




 )اإننا جزء من هذا العامل.. نتفاعل مع ما يدور حولنا من اأحداث بكل الإيجابية والو�ضوح، ونكر�س 

كل اإمكانياتنا للم�ضاركة املو�ضوعية والفعالة خلدمة ق�ضايا ال�ضالم والتعاون على كافة امل�ضتويات 

القليمية والدولية(

من خطاب ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم مبنا�شبة العيد الوطني ال�شابع ع�شر املجيد عام 1987م

كلمات م�شيئة



3



4



5

روؤية اللجنة الوطنية

) ندعم خطط التنمية ون�ضعى لإبراز الوجه احل�ضاري 

والثقايف لل�ضلطنة دوليا عرب مبادرات ريادية من اأجل م�ضتقبل 

اأف�ضل لالإن�ضانية (
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ي�شرين غاية ال�شرور يف هذه الإطاللة اأن اأ�شارك اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم احتفالها مبنا�شبة 

ال�شامي رقم )5/ 74( حيث كانت النطالقة يف  ال�شلطاين  املر�شوم  الذي جاء مبوجب  اإن�شائها  الأربعني على  الذكرى 

ال�شاد�س ع�شر من �شبتمرب من عام 1974م. وياأتي اإ�شدار هذا الكتاب لتوثيق مرحلة حافلة بالعطاء املثمر والناجح لهذه 

اللجنة ؛ ويت�شمن اأبرز الإجنازات التي حتققت خالل الأربعني عامًا املا�شية.

اأن�شئت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم لتكون موؤ�ش�شة داعمة خلطط التنمية بال�شلطنة ومعززة 

مل�شرية العمل الوطني، وبالإ�شافة اإىل ذلك، فاإنه ينتظر منها اأن تكون حلقة التوا�شل على حمورين وطني ودويل؛ الأول 

يكون بينها وبني موؤ�ش�شات الدولة احلكومية والأهلية وموؤ�ش�شات املجتمع املحلي ذات العالقة ب�شوؤون الرتبية والثقافة 

اللجان  نظرياتها  وبني  وبينها  ناحية،  من  املتخ�ش�شة  الدولية  املنظمات  وبني  بينها  يكون  والثاين  والت�شال،  والعلوم 

الوطنية يف دول العامل من ناحية اأخرى؛ دعمًا ل�شيا�شة ال�شلطنة يف النفتاح على العامل ومد يد ال�شالم ون�شر املحبة 

والوئام. 

والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  وهي  الثالث،  املعنية  واملنظمات  ال�شلطنة  بني  العالقة  متيزت  لقد 

والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�شالمية  واملنظمة  )الألك�شو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  )اليون�شكو(، 

)الإي�شي�شكو( بامل�شتوى املميز للتعاون البناء والذي اأثمر حتقيق املنجزات العديدة التي متت الإ�شارة على جزء ي�شري 

منها يف �شفحات هذا الكتاب. وهنالك ملمٌح اآخر جدير بالإ�شادة؛ وهو ذلك التحول الكبري يف تبادل الأدوار بني ال�شلطنة 

وتلك املنظمات؛ حيث كانت الداعم الكبري لل�شلطنة خالل عقدي ال�شبعينات والثمانينات من القرن املا�شي عرب براجمها 

النوعية وخرباتها املتقدمة؛ الأمر الذي مّهد الطريق لل�شلطنة لأن تعتمد على قدراتها الذاتية بعد ذلك وتلعب دورًا 

املالية  واأ�شكاله  الدعم  اأنواع  بكافة  املنظمات  هذه  مل�شرية  مهمًا  وداعمًا  اإ�شرتاتيجيًا  �شريكًا  فاأ�شبحت  ؛  متامًا  خمتلفًا 

والفنية. وهاهي ال�شلطنة اليوم تتحّمل م�شوؤوليات ج�شام وتقوم باأدوار حمورية وفريدة ي�شار اإليها بالبنان؛ من حيث 

املبادرات التي تقدمها كاإ�شافات نوعية تدعم م�شرية عمل هذه املنظمات وغريها من املوؤ�ش�شات والهيئات الدولية ذات 

كلمة معايل الوزيرة 
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ال�شلة. وعلى �شبيل املثال ل احل�شر؛ تخ�شي�س ال�شفينة ال�شلطانية “فلك ال�شالمة” للعمل يف م�شروع درا�شة طريق احلرير التاريخي عام 1990م؛ حيث 

و�شعها �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم حتت ت�شرف اليون�شكو حتى النتهاء من هذا امل�شروع، وكذلك جائزة ال�شلطان قابو�س حلماية 

البيئة، وهي جائزة عاملية رفيعة امل�شتوى خم�ش�شة لهذا الهدف النبيل، ومن الأدوار املهمة التي تقوم بها ال�شلطنة م�شاركتها يف ر�شم اخلطط امل�شتقبلية لعمل 

هذه املنظمات فيما يتعلق بالربنامج وامليزانية لكل منها، وال�شطالع مبهام تبعث على الفخر والعتزاز من خالل ع�شويتها يف بع�س اللجان واملجال�س والهيئات 

الفرعية التابعة  للمنظمات وتراأ�شها لبع�س هذه  اللجان واملجال�س.

  وبناًء على ما تقدم؛ فاإننا نفخر باأن تكون العالقة بني ال�شلطنة واملنظمات الدولية ذات فل�شفة خا�شة من حيث تبادل الأدوار والتعاون املثمر والتفاهم 

املنقطع النظري مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة، ونوؤكد بكل ثقة اأن هذا التعاون الإيجابي والتن�شيق البّناء يف ت�شاعد ورقي، وهو اأمر ننظر اإليه بعني الر�شى 

والإكبار.

يف ختام كلمتي هذه، اأتوجه جلميع منت�شبي واأع�شاء اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم، بالتقدير لكافة اجلهود املبذولة، وبجزيل ال�شكر 

وعظيم المتنان على املهنية العالية والتحلي بروح امل�شوؤولية، والأداء امل�شّرف الذي اأو�شل اللجنة اإىل هذا امل�شتوى املتقدم من التميز والنجاح، واإىل الأمام 

دومًا.

 

د. مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية

وزيرة الرتبية والتعليم

رئي�شة اللجنة الوطنية العمانية

للرتبية والثقافة والعلوم
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مة
قد

امل

اإن التوا�سل احل�ساري للعمانيني مع ال�سعوب والثقافات الأخرى عرب حقب التاريخ املختلفة له مالمح وا�سحة و�سمات مميزة، منها اأن العماين منفتح على غريه 

من ال�سعوب باأ�سلوب فطري ولي�س منغلقًا على نف�سه، لذلك فعالقته بغريه عالقٌة ذات عمق تت�سم بالتاأثري والتاأثر، عالقة اأخذ وعطاء، عالقة ا�ستفادة من جتارب 

الآخرين واإ�سهام يف املنجز احل�ساري لالإن�سانية.

ومتابعة لذلك النهج الأ�سيل  و�سعيا اإىل امل�ساهمة يف ن�سر ثقافة ال�سالم والعدل  واحلرية  التي ين�سدها العامل اأجمع فقد اقت�ست احلكمة واحلاجة للتعاون مع 

العامل مبا فيه من منظمات وهيئات متخ�س�سة  لن�سر املثل العليا للقيم التي من �ساأنها اإ�سعاد الب�سرية،  فان�سمت �سلطنة عمان  اإىل منظمة )اليون�سكو( يف عام 

1972، واإىل منظمة )الألك�سو( يف عام 1973، واإىل منظمة )الإي�سي�سكو( يف عام 1982. ولأجل التن�سيق البّناء مع هذه املنظمات فقد �سدر املر�سوم ال�سلطاين 

ال�سامي رقم )5/ 74( باإن�ساء اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم يف ال�ساد�س ع�سر من �سهر �سبتمرب من عام 1974 لتكون حلقة الو�سل بني ال�سلطنة 

وهذه املنظمات، وتلعب اأدوارًا فاعلًة تتعدى احلدود الوطنية اإىل الإقليمية والعاملية. واليوم، ميكن القول بثقة تامة اأن هذه اللجنة قد اأجنزت ال�سيء الكثري  خالل 

الأربعني �سنة املا�سية بكل كفاءة واقتدار، ولعبت اأدوارًا مهمة يف دعم عجلة التنمية ال�ساملة بال�سلطنة، وقامت باملهام املوكولة اإليها يف جمالت اخت�سا�سها خري 

قيام، ويت�سح ذلك جليًا من العدد الكبري من املبادرات واحل�سور الفاعل يف املحافل الرتبوية والعلمية والثقافية على كافة الأ�سعدة الوطنية والإقليمية والدولية؛ 

بالإ�سافة اإىل تنفيذ العديد من الفعاليات املتنوعة بني ندوات وور�س عمل متخ�س�سة؛ عالوًة على تنظيم اجتماعات اإقليمية رفيعة امل�ستوى ، واأخرى عاملية خرجت 

بنتائج مت اعتمادها عامليًا، والإ�سادة بها يف حمافل دولية خمتلفة. 

والفعاليات  املنا�سط  من  بالعديد  والدوليني  املحليني  ال�سركاء  مع  م�سرتك  وبتنظيم  احلافلة  م�سريتها  الوطنية خالل  اللجنة  قامت  الرتبية  يخ�س جمال  ففيما 

ومب�ستويات خمتلفة، ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر ؛ املوؤمتر الدويل حول تطوير التعليم الثانوي الذي ُعقد يف م�سقط عام 2002م. وموؤمتر الرتبية من اأجل التنمية 

امل�ستدامة لدعم التنوع الثقايف والبيولوجي عام 2011م، و الجتماع العاملي للتعليم للجميع )GEM( والذي اأ�س�س ملرحلة ما بعد 2015م من م�سرية اإطار حركة 

التعليم للجميع ؛ حيث ا�ست�سرف امل�ستقبل باإ�سافة اأهداف نوعية جديدة تتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل العاملي ودعمًا للتنمية امل�ستدامة املن�سودة.

كما كان ول يزال للجنة الوطنية دوٌر مهٌم جدًا يف العناية بالثقافة العمانية الأ�سيلة بكافة عنا�سرها العريقة؛ يتج�سد ذلك يف التن�سيق والتعاون مع اجلهات الوطنية 

املعنية ب�سون الرتاث العماين واحلفاظ عليه من خالل ت�سجيل املواقع الأثرية العمانية على لئحة الرتاث العاملي باليون�سكو، وكذلك ت�سجيل رموز ومفردات الرتاث 

العماين غري املادي على لئحة الرتاث الثقايف غري املادي باليون�سكو، بالإ�سافة اإىل امل�ساعي احلثيثة املبذولة لإدراج عدد من عنا�سر الرتاث الوثائقي يف �سجل ذاكرة 

العامل. ياأتي ذلك من�سجمًا مع تطّلع دول العامل واملنظمات ذات ال�سلة يف احلفاظ على املوروث باعتباره تراثًا م�سرتكًا لالإن�سانية.

واإميانًا من اللجنة الوطنية باأهمية العلوم املتنامية يومًا بعد اآخر؛ فاإنها مل تاأُل جهدًا يف ال�سطالع باأدوارها املهمة، ومل تدخر و�سعًا يف الطالع على ما و�سل اإليه 

العامل يف هذا املجال احليوي، ول اأدل على ذلك من اإ�سهامها يف  التن�سيق مع اليون�سكو لإن�ساء الكرا�سي العلمية بال�سلطنة ككر�سي اليون�سكو للتقنيات احليوية البحرية 
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على تاأ�شي�س اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية  والثقافة والعلوم

التقنية احليوية البحرية،  اإجراء البحوث العلمية املتقدمة واإدخال تقنيات جديدة يف جمال  اإن�ساوؤه بجامعة ال�سلطان قابو�س خالل عام 2004م، بهدف  الذي مت 

بالإ�سافة اإىل بناء القدرات للكوادر الوطنية. وقد حقق الكثري من الإجنازات على عدة اأ�سعدة منها البحثية والأكادميية واملوؤمترات وحلقات العمل وتنمية العالقات 

املحلية والدولية بني جامعة ال�سلطان قابو�س واجلامعات الإقليمية والعاملية.هذا ف�ساًل عن امل�ساريع والربامج العلمية الأخرى كربنامج احلد من الكوارث الطبيعية، 

وبرنامج الإن�سان واملحيط احليوي الذي يعمل على حتقيق ال�ستدامة يف جمال العلوم، وتنفيذ امل�ساريع التي تعنى ب�سون البيئة واحلفاظ عليها.

ويف جمال الت�سال تربز عدة م�ساريع ك�سور مثالية لل�سراكات بني ال�سلطنة واملنظمات الدولية، ولعل من اأبرزها م�سروع »التكنولوجيا يف التعليم«، وهو م�سروع 

واعد تنفذه ال�سلطنة مع اليون�سكو يوؤمل اأن ت�ستفيد منه ال�سلطنة يف بناء اإ�سرتاتيجية علمية لتطبيق التقنية يف جمال التعليم من خالل امل�سادر التعليمية املفتوحة، 

اعتمادًا على تدريب املعلمني على ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم، ولل�سلطنة ب�سمات وا�سحة يف برامج عاملية يف جمال الت�سال؛ حيث ت�سغل من�سب نائب رئي�س 

املجل�س احلكومي لربنامج »املعلومات للجميع« يف الفرتة )2012 - 2015(، ول�سك اأن هذه الربامج ت�سهم يف ن�سر تقنيات املعرفة يف زمن الرقميات واحلكومات 

الإلكرتونية ب�سكل كبري. 

ومل تغفل اللجنة الوطنية عن اهتمامها بال�سباب وق�ساياهم املعا�سرة يف جدولة براجمها ومنا�سطها؛ فهناك منجز معترب يف جمال ال�سباب يتعدى تنفيذ فعاليات 

وبرامج حمدودة اإىل تبني ق�سايا ال�سباب ودعم مبادراتهم والعمل اجلاد لأجل تعزيز وعي املجتمع بق�سايا ال�سباب العماين. ومل يقف الأمر عند هذا احلد؛ بل 

تعداه اإىل اإدماج ال�سباب العماين يف املنظومة العاملية لل�سباب من خالل امللتقيات ال�سبابية الدولية والرحالت وتبادل الزيارات مع اأقرانهم ال�سباب من اجلن�سني من 

ثقافات العامل املختلفة كما هو احلا�سل يف م�ساريع التواأمة بني عدد من املدرا�س العمانية املنت�سبة لليون�سكو ونظرياتها يف عدد من دول العامل، ومن املبادرات املهمة 

للجنة الوطنية  م�سروع »توا�سل الثقافات« و»ملتقي م�سقط لل�سباب« والذي تكرر بعدة ن�سخ خالل ال�سنوات الأخرية، وحقق اأهدافًا كثرية. كل هذه امل�ساريع ال�سبابية 

والهوية  والرتاث  والتعليم  والبيئة  الوطن  م�سوؤولياتهم جتاه  تتمثل يف حتمل  وت�سع على عواتقهم مهام ج�سيمة  �سخ�سياتهم،  واملعرفية يف  النف�سية  تبني اجلوانب 

واملواطنة وغريها من  الق�سايا املعا�سرة.

هذه اجلهود وغريها كانت حمل تقدير واإ�سادة  من ال�سركاء الدوليني قبل املحليني، والتي اأ�سهمت وب�سكل فاعل  يف جعل ال�سلطنة حا�سرة يف املحافل الدولية ؛ 

الأمر الذي انعك�س اإيجابًا على العالقة بني ال�سلطنة ودول العامل؛ ما جعل ال�سلطنة �سريكًا بارزًا يف التخطيط للق�سايا العاملية التي تتبناها تلك املنظمات، وداعمًا 

مهمًا لرباجمها.

ويلقي هذا الكتاب ال�سوء على حجم التعاون بني ال�سلطنة واملنظمات التي تتعامل معها اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم يف جمال اخت�سا�سها، 

ويوثق الإجنازات التي حققتها اللجنة على ال�سعيد الوطني من خالل عالقتها بهذه املنظمات و ل�ّسيما منظمة اليون�سكو، ول يعني ذلك اأن التعاون حمدود مع �سواها 

من املنظمات؛ اإمنا يكون التعاون بقدر الربامج وامل�ساريع التي تنفذها كل منظمة.
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على اإن�شاء اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية  والثقافة والعلوم

الفصل األول

اللجنة الوطنية... النشأة والتطور
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اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم:

هي النظري للمنظمات الدولية والعربية والإقليمية املعنية بالرتبية والثقافة والعلوم )اليون�سكو، والألك�سو، والإي�سي�سكو( يف �سلطنة عمان، وتعمل كجهة ات�سال مع هذه املنظمات لت�سهم 

يف التعريف باأهدافها تنفيذ براجمها داخل ال�سلطنة بالتن�سيق مع اجلهات ذات الخت�سا�س، وكذلك الإ�سهام يف دفع عجلة التنمية من خالل مبادرات ريادية هادفة، والإعالم عن 

اجلهود التنموية بال�سلطنة يف املجالت الرتبوية والثقافية والعلمية يف اإطار العالقة مع املنظمات الثالث.

وقد حددت املواثيق التاأ�سي�سية للمنظمات اأهمية اإن�ساء اللجان الوطنية يف الدول الأع�ساء واأدوارها واخت�سا�ساتها واملاأمول من الدول لت�سهيل مهام اللجان الوطنية. 

نبذة تاريخية:
• ان�سمت ال�سلطنة اإىل ع�سوية منظمة اليون�سكو عام 1972م، اإميانا منها مبا تقوم به هذه املنظمة من اأن�سطة وبرامج اإن�سانية تعود بالنفع على الب�سرية جمعاء يف جمالت الرتبية 	

والثقافة والعلوم.

• �سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم 74/5 بتاريخ 9/16 /1974م، الذي ق�سى باإن�ساء »اللجنة الوطنية العمانية لليون�سكو« بهدف اإيجاد جهة ات�سال واإعالم مع اليون�سكو بالإ�سافة اإىل 	

متثيل ال�سلطنة يف خمتلف الفعاليات والربامج والأن�سطة التي تقيمها اليون�سكو واملتعلقة بالرتبية والثقافة والعلوم والت�سال واملعلومات.

• با�سرت وزارة الرتبية والتعليم بتنفيذ املر�سوم ال�سلطاين رقم 74/5 من خالل تخ�سي�س ق�سم لليون�سكو على اأن يكون رئي�س ق�سم اليون�سكو �سكرتريا للجنة، وكذلك ت�سكيل مكتب 	

تنفيذي من الوكيل ومدير العالقات الثقافية ورئي�س ق�سم اليون�سكو، واأ�سندت لهذا املكتب عددًا من املهام املرتبطة بت�سهيل عمل اللجنة.

• تو�سعت دائرة اخت�سا�سات اللجنة الوطنية لت�سمل املنظمات الثالث املعنية بالرتبية والثقافة والعلوم )اليون�سكو – الألك�سو – الإي�سي�سكو( بعد اأن كانت مق�سورة على اليون�سكو 	

فقط، و�سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم 79/2 بتعديل م�سمى اللجنة لت�سبح “ اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم”، بدل من “اللجنة الوطنية العمانية لليون�سكو”.

• مت ت�سكيل �سكرتارية عامة للجنة الوطنية لها اخت�سا�ساتها وفقا للمر�سوم ال�سلطاين رقم 88/95، كما ق�سى املر�سوم بت�سكيل ثالث جلان متخ�س�سة وهي: )جلنة الرتبية- جلنة 	

الثقافة- جلنة العلوم(.

• �سدر املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/7 بتعديل بع�س اأحكام نظام اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم، ومنها ا�ستبدال عبارة “ال�سكرتارية العامة” بعبارة “الأمانة 	

الفنية”، كما ق�سى املر�سوم باإ�سافة )جلنة الإعالم والت�سال، وجلنة املراأة والطفل( �سمن اللجان املتخ�س�سة.

• اإىل” 	 “اأمانة اللجنة”  وفقا للمر�سوم ال�سلطاين رقم )2008/37( الذي ق�سى بتحديد اخت�سا�سات وزارة الرتبية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي، فقد مت تعديل م�سمى 

الأمانة العامة للجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم”.       



15

على اإن�شاء اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية  والثقافة والعلوم

 

اللجنة الوطنية: 
   حدد املر�سوم ال�سلطاين رقم 1988/95م، واملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/37م، نظام اللجنة الوطنية كالتايل:

اللجنة: ويق�سد بها اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم

الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم. 

وتتكون اللجنة الوطنية من:

معايل وزير الرتبية والتعليم  – رئي�سًا

وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتعليم واملناهج – نائبا للرئي�س

ممثلي الوزارات املعنية بالرتبية والثقافة والعلوم والإعالم والت�سال.

خم�سة من الأ�سخا�س املهتمني ب�سوؤون الرتبية والثقافة والعلوم يعينهم رئي�س اللجنة. 

اأمني اللجنة ع�سوًا ومقررًا لها.

اللجان المتخصصة:
تنبثق عن اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم خم�س جلان متخ�س�سة هي: 

) جلنة الرتبية  ــ جلنة الثقافة ــ جلنة الإعالم والت�سال ــ جلنة العلوم ــ جلنة املراأة والطفل(

صورة تذكارية لبعض أعضاء الجمعية العمومية للجنة 

الوطنية العامنية للرتبية والثقافة والعلوم 2012م.
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حدد املر�سوم ال�سلطاين رقم 88/95 يف مادته الثالثة اخت�سا�سات اللجنة وهي:

• تنظيم وحتقيق الت�سال بني املنظمات الثالث: اليون�سكو ــ الألك�سوــ الإ�سي�سكو من ناحيه وبني خمتلف اجلهات املعنية والهيئات الرتبوية والثقافية ب�سلطنة عمان من 	

ناحية اأخرى.

• التعريف باأهداف املنظمات الثالث واأن�سطتها بالتعاون مع و�سائل الإعالم.	

• تقدمي امل�سورة اإىل وحدات اجلهاز الإداري بالدولة فيما يتعلق ب�سوؤون املنظمات الثالث.	

• الإعالم عن الرتاث العماين وعن جهود ال�سلطنة يف جمالت الرتبية والثقافة والعلوم.	

• تقدمي امل�سورة حول ت�سكيل وفود ال�سلطنة الر�سمية التي متثلها يف املوؤمترات والجتماعات املت�سلة باملنظمات الثالث واملوؤمترات الرتبوية والثقافية والعلمية الأخرى 	

التي تدعى اإليها ال�سلطنة.

• توثيق وتوطيد العالقة مع اللجان الوطنية املماثلة يف الدول الأخرى.	

• الت�سديق على التقارير التي يرفعها الوفد العماين اإىل املوؤمترات العامة.	

• اإقرار م�سروعات امليزانية والربامج املقرتحة لكل دورة مالية من دورات املنظمات الثالث واإبداء الراأي حول اأن�سب الطرق لال�ستفادة مبا تقدمه هذه املنظمات من 	

م�ساعدات يف نطاق خطط التنمية.

• اإبداء الراأي حول الجتاهات احلديثة والبحوث املتخ�س�سة يف جمالت الرتبية والثقافة والعلوم والتي ت�سدر عن باحثي وخرباء املنظمات وما يعقد حتت اإ�سرافهم 	

من موؤمترات وحلقات درا�سية وبحوث ودورات تدريبية وندوات وملتقيات علمية.

• اإبداء الآراء حول التطوير اإىل الأف�سل مبا ي�ساير التقدم يف العالقات العربية والأجنبية.	

• مناق�سة التقارير التي تقدم �سنويا من مندوب ال�سلطنة الدائم لدى منظمة اليون�سكو وا�ستعرا�س وجهات النظر حول تطوير �سبل التعاون املثمر .	

• اإقرار اللوائح التنظيمية للعمل يف اللجان والأمانة العامة.	

اختصاصات اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم:
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على اإن�شاء اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية  والثقافة والعلوم

مهام اللجان المتخصصة:

• درا�سة واقرتاح امل�ساريع واملبادرات الواردة من املنظمات الثالث وبراجمها التف�سيلية واإبداء الراأي باملوا�سيع الأخرى املحالة اإليها من قبل اأمانة اللجنة الوطنية.	

• درا�سة التقارير التي تقدمها الوفود الُعمانية للموؤمترات العامة واملجال�س التنفيذية للمنظمات الثالث.	

• اإبداء الراأي حول اأن�سب الطرق لال�ستفادة  مما تقدمه املنظمات من برامج وم�ساعدات يف اإطار التنمية يف البالد.	

• درا�سة التقرير ال�سنوي الذي تعده اأمانة اللجنة حول اأن�سطتها واإبداء الآراء حوله.	

• امل�ساركة يف اقرتاح اللوائح التنظيمية لعمل اللجنة والأمانة الفنية.	

• درا�سة الربامج وامليزانية املقرتحة من قبل املنظمات الثالث، واإبداء الراأي حولها بجانب التقارير التي ترد من هذه املنظمات يف جمالت اخت�سا�سها.	

• اأية مهام اأخرى تقرتحها اللجان املتخ�س�سة نف�سها اأو اأع�ساء اجلمعية العمومية للجنة يف اجتماعها وتقرها.	

رؤساء اللجنة الوطنية:

ن�ست املرا�سيم ال�سلطانية املتعلقة بنظام اللجنة الوطنية على اأن يتوىل رئا�سة اللجنة وزير الرتبية والتعليم، وقد تناوب على رئا�ستها عدد من الوزراء منذ ن�ساأتها 

على النحو التايل:

82 ُ

82 ُ

معايل الدكتورة 

مديحة بنت اأحمد 

ال�سيبانية

منذ 2011

معايل يحيى بن 

�سعود ال�سليمي

2010/03

معايل ال�سيد 

�سعود بن اإبراهيم 

البو�سعيدي

2002/95

معايل يحيى بن 

حمفوظ املنذري

1994/80

معايل اأحمد بن 

عبداهلل الغزايل

1979/76

معايل ال�سيد في�سل 

بن علي اآل �سعيد

1976/74
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تتوىل الأمانة العامة للجنة الوطنية كافة الأمور الإدارية واملالية والفنية التي تي�سر عمل اللجنة، وتتبع 

وزارة الرتبية والتعليم اإداريا وماليا، حيث بلغ عدد املوظفني العاملني بالأمانة حتى العام 2014م، ما 

تنمية  على  الأمانة  لالأمانة، وحتر�س  التابعة  والأق�سام  الدوائر  موظفا يف خمتلف  من )40(  يقارب 

الفعاليات  خمتلف  يف  الفاعلة  وامل�ساركة  والتاأهيل  التدريب  خالل  من  با�ستمرار  الب�سرية  مواردها 

والندوات  العامة  املوؤمترات  من  العديد  يف  ال�سلطنة  ومتثيل  وخارجيا،  داخليا  تقام  التي  التدريبية 

والجتماعات الدورية التي تعقدها املنظمات املعنية بالرتبية والثقافة والعلوم. 

وفيما يلي ر�سم بياين يو�سح الزيادة يف اأعداد موظفي اللجنة خالل العقد الأخري، حيث تاأتي هذه 

الزيادة كنتيجة طبيعية حلجم املهام املوكولة لالأمانة يف �سبيل القيام بالأدوار املنوطة بها.

األمانة العامة للجنة الوطنية:

رسم بياين يوضح الزيادة يف أعداد موظفي األمانة العامة للجنة خالل العقد األخري
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على اإن�شاء اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية  والثقافة والعلوم

التق�سيمات الإدارية لالأمانة العامة للجنة الوطنية:
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لقد حدد املر�سوم ال�سلطاين رقم 88/95 يف مادته ال�سابعة اخت�سا�سات الأمانة العامة للجنة الوطنية وهي:

• تويل الأعمال الإدارية واملالية والفنية.	

• درا�سة م�سروعات الربامج وامليزانية للمنظمات الثالث وو�سع التو�سيات الالزمة ب�سددها.	

• رفع التو�سيات والقرارات التي ت�سدر عن اللجنة اإىل اأجهزة الدولة املخت�سة.	

• تزويد الوفود الر�سمية التي متثل ال�سلطنة يف املوؤمترات الدولية والإقليمية باملنظمات الثالث بالتو�سيات الالزمة.	

• درا�سة تقارير الوفود للمنظمات الثالث وتقدمي التو�سيات ب�ساأن ما جاء فيها اإىل اجتماعات اللجنة لإقرارها.	

• تنظيم عملية الت�سال باملوؤلفني والباحثني لإعداد التقارير والبحوث والدرا�سات التي ت�سهم بها ال�سلطنة يف اأن�سطة املنظمات الثالث.	

• اقرتاح ت�سكيل الوفود لدى كافة املوؤمترات وامللتقيات التدريبية والدرا�سية والجتماعات والندوات ذات ال�سلة باملنظمات الثالث.	

• ي�سدر عن 	 وما  الثالث  باملنظمات  ال�سلة  ذات  والدولية  العربية  واملعاهدات  التفاقيات  بنود  تنفيذ  بالدولة حول  املعنية  متابعة اجلهات 

املوؤمترات العامة لهذه املنظمات من قرارات وتو�سيات.

• اإعداد التقارير الدورية والتقرير ال�سنوي عن ن�ساطات الأمانة العامة واللجنة.	

• اقرتاح ما تقره املنظمات الثالث من م�سروعات ودرا�سة اإمكانية تنفيذها يف حدود خطط التنمية يف الدولة.	

• الإعالم 	 اأجهزة  مع  بالتعاون  الثالث  املنظمات  مع  العالقة  اإطار  والعلمية يف  والثقافية  الرتبوية  املجالت  ال�سلطنة يف  الإعالم عن جهود 

املحلية.

• التعريف باأهداف املنظمات الثالث ون�ساطاتها عرب و�سائل الإعالم املحلية وبيان جهودها لدعم التقدم وحفظ الرتاث الثقايف والإن�ساين 	

وحتقيق التفاهم وال�سالم الدوليني.

• التعاون مع املنظمات الثالث يف تنفيذ الربامج وامل�سروعات الرتبوية والعلمية والثقافية يف ال�سلطنة.	

• التعاون مع كافة اللجان الوطنية العربية والأجنبية املماثلة وتبادل الآراء وامل�سورة فيما يخت�س بعمل املنظمات الثالث.	

اختصاصات األمانة العامة:
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على اإن�شاء اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية  والثقافة والعلوم

أمناء اللجنة الوطنية منذ فترة إنشائها:

لقد توىل من�سب اأمني اللجنة منذ اإن�سائها يف عام 1974م، ثمانية اأ�سخا�س وهم: 

اأمني اللجنةالفرتة الزمنية

1975/74-

�سليمان بن داوود عبداهلل1977/76

�سليمان بن عبداهلل ال�سلماين1979/77

علي بن �سالح املجيني1996/80

ال�سيخ خالد بن حممد بن زاهر الهنائي2000/97

اأحمد بن عامر بن من�سور الروا�س2004/01

د. �سعيد بن �سليم الكيتاين2007/04

د. مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية2010/07

2012/11-

حممد بن �سليم اليعقوبيمنذ 2012
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على اإن�شاء اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية  والثقافة والعلوم

اللجنــة الوطنيـة والمنظمات«

- اليونسكو

- اإليسيسكو

- األلكسو

الفصل الثاني



امل�شدر:	مكتبة	ال�شور	-		وزارة	الرتبية	والتعليم24
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على اإن�شاء اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية  والثقافة والعلوم

القرن	احل�دي	والع�شرين	الق�دم	اإلين�	ع�جاًل،	ن�شعر	ب�أن	ح�جة	الب�شرية	تزداد	لتعزيز	دور	اليون�شكو	عن	طريق	الت�ش�من	 اإط�ر	حتدي�ت	 " يف	

والتع�ون	للدول	الأع�ش�ء،	لتحقيق	الرف�هية	امل�شرتكة	للب�شر،	ولإعالء	القيم،	واملثل	العلي�،	واملب�دئ	التي	تعمل	هذه	املنظمة	على	اإبرازه�	"

 من كلمة جاللته يف نوفمرب 1995 

  ق�شر العلم- م�شقط  

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
»UNESCO اليونسكو«
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من ميثاق اللجان الوطنية لليونسكو 

» .. ونظرا لأن امليثاق التاأ�سي�سي ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ي�سند اإليها مهمة امل�ساهمة يف �سون ال�سلم والأمن بالعمل عن طريق الرتبية والعلم 

والثقافة على توثيق عرى التعاون بني الأمم؛ ل�سمان الحرتام ال�سامل للعدالة والقانون وحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية لكافة النا�س دون متييز ب�سبب العن�سر 

اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين، كما اأقرها ميثاق الأمم املتحدة ل�سائر ال�سعوب، ونظرا لأن اللجان الوطنية التي اأن�سئت طبقا للمادة ال�سابعة من امليثاق التاأ�سي�سي ت�سهم 

ب�سكل فعال يف التعريف باأهداف اليون�سكو وتو�سيع نطاق اإ�سعاعها وت�سجيع تنفيذ براجمها باإ�سراك الأو�ساط الفكرية والعلمية لبالدها يف ذلك الن�ساط، ونظرا لأن 

املوؤمتر العام اأكد مرارا ول�سيما يف دورته التا�سعة ع�سر على �سرورة اإ�سراك الدول الأع�ساء ب�سكل اأوثق عن طريق اللجان الوطنية يف اإعداد برامج املنظمة وتنفيذها 

�سبه  امل�ستوى  الوطنية على  اللجان  التعاون بني  بت�سجيع  والتنفيذ، وكذلك  للم�سورة والت�سال والإعالم  الوطنية بو�سفها هيئات  اللجان  بتعزيز  واأو�سى  وتقييمها، 

الإقليمي والإقليمي وامل�سرتك بني النطاق«

 

 هي وكالة متخ�س�سة تتبع منظمة الأمم املتحدة تاأ�س�ست عام 1945، ومقرها يف العا�سمة الفرن�سية باري�س. تهدف املنظمة اإىل امل�ساهمة يف 

اإحالل ال�سالم والأمن عن طريق رفع م�ستوى التعاون بني دول العامل يف جمالت الرتبية والتعليم والثقافة والعلوم، واحرتام العدالة و�سيادة 

القانون وحقوق الإن�سان ومبادئ احلرية الأ�سا�سية. يبلغ عدد الدول الأع�ساء لليون�سكو حاليا 196 دولة. 

وتدعم  واملعلومات.  والت�سال  والثقافة،  والجتماعية،  الإن�سانية  والعلوم  الطبيعية،  والعلوم  الرتبية،  هي  اأ�سا�سية  برامج  خم�سة  لليون�سكو 

الثقافية  وامل�ساريع  العاملية،  العلوم  وبرامج  املعلمني،  وتدريب  تاأهيل  وبرامج  التقني  والتدريب  الأمية  كمحو  امل�ساريع  من  العديد  اليون�سكو 

والتاريخية، واتفاقيات التعاون العاملي للحفاظ على احل�سارة العاملية والرتاث الطبيعي وحماية حقوق الإن�سان، كما اأن لليون�سكو العديد من 

املكاتب الإقليمية املنت�سرة يف خمتلف املناطق اجلغرافية. 

نبذة عن
 المنظمة:
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سلطنة عمان واليونسكو: 
      ان�سمت ال�سلطنة اإىل ع�سوية املنظمة يف10 �سباط/فرباير 1972م؛ بهدف متثيل ال�سلطنة يف 

خمتلف الفعاليات والربامج والأن�سطة التي تقيمها اليون�سكو واملتعلقة بالرتبية والثقافة والعلوم 

والت�سال واملعلومات. 

      وقد متيزت العالقة بني ال�سلطنة واليون�سكو بالتطور ال�سريع حتى غدت منوذجًا يحتذى به؛ 

ت�سغل منا�سب  اأن  ال�سلطنة يف  الدولية، ومن خاللها جنحت  ال�سلطنة  تعزيز مكانة  اأثمرت عن 

وع�سويات مهمة على امل�ستوى الدويل، ومت اإبرام اتفاقيات م�سرتكة ومذكرات تفاهم بني ال�سلطنة 

الق�سوى  ال�ستفادة  لل�سلطنة  يحقق  مبا  النبيلة،  اليون�سكو  اأهداف  حتقيق  بغر�س  واليون�سكو 

الزيارة  تلك  العالقة  يوؤكد عمق هذه  ما  ولعل  والعلمية،  والثقافية  الرتبوية  املجالت  يف خمتلف 

التاريخية التي قام بها ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل 

ورعاه – اإىل مقر اليون�سكو يف الأول من يونيو عام 1989م . 

زيارة جاللة السلطان قابوس المعظم لليونسكو: 
      تتويجا لعالقات التعاون الوطيدة بني ال�سلطنة واليون�سكو، ا�ستقبلت اليون�سكو يف الأول من يونيو عام 1989م ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم 

مبقرها يف العا�سمة الفرن�سية باري�س، حيث نظم حفل ا�ستقبال كبري على �سرف جاللته ح�سره مدير عام اليون�سكو )اآنذاك( الدكتور فيديريكو مايور ومعايل رئي�س املوؤمتر العام 

ورئي�س املجل�س التنفيذي. واألقى جاللته خاللها خطابا تاريخيا اأعلن فيه عن اإن�ساء جائزة ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة حتت رعاية اليون�سكو، كما اأعلن جاللته عن تخ�سي�س 

ال�سفينة العمانية )فلك ال�سالمة( لتنفيذ الرحلة البحرية مل�سروع طريق احلرير الذي تقوم به اليون�سكو بهدف درا�سة التفاعل احل�ساري بني ال�سعوب. من جانبه األقى الدكتور 

فيديريكو مايور مدير عام اليون�سكو كلمة للرتحيب بجاللته عرّب فيها عن خال�س �سكره وامتنانه جلاللة ال�سلطان  املعظم على دعمه ال�سخ�سي لربامج اليون�سكو واأن�سطتها. 

وقد اأقيم املعر�س العماين بباري�س على �سرف زيارة جاللته، حيث ا�ستمل على العديد من اللوحات العمانية الرتاثية واحل�سارية عك�ست �سورا رائعة لأوجه احلياة يف ال�سلطنة . 
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 "اإنه ملن دواعي اعتزازنا اأن نقوم بهذه الزيارة ملقر اليون�سكو ملا تهيوؤه لنا من فر�سة للتاأكيد على الأهمية البالغة لر�سالتها النبيلة 

يف التقريب بني ال�سعوب، وتطوير ال�سالت العلمية والثقافية فيما بينها، مبا ي�ساهم يف تر�سيخ روح التفاهم والتعاون وتوطيد ال�سلم 

العلمي  التقدم  تكري�س  اليون�سكو يف  دور  اأهمية  الأ�سا�سية، ف�ساًل عن  للعدالة واحلريات  ال�سامل  العامليني و�سمان الحرتام  والأمن 

واحل�ساري خلري الب�سرية جمعاء." 

من	خط�ب	جاللته	يف	اليون�شكو	1989م،	مقر	اليون�شكو	بب�ري�س	

" ..  و�سّرنا اهتمام جاللتكم مبتابعة امل�ساريع اجلاري تنفيذها يف جمال الثقافة التي ترعاها اليون�سكو، كم�سروع 
ال�سكر  جزيل  جلاللتكم  لأوجه  الفر�سة  واأنتهز  الإ�سكندرية،  مكتبة  وم�سروع  احلرير،  لطرق  املتكاملة  الدرا�سة 

والعرفان بالنيابة عن منظمة اليون�سكو وعن العلماء والباحثني الذين يدر�سون م�سروع طريق احلرير، لتكرمكم 

بت�سخري )فلك ال�سالمة( لنقل امل�ساركني يف امل�سروع والقيام برحلة بحرية يف هذا الغر�س."

مقتب�ش�ت	من	كلمة	فيديريكو	م�يور	مدير	ع�م	اليون�شكو	للرتحيب	بجاللة	ال�شلط�ن	

مقر	اليون�شكو	بب�ري�س

	1989
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فلك السالمة” رمز للسالم 

والحوار بين الشعوب:  
الزيارة  خالل  املعظم  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة      اأعلن 

اليون�سكو بباري�س عام 1989م، عن تخ�سي�س اليخت ال�سلطاين  التاريخية التي قام بها ملقر 

)فلك ال�سالمة( للم�ساركة يف تنفيذ الرحلة البحرية اخلا�سة بدرا�سة م�سروع "طريق احلرير" الذي 

التاريخية  الطرق  عرب  ال�سعوب  بني  احل�ساري  التفاعل  درا�سة  اإىل  امل�سروع  هدف  وقد  يتوقف.  اأن  كاد 

القدمية املعروفة بـ"طرق احلرير" واأبعاد هذا التفاعل يف واقع عاملنا اليوم . 

     بداأ اليخت ال�سلطاين رحلته يف اأكتوبر عام 1990من ميناء البندقية يف اإيطاليا مرورا بدول البحر الأبي�س 

يف  الرحلة  لت�سل  اآ�سيا  و�سرق  جنوب  دول  اإىل  اجته  ثم  ومن  وم�سقط  �ساللة  مبدينتي  ومرورا  املتو�سط 

واملعنيني  العديد من اخلرباء  الرحلة  �سارك يف  وقد  باليابان عام 1991م.  اأو�ساكا  اإىل ميناء  نهايتها 

بق�سايا الإن�سانية من خمتلف التخ�س�سات، واأ�سفرت الرحلة عن اإ�سدار كتيب يو�سح التوا�سل 

بني الدول التي مرت بها ال�سفينة وملخ�س عن التاريخ التجاري والثقايف لكل دولة، وقد 

اإلكرتونيًا يعنى بفتح قنوات احلوار والتوا�سل  د�سنت اليون�سكو موؤخرا موقعًا 

بني الدول امل�سرتكة يف هذا امل�سروع، وي�سم العديد من الوثائق 

املعنية بامل�سروع مبختلف اأنواعها. 

وسام اليونسكو لجاللة السلطان: 

     قدمت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو( يف 20 نوفمرب عام 1993م بق�سر 

العلم مب�سقط و�سام اليون�سكو جلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم يف الذكرى الأربعني لإعالن 

النداء العاملي حلقوق الإن�سان، وذلك تقديرا جلاللته ملا قدمه خلدمة ق�سايا ال�سالم والعدل الدوليني، 

ولرعايته اخلا�سة لل�سباب والرتبية وحماية البيئة والرتاث، كما ت�سلم جاللته امليدالية الذهبية لبن 

�سينا تعبريا عن م�ساعر الحرتام والعرتاف مبا حققه جاللته من منو وازدهار على اأر�س ال�سلطنة، 

وللمكانة املرموقة التي حتظى بها ال�سلطنة بني دول العامل. 
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جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة: 

     تتويجًا لزيارة جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه– التاريخية  ملقر اليون�سكو بباري�س عام 1989، اأن�سئت جائزة ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة، 

والتي تعّد اأول جائزة عربية يتم منحها على امل�ستوى العاملي يف جمال حماية البيئة. واجلائزة متنح كل عامني ل�سخ�س اأو هيئه اأو موؤ�س�سة اأو جمموعة اأ�سخا�س لهم دور بارز 

يف �سون البيئة وحماية املحيط احليوي واحلفاظ على الرتاث الطبيعي لالإن�سانية وذلك من خالل برنامج )الإن�سان واملحيط احليوي( يف اليون�سكو. 

      وتعرب اجلائزة عن منظور ال�سلطنة العاملي لأهمية م�ساركة الأ�سرة الدولية من �سعوب وحكومات يف �سبيل حتقيق اأمن و�سالمة البيئة على كوكب الأر�س كما تعترب تثمينًا 

واعرتافا باجلهود والإ�سهامات البارزة التي يقوم بها الأفراد اأو املجموعات اأو املوؤ�س�سات اأو املنظمات يف جمال حماية البيئة، وبخا�سة اأن برنامج الإن�سان واملحيط احليوي 

-وهو اأحد برامج منظمة اليون�سكو- يتوىل الرت�سيح لنيل هذه اجلائزة بحكم اأنه برنامج علمي حكومي دويل يتوىل الإ�سراف على امل�سروعات والأن�سطة البيئية على م�ستوى 

الدول الأع�ساء فيه وتوفري املعلومات واأ�س�س الإدارة العلمية لكافة املو�سوعات واجلوانب البيئية وهو بحكم توجهاته واأهدافه ي�ستطيع القيام بتقييم املر�سحني لنيل اجلائزة 

ب�سكل علمي ودقيق. 

ومن أبرز األهداف التي تصبو إليها هذه الجائزة هي :

ت�سجيع جميع الدول الأع�ساء باليون�سكو على احلفاظ على املوارد الطبيعية للبيئة و�سمان ا�ستدامتها باعتبارها م�سوؤولية جماعية ل حتدها احلدود ال�سيا�سية.	 

مكافاأة الإ�سهامات البارزة التي يقدمها اأفراد اأو جمموعات من الأفراد اأو معاهد اأو منظمات  يف جمال اإدارة البيئة اأو حمايتها، وهذه الإ�سهامات تتما�سى مع �سيا�سات اليون�سكو 	 

واأهدافها وغاياتها، وتربطها �سلة بالربامج التي ت�سطلع بها املنظمة يف هذا املجال، مثل البحوث اخلا�سة بالبيئة واملوارد الطبيعية، والرتبية والتدريب يف جمال البيئة.

ا�ستحثاث الوعي البيئي عن طريق اإعداد مواد واأن�سطة لالإعالم البيئي تهدف اإىل اإقامة مناطق حممية واإدارتها مثل: معازل املحيط احليوي، ومواقع الرتاث الطبيعي العاملي.	 
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1991

	معهد	البيئة	

بولية	فرياكوز

-	املك�شيك

1993

1995

	الربوف�شور	

	ج�ن	جينيك	

-	جمهورية	ال�شيك

ال�شلط�ت	امل�لوية	الق�ئمة	

على	اإدارة	املحمية	الطبيعية	

لبحرية	م�لوي	يف	اأفريقي�

199719992001

ق�شم	العلوم	البيئية	

لكلية	العلوم	بج�معة	

	الإ�شكندرية	

-	جمهورية	م�شر	العربية

	دائرة	حم�ية	الغ�ب�ت	

-	�شرييالنك�

موؤ�ش�شة	ت�ش�رلزداروين	

	-	جزيرة	ج�لب�جو�س	

-	الإكوادور

جمعية	ت�ش�د	

للمتطوعني	حلم�ية	

البيئة	-	جمهورية	ت�ش�د	

املوؤ�ش�ش�ت	والأفراد	

اللذين	منحوا	

اجل�ئزة	منذ	

اإن�ش�ئه�
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2009

هيئة	احلدائق	الوطنية	

)OAPN(	التي	ت�شرف	

عليه�	ق�شم	املن�طق	

الريفية	واملن�طق	

البحرية	بوزارة	البيئة	

-		الأ�شب�نية

2011

معهد	بحوث	الغ�ب�ت	-	

عب�دان	-	نيجريي�	

2013

الإدارة	الوطنية	حلم�ية	

الغ�ب�ت	ببولندا	ومنظمة	

حم�ية	احلي�ة	الربية	

املعر�شة	للخطر	بجنوب	

اأفريقي�	)بولندا	وجنوب	

اأفريقي�(.

20032005

	الربوفي�شور	

	بيرتجوه�ن	�شي			

-	الرنويج

مركز	علم	البيئة	ب�ملعهد	

الفنزويلي	للبحث	

العلمي	-	فنزويال

	الربف�شور	

اإرن�شتو	انكرلني-هوفليت�س	

-	املك�شيك

اإدارة	الر�شيف	البحري	

	املرج�ين	الكبري	

-	اأ�شرتالي�

2007

معهد	�شون	التنوع	

	البيولوجي	

-	اإثيوبي�

د.	جوليو�س	اأوزلين	

-	�شلوف�كي�
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عضويات ومناصب: 
العامة  املوؤمترات  يف  لل�سلطنة  الفاعل  للح�سور  كان 

�سرف  لنيل  كبرٌي  دوٌر  لليون�سكو  التنفيذية  واملجال�س 

والهيئات  اللجان  �سمن  املنا�سب  من  العديد  تقلد 

الفرعية لليون�سكو، و�ساعدها يف ذلك املكانة الرفيعة 

وال�سمعة الطيبة التي تتمتع بها ال�سلطنة على امل�ستوى 

الدويل يف خمتلف املجالت. وحيث اأن  لهذه املجال�س 

وتطويرها،  الدولية  التوجهات  بناء  يف  كبريا  تاأثريا 

الدويل، فمن  التعاون  الأولويات وتعزيز  وكذلك ر�سم 

�ساأن ذلك اأن ميّكن ال�سلطنة من القيام بدور فّعال يف 

والربامج  الأن�سطة  من  ت�ستفيد  ويجعلها  املجال  هذا 

التي تنفذها هذه املجال�س يف اإطار خططها التطويرية. 

تقّلدتها  التي  املنا�سب  بع�س  التايل  اجلدول  ويو�سح 

الفرعية  والهيئات  واللجان  املجال�س  يف  ال�سلطنة 

التابعة لليون�سكو: 

الفرتة	الزمنية اللجنة

1995-1991
املجل�س	التنفيذي	لليون�شكو

2003	-	1999

1995	-	1989
جلنة	الرتاث	الع�ملي

2005 –	2001

1993-1989
املجل�س	الدويل	لتن�شيق	برن�مج	الإن�ش�ن	واملحيط	احليوي	)م�ب(

2005 –	2001

1987 –	1985

جمل�س	مكتب	الرتبية	الدويل	لليون�شكو	)متد(

2001	-	1999

2003 –	2001

2015-	2013

2007	-	2003 املجل�س	الدويل	احلكومي	لربن�مج	اإدارة	التحولت	الجتم�عية	)مو�شت(

2003	-	1999

املجل�س	الدويل	للربن�مج	الدويل	لتنمية	الت�ش�ل
2007	-	2003

1991	-	1987

اللجنة	الدولية	احلكومية	للرتبية	البدنية	والري��شة

2003 –	1999

	1999-1995

املجل�س	الدويل	احلكومي	للربن�مج	الهيدرولوجي	الدويل

2015-2013

2017 –	2013 معهد	التخطيط	الرتبوي

2015-2012 برن�مج	املعلوم�ت	للجميع	)ايف�ب(

2013-2009 )IGBC(�البيولوجي	لأخالقي�ت	احلكومية	الدولية	اللجنة	ع�شوية

1991-1989

1999-2003ع�شوية	جلنة	املقر	لليون�شكو

2013-2009

اأول:	اللج�ن	التي	�ش�ركت	ال�شلطنة	يف	ع�شويته�:	

الدكتورة	فوزية	الف�ر�شية	وكيلة	وزارة	الرتبية	والتعليم	للتعليم	واملن�هج	)�ش�بق�ً(	

اأثن�ء	م�ش�ركته�	يف	اإحدى	جل�ش�ت	املجل�س	التنفيذي	لليون�شكو
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ث�ني�:	اللج�ن	التي	تراأ�شته�	ال�شلطنة:

الفرتة الزمنية اللجنة

1995 - 1989 رئي�س جلنة الرت�سيحات

1994 رئي�س اللجنة املالية والإدارية للمجل�س التنفيذي

1995 – 1993 رئي�س جلنة املنظمات غري احلكومية للمجل�س التنفيذي

2004 – 2002 رئي�س اللجنة ال�ست�سارية خلطة تنمية الثقافات العربية )اآرابيا(

1993 – 1992 رئي�س جمموعة 77

2004 – 1986

رئي�س املجموعة العربية

 2014

عام 2013 رئي�س املجموعة اخلليجية

عام 2013 )IODE( تر�سيح ال�سلطنة ملن�سب املن�سق الوطني لإدارة البيانات لعلوم املحيطات البحرية والرثوة ال�سمكية

قام املجل�س التنفيذي لليون�سكو بتن�سيب �سعادة الدكتور مو�سى بن جعفر بن ح�سن املندوب الدائم لل�سلطنة لدى اليون�سكو اآنذاك رئي�سًا للموؤمتر العام 

لليون�سكو، وذلك خالل الدورة الثالثة والثالثني للموؤمتر العام لليون�سكو، والتي عقدت يف العا�سمة الفرن�سية باري�س من 3 -21 اأكتوبر 2005م. وقد جاء 

انتخاب ال�سلطنة لرئا�سة الدورة تقديرًا جلهود ال�سلطنة و�سيا�ستها احلكيمة بقيادة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ــ حفظه اهلل 

ورعاه ــ يف تعزيز وتقوية اأوا�سر العالقات مع خمتلف الدول واحل�سارات والثقافات.

السلطنة تترأس أعمال الدورة الـــ33 للمؤتمر العام لليونسكو:
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مت انتخاب ال�سلطنة ملن�سب اأحد نواب الرئي�س ممثاًل عن املنطقة العربية للموؤمتر 

العام يف الدورة احلادية والثالثني للموؤمتر العام لليون�سكو عام 2001، وكذلك يف 

الدورة ال�سابعة والثالثني للموؤمتر العام لليون�سكو عام 2013م.       

والتعليم  الرتبية  وزيرة  ال�سيبانية  اأحمد  بنت  مديحة  الدكتورة  معايل  اختيار  مت 

جمل�س  لع�سوية  والعلوم-  والثقافة  للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة  رئي�سة   –
 2012/12/6 من  الفرتة  خالل  الرتبية  لتخطيط  الدويل  اليون�سكو  ملعهد  الإدارة 

اإىل 2016/12/6، والذي يحدد ال�سيا�سة العامة للمعهد وطبيعة اأن�سطته يف اإطار 

الأجل  متو�سطة  واخلطة  وامليزانية  الربنامج  يقر  كما  لليون�سكو،  العامة  ال�سيا�سة 

وي�سمن تنفيذ اأن�سطته.

اإدارة املعهد خالل الفرتة  اإدارة معهد اليون�سكو الدويل لالإح�ساء يف عدد من الدورات؛ حيث نالت ع�سوية جمل�س  مت اختيار ال�سلطنة لع�سوية جمل�س 

2003-2005، كما نالت ال�سلطنة ع�سوية جمل�س اإدارة املعهد خالل الدورة 2009-2011 ومثل ال�سلطنة يف هذه الدورة �سعادة/ طالل بن �سليمان الرحبي، 

ثم اأعيد تر�سيحه خالل الدورة التالية 2011-2013 لي�سغل من�سب النائب الأول لرئي�س جمل�س الإدارة، وانتخبت ال�سلطنة لع�سوية جمل�س اإدارة املعهد مرة 

اأخرى يف الدورة 2013-2015م، ومثّل ال�سلطنة فيها �سعادة الدكتور/ خليفة بن عبداهلل الربواين الرئي�س التنفيذي للمركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.    

السلطنة أحد نواب الرئيس ممثاًل عن المنطقة العربية 

عضوية مجلس اإلدارة لمعهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربية

عضوية مجلس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء

معايل الدكتورة مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية وزيرة الرتبية والتعليم- رئي�سة 

اللجنة ترتاأ�س اإحدى اجلل�سات خالل الدورة ال�سابعة والثالثون للموؤمتر العام 

لليون�سكو عام 2013م.



37

على اإن�شاء اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية  والثقافة والعلوم

بعض الفعاليات العمانية التي أقيمت في مقر اليونسكو والمؤسسات الثقافية بباريس:

ا�ســــــــــم الفعاليــــــــــــة  التاريــــــــــخ

معر�س تطوير الرتبية يف �سلطنة عمان اأكتوبر 1986

معر�س تطوير الرتبية والرتاث العماين اأبريل 1987م

معر�س ح�سارة وتراث عمان مايو 1989م

معر�س ال�سور الفوتوغرافية- مبنا�سبة زيارة جاللة ال�سلطان ملقر اليون�سكو يونيو 1989م

معر�س)عمان برها وبحرها ... تراث وتاريخ( مايو 1991م

معر�س)البحث عن ال�سندباد( مايو 1992

الحتفال بالذكرى الع�سرين لتفاقية الرتاث العاملي نوفمرب 1992

معر�س عمان واليون�سكو: ح�سارة وتنمية  مايو 1995

معر�س)اإ�سراقة من عمان( للفنانني الت�سكيليني العمانيني يونيو 1998م

معر�س) قرم – عمان( يونيو 1999م

معر�س  pons مبنا�سبة العيد الوطني الثالثني نوفمرب 2000م

املعرو�سات الف�سية لعام الأمم املتحدة للحوار بني احل�سارات  اأكتوبر / نوفمرب2001م

معر�س الوطن العربي .. تراث وح�سارة اأبريل 2003م

عام  مدير  مات�سورا  كيوت�سريو  معايل  يهدي  اآنذاك  والتعليم  الرتبية  وزير  ال�سليمي  �سعود  بن  يحيي  معايل 

اليون�سكو �سورة تذكارية للموؤمتر الدويل حول تطوير التعليم الثانوي 

اأكتوبر 2003م

معر�س �سور واأفالم عمان  فرباير 2005م

ندوة اخلليل بن اأحمد الفراهيدي )مبنا�سبة م�سقط عا�سمة الثقافة العربية( 2006

الأيام العمانية الثقافية يناير 2012

ندوة الأثار العمانية �سبتمرب 2012
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• قام معايل الدكتور اأحمد خمتار اأمبو املدير العام لليون�سكو بزيارتني ر�سميتني لل�سلطنة وذلك يف يناير 1979م 
ونوفمرب 1986م، كانت الأخرية م�ساركة منه يف حفل افتتاح جامعة ال�سلطان قابو�س.

مع�يل	الدكتور	اأحمد	خمت�ر	اأمبو	املدير	الع�م	لليون�شكو

)1987	-	1974(

• قام معايل الدكتور فيديريكو مايور املدير العام لليون�سكو باأربع زيارات ر�سمية لل�سلطنة، كانت الأوىل يف الفرتة من 14 
اإىل 17 فرباير 1989م، ت�سرف فيها مبقابلة جاللة ال�سلطان يف املخيم ال�سلطاين بنزوى. بينما كانت الثانية يف الفرتة 

من 18 اإىل 19 نوفمرب 1990م وكانت مبنا�سبة و�سول ال�سفينة العمانية )فلك ال�سالمة( اإىل �ساللة وم�سقط خالل 

القيام برحلة طريق احلرير البحرية ، والتي تبنت اليون�سكو فكرة م�سروعها عام 1988م يف نطاق العقد العاملي للتنمية 

الثقافية. يف حني كانت الزيارة الثالثة يف الفرتة من 18 اإىل 21  نوفمرب 1993م، وقام خاللها بت�سليم جاللة ال�سلطان 

قابو�س بن �سعيد املعظم ــ حفظه اهلل ورعاه - و�سام اليون�سكو مبنا�سبة الذكرى الأربعني لإعالن النداء العاملي حلقوق 

الإن�سان. اأما الزيارة الرابعة فقد جاءت مبنا�سبة افتتاح م�سرح ح�سن الفليج، خالل الفرتة من 2 اإىل 3 اأكتوبر 1999م، 

وبهذه املنا�سبة قدم جاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم ــ حفظه اهلل ورعاه ــ و�سام عمان املدين اإىل معايل الدكتور 

فيديريكو مايور؛ وذلك تقديرا من جاللته للعالقات املتميزة التي جتمع بني ال�سلطنة واليون�سكو.

مع�يل	الدكتور	فيديريكو	م�يور	املدير	الع�م	لليون�شكو

)1999	-	1987(

زيارات مسؤولين من  اليونسكو للسلطنة:
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• قام معايل كوي�سريو مات�سورا املدير العام لليون�سكو بزيارة ال�سلطنة خالل الفرتة من 17 اإىل 18 مار�س 2001م مبنا�سبة 
انعقاد املوؤمتر الدويل حول اجلامعة يف القرن احلادي والع�سرين. كما زار معاليه ال�سلطنة يف الفرتة من 20 اإىل 23 دي�سمرب 

2002 مبنا�سبة انعقاد املوؤمتر الدويل للتعليم الثانوي من اأجل م�ستقبل اأف�سل..التوجهات والتحديات والأولويات.

مع�يل	كوي�شريو	م�ت�شورا	املدير	الع�م	لليون�شكو	

)2009	-	1999(

• قامت  معايل اإيرينا بوكوفا املديرة العامة احلالية لليون�سكو بزيارة اإىل ال�سلطنة خالل الفرتة من 24 اإىل 26 يناير 2011م؛ 
وذلك مبنا�سبة انعقاد موؤمتر الرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة لدعم التنوع الثقايف والبيولوجي والذي عقد يف العا�سمة م�سقط. 

كما قامت معاليها بزيارة اإىل ال�سلطنة بتاريخ 16 دي�سمرب 2012م، وت�سرفت خاللها بلقاء ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان 

قابو�س بن �سعيد املعظم ببيت الربكة. كما قامت معايل بوكوفا بزيارة لل�سلطنة خالل �سهر مايو 2014م للم�ساركة يف الجتماع 

العاملي حول التعليم للجميع والذي عقد  بفندق ق�سر الب�ستان مب�سقط.

مع�يل	اإيرين�	بوكوف�	املديرة	الع�مة	لليون�شكو	

)منذ	2009(
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زيارات مسؤولي الهيئات والمجالس 
الفرعية لليونسكو للسلطنة:

قام عدد من م�سوؤويل الهيئات الفرعية لليون�سكو بزيارات لل�سلطنة، ومن هذه الزيارات:

زيارة هندريك فان مدير املعهد الدويل لالإح�ساء باليون�سكو يف ابريل عام 2012م.- 

زيارة كليمونتينا �سيداو مديرة مكتب الرتبية الدويل بجنيف عام يف مايو 2013م.- 

زيارة خليل حم�سي مدير املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي يف اليون�سكو يف مايو 2013م.- 

زيارة املمثل الأمريكي فور�ست وايتكري �سفري اليون�سكو للنوايا احل�سنة لل�سالم وامل�ساحلة يف مار�س 2012م.- 

الفرتة -  لل�سلطنة خالل  باليون�سكو،  الإ�سرتاتيجي  التخطيط  برامج مبكتب  باتري�سيا �سايف اخت�سا�سية  زيارة 

من 9-11 دي�سمرب 2012 ملتابعة مراحل تنفيذ املركز الوطني لالإنذار املبكر من الكوارث الطبيعية بال�سلطنة.

زيارة �سعادة الدكتورة اآن باوليني مديرة مكتب اليون�سكو الإقليمي بالدوحة، لل�سلطنة يف ابريل 2014م، والتقت بعدد - 

من امل�سوؤولني باملوؤ�س�سات ذات العالقة باهتمامات اليون�سكو.

 زيارة الدكتور حممد عياد رئي�س اللجنة الدولية للماب يف مهمة ر�سمية لل�سلطنة لالطالع على املواقع الطبيعية - 

التي يتوقع اإدراجها �سمن قائمة الرتاث العاملي بال�سلطنة وذلك خالل الفرتة 12-15 فرباير 2001م.

زيارة الدكتور قا�سم بن �سالح مدير مكتب اليون�سكو الإقليمي لل�سلطنة يف الفرتة من 20-22 مايو 1997م، - 

حل�سور موؤمتر املياه.

والثقافة خالل -  الرتاث  وزارة  من  بدعوة  باليون�سكو  الطبيعية  احلياة  ق�سم  مدير  دور�ست  فان  الدكتور  زيارة 

األقى  بال�سلطنة، كما  الأثرية والطبيعية  املواقع  الفرتة من 19-24 مار�س 1994م، وقام بالطالع على بع�س 

حما�سرة بعنوان “اتفاقية اليون�سكو للرتاث العاملي وحماية تراث الب�سرية الثقايف والطبيعي”.  

مع�يل	الدكتورة	مديحة	بنت	اأحمد	ال�شيب�نية	وزيرة	الرتبية	والتعليم	-	رئي�شة	

اللجنة	لدى	ا�شتقب�له�	مدير	املعهد	الدويل	لالإح�ش�ء	ع�م	2012
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زيارة عام 2004زيارة عام 2013

زيارات المندوبين الدائمين لدى اليونسكو للسلطنة:

نظم الوفد الدائم ل�سلطنة عمان لدى اليون�سكو بالتن�سيق مع اللجنة الوطنية رحالت �سياحية ثقافية لأع�ساء رابطة املندوبني الدائمني لدى 

اليون�سكو، وذلك خالل الأعوام 2004 و2007 و2009 و2013.  �سارك يف هذه الرحالت جمموعة من ال�سفراء املندوبني الدائمني لدى اليون�سكو 

وكبار م�سوؤويل اليون�سكو، وذلك يف اإطار تعزيز التعاون وال�سراكة القائمة بني ال�سلطنة واليون�سكو، وتندرج هذه الزيارات  �سمن برنامج التعاون 

الثقايف والإعالمي بني اجلانبني.  وقد ت�سمن برنامج الزيارات لقاءات مع كبار امل�سوؤولني العمانيني والعديد من الأن�سطة والزيارات ال�سياحية 

اإىل اأبرز املعامل الرتاثية والثقافية العمانية.
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»كل الإجالل جلاللة ال�سلطان قابو�س، الإن�سان العظيم والزعيم العاملي والقائد احلكيم. وكل الإكبار لعمان: الفن والتاريخ واحلا�سر واحل�سارة، والأ�سالة واملعا�سرة«.

من	كلمة	مع�يل	فيديريكو	م�يور	اأثن�ء	افتت�ح	ح�شن	الفليج

)اأكتوبر،	1999(

بعض المشاريع الدائمة مع منظمة اليونسكو:

1.	افتت�ح	م�شروع	ح�شن	الفليج:	

بح�سور معايل فيديريكو مايور مدير عام منظمة اليون�سكو مت افتتاح ح�سن الفليج يف اأكتوبر عام 1999 بولية بركاء، حيث مت تاأهيل احل�سن ليكون امل�سرح الأول من نوعه على 

م�ستوى املنطقة، ومت جتهيزه باأحدث الأنظمة والتقنيات ال�سوتية وال�سوئية لإقامة فعاليات فنية وثقافية ت�ساهم يف تن�سيط ال�سياحة بال�سلطنة، ولإقامة اأن�سطه تعزز التوا�سل بني 

احل�سارات وال�سعوب، ولإتاحة فر�سة لو�سائل الإعالم املحلية والدولية لت�سوير واإعداد برامج تلفزيونية واإعالمية تخدم الأن�سطة الثقافية والفنية يف ال�سلطنة.
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2.	كر�شي	اليون�شكو	للتقني�ت	احليوية	البحرية

مت اإن�ساء كر�سي اليون�سكو للتقنية احليوية البحرية بجامعة ال�سلطان قابو�س خالل عام 2004م، برئا�سة اأ. د. ب�ّسـام �سـو�سـي، ومن اأهم اأهداف الكر�سي اإجراء البحوث العلمية املتقدمة 

واإدخال تقنيات جديدة يف جمال التقنية احليوية البحرية، بالإ�سافة اإىل بناء القدرات للكوادر الوطنية. وخالل الفرتة الزمنية الق�سرية التي م�ست على اإن�ساء الكر�سي مت حتقيق 

الإقليمية  قابو�س واجلامعات  ال�سلطان  والدولية بني جامعة  املحلية  العالقات  وتنمية  العمل  واملوؤمترات وحلقات  والأكادميية  البحثية  اأ�سعدة منها:  الإجنازات على عدة  الكثري من 

والعاملية.

3.	اللجنة	الوطنية	لأخالقي�ت	البيولوجي�

وهي برئا�سة رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س وع�سوية عدد من اجلهات املعنية، وتعمل على اإن�ساء قاعدة بيانات لأخالقيات البيولوجيا، ودرا�سة ق�سايا اأخالقيات البيولوجيا املتعلقة 

بالتطورات يف جمالت العلوم والتكنولوجيا بالإ�سافة اإىل الدرا�سات املتعلقة باجلوانب الجتماعية والإن�سانية للحياة. كما تعمل على �سياغة خطة وطنية ملراقبة وترية التقدم يف جمال 

البيولوجيا والطب مع اعتماد �سيا�سة وطنية للتعامل مع اآثارها الأخالقية على املجتمع، مع احلر�س على  ن�سر الوعي حول اأخالقيات البيولوجيا على ال�سعيد الوطني. كما حتر�س 

اللجنة على تعزيز التوا�سل وتبادل اخلربات بني اللجان الوطنية لأخالقيات البيولوجيا يف البلدان ال�سقيقة وال�سديقة.

	)IHP(	الدويل	الهيدرولوجي	للربن�مج	الدولية	اللجنة	برن�مج	عمل	تعزيز	4.

يركز هذا الربنامج على تقدمي الدعم املنا�سب للدول الأع�ساء من خالل تطوير ال�سيا�سات والنظم املتعلقة باإدارة اأنظمة موارد املياه املختلفة، �سواء كانت مياه حملية اأو عابرة للحدود. 

ومن �سمن مبادرات ال�سلطنة ممثلة يف وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه، يف هذا املجال اإن�ساء اللجنة الوطنية للربنامج الهيدرولوجي الدويل التي تعنى باملتابعة وال�ستفادة من 

برامج IHP يف جمال اإدارة موارد املياه. 

5.		احلد	من	خم�طر	الكوارث	الطبيعية	والتخفيف	من	اآث�ره�

يرمي هذا الربنامج اإىل تقدمي الدعم الفني للدول الأع�ساء لتخاذ التدابري الكفيلة للحد من خماطر الكوارث، وذلك من خالل اإن�ساء مراكز لالإنذار املبكر، واإجراء درا�سات وبحوث 

لتطوير الأنظمة املائية يف املناطق املعر�سة للكوارث الطبيعية؛ لأجل احلد من اأخطار املياه. و�سعيا لن�سر الوعي عن خماطر الكوارث الطبيعية، بادرت اللجنة الوطنية يف ال�سنوات 

املا�سية بالحتفال باليوم العاملي للحد من املخاطر الطبيعية خالل اأكتوبر من كل عام.

	MAB	احليوي	واملحيط	الإن�ش�ن	برن�مج	6.

من اأهم ما يركز فيه عليه الربنامج ت�سجيع الدول الأع�ساء على العمل بتو�سيع نطاق املحميات الطبيعية بغية احلفاظ على البيئة وحماية التنوع الإحيائي، كما يرمي اإىل ت�سجيع العلماء 

ال�سباب على عمل درا�سات وبحوث يف هذا املجال من خالل تخ�سي�س املنح البحثية لليون�سكو. واجلدير بالذكر اأنه يوجد يف ال�سلطنة حاليا 14 حممية طبيعية، كما مت حتديد 70موقعًا 

من قبل وزرة البيئة وال�سوؤون املناخية لدرا�ستها ليت�سنى الإعالن عنها كمحميات طبيعية. 
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7.	�شجل	ذاكرة	الع�مل

يعترب برنامج �سجل ذاكرة العامل من برامج اليون�سكو املهمة يف جمال حفظ الرتاث الوثائقي. وقد اأدركت ال�سلطنة تلك الأهمية؛ حيث مت يف العام 2012م اإ�سدار القرار 

الوزاري رقم )2012/165م( من وزارة الرتاث والثقافة بت�سكيل الفريق الوطني ملتابعة اأعمال �سجل ذاكرة العامل، حيث مت حتديد اخت�سا�سات الفريق والتي حددت بالتف�سيل اآليات 

عمل الفريق والقواعد القانونية املتبعة يف تي�سري اأعماله. وفى هذا ال�سدد مت تر�سيح ملفي »امل�سحف العماين« لعبداهلل بن ب�سري ال�سحاري ، و»جمموعة وثائق الأفالج العمانية« للفرتة 

)2013-2014م( وذلك بالتعاون مع باقي املوؤ�س�سات املعنية بحفظ الرتاث الوثائقي العماين، وذلك بغر�س اإدراجها على �سجل ذاكرة العامل.

ان�سمت ال�سلطنة اإىل عدد من الإتفاقيات الدولية التي ترعاها اليون�سكو ومنها:

•  اتفاقية حماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع م�سلح، 1977م.	

• اتفاقية ب�ساأن ا�سترياد املواد الرتبوية والعلمية والثقافية، 1977م.	

• اتفاقية ب�ساأن التدابري الواجب اتخاذها حلظر ومنع ا�سترياد و ت�سدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري م�سروعة، 1978م.	

• اتفاقية حلماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي، 1981م.	

• اتفاقية ب�ساأن العرتاف بدرا�سات التعليم العايل و�سهاداته ودرجاته العلمية يف الدول املنتمية اإىل منطقة اأوروبا، 1982م.	

• اتفاقية ب�ساأن التعليم التقني و املهني، 1991م.	

• اتفاقية ب�ساأن �سون الرتاث الثقايف غري املادي، 2005م.	

• اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اأ�سكال التعبري الثقايف، 2007م.	

• التفاقية الدولية ملكافحة املن�سطات يف جمال الريا�سة، 2007م.	

• اتفاقية ب�ساأن توزيع الإ�سارات احلاملة للربامج املر�سلة عرب التوابع ال�سناعية، 2007م.	

• الت�سديق على الربتوكول الثاين لتفاقية لهاي لعام 1954 ب�ساأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع م�سلح، 2011م.	

• اتفاقية الأرا�سي الرطبة، 2013م.	

بعض االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطنة:
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مذكرات التفاهم الموقعة مع اليونسكو:

• مذكرة تفاهم مع وزارة 	

الرتبية والتعليم مت توقيعها 

يف عام 2002 على هام�س 

املوؤمتر الدويل للتعليم 

الثانوي. 

• مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والت�سالت مت توقيعها يف عام 2009 حول اإن�ساء م�سروع نظام الإنذار املبكر باملخاطر املتعددة وذلك بتزويد ال�سلطنة عن طريق اللجنة 	

الدولية احلكومية لعلوم املحيطات بالتفا�سيل الفنية وتقدمي اخلربة ال�ست�سارية يف عملية تاأ�سي�س البنية الأ�سا�سية مل�سروع نظام الإنذار املبكر. كما قدمت اليوني�سكو يف 

املرحلة الأوىل التخطيط وامل�سورة الالزمة يف تدريب كوادر وطنية متخ�س�سة للعمل يف ت�سغيل امل�سروع وعمل املواد التثقيفية للتوعية العامة عن طريق تنظيم حلقات 

تدريبية وحلقات عمل لتدريب املعنيني علي كيفية التاأهب ملواجهة الكوارث الطبيعية باإ�ستخدام اأف�سل املمار�سات العلمية املعمول بها يف هذا اخل�سو�س.

• مذكرة تفاهم مع وزارة الرتبية والتعليم مت توقيعها يف 	

عام 2011 على هام�س موؤمتر الرتبية من اأجل التنمية 

امل�ستدامة لدعم التنوع الثقايف والبيولوجي. 

امل�شدر:	مكتبة	ال�شور	-	وزارة	الرتبية	والتعليم

امل�شدر:	مكتبة	ال�شور	-	وزارة	الرتبية	والتعليم



46

8.	املواقع	العم�نية	امل�شجلة	على	لئحة	الرتاث	الع�ملي	لليون�شكو	

حظيت ال�سلطنة حتى الوقت احلايل 2014 بت�سجيل عدد من مفردات تراثها املادي وغري املادي يف قائمة الرتاث العاملي.  والقائمة 

التالية تو�سح اأهم املواقع والرموز العمانية امل�سجلة يف قائمة الرتاث العاملي : 

اأوًل الرتاث الثقايف املادي:-

1	 قلعة	بهال	)1987(: يقع هذا املوقع الأثري بولية بهال باملنطقة الداخلية حيث تقف القلعة ال�ساخمة وجدرانها واأبراجها .

والطوب الذي بنيت به والأ�سا�س ال�سخري الذي بنيت عليه، وال�سور ال�سخم الذي يلفها بطول 12 كم، واأبراج مراقبة 

تزيد على 40 برجًا. كما يوجد مبقربة من القلعة امل�سجد اجلامع ومدار�س القراآن الكرمي وبيوت طينية واأفالج، و�سوق 

تقليدي ، وم�سنع للفخار. كل ذلك يجعل من هذا املوقع فريدًا من نوعه، ورمزا للقوة والعظمة يف ذلك الزمان، مما اأّهله 

ليكون اأول موقع عماين اأثري يتم اإدراجه يف قائمة الرتاث العاملي عام 1987م.

2	 بارزا . منوذجا  عربي  بولية  الظاهرة  مبنطقة  والعني  واخلطم  بات  مواقع  تعترب   : 	)1988( والعني	 واخلطم	 ب�ت	 مواقع	

مل�ستوطنات الألف الثالث قبل امليالد ب�سلطنة عمان، لكونها ت�سم اأكرب جتمع لالأبراج واملقابر الأثرية املميزة لهذه احلقبة، 

العاملي  الرتاث  جلنة  اأدرجتها  ال�ستثنائية  القيمة  ومعايري  وال�سالمة  الأ�سالة  ل�سروط  م�ستوٍف  اإن�ساين  كرتاث  ولأهميتها  

التابعة ملنظمة اليون�سكو �سمن مواقع الرتاث الثقايف العاملي عام 1988 م. 

3	 مواقع	اأر�س	اللب�ن	)2000(	:	اإن التوا�سل احل�ساري بني ال�سرق والغرب والذي كان لعمان الدور البارز فيه من خالل جتارة .

اللبان يعترب ر�سيدًا اإن�سانيًا �سجع حكومة ال�سلطنة على �سيانة وتاأهيل املواقع الأثرية والطبيعية املرتبطة بهذه التجارة ، حيث 

مت ت�سجيل اأربعة مواقع مبحافظة ظفار يف قائمة الرتاث العاملي عام 2000 حتت اإ�سم موقع اأر�س اللبان وهي : وادي دوكة، 

و�س�سر )وبار(، والبليد، وخور روري )�سمهرم(.
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4	 نظ�م	الري	ب�لأفالج	)2006(	:	اعرتافا بالإبداع الهند�سي املتميز الذي برع فيه العمانيون الأوائل يف بناء الأفالج ، فقد اأقرت .

جلنة الرتاث العاملي التابعة ملنظمة اليون�سكو عام 2006، اإدراج خم�سة من الأفالج العمانية �سمن لئحة الرتاث العاملي وهي: 

فلج دار�س بولية نزوى، وفلج امللكي بولية اإزكي، وفلج اجليلة بولية �سور وفلج املي�سر بولية الر�ستاق اإىل جانب فلج اخلطمني 

بنيابة بركة املوز، وهو ما يعد اإجنازا كبريا يتحقق لل�سلطنة على ال�سعيد العاملي. 

ثانيًا: الرتاث الثقايف غري املادي:-

ويف جمال الرتاث الثقايف غري املادي، مت حتى الآن ت�سجيل بع�س رموز الرتاث العماين غري املادي يف القائمة التمثيلية  العاملية للرتاث 

غري املادي  باليون�سكو ومن اأهمها:  فن الربعة )2010(، وفن العازي )2012(، كما مت ت�سجيل فن “التغرود” كرتاث م�سرتك بني �سلطنة 

عمان ودولة الإمارات العربية املتحدة )2012(. والعمل جاٍر لإعداد  ملفات  جديدة  م�سرتكة بني �سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية 

املتحدة وبع�س دول جمل�س التعاون وهي ملفات: العيالة، والقهوة العربية، واملجال�س.



48



49

على اإن�شاء اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية  والثقافة والعلوم

المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
»ISESCO اإليسيسكو«
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      ت�سمنت املادة )1( من البند )1( من ميثاق الإي�سي�سكو باأن “ تن�سئ الدول الأع�ساء جلانا وطنية للرتبية والعلوم والثقافة تقوم بتوطيد �سالت التعاون بني املنظمة وبني 

كما اأكدت املادة )2( على حق الهيئات التي تعمل يف ميادين الرتبية والعلوم والثقافة والت�سال بالرتباط باملنظمة الإ�سالمية  الوزارات والهيئات والأفراد يف الدول الأع�ساء”. 

�سواء كانت حتمل ا�سم هيئة اأو موؤ�س�سة اأو مركز. ون�ست املادة )3( على اأن “للمنظمة اأن تر�سل ممثال عنها حل�سور اجتماعات املجال�س العمومية لهذه الهيئات ل�سمان التن�سيق 

وعدم التعار�س بني ن�ساطها و�سيا�سة  املنظمة وم�سروعاتها ..”.

  من ميثاق اإليسيسكو

نبذة عن المنظمة:
      اأن�سئت املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة بقرار من موؤمتر القمة الإ�سالمي الثالث مبكة املكرمة يف 25 - 28 يناير 1981م، �سمن العمل الإ�سالمي امل�سرتك، 

ومقرها يف العا�سمة املغربية  الرباط. وتهدف املنظمة اإىل تقوية التعاون وت�سجيعه وتعميقه بني الدول الأع�ساء يف جمالت الرتبية والعلوم والثقافة والت�سال وتدعيم التفاهم 

بني ال�سعوب يف الدول الأع�ساء وخارجها، بالإ�سافة اإىل التعريف بال�سورة ال�سحيحة لالإ�سالم والثقافة الإ�سالمية، وت�سجيع احلوار بني احل�سارات والثقافات والأديان، والعمل 

على ن�سر القيم الإ�سالمية ال�سمحة، واملتمثلة يف ثقافة العدل وال�سالم ومبادئ احلرية وحقوق الإن�سان، وفقًا للمنظور احل�ساري الإ�سالمي. ويراأ�س املنظمة حاليا معايل الدكتور 

عبدالعزيز بن عثمان التويجري.
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سلطنة عمان اإليسيسكو:
ان�سمت ال�سلطنة اإىل الإي�سي�سكو يف 5 يونيو 1982م ، ويف �سياق التعاون القائم بني ال�سلطنة واملنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة؛ فاإن هنالك العديد من الربامج الثقافية 

والرتبوية والعلمية امل�سرتكة التي حتر�س ال�سلطنة على امل�ساركة فيها �سواء من خالل املنظمة الأم اأو مكتب املنظمة الإقليمي بال�سارقة.

عام  كمدير  الحجرية  أمينة  الدكتورة  اختيار 

مساعد لإليسيسكو)2017-2014(
انتخبت الدكتورة اأمينة بنت عبيد احلجرية لتويل من�سب املدير 

والثقافة،  والعلوم  للرتبية  الإ�سالمية  للمنظمة  امل�ساعد  العام 

مت  وقد  باملنظمة.  الأع�ساء  الدول  من  مر�سحني   )7( بني  من 

انتخابها يف القرتاع ال�سري الذي اأجري يف ختام اأعمال الدورة 

عقدت  التي  لالإي�سي�سكو  التنفيذي  للمجل�س  والثالثني  الرابعة 

اأكتوبر 2013،  مبقر املنظمة الدائم بالرباط يف الفرتة من 7- 8 

الرفيع  املن�سب  بهذا  لتفوز  العمانية  للمر�سحة  دولة   )29( و�سوتت 

ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

عضويات ومناصب:

الع�شوي�ت

ع�شوية	املجل�س	التنفيذي	للمنظمة	منذ	اإن�ش�ئه�.1

ع�شوية	جلنة	املراقبة	امل�لية	لل�شنوات	2001م	و2004م.	2

3
العلوم	 ا�شرتاتيجية	 لتنفيذ	 ال�شت�ش�ري	 املجل�س	 ع�شوية	

والتكنولوجي�	والإبتك�ر	يف	البلدان	الإ�شالمية	ع�م	2008م.

4
الإ�شرتاتيجية	 بتنفيذ	 املكلف	 الإ�شت�ش�ري	 املجل�س	 ع�شوية	

الثق�فية	للع�مل	الإ�شالمي	2014م.

5
الإ�شالمي،	ممثلة	يف	ج�معة	 الع�مل	 ع�شوية	احت�د	ج�مع�ت	

ال�شلط�ن	ق�بو�س	وكلية	مزون.
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زيارات مسؤولي اإليسيسكو للسلطنة:

اإىل  زيارات  بعدة  املنظمة  عام  مدير  التويجري  عثمان  بن  العزيز  عبد  الدكتور  معايل  قام 

اللجنة  بروؤ�ساء  خاللها  التقى   ،1991 نوفمرب  يف  املن�سب  هذا  رئا�سة  توليه  منذ  ال�سلطنة 

اأحمد  بنت  مديحة  الدكتورة  معايل  التقى  مايو 2014م، حيث   25 اآخرها يف  كان  الوطنية، 

ال�سيبانية وزيرة الرتبية والتعليم رئي�سة اللجنة، ومت خالل املقابلة ا�ستعرا�س اأوجه التعاون 

امل�سرتك بني وزارة الرتبية والتعليم واملنظمة الإ�سالمية يف جمالت الرتبية والثقافة والعلوم 

و�سبل تعزيزها.

 قام �سعادة الدكتور/ هادي عزيز زاده - م�ساعد مدير عام املنظمة الإ�سالمية 

اأغ�سط�س  يف  ال�سلطنة   اإىل  بزيارة  )الإي�سي�سكو(   والثقافة  والعلوم  للرتبية 

2006م،  للم�ساركة يف الندوة الدولية حول احلوار بني احل�سارات والثقافات 

والتي عقدت بولية نزوى.

قام �سعادة الدكتور عبيد �سيف الهاجري مدير مكتب الإي�سي�سكو الإقليمي بال�سارقة بزيارة 

لل�سلطنة عام 2005 حل�سور الجتماع الثالث ع�سر لالأمناء العاميني باللجان الوطنية العربية 

وذلك  2014م،  عام  �سبتمرب  يف  لل�سلطنة  اأخرى  بزيارة  قام  كما  والعلوم،  والثقافة  للرتبية 

غري  الثقايف  للرتاث  القانونية  املفهومية  تعزيز  حول  الإقليمية  الندوة  افتتاح  حفل  حل�سور 

املادي يف الدول العربية خالل الفرتة من 8-10 �سبتمرب 2014م. وزار خاللها مقر الأمانة 

العامة للجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم، ومت ا�ستعرا�س اأوجه التعاون املختلفة 

بني اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم واملكتب الإقليمي لالإي�سي�سكو بال�سارقة 

و�سبل دعمها وتعزيزها.

امل�شدر:	مكتبة	ال�شور	-	وزارة	الرتبية	والتعليم
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نزوى عاصمة الثقافة اإلسالمية 2015
 يف اإطار برنامج عوا�سم الثقافة الإ�سالمية الذي ت�سرف عليه الإي�سي�سكو، منذ اأن اعتمده املوؤمتر الإ�سالمي الرابع لوزراء الثقافة املنعقد يف اجلزائر العا�سمة �سنة 2004م، والذي 

يهدف اإىل جتديد عطاء احل�سارة الإ�سالمية، والتعريف بتـراثها الفكري والعلمي والثقايف، واإنعا�س الذاكرة التاريخية لل�سعوب الإ�سالمية لتقوية الهمم وحفز العزائم والدفع بها نحو 

ربط احلا�سر باملا�سي، من خالل ال�سعي احلثيث اإىل تطوير الثقافة وت�سجيع الإبداع الأدبي والفني، والتفوق يف حقول العلم واملعرفة، ا�ستئنافـًا لدورٍة ح�ساريٍة جديدٍة تـعيد لالأمة 

الإ�سالمية مكانتـها الالئقة بها بني الأمم.

 قرر املوؤمتر الإ�سالمي الثامن لوزراء الثقافة يف ختام اأعماله باملدينة املنورة اختيار مدينة نزوى عا�سمة للثقافة الإ�سالمية لعام 2015. وقد جاء اختيار نزوى لالحتفاء بها كعا�سمة 

للثقافة الإ�سالمية تقديرا للدور العماين التاريخي يف ن�سر الإ�سالم، واإبرازًا لإ�سهامات ال�سلطنة التاريخية واملعا�سرة يف اإثراء حوار احل�سارات الإ�سالمية والعربية، وكذلك لدورها يف 

الدعوة اإىل ن�سر وتر�سيخ ثقافة الت�سامح، وقد اأعدت اللجنة التح�سريية لهذه الحتفالية برناجمًا حافاًل بالعديد من الأن�سطة واملعار�س وامللتقيات على امل�ستويات الثالثة حمليا واإقليميا 

ودوليا.
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م�شقط	ع��شمة	الثق�فة	العربية	2006
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المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
»ALECSO األلكسو«
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هدف املنظمة العربية للرتبية والثاقفة والعلوم )الألك�سو( هو التمكني للوحدة الفكرية بني اأجزاء الوطن العربي عن طريق الرتبية والثقافة والعلوم ورفع امل�ستوى الثقايف يف هذا 

الوطن حتى يقوم بواجبه يف متابعة احل�سارة العاملية وامل�ساركة الإيجابية فيها.

وقد ن�ست املادة الثانية من د�ستور املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم على “اأن ت�سمل ع�سوية جامعة الدول العربية احلق يف ع�سوية املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

كما ت�سمنت املادة )7( من د�ستور املنظمة على “اأن توؤلف جلان  والعلوم )الألك�سو( ، ويحق للبالد العربية من غري اأع�ساء اجلامعة العربية اأن تطلب الن�سمام م�ستقبال”. 

وطنية لكل دولة ع�سو لتنظيم التعاون مع املنظمة”.

    املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )الألك�سو( هي منظمة متخ�س�سة، مقرها تون�س، وتعنى بتطوير الأن�سطة املتعلقة مبجالت الرتبية والثقافة والعلوم على م�ستوى 

الوطن العربي. وقد اأن�سئت املنظمة بتاريخ 25 يوليو 1970.

  وتعمل املنظمة على تن�سيق اجلهود العربية يف ميادين الرتبية والثقافة والعلوم، والنهو�س باللغة العربية والتعليم والثقافة وذلك بالتعاون مع الدول الأع�ساء، وت�سجيع البحث 

العلمي يف البالد العربية، والعمل على اإيجاد هيئة من الباحثني، واقرتاح املعاهدات وجمع املعلومات واحلقائق والبيانات اخلا�سة بتنفيذ املعاهدات الرتبوية والثقافية والعلمية 

والفنية التي تربم بني البالد العربية، وامل�ساعدة على تبادل اخلربات واخلرباء واملعلومات والتجارب الرتبوية والثقافية والعلمية والإعالمية والدعم الفني وتن�سيق هذا التبادل، 

وامل�ساهمة يف احلفاظ على املعرفة وتقدمها ون�سرها. ويراأ�س املنظمة حاليًا معايل الدكتور عبداهلل حمد حمارب.

من دستور األلكسو:

نبذة عن المنظمة:
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سلطنة  عمان و األلكسو:

ان�سمت ال�سلطنة اإىل الألك�سو يف يونيو عام 1973م، ويف �سياق التعاون القائم بني ال�سلطنة 

الثقافية  الربامج  من  العديد  هنالك  فاإن  والعلوم؛  والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة 

التي  املخطوطات  كدورات  التدريبية  والدورات  الفكرية،  امللتقيات  مثل:  فيها  امل�سرتكة 

ينظمها معهد املخطوطات العربية التابع للمنظمة، وفعاليات عوا�سم الثقافة العربية، 

العربية يف عام 2006م،  وكذلك  الثقافة  ب�سرف عا�سمة  وقد حظيت مدينة م�سقط 

الرتويج املتبادل للجوائز الثقافية والعلمية �سواًء اجلوائز العمانية كجائزة ال�سلطان 

الوطن  م�ستوى  على  بتعميمها  املنظمة  تقوم  التي  والآداب  والفنون  للثقافة  قابو�س 

العربي، اأو جوائز املنظمة املختلفة كجائزة معهد البحوث والدرا�سات، واجلائزة 

اجلهات  على  لتعميمها  املختلفة  اجلوائز  من  وغريها  للرتاث،  الكربى  العربية  

املعنية بال�سلطنة. وحتر�س ال�سلطنة منذ ان�سمامها اإىل ع�سوية الألك�سو وب�سكل 

واجتماعات  لالألك�سو  العامة  املوؤمترات  اجتماعات  يف  امل�ساركة  على  دوري 

املجل�س التنفيذي.

منذ  الألك�سو،  عليه  ت�سرف  الذي  الإقليمية  الثقافية  العوا�سم  برنامج  اإطار  يف       

تاأ�سي�سه عام 1995 م، حيث جاءت فكرة امل�سروع خالل املوؤمتر العاملي حول ال�سيا�سات 

العاملي  العقد  اأقر  املك�سيك عام 1982، حني  املتحدة يف  الأمم  اأقامته  الذي  الثقافية 

يف اليون�سكو م�سروع اإطالق 
للتنمية الثقافية )1988-1997(، فتبنت املجموعة العربية 

عوا�سم ثقافة عربية، م�سل�سلة زمنيا كل عام.

ختيار م�سقط عا�سمة للثقافة العربية �سمن اأعمال الدورة اخلام�سة ع�سرة ملوؤمتر 
مت ا

يف الوطن العربي عام 2006، وقد مت الحتفاء 
ن الثقافية 

الوزراء امل�سئولني عن ال�سوؤو

بهذه املنا�سبة حتت مظلة الألك�سو على مدار �سنة كاملة، وبدعم وحتفيز من املنظمة 

كاليون�سكو 
ال�سلة   ذات  الأخرى  املنظمات  ومن   والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 

تعّرف  التي  وامللتقيات  والأن�سطة  الربامج  من  العديد  تنفيذ  مت  وقد  والإي�سي�سكو. 

يف الداخل واخلارج.
بال�سلطنة وعا�سمتها م�سقط 

مسقط عاصمة الثقافة العربية 2006
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ع�سوية املجل�س التنفيذي لالإلك�سو

انتخبت ال�سلطنة مرات عديدة يف ع�سوية املجل�س التنفيذي لالإلك�سو يف عدة دورات للمجل�س، وقد كان ميثل املجل�س يف ع�سويته اأمني اللجنة الوطنية العمانية، يف حني ميثل 

املجل�س حاليا الأ�ستاذ/ نا�سر بن حمد الرواحي نائب املندوب الدائم لل�سلطنة لدى اليون�سكو.

عضويات ومناصب للسلطنة:

 زيارات مسؤولي منظمة األلكسو للسلطنة:

• قام معايل الدكتور عبداهلل حمد حمارب مدير عام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بزيارة ر�سمية اإىل ال�سلطنة يف 20 مار�س 2013، التقى خاللها بعدد من 	

امل�سوؤولني بوزارة الرتبية والتعليم ووزارة الرتاث والثقافة، ت�سمنت اللقاءات احلديث عن اأوجه التعاون بني ال�سلطنة ومنظمة الإلك�سو يف جمالت الرتبية والثقافة 

والعلوم و�سبل تطويرها وتعزيزها.

• قام معايل الدكتور املنجي اأبو �سنينه املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بزيارة ر�سمية اإىل ال�سلطنة يف عام 2005م، حل�سور الجتماع الثالث ع�سر 	

لالأمناء العاميني للجان الوطنية العربية للرتبية والثقافة والعلوم وزيارة اأخرى خالل �سهر 

مار�س من عام 2006م  حل�سور حفل تد�سني م�سقط عا�سمة للثقافة العربية .

• )�سابقًا(	 والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  امليلي  حممد  معايل  قام 

بزيارة لل�سلطنة خالل الفرتة من 3-6 مايو 1998م، وذلك حل�سور فعاليات اجتماع الروؤية 

جمالت  لبحث  ال�سلطنة  يف  امل�سوؤولني  من  بالعديد  الزيارة  خالل  التقى  وقد  امل�ستقبلية، 

التعاون مع املنظمة.

• للرتبية 	 العربية  للمنظمة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س   – ن�سابة  ه�سام  الدكتور  �سعادة  قام   

والثقافة والعلوم  بزيارة اإىل ال�سلطنة خالل �سهر مار�س من عام 2005م. بهدف الطالع 

على ما ت�سهده ال�سلطنة من نه�سة تنموية �سملت جميع املجالت، التقى خاللها بالعديد من 

املعنيني بالرتبية والثقافة والعلوم يف اللجنة الوطنية واجلهات املعنية.  

ع�سوية اللجنة الدائمة للثقافة العربية: 

 اللجنة الدائمة للثقافة العربية هي الهيئة املعنية داخل الألك�سو بالإعداد ملوؤمترات الوزراء امل�سوؤولني عن ال�سوؤون الثقافية يف الوطن العربي ومتابعة تنفيذ تو�سياتها. وت�سبق اجتماعات 

هذه اللجنة موؤمتر الوزراء مبا�سرة، كما جتتمع يف فرتات اأخرى خالل العام. وميثل ال�سلطنة حالياً يف ع�سوية هذه اللجنة مدير عام املنظمات والعالقات الثقافية بوزارة الرتاث والثقافة.

من زيارة معايل حممد امليلي املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عام 1998م

امل�شدر:	مكتبة	ال�شور	-	وزارة	الرتبية	والتعليم
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موسوعات األلكسو
• مو�سوعة اأعالم العلماء والأدباء العرب وامل�سلمني	

تعد هذه املو�سوعة م�سروعًا علميًا ثقافيًا ت�سرف على اإجنازه املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، والغاية الأ�سا�سية من اإجنازه تتمثل يف التعريف بالدور الإيجابي الذي كان لالأمة 

العربية يف اإغناء احل�سارة الب�سرية والأثر البارز للثقافة العربية الإ�سالمية يف اإثراء الثقافة الإن�سانية مبا اأ�سافته اإليها واأ�سهمت به يف تطويرها، وذلك من خالل الرتجمة لالأعالم 

من العلماء والأدباء العرب وامل�سلمني، الذين تركوا اآثارا مكتوبة تدل على اأهمية اإ�سهاماتهم اإىل العلم اأو اإىل الأدب.

وقد �سبق هذا امل�سروَع م�سروٌع اأخُر هو “املو�سوعة العربية” الذي اأقره وزراء الثقافة العرب يف موؤمترهم �سنة 1981م، وقد اأقيمت له اإدارة خا�سة يف بغداد وجهاز تنفيذي وجمل�س 

علمي لالإ�سراف عليه، ولكن امل�سروع قد تعطل ب�سبب الظروف ال�سعبة التي مرت بها املنطقة املتمثلة يف عدم الإ�ستقرار، فوقع التفكري يف نقله اإىل تون�س، دولة املقّر.

واختري ملنهج تاأليف املو�سوعة النظام الألفبائي، مع اعتماد ال�سم العائلي اأو ال�سهرة عنوانا للمدخل. وقد كان النطالق الفعلي يف الإجناز �سنة 2000م بو�سع قوائم اأولية لأ�سماء 

َجم لهم، واقرتاح قوائم للخرباء الذين �سيكلفون بكتابة املداخل، وقد روعي يف اختيارهم الخت�سا�ُس، والنت�ساب اإىل ال�سلك اجلامعي ما اأمكن، كما و�سعت اللجنة  الأعالم الذين �سُيرَتْ

ٍب كان ير�سل اإىل  العلمية “قواعد فنية” ُتّتبع يف حترير املداخل طلًبا لتوحيد املنهج بني اخلرباء يف حتريرها و�سبطا للمنهج العلمي الذي ينبغي مراعاته، وقد ن�سرتها املنظمة يف ُكَتيِّ

اخلرباء عند تكليفهم بكتابة املداخل.

وتن�سر املو�سوعة داُر اجليل ببريوت منذ �سنة 2004، وقد �سدر منها حتى نهاية 2012 اثنان وع�سرون جزءا، تغطي مداخل ثمانية ع�سر حرفا – من الهمزة اإىل الظاء – ومداخل جزٍء 

كبرٍي من حْرف العني. وقد ت�سمنت املو�سوعة عددا كبريا من علماء واأدباء ال�سلطنة قام باإعدادها عدد من الباحثني الأكادمييني اأبرزهم الدكتور �سعيد بن حممد الها�سمي من جامعة 

ال�سلطان قابو�س.

الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود:

الكتاب المرجع في تاريخ األمة العربية:

يتعلق  ما  كل  اإىل  الكتاب  ويتعر�س  وعلمية.  جغرافية  مرجعية  مو�سوعة  الكتاب  ميثل   

باجلغرافيا العربية الطبيعية وال�سيا�سية. وينق�سم الكتاب املرجع يف جغرافية وطن عربي 

للمو�سوعات  به، وفقا  اأجزاء، كل جزء مت طباعته يف جملد خا�س  �ستة  بدون حدود اىل 

التالية: اجلغرافيا الطبيعية، جغرافية ال�سكان، اجلغرافيا القت�سادية، جغرافية العمران 

احل�ساري، جغرافية العمران الريفي، واجلغرافيا ال�سيا�سية. وقد �سارك يف كتابة املحتوى 

جلنة خمت�سة من عدة دول عربية، كما قامت الدول الأع�ساء عن طريق جلانها الوطنية 

للرتبية والثقافة والعلوم بتزويد املنظمة باملادة املن�سورة.

مرجع  و�سع  اإىل  يهدف   العربية،  لالأمة  والثقايف  والجتماعي  والقت�سادي  ال�سيا�سي  للتاريخ  �سامل  كتاب  هو 

علمي لتاريخ الأمة العربية يحتوي على مادة علمية وفكرية و�سفية حتليلية تعر�س لالأ�سباب وتخل�س اإىل النتائج 

مبو�سوعية علمية. ويلبي الكتاب احتياجات الدار�س املتخ�س�س والقارئ العام معا، وي�ساهم يف التعريف بتاريخ 

المة العربية لدى الباحثني من خارج الوطن العربي. وميثل الكتاب مو�سوعة مرجعية تاريخية وح�سارية وعلمية 

و�سيا�سية. وينق�سم الكتاب املرجع اىل �سبعة اأجزاء، كل جزء مت طباعته يف جملد خا�س به. ويتناول اجلزء الأول 

والزدهار  الأوج  العربية:  الأمة  الثالث  واجلزء  العربية  الدولة  وبناء  الإ�سالم  الثاين  واجلزء  والبدايات  اجلذور 

واجلزء الرابع الأمة العربية: ال�سعف والتحدي واجلزء اخلام�س الأمة العربية والعثمانيون واجلزء ال�ساد�س الأمة 

العربية: التحديث والأخطار اخلارجية واجلزء ال�سابع الأمة العربية خالل القرن الع�سرين.. وقد �سارك يف كتابة 

املحتوى اأكرث من عامل وموؤرخ تناولوا اأهمية الدور العربي يف بناء احل�سارة الإن�سانية وتوا�سلها مع ح�سارات الأمم 

الأخرى واأ�سندت مهمة اإجنازه )تخطيطا وتوجيها وتقوميا (اإىل جلنة علمية �سمت اأحد ع�سر ع�سوا من اأعالم 

املوؤرخني والأثريني العرب. وقد قامت الدول الأع�ساء عن طريق جلانها الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم بتزويد 

املنظمة باملادة املن�سورة.
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من إنجازاتنا

الفصــــــل الثالث
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ب�لرتبية	 املعنية	 واملنظم�ت	 ال�شلطنة	 بني	 املتميزة	 العالق�ت	 اإن	

منذ	 والألك�شو(،	 والإي�شي�شكو	 )اليون�شكو	 والعلوم	 والثق�فة	

خمتلف	 على	 اأكله�	 توؤتي	 زالت	 ول	 ك�نت	 له�	 ال�شلطنة	 ان�شم�م	

الأ�شعدة	من	خالل	ال�شتف�دة	من	برامج	وم�ش�ريع	هذه	املنظم�ت	

اخت�ش��ش�ته�،	 جم�لت	 يف	 ع�ملية	 خربة	 بيوت	 اأنه�	 اعتب�ر	 على	

دفع	 اإىل	 �شعي�	 ال�شلطنة،	 على	 اإيج�بي	 ب�شكل	 ينعك�س	 مب�	 وذلك	

عجلة	التنمية	وا�شتدامته�،	وامل�ش�همة	يف	تنمية	املوارد	الب�شرية،	

وات�ش�ق�	مع	الأولوي�ت	احلكومية	املختلفة	يف	جميع	املج�لت،	ويف	

والثق�فة	 للرتبية	 العم�نية	 الوطنية	 اللجنة	 ق�مت	 الإط�ر	 هذا	

والعلوم	بتنفيذ	العديد	من	املب�درات	والربامج	وامل�ش�ريع	الرتبوية	

والثق�فية	والعلمية،	وذلك	ب�لتع�ون	مع	اجله�ت	املعنية	ب�ل�شلطنة	

وب�لتن�شيق	والتع�ون	مع	هذه	املنظم�ت.

ال�شلطنة	 داخل	 املنفذة	 الفع�لي�ت	 ح�شر	 ميكن	 ل	 وب�لت�أكيد	

وعليه	 واحد،	 كت�ب	 ع�م�	يف	 	40 املنظم�ت	منذ	 ب�لتع�ون	مع	هذه	

والفع�لي�ت	 الربامج	 اأبرز	 الث�لث	 الف�شل	 ي�شتعر�س	 �شوف	

والأن�شطة	التي	مت	تنفيذه�	منذ		مطلع	هذه	الألفية	اأى	منذ	ع�م	

2000م	وحتى	ع�م	2014م.
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مؤتمر الجيوبيئية

انطالقا من اهتمام ال�سلطنة بالبيئة وموارد الطبيعة والعمل على توازن التقدم ال�سناعي وحماية البيئة، نظمت كلية الهند�سة بجامعة ال�سلطان قابو�س بالتعاون مع اليون�سكو 

والإي�سي�سكو موؤمترا دوليا حول اجليوبيئة من 4-7 مار�س 2000م، وكان من املحاور الرئي�سية للموؤمتر اأهمية التن�سيق اجلماعي لل�سعي نحو احلفاظ على البيئة، واكت�ساب مهارات 

التعامل مع عنا�سر البيئة، وا�ستخدام املعارف اجليولوجية البيئية لتخطيط التدابري الوقائية، وتاأمني اإدارة ُمثلى للبيئة، واإقامة عالقة اأف�سل بني الإن�سان وبيئته، واحت�ساب الآثار 

اجلانبية للتقدم ال�سناعي على غالفنا اجلوي وطبقات الأوزون ومياه الأنهار والبحار وتلوث الرتبة اخل�سبة.

المؤتمرات والندوات:

المؤتمر الدولي حول تطوير التعليم الثانوي من أجل حياة أفضل )ديسمبر 2002(

نظمت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع اليون�سكو هذا املوؤمتر الذي حمل عنوان )التعليم الثانوي من اأجل 

م�ستقبل اأف�سل( يف الفرتة 22-2002/12/24م، و�سارك يف املوؤمتر اأكرث من 600 م�سارك ميثلون 32 دولة، 

وقد ا�ستعر�س امل�ساركون ما يقارب من 80 ورقة عمل تركزت يف جمملها حول حماور املوؤمتر الرئي�سية وهي:

 املحور الأول: اإعادة تعريف التعليم الثانوي خالل القرن احلادي والع�سرين وملاذا يعترب �سروريا؟ 

املحور الثاين: مناذج جديدة فعالة للتعليم الثانوي يف القرن احلادي والع�سرين.

املحور الثالث: اإ�سرتاتيجيات التطبيق لنجاح التطوير.

املحور الرابع: و�سع املعايري وقيا�س مدى حتققها وزيادة فر�س اللتحاق ودرا�سة موؤ�سرات بناء الكفاءات.

املحور اخلام�س: تبادل الأفكار امل�ستجدة حول التغيري.  
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نظمت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع اللجنة الوطنية ومنظمة اليون�سكو موؤمتر 

الرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة لدعم التنوع الثقايف والبيولوجي  خالل الفرتة 

24-26 يناير 2011م، بهدف م�ساعدة الأنظمة التعليمية يف تعزيز اجلهود الدولية 

للحد من الفجوة الفكرية بني الثقافة والطبيعة ودعم امل�ساعي الرامية اإىل جتاوز 

النق�سام بني اجلوانب البيولوجية والجتماعية، وكان من اأهم تو�سيات املوؤمتر: 

اأهمية ال�ستثمار يف التنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات، و�سرورة املحافظة على 

التنوع البيولوجي حلماية احلياة على كوكب الأر�س، مع �سرورة توفري الإمكانيات 

املنا�سبة لل�سباب �سمن اإطار الرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة. 

نظمت اللجنة الوطنية العمانية بالتعاون مع املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة ووزارة الإعالم، الندوة الإقليمية حول �سناعة و�سائل الت�سال الإلكرتونية يف العامل الإ�سالمي 

خالل الفرتة 24- 26 دي�سمرب 2002م، بهدف و�سع اإ�سرتاتيجيات كفيلة باإن�ساء وتطوير �سناعة و�سائل الت�سال الإلكرتونية يف العامل الإ�سالمي مبا يتالءم مع خ�سو�سيات الثقافة 

الإ�سالمية،  وال�ستفادة من الإمكانات املادية والب�سرية والفنية املتوافرة لدى بع�س البلدان الإ�سالمية لتطوير قطاع �سناعة و�سائل الت�سال والإعالم الإلكرتونية بالإ�سافة اإىل 

تن�سيق اجلهود واخلطط والإ�سرتاتيجيات يف �سبيل ت�سحيح �سورة الإ�سالم يف اخلارج من خالل البث باأكرث من لغة. 

مؤتمر التربية من أجل التنمية المستدامة لدعم التنوع الثقافي والبيولوجي

الندوة اإلقليمية حول صناعة وسائل االتصال اإللكترونية في العالم اإلسالمي:

مؤتمر رؤى معمارية للقطاع السياحي

موؤمتر روؤى معمارية للقطاع ال�سياحي كان عنوان املوؤمتر الذي نظمته اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم بالتن�سيق مع اليون�سكو وبالتعاون مع وزارة ال�سياحة وذلك 

املعمارية  الفل�سفة  لتطوير  املحلية  ال�ست�سارية  املكاتب  العمارة وم�ساعدة  ال�سياحي وفن  القطاع  املتداخلة بني  العالقة  تو�سيح  اإىل  والذي هدف  الفرتة 5-2005/2/8م،  خالل 

اخلا�سة بها خلدمة القطاع ال�سياحي.
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دوليني  بح�سور خرباء  �سلطنة عمان 2006- 2020م،  التعليم يف  اإ�سرتاتيجية  م�سروع  الدولية حول  الندوة  الب�ستان  بفندق ق�سر  مار�س 2005م،  الفرتة 16-14  عقدت خالل 

وخمت�سني من ال�سلطنة وخارجها وعدد من املنظمات املعنية بالرتبية والتعليم، بهدف حتديد هيكل التعليم العام والعايل، وحتديد الأدوار وامل�سئوليات للوحدات املوجودة يف هذا 

الهيكل حتى ي�ستطيع النظام التعليمي باأكمله حتقيق الأهداف الوطنية، كما هدفت اإىل �سمان ح�سول جميع الأطفال يف �سن الدرا�سة على التعليم يف كافة اأنحاء ال�سلطنة بدءا من 

مرحلة ماقبل املدر�سة وحتى التعليم العايل، وكذلك اإيجاد اجلودة واملحافظة عليها ح�سب اأعلى امل�ستويات الدولية يف كافة النواحي العملية والتعليمية.

نظمت وزارة الرتبية والتعليم الندوة الإقليمية حول تطوير التعليم ما بعد الأ�سا�سي يف الدول العربية بال�سفني)11-12( يف الفرتة 24 – 26 اإبريل 2005م، مبحافظة م�سقط، 

اإن منظمة  األقى كلمة قال فيها:  اأ�سغر ح�سني، مدير ق�سم ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات الرتبوية باليون�سكو الذي  بح�سور خرباء من اليون�سكو وعلى راأ�سهم �سعادة الدكتور مري 

اليون�سكو تعرب عن �سرورها البالغ للم�ساركة يف هذه الندوة الإقليمية لتطوير التعليم يف الدول العربية، لإعداد النظم الرتبوية يف املنطقة ملواجهة التحديات التي يفر�سها القرن 

احلادي والع�سرون، كما اأكد اأن هذه الندوة الإقليمية متوافقة مع روؤى واأولويات منظمة اليون�سكو يف حتقيق اأهداف )التعليم للجميع(، و)اأهداف التنمية يف الألفية(.

الندوة الدولية حول إستراتيجية تطوير التعليم العالي:

الندوة اإلقليمية حول تطوير التعليم ما بعد األساسي بالدول العربية للصفين )12-11(: 

امل�شدر:	مكتبة	ال�شور	-	وزارة	الرتبية	والتعليم
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نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم، ووزارة الرتاث والثقافة بدعم من الإي�سي�سكو الندوة الدولية حول احلوار بني احل�سارات والثقافات وذلك يف الفرتة 12-

15 اأغ�سط�س2006م، وهدفت الندوة اإىل تعزيز الإميان بالتنوع الإن�ساين والثقايف يف املجال الدويل، واعتماد ثقافة احلوار والتفاهم يف اأو�ساط هيئات املجتمع املدين، بالإ�سافة 

اإىل ت�سليط ال�سوء على اإ�سهام الثقافة العربية الإ�سالمية يف حوار احل�سارات والثقافات وفق املنظور الإ�سالمي ملبداأ احلوار، وت�سجيع وتن�سيط حركة الرتجمة لأهم املوؤلفات 

والدرا�سات املعربة عن الثقافات املختلفة والتاأكيد على دور الرتجمة يف نقل املعرفة الإن�سانية واإ�ساعة العلوم.

الندوة الدولية حول الحوار بين الحضارات والثقافات:

ندوة التربية المواطنية في فكر السلطان قابوس:

ال�سامي  بالفكر  وال�ستنارة  العماين،  املجتمع  اأفراد  لدى  املواطنة  قيم  تنمية  بهدف 

نظمت  املجال،  هذا  يف  املعظم  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

الدويل  م�سقط  معر�س  هام�س  على  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة 

وذلك  قابو�س”  ال�سلطان  املواطنية يف فكر  “الرتبية  بعنوان  ندوة  للكتاب  الثاين ع�سر 

تقدميها  مت  التي  العمل  اأوراق  خالل  من  الندوة  ناق�ست  حيث  2007/3/3م،  بتاريخ 

ال�سلطان  واأبرزها: جاللة  اأكادمييني من خمتلف التخ�س�سات عدة حماور  اأيدي  على 

املواطنية يف  والرتبية  �سلطنة عمان،  املواطنية يف  والرتبية  املواطنية،  والرتبية  قابو�س 

عامل متغري با�ستمرار، والعوملة واملواطنية اختالف اأم ان�سجام.  

امل�شدر:	مكتبة	ال�شور	-	وزارة	الرتبية	والتعليم
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ندوة »عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي في األدبين العربي والفارسي«

الندوة شبة اإلقليمية حول تفعيل الترجمة والنشر بدول الخليج:

نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم هذه الندوة يف عام 2007 مب�سرح كلية احلقوق مبحافظة م�سقط، وجاء تنظيمها مبنا�سبة اليوم العاملي للتنوع الثقايف 

والذي ي�سادف 21 مايو من كل عام، وقد ا�ستملت على حما�سرتني الأوىل بعنوان:»عرو�س اخلليل بن اأحمد الفراهيدي يف الأدبني العربي والفار�سي« األقاها الدكتور حممد 

الذي حمل عنوان  للكتاب  تاأليفه  ا�ستعر�س خاللها مراحل  الإيرانية،  الإ�سالمية  باجلمهورية  اأ�سفان  بجامعة  واآدابها  العربية  اللغة  بق�سم  اأ�ستاذ م�سارك  اأ�سفهاين  خاقاين 

اأ�ستاذ النحو وال�سرف والعرو�س بجامعة �سحار والتي جاءت بعنوان »التيارات الفكرية والثقافية يف  اأما املحا�سرة الثانية فكانت للدكتور حممد كاظم البكاء  حما�سرته، 

ع�سر اخلليل بن اأحمد الفراهيدي«، وقال فيها: اإن التنوع الثقايف والتكامل املعريف لدى اخلليل يعك�س �سورة احلياة الإ�سالمية التي انفتحت على كل الأفكار والثقافات التي 

�سهدت عليها موؤلفات العلماء، وقال: اإن الفراهيدي قد اأقبل على العلوم املختلفة ليوظفها يف �سناعة اأول معجم لغوي وهو »معجم العني«. وياأتي اختيار اللجنة الوطنية العمانية 

للرتبية والثقافة والعلوم ملو�سوع علم العرو�س الذي ابتكره اخلليل بن اأحمد الفراهيدي ليكون �ساهدا وليوؤكد اأن احلوار الذي يحتفي به العامل اليوم لي�س وليد اللحظة بالن�سبة 

للعمانيني بل هو متجذر يف عمق التاريخ العماين، واأن العمانيني عرب الع�سور لعبوا دورا هاما لتعميق احلوار الفكري بني خمتلف الثقافات، على اعتبار اأن علم العرو�س بعد 

اكت�سافه اأ�سبح ج�سرًا من ج�سور التوا�سل.

 اأقامت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم الندوة �سبة الإقليمية حول تفعيل الرتجمة والن�سر بدول اخلليج بالتعاون مع مكتب الإي�سي�سكو الإقليمي بال�سارقة خالل 

الفرتة 19-21 اأكتوبر 2008م. وقد هدفت هذه الندوة اإىل ا�ستقراء واقع الرتجمة والن�سر مبنطقة اخلليج العربي ودرا�سة دورها يف النقل املعريف والتفاعل احل�ساري بني 

ال�سعوب، والوقوف على اأهم امل�سكالت واملعوقات يف جمال الرتجمة والن�سر بدول اخلليج.
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ندوة العالقات العمانية اآلسيوية 

ندوة التنوع البيولوجي في سلطنة عمان

الندوة اإلقليمية حول السياحة اإليكولوجية وحماية البيئة الساحلية 

يف اإطار الحتفال بال�سنة الدولية للتقارب بني الثقافات 2010م، نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة العلوم بالتعاون مع اليون�سكو ندوة العالقات العمانية الآ�سيوية 

والتي اأقيمت على هام�س معر�س م�سقط الدويل للكتاب يف دورته اخلام�سة ع�سرة  يف الأول من مار�س 2010م، هدفت اإىل ت�سليط ال�سوء على عالقات عمان التاريخية مع ثالث 

ح�سارات اآ�سيوية مهمة وهي: ال�سينية والهندية واليابانية. وقد تناولت اجلذور التاريخية لعالقة عمان بهذه احل�سارات الثالث العريقة من خالل عر�س اأوراق عمل حول العالقات 

العمانية الهندية، والعالقات العمانية ال�سينية، والعالقات العمانية اليابانية.

اإدراكا من اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم باأهمية التنوع البيولوجي لل�سلطنة واإبرازه، نظمت اللجنة ندوة “التنوع البيولوجي يف �سلطنة عمان« يف 2 اأغ�سط�س 

2010م، ومت خاللها طرح اأوراق عمل متحورت حول مناق�سة اجلهود والربامج املبذولة يف جمال احلفاظ على التنوع البيولوجي و�سون الطبيعة يف �سلطنة عمان مبا فيها من تنوع 

بيولوجي بحري، وتنوع بيولوجي يف املراعي الطبيعية.

اأقيمت الندوة خالل الفرتة 24-26 اأكتوبر2010م، بالتعاون بني اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم والإي�سي�سكو، وهدفت اإىل دعم الربامج امل�سرتكة اخلا�سة بالبحث 

العلمي يف املجال البحري والعمل على حل امل�سكالت التي تواجه الدول الأع�ساء يف هذا املجال، كما هدفت اإىل العمل على توفري مرجعية حول املوارد البحرية عرب ن�سر الوثائق 

والدرا�سات اجلادة املرتبطة باملو�سوع، مع املحافظة على البيئة.
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ندوة »دور الكيمياء في حياتنا« 

الندوة اإلقليمية حول التنوع الثقافي ودوره في إثراء الحوار بين الحضارات 

الكيمياء يف  “دور  بعنوان  وطنية  ندوة  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة  نظمت       

حياتنا” يف 22 مايو 2011م، هدفت هذه الندوة اإىل ت�سليط ال�سوء على ماآثر العلماء العرب وامل�سلمني 

يف علم الكيمياء، مع الرتكيز على دورهم الأ�سا�سي يف تاأ�سي�س هذا العلم، واإظهاره اإىل حيز الوجود 

كعلم له قواعده واأ�س�سه واأ�سوله، كما هدفت الندوة اإىل ت�سليط ال�سوء على دور الكيمياء يف احلياة 

اليومية املعا�سرة، وما يقدمه هذا العلم من ت�سهيالت وخدمات للب�سرية.

نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع 

حول  الإقليمية  الندوة  الإي�سي�سكو  ومنظمة  والثقافة،  الرتاث  وزارة 

وذلك  احل�سارات”،  بني  احلــوار  اإثــراء  يف  ودوره  الثقايف  “التنوع 
وهدفت  2012م،  نوفمرب   13-11 الفرتة  خالل  م�سقط  مبحافظة 

الندوة اإىل ت�سليط ال�سوء على جهود ال�سلطنة يف دعم التنوع الثقايف، 

والتعاي�س بني الثقافات، وتفعيل اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اأ�سكال 

التعريف بها، وتعزيز تبادل اخلربات يف  الثقايف من خالل  التعبري 

جمال دعم التنوع الثقايف، كما هدفت اإىل اإظهار الأبعاد الإيجابية 

للتنوع الثقايف، والتعددية الفكرية على امل�ستويني املحلي والإقليمي، 

واإبراز ال�سورة احلقيقية  للمجتمع العربي والإ�سالمي باعتباره نواة 

للحوار، والتعاي�س ال�سلمي بني الثقافات.
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الندوة الدولية حول الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية

نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع جامعة ال�سلطان قابو�س، »الندوة الدولية حول احلد من خماطر الكوارث الطبيعية« وذلك يف الفرتة 29-28 

اأكتوبر 2013م، وجاءت الندوة تزامنا مع احتفالت العامل  باليوم الدويل للحد من الكوارث الطبيعية الذي يحتفل به العامل يف �سهر اأكتوبر من كل عام، هدفت الندوة اإىل تعزيز 

الوعي والإدراك باملخاطر الناجتة عن الكوارث الطبيعية و�سبل تعبئة املوارد الوطنية والدولية، ولفت النتباه اإىل املعاقني واأخذ خ�سو�سيتهم يف احل�سبان اأثناء الكوارث، وتبادل 

اخلربات وال�ستفادة من املمار�سات اجليدة يف جمال مبادرات احلد من خماطر الكوارث الطبيعية يف العامل. 



71

على اإن�شاء اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية  والثقافة والعلوم

انطالقا من اأهمية م�ساركة دول العامل يف الحتفاء بال�سنة الدولية للتنوع البيولوجي، بادرت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم منذ مطلع عام 2010م، بتنفيذ العديد 

من الفعاليات بالتعاون مع خمتلف اجلهات املعنية يف ال�سلطنة. وتوثيقا لتلك الأن�سطة والفعاليات اأعدت اللجنة الوطنية التقرير الوطني لل�سنة الدولية للتنوع البيولوجي 2010م 

الذي حظي باإ�سادة من منظمة اليون�سكو، حيث قامت املنظمة باإدراجه �سمن املوقع اخلا�س ب�سكرتارية التفاقية الدولية اخلا�سة بالتنوع البيولوجي �سمن التقارير املتميزة على 

م�ستوى الدول الأع�ساء، كما مت توزيع التقرير على نطاق دويل وا�سع.

السنة الدولية للتنوع البيولوجي 2010

إحياء المناسبات العالمية:

بتو�سية من اليون�سكو، والحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية )IUPAC( اأعلنت الأمم املتحدة عام2011م، �سنًة دوليًة للكيمياء حتت 

�سعار )الكيمياء حياتنا وم�ستقبلنا(، وذلك بهدف تعزيز وعي املجتمع باأهمية الكيمياء ودورها يف حتقيق متطلبات احلياة، كما هدفت اإىل 

تقوية اهتمام ال�سباب بالكيمياء وبث روح احلما�س لالبتكار يف جمال الكيمياء.

ويف هذا الإطار قامت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم بتنظيم فعاليات عديدة على مدار عام 2011م، بالتعاون مع اجلهات 

احلكومية والأهلية واخلا�سة، ومت اإن�ساء �سفحة على الفي�س بوك )facebook( مع بداية انطالق ال�سنة الدولية للكيمياء لتقوم بالإعالن 

عن هذه املنا�سبة والفعاليات امل�ساحبة لالحتفال بهذه ال�سنة،  كما كان لل�سفحة دور كبري من الناحية التثقيفية والتوعوية وقد احتفلت 

اللجنة مبنا�سبة اختتام فعاليات ال�سنة الدولية للكيمياء بتد�سني التقرير الوطني لل�سنة الدولية للكيمياء 2011م. 

السنة الدولية للكيمياء 2011م:
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نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم عددًا من الفعاليات يف اإطار م�ساركتها املجتمع الدويل لالحتفاء بال�سنة الدولية للتعاون 

من اأجل املياه 2013م، ومنها دعم اليوم املفتوح يف م�سقط �سيتي �سنرت والذي نظمته وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه، وت�سمن معلومات 

وم�سابقات متنوعة و�سيقة لالأطفال تتعلق مبو�سوعات املياه. وقامت اللجنة الوطنية بتنظيم رحالت علمية طالبية اإىل �سركة »حيا للمياه« التي 

تعمل يف جمال اإعادة ا�ستخدام املياه واإىل البحريات ال�سطناعية التابعة لها مبدينة الأن�سب، وذلك خالل الفرتة 21-22 مايو2013م.  

كما اأقامت اللجنة الوطنية بالتعاون مع املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الداخلية يف 27 مار�س 2013م، ندوًة طالبيًة ت�سمنت عددا من اأوراق العمل، وهدفت اإىل التعريف 

بال�سنة الدولية للتعاون من اأجل املياه 2013م،  واأهدافها واهتمام اليون�سكو بق�سايا املياه، والتعريف بنظام الأفالج يف �سلطنة عمان، ومت التطرق اإىل م�سروع احل�سر الوطني 

لالأفالج العمانية، والأفالج العمانية املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي.

كما تقوم اللجنة باإحياء الأيام العاملية التي حتتفل بها اليون�سكو والعامل من خالل التوعية والإعالم، واإقامة املحا�سرات واملعار�س والندوات �سواء ب�سكل منفرد اأو بالتعاون مع 

اجلهات ذات العالقة. 

 اأعلنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة �سنة 2010 �سنة دولية للتقارب بني الثقافات، وعينت منظمة اليون�سكو لتلعب دورا قياديا يف 

الحتفال بهذه ال�سنة، لال�ستفادة من خربة اليون�سكو التي تزيد عن 60 عاما للم�سي قدما  يف “املعرفة املتبادلة والفهم امل�سرتك بني 

ال�سعوب” وكذلك لتعزيز العرتاف بالتنوع العظيم بني ثقافات العامل والروابط التي توحد بينهم. وتعترب هذه ال�سنة الدولية تتويجا 

للعقد الدويل لثقافة ال�سالم والالعنف لأطفال العامل )2001-2010(، ونقطة انطالق ل�سرتاتيجية جديدة.

وعلى ال�سعيد املحلي، فقد مت ت�سكيل فريق عمل حملي لتفعيل الحتفال بهذه ال�سنة، ونظم الفريق بالتن�سيق والتعاون مع اللجنة الوطنية العديد من الفعاليات واملنا�سط خالل 

هذه ال�سنة، اأبرزها معر�س “مغامرة ثقافية”، خالل �سهر مار�س 2010، بالتعاون مع متحف بيت الزبري، واملهرجان العربي الإقليمي لالألعاب ال�سعبية، بالتعاون مع وزارة ال�سوؤون 

الريا�سية،  خالل �سهر اأبريل، وندوة العالقات العمانية الآ�سيوية، مب�ساركة عديد املخت�سني على النطاق املحلي.

السنة الدولية للتعاون من أجل المياه 2013م

السنة الدولية للتقارب بين الثقافات
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م�ساركة لدول العامل يف اإحياء املنا�سبات العاملية فقد نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم عددا من املنا�سط 

والفعاليات مبنا�سبة ال�سنة الدولية لل�سباب 2010، ومنها امل�ساركة يف ملتقى م�سقط لل�سباب، وتر�سيح طلبة من املدار�س العمانية 

رحلة  واإقامة  الثقافات«  توا�سل   « م�سروع  يف  للم�ساركة  والأوروبية  العربية  املدار�س  من  عدد  دعوة  وكذلك  لليون�سكو  املنت�سبة 

خا�سة بهذه املنا�سبة، حيث ي�ستهدف م�سروع »توا�سل الثقافات« ال�سباب من اجلن�سني، عن طريق تنظيم رحالت لل�سباب من 

الدول العربية وبع�س الدول من ثقافات خمتلفة، وتتاح لهم الفر�سة لاللتقاء والتحاور فيما بينهم. كما اأقامت املدار�س املنت�سبة 

لليون�سكو اأن�سطة خمتلفة ومنها عقد الندوات واملعار�س وامل�سابقات التي تتناول ق�سايا ال�سباب وجت�سد اأهمية دورهم يف املجالت 

املختلفة  ، وقامت اللجنة الوطنية كذلك بحث اجلهات املعنية بال�سلطنة لتفعيل هذه املنا�سبة.

يذكر باأن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة اتخذت قرارًا يف دي�سمرب 2009م، يعلن عام 2010 عاما لل�سباب جت�سيدا لالأهمية التي 

يوليها املجتمع الدويل لإدراج الق�سايا املتعلقة بال�سباب �سمن جداول العمل الإمنائية على امل�ستويات العاملية والإقليمية والوطنية. 

الت�سامن عرب الأجيال والثقافات  لل�سالم، واحرتام حقوق الإن�سان، وروح  العليا  املُُثل  اإىل ن�سر  لل�سباب  ال�سنة الدولية  وهدفت 

والأديان واحل�سارات.

السنة الدولية للشباب 2010
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اإ�سهاما من اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم يف تفعيل احلوار بني احل�سارات والثقافات نظمت اللجنة يف الثامن ع�سر من �سبتمرب 2006م مب�سرح كلية احلقوق يف 

حمافظة م�سقط حما�سرة بعنون “ الدور احل�ساري للعمانيني يف ال�سني” األقاها الدكتور جعفر كرار اأحمد اخلبري يف ال�سوؤون ال�سينية العربية، اأبرزت املحا�سرة عمق العالقات 

بني احل�سارتني العمانية وال�سينية ودور التجار العمانيني يف مد ج�سور ال�سداقة مع ال�سعب ال�سيني.

اأقيمت املحا�سرة يف مايو 2007م انطالقا من اأن الأدب العربي ب�سكل عام والعماين ب�سكل خا�س حافل باأ�سلوب التفكري احلواري و�سوره، وخ�س�س م�ساحة كبرية لإبراز دور 

الرحالة العرب وامل�سلمني يف التوا�سل الثقايف بني الأمم وال�سعوب ، وقد اأ�سهم العمانيون يف ت�سجيع احلوار بني الثقافات من خالل ما تناوله الأدباء والباحثون عن العمانيني وما 

عرف عنهم عرب فرتات التاريخ املختلفة من ولع وحب للبحر والرتحال والتجارة، ول�سك اأن هذه الرحالت اأ�سهمت وب�سكل كبري وفاعل يف ن�سر الثقافة العربية والإ�سالمية اإىل 

احل�سارات الأخرى.   وجاء تنظيم املحا�سرة �سعيا من اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم  اإىل ت�سجيع احلوار بني الثقافات وقد قّدمها الأديب وال�ساعر ال�سوري نوري 

اجلراح، وذلك على م�سرح  كلية احلقوق التابعة جلامعة ال�سلطان قابو�س.

      نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم حما�سرتني حول تقنية النانو )Nanotechnology( يف 10 �سبتمرب 2011م، األقاها خرباء من اللجنة، وتطرقت 

املحا�سرة الأوىل اإىل التعريف بتقنية النانو، واأهميتها، وجمالت ا�ستخدام هذه التقنية يف احلياة املعا�سرة. اأما املحا�سرة الثانية فقد تطرقت اإىل جهود ال�سلطنة يف جمال تقنية 

النانو، وقد ا�ستهدفت املحا�سرتان العاملني باللجنة الوطنية من اأجل تعريفهم بهذا العلم الذي تزداد اأهميته يومًا بعد الآخر.

محاضرة بعنوان »الدور الحضاري للعمانيين في الصين«

محاضرة بعنوان » أدب الرحالت ودوره في الحوار بين الثقافات«

محاضرات حول تقنية النانو

المحاضرات:
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تزامنا مع الحتفال باليوم العاملي للعلوم من اأجل ال�سالم والتنمية لعام 2012م، نظمت اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية والثقافة والعلوم بقاعة جامع ال�سلطان قابو�س الأكرب مب�سقط حما�سرة بعنوان “دور 

املحا�سرة  نوفمرب2012م، ت�سمنت  الأبناء”  وذلك يف 25  لدى  البتكاري  التفكري  تنمية  الأ�سرة يف 

عوائق  ت�سمنت حتديد  كما  لالبتكار،  بيئة حا�سنة  الأ�سرة  بيئة  من  كيف جتعل  اأهمها:  عدة حماور 

تنمية التفكري داخل الأ�سرة، بال�سافة اإىل اأهم الأن�سطة الأ�سرية التي ت�ساعد على تنمية التفكري لدى 

الأطفال. 

      نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع اليون�سكو ور�سة عمل حول التخطيط الرتبوي �سمن برنامج امل�ساهمة 2002-2003م خالل الفرتة 11/27-

2004/12/1م مب�سقط، �ساركت فيها املديرية العامة للتخطيط واملعلومات الرتبوية بوزارة الرتبية والتعليم بال�سلطنة، وقد هدفت الور�سة اإىل: تعريف امل�ستهدفني باملفهوم ال�سامل 

للتخطيط الرتبوي، ومتكني امل�ساركني من ا�ستخدام البيانات ال�سكانية وحتليلها، وعمل الإ�سقاطات ال�سكانية والتعليمية با�ستخدام احلا�سب الآيل، وتعريف ومتكني املندوبني من 

ا�ستخدام البيانات ل�ستخراج البيانات واملوؤ�سرات الرتبوية.

محاضرة حول »دور األسرة في تنمية التفكير االبتكاري لدى األبناء« 

ورشة عمل حول التخطيط التربوي 

الحلقات الدراسية وورش العمل التدريبية:
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انطالقا من حر�س ال�سلطنة على البيئة ب�سورة عامة، واهتمامها ال�سديد بالبيئة البحرية وال�ساحلية كونهما من م�سادر الدخل الأكرث اأهمية بالبالد، اأقيمت ور�سة عمل حملية من 

اأجل حماية البيئة ال�ساحلية خالل الفرتة 7-9 فرباير 2005م مبحافظة م�سقط، وذلك بالتعاون مع الإي�سي�سكو بهدف توعية خمتلف القطاعات الفاعلة واملوؤثرة يف املجال البيئي 

باملخاطر املحدقة بالبيئة البحرية، والطرق الكفيلة للحفاظ عليها. وقد ركزت الور�سة على بع�س املفاهيم املهمة يف هذا املجال، منها املد الأحمر، وامللوثات البحرية، وحمطات 

الإنذار املبكر. وقد خرج امل�ساركون بفكرة وا�سحة عن الو�سع البيئي للمناطق ال�ساحلية بال�سلطنة، واجلهود املبذولة من اأجل احلفاظ عليها.

نظمت جامعة ال�سلطان قابو�س الدورة الوطنية يف جمال التكنولوجيا احليوية وتطبيقاتها خالل الفرتة 7-11 مايو 2005م، وذلك بالتعاون والتن�سيق مع اللجنة الوطنية العمانية 

للرتبية والثقافة والعلوم والإي�سي�سكو، وقد هدفت الدورة اإىل توفري اأكرب قدر من املعرفة النظرية والعملية حول ا�ستخدامات التقنية احليوية يف املجالت املختلفة بح�سور خمت�سني 

عامليني يف هذا املجال. 

بالتعاون مع املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة، نظمت الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية واللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ور�سة عمل حول »التقانة 

الآلية للرفع من مهارات احلرفيني من اأجل زيادة الإنتاج«، وذلك مبحافظة ظفار خالل الفرتة 6-24 اأغ�سط�س 2005م، وهدفت اإىل تنمية وتطوير ال�سناعات احلرفية الفخارية 

واخلزفية لدى الن�ساء العامالت بهذا املجال مبحافظة ظفار، وتدريبهن على طرق وتقنيات حديثة للرفع من جودة الإنتاج.

ورشة عمل حول حماية البيئة البحرية والساحلية 

الدورة الوطنية في مجال التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها 

ورشة عمل حول التقانة اآللية للرفع من مهارات الحرفيين من أجل زيادة اإلنتاج 
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على اإن�شاء اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية  والثقافة والعلوم

بهدف اإثراء امل�سامني الإعالمية والت�سالية وبلورة اأبعادها الأخالقية والجتماعية، مبا يخدم التقدم والرقي احل�ساري والجتماعي للدول العربية، والتعريف بجهود الدول العربية 

يف جمال تطوير الربامج الإعالمية املوجهة لالأطفال وال�سباب. نظمت وزارة الإعالم بالتعاون مع الإي�سي�سكو احللقة الدرا�سية الإقليمية حول امل�سامني الإعالمية والت�سالية 

واأبعادها الأخالقية والجتماعية خالل الفرتة 26-28 نوفمرب 2005م. كما هدفت احللقة اأي�سا اإىل ال�ستفادة من التجارب الناجحة للدول امل�ساركة، والرتقاء باملناهج التعليمية 

الهادفة اإىل تعميق الهوية العربية الإ�سالمية وتر�سيخها عرب الربامج الإعالمية املوجهة لالأطفال وال�سباب.

ا�ست�سافت ال�سلطنة خالل الفرتة 28-2006/5/30م بالتعاون مع مكتب الإي�سي�سكو بال�سارقة احللقة الدرا�سية الإقليمية حول املحافظة على التنوع احليوي مب�ساركة عدد من 

اجلهات املعنية بال�سلطنة، اإ�سافة اإىل بع�س امل�ساركني من قطر، والبحرين، واململكة العربية ال�سعودية، والأردن والعراق، و�سوريا، واليمن. هدفت احللقة اإىل ت�سجيع احلفاظ على 

التنوع احليوي وا�ستغالله ب�سكل م�ستدام وتطوير ال�سيا�سات واملخططات الوطنية من اأجل ال�ستغالل الأمثل للموارد الطبيعية، وعر�س جتارب الدول، وتبادل اخلربات فيما بينها، 

والإحاطة باجلوانب العملية والتقنية املتعلقة بق�سايا التنوع احليوي العربي، والو�سول اإىل روؤية م�سرتكة، وفهم اأف�سل للم�ستقبل، واختتمت الفعالية برحلة علمية اإىل جبل �سم�س 

باملنطقة الداخلية.

اأقامت وزارة الرتبية والتعليم بالتن�سيق  والتعاون مع منظمة الإي�سي�سكو واللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم » الدورة الوطنية لتفعيل دور جمال�س الآباء والأمهات 

يف العملية الرتبوية« وذلك خالل الفرتة 10-2006/6/12م مبحافظة م�سقط، وقد هدفت الدورة اىل اإك�ساب املتدربني مهارات تطوير العالقة بني البيت واملدر�سة، وتفعيل دور 

جمال�س الآباء والأمهات يف حت�سني جودة التعليم والتوجيه املهني وحتقيق الن�سباط ال�سلوكي، والتعرف على وجهات نظر اأع�ساء جمال�س الآباء والأمهات يف واقع تفعيل هذه 

املجال�س.           

الحلقة الدراسية حول المضامين اإلعالمية واالتصالية وأبعادها األخالقية واالجتماعية

الحلقة الدراسية اإلقليمية حول المحافظة على التنوع الحيوي

الدورة الوطنية لتفعيل دور مجالس اآلباء واألمهات في العملية التربوية
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نظمت ال�سلطنة ممثلة بوزارة الإعالم وبالتعاون مع اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ومنظمة الإي�سي�سكو احللقة الدرا�سية الوطنية حول و�سع اخلطط وال�سيا�سات 

الإعالمية، وذلك مبحافظة ظفار خالل الفرتة 22-2006/8/23، وقد �سارك يف هذه احللقة ممثلون من وزارة الإعالم وبع�س ال�سحف املحلية واملوؤ�س�سات الإعالمية املختلفة 

بال�سلطنة. وقد هدفت احللقة اإىل تفعيل دور امل�ساركني يف و�سع اخلطط وال�سيا�سات الإعالمية والت�سالية يف �سلطنة عمان، بالإ�سافة اإىل زيادة الكفاءة لدى امل�ساركني من 

املوؤ�س�سات الإعالمية والت�سالية بال�سلطنة فيما يتعلق بطبيعة التخطيط لل�سيا�سات الإعالمية والت�سالية وتقوميها.  

نظمت جامعة ال�سلطان قابو�س بالتعاون والتن�سيق مع الإي�سي�سكو واللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ور�سة العمل الوطنية حول »الطاقات املتجددة وتطبيقاتها« 

وذلك خالل الفرتة 12-14 نوفمرب 2006م. �سارك يف الور�سة جمموعة من املخت�سني يف الهيئات واجلهات التي ميكن اأن ت�ساهم يف خلق فر�س عمل للمواطنني يف جمال الطاقات 

املتجددة بالإ�سافة اإىل طلبة الكليات املتخ�س�سني يف هذا املجال، وقد هدفت الور�سة اإىل تعريف امل�ساركني على اأحدث تكنولوجيا التنمية يف جمال الطاقة املتجددة، واإظهار 

اجلدوى القت�سادية ل�ستخدام الطاقة املتجددة على امل�ستويني املحلي والإقليمي، كما هدفت اإىل ت�سجيع ا�ستخدام التقنيات اجلديدة واملوارد املحلية يف اإنتاج الطاقات املتجددة، 

بالإ�سافة اإىل ا�ستعرا�س الإجنازات املتعلقة با�ستخدام الطاقات املتجددة على امل�ستوى الوطني، والرتكيز على زيادة الوعي باأهمية ا�ستخدام م�سادر الطاقات املتجددة.

الحلقة الدراسية الوطنية حول وضع الخطط والسياسات اإلعالمية

ورشة العمل الوطنية حول الطاقات المتجددة وتطبيقاتها



79

على اإن�شاء اللجنة الوطنية 
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نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ور�سة عمل تدريبية لالإح�ساء يف جمالت الرتبية والثقافة والعلوم خالل الفرتة 28-31 يناير2007م، وقد �سارك فيها اأكرث 

من 30 م�ساركا من املخت�سني يف جمال الإح�ساء بالوحدات احلكومية واجلامعات والكليات واملعاهد احلكومية واخلا�سة، وقد ركزت الور�سة على املحاور التالية: الت�سنيف الدويل 

املقنن للتعليم، واملفاهيم وامل�سطلحات امل�ستخدمة يف ا�ستق�ساء بيانات التعليم ملعهد اليون�سكو لالإح�ساء، وتطبيقات عملية حول كيفية ملء ال�ستبانات الإلكرتونية.

وجاء تنظيم هذه الور�سة من منطلق اأهمية مو�سوع تعبئة البيانات ب�سورة دقيقة و�سادقة لعك�س الو�سع القائم بال�سلطنة، ول�سرورة بناء فهم م�سرتك حول الآليات والأ�ساليب 

امل�ستخدمة يف جمع البيانات الإح�سائية وحتليلها. و�سارك يف تنفيذ الور�سة متخ�س�سني من كل من املعهد الدويل لالإح�ساء التابع ملنظمة اليون�سكو، واملنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم.

ا�ست�سافت ال�سلطنة حلقة درا�سية اإقليمية بعنوان« من اأجل اإعالم م�ستقل ومتعدد« والتي نظمتها اليون�سكو بالتعاون مع جامعة ال�سلطان قابو�س خالل الفرتة 12-14 فرباير 2007م، 

وقد ركزت احللقة على املحاور التالية: التعددية الإعالمية وحرية الراأي والتعبري، و�سائل الإعالم اجلديدة وجمتمع املعرفة، التاأهيل العلمي واملهني لالإعالميني.

وقد هدفت احللقة اإىل دعم  جهود اليون�سكو من اأجل قيام اإعالم م�ستقل ومتعدد، وامل�ساهمة يف تاأهيل الإعالميني من الدول امل�ساركة عرب برامج تدريب تنا�سب التطورات املتالحقة 

يف و�سائل الإعالم، ودعم وت�سجيع امل�ساركة اجلماهريية يف جمتمع املعرفة، وتبادل اخلربات والتجارب يف جمال الإعالم املتعدد وامل�ستقل، والتدريب والتاأهيل للم�ساركني يف احللقة 

الدرا�سية، وقد �سارك يف هذه احللقة اأكرث من �سبعني ممار�سًا اإعالميًا يف ال�سحافة والإذاعة والتلفزيون من: �سلطنة عمان، وقطر، والبحرين، والإمارات العربية املتحدة، واململكة 

العربية ال�سعودية، ودولة الكويت، ولبنان، و�سوريا، والأدرن، وفل�سطني، وم�سر، واليمن، وال�سودان.

ورشة عمل تدريبية لإلحصاء في مجاالت التربية والثقافة والعلوم

الحلقة الدراسية اإلقليمية  من أجل إعالم مستقل ومتعدد
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نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب اليون�سكو الإقليمي بالقاهرة، واملركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�سي القاحلة )اأك�ساد(؛ 

اإىل تبادل اخلربات حول الطرق  اإدارة املراعي والأرا�سي اخل�سراء يف املنطقة العربية يف م�سقط خالل الفرتة20-2007/2/21م، وقد هدفت الور�سة  الور�سة الإقليمية حول 

املثلى لإدارة املراعي والأرا�سي اخل�سراء وبناء القدرات وتبادل اخلربات بني امل�ساركني، وقد خرجت الندوة بعدة تو�سيات اأهمها: العمل على اإن�ساء �سبكة عربية لإدارة املراعي 

والأرا�سي اخل�سراء، وتبادل بع�س الأنواع من النباتات التي اأثبتت فعاليتها يف منطقة ما وجتربتها يف منطقة اأخرى، بالإ�سافة اإىل تبادل اخلربات يف كل دولة ون�سرها لال�ستفادة 

منها.

نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم الور�سة الإقليمية حول مراقبة الو�سع البيئي ومواجهة الكوارث الطبيعية بالتعاون مع الإي�سي�سكو يف �سهر �سبتمر من عام 

2007م. ومن اأبرز التو�سيات التي خرجت بها الور�سة: التاأكيد على اأهمية وجود خطط وطنية متطورة حول مواجهة اآثار الكوارث الطبيعية، واإن�ساء قواعد معلومات عن الكوارث 

الطبيعية يف الدول الأع�ساء بالإي�سي�سكو، مع اإتاحة هذه البيانات للباحثني واملهتمني من خالل  �سبكة املعلومات العاملية )الإنرتنت(، وكذلك التاأكيد على �سرورة توعية املجتمع من 

خالل املناهج الدرا�سية، وو�سائل الإعالم حول كيفية معاجلة املواقف التي ت�سببها الكوارث الطبيعية.

اإميانا بدور املراأة يف تعزيز اقت�ساد اأ�سرتها، فقد نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ور�سة عمل بعنوان »رفع وتعزيز الكفاءة القت�سادية للمراأة من اأ�سر 

ال�سمان الجتماعي« وذلك من اأجل اأن تكون املراأة منتجة وم�ساهمة يف زيادة دخل اأ�سرتها. مت تنفيذ الور�سة يف معهد تدريب احلرف الوطنية بالتعاون مع املديرية العامة للمراأة 

والطفل بوزارة التنمية الجتماعية وبدعم من منظمة الإي�سي�سكو.

ورشة العمل اإلقليمية حول إدارة المراعي واألراضي الخضراء في المنطقة العربية

الورشة اإلقليمية حول مراقبة الوضع البيئي ومواجهة الكوارث الطبيعية

ورشة عمل تعزيز الكفاءة االقتصادية للمرأة من أسر الضمان االجتماعي 
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 اتفق امل�ساركون يف حلقة عمل الكوارث والأزمات البيئية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية التي نظمتها اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ووزارة البيئة 

وال�سوؤون املناخية وذلك خالل الفرتة 1-2 من فرباير2010م مب�سقط، على اأهمية و�سع خطة اإعالمية ملواجهة الكوارث والأزمات البيئية بدول املجل�س، واأكدوا على اأهمية ت�سمني 

املناهج الدرا�سية طرق التعامل ال�سليم يف حالة حدوث الكوارث والأزمات الطبيعية، وكذلك اأو�سوا باأهمية وجود برنامج تدريبي م�ستمر لالإعالميني البيئيني، وال�ستفادة من 

التجارب العاملية يف هذا املجال، اإ�سافة اإىل الهتمام بتقنية الإعالم الإلكرتوين، وو�سع �سوابط للحد من ال�سائعات والأخبار غري املوثقة عن الكوارث.

 �سارك يف احللقة ممثلون عن 42 جهة حكومية وخا�سة من خمتلف اجلهات املعنية باإدارة الكوارث واحلد منها، كما �سارك اإعالميون من دول اخلليج العربي بالتن�سيق مع جلنة 

التوعية والإعالم البيئي بالأمانة العامة لدول جمل�س التعاون. 

نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ووزارة الرتاث والثقافة بالتعاون مع مكتب اليون�سكو الإقليمي بالدوحة، ور�سة عمل اإقليمية  بعنوان: »الرتاث الثقايف غري 

املادي وكيفية اإعداد قوائم اجلرد الوطنية« خالل الفرتة 1– 3 مايو2011م مب�سقط، وقد هدفت الور�سة اإىل حتقيق عدد من الأهداف من بينها: التعرف على واقع الرتاث الثقايف 

غري املادي يف دول اخلليج العربي واليمن، ور�سد التحديات واملعوقات التي تعرت�س  جهود دول املنطقة يف �سون الرتاث الثقايف غري املادي، وتوعية الدول والأفراد على خمتلف 

النطاقات حمليًا ودوليًا باأهمية الرتاث الثقايف غري املادي واأهمية التقدير املتبادل لهذا الرتاث، وال�سعي اإىل توحيد الروؤى بني دول املنطقة يف جمال الرتاث الثقايف غري املادي، 

وزيادة التعاون بني �سعوب منطقة دول اخلليج واليمن والتقريب بينها من خالل ت�سجيل ملفات م�سرتكة. 

 حلقة عمل إعالم  الكوارث واألزمات البيئية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

ورشة العمل اإلقليمية حول  التراث الثقافي غير المادي وكيفية إعداد قوائم الجرد الوطنية
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 نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع املديرية العامة لتطوير املناهج بوزارة الرتبية والتعليم حلقة تدريبية بعنوان “التقانة يف تدري�س الكيمياء” يف 

22 مايو 2011م مب�سقط، هدفت احللقة اإىل تدريب املعلمني وامل�سرفني الرتبويني على التقانات احلديثة، وعمل عرو�س و�سور متحركة خلطوات اإجراء التجربة، وت�سميم جتارب 

عملية خا�سة مبناهج الكيمياء بال�سلطنة، وكذلك التعرف على تقنية امليكرو�سكيل، وجمالت تطبيق التقنية، كما هدفت اإىل ت�سليط ال�سوء على التقانات الكيميائية التي �ساهمت 

ب�سكل ملفت يف دفع حياة الإن�سان خطوات وا�سعة نحو الرفاهية، كما مت ا�ستعرا�س جتارب العديد من الدول التي اأ�سهمت يف علم الكيمياء وا�ستفادت منه مع التاأكيد على زيادة 

الهتمام بعلم الكيمياء باملدار�س، لرتباطه بالتطور ال�سريع يف �سناعة املعلومات.

الإقليمي  بالتعاون مع املكتب  ال�سلطاين  البالط  التابع لديوان  البيئة  للبحث امليداين يف جمال حفظ  الوطني  والعلوم، واملركز  والثقافة  العمانية للرتبية  الوطنية  اللجنة   نظمت 

لالإي�سي�سكو بال�سارقة ور�سة عمل �سبه اإقليمية حول الدرا�سات والبحوث العلمية يف التنوع احليوي ودوره يف اإدامة التوازن البيئي خالل الفرتة 21-23 نوفمرب 2011م مب�سقط. 

وت�سجيع  البيئي ودميومته، ودعم  التوازن  كاأ�سا�س ل�سمان  والبحار  ال�ساحلية  البيئة  التنوع احليوي يف  املحافظة على  اإىل  الرامية  ال�سيا�سات  وت�سجيع  اإىل دعم  الور�سة  وهدفت 

الدرا�سات والبحوث العلمية يف جمال مراقبة البحار واملحيطات واملناطق ال�ساحلية وما يحيط بها من اأخطار وكوارث، وتنمية الوعي باأهمية تر�سيد ا�ستخدام املوارد يف البيئة 

ال�ساحلية والبحرية وح�سن ا�ستخدامها، وتبادل اخلربات والتجارب بني الدول الأع�ساء مبنظمة الإي�سي�سكو من خالل ما اأجنزته من درا�سات وبحوث وما اتخذته من اإجراءات 

عملية حلماية التنوع احليوي حفاظا على التوازن البيئي.  

حلقة تدريبية بعنوان التقانة في تدريس الكيمياء 

حلقة عمل حول الدراسات والبحوث العلمية في التنوع الحيوي ودوره في إدامة التوازن البيئي
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على اإن�شاء اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية  والثقافة والعلوم

يف اإطار تفعيل اأهداف ال�سنة الدولية للكيمياء 2011 التي اأعلنتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، نظمت 

وقد  اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ور�سة عمل بعنوان “الإبداع يف تدري�س العلوم”، 

نظرية،  حما�سرات  النظري  اجلانب  و�سمل  تطبيقيا،  واآخر  نظريا  جانبا  الور�سة  برنامج  ت�سمن 

بينما �سمل اجلانب التطبيقي تدريب امل�ساركني على تقنية امليكرو�سكيل وجمالت تطبيقاتها عند تدري�س 

العلوم. 

نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب اليون�سكو الإقليمي بالدوحة ومعهد اليون�سكو الدويل لالإح�ساء مبونرتيال واملركز الإقليمي للتخطيط 

الرتبوي بال�سارقة، ور�سة العمل التدريبية حول الإح�ساءات الرتبوية وا�ستخداماتها يف عملية التخطيط الرتبوي خالل الفرتة 10-12 دي�سمرب 2012م مبحافظة م�سقط. هدفت 

الور�سة اإىل اإجراء عملية جرد ومراجعة للو�سع احلايل يف الإح�ساء الرتبوي، من حيث توافر هذه الإح�ساءات وحتليلها، وا�ستخدامها والعتماد عليها يف اتخاذ القرارات، وحتديد 

التحديات والأولويات واحلاجة لتنمية قدرات املخططني الرتبويني يف عمليات جمع وحتليل وا�ستخدام البيانات املوثوق بها يف الوقت املنا�سب، ل�سالح ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات، 

وتقدمي التدريب يف جمال جمع البيانات، وحتليلها، وا�ستخدامها للتخطيط الرتبوي لتلبية احتياجات واأهداف التعليم للجميع، كما مت التطرق اإىل تعريف املتدربني بالت�سنيف 

والتخطيط  الرتبوي  الإح�ساء  والعالقة بني  الرتبوية،  الإح�ساءات  ن�سر  الدولية، وطرق  املوؤ�سرات  وبع�س  التعليم  موؤ�سرات  بني  والعالقة  )ا�سكد 2011(،  للتعليم  املقنن  الدويل 

الرتبوي.

ورشة عمل اإلبداع في تدريس العلوم 

ورشة العمل التدريبية حول اإلحصاءات التربوية واستخداماتها في عملية التخطيط التربوي
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 نظمت وزارة الرتاث والثقافة بالتعاون مع اليون�سكو خالل الفرتة 3-5 فرباير2013م ور�سة عمل وطنية حول مكافحة الإجتار غري امل�سروع باملمتلكات الثقافية وذلك مبحافظة 

م�سقط، وناق�ست الور�سة عددا من املوا�سيع من بينها: دور اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز اإعادة املمتلكات الثقافية اإىل بالدها الأ�سلية اأو ردها يف حالة ال�ستيالء غري امل�سروع، 

وقواعد واإجراءات منظمة اليون�سكو اخلا�سة بالو�ساطة وامل�ساحلة، ودور كل من اجلمعيات غري احلكومية وال�سرطة الدولية )الإنرتبول( يف مكافحة الإجتار غري امل�سروع باملمتلكات 

الثقافية، واأهمية ال�سجالت والقوائم الوطنية، مع تنفيذ مترين عملي ل�ستيفاء ا�ستمارة هوية كل قطعة اأثرية لأغرا�س القائمة الأ�سا�سية للممتلكات الثقافية.

ا�ست�سافت ال�سلطنة ممثلة مبركز ال�سلطان قابو�س العايل للثقافة والعلوم خالل الفرتة 16-

مهارات  بناء  يف  معتمدين  مدربني  لتدريب  الإقليمية  التدريبية  الدورة  فرباير2013م،   20

امللك  ومركز  ببريوت،  الإقليمي  اليون�سكو  مكتب  مع  بالتعاون  وذلك  وال�سالم،  احلوار  ثقافة 

عبد العزيز للحوار الوطني باململكة العربية ال�سعودية، وبالتن�سيق مع اللجنة الوطنية العمانية 

للرتبية والثقافة والعلوم.

 وقد �سارك يف الدورة )36( متدربا من )11( دولة عربية مبا فيها ال�سلطنة. وهدفت اإىل 

ون�سر  التعاي�س  لتحقيق  الآخرين  مع  الفعال  والتوا�سل  احلوار  يف  املهارة  امل�ساركني  اإك�ساب 

ثقافة احلوار يف املجتمعات العربية من خالل الربامج التدريبية، وبناء �سبكة من املدربني 

العرب لديهم املوؤهالت لتدريب الآخرين على الق�سايا املتعلقة بثقافة احلوار وال�سالم.

ت�سمن برنامج الدورة اأربع وحدات تدريبية، حول مفهوم احلوار، واأهميته، وفاعلية حتقيق 

وكيفية  واآدابه،  احلوار  واأخالق  الفعال،  واحلديث  الفعال،  الإن�سات  ومفاهيم  التعاي�س، 

تطبيقية،  اأن�سطة  الربنامج  ت�سمن  كما  النزاع،  حل  واإ�سرتاتيجيات  الختالف،  مع  التعامل 

وعملية، وتفاعلية لتحقيق اأهداف الدورة.

ورشة عمل وطنية حول مكافحة اإلتجار غير المشروع بالممتلكات  الثقافية

الدورة التدريبية اإلقليمية لتدريب مدربين معتمدين في بناء مهارات ثقافة الحوار والسالم 
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لتقنية  العامة  املديرية  مع  بالتعاون  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة  نظمت 

املعلومات بوزارة الرتبية والتعليم الدورة التدريبية لإعداد مدرب الروبوت التعليمي وذلك، لعدد 

)26( متدربا من املعلمني واملعلمات مبختلف املحافظات التعليمية بال�سلطنة خالل الفرتة 13-

17 اأبريل 2013م مب�سقط، نفذ الدورة مدير وحدة الروبوت والهند�سة باملركز الوطني للروبوت 

التابع ملركز اليوبيل للتميز الرتبوي بالأردن، وتعد هذه الدورة ا�ستكمال لدورة تاأ�سي�سية �سابقة 

اأقيمت يف فرباير املا�سي، وتدرب خاللها 36 متدربا من املعلمني واملعلمات.     

نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ور�سة العمل الوطنية حول اإطار حتليل 

وت�سخي�س نوعية التعليم العام )GEQAF( بالتعاون مع منظمة اليون�سكو خالل الفرتة        19-

هذه  هدفت  وقد  ال�سلطنة،  يف  بالتعليم  املعنية  اجلهات  من  العديد  مب�ساركة  2013م  مايو   23

يف   التعليم  وتقييم  حتليلية،  اأداة   15 خالل  من  عامة  الرتبوي  النظام  ت�سخي�س  اإىل:  الور�سة 

�سلطنة عمان وحتديد التحديات لر�سم ال�سيا�سات واحللول ملواجهتها، و�سمان املقاربة ال�سمولية 

مقارنات  واإجراء  وفعاليته،  العام  التعليم  وكمية  نوعية  موؤ�سرات  وتطوير  الإطار،  يدعمها  التي 

للم�سي  اليون�سكو  م�ساعدة  فيها  ت�ستلزم  قد  حمددة  جمالت  وحتديد  التعليم،  نوعية  لتح�سني 

قدما، وتوفري الر�سد املتوا�سل للتقدم املحرز يف حت�سني نوعية التعليم.    

دورة تدريبية إلعداد مدرب الروبوت التعليمي 

ورشة العمل الوطنية حول إطار تحليل وتشخيص نوعية التعليم العام بالسلطنة 
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نظمت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليون�سكو خالل الفرتة 26-28 �سبتمرب2013م، 

جمال  يف  للمعلمني  املهنية  للتنمية  وطنية  اإ�سرتاتيجية  خطة  بناء  عمل  ور�سة  م�سقط  مبحافظة 

اإىل و�سع خطة وطنية  الور�سة  التعليمية، وقد هدفت  العملية  تكنولوجيا الت�سال واملعلومات يف 

وبناء  التعليم،  يف  املعلومات  و  الإت�سال  تكنولوجيا  لتوظيف  املفتوحة  التعليمية  امل�سادر  لدعم 

كفايات تكنولوجية، ودمج التكنولوجيا باملناهج، ومواءمة الإجراءات املتبعة يف التقومي والإ�سراف 

املدار�س،  داخل  والتوظيف  املفتوح  التعليم  م�سادر  وتوفري  املعلمني  وتدريب  العامة،  اخلطة  مع 

واإك�ساب الطلبة مهارات القرن الـ )21(، والتفكري الناقد، واحلوار البناء، والتوا�سل الجتماعي.

نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم خالل الفرتة 19-21 نوفمرب 2013، مب�سقط ور�سة عمل حول و�سع ت�سور خلطة عمل اإجرائية ملدة عامني )2014/2013 ( 

ملتابعة وتنفيذ تو�سيات اإعالن باري�س للم�سادر التعليمية املفتوحة ودمج تكنولوجيا الت�سال واملعلومات يف التعليم. وتهدف اخلطة اإىل و�سع وتطوير اخلطط الإ�سرتاتيجية الوطنية 

لرفع كفايات املعلمني يف التعامل مع تكنولوجيا الإت�سال و املعلومات وتطبيق امل�سادر التعليمية املفتوحة، وقد قام باإدارة الور�سة وتنفيذها خرباء من اليون�سكو. 

ورشة عمل بناء خطة إستراتيجية وطنية للتنمية المهنية للمعلمين في مجال تكنولوجيا االتصال والمعلومات في العملية التعليمية 

ورشة عمل حول تسخير المصادر التعليمية المفتوحة في العملية التعليمية 
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نظمت وزارة الرتبية والتعليم ممثلة باللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم يف  �سهر فرباير 2014م، مبحافظة م�سقط  احللقة الدرا�سية ملناق�سة تقرير ال�سلطنة حول 

نظام التقييم واملقارنة املعيارية لنتائج التعليم )SABER(، ويندرج هذا النظام �سمن م�سروع م�سح اأنظمة تقومي الطلبة الذي يديره البنك الدويل، ويتم تنفيذه يف الدول العربية 

يف اإطار تنفيذ خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي التي تتبناها الألك�سو والتي طلبت بدورها من مكتب اليون�سكو الإقليمي للرتبية يف الدول العربية ببريوت الإ�سراف على تنفيذ 

هذا امل�سروع يف البلدان العربية بالتعاون مع البنك الدويل، وقام باإدارة احللقة الدرا�سية �سعادة �سعود بن �سامل البلو�سي وكيل وزارة الرتبية والتعليم للتخطيط  الرتبوي وتنمية 

املوارد الب�سرية وقدم اأوراق العمل  الدكتور عدنان الأمني اخلبري مبكتب اليون�سكو الإقليمي ببريوت وبح�سور اخلبري الوطني املن�سق للم�سروع،  وقد ا�ستهدفت احللقة الدرا�سية 

اخلرباء واملتخ�س�سني يف جمال التقومي الرتبوي من وزارة الرتبية والتعليم وعددًا من اجلهات املعنية بال�سلطنة.

   نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع جمعية املراأة العمانية مبحافظة 

“دور املراأة العمانية يف العلوم والتنمية” يف 20 نوفمرب 2011م. وهدف امللتقى اإىل  م�سقط؛ ملتقى 

اإبراز دور املراأة  العمانية يف نقل املعارف والإجادة يف ميادين العلوم مبا ي�سهم يف اإي�ساح دورها املتعلق 

بالتنمية امل�ستدامة يف خمتلف املجالت، وال�ستفادة من اخلربات والتجارب الناجحة مبا يوؤدي اإىل 

دعم املواهب ال�سابة وتعزيز قدراتها لت�سق طريقها بثقة وثبات نحو الإبداع والبتكار يف احلياة وخا�سة 

يف املجالت العلمية التي تعد �سمة من �سمات الع�سر احلديث.ومت خالل امللتقى عر�س التجارب ل�سبعة 

بارزة على  اإ�سهامات  لهن  والالتي  العلمية  التخ�س�سات  العمانيات ذوات  الن�ساء  ناجحة من  مناذج 

ال�سعيدين املحلي والدويل يف جمال اخت�سا�ساتهن يف جمالت العلوم املختلفة.

الحلقة الدراسية النقاشية حول نظام التقييم والمقارنة المعيارية لنتائج التعليم في سلطنة عمان

ملتقى دور المرأة العمانية في العلوم والتنمية

الملتقيات 
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بتنظيم من جمموعة الكيمياء الطالبية  بكلية العلوم يف جامعة ال�سلطان قابو�س وبدعم من اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم انطلق هذا امللتقى من 27-28 دي�سمرب 

2011م هادًفا اإىل جمع الكيميائيني واملهتمني لتبادل اخلربات والبحوث وامل�ساريع يف جمال الكيمياء اخل�سراء. وقد ا�ستمل امللتقى على جمموعة من املحا�سرات وور�س العمل 

والعرو�س مل�ساريع ومن�سورات علمية يف جمالت: معاجلة املياه واإعادة ا�ستخدامها، واإدارة النفايات ومعاجلتها، وكفاءة ا�ستخدام الطاقة وا�ستدامتها، وكفاءة ا�ستعادة النفط، 

وجتارب خمتربات الكيمياء اخل�سراء، والوقود احليوي. 

نظمت اللجنة الوطنية يف الرابع من اإبريل 2012م، ملتقى طالبيا مبنا�سبة 

م�سقط،  مبحافظة  الطبيعية  القرم  بحديقة  وذلك  للمياه  العاملي  اليوم 

لليون�سكو  املنت�سبة  املدار�س  من  وطالبة  طالبا   )50( امللتقى  يف  و�سارك 

بهدف تعريف طلبة وطالبات املدار�س بالق�سايا املحلية والعاملية املتعلقة 

بتوفر املياه العذبة، وال�سعوبات التي تواجهها ال�سلطنة يف توفري كميات 

كم�سدر  املاء  باأهمية  الطلبة  وتوعية  امل�ستدامة،  للتنمية  الالزمة  املياه 

اقرتاح  يف  واإ�سراكهم  عليه،  املحافظة  و�سرورة  الغذائي  لالأمن  رئي�سي 

احللول التي من �ساأنها اأن حتد من ا�ستنزاف املاء.           

ملتقى الكيمياء الخضراء األول  “نحو كيمياء خضراء”

ملتقى طالبي بمناسبة اليوم العالمي للمياه 2012م 
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للرتبية  العمانية  الوطنية  واللجنة  الإي�سي�سكو،  مع  بالتعاون  قابو�س  ال�سلطان  جامعة  نظمت 

والثقافة والعلوم اجتماع اخلرباء الإقليمي لدرا�سة معوقات النفاذ ال�سامل لتكنولوجيا املعلومات 

والت�سال يف الدول العربية خالل الفرتة 13 – 15 مار�س 2005م مب�سقط، وذلك بهدف و�سع 

ال�سامل لتكنولوجيا املعلومات والت�سال،  النفاذ  اإلكرتونية وطنية لتحقيق مبداأ  اإ�سرتاتيجيات 

وتبادل اخلربات والتجارب بني الدول الأع�ساء حول اآليات و�سع اإ�سرتاتيجيات اإلكرتونية وطنية 

عربية، وت�سخي�س معيقات حتقيق النفاذ لتكنولوجيا املعلومات والت�سال يف الدول العربية.

العلوم وذلك يف الفرتة 27-2006/11/28م،  اأخالقيات  اليون�سكو اجتماع اخلرباء الإقليمي حول تدري�س  اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع  نظمت 

مب�ساركة ثماين دول وهي دول جمل�س التعاون اخلليجي العربي بالإ�سافة اإىل جمهورية م�سر العربية واململكة الأردنية الها�سمية، وخرباء من منظمة اليون�سكو ويهدف الجتماع اإىل 

و�سف الربامج التعليمية احلالية بالأخالقيات، لي�س فقط لعلم الأخالقيات احليوية ولكن لأخالقيات العلوم والتكنلوجيا اأي�سا كامل�ستخدمة يف كليات الطب والتمري�س اأو الأق�سام 

اخلا�سة بالعلوم، كما يهدف اإىل اإن�ساء �سبكة خا�سة باخلرباء املعنيني بالتعليم، وكذلك التخطيط امل�ستقبلي يف جمال الأن�سطة والتعاون كاإن�ساء برنامج دويل يف هذا املجال. 

اجتماع الخبراء اإلقليمي لدراسة معيقات النفاذ الشامل لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في الدول العربية 

اجتماع الخبراء اإلقليمي حول تدريس أخالقيات العلوم

االجتماعات:

امل�شدر:	مكتبة	ال�شور	-	وزارة	الرتبية	والتعليم
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الرتبية  لوزراء  الرابع  الوزاري  الجتماع  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  ممثلة  ال�سلطنة  ا�ست�سافت  

الفرتة  اأفريقيا وذلك خالل  املو�سع و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  الثماين بدول  والتعليم بدول جمموعة 

1-2 نوفمرب 2008م، وذلك حتت �سعار »تعليم جيد من اأجل تعلم مالئم «.

اأ�سفر عن التفاق على حمورية دور   ياأتي هذا الجتماع انطالقًا من نتائج الجتماع الثالث الذي 

املعلم يف حتقيق مالءمة التعليم، وت�ستند اأوراق العمل املقدمة لالجتماع اإىل نتائج مناق�سات فريق 

عمل املبادرة يف �سوء اجتماعه خالل �سهر مار�س عام  2008م يف م�سقط.

وقد ركز الجتماع على ق�سية املعلم من خالل ثالثة حماور اأ�سا�سية هي: امل�ساءلة واحلوافز والتي 

يجب الربط بينها، والتدريب ومتهني التعليم، و بناء ال�سراكات والإدارة والبيئة املدر�سية، بالإ�سافة 

يف  اأ�سهمت  جديدة  عنا�سر  املعرو�سة  العمل  اأوراق  اإىل  اأ�سافت  والتي  الدول  جتارب  عر�س  اإىل 

اخلروج بتو�سيات الجتماع.

حيث اأكد الوزراء يف البيان اخلتامي على اأّن املعلم يظل حمور عمليات التغيري والتطوير الجتماعي والقت�سادي يف القرن احلادي والع�سرين، واتفق الوزراء على اأنه من الأهمية 

اأن يكون ملهنة التعليم الو�سع الجتماعي واملعنوي املتميز؛ وذلك جلذب العنا�سر الأكرث كفاءة وتاأهياًل للعمل يف هذه املهنة، وهنالك حاجة لإ�سرتاتيجيات جديدة جلذب  مبكان 

واختيار واإعداد املعلمني اجلدد وتطويرهم مهنيًا وتوفري برامج التنمية املهنية املنا�سبة طوال فرتة ممار�ستهم للمهنة على اأْن يتم اإعداد املعلمني اجلدد يف معاهد وكليات اإعداد 

املعلمني التي تتوفر بها اأحدث املناهج والربامج املطورة يف جمال طرق التدري�س والتقومي، وعليه يجب اإيجاد ال�ُسبل الكفيلة بال�ستثمار على ما يتوفر لدى املعلمني من معرفة وخربة 

واأن الأنظمة الت�سجيعية التي يتم تطبيقها حاليًا للمعلمني الذين يحققون م�ستويات عالية من الأداء يجب اأن تواكبها اإجراءات و�سوابط خا�سة باملحا�سبية تت�سم بالعدالة وال�سفافية، 

واأْن يتم ا�ستخدامها كاآلية فاعلة لتحفيز املجتمع الرتبوي بكامل عنا�سره ومكوناته واإيجاد نظام قوي ل�سبط اجلودة وتر�سيخ ثقافة اجلودة ل�سمان احل�سول على اأداء يت�سف باجلودة 

�سرة والقطاع اخلا�س 
ُ
العالية يف جميع املدار�س، وتوفري القيادة املدر�سية الفاعلة ل�سمان م�ستويات اأداء عالية اجلودة لكل من املعلم والطالب، وتوفري �سراكة فاعلة بني املدر�سة والأ

مع وزارات الرتبية والتعليم ل�سمان م�ساركة جميع اجلهات املعنية يف دعم طرق التدري�س احلديثة؛ وذلك جلعل التعليم اأكرث مواءمة ل�سوق العمل واحتياجات املجتمعات املحلية.

االجتماع الوزاري الرابع لوزراء التربية والتعليم بدول مجموعة الثماني بدول الشرق األوسط الموسع وشمال أفريقيا

امل�شدر:	مكتبة	ال�شور	-	وزارة	الرتبية	والتعليم
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نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع مكتب اليون�سكو الإقليمي بالدوحة، والهيئة العامة لل�سناعات احلرفية، الجتماع �سبه الإقليمي حول برنامج 

�سهادة اليون�سكو لالمتياز احلريف خالل الفرتة 26-27 مايو 2009م. هدف الجتماع اإىل التعريف ب�سهادة اليون�سكو لالمتياز احلريف، وت�سجيع احلرفيني على الإبداع والبتكار 

وال�ستمرار واملحافظة على ال�سناعات احلرفية، حيث متثل ال�سهادة العرتاف الوحيد للراأي العام العاملي بقدرة وكفاءة اأ�سحاب احلرف اليدوية �سواء على امل�ستوى الفردي اأو 

اجلماعي يف جمال التجديد لتحقيق التوافق بني التقاليد واحلداثة.

ا�ست�سافت ال�سلطنة الجتماع الثاين لفريق عمل احلوار العربي الأوروبي للجان الوطنية املعنية بالرتبية والثقافة والعلوم وذلك على هام�س انعقاد موؤمتر الرتبية من اأجل التنمية 

امل�ستدامة لدعم التنوع الثقايف والبيولوجي يف �سهر يناير2011م، بح�سور معايل ايرينا بوكوفا املديرة العامة لليون�سكو.

وتركزت املناق�سات على ما مت اجنازه خالل الفرتة املا�سية من تقدم، ومناق�سة التو�سيات املتعلقة بالجتماع الأول املنعقد مبقر منظمة اليون�سكو يف باري�س فى �سهر يناير2010، 

ومت يف نهاية الجتماع فتح باب النقا�س حول املقرتح املتعلق بو�سع اإطار عمل هيكلي وخطة تنفيذية للمهام املوكلة اإىل الفريق والإجراءات التي يقوم بها.

االجتماع شبه اإلقليمي حول برنامج شهادة اليونسكو لالمتياز الحرفي 

اجتماع فريق عمل الحوار العربي األوروبي للجان الوطنية المعنية بالتربية والثقافة والعلوم
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نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع املكتب الإقليمي ملنظمة الإي�سي�سكو بال�سارقة، اجتماًعا اإقليمًيا حول ال�سواحل وال�ستخدام امل�ستدام مل�سادر 

البحار مب�ساركة عدد من الدول العربية، وذلك خالل الفرتة 5-7 دي�سمرب2011م. �سعى املجتمعون اإىل حتقيق عدد من الأهداف اأبرزها: الوقوف على واقع ال�سواحل وم�سادر 

البحار يف البلدان العربية ودرا�سة �سعوبات حمايتها، ومناق�سة الأطر العلمية لتنمية ال�سواحل وال�ستفادة من م�سادر البحار باعتبارها م�سادر تنموية مهمة، ومناق�سة القوانني 

والأنظمة والت�سريعات الدولية والإقليمية ذات العالقة بال�سواحل وم�سادر البحار واآليات تفعيلها.

ا�ست�سافت ال�سلطنة ممثلة باللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم اأعمال اجتماع م�ساورة املديرة 

العامة لليون�سكو مع الدول الأع�ساء واللجان الوطنية لليون�سكو يف املنطقة العربية من 29 �سبتمرب-1 اأكتوبر 

2012م. 

والأع�ساء  الأع�ساء،  الدول  مع  اليون�سكو  التي جتريها  الإقليمية  امل�ساورات  اإطار  الجتماع يف  وجاء عقد 

التحديات  على  للوقوف  احلكومية  غري  الدولية  واملنظمات  احلكومية،  الدولية  املنظمات  ومع  املنت�سبني، 

يف  واأولوياتها  الإ�سرتاتيجية  املنظمة  توجهات  ومناق�سة  الدويل،  املجتمع  يواجهها  التي  اجلديدة  العاملية 

من  والإقليمية  العاملية  التحديات  اأهم  اأ�سهمت يف حتديد  مهمة  بتو�سيات  الجتماع  وقد خرج  امل�ستقبل. 

منظور الدول الأع�ساء باملنطقة العربية والتي ينبغي اأن تدرج �سمن الإ�سرتاتيجية متو�سطة الأجل 2014-

2021م لليون�سكو، وكذلك حتديد الأولويات التي ينبغي اأن تدرج �سمن م�سروع الربنامج وامليزانية للفرتة 

2014-2017م.

االجتماع اإلقليمي حول السواحل واالستخدام المستدام لمصادر البحار 

اجتماع مشاورة المديرة العامة لليونسكو مع الدول األعضاء بالمنطقة العربية 
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بنجاح باهر وتو�سيات مهمة ا�ست�سافت ال�سلطنة ممثلة بوزارة الرتبية 

الفرتة 12-14 مايو 2014م،  اليون�سكـو خالل  بالتعاون مع  والتعليـم 

اأعمال الجتماع العاملي للتعليم للجميع مب�ساركة معايل ماتاتا بونيو 

ايرينا  ومعايل  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  وزراء  رئي�س  مابون 

القيادات  من   )300( يقارب  وما  لليون�سكو،  العامة  املديرة  بوكوفا 

من  نوابهم  اأو  الرتبية  وزراء  برئا�سة  وفدا   )50( ميثلون  الرتبوية 

خم�س جمموعات اإقليمية ميثلون دول اأوروبا الغربية و�سمال اأمريكا، 

ودول اأوروبا ال�سرقية، ودول اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، ودول 

العربية، وممثلني  والدول  الأفريقية،  والدول  الهادئ،  واملحيط  اآ�سيا 

عن الوكالت الراعية حلركة التعليم للجميع، وال�سراكة العاملية من 

اأجل التعليم، والوكالت الثنائية واملتعددة الأطراف، ومنظمات الأمم 

ومنظمات  التعليمية،  املهن  وهيئات  الإقليمية،  واملنظمات  املتحدة 

االجتماع العالمي للتعليم للجميع

املجتمع املدين، واملبادرات الطليعية يف جمال التعليم للجميع، والقطاع اخلا�س، ومعاهد وموؤ�س�سات البحث.

تكمن اأهمية الجتماع يف كونه الأخري الذي ي�سم ال�سركاء كافة يف حركة التعليم للجميع قبل انعقاد املنتدى العاملي للرتبية يف كوريا اجلنوبية عام 2015م، من اأجل بلورة الأفكار 

والروؤى حول اأهداف التعليم يف مرحلة ما بعد عام 2015 واأولوياته وغاياته، وكذلك تبادل الآراء واملقرتحات لالتفاق على اإ�سرتاتيجية تهدف اإىل �سمان اإدراج التعليم يف �سميم 

خطة التنمية ملا  بعد عام 2015م، وتعزيز قاعدة املعارف ب�ساأن التعليم للجميع، والتن�سيق والتعاون من اأجل حتقيق الأهداف الإمنائية املت�سلة بالتعليم، وذلك من خالل مناق�سة 

وحتليل التقدم املحرز يف حتقيق اأهداف التعليم للجميع ال�ستة ا�ستنادا اإىل التقرير العاملي لر�سد التعليم للجميع للفرتة 2013-2014م، والتقارير الإقليمية وغريها من الوثائق، 

بالإ�سافة اإىل الوقوف على التحديات التي حتول دون اإحراز التقدم يف هذا املجال.
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ا�ست�سافت ال�سلطنة على هام�س الجتماع العاملي للتعليم للجميع الذي عقد مب�سقط خالل الفرتة 12-

14 مايو 2014 اجتماع اللجنة التوجيهية لفريق العمل الدويل املعني باملعلمني، مب�ساركة )17(ع�سوًا 

ال�سلطنة،  كٍل من  للتعليم، ومن  الراعية  املوؤ�س�سات  التوجيهية من عدد من  اللجنة  اأع�ساء هذه  من 

ودولة الإمارات العربية املتحدة، وجمهورية م�سر العربية، وجمهورية اأملانية الحتادية، واجلمهورية 

النيبالية، واجلمهورية الندوني�سية، واجلمهورية الناميبية ،واململكة اجلامايكية، وجمهورية الكوجنو 

الدميقراطية.

مت خالل الجتماع ا�ستعرا�س خطة العمل لعام 2014 م من قبل رئي�س الأمانة العامة وم�ساهمة اجتماع 

منتدى املعلمني ملرحلة ما بعد عام 2015م، وقد اعتمدت اللجنة التوجيهية هذه اخلطة، مع تقدمي 

مقرتحاتها ب�ساأن دور فريق العمل واملوارد يف حلقة النقا�س اخلا�سة مبرحلة ما بعد عام 2015م. 

ذات  اأطراف  عدة  �سراكة  من  للجميع  التعليم  اإطار  باملعلمني يف  املعني  الدويل  العمل  فريق  ويتكون 

اإىل  للدعوة  العمل مفو�سا  ويعد فريق  قانونية،  تبعات  اأو  التزامات  طبيعة تطوعية غري خا�سعة لأي 

المنائية  الأهداف  لتحقيق  املوؤهلني  املعلمني  من  كاف  عدد  لتوفري  الدولية  للجهود  التعاون  تي�سري 

للتنمية املتعلقة بالتعليم للجميع، كما يقوم فريق العمل بر�سد التقدم العاملي يف جمال تنمية ال�سيا�سات 

والإ�سرتاتيجيات ومتويل برامج تطوير املعلمني.

اجتماع اللجنة التوجيهية لفريق العمل الدولي المعني بالمعلمين 

االجتماع الثالث عشر لألمناء العاميين باللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم

ا�ست�سافت ال�سلطنة الجتماع الثالث ع�سر لالأمناء العاميني للجان الوطنية العربية للرتبية والثقافة والعلوم وذلك يف عام 2005م، بح�سور معايل ال�ستاذ الدكتور املنجي بو�سنينة 

املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم و�سعادة الدكتور عبيد الهاجري مدير املكتب القليمي لالي�س�سكو بال�سارقة، وم�ساركة 22 من ا�سحاب ال�سعادة امناء عموم اللجان 

الوطنية العربية، والمني العام للمجل�س التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، وهدف الجتماع اإىل التباحث بني اللجان الوطنية يف الدول العربية حول الق�سايا املتعلقة 

باأعمال املنظمة العربية واللجان الوطنية العربية و�سبل دعم م�سرية التعاون امل�سرتك على م�ستوى املنظمة واللجان الوطنية العربية للرتبية والثقافة والعلوم. 
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المعارض:

لليون�سكو  العاملية  املنا�سبات  اإحياء  والعلوم على  والثقافة  للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة  اإطار حر�س  يف 

فقد نظمت اللجنة معر�سًا مبنا�سبة اليوم العاملي للتنوع البيولوجي حتت �سعار »التنوع البيولوجي من اأجل 

اإبراز جهود اجلهات املعنية يف جمال احلفاظ على  التنمية«  خالل الفرتة 22 -23 مايو 2010م. بهدف 

من  العديد  عر�س  مت  كما  الإ�سدارات،  من  العديد  على  وا�ستمل  للجمهور،  وتعريفها  البيولوجي،  التنوع 

الأفالم التي تناولت مو�سوع التنوع البيولوجي يف �سلطنة عمان والعامل، بالإ�سافه لنماذج بيئات خمتلفة 

مّثـلت التنوع البيولوجي يف �سلطنة عمان.

كما نظمت اللجنة معر�س التنوع البيولوجي الثاين مبدينة �ساللة يف حمافظة ظفار يف 2 اأغ�سط�س 2010م، 

وا�ستمل على عر�س ل�ستالت ومناذج لالأ�سجار والنباتات العمانية التي تتواجد يف حمافظة ظفار بالإ�سافة 

اإىل مناذج وكتب ومطبوعات تبني البيئة البحرية العمانية اإىل جانب املطبوعات التي اأبرزت اهتمام ال�سلطنة 

مبو�سوع التنوع البيولوجي.  

 �سمن فعاليات ال�سنة الدولية للكيمياء، اأقامت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية 

ا �سعى  والثقافة والعلوم بكلية احلقوق التابعة جلامعة ال�سلطان قابو�س معر�سً

اإىل اإبراز اإ�سهامات بع�س اجلهات احلكومية واخلا�سة لتفعيل اأهداف ال�سنة 

الدولية للكيمياء2011م.

معرض التنوع البيولوجي 

معرض السنة الدولية للكيمياء 
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حتر�س اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ب�سكل م�ستمر على امل�ساركة يف معر�س م�سقط الدويل للكتاب الذى يعقد �سنويا مبحافظة م�سقط، وذلك يف اإطار جهود 

ُدُر من درا�سات دولية وبحوث عاملية حول خمتلف الق�سايا ذات العالقة بالرتبية والثقافة والعلوم، وبالإ�سدارات  اللجنة للتوا�سل مع اجلمهور، وتعريفه باملفاهيم الدولية وما َي�سْ

حديثة الطباعة ال�سادرة عن املنظمات التي تتعامل معها اللجنة )اليون�سكو، والألك�سو، والإي�سي�سكو(. وعر�س الإ�سدارات اخلا�سة باللجنة واملت�سمنة لأحدث التقارير املتعلقة 

بق�سايا الرتبية والثقافة والعلوم.

معرض مسقط الدولي للكتاب:  

معرض االجتماع العالمي للتعليم للجميع:

على هام�س الجتماع العاملي للتعليم للجميع اأقامت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم معر�سا 

�سم العديد من الإ�سدارات واملن�سورات اخلا�سة بالتعليم؛ منها من�سورات اليون�سكو واإ�سداراتها املتعلقة 

بالتعليم للجميع، اإ�سافة اإىل اإ�سدارات املعاهد واملكاتب الإقليمية لليون�سكو، كما ت�سمن املعر�س ركنًا خا�سًا 

ُتعّرف  بال�سلطنة، ا�ستمل على العديد من الإ�سدارات املتعلقة بالرتبية والتعليم، بجانب الإ�سدارات التي 

ووزارة  العاملة،  القوى  ووزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اإ�سدارات  وتنمويًا منها  وثقافيًا  �سياحيًا  بال�سلطنة 

معايل  مكتب  اإ�سدارات  اإىل  اإ�سافة  ال�سياحة،  ووزارة  الإعالم،  ووزارة  ال�سحة،  ووزارة  العايل،  التعليم 

م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون الثقافية، واللجنة الوطنية لل�سباب، وهيئة ترويج ال�ستثمار.

معرض التنمية المستدامة:

اأقيم املعر�س على هام�س موؤمتر الرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة لدعم التنوع الثقايف والبيولوجي وا�ستمل على اأربعة حماور: كان الأول حمور التعليم من اأجل التنمية امل�ستدامة، 

العديد من  البيولوجي والرتاث الطبيعي. و�سارك  يف املعر�س  التنوع  الرابع فكان عن  ،اأما املحور  الثقايف والرتاث  التنوع  الثالث  الثقافات(، واملحور  ال�سباب)توا�سل  والثاين حمور 

اجلهات منها: وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة الرتاث والثقافة، ووزارة الإعالم، ومركز عمان للمو�سيقى التقليدية، ووزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية، ووزارة ال�سياحة، ووزارة البيئة 

وال�سوؤون املناخية، والهيئة العامة لل�سناعات احلرفية، وجامعة ال�سلطان قابو�س، والبحرية ال�سلطانية العمانية، ومركز ال�سلطان قابو�س للثقافة الإ�سالمية، وجمعية املراأة العمانية 

مب�سقط، وجمعية املراأة العمانية بال�سيب، وجمعية البيئة العمانية.
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معرض أيام األلكسو والنهوض باللغة العربية:

اأقامت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم معر�سا على هام�س احتفالها باليوم العاملي للغة العربية �سم جمموعة كبرية من اإ�سدارات الألك�سو ومنها: الدوريات، والكتب، 

والن�سرات، والكتيبات التي توثق امل�ساريع الكربى للمنظمة ومنها م�سروع النهو�س باللغة العربية، كما احتوى املعر�س على جمموعة وا�سعة من اإ�سدارات اللجنة الوطنية العمانية للرتبية 

والثقافة والعلوم.

ال�شلطنة	تقدم	ج�ئزة	امل�ش�بقة	الدولية	مبن��شبة	ع�م	الأمم	املتحدة	للت�ش�مح	

مبنا�سبة عام الأمم املتحدة للت�سامح، قدمت �سلطنة عمان جائزة فنية متميزة للفائز الأول يف م�سابقة دولية ملل�سق حول مو�سوع الت�سامح يف احلياة اليومية والتي نظمتها منظمة 

اليون�سكو واللجنة الدائمة للمنظمات غري احلكومية، و�سارك فيها اأكرث من األف مت�سابق من 53 دولة من كافة اأنحاء العامل، واجلائزة عبارة عن خنجر عماين ف�سي منقو�س، حيث 

مت توزيع جوائز امل�سابقة خالل  حفل  اأقيم مبقر اليون�سكو بباري�س يف 3 نوفمرب 1995م.

جممع	ال�شلط�ن	ق�بو�س	الري��شي	يفوز	بج�ئزة	اليون�شكو	للخدم�ت	املمت�زة

فاز جممع ال�سلطان قابو�س الريا�سي بولية بو�سر مبحافظة م�سقط بجائزة اليون�سكو للخدمات املمتازة يف جمال الرتبية البدنية والريا�سية، وذلك خالل حفل اأقيم مبقر اليون�سكو 

يف العا�سمة الفرن�سية باري�س حتت رعاية معايل مدير عام اليون�سكو اأثناء املوؤمتر العام املنعقد يف مقر املنظمة خالل الفرتة من 23 اأكتوبر اإىل 23 نوفمرب عام 1995م. 

ج�ئزة	اليون�شكو	الدولية	للمو�شيقى	لع�م	2002م،	ملركز	عم�ن	للمو�شيقى	التقليدية	

 فاز مركز عمان للمو�سيقى التقليدية بجائزة اليون�سكو الدولية للمو�سيقى لعام 2002؛ وذلك تقديرا ملا يلعبه املركز من دور مهم يف حفظ الرتاث املو�سيقي العماين عرب القيام 

بالبحث عن املو�سيقى ال�سعبية   والتعريف باأهميتها واأر�سفتها وت�سجيلها ثم ن�سرها للجماهري لالطالع عليها. مت ا�ستالم اجلائزة خالل حفل اأقيم يف مدينة اآخن الأملانية يف نوفمرب 

عام 2002م مبقر املركز الدويل للمو�سيقى.

الجوائز:
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بروفي�شور	عم�ين	يفوز	بج�ئزة	ابن	�شين�	لأخالقي�ت	العلوم	2005م

فاز الربوفي�سور الُعماين عبداهلل بن �سامل بن داعر بجائزة ابن �سينا لأخالقيات العلوم لعام 2005م نتيجة جهوده اجلليلة يف جمال اأخالقيات العلوم ومل�ساهماته الهامة يف البحث 

العلمي وخا�سة يف جمال اأخالقيات العلوم والتكنولوجيا، بالإ�سافة اإىل موؤلفاته العديده  يف جمال اأخالقيات البيولوجيا الطبية. 

اجلدير بالذكر اأن هذه اجلائزة اأن�ساأتها اليون�سكو عام 2002م، مببادرة من اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، وتهدف اإىل تعزيز املبادئ والقواعد الأخالقية خلدمة التقدم العلمي 

والتطور التكنولوجي والتحولت الجتماعية، من خالل مكافاأة الأن�سطة التي ي�سطلع بها اأفراد اأو جمموعات يف جمال اأخالقيات العلوم، على اأن تراعى يف هذه الأن�سطة �سيا�سات 

اليون�سكو وتكون ذات �سلة بربنامج املنظمة يف جمال اأخالقيات العلوم والتكنولوجيا. و مُتنح اجلائزة مرة واحدة كل عامني، وهي عبارة عن ميدالية ذهبية م�سفوعة ب�سهادة 

بالإ�سافة اإىل مبلغ ع�سرة اآلف دولر اأمريكي، وزيارة اأكادميية مدتها اأ�سبوع واحد جلمهورية اإيران الإ�سالمية، ت�سمل اإلقاء كلمات يف جتمعات اأكادميية منا�سبة تنظمها لهذا 

الغر�س اجلهات املعينة بجمهورية اإيران الإ�سالمية.

الدكتورة	ريح�نة	املجينية	تفوز	بج�ئزة	لوري�ل:

لعام 2011م من خالل م�سروعها  اليون�سكو  ت�سرف عليها  التي  لوريال  بجائزة  املجينية  ريحانة  الدكتورة  فازت 

تقدمها  درا�سية  وهي عبارة عن منحة  �سلطنة عمان«،  الأ�سود يف  للنزول  والوراثية  ال�سريرية  »درا�سة اجلوانب 

موؤ�س�سة لوريال باإ�سراف من اليون�سكو للعاملات ال�سابات يف جمال علوم احلياة.
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مبادرة التعليم للجميع:
بداية مبادرة التعليم للجميع كانت يف جومتيني بتايلند عام 1990م، ومت جتديدها يف دكار بال�سنغال عام 2000، وال�سلطنة كانت من �سمن دول العامل التي التزمت بتحقيق اأهداف 

التعليم للجميع ال�ستة، وتتوىل اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم عملية التن�سيق الوطني ملبادرة التعليم للجميع، وبداأت ال�سلطنة منذ العام 2000 مرحلة جديدة من 

التعاون مع منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو( يف جمال التعليم من خالل هذه املبادرة، حيث كانت ال�ستفادة على امل�ستوى القطري من خالل عملية التن�سيق مع 

خمتلف اجلهات املعنية بالتعليم يف ال�سلطنة، كون هذه املبادرة ي�ساحبها عملية ر�سد وتقييم �سنوية مل�ستوى التقدم يف حتقيق الأهداف، كل ذلك واكب عمليات التح�سني والتطوير التي 

تقوم بها ال�سلطنة يف جمع البيانات واملوؤ�سرات والتحاليل وامل�سوحات ل�ستخدامها يف دعم اتخاذ القرار ويف التقارير الوطنية والإقليمية والدولية.

وقد قامت اللجنة الوطنية من خالل الفريق الوطني للتعليم للجميع باإعداد تقرير منت�سف العقد للتعليم للجميع عام 2007، والتقرير الوطني للتعليم للجميع عام 2014.

كما ت�سرف وتقوم اللجنة الوطنية ببناء قدرات العاملني يف جمال التعليم من خالل مبادرة التعليم للجميع، وت�سهيل امل�ساركة يف العديد من الأحداث القليمية والدولية واللقاءات 

واملوؤمترات والجتماعات وور�س العمل والدورات التدريبية يف املجالت التي تخ�س التعليم للجميع، والتي عززت من القدرة على حتديد الأهداف والقدرة على اإعداد ا�سرتاتيجيات 

وخطط �ساملة وتنفيذها �سواء منف�سلة اأو مع خطط التنمية يف البالد، كما منت القدرة على اإن�ساء ال�سراكات، والقدرة على الر�سد والتقييم. حيث قامت اللجنة الوطنية بالتعاون مع 

خمتلف اجلهات املعنية بالتعليم باإعداد اخلطة الوطنية للتعليم للجميع يف العام 2003، ثم مت جتديدها مرة اأخرى وفق امل�ستجدات يف العام 2011، من خالل ور�سة عمل نظمتها اللجنة 

الوطنية للفريق الوطني للتعليم للجميع.

وفيما يخ�س تنظيم الأحداث العاملية املعنية بالتعليم للجميع، فاإن ال�سلطنة قد ا�ست�سافت الجتماع العاملي للتعليم للجميع خالل الفرتة من 14-12 

مايو 2014.

التربية على حقوق اإلنسان

الدول  العربية وحثت  الدول  اأقرتها جامعة  التي  الإن�سان  للرتبية على حقوق  العربية  وتتبع اخلطة  وتنفيذ  لتقييم  الوطني  الفريق  ت�سكيل  مت 

الأع�ساء على تنفيذها يف فرتة زمنية متتد اإىل خم�س �سنوات )2009 – 2014(.

واأ�سندت لّلجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم مهمة متابعة تنفيذ هذه اخلطة يف ال�سلطنة واإعداد التقارير الوطنية الدورية يف 

نهاية كل �سنة من �سنوات تنفيذها وتت�سمن التقارير اأبرز اجلهود املبذولة على امل�ستوى الوطني حيث يتم ا�ستعرا�سها اأمام فريق اخلرباء 
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العرب املكلفني مبتابعة تنفيذ اخلطة العربية املذكورة. 

وقد بداأت اأعمال الفريق باإجراء م�سح �سامل حول ما هو موجود ومنفذ اأ�ساًل فيما يتعلق بالرتبية على حقوق الإن�سان من حيث تهيئة البيئة التعليمية للرتبية على حقوق الإن�سان. وتدريب الكوادر 

العاملة فيها على تنفيذ م�سمون اخلطة العربية للرتبية على حقوق الإن�سان. بالإ�سافة اإىل اإدماج مفاهيم حقوق الإن�سان يف املناهج الدرا�سي، ون�سر ثقافة حقوق الإن�سان من خالل التوعية عن 

طريق موؤ�س�سات التن�سئة املجتمعية.

ريادة األعمال
تعمل اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ومتا�سيا مع الهتمام  الوطني والدويل لدعم ال�سباب يف جمال ريادة الأعمال اىل التن�سيق والتعاون مع املوؤ�س�سات الوطنية املهتمة بهذا 

اجلانب وبني املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية من اأجل العمل على توفري فر�س التعليم والتدريب و تنفيذ عدد من الدرا�سات والربامج وامل�ساريع تهدف اىل اإيجاد اأر�سية �سلبة لريادة الأعمال يف 

ال�سلطنة وذلك من خالل اإك�ساب الطالب املعارف واملهارات الأ�سا�سية التي تعزز اجلوانب الريادية لديهم. وقد مت اإ�سدار قرار وزاري يف عام 2012 بت�سكيل جلنتني لريادة الأعمال اأحدهما 

رئي�سية والأخرى تنفيذية تت�سمن اأع�ساء من كافة املوؤ�س�سات الوطنية املهتمة يف هذا املجال ويوجد ع�سو ممثل للجنة الوطنية فيها.

اأبرز الأمثلة على التعاون مع املنظمات العاملية )م�سروع التعليم للريادة يف الدول العربية( وهو م�سروع م�سرتك بني منظمة اليون�سكو وموؤ�س�سة �ستارت ريل الربيطانية ومركز اليون�سكو  ومن 

يونيفوك باأملانيا. حيث مت يف هذا امل�سروع  جمع وتنظيم ون�سر عدد من اخلربات الناجحة واجلديدة عن التعليم 

للريادة يف نظم التعليم العربية كما مت توفري دعم فني لتطوير خطط ا�سرتاتيجية وطنية لت�سجيع اإدماج التعليم 

للريادة يف نظم التعليم.

وتعاونت اللجنة اأي�سا مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف اإطار تنفيذ الربنامج العربي لتح�سني جودة 

الربنامج من خم�س ركائز متما�سكة  ويتكون  العرب.  اإجناز  موؤ�س�سة  و  الدويل  البنك  بالتعاون مع  التعليم وذلك 

املبادرة  كفايات  لدعم  العربي  الربنامج  بينها:  ومن  الرتبوية  العملية  منها مبجال من جمالت  واحدة  كل  تعنى 

اإىل  الربنامج  هذا  خالل  من  والعلوم   والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  وت�سعى  املتعلمني.  لدى  الأعمال  وريادة 

اإيجاد خطة عمل م�سرتكة يتم فيها: تعميم الرتبية الريادية يف التعليم املدر�سي بكافة مراحله ، ودمج مواد متعلقة 

بالإر�ساد الوظيفي وذلك بالتعاون مع ممثلي وزارات الرتبية والتعليم العربية وممثلي منظمات وموؤ�س�سات عاملية 

�سمن  والع�سرين  احلادي  القرن  ومهارات  الريادة  ثقافة  اإدراج  على  للعمل  التعليم  خرباء  من  عاملية  وجمموعة 

املناهج املدر�سية.
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العرب املكلفني مبتابعة تنفيذ اخلطة العربية املذكورة. 

وقد بداأت اأعمال الفريق باإجراء م�سح �سامل حول ما هو موجود ومنفذ اأ�ساًل فيما يتعلق بالرتبية على حقوق الإن�سان من حيث تهيئة البيئة التعليمية للرتبية على حقوق الإن�سان. وتدريب الكوادر 

العاملة فيها على تنفيذ م�سمون اخلطة العربية للرتبية على حقوق الإن�سان. بالإ�سافة اإىل اإدماج مفاهيم حقوق الإن�سان يف املناهج الدرا�سي، ون�سر ثقافة حقوق الإن�سان من خالل التوعية عن 

طريق موؤ�س�سات التن�سئة املجتمعية.

ريادة األعمال
تعمل اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ومتا�سيا مع الهتمام  الوطني والدويل لدعم ال�سباب يف جمال ريادة الأعمال اىل التن�سيق والتعاون مع املوؤ�س�سات الوطنية املهتمة بهذا 

اجلانب وبني املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية من اأجل العمل على توفري فر�س التعليم والتدريب و تنفيذ عدد من الدرا�سات والربامج وامل�ساريع تهدف اىل اإيجاد اأر�سية �سلبة لريادة الأعمال يف 

ال�سلطنة وذلك من خالل اإك�ساب الطالب املعارف واملهارات الأ�سا�سية التي تعزز اجلوانب الريادية لديهم. وقد مت اإ�سدار قرار وزاري يف عام 2012 بت�سكيل جلنتني لريادة الأعمال اأحدهما 

رئي�سية والأخرى تنفيذية تت�سمن اأع�ساء من كافة املوؤ�س�سات الوطنية املهتمة يف هذا املجال ويوجد ع�سو ممثل للجنة الوطنية فيها.

اأبرز الأمثلة على التعاون مع املنظمات العاملية )م�سروع التعليم للريادة يف الدول العربية( وهو م�سروع م�سرتك بني منظمة اليون�سكو وموؤ�س�سة �ستارت ريل الربيطانية ومركز اليون�سكو  ومن 

يونيفوك باأملانيا. حيث مت يف هذا امل�سروع  جمع وتنظيم ون�سر عدد من اخلربات الناجحة واجلديدة عن التعليم 

للريادة يف نظم التعليم العربية كما مت توفري دعم فني لتطوير خطط ا�سرتاتيجية وطنية لت�سجيع اإدماج التعليم 

للريادة يف نظم التعليم.

وتعاونت اللجنة اأي�سا مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف اإطار تنفيذ الربنامج العربي لتح�سني جودة 

الربنامج من خم�س ركائز متما�سكة  ويتكون  العرب.  اإجناز  موؤ�س�سة  و  الدويل  البنك  بالتعاون مع  التعليم وذلك 

املبادرة  كفايات  لدعم  العربي  الربنامج  بينها:  ومن  الرتبوية  العملية  منها مبجال من جمالت  واحدة  كل  تعنى 

اإىل  الربنامج  هذا  خالل  من  والعلوم   والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  وت�سعى  املتعلمني.  لدى  الأعمال  وريادة 

اإيجاد خطة عمل م�سرتكة يتم فيها: تعميم الرتبية الريادية يف التعليم املدر�سي بكافة مراحله ، ودمج مواد متعلقة 

بالإر�ساد الوظيفي وذلك بالتعاون مع ممثلي وزارات الرتبية والتعليم العربية وممثلي منظمات وموؤ�س�سات عاملية 

�سمن  والع�سرين  احلادي  القرن  ومهارات  الريادة  ثقافة  اإدراج  على  للعمل  التعليم  خرباء  من  عاملية  وجمموعة 

املناهج املدر�سية.

التربية من أجل التنمية المستدامة:

اعتمدت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، يف دي�سمرب 2002 ، القرار )254/57(  املتعلق بعقد الأمم املتحدة للرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة، وعّينت اليون�سكو 

وكالة م�سوؤولة عن الرتويج لهذا العقد .وي�ستند اعتماد العقد اإىل بناء عامل تتاح فيه لكل �سخ�س فر�سة النتفاع بالتعليم، واكت�ساب القيم، واأمناط ال�سلوك 

واأ�ساليب العي�س، وكل ما يلزم من اأجل بناء م�ستقبل قابل لال�ستمرار، وحتويل املجتمعات من اأجل حتقيق عامل اأف�سل. ومن هذا املنظور ُحددت الأهداف الأربعة 

التالية:

• ت�سهيل اإن�ساء �سبكات وروابط لت�سجيع املبادلت والتفاعالت بني الأطراف الفاعلة يف جمال التعليم من اأجل التنمية امل�ستدامة؛	

• النهو�س بتح�سني جودة التعليم والتعلم يف جمال التعليم من اأجل التنمية امل�ستدامة؛	

• م�ساعدة البلدان على التقدم يف طريق بلوغ الأهداف الإمنائية لالألفية؛ 	

• اإتاحة اإمكانات جديدة للبلدان اأي تراعي التعليم من اأجل التنمية امل�ستدامة، يف اإطار اإ�سالحاتها لقطاع الرتبية.	

التنمية امل�ستدامة )2005-2014( للنهو�س بالتنمية  اأجل  اأهداف عقد الأمم املتحدة للرتبية من  اإطار ال�سراكة الدولية وا�ستجابة للجهود الدولية التزمت ال�سلطنة بالعمل على تفعيل   ويف 

امل�ستدامة يف كافة املجالت   لتحقيق ال�ستدامة القت�سادية والجتماعية والبيئية من خالل الرتبية والتعليم،  وتعمل اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم  بالتعاون مع اجلهات ذات 

العالقة على بث الوعي والهتمام بالتنمية امل�ستدامة، واإدماج املفاهيم املتعلقة بالتنمية امل�ستدامة يف خمتلف املقررات الدرا�سية.

وحتر�س اللجنة الوطنية على اأن ي�سارك املعنيني يف املجالت ذات العالقة يف املوؤمترات والجتماعات الدولية التي تعقدها اليون�سكو يف اإطار العقد الدويل. كما تقوم اللجنة باإعداد التقارير 

الوطنية بالتن�سيق مع خمتلف اجلهات.   
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برامج دعم الشباب

الفصـل الرابـع
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قبل	 ب�لغة	من	 اأهمية	 لهم	 تزال	 ك�نت	ول	 والتنمية،	 للبن�ء	 الفع�لة	 الأداة	 بو�شفهم	 »ال�شب�ب	

احلكومة	الر�شيدة،	انطالق�	من	الروؤية	احلكيمة	حل�شرة	�ش�حب	اجلاللة	ال�شلط�ن	ق�بو�س	بن	�شعيد	

املعظم،	والذي	اأفرد	عن�ية	خ��شة	ب�ل�شب�ب	لإعداده	ورع�ية	تطلع�ته	وطموح�ته	للقي�م	بدوره	املن�شود	

يف	ك�فة	جم�لت	التنمية	والبن�ء،	وا�شتله�م�	من	النهج	ال�ش�مي	والروؤية	احلكيمة	يف	جم�ل	خدمة	قط�ع	

ال�شب�ب	فقد	بذلت	وزارة	الرتبية	والتعليم	ممثلة	ب�للجنة	الوطنية	العم�نية	للرتبية	والثق�فة	والعلوم	

وامل�ش�ريع	 والربامج	 الفع�لي�ت	 العديد	من	 اإق�مة	 العم�ين	عن	طريق	 ال�شب�ب	 جهودا	حثيثة	خلدمة	

التي	تلبي	متطلب�ت	ال�شب�ب	وح�ج�تهم	وميولهم،	وتهدف	اإىل	تنميتهم	من	ك�فة	النواحي،	ومن	اأبرز	

يف	 وامل�ش�ركة	 الثق�ف�ت«،	 »توا�شل	 م�شروع	 الفع�لي�ت	 هذه	 ال�شدد	 هذا	 يف	 الوطنية	 اللجنة	 ا�شه�م�ت	

»ملتقى	م�شقط	لل�شب�ب«،	وتنظيم	ملتقى	»	طلبة	املدار�س«،	وم�ش�ريع	التواأمة	مع	العديد	من	املدار�س	

الأوروبية	والعربية	املنت�شبة	لليون�شكو.

كم�	تهتم	املنظم�ت	الثالث	اليون�شكو	والألك�شو	والإي�شي�شكو	التي	تتع�مل	معه�	اللجنة	الوطنية	

اليون�شكو،	 منظمة	 وب�لأخ�س	 وخططه�،	 براجمه�	 من	 كبرية	 م�ش�ح�ت	 له	 وتفرد	 ال�شب�ب	 بقط�ع	

جم�لت	 جميع	 يف	 ومتوا�شلة	 ه�دفة	 اأن�شطة	 من	 به	 ت�شطلع	 مب�	 ال�شب�ب	 اإزاء	 التزامه�	 اأكدت	 التي	

اخت�ش��شه�،	مث�ل	ذلك	اأن�شطة	املنظمة	يف	جم�ل	التعليم	من	خالل	�شبكة	املدار�س	املنت�شبة	اأو	م�شروع	

موندي�لوغو،	ويف	جم�ل	العلوم	من	خالل	م�ش�عدة	العلميني	ال�شب�ب	يف	اأبح�ثهم		اأو	من	خالل	م�شروع	

روؤية	ال�شب�ب	للحي�ة	يف	اجلزر،	ويف	جم�ل	الثق�فة	من	خالل	الإ�شه�م	يف	حتقيق	التف�هم	عرب	م�شروع	

ال�شب�ب	املبدعني	للم�شنف�ت	الرقمية،	ويف	جم�ل	الت�ش�ل	من	خالل	ال�شبكة	الدولية	لتوفري	وتب�دل	

)Infoyouth(.ب�ل�شب�ب	املتعلقة	املعلوم�ت

واليون�شكو	 ال�شب�ب	 بني	 للتب�دل	 الرئي�شية	 الأداة	 ب�عتب�ره	 لل�شب�ب	 اليون�شكو	 منتدى	 اإن	 كم�	

ال�ش�أن	 تو�شي�ت	يف	هذا	 الع�مل	�شي�غة	 اأرج�ء	 لل�شب�ب	من	جميع	 يتيح	 للنق��س،	 ي�شكل	جم�ل	فريدا	

لإدراجه�	يف	برامج	اليون�شكو	واأن�شطته�.	ويف	ع�م	2003م	اأ�شبح	هذا	املنتدى	جزءا	ل	يتجزاأ	من	املوؤمتر	

الع�م	لليون�شكو	الذي	يعقد	كل	ع�مني.
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اأن�ساأت اليون�سكو عام 1953 �سبكة املدار�س املنت�سبة لتكون رائدة للنهج  اجلديد يف اإعداد 

الأطفال وال�سباب للعي�س يف جمتمع يت�سم بطابع عاملي ولتعزيز الرتبية من اأجل التفاهم الدويل 

، وذلك من خالل ت�سجيع املدار�س يف مرحلة ما قبل الأ�سا�سي والأ�سا�سي والتعليم العام والكليات 

واجلامعات على القيام باأن�سطة وجتارب ت�ستهدف زيادة املعرفة بالق�سايا العاملية وباأهمية تنمية 

وفهم  وتعزيز  الأخرى،  والثقافات  ال�سعوب  على  النفتاح  خالل  من  الدويل  والتفاهم  التعاون 

واحرتام مبادئ حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية التي تعترب الأ�سا�س للدميقراطية، وعلى تعزيز 

املدار�س  اتخذت هذه  وقد  لل�سبكة،  املنت�سبة  املدار�س  املعلومات واخلربات بني  وتبادل  التوا�سل 

منذ البداية �سعارًا لها يرتجم هذه املبادئ وهو » نحن نعي�س يف عامل واحد، ونتعلم من اأجل عامل 

واعمل حمليًا«،  عامليًا  »فكر  مفهوم  اإىل  الرائدة  اأن�سطتها  املنت�سبة يف  املدار�س  وت�ستند  واحد«،  

كما ت�ستند اإىل مبداأ » التعلم من خالل العمل«، وذلك يف اإطار قيامها باأن�سطة جتريبية لإدخال 

جتديدات تربوية تتبادلها مع املدار�س الأخرى بهدف حتقيق الأثر امل�ساعف لتلك الأن�سطة على 

امل�ستوى الوطني والعاملي.

شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو
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ان�سمت ال�سلطنة ل�سبكة املدار�س املنت�سبة لليون�سكو يف اأغ�سط�س عام 1998م، مبدر�ستني من مدار�س التعليم العام الثانوي )التعليم ما بعد ال�سا�سي حاليًا (، اإحداها للذكور 

واأخرى لالإناث على �سبيل التجربة، ونتيجة للنجاح الباهر يف حتقيق الأهداف املتوخاة من خالل هذه التجربة، فقد ارتاأت الأمانة العامة للجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم 

وبالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم زيادة عدد املدار�س املنت�سبة لليون�سكو اإىل خم�س مدار�س  يف عام 1999م.

ومن اأجل تعميم الفائدة وحتقيقا لالأهداف املرجوة املتمثلة يف زيادة املعرفة بالق�سايا العاملية، و�سقل املعارف والقدرات، وتنمية احل�س البتكاري، وثقافة ريادة الأعمال؛ مت 

التو�سع يف اأعداد املدار�س لي�سمل خمتلف املديريات التعليمية مبحافظات ال�سلطنة، وبنهاية العام الدرا�سي 2014/2013م، اأ�سبح عددها 26 مدر�سة حكومية وخا�سة، وفيما يلي قائمة 

باأ�سماء املدار�س العمانية املنت�سبة لليون�سكو املنت�سرة يف خمتلف املحافظات التعليمية حتى نهاية العام الدرا�سي2014/2013م.

النوعاملدر�سةاملحافظة/املديريةم

1

م�سقط

بننيمدر�سة جابر بن زيد للتعليم ما بعد الأ�سا�سي

بننيمدر�سة دوحة الأدب للتعليم ما بعد الأ�سا�سي2

بننيمدر�سة ابن النفي�س للتعليم الأ�سا�سي ح32

بناتمدر�سة �ساطئ القرم للتعليم ما بعد الأ�سا�سي4

بنني وبناتمدر�سة احل�سارة للتعليم الأ�سا�سي ح51

بنني وبناتمدر�سة ال�سلطان »خا�سة«6

7

م�سندم

بننيمدر�سة م�سندم للتعليم ما بعد الأ�سا�سي

بناتمدر�سة �سكينة بنت احل�سني )12-5(8

9

الربميي

بناتمدر�سة حف�سة بنت �سريين للتعليم الأ�سا�سي ح2

بننيمدر�سة عزان بن قي�س للتعليم ما بعد الأ�سا�سي10

11

ظفار

بناتمدر�سة ال�سعادة للتعليم ما بعد الأ�سا�سي

بننيمدر�سة �ساللة للتعليم ما بعد الأ�سا�سي12

المدارس العمانية المنتسبة لليونسكو:
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13

جنوب الباطنة

بننيمدر�سة نا�سر بن مر�سد للتعليم ما بعد الأ�سا�سي 

بناتمدر�سة الأمل للتعليم ما بعد الأ�سا�سي14

بنني وبناتمدر�سة العزة للتعليم الأ�سا�سي ح151

16

�سمال الباطنة

بناتمدر�سة الوفاء للتعليم الأ�سا�سي ح2

بننيمدر�سة �سحار للتعليم ما بعد الأ�سا�سي17

18

جنوب ال�سرقية

بننيمدر�سة ال�سلطان قابو�س للتعليم ما بعد الأ�سا�سي

بناتمدر�سة املروة للتعليم الأ�سا�سي ح192

20

�سمال ال�سرقية

بننيمدر�سة املتنبي للتعليم ما بعد الأ�سا�سي

بناتمدر�سة �سناو )12-7(21

22

الداخلية

بناتمدر�سة العني للتعليم ما بعد الأ�سا�سي

بننيمدر�سة بلعرب بن �سلطان)12-11(23

24

الظاهرة

بناتمدر�سة فاطمة بنت قي�س للتعليم ما بعد الأ�سا�سي

بننيمدر�سة �سيف بن �سلطان للتعليم ما بعد الأ�سا�سي25

بننيمدر�سة الو�سطى )5-12(الو�سطى26

تهتم معظم اأن�سطة املدار�س املنت�سبة لليون�سكو وترتبط ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر بدعم ال�سباب، وذلك لكونها حتت�سن فئات عمرية خمتلفة من الطلبة من �سمنهم فئة 

ال�سباب، وتعمل على تنمية القدرات الإبداعية والبتكارية لديهم وبث الوعي بال�سلوكيات احلميدة، والهتمام بالق�سايا العاملية وثقافة ال�سالم واملواطنة وريادة الأعمال.      

برامج دعم الشباب
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ت�سرتك جميع احل�سارات يف الإميان بقيم العدل والإخاء والت�سامح باعتبارها موروثًا اإن�سانيًا اجتماعيا ينبغي التاأ�سي�س عليه لبناء حوار حقيقي بني الثقافات املختلفة. ومن ثم 

فال بديل عن الرتبية على احلوار واحرتام التنوع الثقايف الذي يفتح املجال لكت�ساب وتعلم الكثري من مهارات التوا�سل مع الآخرين .

ويعترب م�سروع “توا�سل الثقافات” والذي تنفذه اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم �سنويًا بالتعاون مع موؤ�س�سة “توا�سل الثقافات” من خالل تنظيم رحالت 

لل�سباب ذكورا واإناثا من الدول العربية وغري العربية من اأهم مبادرات ال�سباب التي تدعمها اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم منذ عام 2007م، حيث تهدف هذه الرحالت 

اإىل اإتاحة الفر�سة لل�سباب لاللتقاء وجها لوجه والتحاور فيما بينهم، مما ي�سهم يف دعم التنوع الثقايف بني الدول، واكت�ساب مهارات التوا�سل واحلوار مع الآخر، ولقد مت اختيار هذا 

امل�سروع مرتني من قبل منتدى الأمم املتحدة للتحالف بني احل�سارات كاأحد اأهم مبادرات املجتمع املدين ريادة يف العامل، كما مت ت�سمينه �سمن اخلطة الوطنية لتحالف احل�سارات، وقد 

جاوز عدد زوار امل�سروع عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي الإلكرتونية مليون زائر، ليربهن ذلك كله مبا ل يدع جماًل لل�سّك على جناح هذه املبادرة النبيلة، وحتقق الأهداف املتوخاة منها.

مشروع »تواصل الثقافات« 
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مشاريع التوأمة

م�ساريع التواأمة هي م�ساريع تربط بني املدار�س العمانية املنت�سبة لليون�سكو وعدد من املدار�س العربية والأوروبية املنت�سبة لليون�سكو، حيث بداأت منذ عام 2009م، وتهدف هذه 

امل�ساريع اإىل تعزيز ال�سالت وتقوية الروابط بني املدار�س املنت�سبة لليون�سكو، والتعرف على ثقافات وتراث وعادات وتقاليد ال�سعوب الأخرى، وتطوير املهارات الجتماعية والثقافية 

ومهارات التوا�سل بني الطالب من خالل الزيارات وتبادل اخلربات يف موا�سيع وق�سايا عاملية مثل ق�سايا البيئة والرتاث والتبادل الثقايف.

وحتى عام 2014م قامت املدار�س العمانية املنت�سبة لليون�سكو مب�ساريع تواأمة مع كل من:

املدار�س الأملانية حيث كانت موا�سيع امل�سروع هي: اللغة، الطاقة ال�سم�سية، التنوع الإعالمي واحلوار الثقايف.( 1

املدار�س اللبنانية حول م�سروع ال�سباب من اأجل ال�سالم والتنمية امل�ستدامة.( 2

املدار�س الدمناركية حول م�سروع اإحياء الرتاث العاملي.( 3

املدار�س الأملانية حول م�سروع ال�سباب والتنوع الإعالمي.( 4
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�سارك وفد طالبي عماين ي�سم )14( من طالب وطالبات املدار�س العمانية املنت�سبة لليون�سكو بالإ�سافة اإىل عدد من املعلمني  يف »موؤمتر ال�سباب الدويل للتنوع الإعالمي« والذي 

عقد بجمهورية اأملانيا الحتادية، وذلك اإىل جانب طلبة ومعلمني من اأملانيا وبولندا وناميبيا، وتاأتي دعوة ال�سلطنة للم�ساركة يف هذا املوؤمتر يف اإطار تعزيز ال�سالت وتقوية الروابط بني 

املدار�س العمانية والأملانية املنت�سبة  لليون�سكو، وقد ت�سمن برنامج عمل املوؤمتر عددًا من ور�س العمل التي ركزت يف جمملها على التكنولوجيا والإعالم والتنوع الثقايف، حيث مت تق�سيم 

الطلبة اإىل عدة فرق تعمل مع معلمني خمت�سني وهذا ما اأك�سب الطالب خربات ي�ستفيدوا منها يف حا�سرهم وم�ستقبلهم، كما قام الوفد الطالبي الزائر بزيارة عدد من املواقع الأثرية 

املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي يف العا�سمة الأملانية برلني، وزيارة مدر�سة نيل�سون منديال الدولية، وزيارة اإىل الربملان الأملاين، وكذلك زيارة اإىل مبنى وزارة اخلارجية الأملانية.

مؤتمر الشباب الدولي للتنوع اإلعالمي بجمهورية ألمانيا االتحادية
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اإعداد م�ساريع  والأردن على  ولبنان،  وفرن�سا،  والدمنارك،  اأملانيا،  واأوروبية من  لليون�سكو وخم�س مدار�س عربية  املنت�سبة  ال�سلطان اخلا�سة  التواأمة بني مدر�سة  ركز م�سروع 

م�سرتكة يف جمالت الرتاث، والتنوع الثقايف، والتغري املناخي، واملياه، وحقوق الإن�سان، حيث قامت كل مدر�ستني بتبني اأحد امل�ساريع، وعملت ملدة ثالثة اأ�سهر كاملة على تبادل الآراء 

والأفكار واملعلومات وال�سور املتعلقة باملوا�سيع التي مت اختيارها، كما قامت كل مدر�سة بتنفيذ عدد من الأن�سطة وامل�ساريع الداخلية ال�سغرية بهدف التعريف بامل�سروع الذي تبنته 

بال�سرتاك مع املدر�سة الأخرى.

وبعد اإجناز امل�ساريع  �ساركت هذه املدار�س يف »منتدى ال�سباب من اأجل ال�سالم والتنمية امل�ستدامة« والذي عقد يف اجلمهورية اللبنانية خالل الفرتة من 18 اإىل 22 اأبريل 

2012.  وقد قامت مدر�سة ال�سلطان اخلا�سة املنت�سبة لليون�سكو، بتمثيل ال�سلطنة يف هذا املنتدى، حيث مت التعريف بامل�سروع الذي مت تنفيذه مع املدر�سة ال�سريكة من لبنان، وت�سمن 

برنامج املنتدى اإىل جانب العرو�س التقدميية للم�ساريع؛ عددًا من املحا�سرات وور�س العمل تتعلق بالتنمية امل�ستدامة والتنوع الثقايف، كما قام الطلبة العمانيون بعر�س مناذج للحرف 

وامل�سغولت والأزياء العمانية التقليدية وذلك �سمن املعر�س الثقايف امل�ساحب للمنتدى، كما مت تنظيم عدد من الزيارات الثقافية اإىل مواقع لبنانية مدرجة يف قائمة الرتاث العاملي 

لليون�سكو.

 منتدى الشباب »من أجل السالم والتنمية المستدامة” بالجمهورية اللبنانية
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ت�سارك اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم من خالل طلبة املدار�س املنت�سبة لليون�سكو يف ملتقى م�سقط لل�سباب الذي يعد اإحدى املبادرات التي د�سنتها الهيئة العامة 

اأهمية تفعيل دور ال�سباب يف املجتمع، وتوظيف طاقاتهم من اأجل  لرتويج ال�ستثمار وتنمية ال�سادرات بالتعاون مع اجلهات املخت�سة منذ عام 2009م ، وت�سعى من خاللها لإبراز 

ا�ستكمال متطلبات التنمية يف القطاعات املختلفة، وذلك من خالل توفري البيئة املنا�سبة وامل�ساحة الرحبة لل�سباب لالإبداع والبتكار والتعبري عن اآرائهم ومقرتحاتهم حول التحديات 

امل�ستقبلية التي يواجها ال�سباب، بالإ�سافة اإىل اطالعهم على اأبرز الق�سايا البيئية والقت�سادية والثقافية ذات الهتمام العاملي . 

ملتقى مسقط للشباب 
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نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ملتقى طالب املدار�س الأول 2012م، والذي ا�ستهدف عدد )200( من طلبة مدار�س ال�سلطنة لل�سفني العا�سر واحلادي 

ع�سر، اأي فئة الطالب الذين ترتاوح اأعمارهم بني )16-18( �سنة وهم يف �سن ال�سباب، بحيث يلتقون معًا حتت �سقف واحد ملدة ثالثة اأيام؛ ملمار�سة العديد من الور�س التدريبية، 

وال�ستماع اإىل عدة حما�سرات قيمة يقدمها خرباء اأكفاء، تتناول موا�سيع خمتلفة تالم�س احتياجاتهم واهتماماتهم، اإ�سافة اإىل اإحياء عدد من الأم�سيات الثقافية والفنية والريا�سية 

والرتفيهية.

وجاءت فكرة تنظيم امللتقى انطالقًا من الإميان باأهمية اإ�سراك الطلبة يف جميع اجلوانب والأ�سعدة؛ تعزيزًا لروح العمل اجلماعي امل�سرتك الذي يهدف اإىل خدمة امل�سلحة العامة 

 
مبا يحقق الأهداف التي ي�سبو اإليها املجتمع، وحر�سًا على �سقل ال�سخ�سية الإيجابية عند الطلبة، وحتمل الأدوار، وامل�ساهمة الفاعلة يف البناء، والعي�س مب�سوؤولية، وتطوير املعارف

واملهارات احلياتية التي يحتاج اإليها ال�سباب، مما ي�ساهم يف تطوير اآفاق الإبداع والبتكار لديهم.

ملتقى طالب المدارس » المستقبل بين أيد شابة«:
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يعقد منتدى اليون�سكو لل�سباب ب�سكل دوري بالتزامن مع املوؤمترات العامة لليون�سكو، وقد �سارك وفد من �سباب ال�سلطنة يف منتدى اليون�سكو الثامن لل�سباب اإىل جانب ما يقارب من 

)500( م�سارك من خمتلف دول العامل، حتت �سعار » ال�سباب والندماج املجتمعي: امل�ساركة املدنية واحلوار وتنمية املهارات«، والذي ا�ستمل على اجتماعات، وور�س عمل، ومعار�س 

هدفت جميعها اإىل تعزيز احلوار، وحت�سني التفاعل وامل�ساركة بني ال�سباب، وتعزيز كفاءاتهم لي�سبحوا عنا�سر قوية يف عملية التغيري. ونتج عن املنتدى اعتماد تو�سيات تركزت على 

اإ�سراك ال�سباب يف ال�سيا�سات وعملية �سنع القرار، وتطوير قدراتهم لالنتقال الأف�سل ملرحلة �سن الر�سد، وكذلك متكينهم للم�ساركة املدنية والبتكار املجتمعي.

منتدى اليونسكو للشباب: »الشباب واالندماج المجتمعي: المشاركة المدنية والحوار وتنمية المهارات«
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حقق فريق ال�سلطنة ممثال مبدر�سة دوحة الأدب للتعليم ما بعد الأ�سا�سي امل�سارك يف 

امل�سابقة املدر�سية العاملية مونديالوغو 2006/2005م التي تنظمها كل من اليون�سكو 

و�سركة داميلر – كراي�سلر ، اإجنازا يف اختياره �سمن 25 فريقا من ال�سركاء ميثلون 

50 مدر�سة من38 بلدا للت�سفية النهائية للم�سابقة، والتي كان قد �سارك فيها لهذا 

العام 35 األف طالبا موزعني على )2537( فريقا من خمتلف بلدان العامل ، وي�سم 

واحد  م�سروع  على  معا  يعملون  خمتلفني  بلدين  من  جمموعتني  م�سارك  فريق  كل 

الفهم  تطوير  يف  التعاون  هدف  لتحقيق  والقارات  اجلغرافية  احلدود  متجاوزين 

املتبادل والت�سامح وال�سداقة بني اأنا�س ينتمون اإىل اآفاق ثقافية ودينية ولغوية متعددة.

وقد وقع الختيار على امل�سروع الذي تقدم به الفريق العماين امل�سارك ممثال مبدر�سة 

دوحة الأدب للتعليم ما بعد الأ�سا�سي وهي �سمن املدار�س املنت�سبة لليون�سكو بال�سلطنة 

بال�سرتاك مع اإحدى املدار�س الرو�سية املنت�سبة لليون�سكو والذي يتعلق مب�ساكل املياه، 

حيث غطى اجلانب العماين مو�سوع ال�سح يف م�سادر املياه الذي تعاين منه ال�سلطنة 

بينما غطى اجلانب الرو�سي تلوث املياه الذي تعاين منه رو�سيا، وقد خ�سع امل�سروع 

لعملية تقييم من قبل هيئة اخلرباء وهيئة التحكيم الدولية.

إنجاز على المستوى الدولي في المسابقة المدرسية العالمية مونديالوغو 2006/2005م

امل�شدر:	مكتبة	ال�شور	-	وزارة	الرتبية	والتعليم
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وال�سباب،  للطلبة  العلمية  النتاجات  دعم  على  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة  حتر�س 

وتعمل على اإتاحة وتي�سري م�ساركتهم يف خمتلف املحافل الدولية املعنية بالعلوم والتكنولوجيا والبتكار، حيث 

�ساركت موؤخرا يف امللتقى العلمي الآ�سيوي الثالث باململكة الأردنية 2014، وح�سلت ال�سلطنة فيه على مركز 

متقدم  �سمن اأكرث ع�سر م�ساريع متيزا من بني 75 م�سروع  �ساركت يف املعر�س املقام يف امللتقى. حيث داأبت 

اللجنة على امل�ساركة يف امللتقى العلمي الآ�سيوي منذ تاأ�سي�سه بوفود طالبية لعر�س م�ساريعهم وابتكاراتهم 

الثانية يف  وامل�ساركة  الكويت 2010،  بدولة  الأول  الآ�سيوي  العلمي  امللتقى  م�ساركة يف  اأول  وكانت  العلمية، 

امللتقى العلمي الآ�سيوي بدولة البحرين  2012 م، ومت فيه اختيار جناح ال�سلطنة كاأف�سل جناح من بني الدول 

امل�ساركة، وكذلك �ساركت اللجنة يف امللتقى العلمي العاملي الرابع ع�سر بدولة الإمارات عام 2013م.

الملتقى العلمي اآلسيوي:

�ساركت ال�سلطنة ممثلة يف كل من وزارة الرتاث والثقافة واللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم يف املنتــدى العلمي لل�سباب العرب حول تعزيز دور ال�سباب يف التنمية العلمية 

الذي نظمه املكتب الإقليمي لالإي�سي�سكو  بال�سارقة وذلك خالل الفرتة من 8- 10 اأكتوبر 2012م يف مدينة ال�سارقة بدولة الإمارات العربية املتحدة، وقد ت�سمن املنتدى عدة اأهداف 

منها: تو�سيح جوانب التطور العلمي املت�سارع واأهم جمالته، و�سرح منعك�ساته على املجتمع العربي، و العمل على كيفية تعميق دور ال�سباب العربي وتعزيز خرباتهم وتن�سيط اإبداعاتهم 

ومهاراتهم يف جمال التنمية العلمية خلدمة جمتمعاتهم، ومناق�سة الواقع وحتدياته يف هذا املجال يف املجتمعات العربية.

المنتــدى العلمي للشباب العرب حول تعزيز دور الشباب في التنمية العلمية

امل�ش�ركون	يف	امللتقى	العلمي	الآ�شيوي	الث�لث	-	2014
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بهدف تنمية القدرة على الت�سال واحلوار مع الآخرين، �ساركت املدار�س املنت�سبة لليون�سكو يف ملتقى ال�سالم والالعنف لل�سباب بدول اخلليج العربي بالكويت يف الفرتة من 5-7مار�س 

2005م، وا�ستملت فعاليات امللتقى على مناق�سة عامة للمحاور الرئي�سية للملتقى وهي :ال�سالم والالعنف، وحقوق الإن�سان، والريا�سة والرتبية البدنية، والرتاث العاملي، كما اأقيمت 

ندوة بعنوان الرتبية على الالعنف، وور�سة عمل حول تطبيقات مبادئ ال�سالم والالعنف داخل ال�سف الدرا�سي ويف املدر�سة واملجتمع، مت فيها تبادل الآراء بني الطلبة والطالبات من 

الوفود الطالبية امل�ساركة.

ملتقى السالم والالعنف للشباب بدول الخليج العربي 
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نظمت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الإي�سي�سكو، الندوة الإقليمية حول “الوقاية من الإيدز بني ال�سباب يف املنطقة العربية« مب�ساركة دول جمل�س التعاون 

اخلليجي واليمن.

ت�سمن جدول اأعمال الندوة على مدار فرتة انعقادها  اإلقاء ثماين اأوراق عمل من قبل خرباء ومتخ�س�سني حمليني من خمتلف الدول امل�ساركة، وكذلك اجتماع املائدة امل�ستديرة لو�سع 

ت�سور يت�سمن اأف�سل ال�سبل للوقاية من الإيدز. ونوق�ست �ستة حماور رئي�سية لتحقيق اأهداف الندوة واملتمثلة يف تو�سيح خماطر مر�س الإيدز على الوطن واملجتمع والأ�سرة، و�سرح 

طرق انتقال الإيدز وكيفية جتنبها وامل�ستجدات العاملية املتعلقة بذلك، وتو�سيح دور املجتمع والأ�سرة يف حت�سني ال�سباب جتاه مر�س الإيدز، وتاأكيد دور املوؤ�س�سات الإعالمية والرتبوية 

وتبادل  اإيجابي،  ب�سكل  وا�ستثمار طاقاتهم ووقت فراغهم  تنمية مواهبهم  ال�سباب وم�ساعدتهم يف  الأخالقية لدى  القيم  تعزيز  �سبل  وبحث  املر�س،  الوقاية من  الأهلي يف  واملجتمع 

اخلربات والتجارب الناجحة بني الدول لوقاية ال�سباب العربي من الإيدز، وقد خرجت الندوة بتو�سيات مهمة من �ساأنها اأن ت�سهم يف احلد من انت�سار املر�س والوقاية منه.

ندوة إقليمية حول »الوقاية من اإليدز بين الشباب في المنطقة العربية« 
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الإبداعية  القدرات  اإطالق  على  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة  حتر�س   

والبتكارية لدى ال�سباب العماين؛ ويف هذا الإطار قدمت اللجنة دعما مل�ساركة الباحثة العمانية 

الثالث  العاملي   )IUPAC( اليوباك  موؤمتر  يف  للم�ساركة  احل�سينية  يحيى  بنت  عاتكة  ال�سابة 

والأربعني للكيمياء يف مدينة بورتوريكو �سان خوان بالوليات املتحدة الأمريكية والذي عقد خالل 

الفرتة من 31 يوليو- 5 اأغ�سط�س2011م. 

خمتلف  من  كيميائيون  فيه  و�سارك  بالكيمياء،  املتعلقة  الفعاليات  من  العديد  املوؤمتر  ت�سمن 

املوؤمتر  اأثروا  والذين  نوبل  جوائز  على  احلائزين  من  علماء  �سبعة  مل�ساركة  اإ�سافة  العامل،  دول 

مواد  ت�سنيع  م�سروع  عن  عمل  بورقة  املوؤمتر  يف  احل�سينية  عاتكة  و�ساركت  قيمة.  مبحا�سرات 

البلور ال�سائل وامل�ستخدمة يف �سا�سات التلفاز واحلا�سوب وغريها من الأجهزة اللكرتونية. 

المشاركة في مؤتمر االيوباك )IUPAC( العالمي الثالث واألربعين للكيمياء 
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الجهود اإلعالمية لّلجنة الوطنية

الفصـل الخامس
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ت�أثريا	 القنوات	 اأف�شل	 من	 املختلفة	 بو�ش�ئله	 الإعالم	 اأ�شبح	

وتتزايد	 اجلم�هري،	 من	 ممكن	 عدد	 لأكرب	 و�شول	 واأ�شرعه�	

للموؤ�ش�ش�ت	 وب�لن�شبة	 يوم،	 بعد	 يوم�	 الراهن	 الع�شر	 اأهميته	يف	

اأو	خ��شة	ف�إن	الإعالم	يلعب	دورا	 املختلفة	�شواء	ك�نت	حكومية	

للمجتمع،	 ر�ش�ئلهم	 واإي�ش�ل	 ب�ملوؤ�ش�ش�ت	 التعريف	 يف	 اأ�ش��شي�	

واإبراز	جهودهم	يف	خمتلف	املج�لت،	وحتقيق	الت�ش�ل	والتف�عل	

مع	خمتلف	�شرائح	املجتمع.

والعلوم	 والثق�فة	 للرتبية	 العم�نية	 الوطنية	 اللجنة	 اأولت	 وقد	

اأحد	 هو	 الإعالم	 اأن	 اعتب�ر	 على	 اجل�نب	 بهذا	 كبريا	 اهتم�م�	

مه�مه�	 تنفيذ	 يف	 اللجنة	 عليه�	 تعتمد	 التي	 الأ�ش��شية	 الرك�ئز	

واخت�ش��ش�ته�؛	خ�شو�ش�	فيم�	يتعلق	ب�لتعريف	بربامج	املنظم�ت	

والثق�فية	 الرتبوية	 املج�لت	 يف	 الع�ملية	 امل�شتجدات	 واأبرز	

والعلمية،	وكذلك	الإعالم	عن	جهود	ال�شلطنة	يف	هذه	املج�لت،	

اإىل	ج�نب	التعريف	بجهود	اللجنة	واأن�شطته�.

مت	 التي	 الإعالمية	 والو�ش�ئل	 اجلهود	 لأهم	 عر�س	 يلي	 فيم�	

لأكرب	 ر�ش�لته�	 لإي�ش�ل	 الوطنية	 اللجنة	 قبل	 من	 توظيفه�	

�شريحة	من	املجتمع:		
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أوال: اإلصدارات:

من اأجل �سمان ح�سور فّعال ون�سط لّلجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم يف املكتبات واملعار�س املحلية والإقليمية والدولية وامل�ساهمة يف اإثراء الو�سط الثقايف، والتعريف 

اأ�سدرت اللجنة الوطنية العديد من الكتب واملطويات والن�سرات الدورية، ومنها على �سبيل املثال ل  بجهود ال�سلطنة داخليا وخارجيا يف املجالت الرتبوية والثقافية والعلمية، فقد 

احل�سر:

توا�شل:

هو عبارة عن ملحق ي�سدر مع جملة ر�سالة الرتبية ت�سدره اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم باللغتني العربية والإجنليزية ُيعنى بال�سوؤون الرتبوية والثقافية والعلمية 

والت�سال عرب التعاون مع املنظمات الدولية والإ�سالمية والعربية، ويهتم برت�سيخ هذا التعاون والتعاطي يف اأطر وقنوات فعالة.

ويتم توزيعه على م�ستوى عاملي للمنظمات املعنية بالرتبية والثقافة والعلوم ومكاتبها الإقليمية مبختلف دول العامل، وكذلك اللجان الوطنية العربية والأجنبية.

1- اإلصدارات الدورية:
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الن�شرة	ال�شنوية	للمدار�س	العم�نية	املنت�شبة	لليون�شكو:

للرتبية  العمانية  الوطنية  اللجنة  ت�سدرها  �سنوية  ن�سرة  عن  عبارة  هي 

الإ�سدار  هذا  ويعمل   ، والإجنليزية  العربية  باللغتني  والعلوم  والثقافة 

على اإبراز اأن�سطة وفعاليات املدار�س العمانية املنت�سبة لليون�سكو، وكذلك 

اإبراز املبادرات وامل�ساريع امل�سرتكة بني هذه املدار�س على امل�ستوى املحلي 

والإقليمي والعاملي.

اأ�سدرت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم عددًا من التقارير التي تعترب مراجع متخ�س�سة 

يف جمالتها، واأهم تلك التقارير:

• التقرير	الوطني	لل�شنة	الدولية	للتنوع	البيولوجي	2010:	

ال�سنة  فعاليات  وذلك مبنا�سبة ختام  والإجنليزية؛  العربية  باللغتني  عام 2010م،  نهاية  اإ�سداره يف  مت 

الدولية للتنوع البيولوجي2010، والتقرير يوثق الفعاليات املختلفة التي اأقامتها اللجنة الوطنية واجلهات 

احلكومية واخلا�سة لتحقيق اأهداف املنا�سبة. 

• التقرير	الوطني	لل�شنة	الدولية	للكيمي�ء	2011:	

ويوثق  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  2011م،  للكيمياء  الدولية  ال�سنة  فعاليات  ختام  مبنا�سبة  �سدر 

لتفعيل وحتقيق  الأخرى احلكومية واخلا�سة  املعنية  الوطنية وكذلك اجلهات  للجنة  الفعاليات املختلفة 

اأهداف ال�سنة الدولية للكيمياء. 

2- التقارير:
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• التقرير	الوطني	للتعليم	للجميع:	

�سدر هذا التقرير يف عام 2014م كتقييم للتقدم املحرز نحو حتقيق اأهداف التعليم للجميع 

تنفيذ  وا�ستعرا�س  الأهداف،  هذه  بتحقيق  اللتزام  مدى  تقييم  وكذلك  دكار،  موؤمتر  منذ 

ال�سرتاتيجيات الـ 12 الرامية اإىل حتقيق التعليم للجميع يف ال�سلطنة.

• 	:GEQAF	الع�م	التعليم	نوعية	وت�شخي�س	حتليل	حول	الوطني	التقرير

خال�سة  يقدم  وهو  والإجنليزية،   العربية  باللغتني  2014م  عام  يف  التقرير  هذا  اإ�سدار  مت 

الذي   GEQAF التعليم  نوعية  وت�سخي�س  لتحليل  العام  الإطار  الأوىل من  املرحلة  تطبيق 

اأدوات حتقيق مبداأ جودة التعليم من خالل جملة اخلال�سات التي  تتبناه اليون�سكو كاإحدى 

نتجت عن ور�سة عمل تطبيق الإطار.

• التعليم	ال�ش�مل	يف	�شلطنة	عم�ن	)التقرير	الوطني	ل�شلطنة	عم�ن(:	

�سدر يف عام 2008، ويعنى التقرير بالتعليم ال�سامل يف �سلطنة عمان، حيث يلقي ال�سوء على 

الرتبية اخلا�سة و خمتلف جوانبها و التحديات التي تواجهها يف ال�سلطنة. 

• تقرير	الطفولة	املبكرة	يف	�شلطنة	عم�ن	2010م:	

�سدر هذا التقرير يف عام 2010م باللغتني العربية والإجنليزية ، وتناول اإجنازات ال�سلطنة 

يف جمال الطفولة املبكرة، وقدمته ال�سلطنة يف املوؤمتر العاملي الأول للطفولة املبكرة يف رو�سيا 

خالل �سهر اأكتوبر 2010م.

• تقرير	حول	الندوة	الدولية	للحد	من	خم�طر	الكوارث	الطبيعية	

التي  الطبيعية  الكوارث  خماطر  من  للحد  الدولية  الندوة  لتوثيق  2014م،  عام  يف  �سدر 

ا�ست�سافتها ال�سلطنة خالل الفرتة من 28-29 اأكتوبر 2013م، وت�سمن التقرير اأبرز اأوراق 

العمل التي األقيت خالل الندوة والتو�سيات التي خرجت بها، بالإ�سافة اإىل �سور ور�سومات 

بيانية تتعلق مبو�سوع الندوة.
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3- اإلصدارات األدبية والثقافية:

• كتاب ثقافة العمانيني وتوا�سلهم عرب التاريخ:	

اإ�سدار خا�س مبنا�سبة ال�سنة الدولية للتقارب بني الثقافات 2010م، ويهدف اإىل تتبع اإ�ساءات العمانيني الثقافية على مر الع�سور يف تفاعلهم مع العامل، وتوا�سلهم الثقايف واحل�ساري 

مع خمتلف احل�سارات والثقافات، واإثرائهم للمعرفة الإن�سانية، وقد �سدر الكتاب عام 2010م، باللغتني العربية والإجنليزية، وهو من تاأليف الدكتور/ حميد بن �سيف النوفلي.

• كتاب عرو�س اخلليل بن اأحمد الفراهيدي يف الأدبني العربي والفار�سي: 	

اأ�سدرته اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم عام 2007م يف اإطار الحتفاء باليوم العاملي للتنوع الثقايف بالتعاون مع الدكتور حممد خاقاين اأ�سفهاين من اجلمهورية 

الإ�سالمية الإيرانية موؤلف الكتاب، وتهدف اللجنة من خالل هذا الإ�سدار اإىل رفد املكتبة العربية مبثل هذه الدرا�سات املقارنة التي تعد اللبنة الأوىل للحوار بني الثقافات وت�سعى من 

خالله اإىل ت�سجيع الن�سجام والتناغم بني الثقافات املختلفة من خالل علم العرو�س. 

• كتاب الرائدة اأ. د. فاطمة بنت �سامل بن �سيف املعمري- درا�سة تاريخية وثائقية اأكادميية	

مت تد�سني الكتاب يف مار�س 2013م، وقامت بتاأليفة الدكتورة/ اآ�سية بنت نا�سر بن �سيف البوعلي - م�ست�سارة الثقافة والعلوم الإن�سانية مبجل�س البحث العلمي، وي�ستمل على )289( 

�سفحة من احلجم املتو�سط، ويقع يف ثالثة ف�سول ف�ساًل عن مقدمة وملحق يحوي �سوًرا و�سهادات ووثائق وم�ستندات خا�سة بالراحلة.

وقد اأ�سدرته اللجنة بهدف متكني املراأة من امل�ساهمة يف جمتمعها املحلي، واإبراز مبادراتها الرائدة يف �ستى امليادين والأ�سعدة حمليًا واإقليميا ودوليًا.

• كتاب REGARDS  عمان:	

القدمي  لإن�سان عمان  البعد احل�ساري  العماين، ومدى عمق  التاريخ  نقاء  العربية والإجنليزية، ويعد ترجمة حقيقية و�سادقة ملدى  باللغتني  الكتاب  يف عام 2013م  اإ�سدار هذا  مت 

واملعا�سر، وا�ستمل على �سور كثرية جم�سدة لواقع التاريخ العماين العريق.

• كتاب اإ�سدارات املنظمات:	

  �سدر هذا الكتاب يف عام 2005م، وا�ستمل على ببليوجرافيا عامة حول عناوين الإ�سدارات التي قامت املنظمات الثالث  )اليون�سكو، والإي�سي�سكو، والألك�سو( باإ�سدارها منذ اإن�سائها، 

تربز اأهم البحوث والدرا�سات ذات العالقة بالرتبية والثقافة والعلوم واملعلومات والت�سال التي تنتجها.

• 	Connecting Cultures 

اأ�سدرته اللجنة الوطنية العمانية للرتبية و الثقافة و العلوم يف عام 2010، باللغة  الإجنليزية، لتوثيق مبادرة توا�سل الثقافات التي تبنتها �سلطنة عمان �سمن اخلطة الوطنية للتحالف 

بني احل�سارات ومبادرة احلوار العربي الأوروبي، بني اللجان الوطنية لليون�سكو  العربية والأوروبية.

• 	Towards a Sustainable World-FOCUS ON EDUCATION For Sustainable Development in Oman
مت اإ�سداره يف عام 2009 يف اإطار عقد الأمم املتحدة للرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة، و يلقي ال�سوء على اأبعاد التنمية امل�ستدامة يف ال�سلطنة، والأن�سطة والفعاليات التي اأقيمت داخل 

ال�سلطنة يف اإطار تفعيل العقد الدويل للرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة.
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• كتاب عمان واليون�سكو	

مت تد�سينه عام 2005م. وهو من اإعداد الوفد الدائم لل�سلطنة لدى اليون�سكو بالتن�سيق مع اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم، ويوثق الكتاب اأهم املحطات التاريخية يف 

تطور العالقة بني ال�سلطنة واليون�سكو منذ ان�سمام ال�سلطنة لع�سوية اليون�سكو عام 1972 ولغاية 2005م. اأ�سدر الكتاب باللغتني العربية والإجنليزية ويتكون من 128 �سفحة.

• كتاب جائزة اليون�سكو – ال�سلطان قابو�س حلماية البيئة	

اأ�سدرته وزارة الرتبية والتعليم عام 2013 باللغتني العربية والإجنليزية بالتن�سيق مع اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم، وي�ستعر�س الكتاب حمطات مهمة عن اجلائزة، 

ويو�سح النظام ال�سا�سي للجائزة والغر�س منها والفراد واملوؤ�س�سات الذين منحوا اجلائزة منذ عام 1991 اإىل 2012 بالإ�سافة اإىل �سور متنوعة عن البيئة العمانية.
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3- إصدارات أخرى:
فيما يلي �سور الأغلفة ملجموعة من الإ�سدارات التي قامت اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم باإ�سدارها يف خمتلف املجالت الرتبوية والثقافية والعلمية:



133

على اإن�شاء اللجنة الوطنية 

العمانية للرتبية  والثقافة والعلوم



134

ث�ني�:	الأفالم	الوث�ئقية	والق�شرية:

قامت اللجنة الوطنية باإنتاج جمموعة من الأفالم الوثائقية والق�سرية التي تربز دور واأن�سطة اللجنة وجهود ال�سلطنة يف املجالت الرتبوية والثقافية والعلمية. وفيما يلي عر�س لأهم 

الأفالم التي اأنتجتها اللجنة على فرتات خمتلفة:

فيلم »م�سروع توا�سل الثقافات«

يهدف هذا الفيلم اإىل اإبراز الرحالت الطالبية �سمن م�سروع توا�سل الثقافات ويتطرق اإىل احلوارات واملناق�سات الهادفة اإىل التقريب بني الثقافات املختلفة.

فيلم »املدار�س العمانية املنت�سبة لليون�سكو«

يهدف هذا الفيلم اإىل التعريف باأهداف املدار�س املنت�سبة لليون�سكو، واإبراز اأن�سطتها املختلفة وانعكا�ساتها الإيجابية على الطالب والطالبات، من خالل تعريفهم بالق�سايا واملفاهيم 

العاملية، واإك�سابهم ثقافة احلوار والت�سامح وحقوق الإن�سان والتعامل باإيجابية يف املواقف احلياتية املختلفة.

فيلم »التعليم للجميع يف �سلطنة عمان«

يهدف هذا الفيلم اإىل التعريف بواقع التعليم للجميع ومدى التقدم الذي اأحرزته ال�سلطنة يف حتقيق اأهداف مبادرة التعليم للجميع، وكذلك اإبراز النقلة التعليمية التي �سهدتها ال�سلطنة 

يف ظل النه�سة املباركة. ومت اإنتاج هذا الفيلم يف هذه ال�سنة.

فيلم »املواقع العمانية املدرجة على قائمة الرتاث العاملي لليون�سكو«

يهدف هذا الفيلم اإىل التعريف بهذه املواقع واإبرازها للجمهور، والتوعية باأهميتها التاريخية ودور الإن�سان العماين على مر الع�سور يف تقدم الإن�سانية وتوثيق دور اللجنة الوطنية يف 

ادراج هذه املواقع علي قائمة الرتاث العاملي لليون�سكو. 

فيلم ق�سة جناح

تقديرا للجهود التي تنبع من مبادرات فردية مت اإنتاج فيلم »ق�سة جناح« بالتعاون بني اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم ووزارة الزراعة. يوّثق هذا الفيلم جتربة اأحد 

املواطنني يف اإعادة اإعمار مزرعته التي ق�ست عليها الأنواء املناخية »جونو« التي اجتاحت مناطق من �سلطنة عمان يف �سيف عام 2007م. 
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ث�لث�:	الربامج	التلفزيونية	والإذاعية:

اجلهود الإعالمية للجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم مل تنح�سر يف جوانب معينة بل تعددت لت�سمل جانب اإنتاج الربامج التلفزيونية التي تخاطب �سريحة م�ستهدفة من 

املجتمع العماين حيث قامت اللجنة باإنتاج جمموعة من الربامج التلفزيونية والإذاعية متثلت فيما يلي:

برنامج الفوازير»حكايات ليث«:

برنامج من اإنتاج اللجنة الوطنية  يتكون من )30( حلقة عر�س يف �سهر رم�سان يف �سنة 2005م، وتتمحور اأهدافه حول رعاية فئة ذوي الحتياجات اخلا�سة من اأجل م�ساعدتهم على 

الندماج يف ن�سيج املجتمع لت�سبح فئة منتجة قادرة على اأداء اأدوارها الوطنية يف �ستى املجالت.
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برنامج »قناديل«: 

هو برنامج تلفزيوين من اإنتاج اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم يف عام 2006م كان يبث يف الفرتة امل�سائية، ومقدم الربنامج هو الطفل ليث الكندي وهو طفل كفيف، 

ويف كل حلقة ي�سلط ال�سوء على اأحد الأطفال من ذوي الإعاقة ويربز اإبداعاتهم. 

ندوة تلفزيونية مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سعر عام 2005م: 

مت الإعداد لندوة تلفزيونية بالتن�سيق مع تلفزيون �سلطنة عمان مل�ساركة دول العامل يف الحتفاء مبنا�سبة يوم ال�سعر العاملي وذلك يف عام 2005م، ولإبراز مكانة ال�سعر العاملية ودور هذا 

الفن الأدبي يف التوا�سل الثقايف بني ال�سعوب.
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ندوة اإذاعية مبنا�سبة اليوم العاملي لالإذاعة عام 2013 

مت الإعداد لندوة اإذاعية بالتن�سيق مع اإذاعة �سلطنة عمان مل�ساركة العامل يف الحتفاء مبنا�سبة اليوم العاملي لالإذاعة وتهدف اإىل اإبراز اأهمية الإذاعة عرب الع�سور ودورها واإ�سهاماتها 

يف نقل املعرفة.

حوارات مبا�سرة وغري مبا�سرة.

التن�سيق مع و�سائل الإعالم لإجراء حوارات اإذاعية وتلفزيونية مع امل�سوؤولني يف الأمانة العامة للجنة واملعنيني يف الدوائر املختلفة من اأجل اإبراز الأن�سطة والربامج وامل�ساريع التي تقوم 

بها اللجنة الوطنية العمانية يف خمتلف القطاعات الرتبوية والثقافية والعلمية.   

رابع�:	موقع	اللجنة	على	ال�شبكة	الدولية	)الإنرتنت(:

ي�ساهم املوقع يف تطوير العمل من حيث ت�سهيل الإجراءات املتعلقة بتبادل املعلومات والتوا�سل مع اللجان 

الوطنية العربية واملوؤ�س�سات احلكومية داخل ال�سلطنة، ويعد املوقع مبثابة مراآة عاك�سة ملا يدور داخل 

اإىل تعريف  الأمانة العامة واملنظمات الدولية التي تتعامل معها من منا�سط وفعاليات، بحيث يهدف 

اجلمهور العام بالأدوار التي تقوم بها اللجنة الوطنية من اأن�سطة وبرامج وفعاليات وت�سهيل التوا�سل 

التعريف  يف  املوقع  ي�سهم  كما  احلكومية،  واملوؤ�س�سات  والهيئات  واملنظمات  اجلمهور  مع  والت�سال 

باملواقع الرتاثية العمانية امل�سجلة يف لئحة الرتاث العاملي، ويتم من خالله الإعالن عن الوظائف واملنح 

واجلوائز املقدمة من املنظمات التي تتعامل معها اللجنة، وت�سهيل الإجراءات املتعلقة بالرت�سيح لتلك 

املنح واجلوائز. ويحتوي املوقع على نبذة عن اللجنة من حيث ن�ساأتها واخت�سا�ساتها واأهم املرا�سيم 

ال�سلطانية التي حتدد اخت�سا�ساتها ومهامها، واأ�سماء اأع�ساء اللجنة، واللجان التخ�س�سية املنبثقة 

املعنية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  اللجنة  تنفذها  التي  والربامج  الأن�سطة  حول  تقارير  يحوي  كما  عنها 

بال�سلطنة.



خ�م�ش�:	مكتبة	اللجنة:-

ت�سعى اللجنة الوطنية اإىل زيادة الوعي الثقايف واملعريف لدى اجلمهور، وحتر�س دائما اإىل تفعيل دور املكتبة من خالل تزويدها باأحدث الإ�سدارات والدوريات والن�سرات املتعلقة بالرتبية 

والثقافة والعلوم والتي ت�سدر عن املنظمات التي تتعامل معها اللجنة وكذلك اللجان الوطنية يف خمتلف الدول العربية واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة من داخل ال�سلطنة وخارجها.

وت�سارك اللجنة يف كافة املعار�س التي تقام يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة ، وب�سفة م�ستمرة يف معر�س م�سقط الدويل للكتاب الذي يقام �سنويا، وذلك بهدف خلق نوع من التفاعل 

مع اجلمهور، واإتاحة الفر�سة للباحثني واملثقفني والأدباء والكتاب واملفكرين لالطالع على اأحدث الإ�سدارات يف املجالت الرتبوية والثقافية والعلمية، وت�ستقطب املكتبة عددا كبريا من 

املثقفني والباحثني، وطالب املدار�س واجلامعات والكليات، نظرا ملا تتميز به وما حتويه الكتب من موا�سيع ذات طابع علمي واأكادميي.

�ش�د�ش�:	ال�شح�فة	العم�نية:	

لتغطية  ال�سحفية احلكومية واخلا�سة  املوؤ�س�سات  والتن�سيق مع  التعاون  الوطنية على  اللجنة  اأهدافها، وقد حر�ست  اللجنة وحتقيق  اأن�سطة  اإبراز  لها دور كبري يف  املحلية  ال�سحف 

الفعاليات املختلفة، وكذلك التعريف باأهداف املنظمات واأبرز امل�ستجدات الرتبوية والثقافية والعلمية، ونقل الر�سالة للجمهور فيما يتعلق بال�سعارات التي حتملها املنا�سبات العاملية 

املختلفة والتي يحتفل بها العامل �سنويا وترعاها اليون�سكو. وفيما يلي عر�س لبع�س الق�سا�سات حول ما ن�سرته ال�سحف املحلية من اأن�سطة وبرامج.
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