
اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثقافة والعلوم  أنشطة
 م5102لعام 

 
لمجنة الوطنية العمانية االتي قامت بيا أىم األنشطة والبرامج  يبرز ىذا التقرير
م، في ضوء اختصاصاتيا سواء كان ذلك 5102خالل العام  لمتربية والثقافة والعموم

واإلقميمية المعنية بالتربية والثقافة والعموم أو في إطار بالتعاون مع المنظمات الدولية 
مبادراتيا؛ وذلك لممساىمة في التنمية التي تشيدىا السمطنة بكل المجاالت في ظل 
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة السمطان قابوس بن سعيد المعظم حفظو اهلل 

 ورعاه.

 أوال: أخبار اللجنة:
 

إدارة معهد الٌونسكو الدولً للتخطٌط التربوي اجتماع استثنائً لمجلس 

 بمسقط

فً إطار التعاون القائم والمستمر بٌن السلطنة والمؤسسات التابعة لمنظمة الٌونسكو،    

استضافت العاصمة العمانٌة مسقط االجتماع االستثنائً لمجلس إدارة معهد الٌونسكو الدولً 

م، بحضور رئٌس مجلس إدارة المعهد، 0251للتخطٌط التربوي وذلك فً العاشر من ٌونٌو 

ومدٌرة المعهد، وعدد من الشخصٌات العالمٌة المرموقة من أعضاء مجلس إدارة المعهد 



رئٌسة اللجنة  – لشٌبانٌة وزٌرة التربٌة والتعلٌمباإلضافة إلى معالً الدكتورة مدٌحة بنت أحمد ا

  ضوا بمجلس إدارة المعهد.باعتبارها عالوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم 
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 اللجنة الوطنٌة تدشن مشروع المدارس الخضراء

فً إطار توصٌات المؤتمر العالمً للتربٌة من أجل التنمٌة المستدامة، وتحدٌدا البند المتعلق بـ 

،  تعكؾ اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم فً تنفٌذ "والتدرٌب التعلم بٌئة تعزٌز"

 هدؾ تحوٌلمشروع "المدارس الخضراء" بالمدارس التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم، وذلك ب

 تسمح بطرٌقة البٌئة هذه مكونات وتوظٌؾ استخدام خبلل من مستدامة بٌئة إلى المدرسٌة البٌئة

 األمور أولٌاء ومشاركة البٌئٌة، واالتجاهات والمهارات المعلومات الطلبة وإكساب باستدامتها،

 كفاٌات وتعزٌز االستدامة ثقافة وخلق مستدامة، بٌئة المدرسٌة البٌئة جعل فً المحلً والمجتمع

التً  والفعالٌات األنشطة من عدد وتنفٌذ واإلدارٌٌن، والمعلمٌن الطلبة من كل لدى االستدامة

 توعٌتهم أجل من األمور وأولٌاء المدرسة داخل واإلدارٌٌن والمعلمٌن الطلبة من كل تستهدؾ

المؤمل أن ٌبدأ العمل الفعلً فً تنفٌذ المستدامة، ومن  التنمٌة أجل من والتربٌة االستدامة بمفهوم

، وتستعٌن اللجنة الوطنٌة فً تنفٌذ هذا 0251/0252هذا المشروع فً بداٌة العام الدراسً 

 المشروع بخبراء من جامعة السلطان قابوس ومكتب الٌونسكو اإلقلٌمً بالدوحة.

 :المشروع لتنفٌذ اإلجرائٌة الخطوات

ومن  اإلجرائٌة الخطوات من تم اتخاذ مجموعة المشروع، فقدوفً إطار االستعدادات لتنفٌذ هذا 

 :أهمها ما ٌلً

 المشارٌع تتضمن 0252 – 0251 الدراسً العام خبلل تنفٌذها ٌتم متكاملة عمل خطة إعداد

 .تنفٌذها سٌتم التً

 بن ناصر اإلمام مدرسة وهً فٌها، المشروع لتنفٌذ مبدئٌة بصورة مدارس ثبلث اختٌار تم

ناصر  اإلمام بنت نصراء ومدرسة الباطنة، جنوب محافظة من األساسً بعد ما للتعلٌم مرشد

 للتعلٌم البوسعٌدٌة قٌس بنت أصٌلة ومدرسة الداخلٌة، بمحافظة األساسً للتعلٌم الٌعربٌة

 .مسقط بمحافظة األساسً

 من مكون ،"الخضراء المدارس فرٌق" اسم علٌه وأطلق المشروع تنفٌذ لمتابعة فرٌق تشكٌل

 جامعة من وخبٌر والعلوم، والثقافة للتربٌة العمانٌة الوطنٌة اللجنة من المشروع بتنفٌذ المعنٌٌن



 بعض إلى باإلضافة قابوس، السلطان

 المدارس من والمعلمٌن اإلدارٌٌن

 .فٌها المشروع لتنفٌذ المقترحة

 المدارس لتعرٌؾ ولقاءات ندوات عقد

 الذي اللقاء أبرزها كان بالمشروع،

 بجامعة م0251 فبراٌر 02 ٌوم عقد

 "المدارس فرٌق بٌن قابوس السلطان

 والطالبات الطلبة وبعض" الخضراء

 تنفٌذها باإلمكان خضراء مشارٌع واقتراح المشروع، تنفٌذ آلٌة مناقشة تم حٌث األمور، وأولٌاء

 "المدارس فرٌق تواجه سوؾ التً والتحدٌات الصعوبات مناقشة تمت كما المدارس، فً

 . الواقع أرض على المشروع تنفٌذ فً البدء عند"  الخضراء

 المدارس فرٌق" قام حٌث لمثل هذا المشروع، المطبقة الدول لبعض مٌدانٌة بزٌارات القٌام

 إندونٌسٌا جمهورٌة إلى مٌدانٌة علمٌة بزٌارة م0252 مارس 02 -00 الفترة خبلل" الخضراء

 المشروع. فكرة تطبٌق مجال فً الناجحة التجارب ذات الدول إحدى بصفتها

 تقٌٌم بهدؾ م،0251إبرٌل 02بتارٌخ  "الخضراء المدارس لمبادرة" عمل ورشة عقد تم 

 ومناقشة إندونٌسٌا جمهورٌة إلى الخضراء المدارس فرٌق وفد قام بها التً العلمٌة الزٌارة

 .لهذا المشروع المستهدفة المدارس فً لتنفٌذها الخضراء المشارٌع بعض

 الزراعة لوزارة التابع الزراعٌة البحوث مركز إلى علمٌة بزٌارة الخضراء المدارس فرٌق قام

 بٌن التعاون سبل مناقشة م، بهدؾ0251 ماٌو 02 بتارٌخ وذلك بركاء بوالٌة السمكٌة والثروة

 من االستفادة وكٌفٌة السمكً، واالستزراع الزراعة مجال فً الزراعٌة البحوث ومركز الفرٌق

 .المشروع لتنفٌذ  المركز وإمكانٌات خبرات
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اللجنة الوطنٌة تشارك فً معرض مسقط 

 الدولً للكتاب

اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم  شاركت

 ،نٌبمعرض مسقط الدولً للكتاب فً دورته العشر



  م.0251مارس  7فبراٌر إلى  01والذي عقد خبلل الفترة من  

ضمن جهود اللجنة فً  بشكل دوري مشاركة اللجنة الوطنٌة فً هذا المحفل الثقافً السنوي تأتً

لتواصل مع الجمهور وتعرٌفه بالمفاهٌم الدولٌة وأبرز اإلنتاجات الفكرٌة واإثراء الوسط الثقافً، 

كما تأمل اللجنة من ، من دراسات وبحوث حول مختلؾ القضاٌا المتعلقة بالتربٌة والثقافة والعلوم

خبلل المشاركة نشر الوعً حول العدٌد من القضاٌا المتعلقة بالبٌئة والتنوع الحٌوي 

المحافظة على التراث الثقافً المادي وؼٌر المادي بمختلؾ أشكاله والبٌولوجً، وكذلك 

وأنواعه، ونشر مفاهٌم ثقافة السبلم والتسامح والحوار والتعاٌش بٌن الثقافات والشعوب 

 المختلفة.
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حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعٌد ــ حفظه هللا ورعاه ــ 

 ٌوجه كلمة مكتوبة إلى المؤتمر العام بالٌونٌسكو

تفضل حضرة صاحب الجبللة السلطان قابوس بن سعٌد المعظم ـ حفظه هللا ورعاه ـ فوجه كلمة 

ٌونسكو فً دورته الثامنة والثبلثٌن والتً عقدت بمقر منظمة األمم سامٌة إلى المؤتمر العام لل

م، بمناسبة الذكرى 0251نوفمبر    52ـ2المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة ببارٌس خبلل الفترة 

 السبعٌن لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة ـ الٌونسكو وفٌما ٌلً نص الكلمة ،،، 

 

 ر العام للٌونسكوسعادة رئٌس المؤتم

 سعادة رئٌس المجلس التنفٌذي

معالً الدكتورة إٌرٌنا بوكوفا ــ المدٌرة العامة لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم 

 والثقافة ــ الٌونٌسكو

أصحاب المعالً والسعادة رؤساء وفود الدول األعضاء المشاركون فً الدورة 

 والثامنة والثالثٌن للمؤتمر العام للٌونسك

 أٌها الحضور الكرٌم ...

 والثبلثٌن الثامنة الدورة فً هنا العالم ٌلتقً أن والسرور الؽبطة دواعً لمن إنه

 لكافة النبٌلة التوجهات تحقٌق على سوٌا   العمل أجل من للٌونسكو العام للمؤتمر

 التربٌة مجاالت فً بالبشرٌة الرقً ألجل والخبرات المعارؾ وتقاسم العالم، شعوب

 اإلنسانً العمل مستقبل حول النظر وجهات وتبادل واالتصال، والعلوم والثقافة

 . الٌوم العالم ٌشهدها التً المتسارعة المستجدات ظل فً المشترك



 المنظمة هذه ـ الٌونسكو منظمة نهنئ أن التارٌخٌة اللحظة هذه فً ٌفوتنا ال كما

 التنوٌر مسؤولٌة عاتقها على تحمل وهً إنشائها، على السبعٌن بالذكرى ـ الرائدة

 .والنماء الرقً من مزٌد نحو بالبشرٌة والنهوض

وإننا إذ نتابع التقدم المنجز فً تحقٌق طموحات وآمال شعوب العالم من خبلل هذه 

المنظمة الفتٌة؛ لنرجو أن تتواصل نجاحاتها من أجل ؼد مشرق لئلنسانٌة، وأن 

برامجها، وأن تنعكس إسهاماتها الخٌّرة ٌكون التوفٌق حلٌفها فً تنفٌذ مشارٌعها و

 على سعادة الشعوب ورفاهٌتها.

 أصحاب المعالً والسعادة ...

 البشري الفكر فٌه وٌتطور آخر، بعد ٌوما   العلم فٌه ٌتوسع متنام عالم فً نعٌش إننا

 التقدم بركب اللحاق من البد فكان متناهٌة بسرعة المعرفة فٌه وتنتج ملحوظ، بشكل

 طاقاتها لتسخٌر الواعدة المنظمة هذه ندعو فإننا هنا؛ ومن والحضاري، العلمً

 المختلفة، النوعٌة برامجها خبلل من الشعوب لخدمة كافة والثقافٌة والعلمٌة التربوٌة

 العمل سوق بمهارات وربطها الشباب بمهارات االرتقاء فً توجهاتها ندعم كما

 اإلنسان، لبناء األساسٌة الركٌزة هو التعلٌم أن رٌب فبل العالمٌة؛ التحدٌات لمواجهة

 أرض على حقٌقة ذلك ولجعل المستدامة، التنمٌة ؼاٌات لتحقٌق هماأل واألداء

 لتعمٌم والخبرات المعارؾ وتتشارك الجهود، تتكاتؾ ان الضروري من فإنه الواقع؛

 .واألمٌة والفقر المرض من والحد التعلٌم

 أجمع والعالم العام هذا فً السبعٌن بذكراها الٌونسكو تحتفل أن الطالع حسن من إن

 فً قدما   والعمل م0251 بعد لما بالٌونسكو للجمٌع التعلٌم مبادرة لمواصلة ٌتطلع

 – م0251)  من للفترة المستدامة التنمٌة جلأ من للتربٌة العالمً الٌونسكو برنامج

 والمؤكدة الفترة، لذات المتحدة االمم وضعتها التً أهدافها تحقٌق وعلى ،(م0222

 والقضاء الجنسٌن، بٌن المساواة وتحقٌق للجمٌع، والشامل الجٌد التعلٌم ضمان على

 إجراءات واتخاذ المستدامة، الزراعة وتعزٌز الؽذائً األمن وتوفٌر الجوع على

 نحو على واستخدامها البحرٌة، الموارد على والمحافظة آثاره المناخ لتؽٌر التصدي

 .األهداؾ من وؼٌرها المستدامة، التنمٌة حقٌقلت مستدام

 ... والسعادة المعالً أصحاب

 منبعها ونزاعات صراعات من العالم من متعددة أوساط فً ٌجري ما بقلق نتابع إننا

 هذا ومن البشر، بٌن المشتركة القواسم دائرة اتساع رؼم اآلخر وقبول التفاهم عدم

 الرأي قبول خبلل من والتوافق السبلم خٌارات تؽلٌب إلى العالم ندعو فإننا المنبر

 . لذلك الداعٌة األسباب لكل والتصدي العنؾ ونبذ رأٌه، واحترام اآلخر



 الفكرٌة التعددٌة الٌونسكو منظمة تستثمر أن باالرتٌاح السرور على ٌبعث مما وإن

 ٌسوده عالم فً للعٌش الشعوب بٌن التفاهم جسور بناء فً للبشرٌة الثقافً والتنوع

 .المحبة وتؽمره التعاون

 بٌن المحبة أواصر وتوطٌد التسامح سٌاسة بعٌد وقت منذ انتهجت عمان سلطنة إن

 من المزٌد كسب فً حلٌفنا التوفٌق فكان العالم، فً السبلم دعائم وإرساء الشعوب،

 .األصدقاء

 أصحاب المعالً والسعادة ...

 األفراد حٌاة تسهٌل فً ودورها للتكنولوجٌا المتنامٌة األهمٌة الٌوم العالم ٌدرك

ٌّرة الجهود نبارك وإذ الدول، وتقدم  منواأل التقانة توظٌؾ فً المبذولة الخ

 .البشرٌة ٌسعد فٌما وتقنٌاته العصر معطٌات ُتسخر ان على نؤكد فإننا المعلوماتً،

 أصحاب المعالً والسعادة ...

 مناحً شتى فً المتجددة الطاقات واستثمار بالعلوم العالمً االهتمام نثمن إننا

 استدامة على والعمل والتلوث المناخً التؽٌر تحدٌات لمواجهة واستثمارها الحٌاة،

 التكاثر لقضاٌا الناجعة الحلول إٌجاد إلى الدائم والسعً القادمة لؤلجٌال الطاقة موارد

 .العصر مستجدات من وؼٌرها المٌاه، وشح الؽذائً واالمن السكانً

 البٌولوجً التنوع على والحفاظ البٌئة صون إلى الرامٌة الجهود كل نقدر كما 

 .تحقٌقها تنشدون التً االهداؾ لبلوغ الطٌبة المساعً وندعم

 أصحاب المعالً والسعادة ...

نجدد تقدٌرنا البالػ لهذه المنظمة الواعدة وشكرنا العمٌق للقائمٌن علٌها آملٌن لها 

 خدمة البشرٌة وسعادتها. المزٌد من النجاح فً

 وهللا نسأل أن ٌوفقنا وإٌاكم لما فٌه الخٌر والرشاد ،،،
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السلطان قابوس لحماٌة معالً رئٌسة اللجنة ُتسلم جائزة الٌونسكو ــ 

 البٌئة

احتفل بالعاصمة المجرٌة بودابست ٌوم 

م بتسلٌم جائزة 0251الرابع من نوفمبر

السلطان قابوس لحماٌة البٌئة  -الٌونسكو

م فً دورتها الثالثة عشرة، وقد 0251للعام 

أقٌم الحفل ضمن فعالٌات المنتدى العالمً 

بالٌوبٌل الفضً على  للعلوم، واالحتفال

إنشاء هذه الجائزة، بحضور عدد من 

أصحاب المعالً وزراء التربٌة والعلوم 

بدول العالم المشاركٌن فً المنتدى العالمً 

  للعلوم.

وقامت معالً الدكتورة مدٌحة بنت أحمد 

الشٌبانٌة وزٌرة التربٌة والتعلٌم ــ رئٌسة 

اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة 

والعلوم ــ بتسلٌم الجائزة للفائز بها، حٌث 

أعلنت لجنة التحكٌم بأمانة برنامج اإلنسان 

والمحٌط الحٌوي التابع للٌونسكو عن الفائز 

كوـ السلطان قابوس لحماٌة بجائزة الٌونس

، وهً مجموعة البحث 0251البٌئة لعام 

بشأن األراضً الرطبة التابعٌن لجامعة 

بوانوس آٌرس باألرجنتٌن وتضم 

البروفٌسور فابٌو كاالسنٌك، والبروفٌسور 

هوراسٌو سٌرولً، والبروفٌسور لوسٌانو 

إٌرٌبارن، الذٌن بذلوا جهودا فً مجال 

إجراء العدٌد من حماٌة البٌئة من خبلل 

البحوث والدراسات حول النظم اإلٌكولوجٌة 

فً األراضً الرطبة، إلى جانب المبادرات 

التً قاموا بها فً مجال التربٌة البٌئٌة 

 والتدرٌب للمحافظة علٌها.

تضمن برنامج حفل تسلٌم الجائزة، كلمة 

معالً الدكتورة مدٌحة بنت أحمد الشٌبانٌة 

ـ رئٌسة اللجنة وزٌرة التربٌة والتعلٌم 

البٌئة والتنمٌة ”الوطنٌة، ومعرض 

والذي نظمته وزارة التربٌة ” المستدامة

والتعلٌم وشارك فٌه مجموعة من الفنانٌن 

الصؽار من طلبة المدارس بلوحات فنٌة، 

كما تضمن المعرض مشاركات مجموعة 

من الفنانٌن من المركز الوطنً للبحث 



  العمانٌة للتصوٌر الضوئً.جمعٌة المٌدانً فً مجال حفظ البٌئة، وال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 وتترأس وفد السلطنة المشارك فً المؤتمر العام للٌونسكو

شاركت السلطنة فً أعمال المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة 

بمقر المنظمة ببارٌس بحضور معالً  0251نوفمبر 52-2)الٌونسكو(، والذي عقد خبلل الفترة 

إٌرٌنا بوكوفا المدٌرة العامة للٌونسكو وأصحاب المعالً الوزراء ورؤساء وفود الدول األعضاء 

منظمة. وترأست وفد السلطنة معالً الدكتورة/ مدٌحة بنت أحمد الشٌبانٌة وزٌرة التربٌة فً ال

والتعلٌم ــ رئٌسة اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم ــ والذي ضم ممثلً عددا من 

 .الجهات والمؤسسات الحكومٌة المعنٌة بمجاالت واختصاصات المنظمة

 صاحب حضرة تحٌات خبللها نقلت حٌث العام المؤتمر أمام فً السلطنة كلمة معالٌها ألقت وقد

 والنجاح. بالتوفٌق المؤتمر لهذا الصادقة ودعواته المعظم سعٌد بن قابوس السلطان الجبللة

 للتربٌة المتحدة األمم لمنظمة التنفٌذي المجلس بعضوٌة الدورةانعقاد  خبلل السلطنة حظٌتو 

 البرامج من عدد بعضوٌة فازت كما ،0252-0251 للفترة «الٌونسكو» والثقافة والعلم

 الدولٌة واللجنة االتصال، لتنمٌة الدولً للبرنامج الحكومً الدولً المجلس وهً والمجالس

 باإلضافة. والرٌاضٌة البدنٌة للتربٌة الحكومٌة الدولٌة واللجنة البٌولوجٌا، ألخبلقٌات الحكومٌة

  .الدولً التربٌة مكتب فً عضوٌتها إلى

 المؤثرة العالمٌة الشخصٌات سجل ضمن ُعمانٌتٌن شخصٌتٌن إدراج من السلطنة تمكنت كما

 السالمً، حمٌد بن عبدهللا الدٌن نور اإلمام والموسوعً االجتماعً الُمصلح وهما بالٌونسكو

 سجل ضمن  الصحاري األزدي محمد بن عبدهللا محمد أبو الُعمانً والفٌزٌائً والطبٌب

 بالٌونسكو. البارزة العالمٌة الشخصٌات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السلطنة تشارك فً المؤتمر العام لإلٌسٌسكو

وزارة التربٌة والتعلٌم وفد السلطنة ترأس سعادة الشٌخ محمد بن حمدان التوبً مستشار 

المشارك فً المؤتمر العام للمنظمة اإلسبلمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة ــ اإلٌسٌسكو ــ والذي عقد 

 م بالجمهورٌة األذربٌجانٌة.0251نوفمبر  07-02خبلل الفترة 



المشارٌع وصادق المؤتمر العام لئلٌسٌسكو فً ختام أعمال الدورة على عدد من الملفات و

(، ومشـروع خطـة العمـل الثبلثٌـة 0252-0251أبرزها خطة العمل الثبلثٌة للسنوات )

( ، وعلى البرامج الخاصة والمشارٌع التنموٌة واآللٌات التنفٌذٌة التً 0252-0252لؤلعـوام) 

تضمنها مشروع الخطة، كما صادق المؤتمر على التعدٌبلت المقترحة على الهٌكل التنظٌمً 

سٌسكو. كذلك تم تجدٌد انتخاب الدكتور عبد العزٌز بن عثمان التوٌجري مدٌرا  عاما  لئلٌ

لئلٌسٌسكو لفترتٌن متتالٌتٌن، وصادق المؤتمر على الشعار الجدٌد لئلٌسٌسكو، باإلضافة إلى 

اعتماد ممثلً الدول األعضاء فً المجلس التنفٌذي، ودعوة الدول األعضاء إلى تعٌٌن ممثلٌها 

 س التنفٌذي.فً المجل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللجنة الوطنٌة تشارك فً أعمال الدورة السادسة والثالثٌن للمجلس 

 التنفٌذي لمنظمة اإلٌسٌسكو

للتربٌة والثقافة والعلوم فً أعمال الدورة السادسة والثبلثٌن شاركت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة 

م  0251نوفمبر  02-02للمجلس التنفٌذي لمنظمة اإلٌسٌسكو والتً عقدت خبلل الفترة من 

 بمدٌنة باكو بالجمهورٌة األذربٌجانٌة.

واعتمد المجلس فً ختام دورته مجموعة من التقارٌر والقرارات منها مشروع خطة العمل 

م(، وصادق على البرامج الخاصة والمشارٌع 0252 -0252بلثٌة والموازنة للسنوات )الث

التنموٌة واآللٌات التنفٌذٌة التً تضمنها مشروع الخطة، وأشاد باإلنجازات الرائدة والمكاسب 

النوعٌة التً حققتها اإلٌسٌسكو خبلل السنوات التً ٌؽطٌها هذا التقرٌر، واعتمد المجلس تقرٌر 

ووافق المجلس على التعدٌبلت  م، 0252العام لئلٌسٌسكو عن أنشطة المنظمة لسنة المدٌر 

المقترحة للهٌكل التنظٌمً لئلٌسٌسكو، واعتمد تعدٌـبلت مٌثاق اإلٌسٌسكو واألنظمة الداخلٌة، 

 والتحسٌنات المدخلة على شعار اإلٌسٌسكو.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثالثة عناصر تراثٌة ُعمانٌة غٌر مادٌة على القائمة الُدولٌة 

نجحت السلطنة فً إدراج ثبلثة عناصر تراثٌة ؼٌر مادٌة جدٌدة فً القائمة الدولٌة لصون 

الٌونسكو وهً: فن الرزفة كملؾ مشترك بٌن التراث الثقافً ؼٌر المادي لئلنسانٌة لدى منظمة 

سلطنة عمان ودولة اإلمارات العربٌة المتحدة، والقهوة العربٌة كملؾ مشترك بٌن سلطنة عمان 

ودولة قطر والمملكة العربٌة السعودٌة ودولة اإلمارات، والمجالس وهو ملؾ مشترك بٌن 

 اإلمارات.سلطنة عمان ودولة قطر والمملكة العربٌة السعودٌة ودولة 



مانٌة للتربٌة جاء ذلك خبلل مشاركة السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة واللجنة الوطنٌة العُ 

والثقافة والعلوم فً اجتماع الدورة العاشرة للجنة الدولٌة الحكومٌة لصون التراث الثقافً ؼٌر 

وٌندهوك. وبذلك  –ا م فً نامٌبٌ 0251دٌسمبر 2 - نوفمبر 22المادي المنعقد خبلل الفترة من 

أصبحت عدد الرموز الثقافٌة العمانٌة للتراث الثقافً ؼٌر المادي المدرجة فً القائمة الدولٌة 

لصون  التراث الثقافً ؼٌر المادي لئلنسانٌة لدى منظمة الٌونسكو سبعة عناصر وهً: فن 

 المجالس . -ة العربٌة القهو  -فن الرزفة   -فن التؽرود   -فن العازي   -فن العٌالة   -البرعة 

 

 :الرتبوية األنشطة: ثانيا
 

اجتماع الخبراء اإلقلٌمً لمناقشة وثٌقة االرتقاء بالصحة المدرسٌة فً 

 مدارس التعلٌم العام فً الدول العربٌة

بالتعاون مع  استضافت السلطنة اجتماع الخبراء العرب لمناقشة الوثٌقة التً أعدتها األلكسو

-52فرٌق مختص بواقع الصحة المدرسٌة العربٌة فً التعلٌم العام وذلك خبلل الفترة 

تطوٌر الصحة المدرسٌة فً الوطن  لىإهدؾ م والذي عقد بمحافظة مسقط. و51/5/0251

العربً بما ٌمكنها من االستجابة الحتٌاجات المتعلمٌن والعاملٌن فً البٌئة المدرسٌة وأفراد 

المجتمع. وقد شارك فً االجتماع مجموعة من الدول العربٌة منها مصر، األردن، تونس، 

وذلك لرصد واقع الصّحة المؽرب، السودان، البحرٌن، الكوٌت، اإلمارات العربٌة المتحدة. 

المدرسٌة فً الوطن العربً والوقوؾ على مواطن القّوة فٌه والتحدٌات. وبناء خّطة عربٌة 

 لتحسٌن خدمات الصّحة المدرسٌة وتطوٌرها. 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5102ول العربٌة حول التعلٌم ما بعد المؤتمر اإلقلٌمً للد

بالمؤتمر اإلقلٌمً للدول العربٌة حول التعلٌم ما  ممثلة بوزارة التربٌة والتعلٌمشاركت السلطنة 

م بالتعاون مع وزارة التربٌة والتعلٌم 02/5/0251-07م فً شرم الشٌخ خبلل الفترة 0251بعد 

ٌة للمؤتمر العالمً للتعلٌم للجمٌع والذي فً جمهورٌة مصر العربٌة والذي ٌشكل متابعة إقلٌم

م. وهدؾ هذا المؤتمر تقٌٌم ما تم الوصل إلٌه وما 0252عقد فً مسقط ، سلطنة عمان فً ماٌو 

تم تحقٌقه من أهداؾ التعلٌم للجمٌع فً المنطقة العربٌة، باإلضافة إلى مناقشة تحدٌات وأولوٌات 

والذي سٌكون ضمن مدخبلت المنتدى العالمً ، 0251التعلٌم فً الوطن العربً لما بعد عام 

فً جمهورٌة كورٌا. وستشكل مخرجات هذا المؤتمر من  0251للتعلٌم الذي سٌعقد فً ماٌو 

 م.0251نتائج وتوصٌات مساهمة إقلٌمٌة وقاعدة أساسٌة ألجندة التربٌة ما بعد عام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجتماع الدورة الرابعة والستون لمجلس المكتب الدولً للتربٌة

لمجلس المكتب  22فً االجتماع الدولً للدورة  ممثلة بوزارة التربٌة والتعلٌمشاركت السلطنة 

 م ، وهدؾ االجتماع إلى تعزٌز22/5/0251-02التربٌة الدولً للتربٌة فً جنٌؾ خبلل الفترة 

قدرات األفراد والمؤسسات على تصمٌم عملٌات مناهج من نوعٌة جٌدة وتطوٌرها وتنفٌذها، 

ودعم المبادرات المتعلقة بابتكار المناهج وإصبلحها وتنقٌحها، وتعزٌز قدرات الدول األعضاء 

على تحلٌل ومعالجة العوائق النظامٌة التً تحول دون توفٌرها بشكل منصؾ لتعلٌم وتعلم ذو 

الٌة ومتصل بالتنمٌة، وإنشاء قاعدة معرفٌة سلٌمة من أجل توفٌر المعلومات البلزمة جودة ع

 العتماد القرارات والممارسات القائمة على األدلة فً مجاالت المناهج الدراسٌة والتعلم والتقٌٌم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤتمر بحثً فً تعزٌز أداء الطالب فً البرامج الدولٌة لتقٌٌم الطالب فً 

 (PISAمجلس دول التعاون)

بالمؤتمر البحثً لتعزٌز أداء الطبلب فً البرامج  ممثلة بوزارة التربٌة والتعلٌمشاركت السلطنة 

الدوحة، وٌهدؾ م ب1/2/0251-2( فً مجلس التعاون خبلل الفترة PISAالدولٌة لتقٌٌم الطبلب)

المؤتمر إلى بحث إمكانٌة تبنً دول مجلس التعاون تجارب الدول األخرى لتطوٌر مخرجات 



الطبلب من خبلل التركٌز على اختبارات أداء الطبلب فً البرامج الدولٌة، وما هً اإلجراءات 

 تٌاجاتها. التً اتخذتها دول مجلس التعاون لتطوٌر قٌاس مخرجات التعلٌم، وما هً أولوٌاتها واح
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 ورشة عمل إحصاءات تموٌل التعلٌم

نظمت السلطنة ممثلة بوزارة التربٌة والتعلٌم وبالتعاون مع المركز الوطنً لئلحصاء 

ول إحصاءات تموٌل التعلٌم خبلل الفترة والمعلومات ومعهد الٌونسكو لئلحصاء ورشة عمل ح

م بمسقط، وذلك لبناء القدرات الوطنٌة فً مجال إحصاءات التعلٌم وفقا 02-25/2/0251

لمعاٌٌر معهد الٌونسكو لئلحصاء، حٌث هدفت الورشة  إلى تحقٌق األهداؾ التالٌة: شرح 

حصاء سنوٌا للدول لتوضٌح استمارة تموٌل التعلٌم )استمارة ج( التً ٌرسلها معهد الٌونسكو لئل

المفاهٌم والمصطلحات الواردة فٌها، توضٌح مصادر البٌانات المطلوبة )الموازنات الرسمٌة 

والمسوح األسرٌة( الستٌفاء االستمارة وآلٌات تقدٌر بعض القٌم حٌثما لزم، من أجل استٌفاء 

ها من االستمارة، االستمارة بالشمول والدقة المطلوبٌن، وشرح المؤشرات التً ٌمكن حساب

وكٌفٌة تأثٌر دقة البٌانات الوطنٌة على زٌادة قٌمة المؤشرات المحسوبة والتً تعكس الواقع 

 الفعلً للسلطنة مقارنة مع دول أخرى.
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 لمواطنة العالمٌة مؤتمر حول التربٌة على قٌم ا

والذي بالمؤتمر اإلقلٌمً حول التربٌة على قٌم المواطنة العالمٌة، التربٌة والتعلٌم  وزارةشاركت 

مركز الملك عبدهللا  –للتربٌة فً الدول العربٌة ومركز الحوار نظمه مكتب الٌونسكو اإلقلٌمً 

م بالقاهرة، وقد هدفت 51/2/0251-52خبلل الفترة  KAICIIDللحوار بٌن أتباع األدٌان 

المبادرة اإلقلٌمٌة على قٌم المواطنة العالمٌة إلى مساعدة األنظمة التعلٌمٌة فً تطوٌر المناهج 

والمواد التعلٌمٌة المتعلقة بهذا النوع من التعلٌم، باإلضافة إلى ذلك فإن إطار التربٌة على 

لوعً بشأن الحاجة الملحة للتربٌة على المواطنة العالمٌة، المواطنة العالمٌة ٌهدؾ إلى نشر ا

وتقدٌم إطار عمل ٌوضح مفاهٌم التربٌة على المواطنة العالمٌة ، وتحدٌد المقاربات المبتكرة 

والممارسات الجٌدة والدروس المستقاة لتعزٌز مستوى التعلٌم من أجل المواطنة العالمٌة عالمٌا 

لٌم بشأن دعم مبادرات التربٌة على قٌم المواطنة العالمٌة فً وإقلٌمٌا، وتوجٌه أنظمة التع

 المجتمع والمدارس. 
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لقاء حول تحلٌل النتائج واالستنتاجات الرئٌسٌة المرتبطة بالجودة فً 

 GMRتعلٌم للجمٌع تقرٌر الرصد العالمً لل

استضافت السلطنة ممثلة بوزارة التربٌة والتعلٌم لقاء لمناقشة أهم النتائج واالستنتاجات الرئٌسٌة 

م بدٌوان عام 0251م وأولوٌات جدول أعمال ما بعد العام 0252/0251لتقرٌر الرصد العالمً 

خبراء ومختصٌن من م ، وذلك بمشاركة 02/2/0251وزارة التربٌة والتعلٌم ٌوم االربعاء 

مكتب الٌونسكو اإلقلٌمً بالدوحة باإلضافة للمعنٌٌن فً مجال التعلٌم من وزارة التربٌة والتعلٌم 

، ووزارة التعلٌم العالً، ووزارة القوى العاملة، ومجلس التعلٌم، والمجلس األعلى للتخطٌط، 

ء إلى عقد مناقشات مع ووزارة التنمٌة االجتماعٌة، وجامعة السلطان قابوس، حٌث هدؾ اللقا

منسق التعلٌم للجمٌع والمعنٌٌن بالتعلٌم فً السلطنة وخبراء الٌونسكو حول اآلثار المترتبة عن 

 م من وجهة نظر السلطنة.0251تحلٌل تقرٌر الرصد العالمً على مشروع إطار عمل ما بعد 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحو تحقٌق التعلٌم 5101المنتدى العالمً للتعلٌم )التعلٌم بحلول العام 

 الجٌد المنصف والشامل والتعلم مدى الحٌاة للجمٌع(

م ، والذي عقد فً 0251بالمنتدى العالمً للتعلٌم  ممثلة بوزارة التربٌة والتعلٌمشاركت السلطنة 

م، وتكمن أهمٌة هذا المنتدى على 00/1/0251-52خبلل الفترة إنشون بالجمهورٌة الكورٌة 

الصعٌد العالمً فً رسم مبلمح وأهداؾ التعلٌم خبلل الخمس عشرة سنة المقبلة تماشٌا مع 

م فً نٌوٌورك، كما 0251أهداؾ التنمٌة المستدامة الجدٌدة التً ستعلن خبلل شهر سبتمبر 



بالنسبة للسلطنة كون األهداؾ التً ستقر وٌتم االلتزام تكمن أهمٌة هذا المنتدى العالمً للتعلٌم 

 م.0252بها فً هذا المنتدى قد صاؼها واعتمدها العالم هنا فً مسقط فً ماٌو 
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مجال التغٌر المناخً والتنمٌة اجتماع الخبراء اإلقلٌمً حول التعلٌم فً 

 المستدامة فً الدول العربٌة

باجتماع الخبراء اإلقلٌمً فً الدول العربٌة حول  ممثلة بوزارة التربٌة والتعلٌمشاركت السلطنة 

والذي نظمه مكتب م ببٌروت 7/1/0251-1التعلٌم فً مجال التنمٌة المستدامة خبلل الفترة 

الجتماع إلى التركٌز على التحدٌات التً ٌشكلها التؽٌر المناخً ، حٌث هدؾ االٌونسكو اإلقلٌمً 

على نظم التعلٌم ، وأٌضا سوؾ ٌمهد الطرٌق لعمل الٌونسكو  فً دعم الدول األعضاء فً 

والتعلٌم فً مجال التؽٌر المناخً  (ESD)المنطقة العربٌة لدمج التعلٌم من أجل التنمٌة المستدامة 

فً خطط التعلٌم والممارسات، وسٌتم وضع توصٌات وخطة عمل  (CCESD)والتنمٌة المستدامة 

لتعزٌز التعلٌم باعتباره وسٌلة هامة لتعزٌز التخفٌؾ من آثار التؽٌر المناخً والتكٌؾ فً إطار 

 التنمٌة المستدامة فً المنطقة العربٌة.
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 ورشة العمل الوطنٌة حول المؤشرات التربوٌة وكٌفٌة قٌاسها 

نظمت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة 

قلٌمً والعلوم، بالتعاون مع مكتب اإلٌسٌسكو اإل

بالشارقة، ورشة عمل حول المؤشرات التربوٌة 

أؼسطس  52-57وكٌفٌة قٌاسها، خبلل الفترة 

لى تنمٌة مهارات إ، وهدفت الورشة 0251

المشاركٌن فً مجال قٌاس المؤشرات التربوٌة 

وتدرٌبهم على أحدث الطرق فً  جمع وتحلٌل  

بأداء النظام التربوي وفقا  المعلومات الخاصة

تربوٌة الموضوعة، وتعرٌؾ المشاركٌن على نماذج وطنٌة مختلفة فً مجال قٌاس لؤلهداؾ ال

المؤشرات التربوٌة واالستفادة من إٌجابٌاتها وبحث سبل تفادي السلبٌات، وتعزٌز معارؾ 

المشاركٌن وخبراتهم فً مجال التخطٌط لتطوٌر السٌاسٌات التعلٌمٌة واتخاذ القرار التربوي 

 طٌات علمٌة حدٌثة ٌتم تطوٌعها وفقا للخصوصٌة الوطنٌة.السلٌم استنادا إلى مع



قلٌمً لما بعد عام طار الرصد والتقٌٌم اإلإندوة تعزٌز القدرات لتطوٌر 

 والٌمن  الخلٌجً فً دول مجلس التعاون 5102

قلٌمً لما بعد عام طار الرصد والتقٌٌم اإلإشاركت السلطنة فً ندوة تعزٌز القدرات لتطوٌر  

والتً نظمها مكتب الٌونسكو بالدوحة  م،0251سبتمبر  2-5قة خبلل الفترة بالشار 0251

 القدرات لى تعزٌزإقلٌمً للتخطٌط التربوي بالشارقة، وهدفت الندوة بالتعاون مع المركز اإل

 إلى العالمٌة والمؤشرات التعلٌمٌة األهداؾ تحوٌل خبلها من ٌتم قلٌمٌةإ منهجٌة لتطوٌر الوطنٌة

التعلٌم،  جودة التركٌز على مع والٌمن الخلٌجً التعاون مجلس لدول قلٌمًإ وتقٌٌم رصد إطار

اختٌارها،  ٌتم سوؾ التً البلدان فً )قلٌمًاإل والتقٌٌم الرصد إطار( المقترحة المنهجٌة وتطبٌق

 حٌنه.  فً التعلٌم أهداؾ وتقٌٌم لرصد
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فً  5102ورشة عمل شبه إقلٌمٌة حول التعلٌم فً مرحلة ما بعد العام 

 دول مجلس التعاون الخلٌجً والٌمن

لة فً المركز الوطنً لئلحصاء والمعلومات ووزارة التربٌة والتعلٌم فً شاركت السلطنة ممث

والٌمن فً  الخلٌجً فً دول مجلس التعاون 0251ورشة عمل حول التعلٌم ما بعد عام 

والتً نظمها مكتب الٌونسكو ، 0251سبتمبر  50-52العاصمة السعودٌة الرٌاض خبلل الفترة 

مراجعة إطار وهدفت الورشة إلى لعربً لدول الخلٌج، بالدوحة بالتعاون مع مكتب التربٌة ا

والمؤشرات المواضٌعٌة المقترحة للتعلٌم بؽٌة إطبلق ، 0222عمل األجندة التربوٌة  للعام 

التحضٌرات لتنفٌذها فً دول مجلس التعاون الخلٌجً والٌمن، وتأمٌن منصة ألصحاب 

المصلحة الرئٌسٌٌن فً قطاع التعلٌم وخبراء السكان وصناع القرار فً دول مجلس التعاون 

وشعبة السكان التابعة لؤلمم  نسكوالٌوالخلٌجً والٌمن من أجل إجراء حوار مفتوح مع منظمة 

( لضمان إنتاج تقدٌرات سكانٌة سلٌمة باستخدام البٌانات الوطنٌة، مع أخذ UNPDالمتحدة )

 البٌانات الوطنٌة بعٌن االعتبار وتحلٌلها. 
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 فً الوطن العربً قلٌمٌة فً مجال إحصاءات التعلٌمورشة العمل اإل

 
شاركت السلطنة ممثلة مجلس التعلٌم ووزارة التربٌة والتعلٌم والمركز الوطنً لئلحصاء 

حصاءات التعلٌم فً الوطن إورشة العمل االقلٌمٌة حول فً والمعلومات ووزارة التعلٌم العالً 

العربً، والتً نظمتها المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم بالتعاون مع معهد الٌونسكو 

 قدرات تنمٌة لىإفً تونس، هدفت الورشة  0251أكتوبر  52-50لئلحصاء خبلل الفترة 

ؾ بالصدق جودة عالٌة تتص ذات فً مجال التعلٌم إحصاءات وتوفٌر إنتاج على المشاركٌن

ودور مراصد التربٌة الوطنٌة، 2015 بعد لما التعلٌم أعمال بجدول المشاركٌن والثبات، وتعرٌؾ

 التربوي. التخطٌط فً التعلٌم إحصاءات بأهمٌةو
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حصائً لبٌانات الطالب وكتابة التقارٌر دورة فً برنامج التحلٌل اإل

 الوطنٌة

 
المدٌرٌة العامة للتقوٌم التربوي فً دورة تدرٌبٌة شاركت وزارة التربٌة والتعلٌم ممثلة فً 

حصائً لبٌانات ونتائج الطبلب وكتابة التقارٌر تخصصٌة فً البرنامج المتقدم للتحلٌل اإل

 02-02الوطنٌة، والتً عقدت فً سنؽافورة بتموٌل من مكتب الٌونسكو بالدوحة خبلل الفترة 

م التحلٌل والدراسات وأعضاء دائرة تدرٌب أعضاء قس وتهدؾ الدورة إلى، 0251أكتوبر 

 SPSSحصائً باستخدام برنامج الدراسات الدولٌة وأعضاء قسم االختبارات على التحلٌل اإل

على: التحلٌل العاملً ، االرتباط ، االنحدار الخطً البسٌط ، تحلٌل االنحدار الخطً المتعدد، و 

دي(، و التعرؾ على طرق التحلٌل التوكٌ -التعرؾ على أنواع التحلٌل العاملً )االستكشافً

فً التحلٌل العاملً، و استقراء وتفسٌر النتائج، وكتابة  amosالعاملً، واستخدام برنامج 

 التقرٌر اإلحصائً بناء على نتائج التحلٌل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



الدورة  التدرٌبٌة المتقدمة لتأهٌل مدربٌن معتمدٌن فً مجال تعلٌم الكبار 

 ومحو األمٌة

شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التربٌة والتعلٌم فً الدورة التدرٌبٌة المتقدمة لتأهٌل مدربٌن 

، والتً 0251أكتوبر  25-02معتمدٌن فً مجال تعلٌم الكبار ومحو األمٌة فً القاهرة خبلل 

نظمها مكتب الٌونسكو االقلٌمً للتربٌة ببٌروت، وهدفت الدورة الى تأهٌل مدربٌن  معتمدٌن فً 

مجال تعلٌم الكبار ومحو األمٌة  من خبلل عقد دورة تدرٌبٌة تكمٌلٌة متقدمة لٌكونوا مدربٌن 

قادرٌن على التخطٌط لبرامج  سرس اللٌان، -إقلٌمٌن للمركز  اإلقلٌمً لتعلٌم الكبار )اسفك(

تدرٌبٌة وتصمٌم جلسات تدرٌبٌة وصٌاؼة األهداؾ الخاصة بها، وتحدٌد المحتوى التدرٌبً، 

 والمواد التدرٌبٌة المتعلقة بكل عناصر التدرٌب، وصٌاؼة تصور التقٌٌم للبرامج التدرٌبٌة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقاء حول المساواة بٌن الجنسٌن فً التعلٌم

مانٌة للتربٌة والثقافة نظمت اللجنة الوطنٌة العُ  

والعلوم بالتعاون مع مكتب الٌونسكو االقلٌمً 

التعلٌم، بالدوحة، لقاء حول المساواة بٌن الجنسٌن فً 

بمشاركة خبراء من بمسقط،  0251نوفمبر  02ٌوم 

مختلؾ الجهات المعنٌة بالتعلٌم فً السلطنة وخبراء 

لى تحدٌد مؤشرات التقدم إمن الٌونسكو، هدؾ اللقاء 

للتعلٌم للجمٌع وهو  الخامسهدؾ النحو تحقٌق 

سلطنة عمان لتمكٌن السٌاسات التً اعتمدتها و المساواة بٌن الجنسٌن ووصؾ االستراتٌجٌات

تحسٌن أداء الفتٌات والفتٌان، وتحدٌد التحدٌات الرئٌسٌة واقتراح توصٌات استراتٌجٌة لمعالجة 

  .الفروقات بٌن الجنسٌن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌن حول تعزٌز دمج  ٌّ ورشة عمل وطنٌة للمسؤولٌن والمخططٌن التربو

 التربٌة ما قبل المدرسٌة فً المنظومة الّتربوٌة

نظمت وزارة التربٌة والتعلٌم ورشة عمل وطنٌة 

دمج  للمسئولٌن والمخططٌن التربوٌٌن حول تعزٌز 

التربٌة ما قبل المدرسة فً المنظومة التربوٌة بالتعاون 



كافة ممثلٌن من ، بمشاركة بمسقط 0251دٌسمبر  52-52خبلل الفترة اإلٌسٌسكو مع منظمة 

تعزٌز قدرات  لىإ الورشة الجهات المعنٌة بالتعلٌم ما قبل المدرسً فً السلطنة، هدفت

لتربوي على وضع استراتٌجٌة وطنٌة، لدمج التربٌة المسؤولٌن التربوٌٌن العاملٌن فً التخطٌط ا

ما قبل المدرسٌة فً المنظومة التربوٌة الرسمٌة فً سلطنة ُعمان، وتعزٌز معارؾ ومهارات 

المسؤولٌن عن برامج التنسٌق والتكامل بٌن الجهات الحكومٌة واألهلٌة ومنظمات المجتمع 

العلمٌة فً المجال والتدابٌر البلزمة، لتنفٌذ  المدنً المهتمة بالطفولة ، لضمان متابعة التطورات

دمج مرحلة التربٌة ما قبل المدرسٌة فً المنظومة التربوٌة، ومساعدة مسؤولً التخطٌط 

التربوي فً اإلدارات المركزٌة على وضع خطط متكاملة للتدرٌب والتأهٌل واضحة المبلمح 

ما قبل المدرسٌة فً مّؤسسات الّتعلٌم والتوجهات واألهداؾ وذات مراحل محددة،  لّدمج التربٌة 

 العام.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دماج التربٌة على قٌم المواطنة والتسامح فً المناهج إورشة عمل حول 

 نالدراسٌة وتدرٌب المعلمٌ

دماج التربٌة إقلٌمٌة حول إشاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التربٌة والتعلٌم فً ورشة عمل 

 00-02خبلل الفترة  على قٌم المواطنة والتسامح فً المناهج الدراسٌة وتدرٌب المعلمٌن،

، والتً من أهم أهدافها الخروج بخطط متابعة واضحة مع بإمارة الشارقة 0251دٌسمبر 

الوزارات والمؤسسات المعنٌة نحو تضمٌن قٌم المواطنة والتسامح فً المناهج الدراسٌة وفً 

الممارسات التعلمٌة، وعرض المكونات المختلفة للتربٌة على قٌم المواطنة والتسامح مثل 

دماج التربٌة على قٌم إهداؾ، ومناقشة سبل المجاالت والنتائج والخصائص والموضوعات واأل

وتنسٌق الجهود  المواطنة العالمٌة فً نظم التعلٌم وعرض نماذج تطبٌقٌة فً بٌئات مختلفة،

 والموارد بٌن الممارسٌن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورشة العمل االقلٌمٌة حول البرنامج البنائً "قٌاس كفاءة نظم التعلٌم" 

 )المرحلة الثانٌة(

شاركت وزارة التربٌة والتعلٌم فً ورشة العمل الخاصة بالبرنامج البنائً حول قٌاس كفاءة نظم 

إلى  02/2الفترة من الذي نظمه المركز االقلٌمً للتخطٌط التربوي بالشارقة خبلل ، والتعلٌم



لى تعرٌؾ المشاركٌن بمفهوم الكفاءة الداخلٌة والخارجٌة إ الورشة وهدفت م،0251 5/52

 عرؾ بمؤشرات كفاءة التعلٌم. والمالٌة وأسالٌب قٌاسها والتدرب على تطبٌقها والتً تُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورشة العمل التفاعلٌة حول سٌاسات واستراتٌجٌات قٌاس جودة التعلٌم 

 فً دول مجلس التعاون الخلٌجً

شاركت السلطنة فً ورشة العمل التفاعلٌة حول سٌاسات واستراتٌجٌات قٌاس جودة التعلٌم فً 

ا المركز االقلٌمً للتخطٌط التربوي بالشارقة خبلل والتً نظمه ،دول مجلس التعاون الخلٌجً

بناء منصة تفاعلٌة وتهدؾ الورشة إلى ، بإمارة الشارقة 0251دٌسمبر  52-52الفترة من 

للحوار بٌن الخبراء والمختصٌن والمعنٌٌن فً قطاع التعلٌم، ومناقشة السٌاسات التعلٌمٌة ذات 

لٌمً، وتوثٌق ونشر المناقشات بشكل علمً األولوٌة واألهمٌة على المستوى المحلً واالق

نتاج المعرفً والعلمً للمركز، وتعزٌز التواصل ودعم شبكة متكامل ومستدام بما ٌثري اإل

العبلقات المؤسسٌة بٌن المؤسسات والوزارات المختصة بالشأن التعلٌمً على المستوى المحلً 

واالقلٌمً من أجل تطوٌر سٌاسات  واالقلٌمً والعالمً، وتبادل الخبرات على المستوى المحلً

تعلٌمٌة فاعلة ذات أثر على تطوٌر األنظمة التعلٌمٌة، وبناء توصٌات تؤثر وبشكل فعال على 

 تطوٌر األنظمة التعلٌمٌة ومؽالبة التحدٌات التً تواجه هذه األنظمة فً عملٌة التطوٌر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البرنامج التدرٌبً التخصصً "بنــاء الموازنات المالٌة للخطط 

 والمشروعات التربوٌة"

شاركت وزارة التربٌة والتعلٌم فً البرنامج التدرٌبً التخصصً حول بناء الموازنات المالٌة 

الذي نظمه المركز االقلٌمً للتخطٌط التربوي بالشارقة خبلل للخطط والمشروعات التربوٌة 

دارٌٌن بإطار المٌزانٌة ، ومن أهم أهدافة، تعرٌؾ المخططٌن واإل0251نوفمبر  52-51الفترة 

وعملٌاتها منذ بدء اإلعداد مرورا  بالتنفٌذ، ورقابة المٌزانٌة حتى ٌتمكنوا من تصمٌم موازنات 

 ةٌة تحلٌل اإلنفاق المالً فً المٌزانٌة، واالتجاهات المعاصرعلى نطاقات أوسع، وإدراك أهم

 فً إصبلح الموازنات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



المسئولٌن عن التعلٌم العالً والبحث المؤتمر الخامس عشر للوزراء 

 العلمً فً الوطن العربً

شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التعلٌم العالً فً المؤتمر الخامس عشر للوزراء المسئولٌن 

 0251 دٌسمبر 02-00 الفترة خبللعن التعلٌم العالً والبحث العلمً، والذي تم عقده 

، هدؾ )األلكسو( ظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلومبتنظٌم من المنو العربٌة، بجمهورٌة مصر

ٌّة العربٌة التجارب عرض لىإالمؤتمر   االستفادة ومدى العالً التعلٌم تموٌل فً الرائدة والعالم

 المشاركة العالً، وتعزٌز التعلٌم تموٌل فً واالتصال المعلومات تقانة دور منها، وتفعٌل

ٌّة الدول بٌن مشتركة صٌػ وحوكمتها، واقتراح العالً التعلٌم تموٌل فً المجتمعٌة  لتموٌل العرب

 العالً. التعلٌم

 

 ثالثا: األنشطة الثقافية

 

  الذكرى المئوٌة الرابعة للطبٌب العمانً راشد بن عمٌرةب االحتفال ندوة

  

اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة  نظمت

الذكرى ب االحتفال والثقافة والعلوم ندوة

للطبٌب والصٌدالنً   المئوٌة الرابعة

 العمانً راشد بن عمٌرة بن ثانً

فبراٌر  52بتارٌخ  الرستاقً العٌنً

فً بمحافظة مسقط، وذلك  0251

إطار االحتفاء بنزوى عاصمة للثقافة 

عاما على  72راإلسبلمٌة، واالحتفال بمرو

إنشاء الٌونسكو، حٌث ٌأتً االحتفاء بهذه 

الشخصٌة العمانٌة فً إطار برنامج 

الٌونسكو لبلحتفاء بالذكرى الخمسٌنٌة أو 

وفاة شخصٌة أو من مضاعفاتهما لالمئوٌة 

أو شخصٌات تارٌخٌة مؤثرة فً نشر السلم 

بٌن مجال التفاهم وفاعلة فً  ،والتعاٌش

والتسامح محلٌا  أو وحوار الثقافات الشعوب 

إقلٌمٌا ، أو شخصٌة أسهمت بإبداعاتها فً 

 أحداث، أو اإلنسانٌةمجاالت المعرفة 

تتصؾ بأهمٌة عالمٌة أو إقلٌمٌة بحٌث 

تتجلى فٌها ُمثل المنظمة وقٌمها وتنوعها 



والتً تم اعتمادها الثقافً وطابعها العالمً، 

خبلل المؤتمر العام للٌونسكو فً دورته 

م. وتم اختٌار الطبٌب 0252 ( لعام27)

العمانً راشد بن عمٌرة خبلل انعقاد هذه 

الدورة نظرا إلسهاماته الكبٌرة فً إثراء 

 المعرفة اإلنسانٌة.

الندوة إلى إبراز مساهمة العلماء  تهدف

نجازاتهم العلمٌة إالعمانٌٌن عبر التارٌخ و

ودورهم فً رفد الحضارة اإلنسانٌة وتقدٌمه 

تحتفً به المنظمة الدولٌة كأول عالم عمانً 

سهاماته بما ٌفٌد البشرٌة  إالٌونسكو وتثمن 

إلى التعرٌؾ بشخصٌة  هدفتجمعاء، كما 

الطبٌب العمانً راشد بن عمٌرة من خبلل 

إبراز إسهاماته ومؤلفاته، وكذلك المساهمة 

نتاج المعرفً والتراث العلمً فً حفظ اإل

 واإلنجازات الطبٌة لهذه الشخصٌة العمانٌة

من الضٌاع واالندثار، وؼرس االعتزاز 

 لدى الناشئة بما قدمه اآلباء واألجداد. 

خرجت الندوة بعدد من التوصٌات من 

أبرزها تعاون جامعة السلطان قابوس مع 

وزارة التراث والثقافة فً رسم المشارٌع 

الصؽٌرة للدارسٌن ضمن خطة المقرر 

الدراسً، وطبع جمٌع مؤلفات الطبٌب 

ٌرة بتصحٌحها وتنقٌحها، راشد بن عم

وضرورة تحقٌق المخطوطات الطبٌة البن 

عمٌرة تحقٌقا علمٌا ممزوجا بٌن الطب 

الموروث والطب الحدٌث، ونشر الموروث 

الطبً البن عمٌرة بلؽات عالمٌة مختلفة، 

والسعً إلى لملمة التراث المعماري 

واألدوات الطبٌة المتعلقة بالطبٌب ابن 

ٌا على حضارة عمٌرة، لتكون شاهدا ح

علمٌة عرٌقة، وإنشاء معجم لبلصطبلحات 

الطبٌة العمانٌة وأسماء النباتات الطبٌة 

واستعماالتها، واالستعانة بطبلب معاهد 

وكلٌات الصٌدلة فً التوفٌق بٌن األسماء 

 القدٌمة والحدٌثة.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الورشة التدرٌبٌة اإلقلٌمٌة لسجل ذاكرة العالم

شاركت السلطنة فً الورشة التدرٌبٌة اإلقلٌمٌة لبرنامج سجل ذاكرة العالم، " فً العاصمة 

م والتً كانت بعنوان "تعزٌز وحفظ التراث 0251ماٌو  00- 02روت( خبلل الفترة اللبنانٌة )بٌ

الوثائقً العربً" نظمها كل من مكتب الٌونسكو اإلقلٌمً ببٌروت، والمنظمة العربٌة للتربٌة 

 والثقافة والعلوم )األلكسو(، باإلضافة إلى اللجنة الوطنٌة اللبنانٌة للٌونسكو.

تبارها تمتلك خبرة فً إعداد ملفات الترشح لسجل ذاكرة العالم على جاءت مشاركة السلطنة باع

مستوى الدول العربٌة، حٌث تم تقدٌم ورقة عمل تستعرض تجربة السلطنة فً ترشٌح ملفات 

لسجل ذاكرة العالم للٌونسكو. وتبرز أهمٌة هذه الورشة باعتبارها ٌمكن أن تمهد لتأسٌس "اللجنة 



لم"، حٌث شاركت فً الورشة جمٌع الدول العربٌة التً لدٌها لجان العربٌة لبرنامج ذاكرة العا

وفرق وطنٌة لبرنامج ذاكرة العالم، وهً: لبنان، وتونس، والمؽرب، والجزائر باإلضافة إلى 

السلطنة. وقد خرجت الورشة بتوصٌات مهمة أبرزها: ضرورة اإلسراع فً تشكٌل لجنة عربٌة 

لجنة الدولٌة للبرنامج بالٌونسكو، والتأكٌد على أهمٌة تشكٌل لبرنامج ذاكرة العالم تنضوي تحت ال

 لجان وطنٌة لبرنامج ذاكرة العالم بالنسبة للدول التً لٌس لدٌها لجان وطنٌة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  للجنة التراث العالم03ًاجتماعات الدورة )

شاركت السلطنة فً أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والثبلثٌن للجنة التراث العالمً المنعقدة 

 م.0251ٌولٌو  2  -ٌونٌو02بمدٌنة بون بجمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة خبلل الفترة 

واستعرضت األمانة العامة للجنة التراث العالمً جمٌع الملفات المقدمة من قبل الدول األعضاء  

بهدؾ إدراج مواقع جدٌدة ثقافٌة وطبٌعٌة على الئحة التراث العالمً بالٌونسكو، وتم مداولة كل 

ظمة ملؾ على حدة، بعد دراسته من قبل اللجان الفنٌة المتخصصة سواء كانت تلك التً تتبع من

الٌونسكو كلجنة التراث العالمً، أو اللجان الفنٌة التابعة لمنظمات دولٌة أخرى ذات صلة بصون 

(، والمركز ICOMOSاإلٌكوموس ) -التراث العالمً مثل المجلس العالمً لآلثار والمواقع 

(، ومنظمة صون الطبٌعة ICCROMاآلٌكروم ) -الدولً لصون وترمٌم الممتلكات الثقافٌة 

(IUCN .وؼٌرها ،) 

وقد مثل السلطنة فً أعمال هذه الدورة وفد ٌضم ممثلً وزارة التراث والثقافة، ووزارة 

البلدٌات اإلقلٌمٌة وموارد المٌاه، ومكتب مستشار جبللة السلطان للشؤون الثقافٌة، ومجلس 

 البحث العلمً، باإلضافة إلى اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المقدمة المشارٌع إلعداد الوطنٌة القدرات بناء"حول  ورشة تدرٌبٌة

 بالٌونسكو الثقافً للتنوع الدولً للصندوق

الُعمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم نظمت اللجنة الوطنٌة 

الثقافً  للتنوع  الدولً للصندوق الوطنً العمل وفرٌق

 إلعداد الوطنٌة القدرات "بناء التدرٌبٌة أعمال الورشة

 الثقافً للتنوع الدولً للصندوق المقدمة المشارٌع



 على أعوام 52 بمرور االحتفال بمناسبة وذلك م؛0251سبتمبر  0-5خبلل الفترة  "بالٌونسكو

 الٌونسكو منظمة من خبراء بمشاركة ،0221 الثقافً التعبٌر أشكال تنوع وتعزٌز حماٌة اتفاقٌة

 الثقافً.  التنوع مجال فً عرب وخبراء

، 0221 الثقافً التعبٌر أشكال تنوع وتعزٌز حماٌة باتفاقٌة تهدؾ الورشة إلى التعرٌؾ

 العاملة المحلٌة بٌن الجهات الرؤى وتوحٌد ،IFCD الثقافً للتنوع الدولً بالصندوق والتعرٌؾ

 علٌها التركٌز ٌنبؽً التً والبرامج األطر تحدٌد أجل من الثقافً التنوع وقضاٌا الثقافة مجال فً

 لمشارٌع بالتقدٌم الخاصة االستمارات استٌفاء كٌفٌة على القرٌب، والتدرٌب المستقبل فً

 الصندوق، خبراء لجنة قبل من واعتمادها قبولها فً ٌسهم مما الثقافً، للتنوع الدولً الصندوق

 وأولوٌة قصوى فائدة ذات الثقافً التنوع بقضاٌا تعنى محلٌة لمشارٌع مشتركة بقائمة والخروج

 عاجلة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الورشة التدرٌبٌة الرابعة لبناء القدرات العربٌة فً مجال التراث الثقافً 

 غٌر المادي

شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التراث والثقافة واللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة 

فً مجال التراث الثقافً ؼٌر والعلوم فً أعمال الورشة التدرٌبٌة الرابعة لبناء القدرات العربٌة 

. بمشاركة 0251سبتمبر  2-7المادي والمنعقد بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة خبلل الفترة 

دولة عربٌة. وخرجت الورشة بعدد من التوصٌات من أهمها دعم  52خبراء ومختصٌن من 

مان المؤسسات والمراكز العاملة فً مجال صون التراث الثقافً ؼٌر، والحرص على ض

الحماٌة القانونٌة البلزمة له وفقا  لبلتفاقٌات الدولٌة المصادق علٌها، والتأكٌد على ضرورة تبادل 

الخبرات وبناء القدرات بٌن الدول العربٌة فً مختلؾ مجاالت التراث الثقافً ؼٌر المادي، 

 وحث الدول األعضاء على إعداد قوائم حصر للتراث الثقافً ؼٌر المادي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ملتقى الشارقة الدولً للراوي فً وتشارك

افة والعلوم شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التربٌة والتعلٌم واللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثق

وبلدٌة مسقط وجامعة ظفار فً ملتقى الشارقة الدولً للراوي فً دورته الخامسة عشر 

فً إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربٌة  0251سبتمبر  25 - 07والمنعقدة خبلل الفترة 

 المتحدة.



ات وٌأتً هذا االهتمام بالراوي كونه منبع ثري بالتراث ومحور رئٌسً فً إبراز المأثور

الشعبٌة وتنفٌذها ونشرها، وكذلك إبراز أهمٌة الراوي والحكواتً، ومختلؾ فنون السرد بكافة 

 أشكاله وألوانه، ال سٌما وأنه ٌشكل جزءا  هاما  من الهوٌة العربٌة وخصوصٌتها األصٌلة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجتماع الخبراء العرب للتراث الثقافً غٌر المادي فً السلطنة تشارك

شاركت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم فً اجتماع الخبراء العرب للتراث 

 بالجمهورٌة الجزائرٌة.  0251نوفمبر  51-52الثقافً ؼٌر المادي المنعقد خبلل الفترة 

من المواضٌع أهمها العمل على وضع استراتٌجٌة عربٌة  اوناقش المشاركون فً االجتماع عدد

لملفات المشتركة للرموز الثقافٌة العربٌة للتراث ؼٌر المادي، والملفات العربٌة إلعداد ا

المرشحة لئلدراج على القائمة التمثٌلٌة لصون التراث  الثقافً ؼٌر المادي لئلنسانٌة، وآلٌات 

 " النخلة والعادات والطقوس المتعلقة بها " كملؾ عربً مشترك.   إعداد ملؾ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

اللقاء التشاوري الرابع حول الممارسات الفضلى فً برامج تعلٌم حقوق 

 اإلنسان

 

فً اللقاء التشاوري الرابع حول  والثقافة والعلومت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة شارك

مركز األمم المتحدة للدراسات  هنظمالذي الممارسات الفضلى فً برامج تعلٌم حقوق اإلنسان، 

، وذلك خبلل الدوحةبوالتوثٌق فً مجال حقوق اإلنسان لمنطقة ؼرب آسٌا والدول العربٌة 

وقد تركز اللقاء حول استعراض  .ةدول عربٌ 7م بمشاركة  0251أكتوبر 51 -52الفترة 

أفضل الممارسات التً قامت بها الدول فً مجال تعلٌم حقوق اإلنسان، واستعرض ممثل 

السلطنة التجربة العمانٌة فً هذا المجال، باعتبارها من ضمن أفضل التجارب على المستوى 

وق اإلنسان سوؾ العربً. والجدٌر بالذكر أن الممارسات العربٌة الفضلى فً مجال تعلٌم حق

مركز األمم المتحدة للدراسات والتوثٌق فً مجال حقوق تجمع فً إصدار توثٌقً ٌصدره 

، والعمل جاٍر على إنجازه، وسٌتم تعمٌمه على كافة اإلنسان لمنطقة ؼرب آسٌا والدول العربٌة

 الدول العربٌة.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ندوة التواصل الحضاري العمانً

عمانً شاركت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم فً ندوة التواصل الحضاري ال

م، والتً أقٌمت 0251ضمن برنامج االحتفال بفعالٌة نزوى عاصمة الثقافة اإلسبلمٌة لعام 

 م.0251سبتمبر  2 – 0بمسرح وزارة التراث بمدٌنة صبللة خبلل الفترة 

جاءت مشاركة اللجنة الوطنٌة بورقة عمل بعنوان: "جمعٌات الصداقة العمانٌة الدولٌة"، حٌث 

اور التالٌة: واقع جمعٌات الصداقة العمانٌة الدولٌة القائمة، والقوانٌن استعرضت بالتفصٌل المح

المنظمة لعمل هذه الجمعٌات، واالنعكاسات الحضارٌة لهذه الجمعٌات فً دعم مسٌرة المشروع 

 الحضاري الذي تنتهجه السلطنة والمبنً على التفاهم والتعاون لخدمة اإلنسانٌة جمعاء.

كادٌمٌون من داخل السلطنة وخارجها وسط حضور كبٌر من شارك فً الندوة باحثون وأ

    المهتمٌن الذٌن أثروا الجلسات العلمٌة وأسهموا فً إضافة نتائج مهمة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ندوة إسهامات العمانٌٌن فً العلوم التطبٌقٌة

مات العمانٌٌن فً العلوم شاركت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم فً ندوة: "إسها

دٌسمبر  57التطبٌقٌة" التً نظمها نادي نزوى بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس ٌوم 

 م.0251م، ذلك بمناسبة االحتفال بنزوى عاصمة الثقافة اإلسبلمٌة لعام 0251

اشتملت الندوة على ست أوراق عمل تتحدث حول إسهامات العمانٌٌن فً العلوم التطبٌقٌة 

ٌة: الفلك، والطب، والجؽرافٌا، والري، والمبلحة ، والعمارة. قدمها باحثون وأكادٌمٌون التال

عمانٌون. وكانت مشاركة اللجنة الوطنٌة بعنوان: "إسهامات العمانٌٌن فً الجؽرافٌا". ولعل ما 

ٌمٌز هذه الندوة أنها جاءت بمبادرة كاملة من أحد مؤسسات المجتمع المدنً، وهو نادي نزوى 

أضفى على الندوة جوا  من الحضور الكثٌؾ السٌما من المنتسبٌن لهذه المؤسسة والذٌن  مما

 بدورهم أثروا الندوة بمداخبلتهم المفٌدة. 
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 الندوة الوطنٌة التعرٌفٌة ببرنامج ذاكرة العالم

ضمن خطته السنوٌة، نظم الفرٌق الوطنً المكلؾ بمتابعة أعمال برنامج ذاكرة العالم الندوة 

الوطنٌة التعرٌفٌة ببرنامج ذاكرة العالم، وجاء تنظٌم الندوة بالتعاون بٌن اللجنة الوطنٌة العمانٌة 

 م.0251من دٌسمبر  02والعلوم ووزارة التراث والثقافة وذلك ٌوم للتربٌة والثقافة 

استهدفت الندوة أمناء التراث الوثائقً الوطنٌٌن من كافة الجهات الحكومٌة المعنٌة باإلضافة إلى 

مؤسسات القطاع الخاص ذات العبلقة والمجتمع األهلً ممثبل  فً أصحاب المتاحؾ الخاصة 

هلٌة ومبلّك المخطوطات والمشتؽلٌن بحفظ التراث الوثائقً بمختلؾ وأمناء المكتبات العامة واأل

انواعه، وذلك من أجل تعرٌفهم ببرنامج ذاكرة العالم بالٌونسكو وأهدافه ومعرفة المعاٌٌر الفنٌة 

 المطلوبة لترشٌح ملؾ.

ت وقامت فلسفة الندوة على مبدأ الشراكة مع جمٌع األطراؾ ذات الصلة باعتبار أن جمٌع الفئا

المشاركة فٌها هم شركاء فعلٌون، ٌنتظر منهم أن ٌشاركوا فً اقتراح ملفات الترشٌح لئلدراج 

 فً سجل ذاكرة العالم.

وقدم أعضاء الفرٌق الوطنً المكلؾ بمتابعة أعمال برنامج ذاكرة العالم جمٌع أواق العمل، كما 

 وضوع الندوة. أجابوا على كافة استفسارات الحضور التً عكست اهتمامهم البالػ بم

 

 رابعا: األنشطة العلمية
 

حلقة العمل الوطنٌة األولى لتحدٌث ومواءمة خطة العمل الوطنٌة 

 لمكافحة التصحر

حلقة العمل الوطنٌة األولى لتحدٌث شاركت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم فً 

نظمتها  ر، والتًومواءمة خطة العمل الوطنٌة لمكافحة التصحر بفندق سٌتً سٌزن بالخوٌ

 .                                     بمشاركة عدة جهات حكومٌةذلك برٌل وأ 52- 52فً الفترة  وزارة البٌئة والشؤون المناخٌة

ومواءمة خطة  ألقٌت على أٌدي خبراء ومختصٌن حول تحدٌث  وتمحورت أوراق العمل التً

-0222) العالمٌة العشرٌة اإلستراتٌجٌةبما ٌتوافق مع أهداؾ  العمل الوطنٌة لمكافحة التصحر

م،  5222السلطنة فً عام  التً انضمت إلٌهاالتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحر ( 0252

هذه المشكلة البٌئٌة والتً بدأت فً التزاٌد نتٌجة لعدة  بأهمٌة تسلٌط الضوء على إٌمانا منها

 .أسباب طبٌعٌة وبشرٌة



وٌأتً انعقاد هذه الحلقة فً إطار العمل المتواصل لتوحٌد كافة الجهود للجهات المعنٌة فً  

ٌتطلب هذا العمل تضافر جمٌع الجهود حٌث التصحر،  مشكلةالسلطنة للحد والتخفٌؾ من 

المعنٌة لٌس فقط بمكافحة التصحر بل بجمٌع أوجه استعمال األراضً  والتنسٌق بٌن الجهات

 .وبتحسٌن سبل المعٌشة للمجتمعات الرٌفٌة والمتأثرة بالجفاؾ
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 الوطنً لإلنذار المبكر من المخاطر المتعددة تدشٌن المركز

تنظٌم المؤتمر العلمً الدولً " التخفٌف من مخاطر التسونامً فً غرب 

 المحٌط الهندي"

والذي  الوطنً لئلنذار المبكر من المخاطر المتعددة دشنت الهٌئة العامة للطٌران المدنً المركز

م، وذلك 0222أكتوبر  00 تم تنفٌذه بموجب مذكرة التفاهم التً وقعتها السلطنة مع الٌونسكو فً

 ؼرب فً التسونامً مخاطر من التخفٌؾ» األول الدولً العلمً المؤتمر على هامش فعالٌات

م 0251مارس  02-00الذي نظمته الهٌئة العامة للطٌران المدنً خبلل الفترة  .«الهندي المحٌط

مارس  02بمحافظة مسقط ، تزامنا مع االحتفال بالٌوم العالمً لؤلرصاد الجوٌة والذي ٌصادؾ 

حٌث اختارت المنظمة العالمٌة لؤلرصاد الجوٌة شعارا  لهذا العام " المعارؾ من كل عام، 

أهمٌة المعارؾ المناخٌة وأهمٌة تقدٌمها لمن على شطة المناخٌة" تأكٌدا المناخٌة من أجل األن

 .ٌحتاجونها

بٌن مصممً النماذج العددٌة  جمعباحثا  من مقدمً أوراق العمل،  22شارك فً المؤتمر 

والجٌولوجٌٌن وعلماء الزالزل والمهنٌٌن الذٌن ٌدرسون مصادر تسونامً فً ؼرب المحٌط 

الهندي، وكذلك المتخصصٌن فً تخطٌط البنٌة األساسٌة بما فً ذلك خبراء االتصاالت والعلوم 

ً ؼرب المحٌط فهم أفضل للتسونامً ف . وتركزت أوراق العمل حول الوصول إلىاالجتماعٌة

الهندي وخاصة التسونامً من صدع مكران وإٌجاد أنظمة إنذار مبكر ذات فاعلٌة أكثر، ورفع 

 . مستوى الوعً لدى المجتمع

المؤتمر معرض عن األجهزة والنظم المستخدمة فً اإلنذار المبكر وعملٌة  وقد أقٌم على هامش

 . الرصد والتنبؤ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



االجتماع الثانً للشبكة العربٌة إلدارة الموارد المائٌة فً المناطق  

 الجافة وشبه الجافة

تماع الثانً للشبكة العربٌة شاركت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم فً االج

إلدارة الموارد المائٌة فً المناطق الجافة وشبه الجافة الذي عقدته وزارة البلدٌات اإلقلٌمٌة 

التعاون مع منظمة وذلك بمسقط، محافظة ب  0251ٌونٌو  2و  2وموارد المٌاه ٌومً 

حضور مؤسسٌن وأعضاء الشبكة العربٌة من دول ببالقاهرة اإلقلٌمً الٌونسكو/مكتب الٌونسكو 

 وهٌئات ومنظمات من داخل وخارج السلطنة. 

المواضٌع المائٌة التً تهم ومناقشة أعمال الشبكة فً الفترة الحالٌة والقادمة إلى هدؾ االجتماع  

 الدول العربٌة بشكل عام.

مراجعة وة لعمل الشبكة، همها الجوانب التنسٌقٌة واإلدارٌأوناقش االجتماع عدة محاور من 

دارٌة لعمل الشبكة، وتم استعراض أهداؾ الشبكة ودورها فً إدارة وتقٌٌم الجوانب الفنٌة واإل

وكٌفٌة االرتقاء بدور الشبكة لتحقٌق األهداؾ المرجوة منها.  ،الموارد المائٌة فً الدول العربٌة

تواجه الدول العربٌة فً الفترة الحالٌة  هم القضاٌا المائٌة والتحدٌات المائٌة التًأكما تم مناقشة 

 مع التأكٌد على أهمٌة تبادل الخبرات العلمٌة بٌن الدول العربٌة لتحقٌق أهداؾ الشبكة.

ا  الجدٌر بالذكر بأنه تم اختٌار السلطنة ممثلة بوزارة البلدٌات اإلقلٌمٌة وموارد المٌاه لتكون مقر 

رة الموارد المائٌة فً المناطق الجافة وشبه الجافة التابع لمكتب األمانة العامة للشبكة العربٌة إلدا

ا للدور الذي تقوم به السلطنة  لمنظمة الٌونسكو ضمن البرنامج الهٌدرولوجً الدولً، وذلك تأكٌد 

  ستراتٌجٌات المناسبة الستدامتها. على المستوى الدولً فً إدارة الموارد المائٌة ووضع اإل
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ورشة عمل تدرٌبٌة إلدارة المواقع اإللكترونٌة للبرنامج الهٌدرولوجً 

 فً الدول العربٌة  IHPالدولً 

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة البلدٌات اإلقلٌمٌة وموارد المٌاه فً ورشة عمل تدرٌبٌة إلدارة 

فً الدول العربٌة، وذلك خبلل الفترة   IHPالمواقع اإللكترونٌة للبرنامج الهٌدرولوجً الدولً 

م بمدٌنة الخرطوم بجمهورٌة السودان، وهدفت الورشة إلى تسهٌل وتطوٌر 0251ٌونٌو  55 -2

آلٌة التواصل والتبادل والمشاركة فً الخبرات واألنشطة بٌن اللجان العربٌة واألفرٌقٌة فً 

( G-Wadis Networks( والشبكات العربٌة واألفرٌقٌة )IHPالبرنامج الهٌدرولوجً الدولً)

ٌة فٌما ٌتعلق بإدارة الموارد المائٌة فً المناطق الجافة وشبه الجافة، وتنمٌة وبناء القدرات البشر



والمعرفٌة للمحافظة على استمرار تفعٌل التواصل عن طرٌق تنشٌط المواقع اإللكترونٌة 

( وشبكات إدارة الموارد المائٌة فً المناطق الجافة وشبة IHPللبرنامج الهٌدرولوجً الدولً)

 (.G-Wadis Networksالجافة)
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 الرمادٌة  المٌاه ورشة عمل حول

عمل حول المٌاه الرمادٌة من أجل  نظمت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم ورشة

خبلل  بالدوحة اإلقلٌمً مع مكتب الٌونسكوبالتعاون نتاج الؽذائً االستخدام المستدام فً اإل

عدد من المعنٌن فً مجال المٌاه من جامعة السلطان  وبمشاركة ،م0251دٌسمبر 52-2الفترة 

قابوس، ووزارة البلدٌات االقلٌمٌة وموارد المٌاه، ووزارة البٌئة والشؤون المناخٌة، والجمعٌة 

إلى  ورشةالسمكٌة. هدفت الُعمانٌة للمٌاه، ومجلس البحث العلمً، ووزارة الزراعة والثروة ال

ؼٌر تقلٌدي للمٌاه لتقلٌل النقص فً الموارد  مهمٍ  إلقاء الضوء على المٌاه الرمادٌة كمصدرٍ 

عادة استخدام المٌاه الرمادٌة، والبدء بوضع برامج توعوٌة عن إالمائٌة، ووضع تصور لمعاٌٌر 

 .المٌاه الرمادٌة على شكل منشور ٌحتوي على هذه المعاٌٌر
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 ملفات وإعداد الطبٌعٌة للمحمٌات الفاعلة اإلدارة حول عمل حلقة

 الحٌوي والمحٌط اإلنسان لبرنامج الترشٌح

نظمت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة 

والمركز الوطنً للبحث المٌدانً فً 

مجال حفظ البٌئة بالتعاون مع مكتب 

مل حول عحلقة الٌونسكو بالدوحة 

لمحمٌات الطبٌعٌة ل الفاعلة دارةاإل

عداد ملفات الترشٌح لبرنامج إو

، خبلل نسان والمحٌط الحٌوياإل

م  0251 دٌسمبر 51 - 52الفترة 

بالمملكة  (RSCN) الطبٌعة لحماٌة الملكٌة مسقط، وبمشاركة خبراء من الجمعٌةبمحافظة 

األردنٌة الهاشمٌة، باإلضافة إلى مشاركٌن متخصصٌن فً مجال إدارة المحمٌات والتنوع 

المركز الوطنً للبحث المٌدانً فً مجال حفظ البٌئة، ووزارة البٌئة والشؤون  األحٌائً من 

ٌات االقلٌمٌة وموارد المٌاه، وجامعة السلطان قابوس، ووزارة السٌاحة، المناخٌة، ووزارة البلد

 وجمعٌة البٌئة الُعمانٌة.

الحٌوي، والفرق بٌنها وبٌن  والمحٌط اإلنسان تهدؾ الحلقة إلى التعرٌؾ بماهٌة محمٌات

 لمنظمة الحٌوي والمحٌط اإلنسان برنامج المحمٌات الطبٌعٌة، ومعاٌٌر اختٌارها ضمن

 تعبئة نموذج استمارة الٌونسكو إلدراج محمٌات جدٌدة ضمن ، وإلى التعرٌؾ بكٌفٌة(كوالٌونس)

 البٌئً المجتمع فً الحٌوي والمحٌط اإلنسان برنامج مفهوم باإلضافة إلى تعزٌز البرنامج،

 الحٌوي. والمحٌط اإلنسان برنامج تطبٌقات فً عملٌة خبرة الُعمانً، وتقدٌم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اللجنة الوطنٌة تشارك فً ورشة حول إصالح وصٌانة المعدات الهندسٌة 

 والعلمٌة

شاركت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة    

والثقافة والعلوم فً ورشة العمل الوطنٌة 

إصبلح وصٌانة المعدات الهندسٌة   حول



والعلمٌة فً الجامعات والمؤسسات البحثٌة، والتً نظمتها وزارة التعلٌم العالً بالتعاون مع 

نمٌة المستدامة فً دول الجنوب، منظمة )اإلٌسٌسكو(، ولجنة العلوم والتكنولوجٌا من أجل الت

 م، بكلٌة العلوم التطبٌقٌة بالرستاق.0251أؼسطس  07-02خبلل الفترة 

هدفت الورشة التً تعقد فً إطار االحتفاء بمدٌنة نزوى عاصمة للثقافة اإلسبلمٌة عن المنطقة 

والفنٌٌن ، إلى تٌسٌر تبادل المعلومات والتجارب بٌن العلماء والباحثٌن 0251العربٌة لعام 

والمهندسٌن والصناعٌٌن من أجل تعزٌز قدراتهم العلمٌة وتطوٌر مهاراتهم فً تشؽٌل المعدات 

واألجهزة العلمٌة وكٌفٌة إصبلحها، وطرق صٌانتها، وإطبلعهم على أحدث التقنٌات  المتطورة 

 فً هذا المجال.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 "والتربٌة المٌاه دلٌل" حول عمل ورشة

 
نظمها مكتب  والتً "والتربٌة المٌاه دلٌل" حول عمل ورشة فً وزارة التربٌة والتعلٌمشاركت 

جمهورٌة مصر العربٌة، ب 0251دٌسمبر  52-50خبلل الفترة من الٌونسكو اإلقلٌمً بالدوحة 

 المٌاهدلٌل "حٌث ناقش المشاركون فً الورشة وبمشاركة ممثلٌن من بعض البلدان العربٌة. 

 العربٌة المنطقة فً المٌاه وتحدٌات قضاٌا بشأن والفهم الوعً لى زٌادةوالذي ٌهدؾ إ ،والتربٌة"

 األمثل للمٌاه التلوث، واالستخدام ومحاربة المائٌة الموارد على الحفاظ ثقافة وتشجٌع وتحسٌنه،

 دور وإرساء المٌاه، على الطلب إلدارة الممارسات ، وكذلك إبراز أفضل االستهبلك وترشٌد

 .العربٌة المنطقة فً المائٌة الموارد إلدارة المدارس لطلبة إٌجابً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

والتعلٌم: دلٌل عام لتطوٌر  المٌاه حول عمل ورشة فً تشارك السلطنة

 للمعلمٌن

خبلل  والتعلٌمشاركت السلطنة ممثلة بوزارة التربٌة والتعلٌم فً ورشة عمل حول دلٌل المٌاه 

، والتً نظمها مكتب الٌونسكو بالعاصمة األردنٌة عّمان م0251أؼسطس  02 – 52الفترة 

فٌها  وشاركرانٌا لتدرٌب المعلمٌن،  الملكة أكادٌمٌةاإلقلٌمً بالقاهرة بالتعاون منظمة األلكسو و

، جمهورٌة مصر العربٌة، المملكة األردنٌة الهاشمٌة، الجمهورٌة ةاللبنانٌممثلٌن عن الجمهورٌة 

 التونسٌة،  جمهورٌة السودان، ودولة االمارات العربٌة المتحدة.



هدفت الورشة إلى زٌادة الوعً والفهم بشأن قضاٌا وتحدٌات المٌاه فً المنطقة العربٌة 

ومحاربة التلوث واالستخدام المسؤول للمٌاه  المائٌةظ على الموارد وتحسٌنه، وتشجٌع ثقافة الحفا

الطلب على المٌاه باإلضافة إلى إرساء  إلدارةو ابراز أفضل الممارسات  االستهبلكوترشٌد 

 لطلبة المدارس إلدارة الموارد المائٌة فً المنطقة العربٌة.  إٌجابًدور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

البرنامج التدرٌبً لسٌاسة وإدارة العلوم والتكنولوجٌا واالبتكار للدول 

 النامٌة

والثقافة والعلوم مجلس البحث العلمً واللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة ب شاركت السلطنة ممثلة 

خبلل الفترة  فً البرنامج التدرٌبً لسٌاسة وإدارة العلوم والتكنولوجٌا واالبتكار للدول النامٌة

والذي نظمته الٌونسكو بالتعاون مع  .ةمالٌزٌالمدٌنة كواالمبور ب م0251أؼسطس  57-02

 .جنوب –تعاون جنوب لالمركز الدولً للعلوم والتكنولوجٌا واالبتكار ل

مجال تنمٌة وإدارة  البرنامـج التدرٌبً إلى تقدٌم المعرفة والمهـارة البلزمة للمتدربٌن فً هـدؾ

فً مجال  Science ,Technology Innovation policy (STI)منهجٌة دولٌة لسٌاسة  

تم خبلل البرنامج تنظٌم مجموعات عمل لتعلٌم أسس حٌث التحوالت االقتصادٌة واالجتماعٌة. 

والتدرٌب على كٌفٌة تطبٌقها فً تنفٌذ المشارٌع ، وعلى كٌفٌة معالجة هذه  ، STI منهجٌة 

المنهجٌة وتقدٌمها آللٌة عمل قابلة للتطبٌق تهدؾ إلٌجاد الحلول األنسب لحل المشكبلت التً 

 تعٌشها المجتمعات بطرق علمٌة مبتكرة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السلطنة تشارك فً المنتدى العالمً للعلوم االجتماعٌة

 وفدمعالً الشٌخ محمد بن سَعٌد الكلبانً وزٌر التنمٌة االجتماعٌة ترأس 

االجتماعٌة، والذي  للعلوم العالمً المنتدى أعمال المشارك فً السلطنة

 فً جنوب دربان م بمدٌنة0251 سبتمبر 52 - 52 الفترة عقد خبلل

 .العالم دول من كبٌر عدد وبمشاركة ، أفرٌقٌا

شهد المنتدى مناقشة عدد من القضاٌا االجتماعٌة التً تهم دول العالم وقد 

التً سٌتم  0251بأكمله ووضع أجندة التنمٌة للفترة القادمة لما بعد 

 ا خبلل اجتماع األمم المتحدة فً نهاٌة الشهر الجاري بنٌوٌورك.طرحه



لقى معالً الشٌخ وزٌر التنمٌة االجتماعٌة كلمة عن التحوالت االجتماعٌة وأهمٌة االهتمام حٌث أ

باالستقرار األسري وتنمٌة المجتمع. وتعد الكلمة التً قدمتها السلطنة فً المنتدى هً الوحٌدة 

 منتدى.                                                                                                                 للدول العربٌة فً ال

برنامج التحوالت االجتماعٌة أحد البرامج المهمة لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة الجدٌر بالذكر أن 

حوث العلوم االجتماعٌة، مما ٌضع البرنامج فً والعلم والثقافة "الٌونسكو" الذي ٌشجع وٌعزز ب

موقع محوري فً تعزٌز األهداؾ العامة للٌونسكو، وٌأتً فً إطار الحاجة المتزاٌدة لتحسٌن 

 وضع السٌاسات.                                                                                                          و

 

 أنشطة االتصال واملعلوماتخامسا: 
 

 بمناسبة الٌوم العالمً لئلذاعة

 ندوة وطنٌة حول " اإلذاعة والشباب"

نظمت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس 

 االحتفال اإلذاعة والشباب" بمناسبة والهٌئة العامة لئلذاعة والتلفزٌون الندوة الوطنٌة حول "

لئلذاعة، والذي ٌحتفل به العالم هذا العام تحت شعار " اإلذاعة والشباب" وذلك  العالمً بالٌوم

 بجامعة السلطان قابوس. 0251فبراٌر 02ٌوم 

  الخبرات تبادل الشباب وتعزٌز توعٌة فً اإلذاعة بأهمٌة الوعً هدفت الندوة إلى تعزٌز

للتنمٌة،  كأداة اإلذاعة مجتمعنا، وإبراز فً باإلذاعة االذاعً، والنهوض المجال فً  الوطنٌة

 فً المختلفة اإلذاعات بإنجازات المختلفة، والتعرٌؾ المجاالت فً اإلذاعة إسهام وتوضٌح

 الصحافة تخصصات فً الجامعٌٌن والطلبة الشباب اإلعبلمٌٌن الندوة وقد استهدفت .السلطنة

 مسقط. بمحافظة األساسً بعد ما التعلٌم مدارس بعض فً المدرسٌة اإلذاعة وجماعة واإلعبلم

 ٌوم  22 دورته فً للٌونسكو العام المؤتمر خبلل اعتمدت الٌونسكو الجدٌر بالذكر بأن منظمة

 األمم إذاعة بث فٌه أطلق الذي الٌوم إلى نسبة لئلذاعة، عالمٌا ٌوما عام كل من فبراٌر 52

 وأهدافها برامجها بتنفٌذ الدولٌة المنظمات مع التعاون بهدؾ المبادرة هذه المتحدة، حٌث تأتً

 التنمٌة. فً ودورها اإلذاعة ألهمٌة المجتمع وتوعٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

وطنٌة تشارك فً الورشة التدرٌبٌة حول استخدام تكنولوجٌا اللجنة ال

 المعلومات واالتصال الحدٌثة

شاركت اللجنة الوطنٌة فً أعمال الورشة التدرٌبٌة للعاملٌن فً اللجان الوطنٌة العربٌة حول 

استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال الحدٌثة، الحرة والمفتوحة المصدر، والتً نظمتها 

المنظمة اإلسبلمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة )اإلٌسٌسكو( بالتعاون مع المنظمة العربٌة للتربٌة 

 م،  بمقر )اإلٌسٌسكو( بالرباط.0251أبرٌل  02 -02والثقافة والعلوم )ألكسو( خبلل الفترة 

دٌثة، هدفت الورشة التدرٌبٌة إلى التوعٌة بأهمٌة استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال الح

الحرة ومفتوحة المصدر، فً مجال إدارة موارد المؤسسات التربوٌة والعلمٌة والثقافٌة، وتطوٌر 

قدرات العاملٌن فً اللجان الوطنٌة العربٌة على استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصال، 

 وتبادل الخبرات والتجارب بٌنهم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التربٌة والتعلٌم تشارك فً معرض االبتكارات العمانٌة بنسخته الثانٌة

شاركت اللجنة الوطنٌة العمانٌة     

للتربٌة والثقافة والعلوم فً معرض 

االبتكارات العمانٌة الثانً والذي أقٌم 

م، 0251مارس  02 -00ترة خبلل الف

بمركز عمان الدولً للمعارض برعاٌة 

وزارة التعلٌم العالً وبتنظٌم من شركة 

الساحل الشرقً بالتعاون مع حملة مبدعو 

 عمان.

جاءت مشاركة اللجنة الوطنٌة إلى جانب عدد من المدٌرٌات  بوزارة التربٌة والتعلٌم فً هذا 

دعم ثقافة االبتكار، وإبراز إبداعات الطلبة وتطوٌر المعرض لتواكب التوجهات الحكومٌة فً 

مواهبهم االبتكارٌة، حٌث اشتمل الركن المخصص لوزارة التربٌة والتعلٌم على أكثر من 

عشرٌن ابتكارا من ابتكارات الطلبة من مختلؾ المحافظات التعلٌمٌة،  وبعض هذه االبتكارات 



المدن والخدمات اإللكترونٌة واستؽبلل ٌقترح حلوال لبعض المشاكل العصرٌة مثل ازدحام 

 الطاقة والتقلٌل من استهبلكها.

كما تم عرض مجموعة من االبتكارات القائمة فً مجال الروبوت التعلٌمً، وكذلك استعراض 

 مجموعة من منافسات الروبوت المتمثلة فً جمع الكرات والسومو وتتبع الخط.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دورة تدرٌبٌة حول التطبٌقات العربٌة للهواتف الذكٌة واللوحات الرقمٌة

نظمت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم 

لدورة التدرٌبٌة حول التطبٌقات العربٌة أعمال ا

للهواتؾ الذكٌة واللوحات الرقمٌة بالتعاون مع 

 م0251أكتوبر  02-02)األلكسو(، خبلل الفترة 

 بمسقط.

ٌأتً تنفٌذ هذه الورشة التدرٌبٌة فً إطار مشروع 

"تنمٌة المحتوى العربً الرقمً" الذي أعدته منظمة 

إنتاج التطبٌقات )األلكسو( والذي ٌهدؾ إلى تعزٌز 

الورشة إلى بناء القدرات فً تهدؾ الجوالة العربٌة ونشر استعمالها على أوسع نطاق ممكن. و

مجال إنتاج التطبٌقات الجوالة العربٌة، والتعرٌؾ بكٌفٌة إدراجها على المنصة التً أعدتها 

التطبٌقات  األلكسو لهذا الؽرض، وتوعٌة المشرفٌن على العملٌة التربوٌة بأهمٌة استعمال

الجوالة فً التعلم والتعلٌم، وكذلك المساهمة فً إتاحة تطبٌقات جوالة ذات جودة، ودعم استعمال 

المحتوى الرقمً العربً من قبل المتعلمٌن، باإلضافة إلى المساهمة فً بناء شبكة عربٌة 

 لمطوري التطبٌقات الجوالة فً مجاالت التربٌة والثقافة والعلوم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 مشاركة السلطنة فً الملتقى العلمً العالمً الخامس عشر

 والطلبة والمشرفٌن اإلدارٌٌن من فردا( 55)شارك وفد تربوي من وزارة التربٌة والتعلٌم ضم 

 أوقات الستثمار العالمٌة المنظمة نفذته والذي العالمً الخامس عشر العلمً الملتقى فً فعالٌات

 جانب م فً بلجٌكا، إلى0251ٌولٌو  01-52 الفترة خبلل( الملست) والتكنلوجٌا بالعلوم الفراغ

 العالم. دول مختلؾ من دولة( 22) من مشارك 5222 من أكثر

 المبتكرة، العلمٌة مشارٌعهم من أربعة الملتقى فً المشاركون العمانٌون الطلبة خبلله عرض

 لبعض الثقافٌة العلمٌة الزٌارات وكذلك العلمٌة، والحلقات المؤتمرات فً بفعالٌة شاركوا كما

 شرؾ السلطنة نالت وقد الملتقى، فعالٌات ضمن أقٌمت التً الثقافٌة والمعالم المؤسسات

 عقد الذي آسٌا لملست العامة الجمعٌة جتماعا م خبلل 0252 اآلسٌوي العلمً الملتقى استضافة

 الملتقى. هذا هامش على

 الشباب خبللها وٌجتمع سنتٌن كل تعقد ضخمة علمٌة تظاهرة الجدٌر بالذكر بأن هذا الملتقى ٌعد

 مجموعة خبلل من والمهارات المعارؾ وٌكتسبون الخبرات ٌتبادلون العالم أنحاء من والطلبة

 وتزوٌدهم االبتكارٌة، مهاراتهم لصقل لهم الموجهة التخصصٌة العمل وورش المؤتمرات من

 والثقافٌة العلمٌة المؤسسات من لعدد المٌدانٌة الزٌارات جانب إلى هذا العلمٌة، بالمستجدات

 .مجاالتها فً الرائدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرقمٌة الفجوة حول العربٌة للمنطقة إقلٌمٌة ندوة

قلٌمٌة للمنطقة اللجنة الوطنٌة الٌعمانٌة بالتعاون مع منظمة اإلٌسٌسكو أعمال الندوة اإلنظمت 

والتً عقدت خبلل الفترة سبلمً، الفجوة الرقمٌة ومتطلبات مواجهتها فً العالم اإلالعربٌة حول 

بمشاركة عدد من المتخصصٌن فً مجال المعلوماتٌة والعاملٌن  م بمسقط، 0251دٌسمبر  2 -7

فً مراكز المعلومات ومعنٌٌن بتطوٌر تقنٌة المعلومات واالتصاالت فً المؤسسات واإلدارات 

 .لس التعاون الخلٌجًالحكومٌة بدول مج



إلى االطبلع على آخر التطورات العالمٌة الكبٌرة والمتسارعة فً مجال ت الندوة هدف 

وأثر ذلك على الدول األعضاء فً منظمة اإلٌسٌسكو، ودراسة  المعلومات واالتصاالت

توظٌؾ منجزات المعرفة والتكنولوجٌة  الرقمٌة فً خدمة التنمٌة  المعوقات المؤثرة على

ستدامة فً العالم اإلسبلمً وكٌفٌة التؽلب علٌها، وبحث سبل تطوٌر مهارات الموارد البشرٌة الم

فً العالم اإلسبلمً بما ٌمكنها من مواكبة التقدم العلمً فً مجال تكنولوجٌا المعلومات، 

ً  بٌن الدول قلٌمٌة للتعاون التكنولوجً والمعلوماتإباإلضافة إلى وضع تصورات أولٌة لخطة 

 .عضاء باإلٌسٌسكاأل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ندوة وطنٌة حول اقتصادٌات المعرفة

نظمت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم 

وطنٌة حول اقتصادٌات   بالتعاون مع منظمة اإلٌسٌسكو ندوة

بجامعة السلطان  0251دٌسمبر  22المعرفة وذلك ٌوم 

قابوس. بمشاركة عدد من الخبراء الُعمانٌٌن بمختلؾ الجهات 

 المعنٌة باقتصاد المعرفة فً السلطنة.

هدفت الندوة إلى التعرٌؾ بمفهوم اقتصاد المعرفة وأسسه ومجاالته، ودوره فً اقتصاد العالم 

ره على النمو االقتصادي وخطط التنمٌة المستدامة، وكذلك التشجٌع التخاذ التدابٌر المعاصر، وأث

البلزمة من أجل االنتقال لبلقتصاد القائم على المعرفة من خبلل تحدٌد القطاعات والمجاالت 

التً قد تحتاج صناع القرار التركٌز علٌها ورفدها بالمعرفة، وكذلك التوعٌة باألثر اإلٌجابً 

 االبتكار؛ وبخاصة عند دمج المعرفة فً االقتصاد الوطنً. لمجاالت

 

 

 

 

 

 

 



 املدارس املنتسبة لليونسكو: سادسا: أنشطة
 

خبراء من الٌونسكو ٌطلعون على تجربة المدارس العمانٌة المنتسبة 

 للٌونسكو

خبٌرتٌن مكون من قام وفد 

األمم المتحدة  بمنظمة الرقابة بدائرة

)الٌونسكو( والثقافة   للتربٌة والعلم

 22-01 الفترةبزٌارة للسلطنة خبلل 

تقٌٌم عمل شبكة  بهدؾ ،م0251أكتوبر 

المدارس المنتسبة للٌونسكو على 

ٌتم التركٌز على حٌث مستوى العالم، 

تقٌٌم كفاءة أداء وإدارة الشبكات على 

االستراتٌجٌة الحالٌة مة ءالمستوٌات العالمٌة واإلقلٌمٌة والوطنٌة ومعرفة مدى موا

للشبكة للمستقبل، وما هً الخٌارات المناسبة لضمان مساهمة شبكة المدارس 

 م.0251المنتسبة فً جدول أعمال التعلٌم لما بعد عام 

وقد أعدت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم برنامج عمل للوفد الزائر 

ة الوطنٌة العمانٌة، حٌث التقى أعضاء الوفد تمثل بزٌارة مقر األمانة العامة للجن

 وأقسام دوائر مختلؾ فً بجولة بمحمد بن سلٌم الٌعقوبً أمٌن اللجنة، ثم قام الوفد

كما قام أعضاء الوفد  واختصاصاتها، مهامها عن موجز شرح إلى واستمع اللجنة

التعلٌمٌة  المحافظات بمختلؾ للٌونسكو المنتسبة العمانٌة المدارس من لعدد بزٌارات

 والتعلٌمٌة. التربوٌة المجاالت مختلؾ تجاربها فً على لبلطبلع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للٌونسكو المنتسبة الُعمانٌة للمدارس المحلٌٌن المنسقٌن اجتماع

 والعلوم والثقافة للتربٌة الُعمانٌة الوطنٌة اللجنة نظمت

 الُعمانٌة للمدارس المحلٌٌن للمنسقٌن السنوي االجتماع

 0251نوفمبر 2-0للٌونسكو خبلل الفترة  المنتسبة

 .بمسقط 



 المنتسبة للمدارس الجدٌدة باالستراتٌجٌة المنسقٌن تعرٌؾ إلى االجتماع هدؾ

 للٌونسكو المنتسبة المدارس شبكة" شعار ٌحمل والذي( م0205-0252) لؤلعوام

 الُعمانٌة للمدارس المقترحة السنوٌة الخطة ومناقشة ،"عالمٌة مواطنةٍ  أجل من

 تنفذه والذي الخضراء المدارس بمشروع وتعرٌفهم م،0252-0251 للعام المنتسبة

 بن ناصر اإلمام مدرسة ضمنها من مدارس ثبلث فً حالٌا والتعلٌم التربٌة وزارة

 كما تم. للٌونسكو المنتسبة الُعمانٌة المدارس إحدى ــ األساسً بعد ما للتعلٌم مرشد

 والتنمٌة. الحوار أجل من الثقافً التنوع حول تدرٌبٌة ورشة خبلل االجتماع تقدٌم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للٌونسكو المنعقد بالجمهورٌة  المنتسبة للمدارس السنوي المؤتمر

 األلمانٌة

 المدارس بدائرة والثقافة والعلوم ممثلةشاركت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة 

 للمدارس السنوي الٌونسكو فً المؤتمر وأندٌة الشباب وبرامج للٌونسكو المنتسبة

والذي جاء هذا العام تحت شعار "التراث الثقافً أصبح مبدأ  للٌونسكو المنتسبة

 دؾم بالجمهورٌة األلمانٌة. ه0251 سبتمبر 02-02مقبوال"، المنعقد خبلل الفترة 

اإلنسان، ومجال الحفاظ على التراث  حقوق مجال المشاركٌن فً المؤتمر إلى تثقٌؾ

 المدارس مشارٌع أهم عن قرب عن والتنوع الثقافً، كما هدؾ المؤتمر إلى التعرؾ

 األلمانٌة المدارس بٌن للتعاون جدٌدة فرص للٌونسكو، وبحث المنتسبة األلمانٌة

للٌونسكو. وفً نهاٌة المؤتمر قام المشاركون بزٌارة عدد  السلطنة المنتسبة ومدارس

المدرجة على قائمة الٌونسكو للتراث  هامباشٌر شلوسومنها قلعة  من المواقع األلمانٌة

العالمً.



 


