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انفخزة يٍ )شهز يُبيز يخُبول هذا انخمزيز أبزس األَشطت وانفعبنيبث انخي َفذحهب انهدُت خالل 

 في سبيم ححميك األهذاف انخي أَشئج يٍ أخههب:  و7102وحخً شهز يىَيى( يٍ عبو 

 

 أخينر الجنن أوال: 

 انظهطُخ رىقغ يذكزح رفبهى يغ انٍىَظكى

مذكرة تفاهم مع منظمة األمم  وقعت السلطنة

المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة )الٌونسكو( حول 

 تعزٌز برامج أخالقٌات البٌولوجٌا.

وقع المذكرة من جانب السلطنة سعادة الدكتور 

علً بن سعود البٌمانً رئٌس جامعة السلطان 

رئٌس اللجنة الوطنٌة ألخالقٌات  -قابوس 

البٌولوجٌا، ومن جانب منظمة الٌونسكو سعادة الدكتورة ندى الناشف المدٌرة العامة 

 المساعدة لشؤون العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة.

نصت المذكرة على عدة بنود أهمها تدرٌب وبناء قدرات أعضاء اللجنة الوطنٌة ألخالقٌات 

ٌر آلٌات عمل اللجنة وإرشاد أعضائها حول أفضل مصادر التدرٌب فً البٌولوجٌا، وتطو

العالم، كما تقوم الٌونسكو بتقدٌم معلومات وبرامج تدرٌب فً مجال أخالقٌات البٌولوجٌا 

ألعضاء اللجنة فً نطاق اهتماماتها وحاجاتها المحددة، والمساعدة فً إعداد الوثائق 

البٌولوجٌا من أجل خدمة احتٌاجات أمانة سر اللجنة، والمستندات المرتبطة بلجان أخالقٌات 

باإلضافة إلى مساعدة اللجنة فً التروٌج ألنشطتها وإشراك األطراف الفاعلة األخرى فً 

هذه األنشطة، وتسهٌل تشكٌل شبكات تواصل وشراكات مع لجان أخالقٌات البٌولوجٌا فً 

 الدول األعضاء األخرى.



 رشور انظهطُخ  ىو انطجٍؼٍخ ثبنٍىَظكىًظبػذح نهؼهانانًذٌزح انؼبيخ 

المدٌرة العامة قامت سعادة )فالفٌا شلٌجل( 

منظمة األمم المتحدة بالمساعدة للعلوم الطبٌعٌة 

الٌونسكو بزٌارة  –للتربٌة والعلم والثقافة 

ٌناٌر  44-42للسلطنة خالل الفترة من 

م وترافقها )آنا باولٌنً( مدٌرة مكتب 4102

الٌونسكو بالدوحة، بهدف بحث أوجه التعاون 

ُدولٌة فً مجال العلوم بٌن السلطنة والمنظمة ال

واالطالع على المراكز العلمٌة الطبٌعٌة، 

 والبحثٌة فً السلطنة.

طنٌة الُعمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم ممثلة بدائرة قطاع العلوم برنامج وقد أعدت اللجنة الو

عمل للمدٌرة العامة المساعدة تمثل بزٌارة إلى وزارة البٌئة والشؤون المناخٌة، ومجلس 

البحث العلمً، كما اطلعت على المركز الوطنً لإلنذار المبكر من المخاطر المتعددة 

 م4112 عامة التفاهم التً وقعتها السلطنة مع الٌونسكو والذي تم تنفٌذه بموجب مذكر

 م، كما زارت المراكز البحثٌة للثروة السمكٌة بمحافظة مسقط.4103افتتح عام و

 نًىظفٍهب برذرٌجٍ بٍَخ رُفذ ثزَبيجانهجُخ انىطٍُخ انؼًب

تنفذ اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة برنامج اإلنماء 

المهنً "ساعة لنفسك"، والذي ٌستهدف موظفً 

تطوٌر األمانة العامة للجنة الوطنٌة بهدف 

 مختلف المجاالت هم فًوقدرات هم وتنمٌة مهارات

باإلضافة إلى التربوٌة والعلمٌة والثقافٌة 

مجاالت االتصال والمعلومات، وذلك من خالل 

ئة مالئمة إلتاحة المعرفة واكتساب القدرات وتبادل الخبرات، بمشاركة جهات خلق بٌ

أخرى ذات العالقة بعمل اللجنة، حٌث ٌتم تنفٌذ البرنامج مرة كل أسبوعٌن لمدة ساعة عبر 



ورقة عمل ٌتم تقدٌمها فً مجال معٌن، وٌسمح  من خاللها تبادل األفكار ومناقشتها وإثارة 

 فهم أعمق وكلًّ للموضوعات المطروحة لدى منتسبً اللجنة. األسئلة حولها؛ لتحقٌق

 بنؼالّيخ َىر انذٌٍ انظبنًًث رحزفًانهجُخ انىطٍُخ انؼًُبٍَخ نهززثٍخ وانضقبفخ وانؼهىو 

بالتنسٌق مع مكتبة السالمً األهلٌة نظمت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم 

ٌّة بالشٌخ العالّمة " نور الدٌن عبدهللا بن حمٌد السالمً" المصلح ندوة االحتفاء  بوالٌة بد

برنامج ، إحدى الشخصٌات العمانٌة المدرجة ضمن االجتماعً والموسوعً الُعمانً

بالذكرى الخمسٌنٌة أو المئوٌة لألحداث التارٌخٌة المهمة والشخصٌات  ءالٌونسكو لالحتفا

م، بجامع السلطان قابوس األكبر 4102 ، وذلك ٌوم الثامن من فبراٌرالمؤثرة عالمٌا  

خالل مشاركة السلطنة فً أعمال الدورة بمحافظة مسقط، والذي أدرج ضمن هذا البرنامج 

عام  الثامنة والثالثٌن للمؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة )الٌونسكو(

  .م4103

السالمً على المستوى المحلً، وإبراز هدفت الندوة إلى التعرٌف بالعالمة نور الدٌن 

المناهج العلمٌة التً اتبعها وأهم نتاجاته العلمٌة، وكذلك تسلٌط الضوء على التأثٌر العالمً 

لهذه الشخصٌة، باإلضافة إلى التعرٌف ببرنامج الٌونسكو لالحتفال بالذكرى الخمسٌنٌة أو 

  عالمٌا.المئوٌة لألحداث التارٌخٌة المهمة والشخصٌات المؤثرة 

 



 فً انًظٍزح انظُىٌخ نهزىػٍخ ثبضطزاة طٍف انزىحذانهجُخ انىطٍُخ رشبرك 

شاركت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم 

فً المسٌرة السنوٌة للتوعٌة باضطراب طٌف التوحد، 

 2والتً نظمتها الجمعٌة العمانٌة للتوحد وذلك ٌوم 

بمسقط،  الطبٌعٌةالقرم  م بحدٌقة4102برٌل أ

وبمشاركة أولٌاء أمور المصابٌن بالتوحد واألخصائٌٌن 

واإلدارٌٌن من مراكز التأهٌل والجهات الخدمٌة التً 

 تقدم خدماتها لهذه الفئة.

هذه الفئة، وعلى الخدمات الموجهة لتأهٌلهم، على هدفت المسٌرة إلى تسلٌط الضوء  

الُعمانٌة  ركن الجمعٌة أهمهاوتضمنت المسٌرة معرضا مصاحبا تكون من عدة أركان 

لطلبة معهد العلوم الصحٌة ومركز ت، وآخر وركن قسم التشخٌص بالمستشفٌاللتوحد، 

، الموجودة بالسلطنة األمان التابع لوزارة التنمٌة االجتماعٌة ومعظم مراكز التأهٌل الخاصة

لهذه  كما وتواجدت جمعٌة السالمة على الطرٌق والتً استعرضت االحتٌاطات المرورٌة

 .الفئة

 نهٍىَظكىثصفزهب ػضىاً فً انًجهض انزُفٍذي 

  ( نهًجهض انزُفٍذي نهٍىَظكى102) انظهطُخ رشبرك فً أػًبل انذورح انـ

السلطنة ممثلة بالمندوبٌة الدائمة   شاركت

لها فً منظمة األمم المتحدة للتربٌة 

والعلم والثقافة )الٌونسكو( فً أعمال 

( للمجلس التنفٌذي 410) الدورة الـ

للمنظمة بصفتها عضوا  فً المجلس، 

برٌل أ 02والتً عقدت خالل الفترة من 



رٌنا بوكوفا المدٌرة إر معالً بارٌس، بحضوفً مقر منظمة الٌونسكو ب م 4102ماٌو  3 –

وعدد من سفراء الدول  العامة لمنظمة الٌونسكو، وبمشاركة أعضاء المجلس التنفٌذي،

 المندوبٌن الدائمٌن لدى المنظمة وعدد من الحضور. 

وألقت سعادة السفٌرة الدكتورة سمٌرة بنت محمد الموسى المندوبة الدائمة للسلطنة لدى 

حدى إرئٌسة اللجنة الخاصة للمجلس التنفٌذي كلمة السلطنة خالل انعقاد  –الٌونسكو 

م عام محوري لعمل المنظمة، خصوصا أنه 4102جلسات الدورة أكدت خاللها أن عام 

ٌُعتمد فٌه مشروع البرنا مج والمٌزانٌة الجدٌدة والذي بدوره سٌحدد بشكل أوضح سوف 

 أولوٌات عمل المنظمة، كما سٌتم انتخاب مدٌرا  عاما  جدٌدا  للٌونسكو هذا العام.

على أهمٌة وضع مؤشرات قٌاس ذكٌة لجمٌع القطاعات التً ُتعنى بها سعادتها وأكدت 

جتماعات التشاورٌة واعتماد دعت الدول األعضاء إلى المشاركة الفعالة فً اال، والمنظمة

إلى أهمٌة االستفادة من التكنولوجٌا الجدٌدة، ، ومبدأ الحوار بٌنها وبٌن أمانة الٌونسكو

واعتبرتها استراتٌجٌة مهمة وذكٌة إلدارة المعارف والمعلومات واالتصاالت لما لها من 

درولوجً الدولً ٌفائدة على المدى الطوٌل. وأشادت ببرنامج شبكة معلومات البرنامج اله

المهم الذي ٌلعبه قسم  وبالدور ،ذي ٌوفر بٌانات مفتوحة عن المٌاهال التابع للٌونسكو

االتصال والمعلومات فً بناء القدرات والسٌاسات الخاصة بالتكنولوجٌات الحدٌثة وعالقتها 

ألمٌة فً محو ا إضافة إلى إسهامه بالتنمٌة بأبعادها األخالقٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة،

 المعلوماتٌة، مع التركٌز على تقلٌص الفجوة الرقمٌة فً مجال تنمٌة القدرات.

ودعت سعادة السفٌرة فً ختام كلمتها الدول األعضاء إلى أن تحذو حذو سلطنة عمان 

داعٌة فً الوقت  ،ألخذها بمبادئ التسامح والحوار وتقبل اآلخر والسماح بالتعددٌة الثقافٌة

ذاته إلى أهمٌة تعزٌز وغرس هذه المبادئ منذ الطفولة، وإلى إشراك الشباب فً صنع 

 القرار. 

 

 



  ٌظٍظكىانظهطُخ رىقغ يذكزح رفبهى يغ اإل   

وقع سعادة السفٌر عبد هللا بن عبٌد الهنائً سفٌر 

سلطنة عمان لدى المملكة المغربٌة مع سعادة 

الحجرٌة المدٌرة العامة بنت عبٌد الدكتورة أمٌنة 

والعلوم  ساعدة للمنظمة اإلسالمٌة للتربٌةالم

عامة ٌسٌسكو( مذكرة تفاهم بٌن الهٌئة الاإلوالثقافة )

ٌسٌسكو وذلك ٌوم للصناعات الحرفٌة ومنظمة اإل

ً مقر المنظمة بالعاصمة م ف4102الرابع من ماٌو 

 الرباط.  ـ المغربٌة

الطرفٌن للتعاون فً مجاالت تطوٌر السٌاسات واالستراتٌجٌات نصت المذكرة على تشجٌع 

الوطنٌة المرتبطة بالحرف والصناعات التقلٌدٌة وتنمٌة الموارد البشرٌة العاملة فً مجال 

الصناعات التقلٌدٌة، وإعداد الدراسات واألبحاث وبرامج التعاون وتوثٌق أنماط الحرف 

 والصناعات التقلٌدٌة وحماٌتها.

ٌتضمن مجموعة من األنشطة الفعلٌة  لمذكرة على إعداد برنامج للتعاونلت اكما اشتم

 وتفاصٌل اإلجراءات التنفٌذٌة والتزامات الطرفٌن ذات الصلة.

ا من حكومة السلطنة ومنظمة اإلٌسٌسكو لتعزٌز التعاون  وٌأتً توقٌع المذكرة إدراك 

 بما ٌخدم الطرفٌن.وترسٌخ العمل المشترك فً المجاالت ذات االهتمام المشترك 

 انظهطُخُ ػضىاً فً انًجهض انزُفٍذي نهجُخ انحكىيٍخ انذونٍخ نؼهىو انًحٍطبد

حصلت السلطنة ممثلة بالهٌئة العامة للطٌران المدنً على عضوٌة المجلس التنفٌذي للجنة 

والثقافة ( التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم IOCالحكومٌة الدولٌة لعلوم المحٌطات )

ٌونٌو  42للجمعٌة العامة للجنة الحكومٌة ٌوم  42)الٌونسكو(، وذلك خالل انعقاد الدورة الـ

 م فً مقر منظمة الٌونسكو ببارٌس.4102

حٌُث ترأست سعادة السفٌرة الدكتورة سمٌرة بنت محمد الموسى المندوبة الدائمة للسلطنة 

ألقت كلمة أثناء انعقادها أكدت خاللها لدى الٌونسكو وفد السلطنة المشارك فً الدورة، و



على التزام السلطنة واهتمامها بعلوم المحٌطات، كما أشارت إلى اإلنجازات الُعمانٌة فً 

مجال اإلنذار المبكر من المخاطر المتعددة، وعلى أهمٌة التعاون اإلقلٌمً والدولً فً 

اللجنة المالٌة للجنة مجاالت عمل واختصاصات اللجنة، إضافة إلى المشاركة فً أعمال 

 علوم المحٌطات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تريي : أخينر القننين

  انكجبربنًً انضبنش نزؼهى ورؼهٍى انُذوح اإلقهًٍٍخ حىل انزقزٌز انؼ

قلٌمٌة حول التقرٌر العالمً التربٌة والتعلٌم، فً الندوة اإل شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة

قلٌمً للتربٌة ببٌروت بالتعاون لث لتعلم وتعلٌم الكبار، والتً نظمها مكتب الٌونسكو اإلالثا

م فً 4102فبراٌر  8 -2سالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة خالل الفترة من مع المنظمة اإل

 المملكة المغربٌة.

فراد وتحسٌن علم الكبار فً مجال تعزٌز صحة األهدفت الندوة إلى التوعٌة بمنافع تعلٌم وت 

حٌاتهم المعٌشٌة والمجتمعٌة، ومناقشة التقرٌر العالمً الثالث تعلّم وتعلٌم الكبار وكٌفٌة 

 االستفادة منه فً المنطقة العربٌة.

زثخ انظهطُخ فً يجبل إػذاد ورطىٌز انًُبهج انذراطٍخ وفذ رزثىي طىري ٌطهغ ػهى رج

 وانزقىٌى انززثىي

وفد تربوي من الجمهورٌة العربٌة قام 

( أعضاء فً مجال 4السورٌة مكون من )

 تطوٌر المناهج التربوٌة والتقوٌم التربوي

 03-01بزٌارة للسلطنة خالل الفترة من 

هذه الزٌارة الهادفة  جاءت م.4102فبراٌر 

إلى االطالع على تجربة السلطنة فً مجال 



إعداد وتطوٌر المناهج الدراسٌة، وعملٌة التقوٌم التربوي فً إطار الجهود التً تبذلها 

 منظمة الٌونسكو لدعم الدول األعضاء فً مختلف جوانب العملٌة التعلٌمٌة.

فة والعلوم ممثلة بدائرة قطاع التربٌة برنامج وقد أعدت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة والثقا

عمل للوفد الزائر، تضمن زٌارة المدٌرٌة العامة للتقوٌم التربوي، حٌث استمع الوفد لورقتً 

كما اطلع  لكترونً لالمتحانات،ربوي فً سلطنة عمان، والتصحٌح اإلعمل حول التقوٌم الت

لتطوٌر المناهج بدٌوان عام وزارة اختصاصات المدٌرٌة العامة أعضاء الوفد على مهام و

على مهام واختصاصات المركز التخصصً للتدرٌب المهنً وكذلك التربٌة والتعلٌم، 

 .للمعلمٌن

 انهجُخ انىطٍُخ رشبرك فً انًؤرًز انذونً األول نزػبٌخ انطفىنخ انًجكزح

شاركت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة 

والثقافة والعلوم المؤتمر الدولً األول 

والذي  لرعاٌة الطفولة المبكرة والتعلٌم،

نظمته اللجنة الوطنٌة العلٌا لسٌاسة الطفولة 

المبكرة بالتعاون مع معهد تنمٌة الطفولة 

المبكرة فً جمهورٌة سٌشٌل خالل الفترة 

تحت شعار "بناء مرونة فً رعاٌة الطفولة المبكرة ونظم  م،4102فبراٌر 08-04من  

 التعلٌم: الدروس والخبرات".

رحلة هدف المؤتمر إلى تسهٌل الحوار وتبادل الخبرات والمعلومات فً الرعاٌة والتربٌة بم

فً سٌشٌل كنموذج ألفضل الممارسات، وتبادل اإلنجازات  الطفولة المبكرة وممارساتها

الرعاٌة والتربٌة فً مرحلة الطفولة المبكرة من البلدان الشرٌكة فً والتجارب وممارسات 

تحدٌد مجاالت التعاون فٌما بٌن الدول فٌما و م جودة التعلٌم بٌن المشاركٌن،ٌمشروع تقٌ

ٌخص رعاٌة الطفولة المبكرة، وتعزٌز تعلم األقران فً توفٌر خدمات الرعاٌة والتربٌة فً 

 .الخدمات مرحلة الطفولة المبكرة وتقدٌم



وخرج المؤتمر بعدد من التوصٌات أبرزها إدراج التعلٌم قبل المدرسً ضمن مراحل السلم 

التعلٌمً، ووضع خطة عمل وطنٌة استراتٌجٌة للتربٌة والتعلٌم بمرحلة الطفولة المبكرة، 

ورفع نسبة االلتحاق لألطفال بالتعلٌم فً هذه المرحلة، وتوفٌر كوادر مؤهلة ومدربة تقوم 

التطوٌر بهذه المرحلة، وتطوٌر المعاٌٌر والمناهج والبرامج المرتبطة بمهام العمل و

 بالرعاٌة والتربٌة والتعلٌم بهذه المرحل. 

انًظزذايخ/ قهًًٍ انؼزثً انضبًَ ثشأٌ انهذف انزاثغ يٍ أهذاف انزًٍُخ االجزًبع اإل

 1000انزؼهٍى

شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التربٌة 

العربً الثانً إلقلٌمً والتعلٌم فً االجتماع ا

من أهداف التنمٌة بشأن الهدف الرابع 

"، والذي نظمه مكتب 4111المستدامة "التعلٌم

الٌونسكو اإلقلٌمً للتربٌة ببٌروت خالل الفترة 

م فً إمارة دبً فً 4102مارس  2-4من 

 دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.

 العالمً الرصد تقرٌر بشأن السٌاسات حوار فنً حول وإجراء إلى تقدٌماالجتماع هدف 

 الطرٌق خارطة تنفٌذ فً المحرز التقدم العربٌة، وتقٌٌم المنطقة سٌاق فً م4104 للتعلٌم

 من الرابع الهدف رصد آلٌات والشركاء، وتقدٌم األعضاء الدول قبل منم 4104 اإلقلٌمٌة

 من الرابع الهدف غاٌات فً األعضاء، والبحث العربٌة للدول المستدامة التنمٌة أهداف

 ٌجب التً الملموسة اإلجراءات على للمنطقة، واالتفاق المهمة المستدامة التنمٌة أهداف

 م.4108/  4102 خالل العامٌن الشركاء من وبدعم األعضاء الدول قبل من اتخاذها

 وانذونٍخبئج االخزجبراد انىطٍُخ قهًًٍ األول حىل رحهٍم واطزخذاو ثٍبَبد َزاالجزًبع اإل

قلٌمً حول تحلٌل اإلشاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التربٌة والتعلٌم فً االجتماع 

قلٌمً للتخطٌط والدولٌة، والذي نظمه المركز اإل واستخدام بٌانات نتائج االختبارات الوطنٌة

 م.4102مارس  41-41التربوي فً مقره بالشارقة خالل الفترة من 



من منجم البٌانات التً توفره االختبارات الوطنٌة والدولٌة،  هدف االجتماع إلى االستفادة

حصائٌة ضٌع تتعلق بالمبادئ والمفاهٌم اإلومناقشة المواضٌع المتعلقة بالتحلٌل الكمً وموا

 التً تساعد على التعامل مع قواعد البٌانات الخاصة بتقٌٌمات الطلبة واسعة النطاق.

 فً حبل األسيبدانزؼهٍى انؼبنً قهًًٍ حىل انًؤرًز اإل

 فً العالً التعلٌم حول اإلقلٌمً شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التعلٌم العالً فً المؤتمر

نظمه مكتب الٌونسكو اإلقلٌمً للتربٌة ببٌروت بالتعاون مع الذي األزمات، و حال

م فً العاصمة 4102مارس  42-48المفوضٌة السامٌة لشؤون الالجئٌن، خالل الفترة من 

 المصرٌة ـ القاهرة.

هدف المؤتمر إلى الوقوف على الوضع الحالً ألزمة الالجئٌن فً المنطقة العربٌة،  

نسانٌة ً فً حاالت الطوارئ والسٌاقات اإلوالبحث على أرضٌة مشتركة ُممكنة للتعلٌم العال

فً المنطقة العربٌة، وفً الشروط المسبقة لتحسٌن التنسٌق وتبادل المعلومات وتأمٌن 

لسٌاقات ة لتأمٌن التعلٌم العالً فً حاالت األزمات وامتابعة وتحدٌد خطوط العمل الرئٌسال

 نسانٌة.اإل

قهًٍٍخ ثشأٌ االػززاف ثذراطبد انزؼهٍى انؼبنً ع انزشبوري نًزاجؼخ االرفبقٍخ اإلاالجزًب

  درجبره انؼهًٍخ فً انذول انؼزثٍخوشهبداره و

ع التشاوري لمراجعة االتفاقٌة التعلٌم العالً فً االجتماشاركت السلطنة ممثلة فً وزارة 

قلٌمٌة بشأن االعتراف بدراسات التعلٌم العالً وشهاداته ودرجاته العلمٌة فً الدول اإل

العربٌة، ومشروع إعداد اتفاقٌة عالمٌة لالعتراف بمؤهالت التعلٌم العالً، والذي نظمه 

م فً شرم الشٌخ 4102مارس  11لك ٌوم مكتب الٌونسكو اإلقلٌمً للتربٌة ببٌروت وذ

 بجمهورٌة مصر العربٌة.

بٌة لمراجعة هدف االجتماع إلى تحدٌد المقترحات والرؤى والمالحظات للدول العر  

قلٌمٌة، واالتفاق على المقترحات والرؤى والمالحظات للدول العربٌة وتحدٌث االتفاقٌة اإل

حول مشروع إعداد االتفاقٌة العالمٌة لالعتراف بمؤهالت التعلٌم العالً، ونصوص االتفاقٌة 



المقترحة، ورفع توصٌة ألصحاب المعالً وزراء التعلٌم العالً بالدول العربٌة للتصدٌق 

 علٌها ورفعها لمنظمة الٌونسكو.

 انزؼــهٍى/ انًظزذايخ انزـًٍُخ أجــُذح ضًٍ انزؼــهٍى قــطبع االجزًبع اإلقهًًٍ حىل رًىٌم

0202 

شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التربٌة والتعلٌم ووزارة التعلٌم العالً ووزارة المالٌة 

 التعــلٌم قــطاع قلٌمً حول تموٌلحصاء والمعلومات فً االجتماع اإلوالمركز الوطنً لإل

قلٌمً للتخطٌط "، والذي نظمه المركز اإل4111 المستدامة "التعــلٌم التـنمٌة أجــندة ضمن

 م.4102ابرٌل  41-03التربوي بالشارقة خالل الفترة من 

 فً وكفاٌاتهم قدراتهم تطوٌر على منه المستهدفٌن ناقش المشاركون فً االجتماع مساعدة 

 أجندة ضمن خاص وبشكل دارتهوإ التعلٌم لقطاع التخطٌط تخص التً المالٌة الشؤون

 عالقة لها التً المشاركون القضاٌا ". كما استعراض4111 المستدامة "التعلٌم التنمٌة

، 4111 التعلٌم/ الرابع الهدف أجندة ضمن واحتٌاجاته تكلفتهو وتموٌله التعلٌم على باإلنفاق

 عملٌة فً المستخدمة المؤشرات التعلٌم، وفهم بتخطٌط المتعلقة المالٌة القضاٌا وإدراك

 التحلٌل. هذا مثل لتنفٌذ القدرة وامتالك التعلٌم، على نفاقاإل تحلٌل

 بئج االخزجبراد انىطٍُخ وانذونٍخقهًًٍ انضبًَ حىل رحهٍم واطزخذاو ثٍبَبد َزاالجزًبع اإل

قلٌمً الثانً حول تحلٌل التربٌة والتعلٌم فً االجتماع اإلشاركت السلطنة ممثلة فً وزارة 

قلٌمً للتخطٌط والدولٌة، والذي نظمه المركز اإل واستخدام بٌانات نتائج االختبارات الوطنٌة

 م.4102ماٌو  08-03التربوي بالشارقة فً مقره الرئٌسً خالل الفترة من 

هدف هذا االجتماع ضمن سلسلة اجتماعاته فً هذا الموضوع إلى تمكٌن المشاركٌن من   

ك المعارف والمهارات المرتبطة بتصمٌم العٌنة وبنٌة قواعد البٌانات، ووضع خطة امتال

ئجها وعرضها باستخدام البرامج لتحلٌل بٌانات تقٌٌمات الطلبة واسعة النطاق وتفسٌر نتا

 حصائٌة الالزمة.اإل



االجزًبع اإلقهًًٍ حىل اَصبر انًززرجخ ػهى انظٍبطبد نزحظٍٍ انزؼهى ضًٍ إطبر انهذف 

 فً دول يجهض انزؼبوٌ انخهٍجً" 1000نزاثغ نهزًٍُخ انًظزذايخ "انزؼهٍىا

 اآلثار حول اإلقلٌمً شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التربٌة والتعلٌم فً االجتماع

المستدامة  للتنمٌة الرابع الهدف إطار ضمن التعلم لتحسٌن السٌاسات على المترتبة

الخلٌجً، والذي نظمه مكتب الٌونسكو اإلقلٌمً  التعاون مجلس دول " ف4111ً"التعلٌم

 م فً دولة قطر.4102ماٌو  08-04بالدوحة خالل الفترة من 

 الوطنٌة الحالٌة التربوي التقٌٌم بٌانات تحلٌالت نتائج هدف االجتماع إلى استعراض 

 بالمناهج ٌتعلق فٌما المتخذة التدابٌر الخلٌجً، ومراجعة التعاون مجلس دول فً والدولٌة

 مجلس دول كل فً المعلمٌن وتدرٌب المدرسٌة واإلدارة التربوي تقٌٌمال ونظم الوطنٌة

 المدرسٌة الصفٌة الممارسات حٌث من السٌاسات آثار الخلٌجً، واستكشاف التعاون

  .المجاالت من وغٌرها المعلمٌن وتدرٌب الوطنٌة التربوي التقٌٌم ونظم المناهج وتصمٌم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الادارس الانتسي  لجيونسكو: أخينر قنلقن

يهزقى نهًُظقٍٍ وانًُظقبد انًحهٍٍٍ نهًذارص انؼًُبٍَخ انهجُخ انىطٍُخ رُظى 

 انًُزظجخ نهٍىَظكى

 والثقافة للتربٌة الُعمانٌة الوطنٌة اللجنة نظمت

 للٌونسكو المنتسبة المدارس بدائرة ممثلة والعلوم

 للمدارس المحلٌٌن والمنسقات المنسقٌن ملتقى

للٌونسكو بفندق جولدن تولٌب  المنتسبة الُعمانٌة

م 4102فبراٌر  03 -02خالل الفترة من  السٌب

ٌّم بن محمد رعاٌة وذلك تحت   الُعمانٌة. الوطنٌة اللجنة أمٌن الٌعقوبً سل

 للٌونسكو المنتسبة العالمٌة المدارس شبكة أهداف ترجمة إطار فً الملتقى هذا عقد ٌأتً

 تدشٌن إلى الملتقى وٌهدف .الشبكة ضمن مدرسة( 42) اآلن حتى السلطنة أدرجت حٌث

 بعد ما المستدامة للتنمٌة العالمً العمل برنامج ضمن ٌأتً والذي الشاملة، المدرسة مشروع



 المدرسٌة، اإلدارة وهً األربعة بأبعاده المناخً التغٌر موضوع على وٌركز م،4103

 عدد فً المشروع تدشٌن وسٌتم والعملٌات، والمرافق الشراكات، وبناء والتعلم، والتعلٌم

 ومشارٌع برامج فً لتمٌزها نظرا تجرٌبٌة؛ بصورة للٌونسكو منتسبة ٌعمانٌة مدرسة( 00)

 إلىهدف الملتقى  وكذلك واإلقلٌمً، المحلً المستوٌٌن على تنفذها التً المستدامة التنمٌة

 الٌونسكو منظمة دشنته والذي" والمٌاه التعلٌم" مشروع أنشطة على المنسقٌن تدرٌب

 فً المدارس هذه تنفذها التً البرامج مناقشة إلى باإلضافة م،4104 عام المنتسبة للمدارس

 كما ٌهدف. المستدامة التنمٌة أجل من للتعلٌم العالمً برنامج العمل فً مساهمتها إطار

 المنتسبة المدارس شبكة لتقٌٌم العالمً الٌونسكو منظمة تقرٌر استعراض إلى أٌضا   الملتقى

 على الشبكات وإدارة أداء كفاءة تقٌٌم على ركز والذي تأسٌسها منذ عاما( 41) بعد

 للشبكة الحالٌة ستراتٌجٌةاال مواءمة مدى ومعرفة والوطنٌة واإلقلٌمٌة العالمٌة المستوٌات

 .لمستقبلفً ا

فً يجبل  يذرطخ أصٍهخ ثُذ قٍضػذد يٍ انًُظقٍٍ انًحهٍٍٍ ٌطهؼىٌ ػهى رجزثخ 

 انًذرطخ انًزكبيهخ 

قام عدد من المنسقٌن المحلٌٌن بشبكة المدارس 

مارس  42الُعمانٌة المنتسبة للٌونسكو ٌوم 

مدرسة أصٌلة بنت قٌس م بزٌارة إلى 4102

محافظة تعلٌمٌة البوسعٌدٌة للتعلٌم األساسً ب

بهدف االطالع على تجربة المدرسة فً  مسقط

مجال تنفٌذ "مبادرة المدارس الخضراء" والتً 

ة الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة والثقافة تنفذها اللجن

 والعلوم بالتعاون مع مكتب الٌونسكو بالدوحة فً عّدة مدارس بالسلطنة.

ضمن خطة المدارس العمانٌة المنتسبة للٌونسكو لتنفٌذ مشروع المدرسة تأتً هذه الزٌارة 

مبادرة ، حٌُث استمع المنسقون إلى عرض حول خطوات تنفٌذ الالمتكاملة للتغٌر المناخً

، وإلى أبرز المشارٌع التً تنفذها المدرسة فً المدرسةومنها التعرٌف بها على مستوى 



إطار مبادرة المدارس الخضراء وخطوات تنفٌذها. وفً نهاٌة الزٌارة عقدت جلسة 

مناقشات بٌن المنسقٌن المحلٌٌن والفرٌق المنفذ لمبادرة المدارس الخضراء فً المدرسة 

 تجربة المدرسة وتبادل الخبرات فً هذا المجال. بهدف االستفادة من 

 ورشخ رذرٌت انزؼهٍى وانجٍئخ يٍ أجم انزًٍُخ انًظزذايخ

شاركت دائرة المدارس المنتسبة للٌونسكو وبرامج الشباب وأندٌة الٌونسكو فً ورشة 

 41-02تدرٌب التعلٌم والبٌئة من أجل التنمٌة المستدامة والتً عقدت خالل الفترة من 

م بمدٌنة جدة بالمملكة العربٌة السعودٌة، وبمشاركة ممثلً بعض المدارس 4102ل إبرٌ

 المنتسبة للٌونسكو بدول مجلس التعاون الخلٌجً.

هدفت الورشة إلى إعداد دلٌل مرجعً للمدارس الخضراء لدول الخلٌج العربً، وعرض 

المشاركٌن، وكذلك بعض التجارب فً مجال البٌئة من أجل التنمٌة المستدامة إلثراء بقٌة 

تشجٌع الجهات األكادٌمٌة إلقامة برامج تدرٌبٌة فً مجال التنمٌة المستدامة وبث الوعً 

 حولها فً مؤسسات التعلٌم العالً.

ناقش المشاركون خالل ٌومً انعقادها مفهوم التنمٌة المستدامة وأهدافها، وتم عرض بعض 

والتً قامت بها بعض الجهات الخاصة  المبادرات االجتماعٌة فً مجال التنمٌة المستدامة

بالمملكة العربٌة السعودٌة لدعم المدارس فً القٌام بمشارٌع لنشر الوعً البٌئً، والحفاظ 

على المكونات البٌئٌة والمحافظة على نظافتها، وعرض بعض التجارب والدراسات فً 

 اإلنجازاتر مجال التنمٌة المستدامة وتحقٌق أهدافها، كما تطرق المشاركون إلى ذك

فً مجال تطبٌق مفاهٌم التنمٌة المستدامة فً مدارس دول مجلس التعاون  تحدٌاتوال

 الخلٌجً. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ققنة : أخينر الرايمن

 انظهطُخ رحزفً ثٍىو انًخطىط انؼزثً

الدول العربٌة االحتفاء بٌوم المخطوط  تشارك السلطنة

العربً، والذي ٌصادف الرابع من إبرٌل من كل عام، 

وهو الٌوم الذي ٌوافق تارٌخ إنشاء معهد المخطوطات 

العربٌة، التابع للمنظمة العربٌة للتربٌة والعلوم والثقافة 

م، حٌث جاء هذا العام تحت 0224)األلكسو( عام 

 اطر".شعار "التراث فً زمن المخ

االحتفاء بهذا الٌوم بهدف إبراز جهود السلطنة فً مجال العناٌة بالمخطوطات  أهمٌة ٌأتًو

والمحافظة علٌه  التراث وحفظه وصٌانتهمن العمانٌة، والتأكٌد على أهمٌة جمع هذا النوع 

لوعً ونشره، وكذلك تعزٌز ا من التلف والضٌاع، وأٌضا  تصنٌفه وفهرسته وطباعته

ا مهما و ؛وطات الُعمانٌة وإلقاء الضوء علٌهابأهمٌة المخط  ٌ ا تارٌخ   إحدىباعتبارها مصدر 

لما تحوٌه من علوم وأخبار وأحداث  حقائق التارٌخٌة والقٌم المعرفٌةالقنوات لمعرفة ال

وأخالقٌات، إضافة إلى ما تعكسه عن عصرها من المالمح العلمٌة والسمات الفكرٌة 

 واالجتماعٌة والثقافٌة. 

 ورشبرك فً يؤرًز االطزضًبر فً انضقبفخ

شاركت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة والثقافة 

فً مؤتمر االستثمار فً الثقافة والذي نظمه 

النادي الثقافً بالتعاون مع وزارة التراث 

والثقافة والجمعٌة االقتصادٌة العمانٌة ومؤسسة 

إبرٌل  01ـ 00بٌت الزبٌر خالل الفترة من 

 فً المتحف الوطنً بمحافظة مسقط. م4102

هدف المؤتمر إلى بحث كٌفٌة االستفادة من المواد الثقافٌة وتحوٌلها إلى مواد اقتصادٌة، 

وكذلك نوعٌة المشروعات االقتصادٌة التً ٌمكنها االستثمار فً الثقافة، وكٌفٌة االستفادة 



وآلٌة التخطٌط لمشروعات  من المشروعات الصغٌرة والمتوسطة من مواد الثقافة اقتصادٌا ،

اقتصادٌة ناجحة فً المجاالت الثقافٌة، وتقٌٌم التنمٌة الثقافٌة وآثارها االقتصادٌة، إضافة 

العالمٌة الناجحة فً هذا إلى استعراض أهم التجارب االستثمارٌة االقتصادٌة العربٌة و

 المجال.

 انهجُخ انىطٍُخ رشبرك فً االحزفبل ثبنٍىو انؼبنًً نهززاس

ركت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم فً عدد من الفعالٌات بمناسبة شا

أبرٌل من كل عام، والتً نظمها  08االحتفال بالٌوم العالمً للتراث والذي ٌصادف ٌوم 

فً والٌة نزوى بمحافظة  4102من أبرٌل   27إلى  02مركز نزوى الثقافً فً الفترة من 

 الداخلٌة.

االحتفال بالٌوم العالمً للتراث بناء على االتفاقٌة التً أقرها المؤتمر العام لمنظمة وٌأتً 

، والتً صنفت 0224األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة )الٌونسكو( فً بارٌس عام 

التراث البشري إلى نوعٌن ثقافً وٌشمل اآلثار واألعمال المعمارٌة والمجمعات العمرانٌة 

رٌة ذات القٌمة االستثنائٌة، وطبٌعً وٌشمل المواقع الطبٌعٌة ذات القٌمة والمواقع الحض

 .العالمٌة

والعروض المرئٌة، وكذلك جلسات  على العدٌد من المعارض الفنٌة الفعالٌات احتوتوقد 

 المواقع التراثٌة العمانٌةبلى التعرٌف إ هدفت ة وحلقات نقاشٌة وندوات تعرٌفٌةحوارٌ

 ،آلنها تمثل ثروة وطنٌة لألجٌال المعاصرة والقادمة ؛محافظة علٌهاوبأهمٌة صٌانتها وال

تسلٌط الضوء على المواقع الهوٌة الثقافٌة للسلطنة، وكذلك ركٌزة أساسٌة من ركائز و

 الُعمانٌة المدرجة على الئحة التراث العالمً. 

 ورشبرك فً االجزًبع انزُظٍقً انخبص ثبنًهف انؼزثً انًشززك

عمانٌة ممثلة باللجنة الوطنٌة ال شاركت السلطنة

فً االجتماع التنسٌقً  للتربٌة والثقافة والعلوم

الخاص بالملف العربً "النخلة والعادات 



والطقوس المتعلقة بها" كتراث ثقافً عربً غٌر مادي مشترك؛ وذلك تمهٌدا إلدراجه على 

وذلك خالل الٌونسكو، القائمة التمثٌلٌة للتراث الثقافً غٌر المادي للبشرٌة لدى منظمة 

خبراء بمشاركة و من الدولة العربٌةممثلٌن بحضور م، و4102أبرٌل  42 – 44الفترة من 

 مختصٌن فً مجال التراث الثقافً غٌر المادي.و

خرج االجتماع بعدد من التوصٌات أهمها إدراج عنصر النخلة فً قائمة الحصر الوطنٌة 

وطنً للعمل على إعداد ملف النخلة والعادات  للتراث الثقافً غٌر المادي، وتشكٌل فرٌق

لكترونٌة للتراث نات الخاصة بالملف فً البوابة اإلوالطقوس المتعلقة بها، وإدخال البٌا

 الثقافً التابعة لمنظمة )األلكسو(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجو : أخينر الخناسن

  رذرٌجٍخ نزذرٌت األطبرذح وانًهزًٍٍ ثزذرٌض أخالقٍبد انجٍىنىجٍبدورح 

للتربٌة والعلوم  الُعمانٌة اللجنة الوطنٌةنظمت 

 اإلقلٌمًالٌونسكو مكتب التعاون مع والثقافة ب

لتدرٌب  اإلقلٌمٌة تدرٌبٌةالدورة أعمال ال بٌروتب

، األساتذة والمهتمٌن بتدرٌس أخالقٌات البٌولوجٌا

تلف خمن م ا  مشاركخبٌرا  و 11من بمشاركة أكثر 

فً هذا المجال، وتستهدف  سٌوٌةالدول العربٌة واآل

المعلمٌن والمختصٌن فً مجال تدرٌس أخالقٌات البٌولوجٌا من مختلف المؤسسات 

 م بمحافظة مسقط. 4102مارس 03-04األكادٌمٌة، والتً عقدت خالل الفترة من 

تطوٌر تدرٌس أخالقٌات البٌولوجٌا فً الدول األعضاء بالٌونسكو، ى إلالدورة  تهدف

وطرق التقٌٌم هذا المجال  على أفضل الطرق لتدرٌس همتدرٌبو وتوجٌه المشاركٌن

الدورة  ٌقدمو، على المصادر التعلٌمٌة المتوفرة لدى المنظمة ، وإطالعهموالمتابعة للطالب

 خالقٌات.مجموعة من خبراء منظمة الٌونسكو المختصٌن فً مجال األ



 يٍخ نهززثٍخ انجذٍَخ وانزٌبضٍخشبرك فً انذورح االطزضُبئٍخ نهجُخ انُذونٍخ انحكىرانظهطُخ 

شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة الشؤون الرٌاضٌة فً الدورة االستثنائٌة للجنة الُدولٌة 

 10-11( والتً عقدت خالل الفترة من CIGEPSالحكومٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضٌة )

 م  فً العاصمة الفرنسٌة بارٌس.4102مارس 

وضع رؤٌة شاملة إلتاحة  خاللهاوعقد خالل الدورة عدد من ورش العمل ناقش المشاركون 

الرٌاضة للجمٌع، وتعزٌز مساهمة الرٌاضة فً التنمٌة المستدامة، والحفاظ على نزاهة 

 الرٌاضة.

 ورشبرك فً ورشخ ػًم وطٍُخ حىل انظٍبطبد انفبػهخ نقضبٌب أخالقٍبد انجٍىنىجٍب

ة الوطنٌة فً أعمال ورشة كما شاركت اللجن

علة لقضاٌا العمل الوطنٌة حول السٌاسات الفا

والتً نظمتها جامعة  أخالقٌات البٌولوجٌا،

السلطان قابوس واللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة 

والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب الٌونسكو 

م بجامعة 4102إبرٌل  2 -4خالل الفترة من 

وبمشاركة خبراء فً مجال السلطان قابوس، 

 أخالقٌات البٌولوجٌا من مكتب الٌونسكو ببٌروت.

استهدفت الورشة أعضاء اللجنة الوطنٌة ألخالقٌات البٌولوجٌا، ومجموعة من المهتمٌن  

بأخالقٌات البٌولوجٌا والطبٌة، واشتملت على عدد من المحاور أهمها: دور اللجان الوطنٌة 

لمستوى الوطنً واإلقلٌمً والدولً، ودور هذه اللجان فً ألخالقٌات البٌولوجٌا على ا

التوعٌة العامة للمجتمع المدنً فً مجال أخالقٌات البٌولوجٌا، وكذلك دورها فً صنع 

 السٌاسات الخاصة بأخالقٌات البٌولوجٌا.

 

 



 حهقخ ػًم فً يجبل انًهكٍخ انفكزٌخ

شاركت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة فً حلقة 

ول "التعلٌم والتدرٌب فً العمل الدولٌة ح

مجال الملكٌة الفكرٌة"، والتً نظمها مجلس 

البحث العلمً بالتعاون مع المنظمة العالمٌة 

 42-44للملكٌة الفكرٌة، خالل الفترة من 

من  مع احتفال دول العالم بالٌوم العالمً للملكٌة احافظة مسقط، وذلك بالتزمم ب4102إبرٌل 

 أبرٌل من كل عام. 44الفكرٌة والذي ٌصادف ٌوم 

، وكذلك هدفت الحلقة إلى الخروج بخطة وطنٌة للتدرٌب والتعلٌم فً مجال الملكٌة الفكرٌة

تطوٌر الموارد البشرٌة والمواهب االبتكارٌة عبر طرح مجموعة متنوعة من المواضٌع فً 

فً حٌاتنا الٌومٌة،  الملكٌة الفكرٌةمجال الملكٌة الفكرٌة، واالطالع على الدور الذي تلعبه 

والتً تشمل براءات االختراع، والعالمات التجارٌة، والتصامٌم الصناعٌة، وحق المؤلف؛ 

 األثر اإلٌجابً فً تشجٌع االبتكار واإلبداع. امما له

 ىجٍبانظهطُخ رشبرك فً اجزًبػبد  انهجُخ انحكىيٍخ انذونٍخ ألخالقٍبد انجٍىن

شبركج  انسهطُت يًثهت في انهدُت انىطُيت ألخالليبث انبيىنىخيب في اخخًبعبث  انهدُت 

انحكىييت انذونيت ألخالليبث انبيىنىخيب خهسخهب انعبشزة بصفخهب عضىاً في انهدُت انحكىييت 

و  في يمز يُظًت انيىَسكى 7102يىَيى71-09انفخزة يٍ انُذونيت وانخي عمذث خالل 

 بببريس.

ًبَيت ألخالليبث انبيىنىخيب في انعُ انىطُيت انهدُت  بذور انًشبركىٌ في االخخًبعبثشبد أ

انًؤحًزاث و اندهسبث انُمبشيت وحُظيى عذد يٍ انذوراث انخذريبيت, انعذيذ يٍ احخضبٌ 

حمزيز انًخببعت ألعًبل انًشبركىٌ  اسخعزض, كًب خالليبث انبيىنىخيبأانًعُيت بمضبيب 

يُبلشت يسىدة وثيمت ببإلضبفت إنً ألخالليبث انبيىنىخيب وأخالليبث انعهىو, بزَبيح انيىَسكى 

عهً حمىق  وانًزحكشةُ "وضع انالخئيٍ" وانخي أعذحهب انهدُت انذونيت ألخالليبث انبيىنىخيب, 

يسىدة وثيمت "انًعهىيبث  , وكذنكانالخئيٍ في انحصىل عهً خذيبث صحيت يُبسبت

http://www.wipo.int/about-ip/ar/


في  انخبصتأعذحهب انهدُت انذونيت ألخالليبث انبيىنىخيب انضخًت/انكبيزة وانصحت" وانخي 

سبنيب انخي يُبغي األخذ بهب نخحميك األو عهً يسخىي انعبنى  تانىنىج نهًعهىيبث انصحي

انًحبفظت عهً سزيت انًعهىيبث و ضًبٌ حمهيم يخبطز  يعاالسخفبدة يٍ انًعهىيبث 

 االسخخذاو انخبطئ نهًعهىيبث.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تصن  والامجوان : أخينر االسندسن

 يفزىحخ انًصذرح رذرٌجٍخ حىل انجزيجٍبد انحزح انهجُخ انىطٍُخ رشبرك فً دور

والثقافة والعلوم ممثلة بدائرة االتصال والمعلومات   شاركت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة 

اللجان العربٌة حول )استخدام البرمجٌات الحرة مفتوحة  لممثلًفً الدورة التدرٌبٌة 

المصدر فً العمل المؤسساتً الٌومً(، والتً نظمتها كل من  "اإلٌسٌسكو" واأللكسو" 

م  بالمملكة األردنٌة الهاشمٌة، وبمشاركة ممثلٌن من 4102إبرٌل  02-02من  خالل الفترة

 .دول عربٌة 01

هدفت الدورة إلى التعرٌف بالبرمجٌات الحرة مفتوحة المصدر، والبرمجٌات االحتكارٌة 

 Gnu /Linux والمغلقة وتراخٌص استعمالهما، فضال عن تقدٌم لمحه حول نظام تشغٌل

mint  لٌنكس المتعددة اللغات، وهو نتاج عمل مركز التخطٌط بمنظمة  -وتوزٌع جنو



اإلٌسٌسكو، وتقدٌم لمحة حول البرمجٌات الحرة مفتوحة المصدر والمنصات السحابٌة 

  المساعدة على تٌسٌر أعمال ومهام األطر العاملة بالمؤسسات من على أجهزة الكمبٌوتر.

 جبة وركُىنىجٍب انًؼهىيبد واالرصبالدورشبرك فً انًؤرًز انذونً حىل انش

كما شاركت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم فً المؤتمر الدولً حول 

الشباب وتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت والذي نظمته منظمة الٌونسكو بالتعاون مع 

م 4102ماٌو02-02 من ةاللجنة الوطنٌة اللبنانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم خالل الفتر

بالعاصمة اللبنانٌة بٌروت، بمشاركة باحثٌن وخبراء فً علوم االجتماع ووسائل اإلعالم 

 االجتماعٌة من الدول العربٌة.

إللكترونً هدف المؤتمر إلى دراسة سبل منع انتشار التطرف والعنف والتمٌٌز والكره ا

ه الظاهرة، وتقدٌم اقتراحات لمنع راك الشباب فً تحدٌد أسباب هذشإلدى الشباب، وأهمٌة 

 التطرف. 

أوصى المشاركون فً ختام المؤتمر مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدنً 

لتعزٌز التعاون بٌنها واتخاذ التدابٌر الالزمة للوقاٌة من الظاهرة، وإلى اعتماد استراتٌجٌات 

ا أوصى المشاركون وخطط عمل وطنٌة للتصدي للتطرف فً الفضاء االفتراضً. كم

نجاز األبحاث والدراسات لرصد األسباب إالمؤسسات األكادٌمٌة والمراكز البحثٌة إلى 

السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة والنفسٌة الكامنة وراء التطرف، واقتراح 

الرقمٌة، الحكومات إلى تشجٌع التربٌة اإلعالمٌة ومحو األمٌة دعوا الحلول لمعالجتها، و

إلى تسهٌل مشاركة الشباب فً مشارٌع رقمٌة  خاصوال عاممؤسسات القطاع ال اكما دعو

مبتكرة تساعد على نشر قٌم السالم والتسامح والتفاهم المتبادل، وإعادة النظر بمضامٌن 

تعزٌزا لدفاعات الشباب ضد وذلك  ؛التعلٌم الدٌنً والتربٌة المدنٌة اومناهج التعلٌم، بما فٌه

 فكار المتطرفة.األ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


