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 م2013لعام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم  أنشطة

 
للجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة االتي قامت بها أهم األنشطة والبرامج  يبرز هذا التقرير

م، في ضوء اختصاصاتها سواء كان ذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية 2013خالل العام  والعلوم

التي تشهدها  واإلقليمية المعنية بالتربية والثقافة والعلوم أو في إطار مبادراتها؛ وذلك للمساهمة في التنمية

وس بن سعيد المعظم السلطنة بكل المجاالت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة السلطان قاب

 حفظه هللا ورعاه.

 :التربوية الأنشطة: أولا

 

 ورشة العمل اإلقليمية حول إطار المتابعة والتقييم لخطط التعليم

نظم مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت بالتعاون مع المركز الوطني للتنمية 

إطار المتابعة والتقييم لخطط التعليم وذلك خالل الفترة من البشرية باألردن ورشة العمل اإلقليمية حول 

، وقد شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليم إلى جانب عدد من الدول 2013مارس  17-21

الشقيقة في هذه الورشة التي هدفت إلى: تحقيق فهم شامل لدور المتابعة والتقييم في التعليم، والقدرة على 

متابعة والتقييم وأساليبه في حاالت واقعية، وزيادة الوعي بأطر متابعة وتقييم التعليم تطبيق نظرية ال

الوطنية والدولية وكيفية انسجام الدول المشاركة مع هذه األطر، وتحسين الفهم حول آفاق دعم الخبرات 

 خاص ببلدهم.وتبادلها بين دول المنطقة، ودعم الدول المشاركة في تحسين إطار المتابعة والتقييم ال

 المنتدى اإلقليمي األول لسياسات المعلمين

شاركت وزارة التربية والتعليم في أعمال المنتدى اإلقليمي األول لسياسات المعلمين  الذي عقد في 

، وذلك بالتعاون مع 2013مارس  21-20أكاديمية الملكة رانيا للمعلمين باألردن خالل الفترة من 

أسيس ألرضية موضوعية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والبنك الدولي، وهدف المنتدى إلى: الت

لمناقشة السياسات المتعلقة بالمعلم العربي وفق منهجية تربط المعرفة بالتطبيق في تطوير السياسات 

والبرامج، واستعراض بعض التجارب الدولية الناجحة في استقطاب الخريجين المتميزين لالنخراط في 

ي في المنطقة العربية، ومناقشة مهنة التدريس، وتشخيص وضع سياسات المعلمين وتطويرهم المهن

حصيلة الدراسات التقييمية الثالث للنظم التربوية في كل من مصر وتونس واألردن مع البنك الدولي 

خاصة من منطلق مدى نجاحها في استقطاب الخريجين المتميزين لمهنة التدريس، ووضع خطة عمل 

سات وفق قاعدة معرفية من خالل إجراء أبحاث لبلورة األدوات والموارد المعرفية الالزمة لتطوير السيا

 .تقييمية
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 ورشة العمل الوطنية حول إطار تحليل وتشخيص نوعية التعليم العام بالسلطنة

نظمت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم ورشة العمل الوطنية حول إطار تحليل 

مايو  23-19منظمة اليونسكو خالل الفترة من ( بالتعاون مع GEQAFوتشخيص نوعية التعليم العام )

بمشاركة العديد من الجهات المعنية بالتعليم في السلطنة، وقد هدفت هذه الورشة الى: تشخيص   2013

أداة تحليلية، وتقييم التعليم في  سلطنة عمان وتحديد التحديات لرسم  15النظام التربوي بأسره من خالل 

ية وضمان المقاربة الشمولية التي يدعمها اإلطار، وتطوير مؤشرات نوع السياسات والحلول لمواجهتها،

، وإجراء مقارنات لتحسين نوعية التعليم، وتحديد مجاالت محددة قد تستلزم وكمية التعليم العام وفعاليته

 فيها مساعدة اليونسكو للمضي قدما، وتوفير الرصد المتواصل للتقدم المحرز في تحسين نوعية التعليم.

 جتماع الخبراء لدول مكتب التربية العربي لدول الخليجا

نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون مع مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية 

ببيروت والمركز اإلقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة اجتماع الخبراء لدول مكتب التربية العربي 

إمارة الشارقة خالل الفترة لدول الخليج إلطالق عملية التقييم الوطني للتعليم للجميع، وعقد االجتماع ب

، وذلك بمشاركة السلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليم، ومن أبرز أهداف 2013يونيو  19-17من 

هذا االجتماع: تقديم ومناقشة المبادئ التوجيهية واإلرشادات الفنية إلعداد التقييم الوطني للتعليم 

ت التعليم للجميع، وعرض الدول للجميع، وعرض بعض المؤشرات األساسية لتقييم إنجازا

لالستراتيجية الوطنية إلطالق التقييم الوطني للتعليم للجميع، وتحديد الحاجيات للمساعدة الفنية إلنجاز 

 التقييم الوطني، وبرمجة األنشطة المرافقة للتقييم الوطني للتعليم للجميع.

 رق الحديثة لتدريس التربية اإلسالميةالدورة التدريبية شبه اإلقليمية لتكوين المكونين في مجال الط

م، الدورة التدريبية شبه 2013يونيو  20-17استضافت جمهورية جيبوتي خالل الفترة من  

اإلقليمية لتكوين المكونين في مجال الطرق الحديثة لتدريس التربية اإلسالمية، والتي نظمتها المنظمة 

ن الدول ثلة بوزارة التربية والتعليم إلى جانب عدد ماإلسالمية للتربية والعلوم وقد شاركت السلطنة مم

، والتي من أبرز أهدافها: تحديث طرائق تدريس التربية اإلسالمية باعتبارها اإلسالمية في هذه الدورة

منبع قيمنا الحضارية الداعية إلى مكارم األخالق، وإبراز دور التربية اإلسالمية في تعزيز القيم اإلنسانية 

تكوين المكونين في مجال التربية اإلسالمية وإكسابهم الخبرات والمهارات الضرورية المشتركة، و

المتطورة في المجال التربوي، والوقوف على معيقات تطوير تدريس التربية اإلسالمية بما يواكب العصر 

صل وفق ثقافة األمة وخصوصياتها، ووضع تصور عملي لالرتقاء بجودة تكوين المكونين، وتشجيع التوا

 بين المهتمين والمختصين في هذا المجال.
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 الدورة األولى لمنتدى األيسيسكو ألطفال العالم اإلسالمي

شاركت وزارة التنمية االجتماعية في الدورة األولى لمنتدى األيسيسكو ألطفال العالم اإلسالمي من 

اإلسالمية للتربية  خالل مشاركة طفلين من السلطنة في أعمال هذا المنتدى، والذي نظمته المنظمة

، ومن أبرز أهداف هذا المنتدى: 2013يونيو  28-24والعلوم والثقافة في المغرب خالل الفترة من 

تعزيز أواصر التضامن بين أطفال العالم اإلسالمي، وترسيخ روح االنتماء الى األمة، وتنمية قيم 

  رأي في جو من االحترام المتبادل.المواطنة والحوار والتواصل والديمقراطية، وقبول االختالف في ال

 

الندوة العلمية التربوية حول "أفضل الممارسات في التخطيط لنجاح تجارب الدمج للطلبة ذوي 

 االحتياجات الخاصة"

شاركت وزارة التربية والتعليم في الندوة العلمية التربوية "أفضل الممارسات في التخطيط لنجاح 

بالشارقة  االحتياجات الخاصة" التي نظمها المركز اإلقليمي للتخطيط التربويتجارب الدمج للطلبة ذوي 

إلى: التعريف بأفضل الممارسات واالستراتيجيات التربوية  والتي هدفت ،2013سبتمبر 19بتاريخ 

والتعليمية من أجل تحسين عملية دمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية من خالل 

ت تطوير برامج تأهيل المعلمين أثناء اإلعداد في كليات التربية، وعرض نماذج عالمية من عرض آليا

 تجارب ناجحة في عملية الدمج لذوي االحتياجات الخاصة.

 الندوة اإلقليمية للتقديم الرسمي لوثيقة)مرجعية كفايات مخططي التربية(

م، الندوة اإلقليمية للتقديم الرسمي 2013أكتوبر 8 -7نظم مكتب اليونسكو بالرباط خالل الفترة من 

، وقد شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليم في هذه قة)مرجعية كفايات مخططي التربية(لوثي

الندوة التي هدفت إلى: تقديم الوثيقة أمام عدد من الخبراء المختصين ومؤسسات إقليمية معنية بالتخطيط 

المانحة والشركاء بغرض مناقشتها، كما هدفت الندوة إلى تقديم ما تم إنجازه من التربوي وبعض الجهات 

 CAP EFAطرف المنظمة لفائدة الدول األعضاء من أدوات أساسية في هذا المجال خصوصا إطار تمويل

، والتعرف على البرامج التي يوفرها المعهد الدولي للتخطيط التربوي بباريس في مجال التخطيط خاصة 

 يتعلق بالتعليم عن بعد.ما 
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منتدى حوار السياسات الدولي السادس لفريق العمل الدولي المعني بالمعلمين من أجل التعليم 

 للجميع

شاركت وزارة التربية والتعليم في منتدى حوار السياسات الدولي السادس لفريق العمل الدولي 

مانة الفريق الدولي في جمهورية الكونغو المعني بالمعلمين من أجل التعليم للجميع، والذي نظمته أ

، ويهدف المنتدى الى زيادة تبادل المعارف حول 2013نوفمبر  29-26الديمقراطية خالل الفترة من 

السياسات والممارسات الحالية وتطوير شراكات جديدة لتعزيز تنفيذ إجراءات ملموسة لصالح سياسات 

من أهمها: إعداد المعلمين)الهياكل والمحتويات والنتائج(، وطنية فعالة. وركز المنتدى على عدة محاور و

وجذب واالحتفاظ بالمعلمين، واإلنصاف، وإدارة المعلمين، وإدارة إعداد المعلمين في سياقات ما بعد 

 النزاعات وما بعد الكوارث.

 المؤتمر الدولي الثاني حول "التخطيط التربوي وتحديات القرن الحادي والعشرين"

م، المؤتمر 2013نوفمبر  28-27ز اإلقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة خالل الفترة من نظم المرك

الدولي الثاني بعنوان )التخطيط التربوي وتحديات القرن الحادي والعشرين(، وقد شاركت السلطنة ممثلة 

ديات والقضايا التي بوزارة التربية والتعليم في هذا المؤتمر الذي تناول العديد من المحاور التي تعالج التح

تواجه التعليم في القرن الحادي والعشرين وهي: القيادة التربوية والتخطيط والتطوير، والتخطيط التربوي 

 والتنمية، والسياسات التعليمية وبناء مجتمع المعرفة والتخطيط.

 منتدى اليونسكو حول تعليم المواطنة العالمية

شاركت وزارة التربية والتعليم ممثلة بدائرة برامج المواطنة في منتدى اليونسكو حول تعليم 

، ومن 2013ديسمبر  4-2المواطنة العالمية، الذي انعقد في العاصمة التايلندية بانكوك خالل الفترة من 

ل الناشئ لتعليم أبرز أهدافه: تبادل الخبرات في مجال السياسات والبحث والممارسات المتصلة بالمجا

المواطنة العالمية بما في ذلك االتجاهات واالبتكارات والنقاشات الحالية، وإيجاد تقدم في مجاالت التفكير 

النظري والمحتوى وقضايا التعريف والقياس وخصائص تعليم المواطنة العالمية، وتحديد اإلجراءات 

قليمية والعالمية، وكذلك آليات وشبكات التعاون الملموسة التي يجب اتخاذها على المستويات المحلية واإل

 والدعم الدولي.

 الحلقة النقاشية حول الدمج في التعليم

بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة )بناء الجسور بين البحث والسياسات 

ة التي نظمتها اليونسكو والممارسات(، شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليم في الحلقة النقاشي

م، وقد هدفت الحلقة النقاشية 2013ديسمبر  3في مقرها بباريس حول الدمج في التعليم، وعقدت بتاريخ 
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إلى تقوية التواصل بين الباحثين وصناع السياسات والمهنيين، وإيجاد أفكار حول كيفية مؤازرة نتائج 

 ق البرامج في مجال الدمج.البحوث بشكل أفضل مع قضايا السياسات العصرية وتطبي

=======================================================

==== 

 المدارس المنتسبة لليونسكو أنشطة

 في رحلة تواصل الثقافات شابة من سبع عشرة دولة عربية وأوروبية  22 حفل استقبال لـ 

الخامس عشر من  فينظمت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، بفندق قصر البستان 

األولى و ،الحادية عشرة افي رحلة تواصل الثقافات في دورتهالمشاركات  حفل استقبال م،2013يناير 

ت(، تم خالل مارك إيفنز المؤسس والمشرف على مبادرة )مشروع تواصل الثقافابحضور م، 2013للعام 

ية )سلطنة الحفل تكريم اثنتين وعشرين شابة مشاركة في هذه الرحلة من سبع عشرة دولة عربية وأوروب

واألردن، والمغرب، والعراق، وإيران، وكرواتيا، والمملكة المتحدة، واسبانيا،  عمان، ولبنان، واليمن،

لوفينيا( حيث قطعت المشاركات في الرحلة ورومانيا، وبولندا، واندورا، وألمانيا، وهولندا، وفنلندا، وس

كيلومتر في ربوع رمال الشرقية ركوبا  100، مسافة م2013شهر يناير من  15لغاية  11التي بدأت منذ 

ً على األقدام تارة أخرى، وتخللت الرحلة العديد من األنشطة التي تهدف إلى  على الجمال تارة، ومشيا

 .، وإكسابهن مهارات التواصل والحوار والعمل ضمن الفريق الواحدتحديد القيم المشتركة بين المشاركات

مشروع "تواصل الثقافات" والذي تنفذه اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم ويعتبر 

ً بالتعاون مع مؤسسة "تواصل الثقافات" من خالل تنظيم رحالت للشباب والشابات من الدول  سنويا

من أهم مبادرات الشباب التي تدعمها اللجنة، حيث تهدف هذه الرحالت إلى إتاحة العربية والغربية 

الفرصة للشباب لاللتقاء وجها لوجه والتحاور فيما بينهم، مما يسهم في دعم التنوع الثقافي بين الدول 

 .واكتساب مهارات التواصل والحوار مع اآلخر

 ة لليونسكو ونظيراتها الكويتيةتبادل الخبرات بين طالب المدارس العمانية المنتسب 

تفعيال لتوصيات اجتماع الدورة الخامسة للجنة العمانية الكويتية المشتركة، التي تضمنت تبادل 

في إطار برامج اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم ممثلة بقسم زيارات الوفود الطالبية؛ و

يد الستين إلنشاء شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو على مستوى المدارس المنتسبة لليونسكو لالحتفاء بالع

في الثامن من  ا( فرد21قام وفد طالبي كويتي من المدارس الكويتية المنتسبة لليونسكو مكون من ) ؛العالم

م، بزيارة للسلطنة استمرت لمدة خمسة أيام وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الطلبة، 2013مارس 

لى أنشطة المدارس العمانية المنتسبة لليونسكو، وقد أعدت اللجنة الوطنية العمانية والتعرف عن قرب ع

القيام بزيارة إلى بعض  د الزائر خالل فترة زيارته؛ تضمنللتربية والثقافة والعلوم برنامجا حافال للوف



6 
 

ألدب للتعليم ما المدارس المنتسبة لليونسكو ومنها مدرستي شاطئ القرم للتعليم ما بعد األساسي، ودوحة ا

تقديم عرض مرئي عن المدارس العمانية المنتسبة لليونسكو بعد األساسي، ومدرسة األمل للصم، وتم 

"ثقافة تي عمل حول "الوعي المعلوماتي" وحلقتنفيذ كما تم وأهم أنشطتها وجهودها لتحقيق أهدافها، 

مأكوالت الشعبية والحرف اليدوية على األزياء العمانية وال الزائر ، وتعرف الوفدالحوار والسالم"

من خالل أنشطة المدارس التي قام الوفد بزيارتها، وتضمن برنامج  وغيرها من كنوز التراث العماني

عين  :الزيارة أيضا القيام برحلة بحرية، وجوالت في عدد من المرافق السياحية والتراثية والثقافية ومنها

وسوق مطرح بمحافظة  ،ية الرستاق، ودار األوبرا السلطانيةوقلعة الحزم بوال ،وفلج الميسر ،الثوارة

 مسقط.

 

 السلطنة يزرن  .. خمس معلمات من مملكة الدنماركمشروع التوأمة  في إطار 

زيارة للسلطنة خالل ب ،( معلمات5وفد من المدارس الدنماركية المنتسبة لليونسكو مكون من ) قام

وذلك في إطار برامج اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم  ؛م2013مارس  21-16الفترة من 

ممثلة بقسم المدارس المنتسبة لليونسكو لالحتفاء بالعيد الستين إلنشاء شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو 

 لكةممعلى مستوى العالم، وتفعيال لمشروع التوأمة القائم بين المدارس المنتسبة في كل من السلطنة و

 الدنمارك، وكذلك مبادرة الحوار العربي األوروبي للجان الوطنية.

الزيارة إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المدارس العمانية والدنماركية  تهدف

المنضوية ضمن مشروع التوأمة وبحث آفاق التعاون المستقبلية في إطار هذا المشروع، وكذلك التعرف 

عدد في  بجوالتالقيام  برنامج الزيارة تضمن وقدريخية والحضارية والتربوية للسلطنة، على المعالم التا

وقام الوفد بزيارة  بكل من محافظات الظاهرة والداخلية ومسقط. من المدارس العمانية المنتسبة لليونسكو

قائمة التراث لبعض المرافق السياحية والثقافية والتراثية ومنها: موقع "بات" األثري المسجل في 

متحف بيت الزبير، وقلعة بهال، وفلج ألكبر، ودار األوبرا السلطانية والعالمي، وجامع السلطان قابوس ا

 دارس، وسوق نزوى، وسوق مطرح.

___________________________________________________________________ 

 ثانيا: الأنشطة الثقافية

 
 "تحديات بناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير الماديحول "السلطنة تشارك في ورشة عمل 

واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في  ،وزارة التراث والثقافةب السلطنة ممثلة شاركت

"تحديات بناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي" المنعقدة في الدوحة خالل  عملالورشة 
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والمنظمة  ،شارك في الورشة عدد من الخبراء من منظمة اليونسكوم، و17/1/2013-14من الفترة 

الدول العربية في مجال التراث الثقافي غير من وعدد من المختصين  ،العربية للتربية والثقافة والعلوم

 ،الماديناقشت الورشة األهداف والمفاهيم األساسية التفاقية صون التراث الثقافي غير قد المادي، و

آفاق التعاون العربي في مجال تنفيذ اتفاقية و ،اللتزامات الوطنية للدول األطراف وآليات التعاون الدوليوا

 صون التراث الثقافي العربي غير المادي.

 مشروع بالممتلكات الثقافيةالتجار غير وطنية حول مكافحة اإل عمل ورشة

 عمل ورشةم 5/2/2013-3خالل الفترة من نظمت وزارة التراث والثقافة بالتعاون مع اليونسكو  

من المواضيع من  االورشة عددناقشت مشروع بالممتلكات الثقافية، الغير  تجاروطنية حول مكافحة اإل

صلية أو ردها في حالة دور اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بالدها األ بينها:

كل دور و ،قواعد وإجراءات منظمة اليونسكو الخاصة بالوساطة والمصالحةو ،االستيالء غير المشروع

الممتلكات بتجار غير المشروع في مكافحة اإل والبوليس الدولي )اإلنتربول( الجمعيات غير الحكومية من

تمرين عملي الستيفاء استمارة هوية كل قطعة أثرية  مع تنفيذ ،أهمية السجالت والقوائم الوطنية، والثقافية

 .ألغراض القائمة األساسية للممتلكات الثقافية

 الدورة التدريبية اإلقليمية لتدريب مدربين معتمدين في بناء مهارات ثقافة الحوار والسالم 

 20-16خالل الفترة من  مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلومب استضافت السلطنة ممثلة

 ،مهارات ثقافة الحوار والسالمبناء مدربين معتمدين في  لتدريبالدورة التدريبية اإلقليمية م، 2013فبراير

ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني،  ،وذلك بالتعاون مع مكتب اليونسكو اإلقليمي ببيروت

 .قافة والعلوموبالتنسيق مع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والث

ودية، مصر، والسعسلطنة عمان، وعربية هي:  ة( دول11) من( متدربا 36) شارك في الدورة 

إلى إكساب ت وفلسطين، والبحرين، واليمن، والسودان، وتونس، وهدف واألردن، والعراق، ولبنان،

قافة الحوار في ونشر ث المشاركين المهارة في الحوار والتواصل الفعال مع اآلخرين لتحقيق التعايش

المجتمعات العربية من خالل البرامج التدريبية، وبناء شبكة من المدربين العرب لديهم المؤهالت لتدريب 

 اآلخرين على القضايا المتعلقة بثقافة الحوار والسالم.

تضمن برنامج الدورة أربع وحدات تدريبية تم تقديمها على مدار خمسة أيام متوالية  على أيدي 

متخصصين من مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، حول مفهوم الحوار، وأهميته، وفاعلية مدربين 

تحقيق التعايش، ومفاهيم اإلنصات الفعال، والحديث الفعال، وأخالق الحوار وآدابه، وكيفية التعامل مع 

اعلية لتحقيق االختالف، واستراتيجيات حل النزاع، كما تضمن البرنامج أنشطة تطبيقية، وعملية، وتف

 أهداف الدورة.
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 ورشة عمل إلعداد الملف المشترك بين السلطنة واإلمارات حول تسجيل فن "العيالة"

ورشة  ،م2013مارس  18-17العين بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من  عقدت بمدينة

 بغرضعمل الخاصة بإعداد الملف الدولي المشترك بين السلطنة ودولة اإلمارات العربية المتحدة ال

 .مادي للبشريةالالثقافي غير لصون التراث  تسجيل فن )العيالة( في القائمة الدولية

ية واللجنة الوطنية العمانية للترب ,وزارة التراث والثقافةوقد مثل السلطنة في هذه الورشة وفد من  

 المطلوبة للملفوالمعايير من خالل هذه الورشة إلى استيفاء الشروط  انسعى البلديوالثقافة والعلوم، حيث 

والمحددة من قبل اليونسكو؛ بهدف إدراج فن )العيالة( الذي تشتهر به البلدان في القائمة الدولية للتراث 

 الثقافي غير المادي.

  في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافياألطراف  اجتماع الدورة الرابعة لمؤتمر

لمؤتمر م اجتماع الدورة الرابعة 2013يونيو  14-11عقد بمقر اليونسكو بباريس خالل الفترة من 

، ومثل السلطنة في هذا االجتماع وفد من األطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

وزارة التراث والثقافة، واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، حيث تضمن جدول أعمال 

االجتماع استعراض تقرير اللجنة المعنية باالتفاقية عن أنشطتها وقراراتها، وتقرير األمانة العامة عن 

(، كما تم عرض IFCDانة العامة بشأن الصندوق الدولي للتنوع الثقافي )أنشطتها السابقة، وتقرير األم

خالصة تحليلية للتقارير الدورية للدول األطراف لألربع سنوات األولى من االتفاقية، وتم التشاور 

قية، من االتفاقية، والموافقة على المبادئ التوجيهية التشغيلية لتنفيذ االتفا 21والتنسيق الدولي بشأن المادة 

 وكذلك انتخاب أعضاء اللجنة المعنية باالتفاقية.

 المهرجان الدولي الرابع للتراث الثقافي غير المادي

واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في  ،شاركت الهيئة العامة للصناعات الحرفية

-14 من  دو بالصين خالل الفترةفي شينغ الذي عقدالمهرجان الدولي الرابع للتراث الثقافي غير المادي 

بمناسبة االحتفال بالذكرى العاشرة إلعالن اتفاقية صون التراث  والذي جاء تنظيمه م2013يونيو  16

الثقافي غير المادي حيث شارك فيه عدد من الخبراء والمهتمين في هذا المجال من الدول العربية 

السلطنة ورقة عمل حول تجربتها في  ت خاللها، وعلى هامش المهرجان أقيمت ورشة عمل قدمواألجنبية

الهيئة العامة  -بعنوان "التراث الثقافي غير المادي في سلطنة عمان ماديالمجال التراث الثقافي غير 

استعراض تاريخ صياغة اإلعالن عن اتفاقية صون التراث الثقافي  كما تم -للصناعات الحرفية نموذجا

نشر الوعي حول أهمية االتفاقية و ث التحديات المتعلقة بتنفيذ االتفاقية،، وتبادل الخبرات، وبحغير المادي

 التراث الثقافي غير المادي.وضمان التطور السليم لعملية صون 

 السلطنة تشارك في االجتماع الرابع للجنة التراث في العالم اإلسالمي بصنعاء
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الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة واللجنة 

، 2013نوفمبر  7-5االجتماع الرابع للجنة التراث في العالم اإلسالمي المنعقد في صنعاء خالل الفترة 

: تسجيل عدد من مواقع التراث المادي ضمن قائمة جتماع بعدد من التوصيات من أهمهاوقد خرج اال

 ديم الدعم المالي للمساهمة في صيانة بعض المواقع التراثية. وتق التراث في العالم اإلسالمي،

  

 "الحوار العربي األوروبي: قيمنا المشتركة "مؤتمرالسلطنة تشارك في 

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليم واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في 

-25ة خالل الفترة " المنعقد في مدينة الجارف البرتغاليالحوار العربي األوروبي: قيمنا المشتركة "مؤتمر

تنفيذ إحدى التوصيات الواردة في مؤتمر فينّا بشأن تطوير  هدف المؤتمر إلى. وقد 2013نوفمبر  26

مل مصغر إلعداد أدوات تعليمية تستهدف تعزيز القيم المشتركة، كما خلص المؤتمر إلى تشكيل فريق ع

 .2014مسودة األداة التعليمية المطلوبة على أن تعرض على األعضاء خالل اجتماع الفريق المقبل عام 

 اجتماع الدورة الثامنة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي

ية والثقافة والعلوم في شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة واللجنة الوطنية العمانية للترب

اجتماع الدورة الثامنة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة في باكو 

، وتم خالل هذا االجتماع مناقشة البنود المدرجة 7/12/2013-2بجمهورية أذربيجان خالل الفترة من 

ول تطبيق االتفاقية وحول الوضع الحالي تقارير الدول األعضاء ح :على جدول األعمال ومن بينها

للعناصر على قائمة التراث الثقافي غير المادي، حيث قدمت السلطنة  تقريرها أسوة بالدول األعضاء 

، كما تم تسجيل عدد من الملفات لعدد من الدول في لتزامها بمبادئ وميثاق االتفاقيةمؤكدة من خالله على ا

 هذه  القائمة.

 أشكال تنوع  تفاقية حماية وتعزيزال للجنة الدولية الحكومية السابعةلدورة العادية اجتماعات ا

 التعبير الثقافي

شاركت  السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في  

التعبير  أشكال تنوع  حماية وتعزيز تفاقيةال للجنة الدولية الحكومية السابعةلدورة العادية اجتماعات ا

 م.2013من شهر ديسمبر  13وحتى  10، المنعقدة بمقّر اليونسكو بباريس خالل الفترة من الثقافي

، وكذلك أعمال اللجنة بشأن تنفيذ المادة األخيرةسنوات األربع الدورية للتقارير ال ودرست اللجنة 

الدولي للتنوع الثقافي ابة الداخلية فيما يتعلق بالصندوق توصيات دائرة الرق ، إلى جانبمن االتفاقية 21
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(IFCD) ، ،ونتائج استراتيجية التصديق على االتفاقية بين فضال عن تقرير اللجنة عن أنشطتها وقراراتها

. كما قامت اللجنة بإجراء مناقشات أولية بشأن التقنيات الرقمية وتأثيرها على 2013و 2010عامي 

 دور خدمة البّث العامة في تحقيق أهداف االتفاقية.االتفاقية، وكذلك 

 (2014 - 2009متابعة تنفيذ وتقييم الخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان )

بدعوة من األمانة العامة لجامعة الدول العربية )إدارة حقوق اإلنسان( شاركت اللجنة الوطنية 

العمانية للتربية والثقافة والعلوم في االجتماع الثامن لفريق الخبراء الحكوميين العرب، وذلك خالل الفترة 

ية على حقوق اإلنسان م، بهدف متابعة تنفيذ وتقييم الخطة العربية للترب2013ديسمبر  19- 15من 

 دولة عربية من بينها السلطنة.  12(، وبحضور ممثلين من 2014 - 2009)

الواردة من الدول األعضاء بهدف دعم  2013تم خالل االجتماع مناقشة التقارير الدورية للعام 

وتم إعداد وتعزيز وتشجيع الدول على متابعة تنفيذ محتويات الخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان، 

تقرير شامل يتضمن المنجزات والصعوبات في تنفيذ الخطة بناًء على التقارير الواردة من الدول 

 األعضاء. 

: تنفيذ برامج وورش عمل لتدريب المدربين على لتوصيات التي خلص إليها االجتماعومن أبرز ا

قليمية والدولية ذات الصلة، حقوق اإلنسان بإشراف األمانة العامة بالتعاون مع الجهات الوطنية واإل

وتفعيل التعاون مع الخبراء العرب والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية في مجال التربية على حقوق 

اإلنسان، وإعداد أدلة ووثائق وحقائب وأدوات متخصصة لمختلف الجهات والمجاالت المتعلقة بالخطة، 

كترونية من إصداراتها وتجاربها في مجال التربية على وحث الدول على موافاة األمانة العامة بنسخ ال

 حقوق اإلنسان لتعميمها على الدول األعضاء.

 االحتفال بأيام األلكسو واليوم العالمي للغة العربية

اللغوي بوزارة التربية  تطوير األداء والعلوم، ولجنة والثقافة للتربية العمانية الوطنية نظمت اللجنة

و والنهوض كسم، فعالية "االحتفال بأيام األل2013ديسمبر  18االربعاء الموافق  والتعليم؛ صباح يوم

باللغة العربية" وذلك تحت رعاية سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم 

 عدالمسا العام الباري القدسي المدير عبد الدكتور محمد للشؤون اإلدارية والمالية، بمشاركة األستاذ

الفعالية إلى تعزيز أوجه التعاون بين السلطنة  و(، وهدفتوالعلوم)األلكس للتربية والثقافة العربية للمنظمة

واأللكسو في مجاالت التربية والثقافة والعلوم، وإبراز اإلنتاج الفكري لأللكسو للجهات المستهدفة، 

والثقافة والعلوم للجهات ذات العالقة والتعريف بدور األلكسو وبرامجها ومشاريعها في مجاالت التربية 

بالسلطنة، والتركيز على "مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة" الذي تشرف عليه 

األلكسو، بجانب مشاركة دول العالم في االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، والتعريف بدور وزارة 

 تعليمها وتعلمها، ودور اإلعالم في سبيل النهوض باللغة العربية.التربية والتعليم في مجال النهوض ب
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 البرنامج

حيث أقيمت  كبيرة؛ وعملية علمية قيمة وذات وفريدة فاعلة تكون بأن االحتفالية لهذه التخطيط تم 

 بها، للنهوض ودور اإلعالم والتربية العربية اللغة حول تتمحور عمل ثالث أوراق ندوة اشتملت على

 في اإلعالم دور على يركز 2013للعام  العربية للغة العالمي اليوم الحتفاالت الرئيس المحور حيث أن

  المعّمق. العلمي بالطرح العمل أوراق وتتسم العربية، اللغة إضعاف أو تقوية

وتضمن برنامج االحتفالية أيضا؛ معرضا ضم مجموعة كبيرة من إصدارات األلكسو ومنها: 

النشرات، والكتيبات التي توثق المشاريع الكبرى للمنظمة ومنها مشروع النهوض الدوريات، والكتب، و

باللغة العربية، كما احتوى المعرض على مجموعة واسعة من إصدارات اللجنة الوطنية العمانية للتربية 

 والثقافة والعلوم.

واستهدفت الفعالية أعضاء اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وأعضاء لجنة تطوير 

األداء اللغوي، والجهات ذات العالقة بالتربية والثقافة والعلوم واالتصال والمعلومات من مؤسسات 

بوزارة التربية والتعليم، حكومية، وأهلية، وخاصة، والمشرفين والمعلمين المعنيين بتعليم اللغة العربية 

 واألكاديميين والمهتمين باألدب واللغة العربية.  

 الدورة التدريبية المتقدمة حول "أسس تحقيق النصوص )مكمالت النصوص("

نفذ معهد المخطوطات العربية بالقاهرة  التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خالل الفترة 

، دورة تدريبية متقدمة بعنوان "أسس تحقيق النصوص )مكمالت م2013ديسمبر  26-22من 

النصوص("، وقد حضر الدورة ممثلون من عدة دول عربية من بينها السلطنة، وتم خالل أربعة أيام 

تدريبية كاملة تقديم جميع المحتويات المعرفية لألسس العامة في تحقيق النصوص على شكل محاضرات 

خصصين  في مجال التحقيق كان له األثر الكبير في إثراء برنامج الدورة ؛ نظرية ألقاها نخبة من المت

بينما تم تخصيص اليوم الخامس واألخير  للتدريب العملي على مهارات تحقيق النصوص والتعامل مع 

ً على الدورة  ً شيقا الكتاب المحقَق من حيث استكمال جميع المتطلبات بالشكل النهائي؛ مما أضفى أسلوبا

 ها من الطابع النظري التقليدي إلى التطبيق.وأخرج

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثالثا: الأنشطة العلمية
 ، واليوم العالمي للمياه2013االحتفاء بالسنة الدولية للتعاون من أجل المياه 
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نظمت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم عدد من الفعاليات في إطار مشاركتها 

يحتفل ، واليوم العالمي للمياه الذي 2013المجتمع الدولي لالحتفاء بالسنة الدولية للتعاون من أجل المياه 

 به العالم في الثاني والعشرين من مارس من كل عام.

 اليوم المفتوح

 22حيث ساهمت اللجنة في تنفيذ اليوم المفتوح في مسقط سيتي سنتر بمناسبة اليوم العالمي للمياه 

مارس، وذلك بالتعاون مع وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه، وجاءت فكرة تنظيمه في مركز مسقط 

سنتر التجاري للخروج عن الروتين العادي في مجال التوعية، واستقطاب شرائح المجتمع المختلفة  سيتي

بمن فيهم األطفال والنساء، وكذلك المقيمين بالسلطنة من غير العمانيين، وتضمن برنامج اليوم المفتوح 

بالمياه، ومسابقات للرسم،  الذي لقي إقباال كبيرا من رواد المركز مسابقات لألطفال عبارة عن أسئلة تتعلق

 ومعلومات شيقة حول المياه يتم تقديمها بطريقة سهلة االستيعاب بالنسبة لألطفال.

 ندوة طالبية

م، ندوة طالبية بالتعاون مع المديرية العامة 2013كما أقامت اللجنة في السابع والعشرين من مارس 

للتعليم األساسي، وتضمنت  مدرسة أبو عبيدة للبنين للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية، واستضافت الندوة

أربع أوراق عمل: األولى للتعريف بالسنة الدولية للتعاون من أجل المياه وأهدافها واهتمام اليونسكو 

بقضايا المياه، والورقة الثانية عن نظام األفالج في سلطنة عمان، والورقة الثالثة عن مشروع الحصر 

تم كما  ة، والورقة الرابعة عن األفالج العمانية المدرجة في قائمة التراث العالمي،الوطني لألفالج العماني

تنظيم مسابقات في الرسم في حديقة فلج دارس لكون هذا الفلج من ضمن األفالج  على هامش الندوة

 وشاركت في المسابقة مدرسة نزوى ،العالمية والمدرجة في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو

وقد خرج الطالب  ،ومدرسة الحوراء للتعليم األساسي ،ومدرسة العين للتعليم األساسي ،للتعليم األساسي

 المياه.برسومات معبرة للحفاظ على المياه وبث رسائل توعوية للمجتمع للحفاظ على 

 رحلة علمية

التابعة لها بمدينة ونظمت اللجنة رحلة علمية طالبية إلى "حيا للمياه"، وإلى البحيرات االصطناعية 

م، وتعتبر "حيا للمياه" شركة حكومية تعمل في مجال 2013مايو 22-21باألنصب، وذلك خالل الفترة من

( طالبا من مدرسة ابن النفيس للتعليم األساسي، 20إعادة استخدام المياه في محافظة مسقط، وشارك فيها )

طرق ومراحل معالجة المياه وإعادة لشركة، وعريفية عن آلية العمل باوتضمن برنامج الرحلة محاضرة ت

استخدامها في أغراض الري، وكيفية تصنيع السماد من مياه الصرف الصحي، وعملية التخلص من 

، بعد ذلك توجه المشاركين إلى البحيرات في مختلف المرافق التابعة للشركةالمخلفات، كما تجول الطالب 

الذي تزخر به البحيرات االصطناعية، حيث تُعد تلك االصطناعية، واطلعوا على التنوع الحيوي 

 البحيرات موئال وموقعا للعديد من أنواع الطيور.
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 دورة تدريبية إلعداد مدرب الروبوت التعليمي 
 

نظمت اللجنة الوطنية بالتعاون مع المديرية العامة لتقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم خالل 

مدرب الروبوت  التدريبية إلعداد دورةم، بفندق مجان بمحافظة مسقط؛ ال2013إبريل  17-13الفترة من 

ونفذ المحافظات التعليمية بالسلطنة،  بمختلفمن المعلمين والمعلمات  امتدرب( 26) لعدد وذلك، التعليمي

وحدة الروبوت والهندسة بالمركز الوطني للروبوت التابع لمركز اليوبيل للتميز التربوي  مدير الدورة

 36تدرب خاللها وفبراير الماضي، أقيمت في استكماال لدورة تأسيسية سابقة وتعد هذه الدورة  األردنب

من المعلمين والمعلمات. ويأتي اهتمام اللجنة الوطنية بموضوع الروبوت من منطلق مساهمتها في  امتدرب

البتكارية للطلبة، حيث تأهيل الكوادر المتخصصة في المجاالت التي تهدف إبراز المهارات والقدرات ا

من المتوقع أن يبادر المتدربون في المرحلة القادمة بتأسيس جماعات أو فرق من الطلبة للروبوت في 

حيث من المتوقع مشاركتهم  الروبوت، مدارسهم، ويقوموا بتدريبهم على أسس تصميم وبناء وبرمجة 

 فيما بعد في تصفيات مسابقة وطنية للروبوت تنظمها الوزارة.

 تونسبالسلطنة تشارك في ورشة العمل اإلقليمية حول إدارة الموارد المائية في الدساتير العربية 

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه في ورشة العمل اإلقليمية حول إدارة 

المجلس العربي للمياه، وذلك الموارد المائية في الدساتير العربية التي نظمتها )األلكسو(، بالتعاون مع 

 م .2013مايو 28 - 27بالجمهورية التونسية خالل الفترة من 

وتطرقت الورشة إلى عدد من المحاور من أهمها: تقييم عام لوضع الموارد المائية في الدساتير 

الموارد العربية، ووضع رؤية دستورية مستقبلية لتعزيز دور المؤسسات متعددة القطاعات المتعلقة بإدارة 

المائية، وإدراج أهداف التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية، وتطوير وتفعيل دور المجتمعات األهلية 

                                   ة.في إدارة الموارد المائية في الدساتير العربي

 طر الكوارث الطبيعية" اخم"الندوة الدولية حول الحد من  اللجنة الوطنية تنظم

في بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس ممثلة نظمت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم 

"الندوة الدولية حول الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية" ، قسم الجغرافيا بكلية اآلداب والعلوم االجتماعية

تنظيم الندوة تزامنا مع احتفاالت العالم  باليوم الدولي  اءجوم، 2013أكتوبر  29-28وذلك في الفترة من 

وتأتي احتفاالت هذا العام كتوبر من كل عام، أللحد من الكوارث الطبيعية الذي يحتفل به العالم في شهر 

 ."العيش مع اإلعاقة والكوارث"تحت شعار 

الطبيعية و سبل تعبئة إلى تعزيز الوعي واإلدراك بالمخاطر الناتجة عن الكوارث  هدفت الندوة

ناء الكوارث، الموارد الوطنية والدولية، ولفت االنتباه إلى المعاقين وأخذ خصوصيتهم في الحسبان أث

األولويات في العمل على المستوى الدولي واإلقليمي والوطني لكفالة تنفيذ وتحديد االتجاهات و
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بادل الخبرات واالستفادة من الممارسات االستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وت

 الجيدة في مجال مبادرات الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية في العالم.

خبراء محليين وخارجيين ألقاها ( ورقة عمل على مدار يومين 17)وتم خالل الندوة مناقشة 

دارة(، واإل حول أربعة محاور رئيسية وهي: الكوارث الطبيعية )االستعداد واالستجابة وتركزت

والتغيرات المناخية وعالقتها بالكوارث الطبيعية، ودور التعليم وتوعية السكان في التخفيف من أثر  

الندوة بعض العاملين في  واستهدفتإدارة الكوارث. ، ونظم اإلنذار المبكر المتعدد والكوارث الطبيعية

والمتخصصين من القطاعين العام الحقل التربوي وطلبة الجامعات والكليات الخاصة واإلعالميين 

 والخاص وبعض الجمعيات األهلية والمدنية.

قليمية حول تحديات البيئة وأثرها على التنمية والرعاية الصحية إلا شبهالندوة السلطنة تشارك في 

 بالرباطفي المنطقة العربية 

قليمية حول إلشبه اشاركت السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية في أعمال الندوة 

نظمتها )األيسيسكو( التي وتحديات البيئة وأثرها على التنمية والرعاية الصحية في المنطقة العربية، 

 .بالرباط، المملكة المغربية 2013ديسمبر  14 – 13خالل الفترة من 

لتغيرات هدفت الندوة إلى جمع نخبة من الخبراء والمختصين لتبادل المعلومات حول قضايا البيئة وا

ثرها على التنمية والرعاية الصحية في الدول العربية، وتحديد المشكالت البيئية وأثرها على أالمناخية و

وتعزيز انخراط الدول  ،يجاد صيغة مثلى لتوعية المواطنينإ إلىالخدمات الصحية، كما هدفت أيضا 

واقتراح حلول نابعة من الموروث  العربية في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة اإلشكاليات البيئية

 الثقافي والحضاري لألمة االسالمية.  

 .المؤتمر العربي الثاني لعلوم الروبوت والذكاء االصطناعي، المملكة األردنية الهاشمية

في أعمال المؤتمر العربي الثاني لعلوم  اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلومشاركت 

الفترة األردنية الهاشمية في  بالمملكةاالصطناعي الذي نظمته الجمعية العربية للروبوت  الروبوت والذكاء

وجاء المؤتمر هذا العام تحت عنوان "نحو صناعة عربية مميزة في مجال  م،2013ديسمبر  16-14من 

كاء نشر الوعي المعرفي بعلم الروبوت والذ المؤتمر من أبرز أهدافوالروبوت والذكاء االصطناعي"، 

 ،ودوره في التقدم العلمي والتكنولوجي، إلى جانب تبادل الخبرات العربية والعالمية االصطناعي

على التجارب الناجحة في هذا المجال، مع بحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة وتشجيع  واالطالع

 المبادرات العربية الواعدة. 

الدعوة إلى إنشاء أكاديمية عربية متخصصة  وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات ومن أبرزها:

تكون مضلة لكل العرب تعمل على استقطاب الخبرات العربية من علماء ومختصين في مجال الروبوت 
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والذكاء االصطناعي لتأصيل االهتمام بهذا الجانب في الوطن العربي وتيسير تدريس تخصصاته، 

 جال الروبوت.والتعاون من أجل النهوض بصناعة عربية رائدة في م

__________________________________________________________________ 

 رابعا: أنشطة الاتصال والمعلومات

 

 
 اللجنة الوطنية العمانية تطلق حملة وطنية للوعي المعلوماتي 

بأهمية في إطار جهود اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في  تعزيز ونشر الوعي 

 حملتها الوطنية للوعي المعلوماتي، 2013التعامل اآلمن مع التكنولوجيا، أطلقت اللجنة في شهر يناير

، إبراز أهمية المعلومات في تنمية المجتمعتعزيز الوعي المعلوماتي، و إلى وتهدف اللجنة من خاللها

درات في التعامل اآلمن مع ، وتنمية القلكترونيفي إنتاج المحتوى اإل تشجيع اإلبداع واالبتكارو

 .تعزيز السلطة الذاتية لدى أفراد المجتمع عند التعامل مع التكنولوجياوكذلك  التكنولوجيا،

وتسعى اللجنة من خالل جملة من األنشطة واألساليب التوعوية ومن بينها تصميم برنامج إلكتروني  

والبوسترات، والمسابقات، توعوي، ونشر اإلعالنات التوعوية، وطباعة وتوزيع الملصقات، 

والمعارض، والندوات، والمحاضرات، وورش العمل، وتوظيف وسائل اإلعالم المختلفة إلى تحقيق 

أهداف هذه الحملة، وتمكين األفراد في المجتمع العماني من امتالك مهارة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة 

ات المسقاة من وسائل االتصال الحديثة. وسيقام بأسلوب راق ومسؤول، والقدرة على تقييم ونقد المعلوم

 في ختام هذه الحملة أسبوع الوعي المعلوماتي الذي سيتضمن إقامة ندوة إقليمية حول الوعي المعلوماتي.

 

 اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم تحتفي بمناسبة اليوم العالمي لإلذاعة

لتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون احتفت اللجنة الوطنية العمانية ل

من كل عام، حيث  2013بمناسبة اليوم العالمي لإلذاعة الذي يحتفل به العالم في الثالث عشر من فبراير 

ر فبراي 13م، أن يوم 2011نوفمبر 3أعلن المؤتمر العام لليونسكو في جلسته السادسة والثالثون بتاريخ 

هو يوم اإلذاعة العالمي، وقد تم اختيار هذا التاريخ كونه اليوم الذي تم فيه تدشين إذاعة األمم المتحدة عام 

 م.1946

وقد أقيمت "سهرة إذاعية " بهذه المناسبة؛ وهي عبارة عن ندوة مشتركة مع إذاعة المملكة العربية 

ف البرنامج اإلذاعي "صباح الخير يا السعودية تتحدث عن اإلذاعة ودورها وإسهاماتها، كما استضا

بالدي" في صبيحة يوم المناسبة أحد المختصين باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم للحديث 

عن هذه المناسبة العالمية، وبثت إذاعة سلطنة عمان مساء اليوم نفسه برنامج مفتوح يتضمن لقاءات مع 
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ذاعات الحكومية والخاصة مع مشاركات المستمعين، وكذلك "سهرة اإلعالميين القدامى ومسؤولي اإل

إذاعية" مسجلة عن اإلعالمي عبدهللا الطائي. وخصصت حلقة من البرنامج اإلذاعي "واحة األطفال" 

الذي يبث في الساعة العاشرة صباحا للحديث عن هذه المناسبة وقدمها مجموعة من األطفال. كما قامت 

 .ذاعية للترويج عن هذه المناسبة والتعريف بها وذلك قبل النشرات اإلخباريةاإلذاعة ببث شعارات إ

 10اجتماع متابعة توصيات مؤتمر القمة العالمية لمجتمع لمعلومات+

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة لتقنية المعلومات في اجتماع متابعة 

بعنوان " نحو مجتمعات معرفية من أجل السالم   10توصيات مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات+

ولي لالتصاالت، ومؤتمر األمم والتنمية المستدامة" والذي أقامته منظمة اليونسكو بالتعاون مع االتحاد الد

 25المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالعاصمة الفرنسية باريس خالل الفترة من 

م، والذي يأتي عقده في إطار متابعة منظمة اليونسكو لتوصيات مؤتمر القمة  2013فبراير  27إلى 

، 2015لجديدة لمجتمعات المعرفة المستدامة للفترة ما بعد العالمية لمجتمع المعلومات، وتحديد الرؤى ا

بهدف  وضع رؤية جديدة لمجتمعات المعرفة من أجل السالم والتنمية المستدامة  من خالل تحليل 

التحوالت، والتطورات في مجال انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتأثيرها على مختلف نواحي 

دية، والسلوكية، والبيئية، وغيرها، وسعي منظمو المؤتمر إلى تحليل تلك الحياة االجتماعية، واالقتصا

 .التحوالت ودراستها، ووضع الخطة اإلنمائية

  الدولي الثامن عشر للكتاب  مسقطاللجنة الوطنية تشارك في معرض 

عشر الثامن اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في معرض مسقط الدولي  شاركت

وجاءت  ،م2013من شهر مارس الثامنوحتى  م،2013فبراير  27الفترة من  وذلك خاللللكتاب 

وتعريفه بالمفاهيم الدولية وما يُنتج من دراسات  ،لتواصل مع الجمهورجهود اللجنة ل في إطارالمشاركة 

 .دولية وبحوث عالمية حول مختلف القضايا ذات العالقة بالتربية والثقافة والعلوم

والعربية حديثة  ،واإلقليمية ،مشاركة هذا العام من حيث الكم من اإلصدارات العالمية تميزتو

والتي تم  الصادرة عن المنظمات التي تتعامل معها اللجنة )اليونسكو، واأللكسو، واأليسيسكو( الطباعة

رات الحصول على بعض هذه اإلصداوقد أتيح للزائرين فرصة  عرضها في الركن المخصص للجنة،

كما تم عرض اإلصدارات الخاصة  في األعوام السابقة، االطالعأن كانت مقصورة على  مجانا بعد

باللجنة والمتضمنة ألحدث التقارير المتعلقة بقضايا التربية والثقافة والعلوم، وما يطرأ عليها من 

اإلصدارات على سبيل أو الدولية، ومن هذه  ،أو العربية ،مستجدات، سواء كان ذلك على الساحة المحلية

والنشرة السنوية للمدارس المنتسبة لليونسكو، باإلضافة  المثال دورية تواصل، وكتاب تواصل الثقافات،

واأليام العالمية، فضال عن اإلصدارات التي تساهم  ،إلى اإلصدارات التي تصدر بالتزامن مع المناسبات

 اللجنة في ترجمتها إلى اللغة العربية.
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إطالع الزائرين على أبرز اإلنتاجات الفكرية للمنظمات،  إلى اللجنة من خالل مشاركتها تهدفو

المتعلقة بالبيئة وأهمية الحفاظ على  التربوية والقضايا نشر الوعي حول العديد من القضايافي المساهمة و

ي بمختلف أشكاله وكذلك المحافظة على التراث الثقافي المادي وغير الماد التنوع الحيوي والبيولوجي،

 والشعوب المختلفة. ،والحوار بين الثقافات ،والتسامح ،وأنواعه، ونشر ثقافة السالم

 االجتماع الواحد والعشرون لمكتب المجلس الحكومي لبرنامج المعلومات للجميع 

الذي عقد في شاركت السلطنة في اجتماع مكتب المجلس الحكومي لبرنامج المعلومات للجميع 

بالعاصمة الفرنسية باريس، تم خالل االجتماع مناقشة اعتماد تقرير  2013الثامن والعشرين من فبراير 

االجتماع العشرين للمكتب، ومراجعة أنشطة البرنامج والوضع المالي له، والتعاون مع اللجان الوطنية 

 .ر العام السابع والثالثين لليونسكو، كما تم اإلعداد لما سوف يتم طرحه في المؤتماإليفابلبرنامج 

 متابعة تنفيذ توصيات إعالن باريس للمصادر التعليمية المفتوحة

عقدت منظمة اليونسكو اجتماع شارك فيه خبراء من منظمة اليونسكو، وعدد من المنظمات 

باريس المتخصصة مع وفود من سلطنة عمان، والبحرين، وكينيا، وأندونيسيا وذلك بالعاصمة الفرنسية 

؛ لمتابعة تنفيذ توصيات إعالن باريس للمصادر التعليمية  2013مارس  27إلى  26خالل الفترة من 

 ي التعليم.المفتوحة، ودمج تكنولوجيا االتصال والمعلومات ف

(  2013/2014تم خالل االجتماع وضع خطط إجرائية لكل من الدول المشاركة لمدة عامين ) 

ات الوطنية للدول المشاركة، ورفع كفايات المعلمين في التعامل مع  تهدف إلى تطوير االستراتيجي

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتطبيق المصادر المفتوحة في التعليم

ومن خالل هذه الخطط  سوف يتم التركيز على زيادة وعي المؤسسات الحكومية واألفراد بأهمية 

المعلمين على استخدامها لدعم األهداف التعليمية في الممارسات المصادر التعليمية المفتوحة، وتدريب 

المهنية، وتكوين مجموعه من المعلمين المدربين لكي يكونوا جزءا من مجموعة أكبر من الخبراء؛ لدعم 

دعما ماليا   William and Flora Hewlett فرص التدريب في الميدان التربوي. وقدمت منظمة

 .لتطبيق هذه الخطط

قى األول للبرنامج العربي لتطوير مناهج التدريس وتوظيف تقنيات المعلومات واالتصال في الملت

 التعليم

عقد  ؛بمبادرة من المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية، والذي تشرف عليه منظمة األلكسو

ال في التعليم الملتقى األول للبرنامج العربي لتطوير مناهج التدريس، وتوظيف تقنيات المعلومات واالتص

وشاركت السلطنة ممثلة بوزارة التربية ، 2013أبريل  17إلى  14الفترة من  بالعاصمة التونسية خالل
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يهدف البرنامج إلى تطوير مناهج التدريس، وتوظيف تقنيات المعلومات حيث ، والتعليم في هذا الملتقى

 هندسة المناهج التعليمية، جاالت التالية:واالتصال في التعليم من خالل بناء شبكات عربية للخبراء في الم

إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصال في المنظومات التعليمية، ورفع كفايات القرن الحادي والعشرين، 

وأخيرا قيادة التغيير في الوسط التربوي، وتم خالل الملتقى تشكيل الشبكة العربية للخبراء، وتحديد إطار 

 .م2013/2014وضوعة للعامين عملها، ومتابعة الخطة الم

اللجنة الوطنية تشارك في المؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج 

 م2013العربي 

شاركت مكتبة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في المؤتمر السنوي التاسع عشر 

م، "مستقبل المهنة: كسر الحواجز التقليدية لمهنة 2013ي لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العرب

المكتبات والمعلومات والتحول نحو مستقبل البيئة المهنية الرقمية" التي أقيمت في دولة اإلمارات العربية 

م.وتأتي مشاركة اللجنة في هذا المؤتمر في إطار جهودها 2013إبريل  25-23المتحدة خالل الفترة من 

ية كوادرها الوظيفية، واالرتقاء بمستوى أداء العاملين لديها في علم المكتبات والمعلومات المستمرة لتنم

 ومواكبة التطورات المتسارعة في كيفية التعامل مع بيئة المعرفة الرقمية.

وجاء تنظيم المؤتمر في إطار سعي جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي لمواجهة 

تحديات التغيير المتسارعة وصوال إلى إعداد جيل جديد من المهنيين القادرين على التعامل مع بيئة 

المعرفة ومتطلباتها، واشتمل على جلسات حوار مفتوحة وورش عمل ولقاءات بين المتخصصين من 

اخل وخارج الوطن العربي؛ ورّكز على القضايا ذات الصلة بمستقبل المهنيين من األكاديميين د

المعلومات بالترابط مع المجيزين والناشرين للمعرفة والمؤسسات والجمعيات المساندة  واختصاصي

، ومجهزي سات المعلومات والجمعيات المهنيةلضمان التكامل المستمر بين المكتبة وأقسام المكتبات ودرا

 قواعد البيانات ونظم المعلومات.

ورشة عمل بناء خطة استراتيجية وطنية للتنمية المهنية للمعلمين في مجال تكنولوجيا االتصال 

  والمعلومات في العملية التعليمة
 

سبتمبر   28 -26 من  بالتعاون مع منظمة اليونسكو خالل الفترةنظمت وزارة التربية والتعليم 

ورشة عمل بناء خطة استراتيجية وطنية للتنمية المهنية للمعلمين في مجال تكنولوجيا االتصال   م،2013

التعليمية المفتوحة  إلى وضع خطة وطنية لدعم المصادر ورشةالوهدفت  ،والمعلومات في العملية التعليمة

ودمج التكنولوجيا  كفايات تكنولوجية، وبناء لمعلومات واالتصاالت في التعليم،لتوظيف تكنولوجيا ا

شراف مع الخطة العامة، وتدريب المعلمين وتوفير التقويم واإل جراءات المتبعة فيبالمناهج، ومواءمة اإل
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 والتفكير ،(21كساب الطلبة مهارات القرن ال )إوالتوظيف داخل المدارس، و مصادر التعليم المفتوح

  .والحوار البناء، والتواصل االجتماعي ،الناقد

وبعض مجموعة من مديري المدارس وطلبتها، ومشرفي أنظمة تقنيات التعليم،  الورشة  استهدفت

 .، وعدد من المختصين من خارج الوزارةالمعلمين

خطة عمل إجرائية لتسخير المصادر التعليمية المفتوحة ودمج تكنولوجيا االتصال والمعلومات في  

 العملية التعليمية التعلمية بسلطنة عمان

براء من منظمة اليونسكو، نظمت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم خالل بمشاركة خ

 خطة عمل إجرائية لمدة عامين ل ، ورشة عمل حول وضع تصور2013نوفمبر  21-19الفترة من 

( لمتابعة وتنفيذ توصيات إعالن باريس للمصادر التعليمية المفتوحة ودمج  2013/2014) 

 االستراتيجيةتهدف الخطة إلى وضع وتطوير الخطط . واالتصال والمعلومات في التعليمتكنولوجيا 

الوطنية لرفع كفايات المعلمين في التعامل مع  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيق المصادر 

 .التعليمية المفتوحة

لعملية التعليمية يأتي تنفيذ الورشة في إطار مشروع دمج تكنولوجيا االتصال والمعلومات في ا

ن زيادة وعي المؤسسات الحكومية واألفراد أيقدم المشروع المشورة بشالتعلمية بسلطنة عمان، حيث 

ودعم المواد التدريبية للمعلمين، وتدريب المعلمين لدمج الموارد  ألهمية المصادر التعليمية المفتوحة،

م األهداف التعليمية في الممارسات المهنية، التعليمية المفتوحة )إنتاج، استخدام، إعادة استخدام( لدع

وتكوين مجموعه من المعلمين المدربين لتسخير المصادر التعليمة المفتوحة كي يكونوا جزءا من 

مجموعة أكبر من الخبراء لدعم المزيد من فرص التدريب، وزيادة الوعي واألهمية بالمصادر التعليمية 

وظفين العاملين في الحقل التربوي من مشرفي مصادر تعليمية المفتوحة. وقد استهدفت ورشة العمل الم

 والمحتوى االلكتروني ومشرفي األنظمة ومعلمي تقنية المعلومات بالمحافظات التعليمية. 
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