
 م6102أنشطة اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم لعام 

عاما حافال باإلنجازات سواء عمى مستوى المبادرات أو األنشطة أو البرامج التي تنفذها 
المجنة الوطنية العمانية لمتربية والثقافة والعموم بالتعاون مع المنظمات الدولية واإلقميمية والعربية 

بالتربية، والثقافة، والعموم، واالتصال والمعمومات؛ والتي تخدم الجهات المعنية بالسمطنة، المعنية 
وتدفع عجمة التنمية وتعمل عمى استدامتها، وتساهم بشكل كبير في تنمية الموارد البشرية إعدادا 

 وتأهيال من خالل االستفادة من المنظمات كبيوت خبرة عالمية في مجاالت اختصاصاتها.
الجهود التي قامت بها المجنة الوطنية العمانية لمتربية والثقافة والعموم  اول هذا التقريريتن

 م.6102خالل عام 
 

 أوال: أخبار اللجنة

 رشبرن فٍ يؼزض يظمظ انُذونٍ نهكزبة انهجُخ انىطُُخ 

اإلصدارات شاركت اللجنة الوطنٌة فً معرض مسقط الدولً للكتاب بنسخته الحادٌة والعشرٌن بعدد من 

التربوٌة والعلمٌة والثقافٌة باإلضافة إلى إصدارات فً مجال االتصال والمعلومات والذي أقٌم خالل 

 م بمركز عمان الُدولً للمعارض.4102مارس 5 -فبراٌر42الفترة 

تضمن ركن اللجنة عرض عدد من إصدارات المنظمات الدولٌة المعنٌة بهذه المجاالت كالٌونسكو 

أللكسو؛ باإلضافة إلى إصدارات اللجنة الوطنٌة من كتب ودورٌات وتقارٌر مختلفة، كما واإلٌسٌسكو وا

احتوى ركن اللجنة على العدٌد من إصدارات مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج، وشاشة عرض احتوت 

 على أغلفة بعض إصدارات المنظمات اإللكترونٌة.

 انزُفُذٌ نهُىَظكىنهًجهض  911انظهطُخ رشبرن فٍ أػًبل انذورح انـ 

شاركت السلطنة ممثلة بالوفد الدائم لسلطنة ُعمان لدى 

للمجلس التنفٌذي  011الٌونسكو فً أعمال الدورة الـ 

للٌونسكو، بصفتها عضواً فً المجلس، والذي عقد خالل 

م بمقر الٌونسكو ببارٌس، 4102أبرٌل  05-2الفترة 

وتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة عدد من 

ضوعات المتعلقة بأهداف الٌونسكو وأولوٌاتها، المو

والمسائل الخاصة بمٌزانٌة المنظمة وبرامجها، والوضع 

المالً، والمسائل المتعلقة بالموارد البشرٌة، وتقارٌر 

حول النتائج االستراتٌجٌة، وغٌرها من المسائل الهامة 

 المدرجة على جدول األعمال.



ة ُعمان لدى منظمة الٌونسكو كلمًة، أثناء عقد اجتماعات الجلسات وألقت سعادة المندوبة الدائمة لسلطن

العامة للدورة تناولت التحدي األكثر إلحاحا التً ٌواجهها العالم الٌوم، وهو كٌفٌة الحفاظ على السالم، 

وأكدت أنه ٌجب على منظمة الٌونسكو تعزٌز ثقافة السالم والعمل على اتخاذ التدابٌر الوقائٌة للحد من 

ه الصراعات ومعالجة هذا األمر بطرٌقة شاملة، وأن التعلٌم وحده قد ال ٌكون كافٌا للحد من هذه هذ

الصراعات، بل دعت إلى تأسٌس جودة التعلٌم، والعمل من خالل مجاالت أخرى كمجال الثقافِة، ومجال 

، وتوظٌفها للحد االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات، ومحو األمٌة ووسائل اإلعالم وغٌرها من المجاالت

من الصراعات". وأشارت إلى أنه ٌجب على الٌونسكو االضطالع بدور قٌادي أقوى فً مجال جودة 

 التعلٌم بحٌث ٌتمٌز بالشمولٌة وٌكون متاحا للجمٌع فً كافة أنحاء العالم

حول م، ، وتنظر هذه اللجنة 4102أبرٌل 2كما ترأست سعادة المندوبة اجتماع اللجنة الخاصة فً  ٌوم 

المسائل اإلدارٌة، ومن ضمنها الجدول الزمنً لدورات المجلس التنفٌذي وعبء العمل فٌها، وتم إعداد 

مشروع قرار ٌشدد على ضرورة قٌام المجلس التنفٌذي بتوضٌح اآللٌات القائمة عند اختٌار بنود جدول 

ٌب عمل الهٌئتٌن أعمال المجلس التنفٌذي. كما تنظر هذه اللجنة حول الحوكمة وإجراءات وأسال

 الرئاسٌتٌن للٌونسكو.

 انهجُخ انىطُُخ رشبرن فٍ يُزذي رحبنف انحضبراد

-45شاركت اللجنة فً فعالٌات المنتدى العالمً السابع لتحالف الحضارات والذي عقد خالل الفترة من 

مندمجة: العٌش معاً فً مجتمعات “باكو، وحمل شعار  -م فً العاصمة األذربٌجانٌة4102أبرٌل  42

اشتمل برنامج المنتدى على جلسات رئٌسٌة عامة وفرعٌة متزامنة مختلفة، تم خاللها ”. تحٍد وهدف

تناول مواضٌع متنوعة لدعم السالم واألمن الدولً والتعاٌش والتنمٌة والعدالة المجتمعٌة، وأفضل 

م حقوق اإلنسان، ومكافحة الممارسات فً اإلدماج االجتماعً، والتربٌة على المواطنة العالمٌة، واحترا

التطّرف العنٌف ومعالجة مسبباته. كما احتوي برنامج المنتدى تنظٌم تجّمع للشباب من مختلف دول 

 العالم.

الجدٌر بالذكر أن مشاركة السلطنة تأتً بصفتها عضوا فاعال فً مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات 

  التابع لألمم المتحدة.

 



 رظزمجم يزشح دونخ لطز نًُصت يذَز ػبو انُىَظكىيؼبنٍ رئُظخ انهجُخ 

استقبلت معالً الدكتورة مدٌحة بنت أحمد الشٌبانٌة وزٌرة التربٌة والتعلٌم ـ رئٌسة اللجنة الوطنٌة 

العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم معالً الدكتور حمد بن عبدالعزٌز الكواري مستشار بالدٌوان األمٌري 

« الٌونسكو»قة لمنصب المدٌر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة ومرشح دولة قطر الشقٌ

 م بدٌوان عام الوزارة.4105ماٌو1وذلك ٌوم 

رحبت معالً الوزٌرة بمعالً الضٌف، وجرى خالل اللقاء التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات 

االت العلمٌة والثقافٌة المرتبطة بأهداف الصلة بالجوانب التربوٌة، إضافة إلى مناقشة العدٌد من المج

، وأوجه استفادة الدول األعضاء من تلك البرامج «الٌونسكو»منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة 

 والمشارٌع الُدولٌة، بما ٌخدم تطلعاتها وغاٌاتها.

 رشبرن فٍ انًؤرًز انؼبو نألنكظىانهجُخ انىطُُخ 

البلوشً وكٌل وزارة التربٌة والتعلٌم للتخطٌط التربوي وتنمٌة الموارد ترأس سعادة سعود بن سالم 

البشرٌة وفد السلطنة المشارك فً أعمال الدورة الثالثة والعشرٌن للمؤتمر العام للمنظمة العربٌة للتربٌة 

 م بالجمهورٌة التونسٌة. 4102ماٌو  02والثقافة والعلوم )األلكسو( والذي عقد ٌوم 

ال الدورة الثالثة والعشرٌن للمؤتمر العام المصادقة على مشروع جدول أعمال الدورة تضمن جدول أعم

وتنظٌمها، ومناقشة تقرٌر المدٌر العام ورئٌس المجلس التنفٌذي حول تنفٌذ برامج المنظمة وأنشطتها، 

م، ومشروع الموازنة العامة للمنظمة 4144-4102واعتماد مشروع الخطة االستراتٌجٌة للمنظمة 

النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات والمركز العربً للتعرٌب والترجمة والتألٌف والنشر، و

م، وتشكٌل هٌئة الرقابة المالٌة لمراجعة 4105ومناقشة تقرٌر وحدة الرقابة الداخلٌة للمنظمة عن العام 

 حسابات المنظمة.

 أيٍُ ػبو يجهض انزؼهُى َشور يمز األيبَخ انؼبيخ انهجُخ 

 

مقر األمانة العامة للجنة الوطنٌة ــ أمٌن عام مجلس التعلٌم ــ  سعادة الدكتور سعٌد بن حمد الربٌعً رزا

، هاالتعرف على مهام اللجنة واختصاصات بهدفِ م 4102ماٌو 45ٌوم  والعلوم والثقافةِ  للتربٌةِ الُعمانٌة 

الدولٌة و قلٌمٌةاإل ن مع المنظماتأبرز األنشطة والمبادرات والبرامج التعلٌمٌة التً تنفذها بالتعاوو

عتبارها بٌوت خبرة فً مجال دعم الكسو( بٌسٌسكو، واألالمعنٌة بالتربٌة والثقافة والعلوم )الٌونسكو، اإل



وكان لـ"تواصل" هذا  س.جلِ المَ و التعلٌم فً دول أعضائها، وكذلك بحث تعزٌز آفاق التعاون بٌن اللجنةِ 

 اللقاء مع سعادة الدكتور األمٌن العام.

 رظزمجم يذَزح يكزت انززثُخ انُذونٍيؼبنٍ رئُظخ انهجُخ 

استقبلت معالً الدكتورة مدٌحة بنت أحمد الشٌبانٌة وزٌرة التربٌة والتعلٌم ـ رئٌسة اللجنة الوطنٌة 

م الدكتورة مانتٌسا ماروبً مدٌرة 4102ل من ٌونٌو الُعمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم بمكتبها ٌوم األو

 مكتب التربٌة الدولً بجنٌف.

جرى خالل المقابلة استعراض التعاون المشترك بٌن الوزارة ومكتب التربٌة الدولً، والجوانب المتعلقة 

وآلٌة  بتطوٌر المناهج فً السلطنة، إلى جانب التطرق إلى المهام التً ٌقوم بها مكتب التربٌة الدولً،

عمله، والخدمات التً ٌقدمها لدول األعضاء. حضر المقابلة محمد بن سلٌم الٌعقوبً أمٌن اللجنة الوطنٌة 

 العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم، وفاطمة بنت سعٌد الهنائٌة مساعدة أمٌن اللجنة للعالقات الدولٌة. 

 

 بصفتها عضواً في المجلس 

 

 نهًجهض انزُفُذٌ نهُىَظكى 022انـ  انظهطُخ رشبرن فٍ أػًبل انذورح

شاركت السلطنة ممثلة بالمندوبٌة الدائمة لها فً منظمة األمم 

المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة )الٌونسكو( فً أعمال الدورة الـ 

للمجلس التنفٌذي للمنظمة بصفتها عضواً فً المجلس،  411

ر م بمق4102أكتوبر  01 -2والتً عقدت خالل الفترة من 

المنظمة ببارٌس، وتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من 

الموضوعات المتعلقة بأهداف الٌونسكو وأولوٌاتها، والمسائل 

الخاصة بمٌزانٌة المنظمة وبرامجها، والوضع المالً، والمسائل 

المتعلقة بالموارد البشرٌة، وأٌضا متابعة تنفٌذ القرارات التً 

دوراتهما السابقة. كما تم تدارس أسالٌب عمل المنظمة  ر العام فً اعتمدها المجلس التنفٌذي والمؤتم

المتعلقة بالمعاٌٌر والنظم األساسٌة واللوائح التنظٌمٌة، وكذلك العالقات مع الدول األعضاء والمنظمات 

الدولٌة الحكومٌة والشركاء الدولٌٌن غٌر الحكومٌٌن، وغٌر ذلك من المسائل الهامة المدرجة على جدول 

 عمال.األ

 
 نالَظُظكى اجزًبػبد انذورح انظبثؼخ وانضالصٍُ نهًجهض انزُفُذٌرشبرن فٍ انظهطُخ 

شاركت السلطنة فً اجتماعات الدورة السابعة والثالثٌن للمجلس التنفٌذي للمنظمة اإلسالمٌة للتربٌة 

الرباط. تضمن م فً العاصمة المغربٌة 4102أكتوبر  2والعلوم والثقافة "إٌسٌسكو" التً عقدت ٌوم 

جدول أعمال الدورة مناقشة عدد من التقارٌر المالٌة والفنٌة، واستعراض وتقٌٌم البرامج والمشارٌع التً 

ترعاها المنظمة، ومناقشة مجموعة من البرامج والمشارٌع المستقبلٌة كبرنامج سفراء "إٌسٌسكو" للحوار 

 .4142- 4101متوسطة المدى لألعوام بٌن الثقافات والحضارات، ومشروع الخطوط العرٌضة للخطة 



 

 رجذَذ رؼٍُُ انذكزىرح أيُُخ انحجزٌ يذَزح ػبيخ يظبػذح نإلَظُظكى

جدد المجلس التنفٌذي للمنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة 

)إٌسٌسكو( تعٌٌن الدكتورة أمٌنة بنت عبٌد بن رمضان الحجرٌة 

سنوات من بداٌة عام مدٌرة عامة مساعدة للمنظمة لمدة ثالث 

وذلك فً ختام دورته السابعة والثالثٌن ″. 4101وحتى  4102"

م بمقر 4102أكتوبر  2وم ٌلس التنفٌذي للمنظمة والتً عقدت لمج

 المنظمة بالعاصمة المغربٌة الرباط.

 م قد اعتمد تعٌٌن4102وكان المجلس فً دورته الرابعة والثالثٌن التً عقدت فً الرباط، فً أكتوبر 

(، وهً المرة األولى 4102 -4102الدكتورة أمٌنة الحجرٌة كمدٌرة عامة مساعدة لمدة ثالث سنوات)

التً تتقلد فٌها امرأة هذا المنصب الرفٌع بالمنظمة وذلك اعترافا بمكانة النساء وقدراتهن فً العالم 

 .اإلسالمً

 ثحش رؼشَش انشزاكخ ثٍُ جبيؼخ انظهطبٌ لبثىص وانهجُخ انىطُُخ 

ت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم لقاء ضم العاملٌن بالمراكز البحثٌة بجامعة نظم

م، وتضمن اللقاء عرضا تقدٌمٌا موجزا عن اللجنة، 4102أكتوبر  2السلطان قابوس، وذلك بتارٌخ 

تقدٌمٌة عن واستعراض كراسً الٌونسكو العلمٌة ومناقشة جمٌع ما ٌتعلق بها، كذلك تم تقدٌم عروض 

قطاعات: الثقافة والتربٌة واالتصال والمعلومات والعلوم، إضافة إلى عرض تقدٌمً عن برامج الشباب 

واستراتٌجٌة الٌونسكو التنفٌذٌة للشباب، وتخلل اللقاء مناقشة مفتوحة بٌن الباحثٌن فً الجامعة وممثلً 

لشراكات العلمٌة بٌن الجامعة والمنظمة اللجنة. ومن المؤمل أن ٌسهم اللقاء فً تعزٌز فرص التعاون وا

ٌّما فً إطار الكراسً العلمٌة، إضافة إلى تطوٌر قنوات اتصال مباشرة بٌن  فً الفترة القادمة الس

الباحثٌن والمنظمة، ومعرفة البرامج التً تطرحها وكٌفٌة االستفادة منها بالشكل الذي ٌعود بالفائدة على 

 الجامعة والبلد بشكل عام.

 انظهطُخ رشبرن فٍ أػًبل يؤرًز اإلَظُظكى األول نىسراء انززثُخ

ترأس سعادة الشٌخ محمد بن حمدان التوبً المستشار 

بوزارة التربٌة والتعلٌم وفد السلطنة المشارك فً أعمال 

 –منظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة المؤتمر 

ل الفترة األول لوزراء التربٌة والذي عقد خال -اإلٌسٌسكو

م بالجمهورٌة التونسٌة، وحمل 4102أكتوبر  42-41

شعار "من أجل تعزٌز العمل التربوي اإلسالمً 

 المشترك وتفعٌله".

تضمن جدول أعمال المؤتمر جلسة وزارٌة حول 

"المقاربات االستراتٌجٌة لتطوٌر التربٌة وتعزٌز دورها فً تحقٌق التنمٌة والعٌش المشترك"، ومناقشة 

عضاء والجالٌات المسلمة ائدة الدول األٌر عام منظمة اإلٌسٌسكو حول عمل المنظمة التربوي لفتقرٌر مد



خارج العالم اإلسالمً، ومشروع استراتٌجٌة تطوٌر التربٌة فً العالم اإلسالمً، ومشروع بٌان 

 رك.الجمهورٌة التونسٌة حول تفعٌل األدوار التربوٌة للشباب لترسٌخ قٌم التسامح والعٌش المشت

 انظهطُخ رشبرن فٍ انًؤرًز اإلطاليٍ انضبيٍ نىسراء انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ

العالً فً أعمال المؤتمر اإلسالمً الثامن لوزراء التعلٌم العالً شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التعلٌم 

م فً باماكو عاصمة جمهورٌة مالً، ونظمته 4102نوفمبر 05-02والبحث العلمً خالل الفترة من 

منظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة )إٌسٌسكو(، وحمل المؤتمر شعار )التعلٌم العالً: الجودة 

 والمالءمة(.

جدول أعمال المؤتمر مائدًة مستدٌرًة وزارًٌة حول التكنولوجٌا الحدٌثة من اجل النهوض بالتعلٌم  تضمن

العالً والبحث العلمً، ومناقشة تقرٌر مدٌر عام المنظمة حول أنشطة المنظمة المنفذة فً مجال التعلٌم 

جاالت ذات األولوٌة وبحث العالً والبحث العلمً بٌن الفترتٌن السابعة والثامنة للمؤتمر، وتحدٌد الم

آلٌات المتابعة لتنفٌذ خطط ومشارٌع النهوض بقضاٌا التعلٌم العالً والبحث العلمً فً الدول األعضاء 

فً منظمة التعاون اإلسالمً، ومنها مشروع منصة رقمٌة متكاملة للنهوض بالجودة واالعتماد والتبادل 

 والتعاون فً جامعات الدول األعضاء باإلٌسٌسكو.

َىطف ثٍ ػهىٌ َززأص وفذ انظهطُخ فٍ أػًبل يؤرًز انمًخ انذونٍ نحًبَخ انززاس 

 انضمبفٍ انًهذد ثبنخطز

 –حفظه هللا ورعاه  –بتكلٌف ساٍم من لدن حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعٌد المعظم 

لسلطنة فً ترأس معالً ٌوسف بن علوي بن عبد هللا الوزٌر المسؤول عن الشؤون الخارجٌة وفد ا

-0مؤتمر القمة الدولً لحماٌة التراث الثقافً المهدد بالخطر والذي عقد خالل الفترة من 

  م بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة.4102دٌسمبر4

ناقش المشاركون خالل المؤتمر إنشاء صندوق دولً ٌسمح بتموٌل عملٌات نقل معالم تراثٌة وحفظها 

خصائٌٌن لهذه الغاٌة؛ بهدف حماٌة التراث أثالثٌة األبعاد وتدرٌب  ام تقنٌةوترمٌمها من خالل استخد

الثقافً المهدد بالخطر من جراء عملٌات التدمٌر والتهرٌب والنهب والعمل على بذل الجهود كافة 

 لحماٌتها وترمٌمها من العوامل المدمرة كونها ترمز الى التراث الحضاري والثقافً لإلنسانٌة جمعاء.



 رشبرن فٍ انًؤرًز انؼبشز نىسراء انززثُخ وانزؼهُى فٍ انىطٍ انؼزثٍانظهطُخ 

ترأس سعادة سعود بن سالم البلوشً وكٌل وزارة التربٌة والتعلٌم للتخطٌط التربوي وتنمٌة الموارد 

البشرٌة وفد السلطنة المشارك فً أعمال المؤتمر العاشر لوزراء التربٌة والتعلٌم فً الوطن العربً 

االمتحانات العامة فً الوطن العربً وتطوٌرها" والذي نظمته المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة "تقوٌم 

  م بالمملكة األردنٌة.4102دٌسمبر 00 -2والعلوم )األلكسو( خالل الفترة من 

هدف المؤتمر إلى مناقشة االرتقاء بمخرجات التعلٌم العام، وتطوٌر منظومة التعلٌم العام فً الوطن 

بً، وتسهٌل انتقال الطالب وتبادل الشهادات فً مراحل التعلٌم العام، وكذلك متابعة التطور فً العر

وحتى المؤتمر م 0111مجاالت التعلٌم العام فً الوطن العربً منذ عقد المؤتمر األول للوزراء عام 

 م.4102التاسع 

اجزًبع انحىار انؼزثٍ األوروثٍ ثٍُ انهجبٌ انىطُُخ انؼزثُخ انهجُخ انىطُُخ رشبرن فٍ 

 واألوروثُخ 

فً اجتماع الحوار العربً األوروبً بٌن اللجان شاركت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم 

كو الٌونسمنظمة مقر م ب4102دٌسمبر  01-1والذي عقد خالل الفترة من  الوطنٌة العربٌة واألوروبٌة

 س.بارٌب

تعزٌز التعاون العربً األوروبً والتكٌف مع هذه المبادرة التً أنشئت فً عام هدف االجتماع إلى 

وضع خطة عمل لالستفادة من مشاركة الشباب لتعزٌز ، ولمواجهة التحدٌات الدولٌة الراهنةم 4110

ركز . وقارب بٌن الثقافاتالحوار الثقافً بٌن أوروبا والعالم العربً للمساهمة فً العقد الدولً للت

المؤتمر على أربعة محاور رئٌسٌة من خالل عدد من الجلسات وهً  تسخٌر التراث الثقافً والتنوع 

ومنع التطرف ، دور الحكومات المحلٌة فً الحوار العربً األوروبً، والثقافً للمصالحة والحوار

 ار العربً األوروبً.الحوفً وسائل اإلعالم ، وبحث دور وتعزٌز االندماج االجتماعً

 

 

 



 «َحٍ َفكز.. َجزكز.. َجذع»رحذ شؼبر 

                                                                                          انظهطُخ رظزضُف انًهزمً انؼهًٍ اِطُىٌ انزاثغ    

فً المركز  م02/04/4102 -00من  الفترة الرابع" خالل اآلسٌوي العلمً استضافت السلطنة "الملتقى

وزارة التربٌة والتعلٌم ممثلة فً اللجنة الوطنٌة العمانٌة الثقافً بجامعة السلطان قابوس، والذي نظمته 

 بالتعاون مع المنظمة العالمٌة الستثمار أوقات الفراغ فً العلوم والتكنولوجٌا للتربٌة والثقافة والعلوم

( سنة، وبدعم من عدد من مؤسسات القطاعٌن العام 45 – 1من عمر ))الملست(، واستهدف فئة الشباب 

 والخاص.

 ومشرفٌهم الطلبة جهود وتقدٌر والشباب للطلبة واالبتكارٌة العلمٌة المهارات صقل إلى الملتقى هدف 

 االبتكارٌة المشارٌع أصحاب اللتقاء الفرصة إتاحة إلى باإلضافة االبتكار، مجال فً العاملٌن من

 شراكة عالقات وتأسٌس المشاركٌن بٌن الخبرات وتبادل بٌنهم فٌما التعاون لتبادل األعمال بأصحاب

 حدث ضمن ابتكارٌة بمشارٌع السلطنة طلبة مشاركة جانب إلى المشارٌع، بعض تطوٌر فً وتعاون

 دول. علمً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانٌا: األنشطة التربوٌة

 ورشة العمل االقلٌمٌة حول التعلم الذكً

مل االقلٌمٌة حول التعلم الذكً، والتً شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التربٌة والتعلٌم فً ورشة الع

م، هدفت 4102ٌناٌر 42-45نظمها المركز االقلٌمً للتخطٌط التربوي بالشارقة خالل الفترة من 

الورشة إلى تقدٌم معلومات من المتخصصٌن للتعرٌف بمفهوم التعلم الذكً، والمشاركة الفعالة للخبراء 

لتعلٌم فً تطوٌر استراتٌجٌة التعلم الذكً، واالطالع على المختصٌن من دول الخلٌج ووزارات التربٌة وا

تجارب سابقة وخبرات مٌدانٌة فً هذا المجال، والتواصل مع أفراد لهم وجهات مختلفة تعمل فً نفس 

  المجال وتسعى لتحقٌق نفس األهداف، وتوثٌق التجارب ومشاركتها مع الحضور.



 سٌة لعالم متغٌر" مشروع حوار السٌاسات "اختٌار القٌادات المدر

شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التربٌة والتعلٌم فً مشروع 

حوار السٌاسات حول اختٌار القٌادات المدرسٌة لعالم متغٌر، 

الذي نظمه المركز االقلٌمً للتخطٌط التربوي بالشارقة خالل 

م، بمشاركة دول خلٌجٌة، وهدف 4102ابرٌل  02 -04الفترة 

ملٌات فً دول المشروع إلى التعرف على الممارسات والع

الخلٌج والٌمن وتبادل الخبرات ونقل التجارب واكتساب أفضل 

الممارسات فً هذا المجال، والتعرف على العناصر الضرورٌة 

 المتمٌزة وأفضل أسالٌب اختٌارها.للقٌادات التربوٌة 

 أداء وتعزٌز التعلم مخرجات جودة تحسٌناجتماع لجنة الخبراء الثانً لمشروع دراسة 

 م.6102ما بعد عام  الخلٌجً التعاون مجلس دول فً تعلٌمال نظم

 شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التربٌة والتعلٌم فً اجتماع لجنة الخبراء الثانً لمشروع تحسٌن جودة

م، والذي 4105الخلٌجً ما بعد عام  التعاون مجلس دول فً التعلٌم نظم أداء وتعزٌز التعلم مخرجات

م بالعاصمة القطرٌة الدوحة، وهدف 4102ماٌو 2االقلٌمً بالدوحة وذلك ٌوم نظمه مكتب الٌونسكو 

 التعلٌم ألجل الزخم" البحثٌة الدراسة عن الناشئة حول االستنتاجات المالحظات وجمع االجتماع إلى تقدٌم

 التعاون مجلس دول فً التعلٌم نظم أداء وتعزٌز التعلم مخرجات جودة م "تحسٌن4105 عام بعد ما

 التقدم عن وإبالغه ألهدافه البحث تحقٌق من وللتأكد الجودة لضمان البحث نتائج ، ومراجعة"ٌجًالخل

 نماذج على الضوء العلمً، وتسلٌط البحث منهجٌة على والتعلٌقات المالحظات المحرز، وتقدٌم

  .الدراسة بموضوع الصلة ذات الحالة ودراسات الجٌدة الممارسات

 م.6101( لمؤشرات التعلٌم TCGالتعاون التقنً )االجتماع األول لفرٌق 

شاركت السلطنة كمراقب فً االجتماع األول لفرٌق التعاون 

التقنً لمؤشرات التعلٌم الذي نظمه معهد الٌونسكو الدولً 

لإلحصاء فً مقر البنك الدولً بالعاصمة واشنطن خالل الفترة 

م، وهدف االجتماع إلى توفٌر الدعم الفنً 4102ماٌو  04-02



ستخدام التعرٌفات المتفق علٌها، ودعم عمل مجموعة لدعم تنفٌذ مؤشرات اإلطار الموضوعٌة مع ا

خبراء الوكالة الدولٌة حول مؤشرات أهداف التنمٌة المستدامة، ودعم إنتاج وثٌقة فنٌة لضمان إٌصال 

المؤشرات بشكل واضح وتحقٌق المتابعة المطلوبة، وتنسٌق تطوٌر التوجٌهات واالستراتٌجٌات لدعم 

 ر المتعلقة بأهداف التعلٌم. الدول فً تحلٌل وإعداد التقارٌ

 البرنامج التدرٌبً االقلٌمً " المهارات الضرورٌة للمخططٌن التربوٌٌن"

شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التربٌة والتعلٌم 

فً البرنامج التدرٌبً االقلٌمً حول المهارات 

الضرورٌة للمخططٌن التربوٌٌن، الذي نظمه 

بالشارقة خالل المركز االقلٌمً للتخطٌط التربوي 

م، وٌهدف البرنامج 4102ماٌو  01-02الفترة 

إلى إكساب المشاركٌن المفاهٌم والتطبٌقات فً 

مجال المهارات القٌادٌة بما ٌمكنهم من إدارة 

الفرق وتنفٌذ السٌاسات والخطط التربوٌة بشكل 

فعال، واإللمام بمهارات اتخاذ القرار والمعوقات 

كتساب القدرة على عملٌات نقل المعرفة والخبرات والتواصل الفعال مع التً تواجه اتخاذ القرار، وا

فرق المخططٌن والقدرة على بناء العالقات مع العاملٌن، واإللمام بمهارات اتخاذ القرار والمعوقات التً 

تواجه اتخاذ القرار، واكتساب القدرة على عملٌات نقل المعرفة والخبرات والتواصل الفعال مع فرق 

طٌن والقدرة على بناء العالقات مع العاملٌن، وتحلٌل عناصر النظام التربوي وتحدٌد متطلبات المخط

 .وعوامل التغٌٌر واألسالٌب الفعالة إلدارة التغٌٌر

 البرنامج البنائً المتكامل: السٌاسات العامة والسٌاسات التعلٌمٌة.

ج شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التربٌة والتعلٌم فً البرنام

البنائً المتكامل، حول السٌاسات العامة والسٌاسات التعلٌمٌة، 

الذي نظمه المركز االقلٌمً للتخطٌط التربوي بالشارقة خالل 

م، والذي ٌتكون من ثالث مراحل، 4102ماٌو  45-42الفترة 

وهدفت مرحلته األولى إلى بناء قدرات المخطط فً مجال المدخل 

سٌاسات العامة والسٌاسات التعلٌمٌة، التكاملً لطبٌعة العالقة بٌن ال

ومعرفة أسالٌب صنع السٌاسات التعلٌمٌة وأسس بنائها، وتحلٌل 

السٌاسة التعلٌمٌة ودور المخطط التربوي فً مراحل التحلٌل 

 المختلفة. 

   المً من أجل التنمٌة المستدامةاالجتماع االقلٌمً لبناء القدرات على برنامج العمل الع

شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التربٌة والتعلٌم فً االجتماع االقلٌمً لبناء القدرات على برنامج العمل 

العالمً من أجل التنمٌة المستدامة والذي نظمه مكتب الٌونسكو االقلٌمً للتربٌة ببٌروت فً العاصمة 

ى إرساء األسس التً تتٌح م، وهدف االجتماع إل4102ماٌو  45-42المصرٌة القاهرة خالل الفترة    

دمج التعلٌم من أجل التنمٌة المستدامة فً عملٌة التعلم والتدرٌس فً المستوى ما قبل الجامعً، ودمج 



مقاربات التعلٌم من أجل التنمٌة المستدامة فً برامج تدرٌب المعلمٌن ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة فً 

 ارسات التدرٌس. كلٌات التربٌة أو مؤسسات أخرى بغرض تغٌٌر مم

 6101اجتماع اللجنة التوجٌهٌة للتعلٌم 

شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التربٌة والتعلٌم كممثلة للمنطقة العربٌة فً اجتماع اللجنة التوجٌهٌة 

م، 4102ماٌو  42-45الذي نظمته منظمة الٌونسكو فً مقرها ببارٌس خالل الفترة  4121للتعلٌم 

كاء والمنظمات الدولٌة ذات العالقة، هدف االجتماع بشكل عام إلى دعم الدول بمشاركة العدٌد من الشر

 األعضاء والشركاء لتحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة من خالل الهدف الرابع المعنً بالتعلٌم. 

 حلقة تدرٌبٌة "قراءة حول إطار تحلٌل وتشخٌص جودة التعلٌم العام"

ٌة والثقافة والعلوم نظمت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة للترب

المدٌرٌة العامة لتنمٌة الموارد البشرٌة حلقة بالتعاون مع 

تدرٌبٌة "قراءة حول إطار تحلٌل وتشخٌص جودة التعلٌم 

، م بمسقط4102ٌونٌو4 –ماٌو 21خالل الفترة من  العام"

 مانتٌسامدٌرة مكتب التربٌة الدولً الدكتورة  بحضور

ٌا من مدٌري المدارس ( إدار45استهدفت عددا )و ،ماروبً

ومساعدٌهم، ومشرفً تقوٌم أداء مدرسً، ومشرفٌن 

  .إدارٌٌن من مختلف المحافظات التعلٌمٌة

 طورته الذي التعلٌم نوعٌة وتشخٌصتحلٌل   إطار بنتائج المشاركٌن إلى تعرٌف التدرٌبٌة الحلقة هدفت 

عناصر  لمختلف وشاملة علمٌة بمراجعات القٌام على بالسلطنة التعلٌمٌة النظم مساعدةالٌونسكو؛ ل منظمة

التحلٌلٌة وتطبٌقها،  اإلطار هذا بأدوات وإطالعهم التعلٌم، كفاءة ورفع الجودة لتحقٌق التعلٌمٌة؛ المنظومة

 تلك لمواجهة ومقترحات تصورات التعلٌمً فً السلطنة، ووضع النظام فً الرئٌسٌة ومناقشة التحدٌات

  .التحدٌات

 يُزذي رؼهُى انًؼهى 

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التربٌة والتعلٌم فً منتدى "تعلٌم المعلم" التً نظمها المركز االقلٌمً 

م، ناقش المشاركون فً المنتدى 4102سبتمبر  40-41للتخطٌط التربوي بالشارقة خالل الفترة من 

امج التقلٌدٌة أم البرامج المعززة للممارسة(، خصائص برامج التنمٌة المهنٌة الفعالة لتدرٌس المعلم )البر

والعوامل المؤثرة على التنمٌة المهنٌة للمعلم وما المحتوى، وأفضل الطرق واألسالٌب لتنمٌة المعلمٌن، 

  وكذلك اآللٌات التً تستخدم لقٌاس أثر برامج التنمٌة المهنٌة للمعلم القائمة على التدرٌس الفّعال.

 

 



 دراطخ حىل رحظٍُ جىدح يخزجبد انزؼهى ورؼشَش أداء َظى انزؼهُى 

دشنت وزارة التربٌة والتعلٌم ممثلة باللجنة الوطنٌة الُعمانٌة 

م بمحافظة مسقط 4102سبتمبر 42للتربٌة والثقافة والعلوم ٌوم 

دراسة حول تحسٌن جودة مخرجات التعلم وتعزٌز أداء نظم 

الخلٌجً، والتً أعدها مكتب التعلٌم فً دول مجلس التعاون 

الٌونسكو اإلقلٌمً بالدوحة وبدعم من الصندوق القطري لرعاٌة 

البحث العلمً، وتهدف إلى توفٌر تحلٌل نقدي ألداء نظم التعلٌم 

فً دول مجلس التعاون الخلٌجً وتقدٌم توصٌات لتحسٌن جودة 

مخرجات التعلٌم. وركزت الدراسة على قٌاس مستوى األداء فً 

م التعلٌمً فً السلطنة من خالل تحدٌد اإلنجازات والمعوقات والتحدٌات التً تواجه عملٌة تحسٌن النظا

 نوعٌة التعلٌم.

 و0202انزؼهُى ثحهىل  -االجزًبع انزُظُمٍ حىل هذف انزًُُخ انًظزذايخ انزاثغ

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التربٌة والتعلٌم فً 

م المنعقد بالشارقة 4121االجتماع التنسٌقً حول التعلٌم  

م، والذي نظمه 4102أكتوبر  00-01خالل الفترة من 

مكتب الٌونسكو االقلٌمً بالدوحة بالتعاون مع المركز 

االقلٌمً للتخطٌط التربوي ومكتب التربٌة العربً لدول 

 الوطنٌة االستراتٌجٌات الخلٌج، هدف االجتماع إلى تنسٌق

 الرابع المنصوص المستدامة التنمٌة هدف غاٌات لتحقٌق

م، 4121العام  بحلول التعلٌم عمل إطار فً علٌه

 الشاملة التطورات حول والتحدٌثات المعلومات ومشاركة

 االقلٌمً ودون العالمً واالقلٌمً المستوى على الرابع المستدامة التنمٌة هدف تحقٌق سٌاق فً

 التعاون مجلس دول م ف4121ً امع بحلول التعلٌم لتطبٌق والتعاون للتنسٌق آلٌات والوطنً، ووضع

 م. 4121 عام بحلول للتعلٌم للتخطٌط القدرات تنمٌة احتٌاجات الخلٌجً، وتحدٌد

يهزمً رزثىٌ إلهًٍُ نًظؤونٍ انًُبهج ويؼذٌ انًمزراد انًذرطُخ حىل انزحىل انزلًٍ 

 نهًُبهج وانًمزراد انًذرطُخ

والعلوم بالتعاون نظمت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة 

 -إٌسٌسكو-مع المنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والثقافة 

الملتقى التربوي اإلقلٌمً لمسؤولً المناهج ومعدي المقررات 

المدرسٌة حول التحول الرقمً للمناهج والمقررات المدرسٌة 

م، بمحافظة مسقط، 4102أكتوبر  42 -42خالل الفترة من 

طر العلمٌة لمناهج التحوٌل الرقمً وٌهدف إلى بحث ودراسة األ

للمناهج والمقررات المدرسٌة فً إطار توفٌر التعلٌم التفاعلً، 

ومناقشة التحدٌات والصعوبات التً تواجهها عملٌة التحوٌل 



الرقمً للمناهج والمقررات المدرسٌة فً العالم اإلسالمً، والوقوف على المستجدات العالمٌة فً مجال 

الرقمً، وكذلك االطالع على التجارب العالمٌة الناجحة فً مجال التحوٌل الرقمً  التعلٌم التفاعلً

 للمناهج والمقررات المدرسٌة .   

 انجزَبيج انزذرَجٍ االلهًٍُ انزخصصٍ "رصذ ورمىَى خطظ انمطبع انزؼهًٍُ"

التدرٌبً شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التربٌة والتعلٌم والمجلس األعلى للتخطٌط فً البرنامج 

أكتوبر  42-42االقلٌمً التخصصً حول رصد وتقوٌم خطط القطاع التعلٌمً خالل الفترة من 

م، والتً نظمها المركز االقلٌمً للتخطٌط التربوي بالشارقة بمشاركة اقلٌمٌة، ناقش المشاركون 4102

 أفضل بٌن ما ٌنالتبا خالل من التربوٌة الخطط فً والتقوٌم الرصد بٌن التكاملٌة العالقة خاللها

 المهارات كما هدفت الورشة إلى تعزٌز. المشاركة الدول فً الفردٌة والتجارب العالمٌة الممارسات

 المؤسسٌة، وتوسٌع والترتٌبات وإطارهما مكوناتهما حٌث من والتقوٌم الرصد فً للمشاركٌن الفنٌة

 الدولٌة المجاورة، وتعرٌضهم للمعاٌٌر الدول فً تطبق التً االستراتٌجٌات بشأن المشاركٌن معارف

 التربوي.  القطاع خطط فً والتقوٌم الرصد عملٌة لصقل الممارسات وأفضل

 َحى صبنح ػبنًٍ يشززن"  -انُذوح االلهًُُخ انحىارَخ " إػبدح انزفكُز فٍ انززثُخ وانزؼهُى

االقلٌمٌة "إعادة التفكٌر فً شاركت السلطنة ممثلة فً مجلس التعلٌم وجامعة السلطان قابوس فً الندوة 

دٌسمبر  5-2التربٌة والتعلٌم" التً نظمها مكتب الٌونسكو االقلٌمً للتربٌة ببٌروت، خالل الفترة من 

 م،4121 التربٌة عمل إطار حول الوطنٌة الفاعلة الجهات م فً القاهرة، وهدفت إلى توجٌه4102

 حول إقلٌمٌة أساسٌة عمل مجموعة لتعلٌم، وإنشاءا وتقرٌر التربٌة مسار فً التفكٌر إعادة وأٌضاً حول

 الصعٌدٌن على للمتابعة بتوصٌات المستوٌات الوطنٌة، والخروج على الجهود ومتابعة المنشور رؤٌة

  .واإلقلٌمً الوطنً

نمبء يشززن ثٍُ خجزاء يٍ يكزت انززثُخ انذونٍ وػذد يٍ انًؼٍُُُ ثىسارح انززثُخ 

 وانزؼهُى

استضافت السلطنة لقاء مشتركا بٌن عدد من المعنٌٌن 

بوزارة التربٌة والتعلٌم وخبراء من مكتب التربٌة 

(( بجنٌف حول برنامج دعم نظام التعلٌم IBEالدولً 

فً سلطنة عمان، بمشاركة مختصٌن فً مجال تطوٌر 

المناهج والطفولة المبكرة والتعلٌم ما قبل المدرسً 

جال تكنولوجٌا المعلومات باإلضافة لمختصٌن فً م

واالتصال فً التعلٌم، كما شارك فً اللقاء ممثلٌن من 

جامعة السلطان قابوس، ووزارة التنمٌة االجتماعٌة 

دٌسمبر  44 -40ومكتب الٌونٌسٌف بمسقط وممثلٌن عن المدارس الخاصة وذلك خالل الفترة من 

 م بمحافظة مسقط.4102

لثانٌة لمشروع تحلٌل وتشخٌص التعلٌم بالسلطنة والذي انطلق عام ٌأتً عقد اللقاء فً إطار المرحلة ا

م بالتعاون مع مكتب التربٌة الدولً الهادف إلى دعم وتطوٌر النظام التعلٌمً فً السلطنة من 4102



خالل التركٌز على خمسة مجاالت رئٌسٌة هً: تطوٌر برنامج نوعً شامل ومتكامل لرعاٌة الطفولة 

المدرسً، ومواءمة إطار عمل المناهج الوطنٌة مع آخر المستجدات فً هذا المجال  المبكرة والتعلٌم قبل

بما فٌها النماذج التً ٌقدمها مكتب التربٌة الدولً، واالستخدام الفعال لتكنولوجٌا االتصال والمعلومات 

وٌل التعلٌم لدعم التدرٌس والتعلٌم، وتحسٌن الكفاءة العامة للنظام التعلٌمً فٌما ٌتعلق بالموارد وتم

وتحسٌن الجودة والمواءمة واالنصاف فً الخدمات التعلٌمٌة، وبناء القدرات  فً مجال تطوٌر 

 المؤشرات التربوٌة للتشخٌص والرصد المستدام للنتائج.

 انًهزمً األول نهمُبداد انًظئىنخ ػٍ انززثُخ انجذَُخ وانزَبضخ انًذرطُخ

تعلٌم فً الملتقى األول للقٌادات المسئولة عن التربٌة البدنٌة شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التربٌة وال

والرٌاضة المدرسٌة الذي نظمته المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم )االلكسو( خالل الفترة من 

م فً تونس. هدف الملتقى الى معرفة االتجاهات الحدٌثة فً التربٌة البدنٌة 4102دٌسمبر  42-41

سٌة، وتوحٌد التوجهات فً نفس المجال، ومناقشة أوضاع التربٌة البدنٌة والرٌاضة والرٌاضة المدر

المدرسٌة فً الدول العربٌة، ووضع تصورات وبدائل لالرتقاء بالتربٌة البدنٌة والرٌاضة المدرسٌة فً 

 الوطن العربً.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : أنشطة المدارس المنتسبة للٌونسكوثالثا

 ضًٍ يشزوع انزىأيخ... وفذ طالثٍ أنًبٍَ َشور انظهطُخ 

إحدى المدارس األلمانٌة  -طالبات ومعلمة من مدرسة )سالتزمان(  األلمانٌة  1قام وفد طالبً مكون من 

 م .4102/  42/2 -02بزٌارة للسلطنة خالل الفترة  -للٌونسكوالمنتسبة 

تأتً هذه الزٌارة فً إطار المرحلة الثالثة للمشارٌع المشتركة بٌن المدارس الُعمانٌة واأللمانٌة المنتسبة 

للٌونسكو، حٌث أبدت مدرسة سالتزمان األلمانٌة رغبتها بزٌارة مدرسة األمل للتعلٌم ما بعد األساسً 

ٌة محافظة جنوب الباطنة، وهً إحدى المدارس الُعمانٌة المنتسبة للٌونسكو، وقد بدأ المشروع بٌن بتعلٌم

المدرستٌن بإنشاء مجموعه طالبٌة عبر برامج التواصل االجتماعً تعرفن الطالبات من خالله على 



توى الطالبات فً بعضهن وهواٌاتهن وكذلك األزٌاء التقلٌدٌة بٌن البلدٌن. وتهدف الزٌارة إلى تحسٌن مس

اللغتٌن األلمانٌة والعربٌة، والتعرف على الثقافة والعادات التقلٌدٌة العمانٌة، وزٌارة بعض المواقع 

  الُعمانٌة المدرجة على الئحة التراث العالمً.

 "ثزَبيج ػٍ انًُبِ وانزؼهُىانهجُخ انىطُُخ رشبرن فٍ "

والعلوم ممثلة  شاركت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة

برنامج عن المٌاه بدائرة المدارس المنتسبة للٌونسكو فً "

" والذي نظمه مكتب الٌونسكو بالقاهرة خالل الفترة من والتعلٌم

  م.4102سبتمبر  2 -4

برنامج بهدف زٌادة الوعً والفهم بشأن قضاٌا ٌأتً تنفٌذ هذا ال

ثقافة  تشجٌع، ووتحدٌات المٌاه فً المنطقة العربٌة وتحسٌنه

تشجٌع ، وومحاربة التلوث الحفاظ على الموارد المائٌة

وإبراز أفضل  ،االستخدام المسؤول للمٌاه وترشٌد االستهالك

 ٌجابً إلدارة الموارد المائٌة فً المنطقة العربٌة. اإلدور الإرساء ، والممارسات إلدارة الطلب على المٌاه

ه، وأهمٌة تحدٌات ومشاكل المٌا، ودام الرشٌد للمٌاهاالستخاشتمل البرنامج على عّدة مواضٌع أهمها 

 هذه الثروة.التوعٌة والمشاركة المجتمعٌة للحفاظ على 

 

 ورشخ رذرَت انًذرثٍُ نزطجُك يشزوع َهج انًذرطخ انشبيم نزغُز انًُبخ

ورشة تدرٌب المدربٌن لتطبٌق فً  شاركت المدارس المنتسبة للٌونسكو

، والتً عقدت خالل الفترة لتغٌر المناخمشروع نهج المدرسة الشامل 

 . فً مدٌنة داكار بجمهورٌة السنغالم 00/4102/ 42-40من 

 ،المدرسة الشامل لتغٌر المناخ مفهوم نهجتهدف الورشة إلى استعراض 

نهج المدرسة  على المستوى الوطنً لتنفٌذ مشروع تدرٌب المدربٌنو

للمدارس المنتسبة ٌن دور المنسقٌن المحلٌ، والشامل فً تغٌر المناخ

  حقائق عن التغٌر، واستعراض بعض الالمشروعهذا فً تنفٌذ للٌونسكو 

، وكذلك إبراز رضٌةالكرة األ فًومدى تأثٌره على الحٌاة  المناخً

كٌفٌة ، وجل التنمٌة المستدامة والتغٌر المناخًأنشطة منظمة الٌونسكو فً مجال التربٌة من أمشارٌع و

 . رض الواقعأتطبٌق نهج المدرسة الشامل  بصورة فاعلة على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 : األنشطة الثقافٌةرابعا

 َذوح انًخطىطبد انؼًُبَُخ

لوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة الثقافة والعلوم نظمت اللجنة ا

العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم منظمة البالتعاون مع 

ندوة علمٌة م 4102ٌوم الرابع من أبرٌل )األلكسو( 

عن المخطوطات الُعمانٌة، وذلك بمناسبة ٌوم 

المخطوط العربً الذي ٌصادف الرابع من أبرٌل من 

تحت شعار "قٌم الثقافة ، والذي جاء هذا العام كل عام

فً مجال  ومتخصصٌن ثٌنبمشاركة باح ،وثقافة القٌم"

المخطوطات والتراث الوثائقً من مختلف الجهات 

الحكومٌة واألهلٌة والخاصة المعنٌة بالمخطوطات 

  بالسلطنة.

صون وتحقٌق المخطوط الُعمانً، باإلضافة إلى  مجال براز الجهود المبذولة فًإتهدف الندوة إلى 

، وعرض بعض التعرٌف بأهمٌة المخطوط، ودوره فً إبراز التراث الحضاري والتارٌخً للسلطنة

 الجهود التً ساهمت فً حفظ ونسخ المخطوطات الُعمانٌة.

 ثًمز انُىَظكى ٍطزبل  ًُزح انزُ َذوح ػهًُخ نالحزفبء ثبنطجُت انُؼًبٍَ راشذ ثٍ ػُ 

مان لدى ة والعلوم بالتعاون مع المندوبٌة الدائمة لسلطنة عُ نظمت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقاف

( ندوة علمٌة لالحتفاء بالطبٌب الُعمانً راشد بن الٌونسكو) والثقافة والعلمِ  للتربٌةِ  المتحدة األُمم ُمنظمة

، وذلك تحت رعاٌة المدٌر العام م، بمقر المنظمة ـ ببارٌس4102ٌوم الرابع من إبرٌل  عمٌرة الرستاقً

سمٌرة بنت محمد الموسى وبحضور سعادة السفٌرة الدكتورة انجٌدا،  جٌتاشٌوو والمساعد للٌونسك

، والفاضل ناصر بن حمد الرواحً نائب المندوبة الدائمة، وعدد المندوبة الدائمة للسلطنة لدى الٌونسكو

ٌن متخصص ٌٌن دٌموأكا ٌنعمانٌ ٌنباحث ةِ شاركمن سفراء الُدول المعتمدٌن لدى منظمة الٌونسكو، وبم

فً مجاِل الطِب والتراث الوثائقً، وجمع من العلماء والمفكرٌن والنقاد من مختلف ُدول العالم وعدٌد من 

 .المهتمٌن والمدعوٌن



ستاقً على المستوى الُدولً، وإبراز عمٌرة بن بالطبٌب راشد هدفت الندوة إلى التعرٌف  إسهاماته الرُّ

 الحضارةِ  رفدِ  فً الطبٌة التً خلفها، ودوره واإلنجازات العلمً لتراثوا المعرفً ومؤلفاته، واإلنتاج

الٌونسكو،  منظمة به تحتفً ُعمانً عالم كأول وتقدٌمه اإلنسانٌة بالمعارف المهمة فً مجال الطب،

 العلوم فروع أهم كأحد الطب ُعلوم فً برع كونه الُعمانً للطبٌب العلمٌة السٌرةِ  على والتركٌز

 .التخصصٌة

 رُظى دورح رذرَجُخ حىل دور انحىار فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخانهجُخ 

 تدرٌبٌة دورة للشباب الوطنٌة اللجنة مع بالتعاون والعلوم والثقافة للتربٌة العمانٌة الوطنٌة اللجنة نظمت

م  بتعلٌمٌة شمال 4102ابرٌل  02-01 الفترة خالل وذلك "دور الحوار فً العملٌة التعلٌمٌة" حول

 .الباطنة

 المشاركٌن تعرٌف إلى ومعلمة من مختلف مدارس المحافظة، وهدفت معلماً  خمسٌن الدورة استهدفت

 الحوار ثقافة ترسٌخ وآلٌة والفعال، الناجح الحوار حول نظرٌة معلومات وتقدٌم وأنواعه الحوار بماهٌة

 طالب لدى الحوار وتعلم تعلٌم استراتٌجٌات أهم إلى باإلضافة المدرسٌة، البٌئة فً الطالب لدى

ن وتعقد هذه الدورة بشكل سنوي فً مختلف المحافظات التعلٌمٌة بالسلطنة وٌنفذها مدربون م .المدارس

 منظمة الٌونسكو فً مجال الحوار

 فٍ انًؤرًز انظُىٌ نهجُخ انُذونُخ إلدارح انززاس انضمبفٍ رشبرن انهجُخ

سنوي للجنة الُدولٌة إلدارة التراث الثقافً والذي حمل شاركت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة فً المؤتمر ال

استراتٌجٌة اإلدارة للمستقبل"، ونظمه مكتب مستشار جالل  -شعار "المنتزه األثري كموقع تراث عالمً

م بمحافظة ظفار، بمشاركة خبراء ومتخصصٌن 4102ماٌو  5-4السلطان للشؤون الثقافٌة خالل الفترة 

 المً من منظمة الٌونسكو ومن مختلف دول العالم.فً مجال إدارة التراث الع

هدف المؤتمر والذي عقد للعام الثانً على التوالً إلى االستفادة من تجارب الدول فً مجال إدارة مواقع 

التراث العالمً، وتقدٌم رؤى وتطلعات لحماٌته، وكذلك إلى حماٌة آثار الوجود اإلنسانً التً تتسم 

 بطابع ثقافً أو إنسانً.

 انهجُخ رشبرن فٍ رذشٍُ كزبة حمىق اإلَظبٌ فٍ انشزَؼخ اإلطاليُخ

شاركت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم 

فً حفل تدشٌن كتاب "حقوق اإلنسان فً الشرٌعة 

اإلسالمٌة"، من تألٌف الدكتور أحمد أبو الوفاء، والذي 

 م بمعهد العلوم اإلسالمٌة4102ماٌو  02عقد ٌوم 

 بمسقط.

ٌحتوي الكتاب على عّدة فصول توضح مكانة اإلنسان 

فً اإلسالم، وكٌف أن الشرٌعة اإلسالمٌة قد انفردت 

بالكثٌر من الحقوق والتً لم ٌعرفها العالم إلى الٌوم كحق الضٌف وحق ابن السبٌل وحق الصاحب فً 

 السفر واإلقامة.



فً حقوق اإلنسان فً الشرٌعة اإلسالمٌة" تضمنت وقد قدمت اللجنة الوطنٌة ورقة عمل بعنوان " قراءة 

تحلٌالً حول مضامٌن الكتاب واستخالص أهم االفكار الواردة فٌه ، والتأكٌد على أهمٌته حٌث أنه ٌرد 

 على الكثٌر من الشبهات التً ترى أن منظمة حقوق اإلنسان غٌر مكتملة فً الشرٌعة اإلسالمٌة.

 "وانهجٍ انخُم" ضخػز يهف إػذاد حىل رؼزَفُخ ػًم ورشخ

 الرموز تسجٌل على المشرف الوطنً الفرٌق نظم

 الدولٌة القائمة على المادي غٌر السلطنة لتراث الثقافٌة

 لدى لإلنسانٌة المادي غٌر الثقافً التراث لصون

 ملف إعداد حول وطنٌة تعرٌفٌة ورشة الٌونسكو منظمة

 بمدٌنة م4102 ماٌو 45 ٌوم والهجن الخٌل عرضة

 عن ممثلٌن الفرٌق وضم العادٌات فً محافظة مسقط،

 للتربٌة الُعمانٌة الوطنٌة واللجنة والثقافة، التراث وزارة

  .السلطانٌة والهجانة والخٌالة والعلوم، والثقافة

 المادي غٌر الثقافً التراث وباتفاقٌة المادي، وغٌر المادي الثقافً بالتراث التعرٌف إلى الورشة هدفت

 االتفاقٌة، بهذه الخاص السلطانً المرسوم وفق م4115 عام فٌها السلطنة وانضمام للٌونسكو م4112

 تسجٌل وأهمٌة أدائها، وكٌفٌة لها، المصاحبة واألعمال وأنواعها، والهجن، الخٌل بعرضة والتعرٌف

 واستٌفائه الملف إعداد كٌفٌة مناقشة وكذلك للٌونسكو، الدولٌة القائمة فً والهجن الخٌل عرضة

 .الفرنسٌة و اإلنجلٌزٌة باللغتٌن المطلوبة بالمعلومات

ء الرفبلُخ صىٌ ػضبانظبدطخ نهجًؼُخ انؼبيخ نهذول األانظهطُخ رشبرن فٍ اجزًبع انذورح 

 غُز انًبدٌانززاس انضمبفٍ 

والعلوم فً  شاركت السلطنة ممثلة فً وزارة التراث والثقافة واللجنة الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة والثقافة

اجتماع الدورة السادسة للجمعٌة العامة للدول األعضاء التفاقٌة صون التراث الثقافً غٌر المادي والذي 

 م بمقر منظمة الٌونسكو ـ بارٌس.4102ٌونٌو 0 -ماٌو 21أقٌم خالل الفترة 

لحكومٌة لصون ناقش المشاركون فً االجتماع عدداً من المواضٌع أهمها انتخاب أعضاء اللجنة الدولٌة ا

التراث الثقافً غٌر المادي، ومراجعة التوجٌهات التنفٌذٌة لتطبٌق االتفاقٌة، ومناقشة تقرٌر اللجنة 

الحكومٌة حول تقارٌر الدول األطراف بشأن تنفٌذ االتفاقٌة والوضع الراهن لجمٌع العناصر المدرجة 

 على القائمة التمثٌلٌة لصون التراث الثقافً غٌر المادي.

 طُخ رشبرن فٍ اجزًبع انذورح األرثؼٍُ نهجُخ انززاس انؼبنًٍانظه

وزارة التراث والثقافة واللجنة فً السلطنة ممثلة  تشارك

الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم فً اجتماع الدورة 

ٌولٌو  05 -01خالل الفترة من األربعٌن للجنة التراث العالمً، 

 جمهورٌة التركٌة.مدٌنة اسطنبول بالم فً 4102

ٌأتً انعقاد هذه االجتماع فً إطار اهتمام منظمة الٌونسكو 



بصون وحماٌة التراث الثقافً بالعالم؛ حٌث تدعو الدول األعضاء بإٌالء تراثها بنوعٌه الثقافً والطبٌعً 

على الئحة االهتمام الالزم عن طرٌق إعداد الملفات الخاصة بالمواقع الثقافٌة والطبٌعٌة ألجل إدراجها 

تم  .التراث العالمً والتً وضعت لها معاٌٌر فنٌة خاصة ٌجب توافرها عند ترشٌح الملفات لإلدراج

خالل االجتماع مناقشة حالة صون للمواقع المدرجة على الئحة التراث العالمً وحالة المواقع المدرجة 

التصوٌت  تمى الالئحة، حٌُث التصوٌت إلدراج مواقع جدٌده عل، وعلى الئحة المواقع المهددة بالخطر

على موقعٌن من الدول العربٌة، األول موقع األهوار بجمهورٌة العراق وهو موقع ثقافً طبٌعً وموقع 

 .حدائق ومنتزه سنجانٌب الوطنً من جمهورٌة السودان وهو موقع طبٌعً

 انذهجٍ ثبثٍ رحزفٍ انؼًُبَُخ انىطُُخ انهجُخ

 والثقافة للتربٌة العمانٌة الوطنٌة اللجنة احتفت 

 محمد بن عبدهللا محمد أبو الُعمانً بالطبٌب والعلوم

 الشخصٌات إحدى الذهبً، بابن المعروف األزدي

 الشخصٌات سجل برنامج ضمن المدرجة العمانٌة

 ندوتٌن تنظٌم خالل من بالٌونسكو، المؤثرة العالمٌة

 الُدولً المستوٌٌن على الشخصٌة لهذه تعرٌفٌتٌن

 سبتمبر 41 ٌوم األولى الندوة كانت. محلًوال

 حٌث اإلسبانٌة قرطبة بمدٌنة الحٌة بالمكتبة م4102

  م.4102 دٌسمبر 41 ٌوم صحار رأسه بمسقط فكانت الثانٌة الندوة أما هناك، الثرى وري

 وتكوٌنه وتعلٌمه، ونسبه، ومولده، بشخصٌته، التعرٌف أهمها المحاور، من عدد على الندوتان اشتملت

 استفادته ومدى أسفاره خالل بهم التقى الذٌن والعلماء ومشاهداته، العلمٌة رحالته إلى باإلضافة العلمً،

 األزدي، ألفه الذي( الماء) كتاب مع تحلٌله ووقفه الطبٌة، إنجازاته وأبرز العلمً منهجه وكذلك. منهم

 .المنطقة فً ولغوي طبً معجم أول وٌعدُ  وراءه، تركه  ومعرفً علمً نتاج أهم وهو

 والبصري السمعً للتراث العالمً بالٌوم االحتفال فً العالم دول تشارك السلطنة

 بالٌوم االحتفال فً العالم دول والعلوم والثقافة للتربٌة العمانٌة الوطنٌة اللجنة فً ممثلة السلطنة تشارك

 العام المؤتمر اعتمد حٌث. عام كل من أكتوبر 42 ٌصادف الذي والبصري السمعً للتراث العالمً

 وقد. والبصري السمعً للتراث عالمٌاً  ٌوماً  أكتوبر من 42 ٌوم والثالثٌن الثالثة دورته فً للٌونسكو

 .والبصري السمعً التراث أهمٌة بشأن الوعً زٌادة فً الٌوم بهذا االحتفال أسهم

 للتسجٌالت البصري السمعً بالتراث بالغا اهتماما أولت قد الٌونسكو منظمة أن الوطنٌة اللجنة وتؤكد

 التراث؛ من النوع هذا له ٌتعرض الذي الكبٌر للخطر نظرا العالم، فً المتحركة والصور الصوتٌة

 مهام إحدى فإن ولذلك،. المتعمد التدمٌر عن فضالً  التكنولوجً، والتقادم الطبٌعً والتحلل اإلهمال نتٌجة

 فً وذلك التسجٌالت، هذه صون بأهمٌة الجمهور لدى التوعٌة مستوى رفع فً تتمثل الرئٌسٌة الٌونسكو

 .البصري السمعً للتراث العالمً بالٌوم االحتفاالت إطار

 بالتعاون البصري السمعً بالتراث لالحتفال أكتوبر 42 ٌوم اختارت الٌونسكو منظمة أن بالذكر الجدٌر

 أهمٌة إلبراز وذلك أخرى، مؤسسات ومع البصرٌة السمعٌة المحفوظات رابطات بٌن التنسٌق مجلس مع



 الٌوم ٌعد كما. فقده لسهولة نظرا التراث؛ بهذا االهتمام على وركزت الشأن، هذا فً المطروحة القضاٌا

 وللعالم للٌونسكو األساسٌان النشاطان هما العالم ذاكرة سجل وبرنامج البصري السمعً للتراث العالمً

 األجٌال إلى التراث هذا انتقال لضمان التراث هذا صون مجال فً المهتمٌن تكرٌم إلى ٌرمٌان اللذان

 .بقائه تهدد التً وغٌرها والمالٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة التقنٌة الصعاب كثرة رغم المقبلة

السلطنة تشارك فً اجتماع الدورة الحادٌة عشرة للجنة الدولٌة الحكومٌة لصون التراث 

 الثقافً غٌر المادي

بوزارة التراث والثقافة واللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم فً  شاركت السلطنة ممثلة

اجتماع الدورة الحادٌة عشرة للجنة الدولٌة الحكومٌة لصون التراث الثقافً غٌر المادي المنعقدة خالل 

 م فً العاصمة األثٌوبٌة أدٌس أبابا.4/04/4102 - 41/00 من الفترة

تماع مجموعة من التقارٌر المقدمة من مختلف دول العالم حول تفعٌل االتفاقٌة ناقش المشاركون فً االج

القائمة التمثٌلٌة  علىوالتقارٌر الخاصة بالعناصر المدرجة  ،الدولٌة لصون التراث الثقافً غٌر المادي

غٌر الثقافً القائمة التمثٌلٌة للتراث  علىعنصراً  22للتراث الثقافً غٌر المادي لإلنسانٌة، وإدراج 

المادي لإلنسانٌة منها ثالثة ملفات عربٌة وهً: المزمار )المملكة العربٌة السعودٌة(، مهرجان خضر 

 الٌاس )جمهورٌة العراق(، التحطٌب )جمهورٌة مصر العربٌة(.

 علىالجدٌر بالذكر بأن السلطنة تستعد لتقدٌم ملفها الثامن، وهو بعنوان )عرضة الخٌل والهجن( للتسجٌل 

لقائمة الدولٌة لصون التراث الثقافً غٌر المادي لإلنسانٌة خالل هذا العام بالتنسٌق مع شؤون البالط ا

 .السلطانً ووزارة التراث والثقافة واللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم 

   العالم ذاكرة سجل برنامج حول إقلٌمٌة عمل ورشة

 والثقافة للتربٌة العمانٌة الوطنٌة اللجنة نظمت

 برنامج أعمال لمتابعة الوطنً والفرٌق والعلوم

 الٌونسكو مكتب مع بالتعاون العالم ذاكرة سجل

 برنامج حول إقلٌمٌة عمل ورشة بالدوحة االقلٌمً

 بالتراث مختصٌن بمشاركة العالم ذاكرة سجل

 من العربً الخلٌج دول ومن السلطنة من الوثائقً

  .بمسقط الوطنً بالمتحف م4102 دٌسمبر  2 -5

 ذاكرة سجل ببرنامج التعرٌف إلى الورشة تهدف

 المشاركٌن تدرٌب إلى باإلضافة بالٌونسكو، العالم

 الجدٌر. السجل على إلدراجها الوثائقً بالتراث الخاصة الترشٌحات تقدٌم استمارة استٌفاء كٌفٌة على

 الوطنً الفرٌق فً ممثلة السلطنة تنظمها التً التوالً على الثالثة النسخة هً الورشة هذه أن بالذكر

 والثقافة للتربٌة العمانٌة الوطنٌة اللجنة من أعضاء ٌضم والذي العالم ذاكرة سجل برنامج أعمال لمتابعة

 األوبرا ودار نزوى، وجامعة الوطنٌة، والمحفوظات الوثائق وهٌئة والثقافة، التراث ووزارة والعلوم،

 .مسقط السلطانٌة
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 : األنشطة العلمٌةخامسا

 اللجنة الوطنٌة تّدشن المرحلة الثانٌة لمبادرة المدارس الخضراء

والثقافة والعلوم بالتعاون دشنت اللجنة الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة 

مع مكتب الٌونسكو بالدوحة المرحلة الثانٌة من مبادرة المدارس 

الخضراء، من خالل ورشة عمل حملت شعار "الفرص 

مارس  21-41والتحدٌات والتوجه المستقبلً"، خالل الفترة 

م بمحافظة مسقط، بمشاركة ممثلٌن من مكتبً الٌونسكو 4102

ة السلطان قابوس، وبحضور عدد من بالدوحة وجاكرتا، وجامع

مدٌري ومعلمً المدارس المستهدفة للمبادرة فً المرحلة 

التجرٌبٌة، باإلضافة لممثلٌن عن المدارس الجدٌدة من مختلف 

محافظات السلطنة الراغبة لالنضمام للمبادرة فً مرحلتها الثانٌة، وممثلٌن عن المؤسسات الحكومٌة 

 دنً بالسلطنة.والخاصة ومنظمات المجتمع الم

م بإضافة عشر مدارس 4102 – 4102تشتمل المرحلة الثانٌة خطًة لتوسٌع المشروع خالل العامٌن 

جدٌدة للبنٌن والبنات من مختلف المحافظات التعلٌمٌة بالسلطنة، كما ستركز هذه المرحلة على تنفٌذ 

المتعلقة بتوفٌر الطاقة، وترشٌد مشارٌع مستدامة تخدم الطالب والبٌئة المدرسٌة بشكل مباشر، كتلك 

 استخدام المٌاه، وتدوٌر النفاٌات وغٌرها من البرامج الحٌوٌة.

قلٌمً الثانً لدول الخلٌج العربٌة حول التنمٌة المستدامة والمدارس اللقاء التشاوري اال

 الخضراء: الفرص، التحدٌات، المستقبل

والعلوم ممثلة فً دائرة قطاع العلوم فً اللقاء التشاوري شاركت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة 

قلٌمً الثانً لدول الخلٌج العربٌة حول التنمٌة المستدامة والمدارس الخضراء: الفرص، التحدٌات، اال

 السعودٌة.المملكة العربٌة م ب4102برٌل أ 01 -02المستقبل، الذي عقد خالل الفترة 

، وإبراز كٌفٌة االستفادة مما تم العربٌة رس الخضراء فً دول الخلٌجهدف اللقاء إلى تقٌٌم تجربة المدا

إنجازه من برامج ومشارٌع مرتبطة ببرنامج العمل العالمً بشأن التربٌة من أجل التنمٌة المستدامة. ومن 

 للمدارسرشادي موحد إإعداد دلٌل  مسئولٌةأبرز توصٌات اللقاء تشكٌل فرٌق عمل مشترك ٌتولى 

دول الخلٌج العربٌة. والجدٌر بالذكر بأنه ٌأتً عقد هذا اللقاء التشاوري الثانً بعد اللقاء الخضراء فً 

 .م4105 العام المنصرم دولة الكوٌت فًبقلٌمً األول الذي عقد التشاوري اإل

 واالبتكار والتكنولوجٌا العلوم قضاٌا حول سٌويآلا البرلمانً السلطنة تشارك فً المنتدى

 العلوم قضاٌا حول سٌويآلا البرلمانً ممثلة بتعلٌمٌة مجلس الشورى فً المنتدىشاركت السلطنة 

م ، 4102 سبتمبر 42 - 42 خالل الفترة من (أستانة) الكازخستانٌة العاصمة فً واالبتكار والتكنولوجٌا

 اسٌٌنوسٌ وباحثٌن علماء بمشاركة( ٌسٌسكوألا) والعلوم والثقافة سالمٌة للتربٌةإلا المنظمة والذي نظمته



 مجال فً حٌث ناقش المشاركون فً المنتدى عدة محاور منها: السٌاسة سالمٌة،إلا الدول مختلف من

 تنفٌذ فً الوطنٌة المؤسسات مع تفاعلهم وسبل البرلمانٌٌن واالبتكارات، ودور والتكنولوجٌا العلوم

 والتكنولوجٌا العلوم مجال فً المحفزة جراءاتإلوا القانونٌة الوطنٌة، والقاعدة ولوٌاتألوا البرامج

 التنمٌة تعزٌز أجل من واالبتكار والتكنولوجٌا العلوم مجال فً عضاء، والتعاونألا الدول فً واالبتكار

 االقلٌمٌة.

 التعاون تعزٌز حول أستانا وإعالن الختامٌة الوثٌقة مشروع قد توج بإصدار المنتدى والجدٌر بالذكر أن

 .واالبتكار والتكنولوجٌا العلوم مجال فً سالمًإلا البرلمانً

قلٌمً األول العربً األفرٌقً حول محمٌات اجتماعات اللقاء االالسلطنة تشارك فً 

 المحٌط الحٌوي والبرنامج الهٌدرولوجً الدولً

فً اجتماعات اللقاء اإلقلٌمً األول ممثلة  بوزارة البلدٌات االقلٌمٌة وموارد المٌاه السلطنة  تشارك

محمٌات المحٌط الحٌوي والبرنامج الهٌدرولوجً الدولً فً سٌاق تغٌر المناخ  العربً األفرٌقً حول

 ،مدٌنة طنجة المغربٌةم ب4102 أكتوبر41-01 والذي عقد خالل الفترة منوأهداف التنمٌة المستدامة 

والبرنامج  رؤساء وممثلً اللجان الوطنٌة للبرنامج الدولً لإلنسان والمحٌط الحٌوي بمشاركة

وٌهدف إلى توحٌد جهود برنامج اإلنسان والمحٌط  الهٌدرولوجً الدولً للدول العربٌة واألفرٌقٌة.

عالقة مباشرة مع المحافظة على  علىبرنامج الهٌدرولوجً الدولً باعتبار قضاٌا المٌاه ، والالحٌوي

د وتحدٌد كما ٌهدف إلى بلورة األفكار وتوحٌد الرؤى والجهو ،النظم البٌئٌة والمحٌط الحٌوي

هم التحدٌات التً تواجه أللدول العربٌة واألفرٌقٌة فً المسائل المتعلقة بقضاٌا البٌئة والمٌاه و  األولوٌات

على التجربة المغربٌة فً االلتزام بالتنمٌة المتوازنة التً تأخذ فً  وكذلك االطالع فً هذا، هذه الدول

 واالقتصادٌة.  ماعٌةاالجت النواحً وعلى االعتبار المحافظة على البٌئة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أنشطة االتصال والمعلوماتسادسا

 وانهىحبد انزلًُخ دورح رذرَجُخ يزمذيخ حىل انزطجُمبد انزؼهًُُخ انؼزثُخ نههىارف انذكُخ

نظمت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم 

بالتعاون مع المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم )األلكسو( 

دورة تدرٌبٌة متقدمة حول التطبٌقات التعلٌمٌة العربٌة للهواتف 

م 4102ماٌو  01-1خالل الفترة الذكٌة واللوحات الرقمٌة 

نفذها خبراء ومتخصصٌن فً مجال تطبٌقات الهواتف بمسقط، 

الذكٌة من األلكسو، واستهدفت عدداً من معلمً تقنٌة المعلومات 

ومشرفً مراكز مصادر التعلم بمختلف المحافظات التعلٌمٌة 

 بالسلطنة وكذلك المهتمٌن فً هذا المجال.

 م، والتً تهدف إلى بناء4105ً أكتوبرأتً هذه الدورة تكملة للدورة التدرٌبٌة التأسٌسٌة التً عقدت فت

 على الجوالة التطبٌقات إدراج بكٌفٌة العربٌة، والتعرٌف الجوالة التطبٌقات إنتاج مجال فً القدرات



 بأهمٌة التربوٌة العملٌة على المشرفٌن توعٌةو ،الغرض لهذا األلكسو أعدتها منظمة التً المنصة

جودة  ذات جوالة تطبٌقات إتاحة فً كذلك المساهمةو ،والتعلٌم التعلم فً الجوالة التطبٌقات استعمال

 بناء فً المساهمةباإلضافة إلى  ،المتعلمٌن قبل من العربً الرقمً المحتوى استعمال ودعم تعلٌمٌة عالٌة

  .والعلوم والثقافة التربٌة مجاالت فً الجوالة التطبٌقات لمطوري عربٌة شبكة

 ثبنُىَظكى االرصبل نزًُُخ انذونٍ انجزَبيج انظهطُخ فٍيُبلشخ آنُخ رفؼُم ػضىَخ 

عقد بمقر األمانة العامة للجنة الوطنٌة الُعمانٌة للتربٌة 

م اجتماعاً تعرٌفٌاً 4102ٌونٌو 44والثقافة والعلوم ٌوم 

حول البرنامج الدولً لتنمٌة االتصال بالٌونسكو 

(IPDCبمشاركة ممثلٌن فً مج  ،) ال االتصال واإلعالم

عالم، ووزارة التعلٌم العالً، وجامعة ن وزارة اإلم

 السلطان قابوس، والهٌئة العامة لإلذاعة والتلفزٌون.

هدف االجتماع إلى التعرٌف بالبرنامج الدولً لتنمٌة االتصال، ومناقشة آلٌة تفعٌل عضوٌة السلطنة فً 

وٌر المؤسسات اإلعالمٌة فً االستفادة منه على المستوى الوطنً فً دعم وتط وكٌفٌةِ  ،هذا البرنامج

تكنولوجٌا فة والعلوم فً مجال السلطنة، وكذلك إبراز دور المنظمات الُدولٌة المعنٌة بالتربٌة والثقا

 االتصال واإلعالم.

 فٍ انؼزثُخ انىطُُخ ثبنهجبٌ نهؼبيهٍُ االلهًُُخ انزذرَجُخ انذورح انهجُخ انىطُُخ رشبرن فٍ

 "انًشزوػبد إدارح" يجبل

 والعلوم والثقافة للتربٌة العمانٌة الوطنٌة اللجنة شاركت

الشؤون اإلدارٌة والمالٌة فً الدورة التدرٌبٌة  بدائرة ممثلة

االقلٌمٌة للعاملٌن باللجان الوطنٌة العربٌة فً مجال "إدارة 

م فً 4102نوفمبر  01 -2خالل الفترة من  المشروعات"

 نظمةالم نظمتها والتً القاهرة، -العاصمة المصرٌة 

بالتعاون مع  والثقافة والعلوم للتربٌة المصرٌة الوطنٌة

العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم ) األلكسو(،  المنظمة

وهدفت إلى التعرٌف بإدارة المشارٌع ومكوناتها وتطبٌقاتها 

فً مجال المنظمات العاملة فً التربٌة والثقافة والعلوم، 

واإلشراف الفعال، وقٌاس مستوى األداء وآلٌات التحسٌن المستمر، ورفع كفاءة المشاركٌن فً التخطٌط، 

   وإعداد التقارٌر التً تستخدم فً تحسٌن وتطوٌر أداء المؤسسات.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 العالقات واإلعالم: أنشطة سابعا

 انحهمخ انذراطُخ انىطُُخ حىل يزطهجبد رطىَز يُبهج رذرَت اإلػاليٍُُ فٍ طهطُخ ػًبٌ 

نظمت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم ممثلة 

بدائرة العالقات واإلعالم وجامعة السلطان قابوس بالتعاون مع 

 للتربٌة والعلوم والثقافة )اإلٌسٌسكو( الحلقةالمنظمة اإلسالمٌة 

 تدرٌب مناهج تطوٌر متطلبات حول الوطنٌة الدراسٌة

 2 -5عمان والتً عقدت خالل الفترة من  سلطنة فً اإلعالمٌٌن

م بجامعة السلطان قابوس، بمشاركة نخبة من 4102أكتوبر

 اإلعالمٌٌن من مختلف الجهات اإلعالمٌة بالسلطنة، واستهدفت

العاملٌن بالمؤسسات اإلعالمٌة المختلفة وكذلك  حفٌٌنالص

 العاملٌن فً الدوائر اإلعالمٌة بالمؤسسات الحكومٌة والخاصة،

 وخبراء اإلعالم، وزارة من ومسؤولٌن المناهج اإلعالمٌة، على المشرفٌٌن واالتصال اإلعالم وأساتذة

 اإلعالمٌة. التخصصات باتوطال طلبة إلى الجدٌد، باإلضافة اإلعالم فً مختصٌن وباحثٌن

هدفت الحلقة إلى تشخٌص التحدٌات المعرفٌة والمنهجٌة التً تواجه المؤسسات اإلعالمٌة فً ظل انتشار 

تقنٌات اإلعالم الجدٌد بالسلطنة، وبحث سبل مراجعة مناهج الدراسات اإلعالمٌة فً السلطنة لمواكبة 

اإلعالمٌٌن فً مجال استخدام تقنٌات اإلعالم  مستجدات اإلعالم الجدٌد، وكذلك تبادل الخبرات بٌن

 .الجدٌد لدعم الوسائل اإلعالمٌة فً السلطنة

 انهجُخ انىطُُخ رشبرن فٍ أػًبل انىرشخ اإللهًُُخ حىل رىظُف وطبئم اإلػالو انجذَذ 

شاركت اللجنة الوطنٌة العمانٌة للتربٌة والثقافة والعلوم ممثلة 

مال الورشة اإلقلٌمٌة حول بدائرة العالقات واإلعالم فً أع

توظٌف وسائل اإلعالم الجدٌد لمواجهة التطرف الدٌنً 

ونشر ثقافة الحوار والوسطٌة فً المنطقة العربٌة ودول 

م 4102نوفمبر 02 -02 من الساحل اإلفرٌقً خالل الفترة

المنظمة  نظمتها الخرطوم، والتً -فً العاصمة السودانٌة 

لثقافة )اإلٌسٌسكو( بالتعاون مع اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم وا

الورشة والمنعقدة على مدى  هدفتمنظمة الدعوة اإلسالمٌة. 

ثالثة أٌام، إلى التوعٌة بأهمٌة دور وسائل اإلعالم فً 

مواجهة التطرف والغلو، ونشر ثقافة الوسطٌة واالعتدال فً الدول العربٌة ودول الساحل األفرٌقً، 

إلعالمٌة العربٌة واألفرٌقٌة، والتعرٌف بالمتطلبات الفنٌة والمعرفٌة وتبادل الخبرات بٌن المؤسسات ا

 .لتطوٌر البرامج اإلعالمٌة الحوارٌة لمواجهة التطرف والغلو

 

 



 " انذونُخ انًُظًبد أَبو يهزمً" فٍ رشبرن انظهطُخ

 أٌام ملتقى" فً والتعلٌم التربٌة بوزارة ممثلة السلطنة شاركت

 الخلٌج لدول العربً التربٌة مكتب نظمه والذي" الدولٌة المنظمات

 5-2 من الفترة خالل واإلٌسٌسكو األلكسو منظمة مع بالتعاون

  .السعودٌة العربٌة بالمملكة م4102دٌسمبر

 تطوٌر وتحدٌات التربوي االستشراف مناقشة إلى الملتقى هدف

 وتبادل التنسٌق مستوى تعزٌز فً الوطنٌة اللجان ودور، التعلٌم

 المنظمات بٌن العالقات توطٌد إلى الملتقى هدف كما المعلومات،

 التً التحدٌات لمواجهة الخبرات وتبادل بٌنها والتنسٌق الدولٌة،

 .م4121التعلٌم وآفاق العربٌة المنطقة بها تمرُّ 

 

 

 

 

 


