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أهمية  عىل  والعلوم-األلكسو  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  اعمر،  ولد  محمد  الدكتور  األستاذ  معايل  شّدد 

وقيادة  العاملي،  السالم  أسايس يف عمليات حفظ  كُمكون  الثقافة  بإدراج  املتعلقني  العربية  املجموعة  الصادرين عن  املقرتحني 

املركزية يف  ناعمة مكانتها  كقّوة  الثقافة  تأخذ  املتحدة حتى  األمم  إطار منظومة  املحوريّة يف  املسألة  حوار عاملي حول هذه 

عمليات صنع السالم يف العامل.

وشدد معاليه خالل أشغال القمة العاملية للثقافة املنعقدة من 27 اىل 30 سبتمرب الجاري باملكسيك عىل أهمية العمل ›‹عىل 

االستفادة من قوة الثقافة يف زيادة الوعي بجملة التحديات التي تفرضها التغريات املناخية عىل البرشية وباالنتامء إىل الجهد 

الجامعي إلنقاذ كوكبنا‹‹.

بأعامل  والقائم  العام،  واملؤمتر  التنفيذي  املجلس  أمني  محمودي،  مراد  الدكتور  األستاذ  عنه  بالنيابة  ألقاها  كلمة  يف  وأضاف 

مدير إدارة الثقافة باأللكسو، أن ›‹مؤمتر اليونسكو العاملي للسياسات الثقافية والتنمية املستدامة يشكل فرصة متاحة لتفكري 

عامة  نحو سياسات  التدريجي  التحّول  للبرشية يف سياقات  أفضل  الثقافة يف صناعة مستقبل  دور  لتأكيد  أكرث شموال ومرونة 

أكرث اندماجا تشمل مختلف الجهات املعنيّة، من حكومات وطنية ومنظامت املجتمع املدين وُمجتمعات محلية وقطاع خاّص 

وُمنظامت دوليّة وإقليمية‹‹.

واعترب األستاذ الدكتور ولد أعمر يف كلمته أن ›‹املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ويف إطار سعيها إىل تنفيذ التزامات 

املستدامة من خالل  والتنمية  االجتامعي  االندماج  لرسم سياسات  تدعيم عملية متكاملة  العربية، تعمل عىل  بالدول  التنمية 

وضع خطط تعتمد عىل ثقافة دامجة من أجل شمول الجميع وتحقيق الرفاه االجتامعي والسلم األهيل يف منطقتنا والعامل‹‹.

وشدد معاليه يف هذا الخصوص عىل أن منظمة األلكسو تعمل ›‹عىل إرشاك الدول العربية يف تفكري يُجّدد السياسات الثقافية 

ملجابهة التحديات العاملية وتحديد األولويات اآلنيّة واملستقبليّة من أجل تشكيل قطاع ثقايف أكرث قوة وفاعليّة وتوسيع نطاق

المدير العام لأللكسو يؤكد في قمة الثقافة بالمكسيك على 
أهمية التوصيات الصادرة عن المجموعة العربية في مجال 

الثقافة
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السياسات الثقافية لتشمل القضايا األكرث تأثريا يف حياة الناس‹‹.

بني  التّعاون  واملعارف وتشّجع  لألفكار  الحر  التبادل  تُكرّس  التي  األلكسو  »يتامىش مع خطة منظمة  النهج  أن هذا  اىل  وأشار 

التحديات  ملواجهة  والفنيّة  الثقافية  والتّعبريات  الثقافة  تأثري  قوة  توظيف  إىل  وتدعو  العامل  دول  ومختلف  العربية  البلدان 

األولويّات  مراجعة  بعد  العربية«  للثقافة  املحدثة  الشاملة  »الخطّة  بإطالق  لأللكسو  العام  املدير  معايل  وذكر  املشرتكة‹‹. 

الثقافة ضمن  يُؤكّد عىل وضع  الذي  الثقايف«  للحق  العريب  الجديدة وإطالق »العقد  املرحلة  لتنسجم مع تحديات  واألهداف 

الحقوق األساسيّة للمواطن العريب ويضمن حّقه يف خدمة ثقافيّة تُلبي احتياجاته وطموحاته وتنسجم مع خصوصيّاته الثقافية 

واالجتامعية«.

والحظ معاليه أن وظائف الثقافة تطورت بشكل كبري عىل مدى العقود املاضية لتغطي نطاقًا واسًعا من مجاالت التنمية والسلم 

واألمن، واستفادت من التغري املجتمعي والتحول الرقمي، وكان االعرتاف الحاسم بالعالقة املتينة بني الثقافة والتنمية املستدامة 

مناسبة للتّأكيد عىل دخول العامل مرحلة تاريخيّة جديدة تُكرّس دور الثقافة يف تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية‹‹.

عملية  إطالق  إىل  يهدف  والذي  األخرض«  واملستقبل  »الثقافة  يف  املتمثل  السعودية  العربية  اململكة  مبرشوع  باملناسبة  ونوه 

الدول  ›‹التزام  الثقافة«، مشددا عىل  باالعتامد عىل »قوة  املناخي  التحدي  العربية ملواجهة  الدول  الّنطاق بني  تشبيك واسعة 

ضمن  املناخي  التغري  ومكافحة  البيئي  التحدي  إدراج  خالل  من  الكوكب  حامية  أجل  من  القامئة  الدولية  بالجهود  العربية 

أولويّات السياسات الثقافية الوطنية واإلقليمية‹‹. وختم معاليه بالقول أن‹‹ املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ستواصل 

عىل املستوى اإلقليمي عملها الرامي إىل تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف والفني ودعم ورعاية املبدعني يف املنطقة العربية 

وحامية الرتاث الثقايف املادي وغري املادي -خاصة يف مناطق النزاعات والتوترات -وصونه وتثمينه«.

يشار اىل أن فعاليات املُؤمتر العاملي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة –اليونسكو-حول السياسات الثقافية والتنمية 

املستدامة ‘»موندياكولت 2022«، ينظم مبشاركة األلكسو وعدد هام من املنظامت الدولية واإلقليمية ومن قادة العامل.

ويعمل املؤمتر مداخالت ورؤى عدد كبري من مسؤويل الثقافة حول العامل سواء حضوريًا أو عن بُعد، يف إطار تعزيز حوار عاملي 

40 عاًما من املؤمتر العاملي األول من هذا النوع الذي انعقد  التنمية املستدامة. ويأيت هذا املؤمتر بعد  الثقافة يف  حول دور 

أيًضا يف املكسيك يف عام 1982، والذي شكلت نتائجه نجاًحا ومرجعية تاريخية يف تطور أيديولوجية الثقافة وعالقتها بالتنمية.

ويعمل املؤمتر الحايل يسعى إىل توجيه مستقبل السياسات الثقافية وبحث وجهات النظر حول الدور املركزي للثقافة كدافع 

الثقافة وسيلة  السالم بني املجتمعات، وأن تكون  التعددية وبناء  الثقايف، وتعزيز  بالتنوع  املُستدامة، وكذلك االعرتاف  للتنمية 

السالم والرفاهية. لتحقيق 

ويناقش »موندياكولت 2022« إعادة التأكيد عىل االلتزام العاملي تجاه التحديات املعارصة التي تشهدها املجتمعات متعددة 

الثقافات، وبلورة رؤية استرشافية للسياسات الثقافية عرب التطرق اىل مجموعة من املحاور من أهمها تعزيز دور القطاع الثقايف 

كمحرك رئييس للنهوض والتنمية املستدامة، واالستجابة لفرص وتحديات الرقمنة وتعزيز التنوع الثقايف، حامية الرتاث الثقايف 

وتسخريه لخدمة املجتمع والدبلوماسية الثقافية، وتعزيز االقتصاد اإلبداعي وتطوير البنى التحتية، وتعزيز التعليم والتدريب 

وبناء القدرات يف القطاع الثقايف واستهداف الشباب وتوظيفهم.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=409666057998589&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXf-JeVruIo1oMUw6kQX7TQ4jsZ7xmRalKcPWxoajOlwSs1thFMrMfpoUgmHQdVkMKmkFlKQaoheuz2TfMZhvBXMps2rkqJ7oJX9wS1IFcyitZdydIJ_u1O4Le5M8UO3tWZ101GQGqs6QZvldAZ1s1xyfnLh-PTttQGCwW3dLO2eQ&__tn__=EH-R
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األلكسو تشارك في القمة العالمية للثقافة بالمكسيك

األلكسو تشارك في االحتفال باليوبيل الذهبي للمنظمة 
العربية للتنمــــــية الزراعــــــية ويوم الزراعة العــــــربي

أشغال  ›األلكسو‹ يف  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  تشارك 

القمة العاملية للثقافة التي تنتظم باملكسيك يف الفرتة املمتدة من 27 

إىل 30 سبتمرب 2022، وتبحث القمة يف مواضيع تهم الرتاث والتنوع 

الثقايف يف األزمات والثقافة من أجل التنمية تجديد وتعزيز السياسات 

الثقافية واملستدامة ومستقبل االقتصاد اإلبداعي. 

األستاذ  األلكسو،  قمة  أشغال  يف  للمنظمة  العام  املدير  معايل  ومثل 

القائم  العام،  واملؤمتر  التنفيذي  املجلس  أمني  مراد،  الدكتور محمودي 

بأعامل مدير إدارة الثقافة واألستاذ الهادي الغامري، منسق األنشطة عىل مستوى إدارة الثقافة باملنظمة. تجدر اإلشارة أن برنامج 

مؤمتر اليونسكو العاملي للسياسات الثقافية والتنمية املستدامة استهل بأداء ثقايف وذلك مبشاركة أوركسرتا مدرسة كارلوس شافيز 

واملجموعات الفنية التابعة لوزارة الثقافة يف املكسيك.

وستشهد القمة يف نهاية أشغالها عرض التقرير النهايئ للمؤمتر وعرض التقرير النهايئ للفعاليات الجانبية من قبل املجتمع املدين 

والرشكاء مع عرض مريئ للتقرير النهايئ للمنتديات.

تونس 27 سبتمرب 2022 شاركت املنظمة العربية للثقافة والرتبية والعلوم 

الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  الذهبي  اليوبيل  احتفالية  »الكسو« يف 

وبيوم الزراعة العريب للعام 2022، املنظمني اليوم 27 سبتمرب بالخرطوم 

بجمهورية السودان.

األستاذ  العام  املدير  معايل  عن  نيابة  االحتفال  يف  حضوراً  األلكسو  ومثَّل 

الدكتور محمد ولد أعمر، األستاذ الدكتور عيل عبد الله النعيم مدير معهد 

الخرطوم، واألستاذ أمني الدهامين من إدارة العلوم والبحث العلمي. كام شارك يف هذه االحتفالية ممثلون عن الدول واملنظامت 

العربية املتخصصة يف االحتفالية فضال عن مشاركة األمانة العامة للجامعة العربية ممثلة يف األستاذ محمد خري عبد القادر مدير 

إدارة املنظامت. وقد أطلقت املنظمة الربنامج العريب الستدامة األمن الغذايئ، بحضور وزراء الزراعة العرب املشاركني يف االحتفال 

وحضور معايل املدير العام للمنظمة األستاذ الدكتور إبراهيم الدخريي.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=408739708091224&id=100068655937608
https://www.facebook.com/photo/?fbid=408041931494335&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVKKzBdEbrebRM5kB4Sl10R3o-E3y_B8gg4L2KdSLN99hhGl7GdEO6yK34Jue1e6ZPmcp4Mwrs12YULyxPZPfaOBgfqaeNJ_fcmHyvV8S1r58ntLGVH1D7VbZ9kcx6yXsQdhwgynBgBHtM6Z9zmJIdo3YK99QtzwDdUtDB1DEdw9g&__tn__=EH-R
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شاركت األلكسو يف »قمة تحويل التعليم« التي انعقدت يف الفرتة املمتدة من 16 إىل 19 سبتمرب 2022 مبقر األمم املتحدة 

يف مدينة نيويورك )الواليات املتحدة األمريكية( بدعوة من األمني العام لألمم املتحدة انطونيو غوترييش. وقد متثلت مشاركة 

األلكسو بالخصوص يف تنظيم جلسة محورية ضمن الفعاليات املوازية للقمة بعنوان »مباردة التضامن الرقمي: أجهزة حاسوب 

منظمة  مع  بالتعاون  الحدث  هذا  تنظيم  وتم   .2022 سبتمرب   17 يوم  وذلك   « للجميع  والتعلّم  للتعليم  باإلنرتنت  متصلة 

اليونسكو)منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ( واململكة األردنية الهاشمية واململكة املغربية والجمهورية التونسية 

الجمني مدير  الدكتور محمد  املنظمة عن طريق كل من سعادة األستاذ  املوريتانية، وقد تم تم متثيل  والجمهورية اإلسالمية 

إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال وسعادة األستاذ الدكتور رامي اسكندر مدير إدارة الرتبية باأللكسو.   

ويف بداية الجلسة، توجه معايل املدير العام األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر بكلمة إىل كافة املشاركني، ألقاها نيابة عنه سعادة 

املستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  ومتابعة  ووضع  إعداد  مسار  واكبت  املنظمة  أن  فيها  أكد  الجمني،  محمد  الدكتور  األستاذ 

وخاصة الهدف الرابع املتعلق بـ« ضامن التعليم الجيّد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع«، 

2030. ثم جاءت جائحة كوفيد-19 وما  العربية إىل تحقيق غاياته وبذل الجهود ليكون ذلك يف املوعد  الدول  وسعت مع 

لتوفري بديل رقمي جاهز نكون قد أعددنا منصاته وخربنا  أننا مل نكن مستعدين  الحضوري، فتبني  التعليم  انقطاع  سببته من 

محتوى برامجه ودربنا عليه املعلمني... فكان البد من استنفار ما لدى املنظمة من خربة لتقديم حلول عاجلة لتنظيم التعليم 

بأن دوال إليها، علام  التي تحتاج  للدول  للتعليم االلكرتوين وتقدمها  عن بعد، فاستطاعت يف ظرف وجيز أن توفر منصات 

مشاركة األلكسو في قمة تحويل التعليم : تقديم 

مبادرة األلسكو للتضامن الرقمي
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عربية عديدة طورت منصات خاصة بها، كام قامت املنظمة بتقديم برنامج تدريبي متكامل للمدرسني والفنيني يف تلك الدول 

إلدارة هذه املنصات، وأهدت آالف الحواسيب إىل بعض الدول العربية، بفضل الرشاكة مع مؤسسة األلفية للرتبية املستدامة 

ومؤسسة انتل ومؤسسة جي يب.

كام بني معايل املدير العام يف كلمته بأن األلسكو تقوم من خالل مرصدها بجمع البيانات واملؤرشات املتعلقة بأوضاع الرتبية 

والثقافة والعلوم يف الدول العربية، ومعالجتها وتحليلها. وقد أصدر املرصد نرشة إحصائية خاصة مبناسبة قمة تحويل التعليم 

تضمنت املؤرشات ذات الصلة، وتحليال لـــ »واقع التعليم الرقمي يف الدول العربية« انطالقا من تلك املؤرشات. ويبني التقرير 

أهمية الجهود العربية يف مجال ربط األفراد واملدارس باالنرتنت، وتوفر الحواسيب لألغراض التعليمية، ووجود النور الكهربايئ 

يف املدارس.. ولكن التقرير يبني بوضوح، مثل التقارير األخرى، التفاوت الحاصل بني الفئات االجتامعية والجهات يف الحصول 

عىل متطلبات التعليم عن بعد، وهو وضع يقتيض معالجة عاجلة. واعتبارا لكون التعليم- كام تؤكده اليونسكو- هو الذي يغري 

مسار الحياة وبه يتم استئصال الفقر وتحقق العدالة بني الناس، فإن معايل املدير العام يطلق من هذا املنرب مبادرة من أجل 

التضامن الرقمي العاملي للحد من الفجوة الرقمية بني التالميذ وملساعدة الدول الفقرية عىل مواكبة التحوالت الرقمية والثورة 

بأموالهم  فيها  اإلسهام  عىل  وأفرادا  مدنيا  ومجتمعا  ومنظامت  حكومات  الدويل  املجتمع  أعضاء  جميع  ويحث  التكنولوجية، 

األرياف  لسكان  واالتصايل  الكهربايئ  الربط  ملشاكل  الذكية  الحلول  إليجاد  والجامعية  الفردية  العبقريات  واستخدام  وخربتهم 

والقرى وكل من ال تتوفر له هذه الوسائل، فال نرتك أحدا يتخلف عن الركب، ونحقق العدل بني الناس الذي هو أّم مقاصد 

امليثاق والذي هو أساس العمران كام يقول ابن خلدون.

ثم قدم األستاذ الدكتور الجمني عرضا رشح فيه مضمون املبادرة والتي تهدف أساسا إىل املساهمة يف تطوير رؤية اسرتاتيجية 

للجميع  والشامل  املنصف  الجيّد  التّعليم  بـ« ضامن  واملتعلق  املستدامة،  التنمية  أهداف  من  الرابع  الهدف  لتحقيق  عربية 

للجميع« الحياة  مدى  التّعلم  فرص  وتعزيز 

4.أ. املتصلة بـ« بناء مرافق تعليمية تراعي األطفال، وذوي اإلعاقة، والفروق بني الجنسني، ورفع مستوى  وبالتحديد الغاية 

توفري جهاز  أن  مؤكدا  للجميع«.  وشاملة  العنف  من  وخالية  ومأمونة  فعالة  تعليمية  بيئة  وتهيئة  القامئة،  التعليمية  املرافق 

املبادرة  الرابع. ولذا، فإن  الهدف  لتحقيق هذا  اليوم رشطا رضوريا  يعترب  باإلنرتنت لكل طالب وكل مدرس  حاسوب متصل 

ستة: التزامات  تشمل 

والتعليم.	  للتعلم  املتصلة  الكمبيوتر  ألجهزة  مرجعي  تصميم  لتطوير  التعاون 

والتعليم.	  التعلم  أجل  من  املتصلة  الكمبيوتر  أجهزة  واستخدام  إدارة  لتسهيل  الخدمات  تطوير  تعزيز 

 	 ، واملجتمع  الدولة  اقتصاد  يف  املضافة  وقيمتها  والتعليم  للتعلم  املتصلة  الكمبيوتر  ألجهزة  املحيل  اإلنتاج  دعم 

الحيوي. العمل يف هذا املجال  وتعزيز خلق فرص 

واملعلمني.	  الطالب  لجميع  والتعلم  للتعليم  مدعومة  متصلة  كمبيوتر  أجهزة  إلتاحة  مبادرة  إنشاء 

التنمية 	  a.4 من أهداف  تعزيز القياس واإلبالغ بشكل أفضل من خالل التحديد الكمي ملكونات معينة من الهدف 

)ج(   ، اإلنرتنت  )ب(   ، الكهرباء  )أ(   .1 أ.   .4 املستدامة  التنمية  أهداف  مبؤرش  املتعلقة  والتحسينات  املستدامة 

الكمبيوتر. أجهزة 
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أدوات 	  تطوير  من خالل  التعليم  يف  الرقمي  بالتحول  املتعلقة  واإلجراءات  للمبادرات  متكاملة  مقاربة  إنشاء  تعزيز   

تخطيط ومتابعة خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال.

وحرض هذه الجلسة معايل األستاذ الدكتور مروان عورتاين وزير الرتبية والتعليم الفلسطيني ومعايل األستاذ الدكتور مصطفى 

العام  املدير  العاصمي،  الرحمن بن محمد  الدكتور عبد  األستاذ  املهني بجيبويت ومعايل  والتكوين  الرتبية  محمد محمود وزير 

ملكتب الرتبية لدول الخليج وسعادة األستاذ الدكتور التوفيق الجاليص املدير العام املساعد ملنظمة اليونسكو واملكلف بقطاع 

االعالم واالتصاالت وسعادة املهندس ماريو فرنكو رئيس مؤسسة األلفية للتعليم املستدام وسعادة األستاذة ابتسام عقاب أوب 

أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم وسعادة األستاذة آمنة بنت سامل البلوشية األمني العام للجنة الوطنية 

للرتبية والثقافة والعلوم بسلطنة عامن وسعادة الدكتور بابا أحمد مبارك ممثل البعثة املوريتانية لدى األمم املتحدة وسعادة 

العربية  الوفود  وممثيل  املنظامت  من  والعديد  التونسية  بالجمهورية  الرتبية  وزير  معايل  مكتب  مدير  التارزي  نزار  األستاذ 

األلكسو من أجل تحقيق أهدافها  للتعاون مع  استعداد دولهم  للمبادرة وعربوا عن  التامة  أبدوا مساندتهم  والدولية والذين 

وقد أمىض جل مثيل الدول الحارضة يف الجلسة عىل وثيقة املبادرة.

رابط الجلسة على اليوتوب

https://www.youtube.com/watch?v=TM65krBKSX0
https://www.facebook.com/photo/?fbid=408099514821910&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWXmQJeSonx5gUsvwOpcoWRTwkCQdN8nucPxUoYJZXIfDkJJlBswFuqZ3rhRsIzccIPttdY9gB1zi83BY-zb-tRmzr_UgamMToW2pCDMq4P7m-DiHmNjhek22neXUSyOTLdOL49QGh_s7djirhKXdPDKlL-QZaL5gaZlIzftjZmRA&__tn__=EH-R
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المدير العام لأللكسو يشارك في حفل تدشين الجزء 

الثاني من كتاب - التراث العالمي في البلدان العربية
شارك معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ›ألكسو‹ يف حفل تدشني الجزء 

الثاين من كتاب »الرتاث العاملي يف البلدان العربية« الذي احتضنه املعهد الوطني للرتاث )دار حسني( باملدينة العتيقة األربعاء 14 

سبتمرب 2022 تحت رعاية رئيسة الحكومة السيدة نجالء بودن رمضان.

وحرض الحفل بالخصوص كل من وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي ومعايل الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 

رئيسة مجلس إدارة املركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي.

ويف كلمة له باملناسبة، أشاد معايل الدكتور محمد ولد أعمر، بالعمل املشرتك للمنظّمة ووزارة الشؤون الثقافية واملركز اإلقليمي 

العريب للرتاث العاملي يف إعداد هذا الكتاب الذي يرتجم أهمية التعاون بني املؤسسات الدولية والعربية.

وشّدد عىل أن »الرشاكات العربية قادرة عىل النجاح ومواجهة كل التحديات والصعوبات يف سبيل املحافظة عىل تاريخها وحضارتها 

العريقة من كل الشوائب«.

وأكّدت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي، بدورها أن »هذا الكتاب املتميز مبا يحتويه من معلومات تاريخية 

العربية من جهة، وتثمني كل مكوناتها  قيِّمة ودقيقة عن كل هذه املواقع واملعامل األثرية سيساهم يف تعزيز الخريطة الرتاثية 

االنسانية والحضارية والطبيعية لتكون مقوما أساسيا للتنمية املستدامة ومحركا فعليا لالقتصاد الوطني، من جهة أخرى«.

أكرث عىل  للتعرف  العاملي  بالرتاث  الباحثني واملهتمني  لكل  أساسيًّا  الكتاب سيكون مرجعا  أن هذا  الوزيرة  والحظت 

الرصوح الثقافية األثرية والطبيعية يف املنطقة العربية.
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ومن جهتها قالت معايل الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، إن إطالق الجزء الثاين لكتاب »الرتاث العاملي يف البلدان 

الفريد والرثي الذي يعد عىل رأس أولويات العمل يف املركز اإلقليمي العريب للرتاث  العربية«، يرتجم توثيق الرتاث 

العاملي.

وأضافت معاليها أن »هذا الكتاب، يعكس التطلع إىل توفري وثيقة رسمية معتمدة ملواقع الرتاث العاملي يف املنطقة 

العربية، فضال عن املساهمة يف زيادة الوعي بأهمية هذه املواقع ودورها يف تعزيز الهوية الوطنية«.

أن  يستحق  مادي  وغري  مادياً  تراثاً  »ميتلك  العريب  الوطن  أّن  خليفة،  آل  بنت محمد  مي  الشيخة  معايل  وأوضحت 

يكرّم وأن يتعرّف عليه العامل، منّوهة برضورة تكاتف جهود كافة الجهات العامة والخاصة من أجل الحفاظ عليه، إذ 

تعرض خالل السنوات املاضية إىل العديد من التحديات التي أثرت عىل مستوى حاميته وصونه«.

جاك  جان  العاملي  الرتاث  تصوير  يف  املتخّصص  الفرنيس  املصور  لعمل  مخترصاً  عرضاً  تضّمن  االحتفال  أن  إىل  يشار 

جيلبار، الذي قام بتصوير كافة املواقع يف البلدان العربية.

السابقني إىل جانب سفري  الثقافية  التوثيقي عدد من وزراء الشؤون  العلمي  كام شارك يف حفل تدشني هذا املنجز 

اململكة العربية السعودية الدكتور عبد العزيز بن عيل الصقر، وسفري مملكة البحرين األستاذ إبراهيم محمود أحمد 

عبد الله، وسفري جمهورية مرص العربية األستاذ إيهاب مصطفى.

العربية،  لغات(  بثالث  العامل  يخاطب  والذي  الثانية  نسخته  العربية« يف  البلدان  العاملي يف  »الرتاث  كتاب  ويهدف 

واإلنجليزية والفرنسية( إىل عرض وترويج مواقع الرتاث العاملي يف الوطن العريب.

ومتتد هذه املواقع من املغرب العريب وحتى الخليج وتتنوع بشكل كبري ما بني مواقع ثقافية وطبيعية، ويصل عددها 

يف الكتاب الثاين إىل 86 موقعاً، بزيادة قدرها 20 موقعاً عن النخسة األوىل من الكتاب.

ويشار إىل أنه تم تسجيل هذه املواقع الجديدة عىل قامئة الرتاث العاملي ما بني عامي 2011 و2019، عاكسة بذلك 

غنى وجامل الرتاث الذي تتمتّع بها الدول العربية.      

 وقد تّم إصدار الجزء األول من الكتاب سنة 2012 بالتعاون مع هيئة البحرين  الثقافة واآلثار ومنظمة اليونيسكو 

األلكسو. ومنظمة 

ويتمتّع الكتاب بلغة برصية قوية، حيث يحتوي عىل مشاهد فوتوغرافية الفتة ومميزة، وبتفاصيل دقيقة للمواقع 

العربية املسجلة عىل قامئة الرتاث العاملي.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=399932952305233&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXl_2fis1dlEXK1g9RUC6hbkHwjovWLXJMzymACVpkBcWAmvNEUdCzxMhwd_tphSL4jZWFPKht-OQzV40S_FxfEeRGMabhC9DnhA62ova681h0ofD8wxRPHrvRpIsETopbw3N-5xwosDLrLAX7LrrymjMBGyG0hXvpC3nhQT2Vthw&__tn__=EH-R
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برنامج سفرية  يتنزل ضمن  الذي  الثقايف«  »املرشد  اختتام  بأبوظبي حفل  الوطن  بقرص   2022 9 سبتمرب  الجمعة  يوم  انتظم 

األلكسو فوق العادة للثقافة العربية.

العربية  اإلمارات  دولة  إىل  الشكر  باملناسبة  له  كلمة  يف  لاللكسو  العام  املدير  أعمر  ولد  محمد  الدكتور  األستاذ  معايل  وجدد 

املتحدة وإىل الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، عىل الدعم املتواصل والبناء للمنظمة.

وأبرز أهمية هذا النشاط ضمن برنامج سفرية األلكسو فوق العادة للثقافة العربية واملشاركة الكبرية التي عرفها يف العديد من 

البلدان العربية فضال عن التغطية اإلعالمية الواسعة التي حظي بها منذ انطالقه يف شهر أبريل الفارط.

كام هنأ معاليه الفائزين يف مسابقة هذا الربنامج مثمنا مساهمته يف خلق حركية ثقافية كبرية يف متاحف بلداننا العربية.

هذا وقد نوه املشاركون يف هذا الربنامج بالدور الكبري الذي قامت به املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف التنسيق بني 

مختلف الرشكاء والدول العربية والتصور العام لهذا النشاط وتأطريِ مختلف فقراته من اجتامعات تنسيقية وورشات تدريبية 

ومسابقات وتوفري أفضل الظروف لنجاحه.

وعربوا جميعا عن أملهم يف تواصل هذا الربنامج للتعريف مبا تزخر به متاحفنا العربية من كنوز مثينة نادرة ومساعدة املرشدين 

الثقافيني عىل أداء رسالتهم النبيلة يف التّعريِف بها وإِبراز دور الرّتاث الثقايف يف تَكريِس القيم اإلنسانية وتحويل املتاحف إىل 

فضاءاٍت لإلبداع واإلنتاج الثقايف.  يشار إىل أن الحفل شهد مشاركة إىل جانب معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، معايل 

األستاذة نورة بنت محمد الكعـبي وزيرة الثقافة والشباب بدولة اإلمارات العربية املتحدة وسعادة الشيــخ محمد بن نهيـان 

آل نهيــان، وسعادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والدكتور الرشقي الدهامين ورئيس املنظمة العربية للمتاحف؛ وسعادة 

الدكتور مراد محمودي ؛ األمني العام للمجلس التنفيذي واملؤمتر القائم بأعامل مدير إدارة الثقافة واألستاذ عبد الحق حايف 

مدير مكتب املدير العام والدكتور فتحي الجراي خبري باملنظمة واألستاذ عبد الهادي الغامري منسق مرشوعات بإدارة الثقافة.

المديــر العـام لاللكسو يشـارك في حفـل 
اختتـام برنامـج »المرشـد الثقافـي«

https://www.facebook.com/photo/?fbid=397315849233610&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVcmxH2bmcKodX0qy8SVk4HWJZPEguK8qPVSQoZaOIk4CLs_KgGzEy7FfIhBcpUR5b1-QgrZtn_I-hPyKv-C9PLXE4R6xB3W-QAVdUO3YJ3UYgSn1L1NNwFkTssu-L_h0mLeMeL1uUs3IZpJp2ien4TPDPZEA7v22IyFAdsCoOMHg&__tn__=EH-R
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أختُتَم مساء الخميس املوافق 8 ايلول 2022 اعامل االجتامع التنسيقي االقليمي الذي ترشف عليه منظمة االلكسو 

لخرباء الرتاث الثقايف غري املادي وممثيل الدول املشاركة يف اعداد امللف العريب املشرتك )الحناء( إلدراجه عىل الالئحة 

التمثيلية لعنارص الرتاث الثقايف غري املادي للبرشية ملنظمة اليونسكو .

حيث تضمن برنامج اليوم االخري من االجتامعات انجاز الئحة امللف مبعايريها كاملة وقراءتها بشكل مفصل ، وفتح باب 

النقاش لتقديم االراء واملقرتحات املستقبلية فيام يخص الخارطة الُخمسية )2022 - 2027( للمنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم )ألكسو( الخاصة بإعداد امللفات العربية املشرتكة وادراجها عىل الالئحة التمثيلية.

ويف آخر فقرات برنامج االعامل، أُقيَم حفل االختتام بإلقاء الكلامت الرسمية والتي أُستُِهلت بكلمة معايل األستاذ الدكتور 

محمد ِولد أعمر، املدير العام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو( والذي َحَل ضيفاً عىل اختتام اعامل 

االجتامعات يف دولة االمارات العربية املتحدة ُمعرباً خاللها عن شكره وتقديره لجهود الدول املشاركة يف اعداد امللف 

وتقديم الدعم من قبل املنظمة لكل ما يعزز العمل الثقايف العريب املشرتك ، ثم ألقى السيد محمد سعيد الكعبي مدير 

الرتاث املعنوي يف ادارة ابو ظبي للثقافة والسياحة كلمته ُمعرباً فيها عن سعادته يف انجاز اعامل االجتامعات، متقدماً 

بالشكر لكل ممثيل الدول وخرباء الرتاث الثقايف غري املادي عىل الُجهد املبذول يف تحقيق هدف انجاز ملف الرتشيح.

كام تم تكريم ممثيل الدول املشاركني يف االجتامعات من الدول العربية ال )16( املشاركة يف امللف بشهادات تقدير 

وعرفان لجهودهم يف ما يسهم بتعزيز حفظ وصون الرتاث الثقايف غري املادي يف املنطقة العربية و دميومة العمل العريب 

املشرتك يف انجاز امللفات املشرتكة الخاصة بعنارص الرتاث الثقايف غري املادي الحي.

المدير العام لاللكسو يشرف على اختتام اعمال االجتماع 
التنسيقي االقليمي الخاص بخبراء التراث الثقافي غير المادي 

في الوطن العربي العداد الملف العربي المشترك: )الحناء(

https://www.facebook.com/photo/?fbid=395224376109424&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVrVs2eVZm3Unx8G4O6vOWmPSK4NORb7jCop_rzNnnWgDmgZBxeV5_1ZnMsIf4Hylz1gUm3pvw6t1FRn4wcBdWwQ5aId41R_R1axwKZ5JyFqhBdgK9zGYa5QxLwmJcVhrh7yAHFnyRfdcHy2qbifpi7IEnAtny1XbWHjm6PH8V6vQ&__tn__=EH-R


Sنشرة األلكسو واللجان الوطنية العربية E P T E M B E R  2 0 2 216

وزير التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة يستقبل مدير عام االلكسو

والتعليم  الرتبية  وزير  الفاليس؛  بالهول  أحمد  األستاذ  معايل  استقبل 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة يوم الخميس 8 سبتمرب 2022 مبقر 

الوزارة بابو ظبي معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر؛ املدير العام 

بهذه  الوزير  معايل  وجه  حيث  والثقافة؛  للرتبية  العربية  للمنظمة 

إجراء  عىل  إياه  شاكرا  للمنظمة.  العام  املدير  ملعايل  الشكر  املناسبة 

هذا اللقاء وزيارة دولة اإلمارات العربية املتحدة التي تندرج يف إطار 

اإلرشاف عىل نشاطني تستضيفهام الدولة ) اجتامع إعداد امللف العريب 

املشرتك-الحناء، وبرنامج املرشد الثقايف(. 

املشرتك  العريب  العمل  تعزيز  يف  املنظمة  دور  الوزير  معايل  كام مثن 

الرتبوية والثقافية والعلمية.  الذي تنهض به يف مجاالت اختصاصاتها 

الواعد  االسترشايف  التوجه  دعم  مواصلة  عىل  الوزارة  إلتزام  مجددا 

ويحقق  املستدامة  التنمية  أهداف  يخدم  مبا  وتعزيزه  العلمي  بالبحث  االهتامم  الوقت عىل رضورة  نفس  للمنظمة ومؤكدا يف 

الغايات املرجوة. 

كام تم ايضا التطرق إىل موضوع الدورة القادمة ملؤمتر أصحاب السمو واملعايل وزراء التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن 

العريب التي ستيتضيفها دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مطلع العام 

املقبل.

الوزير عىل  الشكر ملعايل  للمنظمة  العام  املدير  من جهته قدم معايل 

منوها  املشرتكة.  امللفات  بعض  للتشاور حول  الفرصة  له هذه  إتاحته 

مبستوى التعاون والرشاكة مع دولة اإلمارات العربية املتحدة واللجنة 

الوطنية اإلماراتية للرتبية والثقافة والعلوم. 

التعاون  اللقاء عىل أهمية مواصلة تعزيز  وليتم االتفاق يف نهاية هذا 

يف هذا املجال لتحقيق األهداف املرجوة. مؤكدين عىل رضورة االهتامم 

العريب  الوطن  يف  العلمي  البحث  مراكز  وتشبيك  العلمي  بالبحث 

لالستفادة من التجارب والخرباء.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=395045069460688&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUt5UB5c0jKvVID9hZep0zDjV3rcpxCw--hHUDc_2U-iujXOkDokpEi6tW0ieugqf6dbEaxXgjRPQSx6lTguEz3CR_C1sbbdAD2R2qRCRRKPQVMGSuVMzpvlTJ-DVMT1GQDlyONYaJoZV7F6YvSMZtDaCVE5e6d5YpdYXogESlZ4Q&__tn__=EH-R
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معالي وزيرة الثفافة والشباب بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة تستقبل معالي المدير العام لأللكسو

استقبلت معايل األستاذة نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب 

مبقر   2022 سبتمرب   8 الخميس  يوم  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة 

العام  املدير  أعمر،  ولد  الدكتور محمد  األستاذ  بأبو ظبي معايل  الوزارة 

للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم-األلكسو.

حيث أثنت معايل الوزيرة عىل زيارة معايل املدير العام لدولة اإلمارات 

معتربة انها متثل فرصة ملزيد التنسيق والتشاور بني الجانبني حول املواضيع 

ذات االهتامم املشرتك.

الثقافة  ووزارة  املنظمة  بني  التعاون  مبسرية  الوزيرة  معايل  نوهت  كام 

مبدية  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  اإلماراتية  الوطنية  واللجنة  والشباب 

استعدادها ملزيد التعاون يف املجاالت الثقافية ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة )22( ملؤمتر أصحاب السمو واملعايل الوزراء 

املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب الذي عقد يف ديب يومي 19 و 20 ديسمرب 2021.

من جهته، عرب معايل املدير العام للمنظمة عن شكره الجزيل عىل استضافة دولة اإلمارات العربية املتحدة اجتامع لجنة 

ملف الحناء. كام مثن معايل املدير العام توفري أفضل الظروف إلنجاح اجتامعات إعداد هذا امللف املشرتك للتسجيل يف 

القامئة التمثيلية للرتاث العاملي. مغتنام هذه املناسبة ليوجه الدعوة اىل رضورة االهتامم بالشباب واالعتناء بهم لتبقى 

هذه الفئة الحيوية من املجتمع محافظة عىل هويتها وأصالتها. خاصة، و ان التحديات كبرية. مؤكدا يف ذات السياق عىل 

رضورة التكفل بفئة الشباب من خالل التعليم الجيد واملنصف والشامل متاشيا مع أهداف التنمية املستدامة.

ويف ختام اللقاء، تم االتفاق عىل رضورة مواصلة التنسيق يف مجال توثيق العنارص املشرتكة للرتاث غري املادي والحفاظ 

العادات والتقاليد واملعارف والفنون  لتبقى ذاكرة  عليه 

والطقوس واملامرسات واملهارات العربية حارضة ألجيال 

املستقبل.

جدير باإلشارة اليه، أن معايل املدير العام للمنظمة ارشف 

بإعداد  املكلفني  الخرباء  اجتامع  اختتام  عىل  ذلك  بعد 

ملف الحناء ويسلم عىل اثرها شهادات تكرميية ملمثيل 

16 دولة املشاركني يف إعداد هذا امللف.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=395012886130573&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUjjV9JZatQCtOpP0d1pC_z6FXlIaWQyicWaleVrzA9dSP6o-LxxBbuPiljke5-JB31XD9XTAt7hfGOxRXtr519Pz9VCnTVbIA742Oj-tdiC1h5IguxidASuqphg0jDSc5AW1HbuAwEmb8-6Ihp2Hh3SMolarI2FebgeCAIwqVG2w&__tn__=EH-R
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شاركت األلكسو يف »قمة تحويل التعليم« التي عفدت يف الفرتة املمتدة من 16 إىل 19  

سبتمرب 2022 مبقر األمم املتحدة يف مدينة نيويورك )الواليات املتحدة األمريكية(، ويايت 

ذلك بدعوة من األمني العام لألمم املتحدة انطونيو غوترييش. ونظّمت األلكسو ضمن 

الفعاليات املوازية للقمة حدثا موازيا بعنوان »مباردة التضامن الرقمي: أجهزة حاسوب 

متصلة باإلنرتنت للتعليم والتعلّم للجميع« وذلك يوم 17 سبتمرب 2022.

اليونسكو )منظمة األمم املتحدة للرتبية  وتّم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع منظمة 

التونسية  والجمهورية  املغربية  واململكة  الهاشمية  األردنية  واململكة  والثقافة(  والعلم 

والجمهورية اإلسالمية املوريتانية.

وهذه املبادرة تأىت يف إطار التزام األلكسو باملساهمة يف تطوير رؤية اسرتاتيجية عربية 

لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، واملتعلق بـ«ضامن التّعليم الجيّد 

املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التّعلم مدى الحياة للجميع«.

وتعمل األلكسو كذلك عىل النهوض بدور التكنولوجيا يف تحقيق هذا الهدف، وتحديداً 

الغاية 4.أ. املتصلة بـ »بناء مرافق تعليمية تراعي األطفال، وذوي اإلعاقة، والفروق بني الجنسني، ورفع مستوى املرافق التعليمية 

القامئة، وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع«.

و يتم قياس هذا الهدف  من خالل املؤرش 4.أ.1 املتعلق بـ »نسبة املدارس التي تتوفر بها الخدمات األساسية، وخاصة )أ( الطاقة 

الكهربائية؛ )ب(  شبكة اإلنرتنت ألغراض التعليم؛ )ج( أجهزة حاسوبية ألغراض التعليم.

وضّم هذا اللقاء مسؤولني رفيعي املستوى من القيادات العربية من أجل تبادل اآلراء والرؤى  بشأن سبل تعزيز منظومات التعليم 

والتعلم يف املنطقة العربية وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة املتعلق بالتعليم.

األلكسو تشارك في قمة تحويل التعليم للجمعية العامة 
لألمم المتحدة

https://www.facebook.com/photo/?fbid=394557412842787&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWEoAZFX7Afyyfv2D_Fw7Mz2bnP19CNbxsmOfsiZcd6r3mZzPRqfuUs3M-9u1vD8f9hYh9CrO7Bi8TtMsau79xzXxty_O8lk0CUZdX-XE74jaSfno5xhcpQdf0SkkrNqAieYFOILWAC0IqEu3LvCy8v-TUuBUHduqitNnzlwTuqxw&__tn__=EH-R
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األلكسو تشارك في اجتماع المجلس االقتصادي 
واالجتماعي  الدورة العادية 110 بالقاهرة

األلكسو تهنئ المملكة العربية السعودية بعيدها 
الوطني

األلكسو تنعى الدكتور مصطفى عبد السميع

شاركت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم-األلكسو،  يف الدورة )110( للمجلس االقتصادي     

واالجتامعي، مبقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية خالل الفرتة 28 أغسطس إىل 01 سبتمرب 

2022. وناقش املجلس يف هذه الدورة عديد املوضوعات ومن أبرزها اعتامد موازنة منظامت 

العمل العريب املشرتك 2023-2024. ومثل األلكسو يف هذه االجتامعات سعادة الدكتور  سامي 

الزيود؛ مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية.

الدكتور مصطفى  الله تعاىل  بإذن  ، املغفور له   العربية للرتبية والثقافة والعلوم  املنظمة  تنعى 

عبد السميع، رحمه الله، عضو املجلس التنفيذي عن جمهورية مرص العربية للدورات من 68 إىل 

93، ونائب رئيس املجلس التنفيذي للدورات من 78 إىل 85، ورئيس املجلس التنفيذي، للدورات 

من 86 إىل 93. وكان املرحوم صاحب خصال جليلة وعلم واسع وأخالق عالية، أسهم بكل اقتدار 

وحنكة وخربة يف جلسات املجلس التنفيذي لتعزيز العمل العريب املشرتك.

وبهذه املناسبة األليمة يتوجه معايل املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  وأرسة  

األلكسو، إىل عائلة الفقيد بأحر التعازي واملواساة سائال الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه مع النبيني 

والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون.

مبناسبة احتفال اململكة العربية السعودية اليوم بعيدها الوطني الثاين والتسعني، 

للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  أعَمر،  ولد  محمد  الدكتور  األستاذ  يتقّدم 

والثقافة والعلوم، بأحّر التهاين والتربيكات إىل خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن 

بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وويّل عهده صاحب السمو املليك األمري محمد 

بن سلامن آل سعود، وإىل الحكومة والشعب السعودي األيب، راجيًا من الله العيّل 

القدير أن يُديم عليهم موفور الصحة والعافية، وأن ينعم عىل اململكة العربية السعودية باملزيد من التقدم والنامء واالزدهار.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=389919769973218&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWXUY22jNYC5cCDSpbvMqo0OXAsQaBtwmr7XyC95WBvU-L0W17Vmb7-hgepj92mlGe-pB_c7S-GlT9WvrRQYHtSpDO9RbsEO903TK5SUUV-drtd3H2FR2C59sa1D2HtUfgNfr7G2G66uHU2gi58tgPjKpzZNpwxcVwsjM_lOOwMiQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=398727715759090&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWcTK3a0ZRjqRSI9IVBd1krHZyUq_A4kwt_Q1LfmDo_hxu5uaNo8fmp89qL4VTzVy6SlLNWvOMcrM0lLxQgMSRzzMR3i1-UGHRa9Woz0p6JOozeOix2Y-GlCcBVU87c7tlNSDrFe-PBp6HV6al3heGJ2hGsylOrgafaj7IlurBNwg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=404754118489783&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUfwlLCNhjsemAWoaxFl5XDxBlgsefMyZB75EYakXz9oufQX6ibBrb8RtD6ERJ44ZyTShrCsdmL7A53MZeKuy2gc_tOPHAM-GD6X7wj6mZUPlexeXT84yRCPZka3b3grXsRU-4r-ZA2b995asbiLoH980nVJrraX3Pk6UEGkxfdnw&__tn__=EH-R
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بيان األلكسو في  »اليوم العالمي لمحو األميّة« 
56 لـــــ »اليوم العاملي ملحو األميّة« الذي  تشارك املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو( العامل يف إحياء الذكرى 

اآلفة  هذه  ملقاومة  العربية،  الدول  مع  بالتنسيق  قرن،  نصف  منذ  بدأته  الذي  للجهد  تأكيدا  عام،  كل  من  سبتمرب   8 يوافق 

التعلّم  التعليم« وتعزيز فرص  باعتبارها مدخال للتخلف وعائقا للتقدم، وتوثيقا اللتزامها بالعمل عىل تحقيق مبدأ »الحق يف 

مدى الحياة للجميع يف إطار »أجندة التعليم 2030«. 

ويأيت إحياء اليوم العاملي ملحو األميّة هذه السنة يف سياق انفراج نسبي للوضع الصحي يف الوطن العريب بعد تراجع جائحة 

كوفيد 19 التي تسببت يف هدر تعليمي غري مسبوق، وأثّرت عىل استمرارية التعليم بصيغه النظامية وغري النظامية، مبا فاقم 

عدم املساواة يف إتاحة الحق يف التعليم بني فئات املجتمع الواحد. 

التفكري  الكبار؛ وتعميق  اليوم العاملي ملحو األميّة مناسبة لتقييم ما تم تنفيذه من خطط وبرامج لتطوير تعليم  وميثل إحياء 

يف سبل معالجة تحديات محو األميّة ؛ والتنبيه إىل مخاطر الزيادة املطلقة يف عدد األميّني يف الوطن العريب، وتشري اإلحصاءات 

التفصيلية ملرصد األلكسو الذي يتوىل جمع البيانات ومعالجتها حول أوضاع الرتبية والثقافة والعلوم يف الدول العربية إىل أن 

األمينّي  أن عدد  الجنسني،  حيث  بني  التعليم  إىل  الوصول  تكافؤ فرص  الرجال بسبب عدم  أكرث من  النساء  األميّة تشمل  آفة 

؛ وأن عدد   2020 مليون سنة   70.1 2016 إىل  مليون سنة   60.9 15 سنة فام فوق تطور من  العربية من فئة  بالدول 

األميّات من الفئة العمرية 15 سنة فام فوق بلغ سنة 2020 : 3 .43 مليون )61.8 % من مجموع األميّني(. كام تطور عدد 

األميّني الشباب )15-24 سنة( يف الدول العربية من 7.5 مليون سنة 2016 إىل 9.6 مليون سنة 2020. من بينهم 5.4 

مليون إناث )56.3 %(؛ وأن مجموع األطفال والّشباب خارج املدرسة بلغ  سنة 2020 : 16 مليون من بينهم 8.6  مليون 

من اإلناث، وأن حوايل 28.4 مليون طفل يف الدول العربية يف سّن املدرسة االبتدائية يفتقرون إىل مهارات القراءة األساسية.
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وميثل هذا التحدي الكمي والنوعي عائقا أمام تطوير املوارد البرشية عىل الوجه األمثل واستغاللها يف تنمية املجتمعات العربية، 

مبا يفرض مضاعفة الجهد لسّد منابع األميّة من خالل توفري آليات اإللزام الكامل بالدراسة لألطفال الذين هم يف سن التمدرس، 

وربط برامج محو األميّة بالتمكني االقتصادي واالجتامعي لتشجيع األميّني عىل االلتحاق بتلك الربامج، وتدارك الفاقد التعليمي 

يف مجال تعليم الكبار الذي تسببت فيه جائحة كوفيد 19؛  ومراجعة اسرتاتيجيات تعليم الكبار، ال سيام يف املجتمعات الفقرية 

ومناطق النزاع باستحداث مراكز تعليميّة متنقلة، ودمج الفئات من ذوي االحتياجات الخاصة بربامج محو األميّة.

وقد أسهمت األلكسو يف مكافحة األميّة من خالل وضع الخطط واالسرتاتيجيات يف املجال وتقديم املشورة والخربة فيام يتعلق 

الرتبوي  )التقرير  األسايس   التعليم  مرحلة  يف  والترّسب  الرسوب  حول  كتابا   نرشت  كام  املختصة،  املناهج  ووضع  بالتخطيط 

السنوي، مرصد األلكسو 2021( للتنبيه إىل خطورة االرتداد إىل األميّة يف سن مبّكرة.

وتغتنم األلكسو هذه املناسبة للتأكيد عىل أن الثورة الرقمية التي شملت اليوم كل مناحي الحياة، تفرض معالجة قضية األميّة 

يف مفهومها الحضاري الذي يتجاوز مفهوم األميّة األبجدية إىل األميّة يف أبعادها املتعددة: أبجدية، ورقميّة، وثقافيّة.

تنفيذ  متابعة  إىل  املدين  املجتمع  اإلقليمية، ومنظامت  واملنظامت  العربية  الدول  اإلطار عىل دعوة  املنظمة يف هذا  تؤكد  كام 

أهداف »العقد العريب ملحو األميّة 2015-2024 » الذي وضعته األلكسو لتحديد مؤهالت التحّرر من األميّة ووصف املعارف 

واملهارات والقيم واالتجاهات التي من الرضوري أن ميتلكها الفرد للخروج من األميّة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=394561016175760&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVZ7qQ73MQnVfc1-GC-iOQi4G44lkiPgOdvhiBNTqkPg4HJB6-g4040hVFsZ96oamxsqZ1zK_ODPUo5sLsNwTrpFFVsEtzNfC_eCWsR72bagiEauwnwFks_KMw410vBDM7kt3Jn-Z9cmCNvQFlqpzr5TZNc76A_MqcAFHFe07UahA&__tn__=EH-R


15
أنشطة 

اإلدارات الفنية
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تونس 8 سبتمرب -يف إطار إحياء الذكرى السنوية لليوم العاملي ملحو األميّة املوافق ليوم 8 سبتمرب من كل سنة، شاركت املنظمة 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( يف االحتفالية التي انتظمت باملناسبة مبقر جامعة تونس للتعلم مدى الحياة، تحت 

شعار »تونس من محو األمية إىل التعلم مدى الحياة«.

وأبرز الدكتور رامي إسكندر، مدير إدارة الرتبية باأللكسو، يف كلمة له نيابة عن معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، املدير 

العام للمنظمة الدور الريادي لأللكسو يف مكافحة األمية، مشريا اىل أن ذلك يتجىل من خالل وضع الخطط واالسرتاتيجيات يف 

املجال، وتقديم املشورة والخربة فيام يتعلق بالتخطيط، ووضع املناهج املختصة. وأكد يف هذا الخصوص أن هذه االسرتاتيجية 

الدول،  بقية  منها  لتستفيد  وإتاحتها  بها  والتعريف  األميّة،  محو  مجال  يف  والناجحة  املميّزة  العربيّة  التجارب  بتعزيز  تتعلق 

بهدف تطوير برامج تعليم الكبار، وتعزيز نظم التعلّم املستمر ملواجهة االحتياجات املعرفيّة واملهارية املتجّددة. 

وضع  أجل  من  ودوليا  عربيا  الجهود  تنسيق  دعم  عىل رضورة  الدوام  عىل  تؤكد  األلكسو  أن  إسكندر  رامي  الدكتور  وأضاف 

حلول عمليّة لتطويق ظاهرة األميّة عرب االستفادة من التكنولوجيات الحديثة إلنتاج املعرفة وضامن وصولها إىل أكرب عدد من 

املستفيدين.

وربطها  التدريبية  واملشاريع  والربامج  واملنهجيات  املقاربات  تطوير  عىل  تزال  وما  تعمل  فتئت  »ما  املنظمة  أن  عىل  وشدد 

بتوقّعات املتدّربني يف سياقاتها االجتامعية واالقتصادية والثقافية، لضامن فرص التعليم الجيّد للجميع وللنساء والفتيات كافّة، 

وبناء رشاكات قويّة مستدامة بني القطاع العام والقطاع الخاص لتوفري التمويل الرضوري لتنفيذ برامج ومرشوعات تساعد يف 

تطوير مهارات األفراد«.

يشار اىل أن االحتفالية التي شاركت فيها املنظمة العربية انتظمت بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتامعية التونسية.

تربية  

األلكسو تحيي اليوم العالمي لمحو األمية

https://www.facebook.com/photo/?fbid=398089169156278&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXBbBIoDnWAMl8mz5Ff_bu-yy8N-NiFNQXnpOiw9eu92vUOjuL0gd6uA1lBWs-dx6NrD-Y8OkXzLRIWL8NqPf7IHisug637YLmR6kvZySh2yyadx4sD9Ki9cEBd0Urs2SecyJnbPntTg9fM-7Xa5RUEyh3Ae5NoKViwYla049nEkg&__tn__=EH-R
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الحضوري  التنسيقي  االجتامع  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  أبوظبي  مبدينة   2022 سبتمرب/أيلول   5 االثنني  يوم  انطلق 

األول املخصص إلعداد امللف العريب املشرتك الخاص بالحناء واملهارات والفنون والطقوس واملامرسات املرتبطة بها الذي تقوده 

الدولة املستضيفة لالجتامع، وترشف عليه املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، وتشارك فيه 16 دولة عربية وهي اململكة 

األردنية الهاشمية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الدميوقراطية 

الشعبية واململكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية العراق وسلطنة عامن ودولة فلسطني ودولة قطر ودولة 

الكويت وجمهورية مرص العربية واململكة املغربية والجمهورية اإلسالمية املوريتانية والجمهورية اليمنية.

الحوسني،  والشباب وسعادة سعود  الثقافة  الناخي، وكيل وزارة  مبارك  بإرشاف كل من سعادة  االجتامع  افتتاح هذا  تم  وقد 

وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وسعادة الدكتور مراد محمودي أمني املجلس التنفيذي 

واملؤمتر العام والقائم بأعامل مدير إدارة الثقافة باأللكسو والذي أبلغ يف كلمته االفتتاحية ُشكر وتحيات معايل األستاذ الدكتور 

محمد ولد أعمر املدير العام للمنظمة إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل استضافتها لهذا االجتامع وإىل كل الدول العربية 

املشاركة عىل تعاونها الكبري وجهودها يف دعم العمل العريب املشرتك يف مختلف املجاالت ويف إعداد امللفات العربية املشرتكة 

للرتاث الثقايف غري املادي عىل وجه الخصوص.

هذا وسيتواصل هذا االجتامع ملدة أربعة أيام وسيتمُّ خالله تجميع قوائم الحرص الوطنية الخاصة بكل دولة وصياغتها يف ملف 

عريب مشرتك وتدعيمه مبختلف املكونات من صور ومقاطع فيديو وموافقات عىل أن يتم إيداعه قبل نهاية شهر مارس 2023 

لدى منظمة اليونسكو لتسجيله عىل القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي لإلنسانية.

ثقافة

الملـف  إلعـداد  التنسيقـي  االجتمـاع  إنطـــالق 
بالحنـــــاء الخـاص  المشتـرك  العربـي 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=395224376109424&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVrVs2eVZm3Unx8G4O6vOWmPSK4NORb7jCop_rzNnnWgDmgZBxeV5_1ZnMsIf4Hylz1gUm3pvw6t1FRn4wcBdWwQ5aId41R_R1axwKZ5JyFqhBdgK9zGYa5QxLwmJcVhrh7yAHFnyRfdcHy2qbifpi7IEnAtny1XbWHjm6PH8V6vQ&__tn__=EH-R
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والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  ألوملبياد  الثانية  الدورة  فعاليات  الحاممات  مبدينة   2022 سبتمرب   8 يوم  مساء  اختتمت 

والعلوم ›ألكسو‹ لتعزيز قدرات الطفل العريب يف منهجيات البحث العلمي بحضور أكرث من 100 مشارك من 18 دولة عربية.

وقال األستاذ الدكتور محمد سند أبو درويش ,مدير إدارة العلوم والبحث العلمي باأللكسو رئيس اللجنة التحضريية لألوملبياد 

الفاعل  املواطن  بناء  يف  لإلسهام  ووسيلة  والتنمية،  التقدم  مقّومات  أهم  أحد  هو  العلمـي  البحث  »إن  باملناسبة  له  كلمة  يف 

والقادر عىل حل املشاكل والتصدي للصعوبات التي تواجه مجتمعه«.

وأوضح أن »املنظمة قامت من هذا املنطلق مبساعدة بعض الدول العربية عىل رسم سياساتها يف مجايل العلوم والتكنولوجيا، 

وتوطينها،  والتكنولوجية  العلمية  املعرفة  لنقل  عربية  علمية  قاعدة  وبناء  التنمية،  واحتياجات  املجتمع  خدمة  يف  وتوظيفها 

العلمـــي  البحث  طريق  عن  مستدامة  عربية  اقتصادات  بناء  يف  منها  إسهاما  العلوم،  وتبسيط  العلمـي  البحث  ثقافة  ونرش 

واالبتكار، وتحقيق الرفاه االقتصادي واالجتامعي للدول العربية يف أفق العام 2030.«

وأضاف أبو درويش أن »فكرة إطالق هذا األوملبياد جاءت بهدف الوصول إىل رؤية مشرتكة حول املنهج املطلوب لرتبية الطفل 

العريب عىل ثقافة البحث واالستكشاف والتحقيق واالستقصاء، ال سيّام وأّن طفل اليوم هو شاب الغد والذي ميثل -يف كل أمة-

عمودها الفقري، وبالتايل وجبت العناية بهم«.  وشدد يف هذا الخصوص عىل وجوب »الحرص عىل حسن إعدادهم منذ املراحل 

املبكرة مبا يتامىش مع املستجدات التي يفرضها الواقع اليوم؛ بحيث يشارك فيه جميع تالميذ الصف الثامن مبختلف أصنافهم 

إتاحة  إىل  متدرج  بشكل  تسعى  »األلكسو  أن  اىل  مشريا  اإلبداعية«  وقدراته  دوره  وكّل حسب  العربية،  الدول  مختلف  ومن 

الفرصة لجميع تالميذ الصف الثامن من كافة الدول العربية دون استثناء للمشاركة والتنافس الرشيف«.

علوم

الحمامات  بمدينة  األلكسو  أولمبياد  فعاليات  اختتام 
العربية الدول  من  الفائزين  نتائج  بإعالن 
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وأكد السيد عصام الوحييش األمني العام املساعد للجنة الوطنية يف وزارة الرتبية يف كلمة له أن »استضافة هذه النخب الناشئة 

يف تونس الخرضاء اليوم يعد رشفا ملا يحمل من معاين األخوة والتحابب واإلخاء بني شعوب أمتنا ذات التاريخ واللغة والعقيدة 

واملصري املشرتك«.

وتم باملناسبة تكريم عدد من أعضاء اللجنة العلمية يف األلكسو وهم عىل التوايل ..

الدكتور عبد الله خطابية )األردن(.	 

األستاذ رياض بن بوكر )تونس(.	 

األستاذة مها عبد الفتاح قرطم )االمارات(.	 

األستاذة درصاف البنا )تونس(.	 

األستاذ عبدالحفيظ الحاح صدوق )الجزائر(.	 

الدكتورة ليىل الصاعدي )السعودية(.	 

األستاذ أبكري مهنا محمد )السودان(.	 

األستاذ أحمد بن موسی بن محمد البلويش )سلطنة عامن(.	 

األستاذة لبني مريس حسني أبو رسحان )فلسطني(.	 

وكان األوملبياد قد افتتح أشغاله يوم 06 سبتمرب مبدينة الحاممات مبشاركة خرباء من األلكسو ومنظمة األمم املتحدة للرتبية 

والعلم والثقافة )اليونسكو( فضال عن مختصني تربويني من الدول العربية املشاركة.

تجدر اإلشارة اىل أن الدورة السابقة انتظمت مبرص سنة 2019 فيام تنظم الدورة املقبلة بدولة الكويت.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=395133516118510&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXqCRJEJvw9lRR6qoUC61lPphmEJPEKo8UUuBGz0fyF8CZLoKoUy118umN5fcb2rDsKvNte86bmdqEpreicq3qk41sDd1zX55rUXxOWAVuNcwQvfDtlqeLWChLmCnhF6nGZwpPDrbjiW44XZtB6rCVWN3XFiFbxO503AsPiPD25ug&__tn__=EH-R
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›ألكسو‹  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  الثانية ألوملبياد  الدورة  فعاليات  الحاممات  6 سبتمرب مبدينة  يوم  افتتحت 

لتعزيز قدرات الطّفل العريب يف منهجيات البحث العلمي؛

ويشارك يف األوملبياد الذي يتواصل عىل مدة ثالثة أيام حوايل 100 مشارك من 18 دولة عربية فضال عن خرباء ومنسقني عرب 

وممثل عن منظمة اليونسكو

وقال معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر املدير العام لأللكسو باملناسبة أنّه ›‹من املفيد السعي ملساعدة الجهات املعنية 

عىل نحو املساهمة الجادة يف إصالح منظومات البحث العلمي العربية مبا يسهم يف تحريك عجلة التنمية، وبلورة رؤية عربية 

استرشافية مشرتكة‹‹

العربية  اعتمدت »االسرتاتيجية  2017 كانت قد  الهاشمية، يف مارس  األردنية  باململكة  امليت  بالبحر  العربية  القمة  أن  وأكد 

وتبسيط  واالبتكار،  العلمي  البحث  ثقافة  وترسيخ  نرش  أهمية  ›‹عىل  نصت  والتي  واالبتكار‹‹  والتكنولوجي  العلمي  للبحث 

األساسية  التّعليم  ملراحل  الرتبوية  املناهج  يف  إدماجها  خالل  من  خاّصة،  الناشئة  ولدى  عامة،  العربية  املجتمعات  يف  العلوم 

األوىل«.

العاملية  املسابقات  عن  مختلفة  مبتكرة  ›‹بطريقة  جاءت  األوملبياد  هذا  إطالق  فكرة  أن  عىل  ذاته  السياق  يف  معاليه  وشدد 

واإلقليمية املشابهة للتأكيد عىل اهتامم األلكسو بتعزيز قدرات الطفل العريب يف منهجيات البحث العلمي وتطوير مهاراته يف 

التعاون والتواصل والعمل الجامعي مع األشقاء من األقطار العربية‹‹

واعترب األستاذ الدكتور ولد أعمر أن هذا األوملبياد برمجته املنظّمة بالتبادل مع أوملبياد األلكسو للرياضيات، »ليُشكل حلقة 

علوم

لتعزيز  األلكسو  ألولمبياد  الثانية  الدورة  فعاليات  افتتاح 
العلمي البحث  منهجيات  في  العربي  الطفل  قدرات 
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البحث  ثقافة  عىل  العريب  الطفل  لرتبية  املطلوب  املنهج  حول  موّحدة  رؤية  إىل  الوصول  إىل  الرامية  األلكسو  جهود  لسلسلة 

والتحقيق واالستقصاء«. واالستكشاف 

 وشدد يف ذات الخصوص عىل حرص »املنظّمة عىل جعل التفكري اإلبداعي صفة عامة ال خاصة لدى النشء العريب وعىل أن 

ينخرط كل التالميذ بدولنا العربية مبختلف مستوياتهم التعليمية يف أنشطة تربوية صّفية وغري صّفية تُعّزز قدراتهم و إملامهم 

مبنهجيات وأساليب إجراء البحوث وكتابة التقارير العلمية والتعرض ملواقف تعليمية جديدة تُنّمـي جوانب البحث واالستقصاء 

والتحليل والنقد يف شخصياتهم«.

للرتبية  العربيّة  املنظّمة  تلعبه  الذي  املحوري  بالدور  بتونس  الرتبية  وزير  عن  ممثل  الحجام  كامل  السيد  أشاد  جهته،  من 

والثقافة والعلوم »من خالل هذه الدورة التي تساهم يف دعم العمل العريب املشرتك وتعزيز التعارف وربط الصلة بني أطفالنا 

يف الدول العربية«

وأشار اىل أن »ألوملبياد ميثل فرصةللقاء ناشئتنا العربية حول قيم وآمال موّحدة ومتتني عالقات األخّوة فيام بينها  والتعريف 

مبنهجيات البحث العلمي منذ السنوات األوىل من التعليم وترسيخ ثقافة البحث العلمي يف أذهان األطفال العرب«.

تقييم  الحديثة   واملساهمة يف  العلمية  للتوجهات  والتعلّم مساير  للعلم  تنشئة جيل عريب محب  الحجام عىل »أهمية  وأكد 

التنمية  العلمي وتحقيق أهداف  البحث  الصلة بني  العلميوربط  العلوم والبحث  العربيّة يف مجال  الرتبوية  املنظومات  مردود 

املستدامة يف الدول العربيّة‹‹

من جهته، أعرب رئيس منتدى الجوائز العربية عبد العزيز السبيل أن »تحفيز منتدى الجوائز العربية لدعم إبداعات الشباب 

يعد من أهم أبرز أهداف املنتدى ›‹ والحظ أن ›‹صاحب السمو املليك األمري خالد الفيصل الرئيس الفخري للمنتدى يطمح دوما 

اىل »تعزيز أوارص التعاون بني املنتدى واملنظمة لتحقيق منجزات أفضل ألمتنا العربية يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم«

وأبرز الدكتور محمد سند أبو درويش مدير إدارة العلوم والبحث العلمي باملنظمة يف كلمة له باملناسبة أن »إعداد األوملبياد 

البحث  لرتسيخ  تسعى جاهدة  التي  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  وأهداف  ورسالة  رؤى  مع  متفقا  يأيت  وتنظيمه 

العلمي لدى النشء العريب«.

وشدد أبو درويش عىل أن »ذلك يأيت عرب الثقافة والقدرة واإلبداع من أجل تحقيق اآلمال واألماين والطموحات بأن يكون نشئا 

قادرا عىل خدمة أمته وخدمة البرشية جمعاء«

والوزارات  العربية  الوطنية  اللجان  مع  بالتعاون  وتُنظمها  األلكسو  عليها  ترُشف  دورية  مسابقة  هي  األوملبياد  أن  اىل  يشار 

املعنية.

وهي تُعقد مرة كل سنتني يف إحدى الدول العربية، ويتم تحديد موعد وفرتة انعقادها من قبل املنظّمة والدولة املستضيفة لها

الدورة  الكويت  دولة  تستضيف  فيام  العربية  مرص  بجمهورية   2019 ديسمرب  شهر  يف  لألوملبياد  األوىل  الدورة  ُعقدت  وقد 

الثالثة يف العام 2024

https://www.facebook.com/photo/?fbid=394563806175481&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWwEpbPIDINh8FzuwLOe4DHb8e98sm4h3xJq44ftVBHnVHhzOAOa32j3BioDOdsXIa7TMP0nLEpX-Z6KQlBIBB4-jKsTYJwEMxLOHerGea21ptF0aUjloAANJjKyyBLrG135zietDdgVYjiCv7YOzpCLjtbsYt02KWRHnDEnansHw&__tn__=EH-R
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وضع التعليم الرقمي في الدول العربية

للرتبية     العربية  املنظمة  مرصد  -أصدر  سبتمرب   15 تونس 

والثقافة والعلوم ›ألكسو‹ النرشة اإلحصائية حول موضوع 

»وضع التعليم الرقمي يف الدول العربية«.

العربية  املنظّمة  مشاركة  مبناسبة  النرشة  هذه  إعداد  وتّم 

للرتبية والثقافة والعلوم يف أشغال قّمة األمم املتحدة لتحويل 

»أجهزة  بتوفر  متعلقة  مبادرة  وتقديم   ،2022  – التعليم 

حاسوب متصلة باألنرتنت للتعليم والتعلّم للجميع«.

التضامن    وتعد املبادرة هامة لوضع لبنة أساسية يف مجال 

الرقمي بني الدول ذات الدخل العايل والدول ذات الدخل 

الدول  جميع  يف  الرقمي  التّعليم  نرش  بهدف  الضعيف 

العربية.

وقد تضّمنت النرشة عدة بيانات ومؤرشات وضعت بهدف  

التنمية املستدامة  متابعة إنجاز الهدف الرابع من أهداف 

مرافق  »بناء  عىل  أ   4 الغاية  وتنص  أ.   4 الغاية  وخاصة 

تعليمية تراعي األطفال، وذوي اإلعاقة، والفروق بني الجنسني، ورفع مستوى املرافق التعليمية القامئة، وتهيئة بيئة تعليمية فّعالة 

ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع«، وعىل هذا األساس وقع تحليل الوضع يف الدول العربية من خالل املؤرشات املوضوعة 

للغرض وهي :

نسب ربط األفراد باألنرتنت وخاصة مدى تطور االشرتاكات يف خدمات النطاق العريض للخطوط الثابتة.	 

نسبة املدارس التي لديها النور الكهربايئ حسب املستوى التعليمي.	 

نسبة املدارس التي لديها حواسيب ألغراض تربوية حسب املستوى التعليمي.	 

نسبة املدارس املرتبطة باألنرتنت ألغراض تربوية حسب املستوى التعليمي.	 

املستدامة  التنمية  أهداف  الرابع من  الهدف  تحقيق  الدالّة عىل مدى  األخرى  املؤرشات  إىل حزمة من  االستناد  إىل جانب  هذا 

وتطورها خالل الفرتة 2015- 2020.

معلومات 
واتصال

https://www.facebook.com/photo/?fbid=399421522356376&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXTMLRW3t8amLKdYJ476xbqu9Z9q05xEWr3rCiinuxp_tq4dKGjnqDinKZJLS0dHoBZoZkBhIawOYr_yJFHhh71RIMqo2RGeCu6ms5KF8Ts0MjZ6lr_w9qCfgP9a0NYupB8Qu36fB82PvZB4WTIbMiKeZMI56e0XcXMbQ4QAq1pBQ&__tn__=EH-R
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أمانة المجلس التنفيذي 
والمؤتمر العام

األلكسو تعقد جلسة عمل مع اللجنة الوطنية اإلماراتية للتربية 
والثقافة والعلوم

والعلوم-  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  عقدت 

األلكسو )إدارة الثقافة( جلسة عمل مع اللجنة الوطنية 

تنفيذ  ملتابعة  وذلك  والعلوم  والثقافة  للرتبية  اإلماراتية 

واملعايل  السمو  أصحاب  ملؤمتر   )22( الدورة  قرارات 

الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب 

التي انعقدت باستضافة كرمية من دولة اإلمارات العربية 

املتحدة نهاية عام 2021. 

حيث حرض عن جانب اللجنة الوطنية اإلماراتية كل من:

سعادة األستاذة ابتسام الزعايب، خبري املنظامت الدولية، وسعادة األستاذة فاطمة آل نصور، خبري املنظامت اإلقليمية. 	 

أما عن جانب املنظمة، فقد حرض كل من:

األستاذ الدكتور مراد محمودي، أمني املجلس التنفيذي واملؤمتر العام، وقائم بأعامل مدير إدارة الثقافة. 	 

األستاذ الدكتور فتحي الجراي، خبري بإدارة الثقافة	 

األستاذ الهادي الغامري، منسق النشاطات بإدارة الثقافة.	 

جدير بالذكر، أن جلسة العمل املنعقدة بني الطرفني مكنتهام من استعراض املوقف التنفيذي لقرارات الدورة املشار إليها، حيث 

تناولت ما تم تنفيذه بشأن :

الخطة املحدثة الشاملة للثقافة العربية،	 

مرشوع سفراء األلكسو، 	 

الثقايف  غري املادي 	  التمثيلية للرتاث  القامئة  العربية  املشرتكة  للتسجيل يف  املتعلقة بامللفات  مرشوع الخارطة الخمسية 

للبرشية لليونسكو،

املرشوع العريب الثقايف املشرتك،	 

ما تم بشأن التحضري إلنعقاد الدورة القادمة )23( ملؤمتر أصحاب السمو واملعايل الوزراء املسؤولني عن الشؤون   الثقافية يف الوطن 

العريب املقرر عقدها يومي 7 و8  ديسمرب 2022 باستضافة كرمية من اململكة العربية  السعودية.

من جهة اخرى، تناول الجانبني مجمل األنشطة املقرر تنفيذها بالتعاون والرشاكة مع اللجنة الوطنية اإلماراتية للرتبية والثقافة 

والعلوم خالل الفرتة املتبقية من السنة الجارية 2022، وتلك املربمجة يف إطار الدورة املالية القادمة لأللكسو ) 2023 و 2024( 

والتي تعترب الرشيحة األوىل لخطة العمل املستقبيل للمنظمة )2023 و 2028(.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=395222922776236&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWiWGYOFIj61zQfDjmdHY6SYaR8dLY5PoMtrhBLxsRii8T0vz9NRhsSMBk6p7EGczPE2c5FbCFPe-9QfzYRF9C_Y7KAnipLaqFvHU6lThROxWXk5bvGRWBM2CfESCSPJ0GAq5gTYOrBx6oRJYFaiEWvAqD-s47rjgkzjNJl1Utg7w&__tn__=EH-R
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أمانة المجلس التنفيذي 
والمؤتمر العام

كرمت وزارة الثقافة بالجمهورية اللبنانية الشهيدة شريين ابو عاقلة من خالل تخصيص ركن لها داخل  املكتبة الوطنية وضعت  

فيه صورتها بقرار من وزير الثقافة القايض محمد وسام املرتىض. حيث منح لعائلتها درعا عربون  تقدير واحرتام وذلك  ضمن 

فعالية »تحية اىل شريين ابو عاقلة يف  مهرجان  بريوت للصورة يف مقر املكتبة الوطنية فـي نـسخته الـثانـیة، بـحضور رئـیس اتـحاد 

الـمصوریـن الـعرب أدیـب شـعبان وحشـد مـن الشخصيات والفاعليات السياسية والدبلوماسية والثقافية واالعالمية  واملصورين 

والصحافية   شذى حنايشة صديقة شريين ابو عاقلة.

وكانت الباحة الخارجية يف املكتبة الوطنية قد استضافت معرض صور تحيك سرية شريين االعالمية،إضافة اىل عرض فـیلم »الـلقاء 

األخـیر« مقابلة خاصة للشهيدة شريين.

 كام كانت كلمة باملناسبة للوزير املرتىض حيث قال: »شريين أبو عاقلة، زهرُة فتياِت زهرِة املدائن، طلعت من نار جنني إىل نور 

الِجنان، عىل منت صورٍة ومدرج شاشة، تاركًة دمها فوق تراب فلسطني، مرسوًما عىل شكل عالمِة نرٍص مغروزٍة يف عيون اإلرهاب 

الصهيوين، الذي بدٍم بارد وقصٍد مبارش اغتالها، ألنها كانت تقوم بعملها يف تغطية اعتداءاته عىل اآلمنني. شريين أبو عاقلة أراد 

الجنود اإلرسائيليون قتلَها ثانيًة عندما حاولوا منع أهلها من البكاء عليها ومن ترداد األناشيد والهتافات الوطنية يف تأبينها، كذلك 

عندما حاولوا منع وسائل اإلعالم من تغطية مشاهد الحزن يف بيتها.«

واستطرد :«لكن دمها انترص عىل إرهابهم، وصوَت رسالِتها ارتفع أعىل من رصاصهم، وتوثَّق بالصوت والصورة أن الجرمية التي 

َذت بحق الكلمة والحرية والقيم، تعكس الصورة الحقيقية لكيانهم املزروع يف فلسطني وباًء يفتك بناِسها وتاريخها وحياتِها؛  نُفِّ

هم الذين منذ قذفتهم املؤامرات إىل ههنا، مل يفعلوا سوى اغتصاب األرض وهدم البيوت واقتالع األشجار وقتل البرش وتهجريهم 

وَسْجِنهم، والعامل منقسٌم ما بني مؤازٍر لهم أو ساكت عنهم، أو مضلَّل بدعاياتهم اإلعالمية الفاسدة.«

وأردف وزير الثقافة: كانت الشهيدة شريين أبو عاقلة شاهدَة صوت وصورة وكلمة عىل جرائم االحتالل املستمرة بحق فلسطني 

والفلسطينيني، وناقلة للعامل مشاهد اقتحامات الصهاينة للقرى واملخيامت واملقدسات، والهجًة مبعاناة األرسى واملواطنني، فلهذا 

أرادوا إسكاتَها رميًا بالرصاص الحي املصوب عىل رأسها، ثم انربوا الختالِق أخباٍر واهية لتربير فعلتهم اإلجرامية، لكنهم مهام أمعنوا 

يف الكذب واالفرتاء، فلن يستطيعوا تحوير الحقيقة املثبتة عىل الشاشات وال تعطيل الوعي الذي بات مدركًا لجرامئهم.

وزارة الثقافة اللبنانية تكرم شيرين ابو عاقلة

https://www.facebook.com/photo/?fbid=392783096353552&set=pcb.392783249686870&__cft__[0]=AZV8Bn7ZxPLgsvcWKEZMR824gEopt35nvxIwS-qHiPeawriQmr5fPKKerrReDsDPMHzm8f73GBzH19yUv3qNYz1iKSzR3zNN-bfP-FamiFDTChWS-Xd6dS1JjNo-_zaLTEX1loAEQaj6V1o_aszRcu1I04gx4RHMD3cS6-hwES8FUg&__tn__=*bH-R
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أمانة المجلس التنفيذي 
والمؤتمر العام

اقرأ لخبراء األلكسو

األستاذ صبري سعيد

األستاذة مريم ياسين حمادي

عضو اللجنة الدائمة للثقافة العربية، والرئيس السابق لها 
جمهورية مصر العربية

عضو اللجنة الدائمة للثقافة العربية
دولة قطر

اإلشارة

الثقافة واملثقفون وأسواق الثقافة

ريادة األعامل الثقافيةالهندسة الثقافية

امليزان

االلكسو تضع رمز االستجابة السريعة QRCode الجامع لكامل 
أعداد نشرة األلكسو واللجان الوطنية العربية

يرس األلكسو )أمانة املجلس التنفيذي واملؤمتر العام( ان تضع تحت ترصف 

الجامع لكامل أعداد   QrCode الكريم رمز االستجابة الرسيعة جمهورها 

نرشة األلكسو واللجان الوطنية العربية، املوثقة ألنشطة معايل املدير العام 

والكرايس  والنوادي  املدارس  وشبكات  الخارجية  واملراكز  الفنية  واإلدارات 

العربية  الوطنية  اللجان  ألنشطة  باإلضافة  لأللكسو  املنتسبة  العلمية 

املنشورة عىل وسائط التواصل االجتامعي )فيس بوك، تويرت، انستغرام(.

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/871617.aspx?fbclid=IwAR0wAPUPAak9eSvIX824XCSJMvB6rkeHwFb9KnleXwMj5Ss0AFoztMIh1AI
https://m.alarab.qa/opinion/15/09/2022/الثقافة-والمثقفون-وأسواق-الثقافة?fbclid=IwAR1pH_OXAf9msQzqxYnKeir7bPIAl-croEEd-hbwfuRIbyEi0gwmqycyVo4
https://m.alarab.qa/opinion/08/09/2022/الهندسة-الثقافية?fbclid=IwAR22MUkW1RXdJve52V5C7Bf7z8hkI7EC5FCYiEsVfLOnmIDfOleK1pVoNnA
https://alarab.qa/opinion/01/09/2022/ريادة-الأعمال-الثقافية
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/869997.aspx?fbclid=IwAR2gptrmeGISPShPQfAMCv9b85sOv-Fp1ZCZrz53HdnB5Zp2KyzPy6x-Kg0
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/869997.aspx?fbclid=IwAR2gptrmeGISPShPQfAMCv9b85sOv-Fp1ZCZrz53HdnB5Zp2KyzPy6x-Kg0
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/871617.aspx?fbclid=IwAR0wAPUPAak9eSvIX824XCSJMvB6rkeHwFb9KnleXwMj5Ss0AFoztMIh1AI
https://m.alarab.qa/opinion/15/09/2022/الثقافة-والمثقفون-وأسواق-الثقافة?fbclid=IwAR1pH_OXAf9msQzqxYnKeir7bPIAl-croEEd-hbwfuRIbyEi0gwmqycyVo4
https://m.alarab.qa/opinion/08/09/2022/الهندسة-الثقافية?fbclid=IwAR22MUkW1RXdJve52V5C7Bf7z8hkI7EC5FCYiEsVfLOnmIDfOleK1pVoNnA
https://alarab.qa/opinion/01/09/2022/ريادة-الأعمال-الثقافية
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390207216611140&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXwMm3IN9T1kTq7fl6MscXuKzCcm66IQJSyuBm5R3kqEcZSDj-Ik8EeD3lMkQZYuI2F_Sa4iuaTIu615MfwzMokIOIR8vhv0OgtfD5isE4P5rlMBPafByuNxvnBQnEo_Y7SArJ6rVwFtWCSuiScq4tL7bYKk-5kph-QRGjZ9VxrEw&__tn__=EH-R
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معهد المخطوطات العربية

توقيع اتفاقية تعاون معهد المخطوطات العربية مع جامعة 
األزهر بإندونيسيا

وقع معهد املخطوطات العربية اتفاقية تعاون مع جامعة األزهر بإندونيسيا وذلك يوم الثالثاء 13 سبتمرب 2022 ،من خالل 

تقنية التواصل عن بعد.

وقد وقع كل من سعادة الدكتور مراد الريفي، مدير املعهد وسعادة الدكتور آسيب سيف الدين، رئيس الجامعة هذه االتفاقية 

التي شملت عدة مجاالت للتعاون منها األكادميي والبحثي والثقايف.

وافتُِتح اللقاء بحضور أصحاب السعادة نواب رئيس الجامعة، ووكالء الجامعة، وعمداء كليات الجامعة، وأكرث من مثانية وثالثون 

من كبار الشخصيات بالجامعة.

وألقى سعادة سفري إندونيسيا بالقاهرة  الدكتور لطفي رؤوف )ألقاها نيابة عنه سعادة امللحق الثقايف( كلمة باملناسبة رحب 

معهد  املختص  وجهازها  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  به  تقوم  مبا  سعادته  عن  معربا  االتفاقية  هذه  بعقد  فيها 

املخطوطات العربية من مجهودات قيمة يف سبيل نرش ثقافة املخطوط العريب وتراثه.

كام أعرب سعادة رئيس الجامعة الدكتور آسيب سيف الدين، عن مباركته لهذه االتفاقية التي تتيح لطالب الجامعة وغريهم 

من الجامعات اإلندونيسية دراسة املخطوط العريب وعلومه.

واختتم سعادة الدكتور مراد الريفي، مدير املعهد الكلامت الرسمية بنقل تحيات معايل املدير العام للمنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، للحضور الكريم، مؤكًدا مباركة معاليه لهذه الخطوة التي تتيح انفتاح 

نرش تراث املخطوط العريب يف إندونيسيا. كام دعا مدير املعهد إىل إعداد خطة تنفيذية ملضامني االتفاقية يف األجل القريب.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=398698859095309&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZV4lF0t8-VQZfRXf_Q8RLPlTWcYYxgXAwEKivM_H7YhyBxKrwzBR0ww8xBJSSOxon-yr2OaNxeH5c0Xrg2jW7gk2H5BNXLfdqFAbsPB12-eBg78KI-jac_5D5XOrovxLVx8gJilup6b9z47Tl_36FI4jqVAhIlC7TfTawWz62aA4A&__tn__=EH-R
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معهد المخطوطات العربية

معهد المخطوطات العربية  يحتفي بيوم الطفل العربي

نظّم معهد املخطوطات العربية بالتعاون مع جمعية مرص املستقبل مبقر املعهد يوم الخميس )29-9-2022( احتفالية مبناسبة 

يوم الطفل العريب )1 أكتوبر من كل سنة(.

وألعاب  العربية، وعرض عليهم من خالل عروض ومسابقات  املدارس بجمهورية مرص  تالميذ  أفواج من  باستقبال  املعهد  وقام 

جوانب من تراث املخطوط العريب. كام قام مسؤولو أقسام املعهد باملناسبة بتعريف األطفال مبهام ومنجزات املعهد، ومبا تسهر 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عىل إنجازه يف حقل ثقافة الطفل العريب.

وأكّد سعادة األستاذ الدكتور مراد الريفي، مدير املعهد يف كلمته االفتتاحية أن ›‹املعهد يسعى إىل الوصول إىل كافة الرشائح العمرية 

لتعريفهم بدور املعهد وجهوده يف حفظ الرتاث العريب املخطوط، ويغتنم مثل هذه املناسبات العربية لربط الرتاث بها والتعريف 

به منطلقا من كونه جهازًا قوميًا عربيًا ميثل الثقافة العربية ويعرّف برتاثها وعلامئها‹‹. من جانبه، أشاد الدكتور أرشف صديق، بدور 

التثقيف والتّعليم لكافة الرشائح العمرية ومختلف  املعهد وتعاونه مع الجهات كلها لتحقيق الهدف الذي ينشده املعهد وهو 

املشارب الثقافية.

وقد تضّمن االحتفال محارضة تعريفية قدمها د. أحمد عبد الباسط، ومسابقة تفاعلية قدمها د. وليد مبارك، ورشحا مبسطا عن 

طرق الحفظ للمخطوطات يف املعهد قدمها أ. جامل عبد الله، إضافة إىل أنشطة تدريبية قام بتنفيذها الطالب الحارضون تركّزت 

عىل استخدام األلعاب الرتفيهية إليصال املعلومة بطريقة علمية. يشار إىل االحتفالية اختتمت بتسليم جوائز وشهادات مشاركة 

للطالب لتشجيعهم عىل التفاعل مع هذه الفعاليات ومع تراث أجدادهم الفكري واملعريف.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=410397547925440&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVGz60IhS3CkiQlWzSpn1hGOAi55TMy3aR1LA5FKOZURlflRg6Dyk7jHM-w84MWBAaXyI7cc16NPyfYE5mOvMKzemYtAb2shjB3Oy2Rq4L9yF5QqkumHfgWZRg0SyoJeicHJT-OjJkLElcNlvsTlR4LuB5PmSPFPOPc-ppT_NBLOg&__tn__=EH-R
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معهد المخطوطات العربية

معهد المخطوطات العربية  يشارك في المنتدى الدولي 
للعلوم االنسانية واالجتماعية إنسانيات بتونس

شارك معهد املخطوطات العربية )أحد املراكز الخارجية( للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، مبداخلة ألقاها مدير املعهد 

سعادة الدكتور مراد الريفي، يف املنتدى الدويل للعلوم االنسانية واالجتامعية إنسانيات، الذي تنظمه جامعة منوبة بتونس عىل 

مدار أيام 20-24 سبتمرب 2022.

حيث تناول العرض الذي ألقي )عن بعد( يوم الخميس 22 سبتمرب يف إطار »لقاءات حول اإلنسانيات الرقمية«، موضوع »رصيد 

معهد املخطوطات امليكروفيلمي: من التكوين إىل األرشفة«، استعرض فيها مدير املعهد رصدا كرونولوجيا للبعثات التصويرية التي 

كانت وراء تكوين رصيده امليكروفيلمي، ووقف عند اإلجراءات العملية والتنظيمية التي اتخذها املعهد ملعالجة ورقمنة وحفظ 

وإتاحة هذا الرصيد لجمهور الباحثني بالوطن العريب وبالعامل.

كام كانت مشاركة معهد املخطوطات يف الندوة حول »تحديات اإلنسانيات الرقمية يف زمن العلوم املنفتحة« التي انعقدت يف إطار 

برنامج »لقاءات حول اإلنسانيات الرقمية«.

جدير بالذكر، أن امللتقى الدويل إنسانيات، نظّم من طرف جامعة منوبة بالتعاون مع جامعة تونس وجامعة تونس املنار، و امتد 

عىل مدى خمس أيام.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=406699781628550&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUlxAwqCY-nt_E3_umSwNUxfLeV3Gj8QyN9J9qUohPzQI78CCpfsFisIkdE_5ydlyoIaXtk64Hhv8RdYZ2Y4jE_s351-fQ8rQtejU_fmTcjcl7Y9xx1YJZSgJFuyFMfMGQKzE4pk-WHivf6ZUiibrPjPT3KbqMMIINZ5xax0tm9NQ&__tn__=EH-R
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معهد البحوث والدراسات 
العربية

العربية  والدراسات  البحوث  معهد  أصدر 

والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  التابع 

مجلة  من  األول  العدد  )ألكسو(  والعلوم 

البحوث والدراسات الرتبوية العربية، وهي 

دورية علمية محّكمة نصف سنوية، وتضم 

اللغات  بإحدى  أو  العربية  باللّغة  بحوثا 

التي يعّدها  األجنبية، وتنرش فيها األبحاث 

باملعهد  والباحثون  التدريس  هيئة  أعضاء 

أو غريه من الجهات واملؤسسات والهيئات 

العلمية العربية واألجنبية يف مجاالت:

أصول الرتبية، والتخطيط الرتبوي،	 

اإلدارة الرتبوية، والرتبية املقارنة،	 

املناهج وطرق التدريس،	 

علم النفس الرتبوي،	 

الرتبية الخاصة، والصحة النفسية،	 

تكنولوجيا التعليم .	 

موقع  حديثا  الصادرة  للمجلة  أن  علام، 

املراد  البحوث  خالله  من  تتلقى  إلكرتوين 

العلمية  الضوابط  وفق  ونرشها  تحكيمها 

للجامعات  األعىل  املجلس  وضعها  التي 

واملؤسسات  العربية  مرص  بجمهورية 

العلمية العربية املناظرة كافة. كام تضم املجلة يف هيئتها االستشارية العلمية نخبة من كبار األكادمييني الرتبويني من أقطار الوطن 

العريب قاطبة.

مع  يتواكب  مبا  الحديثة  العربية  الرتبوية  الدوريات  ملكتبة  ثرية  علمية  إضافة  املتخصصة ميثل  املجلة  إصدار  أن  بالذكر،  جدير 

الخطوات الحثيثة التي يخطوها املعهد يف سبيل االرتقاء مبساره البحثي جنبا إىل جنب مع مساره األكادميي.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=408102121488316&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXkrlmdy9EisSxhoK8OQspom2F1YOdc84YeVnr-9lRNf-337CApYKKRbRsowQu5nyIZUw-1OALy0RuCHx8JkCgwoTI1iHYt0F6bZnlj7K2JgDgAw2pROIU8kaumq3tpZ49zsGBdA5XIeqpg4miiZcYw47sgeARW1QQZVkwt_d5g9A&__tn__=EH-R
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مكتب تنسيق التعريب

أمثر التعاون بني املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وجهازها املختص مكتب تنسيق التعريب بالرباط، واملنظمة العربية 

للطريان املدين عن صدور املعجم املوحد ملصطلحات الطريان املدين. وقد ارتكز الفريق املعد لهذا املرشوع عىل العديد من املعاجم 

السابقة وأضاف إليها ما استجد من مصطلحات يف هذا امليدان بعد االطالع عىل مجموعة من املراجع واملعاجم والقواميس، وعىل 

تقارير بعض املنظامت الّدولية للوقوف عىل كافة املفاهيم واملصطلحات والتعابري املرتبطة بقطاع الطريان واملالحة الجوية.

وقد روعي يف ضبط املفاهيم واملصطلحات املزاوجة بني البعد الّدويل والبعد العريب يف إطار ما تعرفه منظومات الطريان من تطّور 

عرب العامل.

يشتمل العجم عىل 1950 مصطلحا باللغات الثالث مصحوبة بالتعاريف الالزمة وعىل فهرس باللغات العربية واإلنجليزية.، ويقع 

يف 440 صفحة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=402467508718444&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVOu1PM7AxQ0lqv4FyH8tMvuQW-mibcv0D3iNPyw-JDBzTq7wSR1xXz99Vs-QntHJ65qfzXzT1PFnCzFwezXfEfebNTB0_bj6rH9a9JZzJWkCxTzZCh-H2LMDag7kchehkXQnc5ZTGjXFUNRKwfexc-QmHZuzfOvqKTpJ3A2z4gKQ&__tn__=EH-R
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