرات العةاملين فةي  دورات تدريبية -7

كةةةل مةةةن مجةةةال حمايةةةة التةةةراث وصةةةيانة 

 المخطوطات.

 حول التراث. ودراساتإجراء بحوث  -8

 

معهةةةةد إدارات المنظمةةةةة: ) -1

/ الثقافةةةةةة /  المخطوطةةةةةات

معهةةةةةةةةةةةةةةةةد البحةةةةةةةةةةةةةةةةوث 

 والدراسات(.

 الخبراء المتعاونون. -2

المنظمةةةةةةات ذات الصةةةةةةةلة  -3

 والمانحة.
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اإلباااااداع الثقاااااافي فاااااي  -6

 الدول العربجة. 

مسةةةةةةةاعدة الةةةةةةةدول فةةةةةةةي 

الرتقاء بأداء مؤسسةاتها را

الثقافيةةةةةةة فةةةةةةي مجةةةةةةاالت 

از اإلبةةداع، والتميةةز، وإبةةر

اإلبةةةداعات الثقافيةةةة داخةةةل 

 الوطن العربي وخارجه.

الدوليةةةة  المنتةةةديات الثقافيةةةةالمسةةةاهمة فةةةي  -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

ات المنظمةة للحقةوق للتشةريع أدلة إرشادية -6

 الثقافية الدولية والعربية.

لنشةةةر اإلبةةةةداع الثقةةةةافي  موقةةةع إلكترونةةةةي -7

 العربي. 

/  الثقافةةةإدارات المنظمةةة ) -1

التربيةةةةةةةةةة / المعلومةةةةةةةةةات 

 واالتصال(.

 الخبراء المتعاونون. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3
 

 

 

 

 

الجهااااود العربجااااة فااااي  -2

مجاااال المحافظاااة علاااى 

 المخطواط.

ط الحفةةةةاظ علةةةةى المخطةةةةو

العربي والعنايةة بةه ونشةر 

الثقافةةةةةةةةةةةةةةة الخاصةةةةةةةةةةةةةةة 

 بالمخطوطات.

ومجاالتةه ويشةمل  تنمية المخطوط العربةي -1

)فهرسةةةة المخطوطةةةات، تطةةةوير المكتبةةةة، 

تحقيةةةق النصةةةوص، حوسةةةبة مخطوطةةةات 

المعهةةد )رقمنةةة، تجديةةد، فهرسةةة(، البوابةةة 

 العربية للمخطوطات(.

 والموسم الثقافي. المؤتمر الدوري -2

 .ربيأيام المخطوط الع -3

المتخصصةةةةة فةةةةي المخطةةةةوط  الدراسةةةةات -4

 العربي.

فةةي مجةةال المخطةةوط  إعةةداد متخصصةةين -5

 العربي.

في مجاالت المخطوط  دعم الحراك العلمي -6

العربةةي ويشةةمل تطةةوير مشةةروع الفهرسةةة 

وتقةةديم نمةةاذج متعةةددة فةةي عمليةةة الفهرسةةة 

 وعمل الكشافات الالزمة.

العربي ونقل االهتمام  نشر ثقافة المخطوط -7

نخةب الثقافيةة إلةى عمةوم المثقفةين به مةن ال

 ومختلف الفئات.

معهةد إدارات المنظمة )الثقافةة / 

/ معهةةةد البحةةةوث  المخطوطةةةات

 والدراسات(.

التعريااااااااا  وإصااااااااادا   -8

 المعاجم. 

تنسيق الجهود العربيةة فةي 

 .مجال التعريب

المتخصصةةةةة فةةةةي  المةةةةؤتمرات والنةةةةدوات -1

 مجاالت التأليف والترجمة والتعريب.

والمكتبةةةة الرقميةةةة،  بيانةةةاتقواعةةةد ال إنشةةةاء -2

 ورقمنة المصطلحات والمعاجم. 

 .التأليف والترجمة والتعريب والمعاجم -3

الحديثةةة فةةي مختلةةف  تعريةةب المصةةطلحات -4

 المجاالت.

لقضةايا الترجمةة والتعريةب  دراسات علمية -5

 في الوطن العربي.

حةةةةول ُسةةةةبل االسةةةةتفادة مةةةةن  ورش عمةةةةل -6

 منتجات المنظمة في الترجمة والتعريب.

لمسةةةةةؤولي المنظمةةةةةات  مةةةةةاع تنسةةةةةيقياجت -7

والمجامع اللغوية والمعاهد المتخصصة في 

 الترجمة.

 

إدارات المنظمةةةةةة )التربيةةةةةة،  -1

الثقافةةةةةةة، العلةةةةةةوم والبحةةةةةةث 

العلمةةةةةةي، معهةةةةةةد البحةةةةةةوث 

مكتةةةب والدراسةةةات العربيةةةة، 

، تنسةةةةيق التعريةةةةب بالربةةةةاط

المركةةةةةز العربةةةةةي للتعريةةةةةب 

 (. والترجمة والتأليف والنشر

لمتعاونة في الدول األعضاء ا -2

 التنفيذ.

 المنظمات ذات الصلة. -3

 الخبراء المتعاونون. -4
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 المحور الثاني: خدمة اللغة العربية وتطوير تعليمها وتعلمها ونشرها في ظل المتغيرات والتحديات.

 .تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها بطريقة فاعلة، وتيسير نشرها لدى اآلخرينهدف المحور: 

 أنشطة البرنامج دف البرنامجه اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

يعلااااااجم اللغااااااة العربجااااااة  -0

 ويطوير اطرائق يعلمها.

تعزيةةةز قةةةدرات ُمصةةةممي 

منةةاهج اللغةةة العربيةةة فةةي 

وضةةةع أسةةةاليب متطةةةورة؛ 

لتقيةةةةةةةةةةةةةةةةيم طرائةةةةةةةةةةةةةةةةق 

واسةتراتيجيات تعلةيم اللغةةة 

 وتعلمها.

لواقع تقويم طرائق تعلةيم  دراسة تقويمية -1

وتعلمهةةةا فةةةي المراحةةةل اللغةةةة العربيةةةة 

 األولى من التعليم.

لدراسةة تجةارب الةدول فةي  ورشة عمةل -2

طرائةةةق تعلةةةيم اللغةةةة واكتسةةةاب الطلبةةةة 

لمهاراتهةةا، والخةةروج بمعةةايير ونمةةاذج 

 مشتركة ومتطورة للتقويم.

للمشرفين التربةويين  دليل إرشاديإعداد  -3

 في ُسبل تعليم اللغة وتعلمها.

نموذجيةةةةةةة للمشةةةةةةرفين  دورة تدريبيةةةةةةة -4

التربةويين يمكةةن محاكاتهةةا وتطبيقهةةا فةةي 

الةةدول األعضةةاء حةةول اسةةتخدام الةةدليل 

اإلرشادي، وتحقيق استفادة معلمي اللغة 

 العربية منه.

علةةةى موقةةةع  مسةةةاحة إلكترونيةةةةإنشةةةاء  -5

المنظمةةةة؛ لتحقيةةةق تواصةةةل المشةةةرفين 

والمعلمين لتبادل الخبرات حول طرائةق 

واسةةةةةتراتيجيات تعلةةةةةيم اللغةةةةةة العربيةةةةةة 

 .وتعلمها

حةةةةةول رقمنةةةةةة  اجتمةةةةةاع خبةةةةةراء -6

 ونشراللغة العربية وتعليمها

، التربيةةةةإدارات المنظمةةةة ) -1

الثقافةةةةةةةةةةةةة، المعلومةةةةةةةةةةةةات 

واالتصال، معهةد الخرطةوم 

 الدولي للغة العربية(

المختصةةةةةةون فةةةةةةي الةةةةةةدول  -2

األعضةةاء )ُمعةةدي المنةةاهج، 

 المشرفون التربويون(.

 الخبراء المتعاونون. -3

بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةوت الخبةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  -4

مثةةةل  المتخصصةةةةوالمراكز

 اإلقليمةةةةةي المركةةةةةز.

 المعلومةةةات لتكنولوجيةةةا

 مملكةةة فةةي واالتصةةال

 . البحرين

يطاااااوير مناااااااهج اللغااااااة  -7

العربجاااة واتساااترايجججايها 

واطرائااااق يد يسااااها فااااي 

 األولااىالصاافوف الثالثااة 

في التعلاجم العاام، وإد اج 

منااااااهج اللغاااااة العربجاااااة 

الموحد، ويرقجة المطالعة 

 باللغة العربجة.

بنةةةةةةةاء نمةةةةةةةاذج تطبيقيةةةةةةةة 

رة لمنةةةةةاهج اللغةةةةةة متطةةةةةو

العربيةةةةةة واسةةةةةتراتيجيات 

تدريسها, وطرائق تعليمهةا 

وتعلّمهةةةةةا فةةةةةي الصةةةةةفوف 

الثالثة األولى من المرحلة 

 االبتدائية.

تقويميةةةة لواقةةةع منةةةاهج  دراسةةةة تحليليةةةة -1

اللغةةةة العربيةةةة واسةةةتراتيجيات تدريسةةةها 

وطرائةةق تعليمهةةا فةةي الصةةفوف الثالثةةة 

 األُول من المرحلة االبتدائية.

لمناقشةةةة نتةةةائج الدراسةةةة  مةةةلورشةةةة ع -2

واستعراض أحدث التجةارب المعاصةرة 

فةةةي تعلةةةيم اللغةةةة العربيةةةة وتعلمهةةةا فةةةي 

 الصفوف الثالثة األُول.

متطةةةورة لتعلةةةيم  نمةةةاذج تطبيقيةةةةإنتةةةاج  -3

مهارات اللغة العربية لألطفال فةي سةنيِّ 

حيةةةةةةةاتهم األولةةةةةةةى يمكةةةةةةةن محاكاتهةةةةةةةا 

 –واالستفادة منها مثل: )استخدام القصة 

الةةتعلم بالنشةةيد  –م باللعةةب والترفيةةه الةةتعل

... وغيرها( مستفيدين في ذلك من نتائج 

 الدراسة وورشة العمل.

 

، التربيةةةةإدارات المنظمةةةة ) -1

الثقافةةةةةةةةةةةة، المعلومةةةةةةةةةةةات 

واالتصال، معهد الخرطةوم 

 الدولي للغة العربية(.

 وزارات التربية والتعليم. -2

مؤسسةةةةةةةةةةةةةات تربويةةةةةةةةةةةةةة  -3

 متخصصة. 

 مؤسسات المجتمع المدني. -4
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 أنشطة البرنامج دف البرنامجه اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

مناسةةبة لتعلةةيم  برمجيةةات تعليميةةةإعةةداد  -4

 المهارات اللغوية لألطفال.

موحد لتدريس اللغة  دليل مرجعيوضع  -5

 العربية في الصفوف األولى.

لتفعيل الشراكات المجتمعية  ورشة عمل -6

 ة اللغة العربية.في خدم

حةةةول تضةةةمين مفةةةاهيم  اجتمةةةاع خبةةةراء -7

الثقافة والتراث العربي فةي منةاهج اللغةة 

 العربية في الصفوف الدراسية األولى.

المعالجةةة اآلليةةة للغةةة  تطةةوير برمجيةةات -8

 العربية.

دولية متميزة في تدريس  تعريب تجارب -9

 اللغات ألبنائها في الصفوف األولى.

يةةل إدراج حةول سةةبل تفعاجتمةاع خبةةراء  -11

منهةةاج اللغةةة العربيةةة الموحةةد للتةةدريس 

 بالمدارس .

حةةةول منهجيةةةة تةةةدريس   دورة تدريبيةةةة -11

اللغةةة العربيةةة ، وترقيةةة المطالعةةة باللغةةة 

العربيةةة ،أخةةذا فةةى االعتبةةار تةةأثير اللغةةة 

المنطوقة على اللغة المكتوبةة فةى بعةض 

 المناطق.

لتحديد مستوى ضعف اختبار تشخيصى  -12

 البرنامج العالجى .القرائية ، وتقديم 

 

يعلااااااجم اللغااااااة العربجااااااة  -3

 ويعلمها للنااطقجن بغجرها.

تطةةوير منةةاهج تعلةةيم اللغةةة 

يةةةة للنةةةاطقين بغيرهةةةا العرب

 وطرائق تدريسها.

لحصر جهود الةدول ومؤسسةاتها  دراسة -1

التربوية وتقويمها فةي مجةال تعلةيم اللغةة 

العربيةةةةة للنةةةةاطقين بغيرهةةةةا، والبةةةةرامج 

 واألدوات المستخدمة في ذلك.

خبةةراء لصةةياغة إطةةار عمةةل تتبنةةاه  نةةدوة -2

المنظمةةةة؛ لتيسةةةير تعلةةةيم اللغةةةة العربيةةةة 

 بغيرها.ونشرها بين الناطقين 

لواضعي المنةاهج ومةؤلفي  أدلة إرشادية -3

الكتب الدراسية حول إعداد مواد تعليمية 

ةةةرة لتعلةةةيم أساسةةةيات اللغةةةة العربيةةةة  ُميسِّ

 للناطقين بغيرها.

للمسؤولين عةن المنةاهج  دورات تدريبية -4

حةةةول تصةةةميم نمةةةاذج تعليميةةةة تطبيقيةةةة 

مبسةةطة؛ لتعلةةيم مهةةارات اللغةةة العربيةةة 

 ية في بلدانهم.للجاليات غير العرب

 

إدارات المنظمةةةة )التربيةةةة،  -1

لومةةةةةةةةةةةات الثقافةةةةةةةةةةةة، المع

معهد الخرطةوم واالتصال، 

 (.الدولي للغة العربية

 الدول األعضاء. -2

مؤسسةةةةةةةةةةةةةات تربويةةةةةةةةةةةةةة  -3

 متخصصة.

 مؤسسات المجتمع المدني. -4
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 أنشطة البرنامج دف البرنامجه اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

: رسةةالة إعالميةةةة رسةةالة اللغةةة العربيةةةة -5

تبةةث علةةى موقةةع المنظمةةة وتشةةارك فةةي 

بثها القنوات الفضائية العربية، وتتضمن 

رسالة مختصرة تعلِّم تراكيب وتعبيرات 

ةر وفةق  لغوية بأسلوب تربوي وفني ميسَّ

 خطة ممنهجة.

: برنةامج مكثةف اللغة العربيةة بةين يةديك -6

غةةة العربيةةة للجاليةةات لتعلةةيم مهةةارات الل

المقيمة في الةدول العربيةة يُنفةذ بالتعةاون 

والتشارك مع مؤسسات المجتمع المةدني 

بها، ويستمر على مدى العام ويةتم تقةويم 

 فعالياته ومخرجاته ونواتجه.

لمعلمةةةي اللغةةةة العربيةةةة  دورات تدريبيةةةة -7

 وتعلمها للناطقين بغيرها.
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 المحور الثالث: مواجهة التحديات التي تعترض األمن القومي العربي.

ي يواجهها األمن رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي في التعامل مع التحديات التهدف المحور: 

 القومي العربي.

 أنشطة البرنامج هدف البرنامج اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

المعلماااون فاااي مواجهاااة  -0

يحاااديات األمااان القاااومي 

 العربي.

تعزيز دور المعلةم العربةي 

في مواجهة التحديات التي 

تعتةةةةرض األمةةةةن القةةةةومي 

 العربي.

حةةةول تحةةةديات األمةةةن القةةةومي  دراسةةةة -1

ها نةدوة خبةراء فةي ُسةبل تفعيةل دور تعقب

 المعلم في مواجهة تلك التحديات.

للمعلمين يتضمن تةوعيتهم  دليل إرشادي -2

بمفةةةاهيم األمةةةن القةةةومي للدولةةةة، وأهةةةم 

مجاالتهةةةا وُسةةةبل التربيةةةة فةةةي مواجهةةةة 

 تحديات األمن القومي.

الكتشةاف ومعالجةة  للمعلةم دليل إرشادي -3

بوادر السةلوك غيةر السةوي لةدى الطلبةة 

 ي وقت مبكر.ف

: نشةةرة إلكترونيةةة نشةةرة قضةةايا تربويةةة -4

دوريًةةا تتنةةاول أبةةرز  المنظمةةةتصةةدرها 

القضايا التربوية وانعكاساتها على األمن 

القةةةومي العربةةةي، ويةةةتم نشةةةرها بالُسةةةبل 

المتاحةةةة فةةةي أوسةةةاط المعلمةةةين العةةةرب 

 بصفة خاصة.

تفاعلي للمعلمين العةرب  موقع إلكتروني -5

مةةةةةع لعةةةةرض تجةةةةةاربهم فةةةةةي التعامةةةةةل 

سةةةةلوكيات الطلبةةةةة ومعالجةةةةة القضةةةةايا 

 التربوية.

حول دور مؤسسات التعلةيم العةالي ندوة  -6

فةةي رفةةع كفايةةات المعلمةةين العةةرب فةةي 

 مواجهة التحديات المعاصرة.

، التربيةةةةإدارات المنظمةةةة ) -1

الثقافةةةةةةةةةةةة، المعلومةةةةةةةةةةةات 

واالتصةةال، معهةةد البحةةوث 

 والدراسات العربية(.

 الدول األعضاء. -2

ت االتحةةةةةةةادات والجمعيةةةةةةةا -3

والمؤسسةةةةةةةةةات المعنيةةةةةةةةةة 

 بالمعلم.

 الخبراء المتعاونون. -4

مؤتسسات التعلجم والبحث  -7

العلمي ودو ها في خدمة 

 األمن الغذائي.

تفعيةةةةةةةل دور مؤسسةةةةةةةات 

التعليم والبحث العلمي فةي 

الةةةةدول العربيةةةةة لمعالجةةةةة 

 قضايا األمن الغذائي.

للمدرسةةة المنتجةةة: يةةتم  نمةةوذج تطبيقةةي -1

علةةى بنةةاء هةةذا النمةةوذج بحيةةث يشةةتمل 

ُسبل إكساب الطلبة مهارات إنتاج الغذاء 

وفقًةةا لمنتجةةات البيئةةة، وتةةدريب الطلبةةةة 

 عليها.

للمعلمين حول ُسبل تعزيز  دليل إرشادي -2

مفاهيم ترشةيد السةلوك االسةتهالكي لةدى 

 الطلبة.

 

إدارات المنظمةةةة )التربيةةةة،  -1

المعلومةةةةةةةات واالتصةةةةةةةال، 

العلةةةةوم والبحةةةةث العلمةةةةةي، 

المركةةةةز العربةةةةي للتعريةةةةب 

والترجمةةةةةةةةةةةة والتةةةةةةةةةةةأليف 

 (.والنشر

 الخبراء المتعاونون. -2

المنظمةةةةةةةةةةةةات العربيةةةةةةةةةةةةة  -3

 المتخصصة.

 بيوت الخبرة المتخصصة. -4
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 أنشطة البرنامج هدف البرنامج اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

لمسؤولي النشةاط التربةوي  حلقة تدريبية -3

حةةةول تفعيةةةل دور المدرسةةةة فةةةي األمةةةن 

 الغذائي.

سسةةةةةات التعلةةةةةيم حةةةةةول دور مؤ نةةةةةدوة -4

والبحث العلمي في قضايا األمن الغذائي 

 العربي. 

: إلنتةةةاج رسةةةائل توعيةةةة رسةةةالة البيئةةةة -5

إعالمية تربوية؛ لمعالجة تعامل الطالب 

مةةع عناصةةر البيئةةة المختلفةةة للمحافظةةة 

عليهةةا وترشةةيد اسةةتخداماتها لبثهةةا عبةةر 

 وسائل اإلعالم.

تجارب دولية عةن دور  ترجمة وتعريب -6

سسةات البحةث العلمةي فةي المدرسة ومؤ

 ترشيد السلوك االقتصادي لدى الطلبة.

 

و فاااااااع  إدا ة األزماااااااات -3

كفايااااااااااة المؤتسسااااااااااات 

التعلجمجااة والتربويااة فااي 

 التعامل معها.

دعةةم المؤسسةةات التعليميةةة 

والتربويةةةةةةةةةةةةة بالةةةةةةةةةةةةدول 

األعضاء في مجةال  إدارة 

األزمةةةات وتحسةةةين أدائهةةةا 

في مواجهة مةا يةنجم عنهةا 

 .من آثار

حةةةةول سةةةةيناريوهات األزمةةةةات  دراسةةةةة -1

المحتملةةةة التةةةي يمكةةةن أن تواجةةةه الةةةدول 

ها التربويةة والثقافيةةة العربيةة، وانعكاسةات

والعلميةةة تنتهةةي بنمةةوذج القتةةراح ُسةةبل 

 المواجهة.

حةول إدارة األزمةات فةي  وثيقة مرجعية -2

 المؤسسات التعليمية والتربوية.

حةول إدارة األزمةات ومةا  دليل إرشةادي -3

يتلوهةةةا مةةةن مراحةةةل مةةةع تةةةوفير نمةةةاذج 

تطبيقيةةةة عمليةةةة تسةةةتفيد مةةةن التجةةةارب 

 المتميزة في إدارة األزمات.

لنشةر ثقافةة إدارة األزمةات  دلة إرشاديةأ -4

بالمؤسسةةةةات التعليميةةةةة تةةةةتم صةةةةياغتها 

لتخاطب الفئات اآلتية )الطالةب، المعلةم، 

 المشرف التربوي، مدير المدرسة(. 

لتنميةةةةةة مهةةةةةارة حةةةةةل  نمةةةةةاذج تطبيقيةةةةةة -5

 المشكالت أثناء األزمات لدى الطلبة .

بعنةةوان "ُسةةبل تطةةوير  برنةةامج تةةدريبي -6

ويةةةةةةةة فةةةةةةةي إدارة أداء المؤسسةةةةةةةة الترب

 األزمات".

لتنميةةةة قةةةدرات  ونةةةدوات ورش تدريبيةةةة -7

العاملين في مجةال التربيةة والتعلةيم؛ بمةا 

يرفةةةةةع كفايةةةةةاتهم فةةةةةي إدارة المؤسسةةةةةة 

 التربوية.

 

، التربيةةةةإدارات المنظمةةةة ) -1

الثقافةةةةة، العلةةةةوم والبحةةةةةث 

العلمةةةةةةةةةةي، المعلومةةةةةةةةةةات 

واالتصةةال، معهةةد البحةةوث 

 والدراسات العربية(.

 ء.الدول األعضا -2

المنظمةةةةةةةةةةات اإلقليميةةةةةةةةةةة  -3

 والدولية المتخصصة.

 بيوت الخبرة المتخصصة. -4

 الخبراء المتعاونون. -5
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 أنشطة البرنامج هدف البرنامج اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

 يحسااااجن جااااودة التعلااااجم -4

وإدمااااج مرحلاااة ماااا قبااال 

المد تسااااااة فااااااي الساااااالم 

 التعلجمي.

مسةةاعدة الةةدول األعضةةاء 

في إعةداد بةرامج ذات أثةر 

فةةي تحسةةين جةةودة التعلةةيم 

بمؤسسةةةةةةةةاتها التعليميةةةةةةةةة 

 والتربوية.

كمؤسسةةةةة  وير المدرسةةةةةلتطةةةةأنشةةةةطة  -1

 تربوية نشطة في المجتمع.

حةةول العنايةةة بمراحةةل دراسةةات ونمةةاذج  -2

 .التعليم بدًءا من مرحلة رياض األطفال

مرجعةةةي للعنايةةةة بمنةةةاهج العلةةةوم إطةةةار  -3

 .والرياضيات

حةةةةةول دعةةةةةم كفايةةةةةات أدلةةةةةة إرشةةةةةادية  -4

فةةي تحسةةين  الممارسةةة وريةةادة األعمةةال

 جودة التعليم.

 تطةةةةةةوير منةةةةةةاهجورش عمةةةةةةل حةةةةةةول  -5

المعلومةةةةات  التةةةةدريس وتوظيةةةةف تقانةةةةة

 واالتصال في التعلم. 

حول إدماج مرحلة ماقبل  اجتماع خبراء -6

  المدرسة بالسلم التعليمى

 

، التربيةةةةإدارات المنظمةةةة ) -1

العلةةةةوم والبحةةةةث العلمةةةةي، 

 المعلومات واالتصال(.

 الدول األعضاء. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

المنظمةةةةةةةةةةات اإلقليميةةةةةةةةةةة  -4

 والدولية المتخصصة.

يةةةةوت خبةةةةرة ومؤسسةةةةات ب -5

تربويةةة عربيةةة متخصصةةة 

مثةةةةةةةل المركةةةةةةةز القةةةةةةةومى 

لالمتحانةةات فةةى جمهوريةةة  

 مصر العربية  

 

يطوير النظم والسجاتساات  -5

وينمجااة قااد ات العاااملجن 

فااي المؤتسسااات التربويااة 

 والتعلجمجة.

مساعدة الةدول فةي تطةوير 

النظم والسياسات التربويةة 

والتعليمية، لتحقيق الجةودة 

 .الشاملة فيها

والمةةؤتمرات  عقةةد المةةؤتمرات الوزاريةةة -1

 المتخصصة.

؛ لتطةوير الةنُظم التعاون متعدد األطراف -2

 والسياسات التربوية والتعليمية.

والدوليةة  المشاركة في األنشطة العربيةة -3

 خارج البرامج.

لراسةةةةمي السياسةةةةات  برنةةةةامج تةةةةدريبي -4

 التربوية والتعليمية.

للمتخصصةةةةةةين فةةةةةةي  دورات تدريبيةةةةةةة -5

 ليم.التربية والتع

فةي السياسةات التربويةة  لقةاءات للخبةراء -6

والتعليميةةةة، والمختصةةةين فةةةي التطةةةوير 

 المهني.

، التربيةةةةإدارات المنظمةةةة ) -1

المراكةةةةةةةةز المتخصصةةةةةةةةة 

 بالمنظمة(

 الدول األعضاء. -2

 المنظمات المتعاونة. -3

 

يوظجااااااف التقانااااااة فااااااي  -6

ويعلااااام يحساااااجن يعلاااااجم 

 األشاااخاص ذوي اإلعاقاااة

وإدماااجهم فااي الماادا س 

 .الحكومجة

مساعدة الةدول فةي تطةوير 

أدائهةةا فةةي اسةةتخدام التقانةةة 

فةي تحقيةق النمةو المعرفةي 

والتعليمةةةةةةةةي والمهةةةةةةةةاري 

والسةةةةةةلوكي لألشةةةةةةخاص 

 ذوي اإلعاقة.

لرصةةةد واقةةةع وتقةةةويم توظيةةةف  دراسةةةة -1

واسةةتخدام التقانةةة فةةي الةةدول  األعضةةاء 

 في تعليم وتعلم لألشخاص ذوي اإلعاقة.

تشةةةارك فيهةةةا مؤسسةةةات  ورشةةةة عمةةةل -2

لمحليةة والعالميةة مةع المختصةين التقانة ا

فةةي وزارات التربيةةة والتعلةةيم؛ لعةةرض 

ودراسة تجارب ونماذج تطبيقية متميةزة 

تفيد فةي تحسةين تعلةيم وتعلةم األشةخاص 

 ذوي اإلعاقة.

حةةول ُسةةبل إنشةةاء سلسةةلة  دليةةل إرشةةادي -3

إلكترونيةةة للتطبيقةةات التعليميةةة للمنةةاهج، 

وتطةةةوير محتةةةوى رقمةةةي مفصةةةل بهةةةا 

عليميةة لألشةخاص ذوي يتضمن برامج ت

 اإلعاقة تتناسب مع فئاتهم المختلفة.

إدارات المنظمةةةة )التربيةةةة،  -1

الثقافةةةةة، العلةةةةوم والبحةةةةةث 

المعلومةةةةةةةةةةات العلمةةةةةةةةةةي، 

 (.واالتصال

 الخبراء المتعاونون. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

مؤسسةةةةةةةةةةةات المجتمةةةةةةةةةةةع  -4

 المتخصصة.

المنظمةةةةةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةةةةةة  -5

 واإلقليمية المتخصصة.
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 أنشطة البرنامج هدف البرنامج اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

يُسةةةةةهم فيهةةةةةا القطةةةةةاع  دورات تدريبيةةةةةة -4

الخاص لتةدريب المختصةين فةي تحسةين 

منهجيةةةة نُظةةةم تعلةةةيم وتعلةةةم لألشةةةخاص 

ذوي اإلعاقةةةة، وُسةةةبل تيسةةةير وتشةةةغيل 

األجهةةزة اإللكترونيةةة وتسةةهيل وصةةولهم 

إلةةةةةى المواقةةةةةع التعليميةةةةةة واسةةةةةتخدامها 

 مع محتوياتها. والتعامل

لُسةبل إقامةةة شةراكات مةةع  دليةل إرشةةادي -5

مؤسسةةات القطةةاع الخةةاص المتخصصةةة 

في األجهزة التقانيةة وتسةويقها؛ لإلسةهام 

فةةي تةةوفير األجهةةزة والبةةرامج المتعلقةةة 

بألشةةةةخاص ذوي اإلعاقةةةةة فةةةةي إطةةةةار 

 المسؤولية المجتمعية لتلك المؤسسات.

التجةةةةةةارب الدوليةةةةةةة الناجحةةةةةةة رصةةةةةةد  -6

 . ونشرها

حةةةةةول سةةةةةيل إدمةةةةةاج ع خبةةةةةراء اجتمةةةةا -7

األشةةخاص ذوى اإلعاقةةة فةةى المةةدارس 

 الحكومية .
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 ر الرابع: مكافحة األمية في الوطن العربي. المحو

 .تطوير سياسات مكافحة األمية وتعليم الكبارهدف المحور: 

 أنشطة البرنامج هدف البرنامج اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

تسجاتساااات محاااو األمجاااة  -0

 وبرامجها.

مسةةةةةةاعدة الةةةةةةدول فةةةةةةي 

تطةةةةوير سياسةةةةاتها فةةةةي 

 التخلص من األمية.

يةةةة لواقةةةع اسةةةتراتيجيات الةةةدول تقويم دراسةةة -1

العربية فةي مكافحةة األميةة، وسياسةاتها مقارنةة 

بنمةةاذج مةةن تجةةارب الةةدول المتقدمةةة فةةي هةةذا 

 المجال.

خبةةراء لمناقشةةة نتةةائج الدراسةةة  ورشةةة عمةةل -2

التقويمية المقارنة وصياغة معايير وأسس بنةاء 

سياسات واستراتيجيات متطورة؛ للةتخلص مةن 

 فة.األمية بأنواعها المختل

السةةتراتيجية متطةةورة للةةتخلص  بنةةاء نمةةوذج -3

 من األمية في الوطن العربي.

حول صياغة سياسات وبةرامج  دورة تدريبية -4

المتطةةةورة للةةةتخلص مةةةن تنفيةةةذ االسةةةتراتيجية 

وفقًةا لظةروف الةدول  األمية في الةوطن العربةي

 األعضاء.

لصةةةياغة آليةةةة متابعةةةة وطنيةةةة  ورشةةةة عمةةةل -5

ذ االستراتيجية للوقوف على مدى التقدم في تنفي

 بسياساتها وبرامجها. سالفة الذكر

خبةراء لوضةع سياسةات فاعلةة لمحةو  اجتماع -6

أمية المرأة في الوطن العربي، وصياغة نماذج 

 تطبيقية مناسبة.

، التربيةةةةإدارات المنظمةةةة ) -1

العلةةةةوم والبحةةةةث العلمةةةةي، 

 المعلومات واالتصال(.

 الدول األعضاء. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

قليميةةةةةةةةةةة المنظمةةةةةةةةةةات اإل -4

 والدولية.

 بيوت الخبرة المتخصصة. -5

 .التقانة ويعلجم الكبا  -7

مسةةةةةةاعدة الةةةةةةدول فةةةةةةي 

توظيةف إمكانةةات التقانةةة 

المعاصةةةةرة فةةةةي تعلةةةةيم 

 الكبار.

لحصةةةةر تجةةةةارب الةةةةدول العربيةةةةة  دراسةةةةة -1

ونمةةةاذج مةةةن الةةةدول األجنبيةةةة فةةةي توظيةةةف 

 .في تعليم الكبارالوسائل التقانية 

لتوظيةف  لتصةميم نمةاذج مناسةبة لقاء خبةراء -2

فةةي ضةةوء  فةةي تعلةةيم الكبةةارالوسةةائل التقانيةةة 

 التجارب المعاصرة.

حةةول إعةداد بةرامج تلفزيونيةةة  دليةل إرشةادي -3

 في ميادينها المتعددة. لتعليم الكبار

للشةةةةبكة اإللكترونيةةةةة   بنةةةةاء إطةةةةار مرجعةةةةي -4

: إطةار مرجعةي يفيةد الةدول فةي لتعليم الكبار

إنشةةةةاء موقةةةةع إلكترونةةةةي يسةةةةتثمر انتشةةةةار 

ل التقانية وإمكانات الةتعلم اإللكترونةي الوسائ

لتعلةةيم واالنترنةةت فةةي بةةث دروس ممنهجةةة 

في مجاالت )القراءة والكتابةة/ الثقافةة  الكبار

 المتنوعة/ العلوم المتجددة...الخ( .

حول السبل الممكنة لتعليم كبار  ورشة عمل -5

 السيدات للمرأة العربية.

 

إدارات المنظمةةةة )التربيةةةة،  -1

المعلومةةةةةةةةةةةات الثقافةةةةةةةةةةةة، 

 (.واالتصال

 الدول األعضاء. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

 الخبراء المتعاونون. -4

 المنظمات ذات العالقة. -5
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 أنشطة البرنامج هدف البرنامج اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

حول ُسبل إتاحة شراكات مع  دليل إرشادي -6

في ات المجتمع لدعم جهود الدول مؤسس

باألجهزة التقانية  مجال تعليم الكبار

 المعاصرة.

دو  مؤتسسااات التعلاااجم  -3

 العالي في يعلجم الكبا .

سةةةةةةةةاعدة مؤسسةةةةةةةةات م

التعليم العةالي فةي مجةال 

 تعليم الكبار.

حةةةول واقةةةع مةةةا تقةةةوم بةةةه  دراسةةةة تقويميةةةة -1

مجةةةال تعلةةةيم جامعةةةات الةةةوطن العربةةةي فةةةي 

 الكبار.

لمةةةا تقةةةوم بةةةه نمةةةاذج دوليةةةة  علةةةى الوقةةةوف -2

، لالسةةتفادة منهةةا فةةي تعلةةيم الكبةةارالجامعةةات 

فةةي تطةةوير أداء الجامعةةات العربيةةة فةةي هةةذا 

 المجال.

لمناقشةةة النمةةاذج ووضةةع أُطةةر  ورشةةة عمةةل -3

تطبيقية تستفيد منها الدول عند تبنيها للنماذج 

 واألُطر.

مةةن المتخصصةةين بالجامعةةات؛  لقةةاء خبةةراء -4

لصةةياغة برنةةامج يُمكةةن الةةدول مةةن االسةةتفادة 

مةةن طاقةةات طلبةةة الجامعةةات وإمكانةةاتهم فةةي 

 خالل اإلجازات. مجال تعليم الكبار

المتبقيةةة فةي البةؤر  لتعلةيم لكبةةار وضةع إطةار -5

فةةي داخةل الةةدول التةةي قطعةت شةةوطًا متقةةدًما 

 مكافحة األمية.

تفعيةةل دور كليةةات التربيةةة، وكليةةات  دراسةةة -6

خدمةةةة المجتمةةةةع، وكليةةةةات اللغةةةةة العربيةةةةة، 

 .في ميدان تعليم الكبارواآلداب 

حةول فةتح قنةوات االتصةال بةين ورشة عمل  -7

 تعليم الكبار والتعليم العالي.

ميةةةة مكثفةةةة لحمةةةالت إعال تبنةةةي الجامعةةةات -8

فةةةي مناسةةةبات محةةةو األميةةةة وبةةرامج عمليةةةة 

)اليةةوم العةةالمي لمحةةو األميةةة، اليةةوم العربةةي 

 لمحو األمية(.

 .إدارة التربية -1

 الدول المتعاونة في التنفيذ. -2

الجامعةةةةةةةةةةات والجهةةةةةةةةةةات  -3

 المانحة.

 الخبراء المتعاونون. -4

 مؤسسات المجتمع المدني. -5
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 المعاصر والتعليم وتفعيلها. المحور الخامس: تطوير العالقة بين اإلعالم

 .تحسين تعامل الناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتماعيهدف المحور: 

 أنشطة البرنامج هدف البرنامج اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

مواجهاااااااااة يااااااااا ثجرات  -0

اإلعاااااااااالم بوتساااااااااائله 

 وإمكانايه في التعلجم.

مسةةاعدة الةةدول فةةي  تبنةةي 

 سةةةةةينبةةةةةرامج فاعلةةةةةة لتح

تعامةةل الناشةةئة مةةع التقانةةة 

الحديثةةةةةة، ومةةةةةع وسةةةةةائط 

التواصةةةةةةةةل االجتمةةةةةةةةاعي 

 وتوظيفها فيما يفيدهم.

تنتهةةي بنمةةوذج تطبيقةةي حةةول ُسةةبل  دراسةةة -1

 نشر الثقافة الرقمية بين الناشئة.

كفايةةةات الثقافةةةة الرقميةةةة فةةةي منةةةاهج  دليةةةل -2

 المدرسة العربية.

حةةةةول الثقافةةةةة العربيةةةةة وقةةةةيم  لقةةةةاء خبةةةةراء -3

 ظل المعرفة الرقمية. المجتمع في

حول الحقوق الفكرية واألمانةة  دليل إرشادي -4

العلميةةة فةةي ظةةل ثةةورة المعلومةةات وتطةةوير 

 قوانينها وأنظمتها.

للوسائل التقانيةة  التطبيقية دليل االستخدامات -5

المعاصةةرة يةةتم إعةةداده بأسةةلوب يتناسةةب مةةع 

مراحةةةل التعلةةةيم العةةةام، وذوي االحتياجةةةات 

 الخاصة.

اتفيةةةة تشةةةمل توجيهةةةات ه رسةةةائل توعويةةةة -6

ومواقف تربوية؛ لترشيد اسةتخدامات التقانةة 

 المعاصرة وتوظيفها لخدمة الثقافة العربية.

أحدث المراجع العالمية التي تفيد فةي  ترجمة -7

 مجال الثقافة الرقمية. 

 

، التربيةةةةإدارات المنظمةةةة ) -1

الثقافةةةةة، العلةةةةوم والبحةةةةةث 

العلمةةةةةةةةةةي، المعلومةةةةةةةةةةات 

المركز العربةي واالتصال، 

لتعريةةةةةةةةةةةب والترجمةةةةةةةةةةةة ل

 (. والتأليف والنشر

 الدول األعضاء. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

 بيوت الخبرة المتخصصة.  -4

دو  المد تسااااااااة فااااااااي  -7

 التربجة اإلعالمجة.

مسةةاعدة الةةدول فةةي وضةةع 

بةةرامج تكفةةل بنةةاء قةةدرات 

الطلبةةةةةةة وتوظيفهةةةةةةا فةةةةةةي 

التعامةةةةةل اإليجةةةةةابي مةةةةةع 

 وسائل اإلعالم.

ربيةةة مشةةتركة بةةين مسةةؤولي الت نةةدوة خبةةراء -1

ومسةؤولي اإلعةالم والثقافةةة؛ لدراسةة تعزيةةز 

دور المدرسةةةةةةة فةةةةةةي التربيةةةةةةة اإلعالميةةةةةةة 

 واستخالص آليات فاعلة لذلك.

إلدخةال التربيةة اإلعالميةة فةي  دليل إجرائةي -2

بةةرامج ومنةةةاهج مؤسسةةةات إعةةةداد المعلمةةةين 

 وتدريبهم في ضوء نتائج ندوة الخبراء.

ين لتنمية التفكير الناقد لمضةام نماذج تطبيقية -3

 الرسائل اإلعالمية وتحليلها لدى الطلبة.

لمسةةؤولي المنةةاهج واإلشةةراف  ورشةةة عمةةل -4

واإلعةةةةةالم التربةةةةةوي بةةةةةوزارات التربيةةةةةة؛ 

لصياغة أسس إعةداد وثيقةة مرجعيةة لتعزيةز 

التعةةةاون فيمةةةا بيةةةنهم علةةةى النطةةةاق العربةةةي 

المشترك، والتوصل لصياغة ميثةاق أخالقةي 

 في هذا مجال.

 

، التربيةةةةإدارات المنظمةةةة ) -1

علةةةةوم والبحةةةةةث الثقافةةةةة، ال

العلمةةةةةةةةةةي، المعلومةةةةةةةةةةات 

 واالتصال(.

وزارات التربيةةةةة والثقافةةةةة  -2

 واإلعالم.

 الخبراء المتعاونون. -3

 بيوت الخبرة المتخصصة. -4
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 أنشطة البرنامج هدف البرنامج اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

 / موقةةةع إلكترونةةةيإنشةةةاء نافةةةذة إلكترونيةةةة  -5

للتربيةةةة اإلعالميةةةة يسةةةتفيد منةةةه المعلمةةةون 

والمشةةرفون التربويةةون والطلبةةة، ومسةةؤولو 

 التربية واإلعالم والثقافة.

حول تفعيل دور المدرسة فةي  إطار مرجعي -6

 التربية اإلعالمية.

حةةةول تخصةةةيص جةةةائزة المنظمةةةة دراسةةةة  -7

 لإلعالم التربوي.

يوظجاااااااااف إمكاناااااااااات  -3

اإلعااااااالم فااااااي مجااااااال 

األشاااااااااااااااااااخاص ذوي 

 اإلعاقة.

مساعدة الدول في توظيف 

إمكانةةةةات وأدوات الثقافةةةةة 

واإلعالم المعاصر للعنايةة 

 .عاقةباألشخاص ذوي اإل

لواقةةةةع اسةةةةتخدام وسةةةةائل  دراسةةةةة تقويميةةةةة -1

اإلعةةةةالم والثقافةةةةة وتوظيفهةةةةا فةةةةي البةةةةرامج 

 .باألشخاص ذوي اإلعاقةالمهتمة 

لألسةةرة فةةي ُسةةبل الوقايةةة مةةن  دليةةل إرشةةادي -2

اإلعاقة، والتعامل مع الحاالت المختلفةة عنةد 

 حدوثها.

فةةي إعةةداد بةةرامج إعالميةةة  دورات تدريبيةةة -3

مةةع األبنةةاء بمةةا وثقافيةةة تمكةةن مةةن التعامةةل 

يضةةةةمن النمةةةةو السةةةةليم لقةةةةدراتهم، وتجنةةةةبهم 

العيةةةةةوب الجسةةةةةمية والظةةةةةواهر المرضةةةةةية 

واضةةةةطرابات النمةةةةو، وتمكةةةةن األسةةةةر مةةةةن 

 التعامل الواعي مع حاالت اإلعاقة.

تنسةةةةةةةةيقية يشةةةةةةةةارك فيهةةةةةةةةا ورش عمةةةةةةةةل  -4

متخصصون من مؤسسات التربية واإلعةالم 

والثقافةةةة والصةةةحة والشةةةؤون االجتماعيةةةة؛ 

أساسية إلطار مرجعةي عملةي  لوضع مالمح

يتضةةةةمن التنسةةةةيق بةةةةين البةةةةرامج التربويةةةةة 

التعليميةةةة واإلعالميةةةة والثقافيةةةة والصةةةحية 

وبةةةرامج التوعيةةةة المجتمعيةةةة؛ بمةةةا يضةةةمن 

تضةةةافر الجهةةةود فةةةي رفةةةع كفايةةةة البةةةرامج 

 .لألشخاص ذوي اإلعاقةالمخصصة 

حةةول تفعيةةل دور مؤسسةةات  دليةةل إرشةةادي -5

بةةةةةةرامج؛ اإلعةةةةةةالم والثقافةةةةةةة فةةةةةةي إعةةةةةةداد 

لألشةةخاص ذوي اإلعاقةةة ورعةةاينهم وتنميةةة 

 قدراتهم وتوظيفها لخدمة المجتمع.

علةى موقةع  نافذة إلكترونية / موقع إلكتروني -6

باألشةةةةخاص ذوي اإلعاقةةةةة المنظمةةةةة يهةةةةتم 

ويكشةةةةف عةةةةن جهةةةةود الةةةةدول وقضةةةةاياهم، 

العربيةةةةةة ومؤسسةةةةةاتها المتخصصةةةةةة فةةةةةةي 

 رعايتهم والعناية بشؤونهم.

، بيةةةةالترإدارات المنظمةةةة ) -1

الثقافةةةةة، العلةةةةوم والبحةةةةةث 

العلمةةةةةةةةةةي، المعلومةةةةةةةةةةات 

 واالتصال(.

 الدول األعضاء. -2

 الخبراء المتعاونون. -3

المنظمةةةةةةةةةةات اإلقليميةةةةةةةةةةة  -4

 والدولية المتخصصة.

 بيوت الخبرة المتخصصة.  -5
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 المحور السادس: تفعيل دور مؤسسات المجتمع في التربية.

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

 

 أنشطة البرنامج هدف البرنامج رنامجاتسم الب
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

مشا كة مؤتسسات  يحفجز -0

المجتمااااااع فااااااي يموياااااال 

 التعلجم .

مسةةاعدة الةةدول فةةي تعزيةةز 

عالقةةةةةات الشةةةةةراكة مةةةةةع 

مؤسسات المجتمةع المةدني 

والقطاع الخاص في مجال 

 .برامج المنظمة

حةةةول ُسةةةبل تةةةوفير فةةةرص  لقةةةاء خبةةةراء -1

تمةةةةع األهلةةةةي مشةةةةاركة مؤسسةةةةات المج

والخةةةاص؛ لةةةدعم بةةةرامج الةةةدول بحيةةةث 

ينتهي اللقاء بخطة عملية مناسبة لتحقيةق 

 ذلك.

حةةول ُسةةبل تنميةةة مةةوارد  إطةةار مرجعةةي -2

الةةةدول وال سةةةيما الةةةدول ذات األوضةةةاع 

الخاصة يتضةمن آليةات مناسةبة؛ لتحفيةز 

مشةةاركة مؤسسةةات المجتمةةع فةةي تمويةةل 

 التعليم والثقافة والعلوم. 

عرض الفرص المتاحةة ي موقع إلكتروني -3

ةةةةل العالقةةةةة بةةةةين الةةةةدول  للتمويةةةةل، ويفعِّ

ومؤسسةةةةةةةات المجتمةةةةةةةع والمنظمةةةةةةةات 

 الداعمة.

لُسبل دعم العالقة التبادليةة  دورة تدريبية -4

بةةةةةين المؤسسةةةةةات التربويةةةةةة والثقافيةةةةةة 

والعلميةةة مةةن ناحيةةة، وبةةين المؤسسةةات 

المجتمعيةةة والقطةةاع الخةةاص مةةن ناحيةةة 

 أخرى. 

، ةالتربيةةةإدارات المنظمةةةة ) -1

الثقافةةةةة، العلةةةةوم والبحةةةةةث 

العلمةةةةةةةةةةي، المعلومةةةةةةةةةةات 

واالتصةةةةةةةةةةةةال، فريةةةةةةةةةةةةةق 

 الشراكات(.

 اللجان الوطنية بالدول. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

 مؤسسات المجتمع المدني. -4

 المنظمات الداعمة. -5

دعااااام التعلاااااجم المهنااااااي  -7

 والتقني.

مسةةاعدة الةةدول فةةي زيةةادة 

فعاليةةة مؤسسةةات المجتمةةع 

فةةةي دعةةةم بةةةرامج التعلةةةيم 

 والتقني. المهني

بالمؤسسةةات العاملةةة فةةي  دليةةل تعريفةةي -1

فةةةةي الةةةةدول والتقنةةةةي التعلةةةةيم المهنةةةةي 

األعضةةاء )حكوميةةة، أهليةةة( ومةةا تقدمةةه 

 من برامج وخدمات.

بةةةةةين دور مؤسسةةةةةات  دراسةةةةةة مقارنةةةةةة -2

المجتمةةةةع المةةةةدني فةةةةي التعلةةةةيم المهنةةةةي 

في بلةدان الةوطن العربةي، وبةين  والتقني

م ما يناظرها في مجموعة مةن دول العةال

المتقدمةةةةةة؛ السةةةةةتنباط أبةةةةةرز النمةةةةةاذج 

والتجارب التي يمكن االستفادة منهةا فةي 

 الوطن العربي.

تشةةةارك فيهةةةا مؤسسةةةات  نةةةدوة خبةةةراء -3

المجتمةةةةع العاملةةةةة فةةةةي التعلةةةةيم المهنةةةةي 

حةةول ُسةةبل تفعيةةل العالقةةة بةةين  والتقنةةي

إدارات المنظمةةةة )التربيةةةة،  -1

العلةةةةوم والبحةةةةةث الثقافةةةةة، 

، المعلومةةةةةةةةةةات العلمةةةةةةةةةةي

 (.واالتصال

 الدول األعضاء. -2

مؤسسات المجتمةع المةدني،  -3

 والقطاع الخاص.

 المنظمات المتخصصة. -4
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 أنشطة البرنامج هدف البرنامج رنامجاتسم الب
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

المؤسسةةةةةات الحكوميةةةةةة والمؤسسةةةةةات 

 التقنةةةياألهليةةةة؛ لةةةدعم التعلةةةيم المهنةةةي و

سةةس مرجعيةةة تطبيقيةةة لتحقيةةق تنتهةةي بأ

الشراكة الفاعلة لمؤسسةات المجتمةع فةي 

 .التقنيالتعليم المهني و

لتعزيز مكانةة العمةل  نموذج تطبيقي بناء -4

المهنةةي، ومشةةاركة مؤسسةةات المجتمةةع 

فةةةي جهةةةود الدولةةةة فةةةي التعلةةةيم المهنةةةي 

اسةةتناًدا إلةةى األسةةس المرجعيةةة  التقنةةيو

 التطبيقية.

لتواصةةةل لفةةةتح قنةةةوات ا دليةةةل إرشةةةادي -5

العمليةةةةةةةة بةةةةةةةين الةةةةةةةوزارات المعنيةةةةةةةة 

ومؤسسةةات الخةةدمات واإلنتةةاج ومراكةةز 

 التدريب.

: دليل إرشادي بكيفية على طريق التنمية -6

إعةةةداد رسةةةائل إعالميةةةة تعةةةدها وتبثهةةةا 

الةةةةةةةدول األعضةةةةةةةاء عبةةةةةةةر مواقعهةةةةةةةا 

اإللكترونيةةةةةة؛ لتعزيةةةةةز مكانةةةةةة التعلةةةةةيم 

، وعةةن البةةرامج المتاحةةة والتقنةةيالمهنةةي 

ؤسسةةةةةةات المجتمةةةةةةع التةةةةةةي تقةةةةةةدمها م

)حكومية/ أهلية( في هذا المجةال، وذلةك 

بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية 

ويحتوي على نماذج تطبيقية تستفيد منها 

الةةدول فةةي تنفيةةذ برامجهةةا ونشةةر ثقافةةة 

 العمل المهني والتقاني. 

األتسرة ودو ها في يربجة  -3

 أبنائها و عايتهم.

مسةةاعدة الةةدول األعضةةاء 

فةةةةي تبنةةةةي بةةةةرامج فعالةةةةة 

السةةتعادة دور األسةةرة فةةي 

تربيةةةة األبنةةةاء ورعةةةايتهم، 

 وُحسن تنشئتهم وتوجيههم.

لحصةةةةةر مؤسسةةةةةات  دراسةةةةةة توثيقيةةةةةة -1

المجتمةةةع العاملةةةة فةةةي مجةةةال الرعايةةةة 

األسرية في الةوطن العربةي، والتجةارب 

المتميةةةةةزة لهةةةةةا فةةةةةي رعايةةةةةة األمومةةةةةة 

 والطفولة.

 

حةةول تفعيةةل دور األسةةرة  ورشةةة عمةةل -2

 العربية في تربية األبناء.

حةةول معالجةةة المشةةكالت  أدلةةة إرشةةادية -3

التةةي تواجةةه األسةةرة فةةي تربيةةة األبنةةاء 

الحتياجةات ذوي ا –الشةباب  –)الطفولة 

 الخاصة(.

، التربيةةةةإدارات المنظمةةةة ) -1

الثقافةةةةة، العلةةةةوم والبحةةةةةث 

العلمةةةةةةةةةةي، المعلومةةةةةةةةةةات 

 واالتصال(.

 الدول األعضاء. -2

 الخبرة المتخصصة. بيوت -3

مؤسسةةةةةةةةةةات المجتمةةةةةةةةةةع   -4

 المتخصصة. 
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 أنشطة البرنامج هدف البرنامج رنامجاتسم الب
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

حةول توثيةق العالقةة  بناء نماذج تطبيقيةة -4

بين المدرسة واألسرة؛ لالرتقاء بةدورها 

فةةةةي رعايةةةةة األبنةةةةاء خةةةةالل مةةةةراحلهم 

 العمرية المختلفة.

حةةةول إدمةةةاج التربيةةةة  اجتمةةةاع خبةةةراء -5

 األسرية في مناهج التعليم.

حةةةةةول إنتةةةةةاج رسةةةةةائل  دورة تدريبيةةةةةة -6

بكيفيةةة  إعالميةةة لتوعيةةة األسةةرة العربيةةة

التعامل مع األبناء، وحمايتهم مةن بةوادر 

 التطرف واالنحراف. 

تفةةاعلي للتواصةةل مةةع  موقةةع إلكترونةةي -7

األسةةرة، وتقةةديم المشةةورة التربويةةة لهةةا 

 لمساعدتها في أداء وظائفها.
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 المحور السابع: تحسين أداء المنظمة ورفع كفاءتها.

 تطوير البنية المؤسسية للمنظمة وتحديث أدواتها ووسائلها . 1هدف المحور:  

 . تعزيز استجابة المنظمة لألزمات والكوارث في البالد العربية .2

 نشطة البرنامجأ هدف البرنامج اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

التقانااااااااااة المعاصاااااااااارة  -0

ويوظجفهااااااا فااااااي عماااااال 

 المنظمة.

إحةةةداث نقلةةةة نوعيةةةة فةةةي 

عمةةةل المنظمةةةة باسةةةتخدام 

التقانةةة وشةةبكة المعلومةةات 

 الدولية .

لواقةةع توظيةةف المنظمةةة  دراسةةة تقويميةةة -1

للتقانة المعاصرة في عملها تنتهي بخطة 

 مقترحة للتفعيل. 

المنظمة على شبكة  ع / بوابةتطوير موق -2

 المعلومات الدولية.

لمنسوبي المنظمةة حةول  دورات تدريبية -3

 توظيف التقانة في أعمالها.

فاعةل؛ لتوثيةق العالقةة  برنامج إلكتروني -4

 بين المنظمة والدول األعضاء.

ةةد: يةةتم فيةةه  األرشةةيف اإللكترونةةي -5 الموحَّ

 توثيق كافة أنشطة المنظمة.

نةي الهةدف منةه موقةع إلكترو أنت معنةا:  -6

تحقيق التواصةل والتةرابط مةع الجاليةات 

العربيةةة خةةارج الةةوطن العربةةي، ونشةةر 

 الثقافة العربية بينهم.

لمةةةةةةةةوظفي المنظمةةةةةةةةة  دورة تدريبيةةةةةةةةة -7

والعةةةاملين فةةةي اللجةةةان الوطنيةةةة علةةةةى 

 برنامج إدارة المشروعات.

للنشةةر اإللكترونةةي علةةى  تطةةوير موقةةع -8

 شبكة المعلومات الدولية.

ة )التربيةةةة، إدارات المنظمةةة -1

الثقافةةةةة، العلةةةةوم والبحةةةةةث 

المعلومةةةةةةةةةةات العلمةةةةةةةةةةي، 

( والمراكةةةةةةةةز واالتصةةةةةةةةال

 الخارجية.

 الدول األعضاء. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

إدا ة األزمااااااااااات فااااااااااي  -7

 المنظمة.

تمكةةةةةةةين المنظمةةةةةةةة مةةةةةةةن 

مواجهة األزمات الطارئةة 

التةةةةةي قةةةةةد تتعةةةةةرض لهةةةةةا 

وتعيقهةةا عةةن أداء رسةةالتها 

وتحقيةةةق أهةةةدافها، وتنفيةةةذ 

فةي ميةادين العمةل  خططها

 العربي المشترك.

لرصةةد األزمةات التةةي مةرت بهةةا  دراسةة -1

المنظمةةة، واألزمةةات المحتملةةة التةةي قةةد 

 .تواجهها

باألزمةةات المتوقعةةة  دليةةل عمةةل إجرائةةي -2

في عمل المنظمة، ووضع سةيناريوهات 

 للتعامل معها.

يشةةةةةارك فيهةةةةةا مةةةةةديرو  ورشةةةةةة عمةةةةةل -3

اإلدارات والمراكةةةةز التابعةةةةة للمنظمةةةةة؛ 

دليل العمل اإلجرائي باألزمةات  لتدارس

ووضةةةع آليةةةات وبةةةدائل تجسةةةد التعامةةةل 

 معها.

ألمناء اللجان الوطنيةة فةي  دورة تدريبية -4

الةةةدول حةةةول ُسةةةبل تفعيةةةل دورهةةةا فةةةي 

 مواجهة األزمات الطارئة.

إدارات المنظمةةةة )التربيةةةة،  -1

العلةةةةوم والبحةةةةةث الثقافةةةةة، 

، المعلومةةةةةةةةةةات العلمةةةةةةةةةةي

واالتصةةةةةةةةال( والمراكةةةةةةةةز 

 الخارجية.

 الدول األعضاء. -2

 الجهات الداعمة. -3
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 نشطة البرنامجأ هدف البرنامج اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

بديلةةةة لبةةةةرامج  صةةةياغة خطةةةط تمويةةةل -5

المنظمةةةة ومشةةةروعاتها وقةةةت األزمةةةات 

تضةةةةمن اسةةةةتمرارية تنفيةةةةذها فةةةةي ظةةةةل 

عقةدها المنظمةة مةع مؤسسةات شراكات ت

المجتمةةةةةةع والمنظمةةةةةةات والمؤسسةةةةةةات 

 المهتمة.

فةةةي إدارة  إعةةةداد إطةةةار مرجعةةةي شةةةامل -6

األزمات يفيد المنظمةة واللجةان الوطنيةة 

 في الدول األعضاء.

 مرصد األلكسو -3

تةةةةةةةةةةةةوفير المعلومةةةةةةةةةةةةات 

والبيانةةةةةات الالزمةةةةةة فةةةةةي 

مجةةةاالت عمةةةل المنظمةةةة:  

التربوية والثقافية والعلميةة 

والتقانيةةةةةةةةةةةةةة ورصةةةةةةةةةةةةةد 

التطةةةةةةورات والتحةةةةةةوالت 

الجاريةةةةةةة فيهةةةةةةا، ونشةةةةةةر 

التقةةةةةةةةةةةارير والبحةةةةةةةةةةةوث 

والدراسةةةات االستشةةةرافية  

والتجةةةةةةةةةةارب العربيةةةةةةةةةةة 

الناجحة، وتعزيةز التنسةيق 

الدول العربية لتطةوير بين 

نظمهةةا التربويةةة والثقافيةةة 

والعلميةةةةة والتقانيةةةةة؛ بمةةةةا 

يمّكنهةةةةةةةا مةةةةةةةن مواجهةةةةةةةة 

التحةةةةةديات التةةةةةي تواجةةةةةه 

 الوطن العربي .

وتطويره بحيث  إنشاء مرصد األلكسو -1

يُعنى بكافة مجاالت عمل المنظمة، وذلك 

 من مرصد التربية.   نواةعلى أساس 

ف لتشمل مختل إنشاء قواعد البيانات -2

 مجاالت عمل المنظمة.

في مجاالت عمل  تنفيذ دورات تدريبية -3

 المرصد. 

، إعداد التقارير اإلحصائية الدورية -4

والبحوث والدراسات االستشرافية، 

 والتجارب العربية الناجحة ونشرها. 

وأنشطتها  توثيق كافة برامج المنظمة -5

 ونشرها.

، التربيةةةةإدارات المنظمةةةة ) -1

العلةةةةوم والبحةةةةث الثقافةةةةة، 

علمةةةةةةةةةةي، المعلومةةةةةةةةةةات ال

( والمراكةةةةةةةةز واالتصةةةةةةةةال

 الخارجية.

 المراصد الوطنية. -2

وزارات التربيةةةةة والتعلةةةةيم  -3

 العالي.

المؤسسةةةةةةةةةات اإلقليميةةةةةةةةةة  -4

 والدولية.

 الخبراء المتعاونون. -5

الااااااادول ذات األوضااااااااع  -4

 .الخاصة

تقةةةديم العةةةون للةةةدول ذات 

األوضةةةةةةةةةةاع الخاصةةةةةةةةةةة 

ومسةةةةاعدتها علةةةةى تنميةةةةة 

مواردهةةةةةا البشةةةةةرية فةةةةةي 

 ص المنظمة.مجال اختصا

 .دراسات الجدوى -1

التي تتطلبها طبيعةة  الدراسات والبحوث -2

 االحتياجات.

 .الدورات التدريبية وورش العمل -3

إدارات المنظمةةةة وبخاصةةةة  -1

 .إدارة التربية

الةةةدول األعضةةةاء واللجةةةان  -2

 الوطنية.

المنظمةةةةةةةةةةةةات المانحةةةةةةةةةةةةة  -3

 والممولة.

إدا ة األزمااات والكااوا ث  -5

 المفاجئة بالدول العربجة.

معونةةةةةةة الفنيةةةةةةة تقةةةةةةديم ال

العاجلةةةة للةةةدول األعضةةةاء 

التةةةةةي تمةةةةةر بكةةةةةوارث أو 

 أزمات مفاجئة.

وتحديةةةةةةد  دارسةةةةةةات تقةةةةةةدير الموقةةةةةةف -1

 االحتياجات العاجلة.

 الممكن. تقديم العون الفني والمالي -2

التةةةةي تتطلبهةةةةا  الدراسةةةةات المتخصصةةةةة -3

 طبيعة االحتياجات.

 جامعة الدول العربية. -1

والمراكةةز  إدارات المنظمةةة -2

 الصلة. الخارجية ذات 

الةةةدول األعضةةةاء واللجةةةان  -3

 الوطنية.

الهيئات المعنية باإلغاثة في  -4

 الدول.

المؤسسةةةةةةةات المجتمعيةةةةةةةة  -5

 الداعمة. 
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 المحور الثامن: رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانة.

ث تطوير سياسات وبرامج الدول األعضاء وتكثيف جهودها في زيادة فاعلية العلوم والبحهدف المحور : 

 العلمي والتقانة.

 أنشطة البرنامج هدف البرنامج اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

دو  العلاااااااوم والبحاااااااث   -0

العلمي في ينمجة المجتمع 

 العربي.

مسةةةةةةةةةةاعدة الجامعةةةةةةةةةةات 

ومؤسسات البحةث العلمةي 

فةةةي الةةةدول األعضةةةاء فةةةي 

تنفيةةةةةةةذ بةةةةةةةرامج فاعلةةةةةةةة؛ 

لتوظيةةف العلةةوم والتقانةةات 

ي تنمية والبحوث العلمية ف

 المجتمع وحل مشكالته.

المتخصصةةة للتنسةةةيق  تنظةةيم المنتةةةديات -1

والتعاون بين المؤسسات المعنية بةالعلوم 

 والبحث العلمي في الوطن العربي.

اسةةةتخدامات الطاقةةةات المتجةةةددة  تفعيةةةل -2

 ومكافحة التصحر.

وبرامج تدريبية لرفةع  عمل ورش تنظيم -3

 كفاءة العاملين في المؤسسات العلمية.

المتخصصةة  البحوث والدراساتإجراء  -4

 في تنمية المجتمع العربي.

تنمية البيئة والحفاظ عليهةا  إدماج مفاهيم -5

 في مناهج التعليم.

بةةةين الشةةةبكات العربيةةةة  توثيةةةق الصةةةلة -6

المتخصصةةةةة فةةةةي )الميةةةةاه، الكةةةةوارث، 

 البيئة، ... الخ(.

، ومةةنح جةةوائز تشةةجيع االبتكةةار العلمةةي -7

 العلمي. لالبتكاراأللكسو 

دول العربيةةةةةة، جامعةةةةةة الةةةةة -1

ومنظمةةةات العمةةةل العربةةةي 

 المشترك.

 الدول األعضاء. -2

الهيئةةةةةةةةةات والمؤسسةةةةةةةةةات  -3

واللجةان العربيةة واإلقليميةةة 

 والدولية المتخصصة.

إدارات المنظمةةةة )التربيةةةة،  -4

العلةةةةوم والبحةةةةةث الثقافةةةةة، 

، المعلومةةةةةةةةةةات العلمةةةةةةةةةةي

واالتصةةةةةةةةال( والمراكةةةةةةةةز 

الخارجيةةةةةةةةةة ومراكزهةةةةةةةةةا 

 الخارجية.

الخبةةةةةةةةةةةةةراء والعلمةةةةةةةةةةةةةاء  -5

 عاونون. المت

يطاااوير تسجاتساااات البحاااث  -7

 .العلمي ومجااليه

مسةةةاعدة الةةةدول فةةةي بنةةةاء 

القةةةدرات البشةةةرية ورفةةةع 

كفايةةةةات المعنيةةةةين برسةةةةم 

السياسةةةةةةةات والتخطةةةةةةةةيط 

للبحةةةث العلمةةةةي وتطةةةةوير 

 مجاالته .

حةةول  مةةؤتمرات ومنتةةديات وورش عمةةل -1

 تطوير سياسات البحث العلمي.

 التنسةةيق لةةدعم مؤسسةةات البحةةث العلمةةي -2

وتشةةةةةةجيع تبةةةةةةادل األسةةةةةةاتذة العربيةةةةةةة، 

 والباحثين والطالب بين الجامعات.

والجامعةةات  تفعيةةل دور مراكةةز البحةةوث -3

  في تطوير البحث العلمي.

إدارات المنظمةةةة )التربيةةةة/  -1

 (.العلوم والبحث العلمي

 الدول األعضاء. -2

المؤسسةةات المعنيةةة بةةالعلوم  -3

 والبحث العلمي.

المنظمةةةةةةةةةةةات الداعمةةةةةةةةةةةة  -4

 والمانحة.

تسااات العلجااا التعلاجم والد ا -3

 والبحوث.

تزويةةةةةد الةةةةةدول العربيةةةةةة 

بالمتخصصةةين فةةي مجةةال 

البحةةةةةةةةوث والدراسةةةةةةةةات 

 االستراتيجية.

 االستراتيجية. الدراسات والبحوث -1

بةةةالبحوث والدراسةةةات  إصةةةدار تةةةوثيقي -2

 والرسائل العلمية.

متخصصة لمناقشة وسةائل  ندوات علمية -3

 توظيف نتائج البحوث والدراسات.

البحةةةةوث ألولويةةةةات  دليةةةةل استرشةةةةادي -4

 والدراسات في الوطن العربي. 

إدارات المنظمةةةة )التربيةةةة،  -1

معهةةةةةد البحةةةةةوث الثقافةةةةةة، 

 (.والدراسات العربية

 الدول األعضاء.  -2

بناء القد ات العربجاة فاي  -4

اتستخدام التقانات الحديثة 

ويطوير المحتوى الرقمي 

 العربي.

تةةوفير آليةةات فاعلةةة لزيةةادة 

كفةةةةةاءة اسةةةةةتخدام التقانةةةةةة 

نتةةةةةةةةةةاج المعاصةةةةةةةةةةرة، إل

المحتةةوى الرقمةةي العربةةي 

 وتطويره.

 متخصصة. ورش عمل -1

لتنميةة قةدرات المتعلمةين  دورات تدريبية -2

والقيادات اإلداريةة فةي اسةتخدام التقانةات 

المعاصةةةةرة للوصةةةةول إلةةةةى المعلومةةةةات 

 وتوظيفها.

إدارات المنظمةةةة )التربيةةةة،  -1

والبحةةةةةث الثقافةةةةة، العلةةةةوم 

المعلومةةةةةةةةةةات العلمةةةةةةةةةةي، 

 (.واالتصال
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 أنشطة البرنامج هدف البرنامج اتسم البرنامج
عن  المسؤولةالجهة 

 البرنامج

والتطبيقةةةةةات  إنشةةةةةاء المكتبةةةةةة الرقميةةةةةة -3

 اإللكترونية. 
 الدول األعضاء. -2

 بيوت الخبرة المتخصصة. -3

 الخبراء المتعاونون. -4

المنظمةةةةةةةةةةات والجهةةةةةةةةةةات  -5

 المانحة. 
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 املنظمةجلنة إعداد خطة 

 7177  - 7102 لألعوام

 رئيس المجلس التنفيذي وعضو المجلس عن جمهورية  مصر العربية   - المهندس صفوت سالم   -

 رئيسـًا                              

نائب رئيس المجلس التنفيذي وعضو المجلس التنفيذي عن المملكة  - الدكتور محمد العمـران  -

 العربية السعودية                                                       عضًوا

 ن                        عضًواعضو المجلس التنفيذي عن سلطنة ُعمــا - األستاذ ناصر الرواحـي -

 عضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية التونسية )سابقا(        عضًوا - األستاذة فاطمة الطرهوني -

 عضًوا       التونسية )سابقا( عضو المجلس التنفيذي عن الجمهورية  - األستاذ الهاشمي العرضاوي -

 الكويت                          عضًواعضو المجلس التنفيذي عن دولة  - األستاذ فهد الغيـص -

 عضو المجلس عن المملكة المغربية                                عضًوا - الدكتور عبد الحفيظ الدباغ  -

 ممثل اإلدارة العامة                    عضًوا –مدير أول بإدارة التربية  - الدكتور يحيى الصايـدي  -

 مين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام                          أمين اللجنةأ - األستاذ حسين علي اليزيدي -

 

 

 

 
 


