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تقديم:
عىل  والسالم  والصالة  الله،  هدانا  أن  لوال  لنهتدي  كنا  وما  لهذا  هدانا  الذي  لله  الحمد 

محمد بن عبد الله معلم البرشية واملبعوث رحمة للعاملني وبعد،،،
فمنُذ أن خطت اإلنسانية عىل طريق التقدم وأقامت حضارات متعاقبة عىل مر العصور 
كانت الرتبية وما تزال هي املحرك الرئيس الذي سار بها عىل دروب التنمية والنهضة والتقدم، 
ثقافات  وأنتجت  املعمورة  سطح  عىل  حياتها  فازدهرت  الحضارات  تلك  البرشية  فصنعت 
التفكري  يف  جعلته  عديدة  مهارات  الفرد  ملّكت  التي  للرتبية  نتاًجا  كانت  وعلوًما  ومعارف 
مبدًعا وملنتجات الحضارة صانًعا، وتطورت حياة اإلنسان يف مراحل متعاقبة عىل مر العصور 
حتى بلغ التقدم مداه ومتكن اإلنسان عرب التقانة املعارصة أن يصل إىل سطح القمر، ويتطلع 
إىل اكتشاف غياهب الكواكب التي كان ينظر إليها يف مراحل سابقة عىل أنها من املجهوالت 

التي سطّر حولها األساطري وعرب عنها يف أدبياته شعرًا ونرثًا.
وإذا كانت الرتبية قد شهدت عىل مر العصور تطورات يف اسرتاتيجياتها ومناهجها وطرائقها، 
وكانت املدرسة هي املؤسسة املجتمعية التي ارتضاها الناس يف مختلف املجتمعات لرتبية 
هذه املدرسة قد أصابها من التطور والتغري ما لبى حاجات تلك املجتمعات  أبنائهم، فإن 
لتعليم أبنائها وإعدادهم ملا تراه مناسبًا لفلسفاتها وتوجهاتها يف الحياة، وقد شهدت عمليات 
وسائل  يف  تقدم  من  حدث  ما  ظل  يف  وتطورها  املجتمعات  بتغري  تغريات  والتعليم  الرتبية 
النقل واملواصالت والتواصل بني الشعوب، وكان التغري األكرب الذي فرض نفسه مع منتصف 
التي  واإلقليمية  الدولية  واملنظامت  واالقتصادية  السياسية  التكتالت  ظهور  املايض  القرن 
يف  بينها  ويقارب  يجمعها  مبا  األمم  ُعنيت  وقد  املعارصة،  الدولية  الحياة  يف  واقًعا  أصبحت 
مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم وكان حريًا بالوطن العريب الذي ميتلك مقومات الوحدة منذ 
أقدم العصور أن يجتمع شمله يف تلك املجاالت عرب هذه املنظمة العريقة (املنظمة العربية 
للرتبية والثقافة والعلوم) التي متثُل رصًحا يف ميادين العمل املشرتك بني بلدان الوطن العريب 

يف مجاالتها املتعددة.
نفذتها  التي   - واملرشوعات  الربامج  من  بالعديد  حفلت  قد  املجاالت  تلك  كانت  وإذا 
املنظمة عىل مدى خطط متعاقبة كان آخرها خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب- فإن  
ووطننا  جاءت  قد  تقدميها  يسعدنا  التي  م،  للمنظمة 2017 – 2022  االسرتاتيجية   الخطة 
العريب يواجه تحديات جساًما تفرض عليه مواجهتها عرب العمل املشرتك يف مجاالت الرتبية 
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والثقافة والعلوم بصفتها هي املكون الرئيس لشخصية اإلنسان العريب القادر عىل التعامل 
مع ما يواجه أمته يف الحارض واملستقبل.

وقد مر إعداد هذه الخطة مبراحل عديدة منذ أن استشعرت املنظمة رضورة وجود خطة 
مستقبلية تنطلق من أهداف املنظمة وتوجهاتها نحو العمل املشرتك واالرتقاء به، بحيث 
تنعكس نتائج برامجه واقًعا يف تطوير البنية املؤسسية لألجهزة املختصة داخل املنظمة مبا 
يساعدها يف تجويد عملها وتحسني أدائها يف مجاالت عملها، وتنفيًذا لذلك شكل املجلس 
التنفيذي للمنظمة لجنة ضمَّت ستة من أعضائه لوضع مقرتح مبرشوع الخطة ووفرت لها 
االستشارية  الخربة  بيوت  بأحد  االستعانة  باللجنة  وأنيط  عملها،  لتيسري  الالزمة  اإلمكانات 
املتخصصة يف وضع الخطط املستقبلية، ووقع االختيار عىل دار مسارات للدراسات والتطوير، 
ضوء  يف  لها  العام  واإلطار  الخطة  مالمح  وضع  يف  معها  متعاونة  اللجنة  أعامل  وتواصلت 
توجهات املنظمة وما تقدمت به الدول األعضاء من رؤى ومقرتحات ملا يجب أن تشتمل 
عليه محاور وموضوعات هذه الخطة، ويسعدنا أن نسجل الشكر للجنة املوقرة وبيت الخربة 
الذي تعاون معها حتى جاءت خطة العمل املستقبيل بهذه الصورة التي نطمح إىل أن تكون 
جودة تنفيذها عىل قدر الجودة التي جاءت بها، ويعود الشكر يف األساس إىل تفاعل الدول 
األعضاء ولجانها الوطنية يف تزويد املنظمة مبرئياتها ومقرتحاتها وملحوظاتها التي أسهمت 
بشكل فاعل يف إعداد هذه الخطة، وإن كنا يف مجال الشكر فإنني أُسجل لإلخوة الزمالء يف 

إدارات املنظمة ومراكزها الخارجية التقدير لتعاونهم وتجاوبهم.
املستقبلية  األسرتاتيجية  الخطة  أقدم  وأنا  عنها  أعرب  أن  أريد  التي  املشاعر  هي  وكثرية 
التي  األخطار  حجم  يف  األول  يتمثل  حيالها  مهامن  شعوران  يستوقفني  أنه  غري  للمنظمة 
القومي  باألمن  وترتبط  تاريخه،  من  العصيبة  الفرتة  هذه  يف  بها  وميّر  العريب  وطننا  تتهدد 
العريب وما طرأ يف ميادينه من تطورات ومتغريات أصبحت تهدد كيان هذه األمة يف أبنائها 
وأرضها وغذائها ومستقبلها غري أن الشعور الثاين يتمثُل يف اآلمال التي تتولد لدينا يف مواجهة 
يف  يأيت  والتي  املتعددة،  ووسائلها  املواجهة  أدوات  من  منتلكه  ملا  التحديات  تلك  مختلف 
مقدمتها ما نعوله عىل أبناء هذه األمة الذين ميكن اضطالعهم بأعباء مواجهة التحديات إذا 
أحسنا إعدادهم عرب أدوات الرتبية الفاعلة والثقافة الناشطة املنتجة للسلوك اإليجايب، وعرب 
العلوم املتطورة املتقدمة التي تجعل أبناءنا قادرين عىل االنتقال بوطننا العريب إىل حاٍل أكرث 

تفاؤالً ومستقبل أكرث إرشاقًا، وذلك عرب برامج العمل العريب املشرتك يف مختلف املجاالت.
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وال أريد أن أقف طويالً عند مشتمالت هذه الخطة ومضامينها فقد جاءت لتلبي توجهات 
للرتبية  العربية  املنظمة  عرب  املشرتك  العمل  برامج  تساعد  أن  يف  وتطلعاتها  األعضاء  الدول 
قضايا  من  امليدان  يف  يعتمل  وما  والثقافية،  الرتبوية  القضايا  معالجة  يف  والعلوم  والثقافة 
وموضوعات تتصل بعلوم العرص لتحقيق ما تصبو إليه الدول يف أن تكون املنظمة هي بيت 
التي  املشكالت  من  للعديد  الناجزة  الحلول  ووضع  القضايا،  تلك  معالجة  يف  األول  الخربة 

تواجه وطننا العريب.
وإننا عىل ثقة تامة يف أن الدول األعضاء يف املنظمة ستويل هذه الخطة ما تستحقه من 
تنفيذ برامجها وأنشطتها محقًقا لطموحات الدول يف االرتقاء بأداء  عناية واهتامم ليجيء 

برامج العمل العريب املشرتك، والله أسأل أن يوفقنا جميًعا ملا فيه الخري والفالح.

أ. د. عبد الله حمد محارب
املدير العام
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مقدمة
ومنهاجا،  أسلوبا  ألعاملها  املستقبيل  التخطيط  اتخاذ  عىل  تأسيسها  منذ  املنظمة  دأبت 
مت إىل ثالث خطط متوّسطة املدى  فأصدرت الخطة طويلة األجل (1984 - 2001) التي قُسِّ
لألعوام  والتحديث  التطوير  خطة  صدرت   1996 العام  ويف  سنوات.  سّت  منها  كّل  تغطي 

.(2002 - 1997)
ويف مطلع العام 2004، أقرّت املنظمة خطة العمل املستقبيل لألعوام (2005 - 2010)، 

ثم أعقبتها خطة العمل املستقبيل للمنظمة للسنوات (2011 - 2016).
والتزاًما باستمرارية نهج التخطيط يف أسلوب عمل املنظمة، أصدر املجلس التنفيذي يف 
دورته التاسعة والتسعني (21 - 22 مايو 2013)، قراًرا بتشكيل لجنة من بني أعضائه برئاسة 
أعضاء  وعضوية  العربية،  مرص  جمهورية  عن  املجلس  عضو  سامل  صفوت  محمد  املهندس 
املجلس التنفيذي عن كل من الجمهورية التونسية، واململكة العربية السعودية، وسلطنة 
املستقبيل  العمل  خطة  مرشوع  مقرتح  لوضع  املغربية  واململكة  الكويت،  ودولة  عامن، 
للمنظمة (2017 - 2022)، وأن يتوىل أمني املجلس التنفيذي واملؤمتر العام مهاّم أمني اللجنة.

(انظر ملحق تشكيل اللجنة الكامل يف آخر صفحات الخطة).
بارشت اللجنة عملها عىل مدى يزيد عن عرشين شهرًا  (فيام بني شهر أغسطس 2013، 
وشهر إبريل  2015)، ُعقدت خاللها ستة جلسات عمل مكثفة، دار خاللها نقاش وحوارات 
ومداوالت ثرية، واستهلت أعاملها بتنظيم اختطّته لنفسها يف اجتامعها األول، تضمن وضع 

خطّة عمل محكمة املراحل ومحّددة املواعيد واملهاّم.
ومن املهم يف هذا املقام  إبراز عدد من املسائل هي:

األوىل: النقاط التي قامت لجنة إعداد الخطة مبراعاتها يف إجراءاتها.
الثانية: أهم املبادئ الحاكمة التي التزمت بها لجنة إعداد الخطة.

الثالثة: الربنامج الزمنى إلعداد الخطة.
الرابعة: مكونات الخطة.
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املسألة األوىل: النقاط التي قامت لجنة إعداد الخطة مبراعاتها يف إجراءاتها:
أوال:الحرص عىل مشاركة الدول األعضاء ولجانها الوطنية يف كافة مراحل إعداد الخطة 
بدءا من الحصول عىل مرئياتها مع بدء اللجنة أعاملها يف إطار املرحلة األوىل، ومرورا بإرسال 
املالمح الرئيسة لإلطار العام للخطة إليها إلبداء املالحظات يف شأنها ألخذها يف االعتبار ىف 
إطار املرحلة الثانية من عملها، وانتهاء بإرسال املقرتح املتكامل للخطة إىل الدول األعضاء 

للحصول عىل مالحظاتها بشأنه يف إطار املرحلة الثالثة واألخرية  من عملها.
ثانيا: إدماج أهل الفكر والرأي مبجتمعاتنا العربية يف عملية التخطيط املستقبيل ألنشطة 
املنظمة لرتتبط باحتياجات األمة العربية، لذلك ارتأت اللجنة يف خطّة عملها إقامة بعض 
سعيًا  والعلمية،  والثقافية  الرتبوية  بالنخب  لها  لقاءات  وعقد  املقّر  دولة  خارج  اجتامعاتها 
أنشطة   النطالق  الدافعة  القوة  مبثابة  تكون  جديدة  وتوّجهات  وأفكار  رؤى  السترشاف 

املنظمة نحو آفاق أرحب.
ثالثا: الوقوف عىل رؤى وأفكار قيادات املنظمة من خالل جلسات عصف ذهني مركزة 
مع مديري اإلدارات ىف مستهل أعامل اللجنة، فضال عن لقاءات منفردة مع كل منهم عىل 
حده بغية تقييم ما تم تنفيذه ىف إطار الخطتني السابقتني، واستعراض الرؤى والتصّورات 
حول املالمح الرئيسة للخطة الجديدة، باإلضافة إىل زيارة بعض الوحدات واملراكز التابعة 

للمنظمة للوقوف عىل واقع حال تلك الوحدات واملراكز.
 رابعا: االستجابة  لدعوة املجلس التنفيذي لالستعانة بأحد بيوت الخربة املتخّصصة فتّم 
التعاون مع دار مسارات للدراسات والتطوير الذي  تعاقدت إدارة املنظمة معه، وقامت 
املستقبيل  العمل  خطتي  أثر  تقييم  يف  متثّلت  التي  إليه،  املوكلة  املهاّم  بتحديد  اللجنة  
السابقتني، وخطة تطوير التعليم يف الوطن العريب، وإبراز أهّم التجارب الدولية واإلقليمية 
للمنظامت املثيلة، وإجراء الدراسات الالزمة، و املعاونة يف صياغة الخطة أخذا يف االعتبار 
هذه  تكون  أن  وأقرت   أعدتها،  أن  للجنة  سبق  التي  للخطة  العام  لإلطار  الرئيسية  املالمح 
املالمح منطلًقا لبيت الخربة يف إعداد اإلطار العام ومن ثم الخطة املقرتحة، وأيضا يف ضوء 
ومداوالتها  مناقشاتها  خالل  الرأي  يف  عليها  التوافق  وتم  اللجنة  تبّنتها  التي  التوجهات 

وحواراتها الحرة البناءة.    
خامسا: االلتزام بعرض إنجازات اللجنة يف كل مرحلة عىل املجلس التنفيذي ليكون عىل 

بيّنة ماّم تّم، والحصول عىل توّجهاته وتوجيهاته ملراعاتها يف خطوات عملها التالية.
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املسألة الثانية: أهم املبادئ الحاكمة التي التزمت بها لجنة  إعداد الخطة:
أوال: توقّفت  اللجنة طويال للتمّعن يف التحّديات التي تواجه وطننا العريب، التي ما انفّكت 
تزداد جسامتها مبرور األيام، لتقف حائال دون تنميته وتقدمه، حيث رأت  اللجنة أهمية رصد 
هذه التحّديات وترشيحها وتحليلها بشفافية كاملة دون مواراة، ومن غري تهوين أو تهويل، 
وسّجلت الفرص واملمكنات، وعمدت إىل تشخيص الواقع وتحليله، بغية الوصول إىل عنارص 

خطة متكاملة تتضّمن من الربامج واألنشطة ما يخدم احتياجات أبناء وطننا العريب الكبري.
ثانيا: تحقيق التجانس يف وثيقة الخطة، بني املدخالت واملخرجات، والتوّجهات والقضايا، 
عىل  والتأكيد  االسرتاتيجية،  واألهداف  املحاور  من  محّدد  عدد  عىل  الخطة  تشتمل  بحيث 
النهج الهيكيل الذي يحدد الربامج الجاري تنفيذها يف إطار كل محور، وهدف كل برنامج، 

واقرتاح مناذج لألنشطة املحّققة ألهداف الربنامج، حتى يكون البناء متكامال ومرتابطا.
ثالثا: أن ينعكس اإلطار العام لخطة العمل املستقبيل، كونه عقًدا استرشافيًا، عىل مكّونات 

الخطة من برامج وأنشطة وبصورة أكرث واقعية وقابلية أكرب للتنفيذ. 
رابًعا: التأكيد عىل أّن «اللغة العربية» هي أّم األولويّات، ألهميتها البالغة، وذلك بالرتكيز 

عىل برامجها بالخطة وتكثيفها وتنويع أنشطتها. 
خامسا: تطوير أسلوب تنفيذ الربنامج، واألخذ بأسلوب التنفيذ املشرتك بني القطاعات، 
ووضع آلية للتعاون والتنسيق فيام بينها، من خالل صياغة برامج تشاركية تكفل تضافر جهد 

الجميع من إدارات ومراكز.
سادًسا: تضمني الخطّة: آليات تنفيذ الربامج واألنشطة، وآليات متابعة التنفيذ والتقويم، 

وألدوات القياس ومؤرشات األداء الخاصة بكل برنامج. 
املسألة الثالثة: الربنامج الزمنى إلعداد الخطة: 

املرحلة األوىل: رسم املالمح األساسية لإلطار العام للخطّة:
تّم ذلك عىل مدى اجتامعني للجنة إعداد الخطة، انعقد االجتامع األول يف تونس (20 - 23 
اغسطس 2013)، وعقد االجتامع الثاين يف الرباط باململكة املغربية  (24 - 26 أكتوبر2013)، 
وخلصت اللجنة بعد هذين االجتامعني إىل وضع املالمح األساسية لإلطار العام ملرشوع 
الخطة التي أقرها املجلس التنفيذي يف دورته العادية املائة (26 - 28 نوفمرب 2013 املنامة 

ـ مملكة البحرين ) 
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املرحلة الثانية: إعداد اإلطار العام للخطة:
تّم ذلك عىل مدى اجتامعني للجنة إعداد الخطة، حيث ُعقد االجتامع الثالث يف الخرطوم 

(22 - 24 يناير 2014)، واالجتامع الرابع يف تونس (06 - 08 أبريل 2014). 
وخلصت اللجنة بعدهام إىل وضع اإلطار العام للخطة، الذى ُعرض عىل املجلس التنفيذي 
يف دورته الواحدة بعد املائة ( تونس / مايو 2014)، واتخذ قراره باملوافقة، ودعا فيه اللجنة 
إىل استكامل مهامها يف وضع مرشوع الخطة، ثم قام املجلس التنفيذي برفع األمر للمؤمتر 
العام للمنظمة يف دورته الثانية والعرشين (مايو 2014)، الذي اعتمد قرار املجلس التنفيذي، 

وقّرر عقد دورة استثنائية للمؤمتر العام إلقرار الخطة.
املرحلة الثالثة: إعداد املقرتح املتكامل للخطة:

تّم ذلك عىل مدى اجتامعني للجنة إعداد الخطة، إذ ُعقد االجتامع الخامس يف مدينة 
رشم الشيخ بجمهورية مرص العربية (27 - 29 نوفمرب 2014)، واالجتامع السادس يف تونس 

(05 - 07 مارس 2015).
وافية  مناذج  تتضّمن  مالحق  مع  للخطة  متكامل  مقرتح  إىل  بعدهام  التوّصل  تّم  حيث 
لألنشطة املحّققة لألهداف موزّعة عىل القطاعات العاملة يف املنظّمة، وأخرى تتعلّق بوسائل 
التنفيذ واملتابعة والتقييم املجمل للربامج واألنشطة املدرجة يف الخطّة، وتّم إرسال مقرتح 
دورته  يف  التنفيذي  املجلس  عىل  العرض  تم  ثم  فيها،  الرأي  إلبداء  األعضاء  للدول  الخطة 
العادية الثالثة بعد املائة (إبريل 2015/تونس) وأصدر توصيته للمؤمتر العام باملوافقة عىل 

مرشوع الخطة.
املرحلة الرابعة: مرحلة إعتامد الخطة: 

تم عرض مرشوع الخطة عىل املؤمتر العام يف دورته غري العادية الخامسة (مايو 2015/  
مدينة عامن اململكة األردنية الهاشمية)، الذي أقر جملة من التعديالت عىل مرشوع الخطة 
تتضمن  للمنظمة  اسرتاتيجية  خطة  مبثابة  املعروضة  الخطة  بإعتبار  قراره  وأصدر  املقدمة، 
بعرض  ومطالبته   ،(2022  -  2017) القادمة  الست  للسنوات  العمل  ومحاور  العام  اإلطار 

الخطة االسرتاتيجية وفقا للتعديالت التي أقرها عىل الدورة العادية القادمة للمؤمتر. 
ُعرضت الخطة االسرتاتيجية بعد تضمينها املالحظات والتعديالت املبينة يف قرار املؤمتر 
العام يف دورته غري العادية الخامسة عىل املجلس التنفيذي يف دورته العادية الرابعة بعد 
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االسرتاتيجية  الخطة  مرشوع  عىل  باملوافقة  قراره  وأصدر   ،(2015 ديسمرب  (تونس  املائة 
للمنظمة، ورفع توصيته للمؤمتر العام بإعتامدها.

قراره  تونس)   / (مايو 2016  والعرشين  الثالثة  العادية  دورته  يف  العام  املؤمتر  أصدر 
بإعتامد الخطة االسرتاتيجية للمنظمة (2017 / 2022) ومالحقها.

املسألة الرابعة: مكونات الخطة: 
الجزء األول:  اإلطار العام للخطة

الجزء الثاين:  مناذج للربامج الخاصة بالخطة
الجزء الثالث:  املالحـق

خامتة 
وباكتامل هذا الجهد الجامعي، الذي قامت به مجموعة متميّزة من املختّصني والخرباء 
للمنظمة  التنفيذي  واملجلس  العام  املؤمتر  من  كل  بثقة  وحظى  العربية،  األّمة  أبناء  من 
معني  خري  ذلك  يكون  أن  نأمل  العام،  املدير  رأسها  وعىل  للمنظّمة  العامة  اإلدارة  ودعم 
للمنظمة عىل تحقيق نقلة نوعية يف خطّة عملها للسنوات السّت القادمة (2017 ـ 2022) 
منهاجا وتخطيطا، شكالً ومضمونًا، مام يجعل برامجها وأنشطتها ملبّية لتطلعات أبناء الوطن 
العريب، وموظفة قدراتها وإمكاناتها لبناء تربوي وثقايف وعلمي ميّكن األّمة العربية من تعزيز 

وجودها يف العامل كقّوة إقليمية تفرض عىل اآلخرين احرتامها.
والله وّيل التوفيق.

لجنة إعداد الخطة االسرتاتيجية  
للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
2022 - 2017

أبريل 2015
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الجزء األول
اإلطار العام
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حظي مرشوع وضع الخطة االسرتاتيجية للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (2017 
التزام  من  انطالقًا  عليه؛  املعقودة  لآلمال  وفًقا  والعمل  األهمية  من  عاٍل  بقدٍر  م)   2022 -
املنظمة بالتخطيط الواعي، ورسم السياسات الرتبوية والثقافية والعلمية التي تعكس رسالة 
املنظمة وأهدافها االسرتاتيجية يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم، كون املنظمة بيت الخربة 
العريب األول للدول األعضاء الذي يعمل عىل تنسيق أعاملها وتبادل خرباتها وتجاربها، وينظم 
ُسبل التعاون الجامعي فيام بينها ويستجيب الحتياجاتها من حيث الدعم واملساندة لتجاوز 
املعوقات والتحديات التي قد تعرتضها، أو إلتاحة املجال للتعريف بإنتاجيتها وتحفيزها عىل 
االبتكار والتطوير ملواكبة التغريات العاملية املتسارعة يف مختلف دول العامل مبجاالت الرتبية 

والثقافة والعلوم.
ويُعد اإلطار العام للخطة ذلك العمل الفكري الفني املوجه الذي يوضح العالقة بني كافة 
جوانب الخطة من حيث األهداف ومنهجية العمل وخطوات التنفيذ ومراحلها من جمع 
للبيانات واملعلومات وعمليات التحليل واالستنتاج وصوالً لوضع الخطة وبنائها يف صورتها 

النهائية، وما تتضمنه من محاور وبرامج وأنشطة.
ومحاورها  الخطة  إلعداد  املمكنة  للمراحل  كلية  صورة  يقدم  للخطة  العام  فاإلطار 
وبرامجها من خالل بناء منظم من األفكار واملفاهيم ُحددت فيه املامرسات الخاصة مبرشوع 
األعضاء  الدول  وتطلعات  أهدافها  تحقيق  إىل  للوصول  ومنهجيتها  وأهدافها  الخطة  إعداد 
وبرامجها  ومحاورها  للخطة  عاًما  ووصًفا  تأطريًا  فقراته  يف  العام  اإلطار  وشكَّل  واملنظمة، 
وكيفية بنائها وتصميمها يف ضوء تشخيص ومراجعة الخطط السابقة للمنظمة والوقوف عىل 

أفضل التجارب العاملية واملامرسات الدولية للمنظامت املشابهة.
1 - هدف الخطة:

تهدف الخطة إىل تحقيق طموحات الوطن العريب يف بناء اإلنسان القادر عىل معايشة 
واملشاركة  ذاته  بناء  من   متكنه  التي  والقيم  باملهارات  واملزود  للمعارف  واملمتلك  عرصه 

الفعالة يف تنمية مجتمعه ووطنه، وذلك من خالل:
والعلوم  والثقافة  الرتبية  جعل  يف  دورها  لتعزيز  وإمكاناتها  املنظمة  قدرات  دعم   - أ 

والتقانة املعارصة أدوات فاعلة.
مساعدة الدول األعضاء يف تطوير مؤسساتها التعليمية والثقافية والعلمية. ب - 
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دعم جهود الدول األعضاء يف عملية حل املشكالت التي تعاين منها حقول الرتبية  ج - 
والثقافة والعلوم.

تحقيق التعاون بني دول املنظمة يف العمل العريب املشرتك يف مجاالت الرتبية والثقافة  د - 
والعلوم.

هـ - إقامة الرشاكات مع املنظامت واملؤسسات ذات الصلة يف مجاالت الرتبية والعلوم 
والثقافة.

مع  التواصل  قنوات  فتح  عىل  األعضاء  الدول  تساعد  التي  واآلليات  الربامج  توفري  ـ  و 
مؤسسات املجتمع ذات الصلة. 

ز ـ تحقيق التعاون والتنسيق بني إدارات املنظمة ومراكزها املتخصصة.
2 - موجّهات الخطة:

اعتمدت الخطة عىل العديد من املوجهات الفكرية والتخطيطية والتنفيذية إضافة إىل 
موجهات ترتبط بالواقع وما يتضمنه من تحديات وصعوبات، وتتضح تلك املوجهات يف اآليت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرجعيات المنظمة ودستورها ووثائقها. -أ  موجهات فكرية
 المالمح األساسية للخطة ةما أقرها المؤتمرالعام. -ب 
 األفكار النظرية والعملية لكل مجال م  مجاالت عمل المنظمة. -ج 

 

 موجهات يريبط بالواقع
 التحديات والصعوبات. -أ 
 لمستقاة م  الدول األعضاء والمنظمة.التطلعات ا -ب 
 اإلمكانات المتاحة لدى الدول األعضاء والمنظمة. -ج 

 

 موجهات يخطجطجة
 وضوح األهداف. -أ 
 . منهجية العمل -ب 
 منهجية بناء البرامج وتصميمها. -ج 

 موجهات ينفجذية
 آليات تنفيذ البرامج. -أ 
 العمل المتترك. -ب 
 آليات المتابعة والتقويم. -ج 
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3 - مرجعيات الخطة ومصادرها:
استندت الخطة إىل مجموعة من املرجعيات واملصادر التي اشتُقت منها أهدافها الرئيسية 

وأولويات العمل فيها، ومتثلت فيام ييل:
أ- ميثاق الوحدة الثقافية العربية.

ب-  دستور املنظمة.
ج- االسرتاتيجيات والخطط الصادرة عن املنظمة.

د- خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب.
هـ- مرشوع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع املعرفة.

و- املالمح األساسية للخطة كام أقرها املؤمتر العام.
ز- نتائج تقويم الخطط السابقة.

مهامها  أداء  يف  املنظمة  وتواجه  العربية،  الدول  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  ح- 
املنوطة بها.

ط- أفضل التجارب العاملية واملامرسات العربية والدولية يف مجاالت عمل املنظمة.
ي- مرئيات املنظمة وتوجهات إداراتها املختلفة واملراكز التابعة لها.

ك- مرئيات الدول األعضاء وتوجهات لجانها الوطنية.
هذا ومرت عملية تصميم الخطة وبنائها بالعديد من املراحل كام يتضح من الشكل اآليت:
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 أفضل التجارب العالمية والممارسات العربية والدولية في مجاالت عمل المنظمة. - 
 مرئيات المنظمة وتوجهات إداراتها المختلفة والمراة التابعة لها. - 
 مرئيات الدول األعضاء وتوجهات لجانها الوطنية. - 

 ت عملية تصميم الخطة وبنائها بالعديد م  المراحل ةما يتضح م  التكل اآلتي:هذا ومر
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 وقد تم الرتكيز عىل تفعيل العمل الجامعي التكاميل بني كافة إدارات املنظمة واملراكز 
وتقوميها؛  ومتابعتها  الخطة  يف  املتضمنة  واألنشطة  الربامج  تنفيذ  عمليات  يف  لها  التابعة 
لضامن تحقيق النتائج املرجوة من برامج الخطة وأنشطتها املختلفة كام يتضح من الشكل 

اآليت:

4 - التحديات والصعوبات:
يواجه وطننا العريب تحديات، متثل مجموعة معقدة ومتشابكة، كان لها أثر كبري يف واقعنا 
العريب، وما يواجهه من تطورات أو متغريات فكرية وثقافية واجتامعية واقتصادية يف مناحي 
الحياة املختلفة، وتكون نابعة من البيئة املحلية أو الدولية، وتشكل خطرًا أو تهديًدا تنعكس 

آثاره عىل مستقبل الوطن العريب. 
وقد رؤي أن يتم رصد هذه التحديات واألخطار التي تعكسها يف هذه الخطة، بحيث 
هذه  ملواجهة  هادفة  الخطة  سنوات  خالل  املنظمة  تنفذها  التي  واألنشطة  الربامج  تكون 

التحديات التي منها: 
4 - 1 التحديات:

4 - 1 - 1 - التحدي الفكري والثقايف:
التي  الساموية،  الديانات  مهبط  فأرضه  وتاريخية،  روحية  مبكانة  العريب  الوطن  يحظى 
كان آخرها اإلسالم، كام مثل الوطن العريب يف حقب زمنية مساحة واحدة متصلة يف موقع 
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وقد تم الترةي على تفعيل العمل الجماعي التكاملي بي  ةافة إدارات المنظمة والمراة التابعة لها في عمليات  
ائج المرجوة م  برامج الخطة تنفيذ البرامج واألنتطة المتضمنة في الخطة ومتابعتها وتقويمها لضما تحقي النت

 وأنتطتها المختلفة ةما يتضح م  التكل اآلتي:

 

 

يات والصعوبات: -4  الت
واقعنا العربي، وما يواجهه  فييواجه وطننا العربي تحديات، تمثل مجموعة معقدة ومتتابكة ، ةا لها أثر ةبير 

ة المحلية م  تطورات أو متغيرات فكرية وثقافية واجتماعية واقتصادية في منا حي الحياة المختلفة، وتكو نابعة م  البي

 أو الدولية، وتتكل خطرا أو تهديدا تنعك آثار على مستقبل الوط  العربي . 

أ يتم رصد هذ التحديات واألخطار التي تعكسها في هذ الخطة، بحي تكو البرامج واألنتطة التي  وقد ر

 ادفة لمواجهة هذ التحديات التي منها : تنفذها المنظمة خالل سنوات الخطة ه

يات: 4-1  الت
4-1-1 : اف  الت الفكر وال
 

رضه مهبط الديانات السماوية، التي ةا آخرها اإلسالم، ةما مثل  يحظى الوط  العربي بمكانة روحية وتاريخية، ف

منية مساحة واحدة متصلة في موقع جغرافي يتوسط العا لم، يربط بي  أبنائه التاري والدي  الوط  العربي في حق 

... يرها، وةا لذلك أثر في إبرا هذا الوط  العربي بصورة مترقة على مدى عصور متعاقبة  ووحدة اللغة والترا و

دهرت فيها الحضارة العربية،   : ، م  خالل جملة م  المعطيات منهابالواقع العربي الراه  تجعله أمام تحد ةبير مقارنةا
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جغرايف يتوسط العامل، يربط بني أبنائه التاريخ والدين ووحدة اللغة والرتاث... وغريها، وكان 
لذلك أثره يف إبراز هذا الوطن العريب بصورة مرشقة عىل مدى عصور متعاقبة ازدهرت فيها 
الحضارة العربية، مقارنة بالواقع العريب الراهن تجعله أمام تحد كبري، من خالل جملة من 

املعطيات منها: 
وما  السلبية  واألفكار  الدول،  بعض  منها  تعاىن  التي  الداخلية  واملشكالت  الرصاعات   - أ 
تحمله من صورة خاطئة عن اآلخر والعالقة معه، ما نتج عنه حركات التطرف والغلو 

وكان له أثر كبري يف املشهد الثقايف العريب.
ب- األخطار الخارجية عىل الوطن العريب وأثرها يف األمن القومي العريب بدءا من زرع 
كيانات دخيله يف مفصل الوطن العريب وحاميتها ودعمها، وانتهاء مبحاوالت متكررة 

لتقسيم الدول العربية واجتزاء بعض أطرافها لتصبح غري عربية.
ج - االحتالل املستمر لبعض األرايض العربية، يف مقدمتها فلسطني، وإبراز دولة االحتالل 
عىل أنها واحة الحرية والدميقراطية وسط الوطن العريب الذي ترتسم عنه يف العامل 

اليوم صورة ذهنية سيّئة فتجعله ضمن الدول املتخلفة. 
د - مفهوم الهوية العربية وما تعانيه من مشكالت يتعلق بعضها  بصورتها السلبية لدى 

الذات واآلخر.
هـ - التذبذب يف الحركة الثقافية، وإن مل تصل إىل حالة الركود يف بعض جوانبها، مام 

أضعف املشهد الثقايف بشكل عام.
و - واقع اللغة العربية، وما تعانيه يف تعليمها ونقلها أو التحدث بها عىل املستوى العام.

ز - بروز مفاهيم الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان.
4 - 1 - 2 - التحدي االقتصادي واالجتامعي:

ومن  املطّرد،  السّكاين  ومنّوه  وتنّوعها،  الطبيعية  موارده  بكرثة  العريب  الوطن  يحظى 
املفرتض إذا ما تم استثامر تلك املوارد الطبيعية والبرشية بالصورة السليمة، أن يعود عليه 
بالنفع وميثل مصدر قوة للوطن العريب، لكّن هناك يف الواقع العريب العديد من التحديات 

االقتصادية واالجتامعية  التي تواجهه ومنها:
أ-  تعمق مشكالت التنمية مام أثر يف نهضة وتقّدم الدول العربية رغم وجود خطط 

تنموية خالل العقود املاضية.
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اعتامد بعض الدول العربية يف اقتصادها عىل سلع اقتصادية ناضبة، وسيادة النمط  ب - 
االستهاليك وانحسار النمط اإلنتاجي.

نتيجة   العريب،  االقتصادي  التكامل  مسرية  يف  تأثريات  ذات  خارجية  ضغوط  وجود  ج - 
معاناة بعض الدول العربية من الديون املرتاكمة، واختالل امليزان التجاري للبعض 

اآلخر  لتَُفوَق  نِْسبَُة االسترياِد عىل التصديَر.
د - انتشار ظاهرة الفقر والَعَوِز لدى شعوب بعض الدول العربية.

يف  والتطورية  االجتامعية  يف الحركة  تؤثر  مازالت  السلبية التي  والتقاليد  العادات  ـ  هـ 
بعض الدول العربية.

و ـ  النمو السكاين املتزايد، مع عدم القدرة عىل االستثامر الجيد لها، مام شكل ضغطًا 
عىل املوارد املحدودة  يف بعض الدول العربية.

4 - 1 - 3 الفجوة العلمية والتقانية واملعلوماتية:
من أهم التحديات التي يتعني عىل الخطة أن تعمل عىل مواجهتها نتيجة لآليت:

أ- التطور املتنامي يف مجاالت البحث العلمي وتطبيقاته يف مختلف املجاالت الحياتية.
التطبيقات الحديثة يف املجاالت العلمية وإتاحتها  برشوط صارمة .  ب - 

ج- التطورات املعرفية يف جميع املجاالت العلمية والقدرة التنافسية.
د- منتجات التقانة املعارصة.

4 - 1 - 4 تحدي القيم والهوية واملواطنة: 
الوعي  تشكيل  يف  األبرز  إنها  بل  واملواطنة،  الهوية  بناء  يف  كبري  دور  والثقافة  للرتبية 
اإلنساين حول الهوية الذاتية أو الجامعية والهوية الوطنية، وال شك أن الوطن العريب يواجه 

تحديات يف هذا املجال ويتضح ذلك يف اآليت:
أ-  إبراز معامل الهوية الوطنية بشكلها اإليجايب والصحيح والفاعل.

ب- تعزيز قيم املواطنة ومن أهمها االنتامء والوالء بالتدرج يف العرض إىل الفضاء العريب.
ج- تعزيز املفاهيم املتعلقة بالهوية واملواطنة مبا يحافظ عىل الهوية العربية وبالشكل 

الذي يدعم العمل العريب املشرتك.
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4 - 1 - 5  التحدي الرتبوي والتعليمي:
يعود  وهذا  الخطة،  مرشوع  تحديات  أهم  من  واحًدا  والتعليمي  الرتبوي  التحدي  ميثل 

لاليت:
أ   - تفىش األمية رغم الجهود املستمرة.

ب - التطور املتسارع  يف مجال الفكر الرتبوي وما برز عنه من نظريات تربوية.
ج - ظهور مفهوم الرشاكة املجتمعية يف العملية التعليمية.

د - التطور التكنولوجي وارتباطه بالعملية التعليمية.
هـ ـ  التغريات املستمرة يف مجاالت املنظومة التعليمية ( اإلدارة – املعلم – املتعلم – 

املنهج- البيئة املدرسية).

4 - 2 املعوقات والصعوبات:
بذلتها  التي  الجهود  إىل  وباإلضافة  املنظمة،  مهمة  عىل  طويلة  عقود  مرور  من  بالرغم 
ومازالت تبذلها، نجد أن هناك بعض املعوقات والصعوبات التي أثرت بشكل أو بآخر يف 
عمل املنظمة وقدرتها عىل التأثري يف العمل الرتبوي والثقايف، وهذه املعوقات والصعوبات 
منها ما يتعلق باملنظمة ذاتها ومنها ما يتعلق ببعض الدول األعضاء، والتي تم رصدها يف 

اآليت:
أعاق  مام  الكايف  االهتامم  وأنشطتها  املنظمة  برامج  األعضاء  الدول  بعض  إيالء  عدم   - أ 

االستفادة منها.
القصور يف التنسيق بني الدول األعضاء يف تنفيذ برامج املنظمة لوجود برامج أخرى  ب - 
ضمن برامجها املحلية أو ضمن برامج بعض املنظامت املامثلة ( اليونسكو - البنك 

الدويل...).
ج - قلة مصادر التمويل التي أّدت إىل عدم التوسع يف الربامج واملرشوعات واالنفتاح عىل 

مؤسسات املجتمع املدين والقطاع الخاص واألهيل.
غياب سلم أولويات برامج املنظمة ومرشوعاتها. د - 

هـ ـ  ضعف العناية بصفة خاصة بالربامج التي تُعنى بتجسيد الهوية العربية، والتعاون 
العريب املشرتك.
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و-  القصور يف التسويق الجيد لربامج املنظمة وأنشطتها.
ز-  قصور اإلرشاف الجيد عىل برامج املنظمة وتقوميها.

ح- نقص املعلومات الخاصة بكثري من الربامج واملرشوعات املقرتحة التي تقوم املنظمة 
بإرسالها للدول األعضاء، ماّم أّدى إىل إرباك آلية التواصل الفعال مع الجهات املرشحة 

داخل الدولة.
طـ  ضعف تزويد الدول األعضاء بنتائج املتابعات الدورية ومؤرشاتها التي تقوم بها اللجان 

املكلفة باملتابعة والتقويم.
واملتابعة  والتنفيذ  والتخطيط  الربمجة  لعمليات  الالزم  املؤهل  البرشي  الكادر  قلة  ـ  ي 

والتقويم.
كـ  غياب التنسيق الجيد مع اللجان الوطنية باعتبارها حلقة االتصال مع الجهات املختصة 

بالدول األعضاء.
ل ـ حاجة املنظمة إىل العمل عىل تطوير هيكليتها.

5 - الفرص واملُمكنات:
تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  ترسمها  التي  املناسبة  غري  الصورة  من  الرغم  عىل 
املنظمة فإن النظرة التفاؤلية حيالها تولِّد اآلمال يف القدرة عىل مواجهة تلك التحديات يف 
إطار العمل العريب املشرتك الذي ميتلك من الفرص واملمكنات ما يجعل املنظمة قادرة عىل 
مواجهة أية تحديات مهام كانت جسامتها، والتغلب عىل أية صعوبات مهام اشتدَّت حدتها، 

وتتضح أهم تلك الفرص واملمكنات املتاحة للمنظمة فيام يأيت:
أ - االجتامعات الدورية واللقاءات الثنائية، التي تسعى لتسوية الخالفات بني بعض الدول 

العربية. 
هات شعبية عارمة  الرغبة الصادقة املتنامية يف املواجهة والتغيري، التي تعرب عنها توجُّ ب- 
يف وطننا العريب، تطالب بتفعيل العمل العريب املشرتك من خالل مؤسسات جامعية 

تضمن تطبيق ما يتّم التوافق عليه وتحقيقه من ِقبل غالبية الدول العربية.
الكتابات الفكرية املستنرية يف دول الوطن العريب التي تعمل عىل تنبيه الجميع إىل  ج- 

األخطار املُحدقة باألمة العربية يف ضوء املخططات العاملية.
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والرتاث  اللغة  يف:  وتتمثل  املشرتك  العريب  العمل  نجاح  تكفل  التي  العنارص  توافر  د - 
والحضارة والتاريخ واالمتداد الجغرايف، هذه العنارص مجتمعة تجعل األمة العربية 

كيانًا واحًدا متميزًا يجمع بني أبنائه نسيٌج واحٌد عىل مّر العصور.
هـ- الدروس املستفادة من املعطيات التاريخية التي أثبتت قدرة األمة العربية عىل تجاوز 

أقىس التحديات وأدق الصعوبات، واألزمات مهام طالت ِحقبتها.
اإلمكانات البرشية واملادية وموارد الرثوة املتاحة التي مُتثل مصدر قوة إذا ما أُتيح  و - 

استثامرها واُحِسن توظيفها وتعبئتها يف مواجهة التحديات.
املخزون الفكري والثقايف والحضاري لألمة العربية، الذي مُيثل زاًدا يغذي مرشوعات  ز - 

النهضة العربية الشاملة وبرامجها.
وجود مناذج وتجارب ناجحة يف دول الوطن العريب حققت قدًرا من النهضة والتطور  ح - 

يف مجاالت عديدة ميكن أن يُستفاد منها يف إعداد مالمح النهضة العربية الشاملة.
أجل  من  وتتعاون  تتشارك  أن  ميكن  املشرتك  العريب  بالعمل  تُعنى  مؤسسات  وجود  ط- 

املواجهة وتحقيق التطور والنهضة العربية.

مرتكزات إعداد الخطة:  - 6
انطلقت الخطة من جملة التحديات والصعوبات السالفة الذكر، ومن األهداف الرئيسية 
للمنظمة كام ورد يف دستورها، ومن آراء الدول األعضاء، وبصفة خاصة حول املالمح األساسية 
(مايو 2014)  والعرشين  الثانية  دورته  يف  العام  املؤمتر  اعتمدها  التي  للخطة  العام  لإلطار 

وهي التالية:

6 - 1 املالمح األساسية لإلطار العام للخطة :
أقرت لجنة إعداد الخطة يف اجتامعها الثالث مبدينة الخرطوم خالل الفرتة من 22- 24 
للمحاور  هات  موجِّ مبثابة  تُعد  التي  للخطة  األساسية  املالمح  من  مجموعة  م   2014 يناير 

والربامج املتوقعة، ومتثلت تلك املالمح األساسية للخطة يف النقاط اآلتية:
6 - 1 - 1 املالمح العامة املشرتكة بني القطاعات:

أ - تعزيز مكانة اللغة العربية يف مختلف مجاالت الحياة؛ باعتبارها حاملة الثقافة وجوهر 
الهوية مبا يف ذلك دعم الهيئات العربية املعنية بنرش اللغة العربية يف الدول األجنبية.
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ب- االستمرار يف دعم املرشوعات الرتبوية والثقافية يف فلسطني، وكذلك يف الدول العربية 
ذات األوضاع الخاصة.

ج - تدعيم مكانة املرأة والشباب، والعناية املبكرة بالطفولة.
االجتامعية  مكانته  من  يعزز  مبا  هيكليته؛  وتطوير  واملهني  الفني  بالتعليم  االهتامم   - د 

وتحقيق التنمية املستدامة.
هـ - انتهاج أمناط غري تقليدية لتعليم الكبار مبا يُسهم يف التنمية الشاملة.

و - اعتامد برنامج عمل إلدارة األوضاع يف مرحلة األزمات وما بعد األزمات يف مجاالت 
عمل املنظمة. 

ز - االهتامم بالدراسات االسترشافية ملواجهة التغريات والتحوالت املتالحقة.
ح- تعزيز االنفتاح والتواصل مع الحضارات األخرى والتوسع يف الرتجمة من اللغة العربية 
األجنبية  الجاليات  ذلك  يف  مبا  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  وتعزيز  وإليها، 

املقيمة يف البالد العربية.
ط- االهتامم بالثقافة الرقمية لدى املواطن العريب.

ي- تعزيز عالقة املنظمة مع الجاليات العربية خارج الوطن العريب.
ك- تعزيز الرشاكة مع الدول واملنظامت واملؤسسات اإلقليمية والدولية يف مجاالت عمل 

املنظمة، وتبنِّي التجارب الرائدة ونرشها.
ل- تعزيز استخدام تقانات املعلومات واالتصال، واالستفادة من شبكات التواصل االجتامعي 

يف مختلف مجاالت عمل املنظمة.
م- اعتامد معايري الجودة يف مختلف برامج املنظمة وأنشطتها.

ن- تطوير هيكل املنظمة وآليات عملها؛ مبا يعزز قدراتها وقدرات العاملني بها، ويحقق 
أهداف الخطة.

س- إنشاء مرصد األلكسو لتغطية كافة مجاالت عمل املنظمة.
ع- االرتقاء بوسائل النرش، ودور املنظمة يف مختلف مجاالت عملها وإنتاج الفكر العريب.

أنشطة  يف  الحكومية  غري  واملنظامت  األهلية  والجمعيات  املدين  املجتمع  إرشاك  ف- 
املنظمة.
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6 - 1 - 2 املالمح القطاعية:
6 - 1 - 2 - 1  يف مجال الرتبية والتعليم:

أ -  االستمرار يف تنفيذ خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب وفًقا للمواعيد املقررة 
لها مع إعطائها أولوية قصوى والترسيع يف إدراج مرحلة ما قبل املدرسة يف الُسلم 

التعليمي، وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف املسارات التعليمية.
العناية بالرتبية األرسية والرتبية القيمية والرتبية البدنية، والرياضة املدرسية. ب- 

تجويد آليات التنفيذ والتقييم واملتابعة لخطة تطوير التعليم العام بالوطن العريب،  ج- 
وتعظيم االستفادة من نتائج تقويم املرحلة األوىل من الخطة.

االهتامم باألبعاد الثقافية والتثقيف االجتامعي يف الُنظم التعليمية العربية. د- 
هـ- تعزيز قيم املواطنة واالنتامء للهوية العربية.

6 - 1 - 2 - 2  يف مجال الثقافة والرتاث:
أ - تعزيز الرشاكة بني املؤسسات املعنية بالشؤون الثقافية يف الوطن العريب، ومواصلة 

الجهود إلقامة السوق الثقافية العربية املشرتكة.
عىل  العربية  الثقافية  بالشؤون  واملهتمني  العرب  املثقفني  بني  التواصل  تعزيز  ب - 

املستوى الدويل.
ج - تطوير منظومة عربية للملكية الفكرية واملنتجات الثقافية، واالنفتاح عىل اإلنتاج 

الفكري يف كافة الدول العربية.
بثقافة  واالهتامم  ونرشها،  والعنف  التطرف  ونبذ  السالم  ثقافة  مفاهيم  تعزيز  د - 

الطفل العريب.
يف  اإلنسان  شخصية  إثراء  يف  دورهام  وإبراز  التقليدية  واملعارف  الرتاث  حامية   - هـ 

الوطن العريب، ورقمنتها وتوظيفها يف منظومة التنمية املستدامة.
تعزيز جهود الحفاظ عىل ذاكرة املدينة التاريخية ونسيجها العمراين. و - 

تنسيق السياسات العربية تجاه الحفاظ عىل املخطوط، وبخاصة يف مجال الضبط  ز - 
والحفظ واإلتاحة.

6 - 1 - 2 - 3 يف مجال العلوم والبحث العلمي:
لنقل  املساعي  ودعم  العربية،  التنمية  قضايا  خدمة  يف  العلمي  البحث  دور  تعزيز  أ- 

التقانات الحديثة وتوطينها وبناء منظومة االبتكار.
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اآلثار  ومجابهة  البيئي،  الوعي  وتنمية  املائية  املوارد  عىل  الحفاظ  جهود  دعم  ب - 
املحتملة للتغريات املناخية والتوسع يف استغالل الطاقات النظيفة.

ج- الرتكيز عىل القضايا املتعلقة بالتداعيات األخالقية لتطبيقات العلوم والتقانة.
د- العناية بنرش الثقافة العلمية والتوعية بقضايا العلم واكتشافاته، وتشجيع الباحثني 

الشباب.
 6 - 1 - 2 - 4  يف مجال املعلومات واالتصال:

أ- توظيف تقانات املعلومات واالتصال يف تحسني أداء املنظمة واالرتقاء به.
التقانات  باستخدام  عملها  مجاالت  مختلف  يف  وأنشطتها  املنظمة  برامج  تطوير  ب- 

الحديثة.
6 - 1 - 2 - 5  يف مجال عمل املراكز الخارجية:

أ- تحديث سياسات وضع املعاجم العربية ونرشها.
ب- الرتكيز عىل ترجمة املراجع األساسية يف مجال التعليم العايل.

يواكب  مبا  العربية؛  األمة  تهم  التي  املجاالت  يف  االسرتاتيجية  بالدراسات  االهتامم  ج- 
التغريات الجديدة.

د- السعي إىل تأمني االعرتاف ومعادلة الشهادات والدرجات العلمية يف الدول العربية.
هـ- الحفاظ عىل املخطوطات العربية ورقمنتها، وتعزيز الجهود الهادفة لتعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها.

6 - 2 نتائج مستخلصة من واقع دراسات الحالة:
خالل مراحل إعداد وبناء الخطة تم إجراء بعض الدراسات بهدف االستفادة من نتائجها 

يف صياغة الخطة االسرتاتيجية، ومنها ما ييل: 
أ. الخطط السابقة للمنظمة وتقييم ما تم تنفيذه منها.

ب. أهم الرؤى والتوجهات العاملية املعارصة للمنظامت الدولية.
ج. الوضع الراهن بشكل تحلييل مفصل.
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ومن واقع هذه الدراسات تم استخالص عدد من النتائج ملراعاتها يف صياغة الخطة، والتي 
ميكن إيجازها فيام يىل:

1. العناية بالربامج الكربى التي تتمحور حول معالجة القضايا االسرتاتيجية.
2. االهتامم بصياغة برامج الخطة لتكون محددة األهداف واملدة الزمنية الالزمة للتنفيذ 

والنتائج املتوقعة منها.
3. تنفيذ برامج الخطة وفق أسلوب تشاريك بني إدارات املنظمة تحقيقا لشمولية األداء. 

4. تأكيد دور اللجان الوطنية بوصفها قناة التواصل بني املنظمة والدولة.
5. دعم تنفيذ الربامج بالخرباء الدوليني لالستفادة من خرباتهم وتجاربهم.

6. السعي إىل توفري موارد مالية من خارج املوازنة من املانحني.
7. زيادة التعاون بني املنظمة والدول األعضاء.

8. مضاعفة االهتامم باملراكز الخارجية، ورفع مستوى التنسيق بينها وبني إدارات املنظمة.

9. مواصلة الجهود يف مكافحة األمية، وتطوير برامج تعليم الكبار، واألشخاص ذوى اإلعاقة.
زيادة االهتامم يف اللغة العربية من حيث نرشها وتعليمها.  .10

العناية باملواطنة وما يتصل بها من مهارات وسلوكيات.  .11
تعزيز الرتبية الصحيحة التي تشكل الوعي الوطني لدى املتعلمني وتعزز فيهم قيم   .12

االنتامء والهوية العربية.
واملرشوعات  الرشاكات  إقامة  يف  واالستمرار  املشرتك،  العريب  بالعمل  القناعة  تعزيز   .13

البينية بني الدول األعضاء يف مختلف املجاالت.
الرتكيز عىل الدراسات االسترشافية، واالعتامد عليها عند وضع خطط املنظمة  .14

تعزيز توظيف التقانة يف تحسني عمل املنظمة ورفع كفاءة أدائها   .15
نرش الثقافة العلمية، وتعزيز دور البحث العلمي، وربطه بقضايا التنمية   .16

رفع مكانة العمل الفني واملهني، وتطوير منظومة التعليم والتدريب يف املجال املهني   .17
والفني.

مواصلة الجهود يف مجاالت استحداث ودعم شبكات التواصل بني املؤسسات والهيئات   .18
والجامعات واملراكز البحثية.
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االهتامم بالربامج التطبيقية الرائدة يف الدول األعضاء، وتيسري نرشها وتعميمها   .19
يف  وأيضا  الربامج،  واختيار  الخطة  إعداد  مراحل  مختلف  يف  األعضاء  الدول  مشاركة   .20

مجال املتابعة والتقويم وقياس األداء.
عمل  مجاالت  يف  املتخصصة  والجمعيات  االتحادات  بإنشاء  األعضاء  الدول  تشجيع   .21

املنظمة.
وضع خطة إعالمية للتعريف بربامج املنظمة وما تنفذه خالل سنوات الخطة.  .22

7 -  اعتبارات تحديد أولويات الخطة:
ميثل  واحد  آن  يف  جميًعا  مشكالتهام  وحل  مجتمع  أو  منظمة  أي  احتياجات  تلبية  إن 
صعوبة بالغة تتطلب تحديدها وترتيبها حسب األولوية، ومشاركة كافة األطراف ومتخذي 
القرار يف تحديد تلك األولويات، ومن ثمَّ تم تحديد مجموعة من االعتبارات ذات األهمية 

لتحديد أولويات الخطة وبرامجها املتوقعة ومنها:
أ- أهمية الربامج ومدى فعاليتها وتلبيتها الحتياجات وتطلعات الدول األعضاء واملنظمة.

ب- الفئات املستفيدة من الربامج وآراؤهم حولها.
إمكانية التطبيق، وتتضمن: التكلفة واملوارد املتوفرة والالزمة، ومصادر الدعم الفني  ج- 

والتنظيمي واملادي وآليات التنفيذ.
احتياجات املنظمة وقطاعاتها وإداراتها املختلفة. د- 

هـ-  إمكانات الدول األعضاء وقدرات املنظمة.
حسب  معني  نسق  يف  األمور  ترتيب  إلعادة  طريقة  هي  األولويات  تحديد  فإن  وعليه 
أهميتها؛ مام يسمح باتخاذ القرارات التي تتطلب تنظياًم، أو ترتيبًا معيًنا يأخذ يف الحسبان 

كافة اإلمكانات املتوفرة والربامج واألنشطة املتنوعة.
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8 - اعتبارات وضع الخطة وتصميم برامجها: 
تم األخذ مبجموعة من االعتبارات يف بناء الخطة وتصميم برامجها، والتي تتضح يف:

وبناًء عىل ما سبق تم وضع الخطة يف صورتها النهائية وترجمتها إىل مجموعة من الربامج 
واألنشطة الفاعلة والقابلة للتنفيذ عىل أرض الواقع وفًقا للشكل اآليت الذي يوضح خطوات 

منوذج التطوير:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا و ا عايها واقع ال ويط تلبية خطة العمل وبرامجها المقترحة لطموحات ةل دولة م  الدول  
األعضاء واحتياجاتها، وفقا لواقعها وإمكاناتها وقدراتها المالية 

 والبترية والتنظيمية.
 

مة  ات المن  إمكا
 

 مواءمة خطة العمل إلمكانات المنظمة المالية والبترية والتنظيمية.

تطبج جة ل اب والتنفجذ ال  
 

واقعية الخطة وبرامجها وقابليتها للتطبي والتنفيذ الفعلي على أرض 
 الواقع.

 

جا والمتابعة  جة ل اب ال
وي  والت

إمكانية متابعة تنفيذ الخطة وبرامجها وقيا مخرجاتها ومدى تحق 
م وف آليات ومعايير واضحة ومحددة  أهدافها، وإجراء التقويم الال

 هداف المرجوة.لتحقي األ
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ومن خالل هذا النموذج تم تحديد املمكنات التي تُعد أساًسا لبناء الخطة، وترجمتها 
وقد  األعضاء،  بالدول  تنفيذها  سيتم  التي  والتطبيقات  والنشاطات  الربامج  من  ملجموعة 
ومراكزها  املنظمة  إدارات  مبشاركة  برامجها  وتصميم  الخطة  بناء  مراحل  كافة  تنفيذ  تم 
الخارجية، ومناقشة برامجها وأنشطتها قبل اعتامدها يف ُمناخ من االلتزام والتواصل املستمر 
مع تحديد آليات واضحة ومحددة ملتابعة تنفيذ الخطة وتقويم برامجها، ويتضح ذلك من 

خالل الشكل اآليت: 

9 - سامت برامج الخطة: 
تم ترجمة إطار الخطة إىل مجموعة من الربامج واألنشطة املناسبة لواقع الدول األعضاء 

لتكون:
 ُملبية لتطلعات الدول األعضاء وأهداف املنظمة.

 مستندة إىل معايري ومحكات علمية.

   

23 
  

 

 

 

 مات برام الخطة:  -9

:  تم ترجمة إطار الخطة إلى مجموعة م  البرامج واألنتطة المناسبة لواقع الدول األعضاء لتكو

x هداف المنظمة.ُملبية لتطلعات الدول األعضاء وأ 

x .مستندة إلى معايير ومحكات علمية 

 بحي تكو البرامج:

 محددة األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. -أ 

ليات التنفيذ اإلجرائية الخاصة بكل برنامج. -ب   محددة ب

مني لكل برنامج. -ج   محددة المدى ال

 محددة الموارد المالية والبترية التي يتطلبها تنفيذ ةل برنامج. -د 

، أو مؤسسات المجتمع المدني التي سيُوةل إلمحددة ا -هـ  يها التنفيذ، وتصنيفها م  حي إلدارات والمراة
 ولية التنفيذ أو التراةة.مسؤ

 محددة آليات المتابعة والتقويم. -و 
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بحيث تكون الربامج:
أ- محددة األهداف التي تسعى إىل تحقيقها.

ب- محددة بآليات التنفيذ اإلجرائية الخاصة بكل برنامج.
ج- محددة املدى الزمني لكل برنامج.

د- محددة املوارد املالية والبرشية التي يتطلبها تنفيذ كل برنامج.
هـ- محددة اإلدارات واملراكز، أو مؤسسات املجتمع املدين التي سيُوكل إليها التنفيذ، 

وتصنيفها من حيث مسؤولية التنفيذ أو الرشاكة.
و- محددة آليات املتابعة والتقويم.

10 -  آليات تنفيذ الخطة ومتابعتها وتقوميها: 
10 - 1 آليات التنفيذ:

أ - حشد الجهود واإلمكانات يف املنظمة ملتابعة  تنفيذ الخطة وبرامجها.
تطوير خطوات تنفيذ الربامج واألنشطة واالستفادة من وسائل التقانة واالتصال  ب- 

الحديثة يف عمل اإلدارات املختلفة.
وضع معايري ومؤرشات دقيقة للربامج التنفيذية للخطة ومتابعتها. ج- 

تحديد دور كل إدارة ومركز يف التنفيذ واملتابعة والتقويم لربامج الخطة وأنشطتها. د- 
هـ- وضع آليات التقويم الشامل لتنفيذ الربامج، وتحديد الصعوبات واملعوقات التي 

اعرتضت خطة العمل وبرامجها.
تحديد األدوار يف الربامج التي تشرتك فيها أكرث من إدارة. و- 

أن  عىل  االختصاص  جهات  مع  تنفيذه  شؤون  يتوىل  برنامج  لكل  منسق  تحديد  ز- 
تُحدد له واجبات ومسؤوليات.

10 - 2 آليات املتابعة والتقويم:
ويتضمن هذا اإلطار بُعدين أساسيني، وهام:

ـ خطوات املتابعة والتقويم: ويتمثل يف إرشاك الدول األعضاء ومختلف إدارات املنظمة 
يف متابعة الربامج وتقوميها وتحليل نتائجها من خالل أدوات للتقويم تم تصميمها لهذا 

الغرض.
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وجدواها  الربامج،  تنفيذ  من  العائد  أو  املنفعة  وتتضمن  والتقويم:  املتابعة  معايري  ـ 
ومدى مالءمتها للدول األعضاء واملنظمة، ودقتها يف تحقيق تطلعات الدول األعضاء 

وأهداف املنظمة.
وتنفيًذا لهذين البُعدين تُطبق آليات املتابعة والتقويم اآلتية:

عىل  ذلك  وإتاحة  برامجها  من  برنامج  كل  تنفيذ  خطوات  بتوثيق  املنظمة  قيام  أ- 
املوقع اإللكرتوين للمنظمة بحيث يُعد مرجًعا تستفيد منه الدول األعضاء،.

وتقوميها،  الخطة  تنفيذ  متابعة  يف  األعضاء  بالدول  الوطنية  اللجان  دور  تفعيل  ب- 
وتحديد أدوات املتابعة والرصد والتقويم. 

سري  عن  للمنظمة  سنويٍّ  تقريٍر  بتقديم  األعضاء  بالدول  الوطنية  اللجان  تقوم  ج- 
تواجه  التي  والصعوبات  املعوقات  بيان  مع  وأنشطتها،  وبرامجها  الخطة  تنفيذ 

تنفيذها، واقرتاح ُسبل التغلب عليها وفق منوذج تُعده املنظمة.
عمل  مجاالت  يف  املتميزة  الدولية  واملامرسات  الناجحة  الوطنية  التجارب  رصد  د- 

املنظمة، واالستفادة منها والعمل عىل نرشها وتعميمها. 
هـ- تصميم وبناء استامرات متابعة لكل برنامج تتضمن تقويم ما يأيت:

مناسبة الربنامج ونشاطاته للجهات املستهدفة.  (1   
اختيار فريق التنفيذ املناسب.  (2   
توافر كافة متطلبات التنفيذ.  (3   

االلتزام بالتوقيت املحدد واملناسب لتنفيذ أنشطة الربنامج.  (4   
استعداد وجاهزية الجهات املستهدفة لتنفيذ الربنامج.  (5   

سالمة اإلنفاق عىل الربنامج ونشاطاته.  (6   
تنفيذ الربنامج وفق ما ُحدد له من خطوات وآليات.  (7   

قياس رأي املستفيدين من الربنامج والتغذية الراجعة.  (8   
إسهام الرشكاء (إن كان مطلوبًا يف الربنامج).  (9   

10) أداء الخرباء أو املدربني أو الجهات املنفذة للربنامج.   
11) العوائق التي واجهت تنفيذ الربنامج.   

12) تقويم نواتج الربنامج النهائية.   
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10 - 3 الجهات املسؤولة عن املتابعة والتقويم:
عمليات  يف  إرشاكها  املنظمة  ترى  قد  والحيادية،  بالقدرة  دوليا  لها  مشهود  جهات   (1

املتابعة والتقويم (مراكز البحوث وبيوت الخربة املتخصصة).
2) اإلدارة (أو اإلدارات) املسؤولة عن الربنامج داخل املنظمة.

3) مجلس الربامج التابع للمدير العام للمنظمة.
4) اللجان الوطنية.

5) املشاركون يف تنفيذ الربامج (الخرباء، واملختصون، واملستفيدون من الربنامج).
10 - 4 حوكمة الخطة:

عند  الفساد  ومكافحة  والعدالة  والشفافية  واملكاشفة  النزاهة  بتحقيق  الحوكمة  تُعنى 
تم  أعاملها  إنجاز  أن  من  للتأكد  الحكومية؛  وغري  الحكومية  واملنظامت  املؤسسات  إدارة 
وفق أسلوب مؤسيس سليم يحقق أهدافها املرجوة؛ ألنها توفِّر نظاًما للرقابة والتوجيه عىل 
القواعد  ويوضح  الجميع،  بني  والعالقات  والحقوق  املسؤوليات  يُحدد  املؤسيس  املستوى 
يدعم  مام  املنظمة  أو  الجهة  بعمل  املتعلقة  الرشيدة  القرارات  لصنع  الالزمة  واإلجراءات 
خالل  من  العمل  بيئة  يف  واملصداقية  الثقة  ويُعزز  املؤسسية  واملساءلة  والشفافية  العدالة 
اإلدارية؛  والسلطات  للصالحيات  األمثل  االستخدام  تضمن  التي  املامرسات  بتطبيق  االلتزام 
لألنشطة  الكيل  للتوجيه  الة  فعَّ آليات  ووضع  األهداف،  تحقيق  خاللها  من  ميكن  والتي 

واإلرشاف عليها.
ويتم حوكمة الخطط والربامج ملامرسة الرقابة اإلدارية التي تساعد املنظمة يف التأكد من 
أنها تُدير التزاماتها بفعالية وكفاءة عالية؛ لتمهيد الطريق إىل النتائج املأمولة من التنفيذ 
وفق ما تم استهدافه والتخطيط له من خالل تقييم الوضع الحايل للخطة وبرامجها وتقوميها، 

وتعديل محتوياتها وضبط اتجاهاتها إذا لزم األمر.
ومن الركائز األساسية لحوكمة الخطة وبرامجها:

ـ الهيكل: ويقصد به تركيبة اللجنة التي تقوم بحوكمة الخطة والربامج (مجلس الربامج) 
وتكون تحت إدارة مدير عام املنظمة.

ـ الكادر البرشي: حيث تعتمد فعالية لجنة الحوكمة عىل الكوادر البرشية التي تتكون 
منها.

ضوئها  يف  يتم  والتي  القرار،  لصناع  يتم تقدميها  باملعلومات التي  وتتعلق  ـ املعلومات: 
اتخاذ القرارات.
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والشكل اآليت يوضح موقع مجلس الربامج يف حوكمة الخطة:

10 - 4 - 1 مجلس الربامج:
يعمل عىل متابعة تنفيذ الربامج وحوكمتها يف مختلف مراحل التنفيذ لتقوميها والوقوف 

عىل مدى جودة منتجاتها، وذلك من خالل:
أ- وضع الخطط التنفيذية لربامج املنظمة وأنشطتها.

ب- تحديد آليات تنفيذ الربامج وأنشطتها وأساليب متابعتها وتقوميها.
تنفيذ  يف  املنظمة  إدارات  لدى  املتوافرة  والقدرات  اإلمكانات  مختلف  توظيف  ج- 

الربامج واألنشطة.
د- العمل عىل تحقيق االنسيابية يف إنجاز برامج الخطة وأنشطتها.

هـ- اقرتاح توزيع املوازنات املالية عىل الربامج واألنشطة.
و- تحديد الجهات املسؤولة من بني إدارات املنظمة ومراكزها لتنفيذ الربامج واألنشطة.

ز- متابعة وتقويم أداء اإلدارات والجهات املنفذة لربامج خطط املنظمة وأنشطتها.
ح- إعداد تقرير دوري حول خطة عمل املنظمة وبرامجها وأنشطتها.

ويتم ذلك عرب تطبيق آليات املتابعة والتقويم واستخدام مؤرشات األداء وذلك عىل النحو 
اآليت:

   

26 
  

 والتكل اآلتي يوضح موقع مجل البرامج في حوةمة الخطة:

 
 

11-4-1 :  م البرام

يعمل على متابعة تنفيذ البرامج وحوةمتها في مختل مراحل التنفيذ لتقويمها والوقوف على مدى جودة منتجاتها، 
لك م  خالل:  و

 وضع الخطط التنفيذية لبرامج المنظمة وأنتطتها. -أ 
 تحديد آليات تنفيذ البرامج وأنتطتها وأسالي متابعتها وتقويمها. -ب 
ي مختل اإلمكانات والقدرات المتوافرة لدى إدارات المنظمة في تنفيذ البرامج واألنتطة. -ج   تو
 العمل على تحقي االنسيابية في إنجا برامج الخطة وأنتطتها. -د 

نات المالية على البرامج واألنتطة. -هـ يع الموا  اقتراح تو
ها ل -و   تنفيذ البرامج واألنتطة.تحديد الجهات المسؤولة م  بي  إدارات المنظمة ومراة
 متابعة وتقويم أداء اإلدارات والجهات المنفذة لبرامج خطط المنظمة وأنتطتها. -ز 
 إعداد تقرير دور حول خطة عمل المنظمة وبرامجها وأنتطتها. -ح 

لك على النحو اآلتي: لك عبر تطبي آليات المتابعة والتقويم واستخدام مؤشرات األداء و  ويتم 

x :أدوات المتابعة 

 ويستخدم فيها:
 التقارير الدورية للمتابعة. -أ 
 آراء المتارةي  في نتاطات البرنامج. -ب 
 تقارير اإلدارات. -ج 
 تجاوب الدول مع منتجات البرنامج واالستفادة منها. -د 

 متابعة تقارير اللجا الوطنية حول تنفيذ أنتطة البرامج وف مراحلها المختلفة.  -هـ
 ول البرامج.اآلراء التي تنترها وسائل اإلعالم ح -و 

فريق متابعة إدارة وتنفيذ  مجلس البرامج فريق الشراكات
  المشروعات

 مالحظة:
 *المجلس والفرق داخلية يشكلها المدير العام

 *ال يترتب عنها أية أعباء مالية
 

 القطاعات المنفذة

 المدير العام



39

  أدوات املتابعة:

ويستخدم فيها:
 أ- التقارير الدورية للمتابعة.

 ب- آراء املشاركني يف نشاطات الربنامج.
 ج- تقارير اإلدارات.

 د- تجاوب الدول مع منتجات الربنامج واالستفادة منها.
هـ-  متابعة تقارير اللجان الوطنية حول تنفيذ أنشطة الربامج وفق مراحلها املختلفة.

 و- اآلراء التي تنرشها وسائل اإلعالم حول الربامج.
  مؤرشات األداء ومنها:

 أ- إسناد الربنامج للجهة املنفذة.
 ب- مدى االلتزام مبراحل التنفيذ املحددة.

 ج- تجاوب إدارات املنظمة يف تحقيق التعاون والتنسيق فيام بينها لتنفيذ الربنامج.
 د- إقبال مؤسسات املجتمع عىل االستفادة من األنشطة.

هـ-  تجاوب املنظامت املامثلة مع أنشطة الربنامج دعاًم أو مشاركة. 
 و- تجاوب اللجان الوطنية مع متطلبات تنفيذ الربنامج.

 ز- ارتباط الربنامج وأنشطته مبرجعيات الخطة ومصادرها.
   مؤرشات القياس ومنها:

 أ- التاريخ الفعيل لبدء الجهة يف التنفيذ.
 ب- توافق تنفيذ كل مرحلة مع ما هو مخطط لها.

 ج- نسبة حضور املشاركني من مجموع املدعوين للمشاركة (ال تقل عن 50 %). 
 د- عدد الدول الطالبة تزويدها مبنتجات الربامج (ال تقل عن 40 %).

هـ-  عدد املشاركني يف األنشطة املختلفة.
 و- نسبة إقبال الدول عىل تطبيق منتجات الربنامج (وفق ما يرد من متابعة الدول).  

 ز- أعداد الدول التي نفذت برامج وأنشطة تستند إىل نتائج الربنامج.
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10 - 4 - 2  فريق متابعة إدارة وتنفيذ املرشوعات: 
ويتوىل املهام اآلتية:

يف  املتبعة  املنهجيات  عىل  االعتامد  خالل  من  وأنشطتها  الخطة  برامج  إدارة  متابعة  أ- 
إدارة املرشوعات وأساليبها وأدواتها وعملياتها مثل: كيفية املوافقة عىل املرشوعات، 

كيفية إطالقها، أو البدء بها، وكيفية التخطيط لها ومتابعتها.
ب- تويل مهام التنسيق الالزم بني إدارات املنظمة ومراكزها الخارجية يف الربامج واألنشطة.

ج- املساعدة يف اتخاذ القرار بشأن مرشوعات املنظمة وبرامجها، ووضع دراسات الجدوى 
للمرشوعات، ومن ثم تقديم تقريٍر موجٍز عنها إىل إدارة املنظمة ملراجعتها.

د- توزيع املهام واألدوار بشكل دقيق ومتكامل عىل جميع العاملني واملشاركني يف تنفيذ 
مرشوع الخطة ووضع خريطة لتدفق العمل لتكون الصورة واضحة منذ بداية تنفيذ 

الخطة وبرامجها وأنشطتها املختلفة للجميع.
وذوي  الخرباء  من  وأنشطتها  الخطة  برامج  لتنفيذ  املؤهلة  البرشية  املوارد  توفري  هـ- 

التخصصات املؤهلني للقيام مبهام برامج الخطة وأنشطتها.
خالل  من  باملنظمة  املرشوعات  بإدارة  للعاملني  العامة  والخربات  الكفاءات  بناء  و- 

التدريب والتطوير.
ز- تقديم املساندة للحيلولة دون دخول أي مرشوع أو برنامج يف أي مشكالت.

ح- متابعة مؤرشات أداء املنظمة بالكامل إلدارة املرشوعات وإنجازاتها من خالل املتابعة 
وعمل التقارير عن األوضاع الحالية للمرشوعات.

ط- تبادل الخربات والدروس املستفادة من املرشوعات من خالل خطة اتصاالت فعالة، 
وإعداد التقارير عن أوضاع املرشوعات.

10 - 4 - 3  فريق الرشاكات:
ويتوىل املهام اآلتية:

أ- إبداء املشورة والدعم إلدارة املنظمة وإداراتها ومراكزها الخارجية يف بناء الرشاكات 
من أجل تحقيق أهداف املنظمة.

ب- تحقيق التواصل بني املنظمة واملنظامت والهيئات املناظرة؛ لتقديم الدعم يف وضع 
الربامج واملرشوعات عالية األثر واملمولة من جهات خارجية.
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ج- تلقي االستفسارات من املؤسسات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص حول برامج 
املنظمة ومرشوعاتها.

د-  إبداء املشورة للرشكاء املحتملني من القطاع الخاص واملؤسسات الحكومية واملجتمع 
املدين بشأن فرص الرشاكة مع املنظمة.

ببناء  يتعلق  فيام  لها  التابعة  الخارجية  ومراكزها  املنظمة  إلدارات  املشورة  إبداء  هـ- 
الرشاكات املختلفة.

و- استقطاب هيئات إقليمية ودولية للمشاركة يف مرشوعات املنظمة.
ز- البحث عن مانحني للربامج واملرشوعات والتنسيق معهم.

ح- استقطاب متويل خارجي ملوازنة املنظمة من الدول األعضاء واملانحني.
ط- وضع خطة دورية لتمويل الربامج من خارج املنظمة، والرشكاء يف التنفيذ.

حسب  إدارتها  ويف  واإلقليمية،  العاملية  والرشاكات  التحالفات  إنشاء  يف  املساعدة  ي- 
الحاجة.

 11 - آليات الدعم والتمويل (املالية والبرشية):
لضامن تنفيذ الربامج واألنشطة املتضمنة يف الخطة بفاعلية وتحقيق األهداف املنشودة 
عدة  جهات  من  للتنفيذ  الالزمة  والتمويل  الدعم  مصادر  توفري  عىل  العمل  ينبغي  منها؛ 
من  وذلك  للمنظمة،  املتاحة  واملوازنات  والفنية  املالية  املوارد  جانب  إىل  مختلفة  ومصادر 

خالل اآلليات اآلتية:
أ- وضع املوازنات التقديرية املالية لربامج الخطة وأنشطتها وفق املوارد املالية املتاحة يف 

ميزانية املنظمة.
وتُقرها  تُحددها  محددة  آليات  وفق  الخطة  لربامج  إضافية  مالية  موارد  استجالب  ب- 

املنظمة.
وتبادل  العمل  وورش  االجتامعات  عقد  يف  الحديثة  التقانات  من  االستفادة  تعظيم  ج- 

الخربات لتوفري اإلمكانات املتاحة لتنفيذ الربامج واألنشطة.
د- ترشيد اإلنفاق يف تنفيذ برامج الخطة وأنشطتها.

هـ- قيام اللجان الوطنية بتحديد الربامج املُلحة لها من ضمن الربامج املتضمنة بالخطة؛ 
تكون  قد  أخرى  برامج  مع  الخطة  وأنشطة  برامج  بني  والتداخل  االزدواجية  ملنع 

ُمنفذة من ِقبل جهات أخرى.
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ودعاًم  لإلنفاق  ترشيًدا  املتخصصة؛  البرشية  بالخربات  للربامج  الفني  الدعم  توفري  و- 
مليزانية الربامج.

ز-  توفري مصادر التمويل املجتمعية عالوة عىل املُخصص للربامج من ميزانية املنظمة، 
ووضع آليات ملشاركة القطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدين يف عمليات متويل 

الربامج وتنفيذها ومتابعتها سواء عىل مستوى الدول األعضاء أو املنظمة.
ح- تشجيع إنشاء الكرايس العلمية لتمويل برامج املنظمة وأنشطتها وتحديد مصادرها 

من خارج املوازنة، وآليات عملها.
ط- تدعيم جسور التعاون والرشاكة بني املنظمة واملنظامت املناظرة لها يف متويل برامج 
املنظمة وتنفيذ أنشطتها، واالستفادة من محاور التميز يف تلك املنظامت وتوظيفها 

يف دعم برامج املنظمة.
الة مع صناديق التمويل العربية والدولية؛ إليجاد مصادر متويل  ي- فتح قنوات اتصال فعَّ

متعددة للخطة وبرامجها وأنشطتها.
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الجزء الثاين
املحاور االسرتاتيجية للخطة

وبرامجها  
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 1 - املنهجية والبناء:
تأيت صياغة الخطة يف صورة عدد محدد من املحاور الرئيسية  تتضمن برامج وأنشطة 
وفعاليات تتكامل يف مجموعها لتجسيد أهداف  املنظمة وتطلعات الدول األعضاء يف ضوء 
التحديات التي تواجه الوطن العريب باعتبارها قضايا اسرتاتيجية تتطلب آليات مواجهة فاعلة 

عرب الربامج واألنشطة التي تضطلع بها املنظمة ىف سنوات الخطة.
وقد ُروعي يف بناء املحاور والربامج واشتقاقها أن ترتجم توجيهات وقرارات املؤمتر العام 
هات الدول األعضاء ومقرتحاتها حول تفعيل عمل املنظمة وتحسني أدائها  للمنظمة، وتوجُّ
استناًدا إىل نتائج الدراسة االستطالعية آلراء الدول األعضاء ومرئيات إدارات املنظمة واملراكز 
ومعالجتها،  القضايا  تناول  يف  والشمول  التكامل  الخطة  لربامج  توفر  بحيث  لها،  التابعة 
والتنسيق والتعاون والرشاكة بني إدارات املنظمة يف تنفيذ أنشطتها لالرتقاء مبستوى التنفيذ 
املطلوب، وتجويًدا لدرجة اإلنجاز وتوظيًفا فاعالً إلمكانات املنظمة وخرباتها املرتاكمة يف هذا 

املجال.
ما  مع  ومتسقة  واملعامل  األهداف  واضحة  صيغة  يف  الخطة  وبرامج  محاور  جاءت  وقد 
هات  تسعى إليه الدول األعضاء واملنظمة من طموحات وتطلعات، مع االستفادة من توجُّ
يسهل  بحيث  الربامج  أهداف  تحديد  يف  الدقة  مراعاة  مع  املناظرة،  املنظامت  وتجارب 
الوقوف عىل مدى تحققها، وتحديد آليات املتابعة ومؤرشات قياس اإلنجاز، والتأكيد عىل 
بناء  تم  كام  امليدان.  عىل  التطبيقي  مردودها  يعود  بحيث  برنامج،  لكل  املتوقعة  النتائج 
مناذج للمتابعة والتقويم؛ للوقوف عىل املتابعة الدقيقة لتنفيذ الربامج من ِقبل املنظمة عرب 
املراحل املختلفة؛ وللتعرف عىل فاعلية اإلدارات يف التنفيذ وااللتزام مبراحل الربامج وآلياتها 
املحددة مبا ميثِّل تغذية راجعة تستفيد منها املنظمة يف تقويم برامج الخطة وتطوير أدائها.

كام عمدت الخطة إىل تحديد الفرتة الزمنية الالزمة لكل برنامج يف ضوء األنشطة التي 
يتضمنها وآليات تنفيذها، بحيث من املمكن أن ميتد تنفيذ أنشطة بعض الربامج عىل مدى 
الخطة  برامج  تغطي  بحيث  ومستهدفاته؛  برنامج  كل  لطبيعة  وفًقا  مالية  دورة  من  أكرث 
يأيت  وفيام  الست،   الخطة  سنوات  مدى  عىل  إعدادها  سيتم  التى  الثالث  املالية  الدورات 

املحاور االسرتاتيجية التي تعالجها الخطة وأهدافها وبرامجها: 
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 2 - املحاور االسرتاتيجية للخطة وأهدافها وبرامجها:

الربامجاألهدافاملحاور االسرتاتيجية 

املحور األول:
مجابهة التحديات التي تواجه 

الوطن العريب يف ميادين 
الفكر والثقافة

تحقيق التفاعل الواعي 
مع الثقافات العاملية التي 

تتعامل معها

1. املؤسسات الرتبوية والثقافية ودورها يف صون الهوية العربية.
2. تعزيز ثقافة التعايش املشرتك والحوار البنَّاء.ومكافحة 

التطرف والعنف واإلرهاب 
3. تنمية الثقافة العلمية للطفل العريب يف عامل متطور.

4. السياسات الثقافية يف الدول العربية ومواكبة التغيريات 
العاملية.

5. حامية الرتاث.
6. اإلبداع الثقايف يف الدول العربية.

7. الجهود العربية يف مجال املحافظة عىل املخطوط.
8. التعريب وإصدار املعاجم.

املحور الثاين:
خدمة اللغة العربية وتطوير 
تعليمها  وتعلمها ونرشها يف 

ظل املتغريات والتحديات

تطوير تعليم اللغة العربية 
وتعلمها بطريقة فاعلة، 

وتيسري نرشها لدى اآلخرين

1. تعليم اللغة العربية وطرائق تعلمها.
2. تطوير مناهج اللغة العربية واسرتاتيجياتها وطرائق 

تدريسها يف الصفوف الثالثة األوىل يف التعليم العام، 
وإدراج منهاج اللغة العربية املوحد،، وترقية املطالعة 

باللغة العربية.
3. تعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقني بغريها.

املحور الثالث:
مواجهة التحديات التي 

تعرتض األمن القومي العريب

رفع كفايات مؤسسات 
التعليم والبحث العلمي 
يف التعامل مع التحديات 

التي يواجهها األمن القومي 
العريب.

1. املعلمون يف مواجهة تحديات األمن القومي العريب.
2. مؤسسات التعليم والبحث العلمي ودورها يف خدمة 

األمن الغذايئ.
3. إدارة األزمات ورفع كفاية املؤسسات التعليمية والرتبوية 

يف التعامل معها.
4. تحسني جودة التعليم، وإدماج مرحلة ماقبل املدرسة ىف 

السلم التعليمى.
5. تطوير النظم والسياسات وتنمية قدرات العاملني يف 

املؤسسات الرتبوية والتعليمية.
6. توظيف التقانة يف تحسني تعليم وتعلم األشخاص ذوي 

اإلعاقة، وإدماجهم ىف املدارس الحكومية..

املحور الرابع:
مكافحة األمية يف الوطن العريب

تطوير سياسات مكافحة 
األمية وتعليم الكبار

1. سياسات محو األمية وبرامجها.
2. التقانة وتعليم الكبار.

3. دور مؤسسات التعليم العايل يف تعليم الكبار.

املحور الخامس:
تطوير العالقة بني اإلعالم 
املعارص والتعليم وتفعيلها

تحسني تعامل الناشئة مع 
التقانة ووسائط التواصل 

االجتامعي

1. مواجهة تأثريات اإلعالم بوسائله وإمكاناته يف التعليم.
2. دور املدرسة يف الرتبية اإلعالمية.

3. توظيف إمكانات اإلعالم يف مجال األشخاص ذوي اإلعاقة.
4. اإلعالم والنرش  اإللكرتوين.
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الربامجاألهدافاملحاور االسرتاتيجية 

املحور السادس:
تفعيل دور مؤسسات 

املجتمع يف الرتبية

زيادة فاعلية املشاركة 
املجتمعية يف جهود الدول 

األعضاء يف ميادين عمل 
املنظمة.

1. تحفيز مشاركة مؤسسات املجتمع  يف متويل التعليم 
2. دعم التعليم املهني والتقني.

3. األرسة ودورها يف تربية أبنائها ورعايتهم.

املحور السابع:
تحسني أداء املنظمة ورفع 

كفاءتها

1. تطوير البنية املؤسسية 
للمنظمة وتحديث 

أدواتها ووسائلها.
2. تعزيز استجابة املنظمة 

لألزمات والكوارث 
بالبالد العربية

1- التقانة املعارصة وتوظيفها يف عمل املنظمة.
2- إدارة األزمات يف املنظمة.

3- مرصد األلكسو.
4- الدول ذات األوضاع الخاصة.

5- إدارة األزمات والكوارث املفاجئة بالدول العربية.

املحور الثامن:
رفع كفاية توظيف العلوم 
والبحث العلمي والتقانة

تطوير سياسات وبرامج 
الدول األعضاء وتكثيف 

جهودها يف زيادة فاعلية 
العلوم والبحث العلمي 

والتقانة.

1.  دور العلوم والبحث العلمي يف تنمية املجتمع العريب.
تطوير سياسات البحث العلمي ومجاالته.. 2
التعليم والدراسات العليا والبحوث.. 3
الحديثة، . 4 التقانات  استخدام  يف  العربية  القدرات  بناء 

وتطوير املحتوى الرقمي العريب.
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3. برامج الخطة :  
مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العريب يف ميادين الفكر والثقافةاملحور االسرتاتيجي األول

الرتبية / الثقافة / العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصال/ البحوث والدراساتاملجال

تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العاملية.هدف املحور

1- املؤسسات الرتبوية والثقافية ودورها يف صيانة الهوية العربية.الربنامج 

فكرة الربنامج:
ة فرضتها طبيعة التطورات املعارصة وبخاصة يف ظل  تتعرض الهوية العربية ملخاطر جمَّ
الهجمة الرشسة التي يتعرض لها الوطن العريب لتفتيت أوطانه، وإثارة الفنت والقالقل بني 
أبنائه، وقد زاد من خطورة ذلك التدين امللحوظ يف أداء املؤسسات الرتبوية والثقافية التي 
مل تتمكن مثار جهودها عىل مرِّ العصور السابقة من حامية فكر بعض الشباب العريب الذي 
أصبح عرضة لتيارات فكرية وافدة عليه سلخت بعضهم من هويتهم العربية بل أصبحوا يف 
جانب معاٍد لها، وقد زاد من حدة ذلك وخطورته تدفق املعلومات برسعة مذهلة من غري 

حواجز، أو موانع بفعل التطور التقاين يف وسائل االتصال وأدوات التواصل.
عليها،  واملحافظة  األمة  هوية  صون  أهميَة  تأسيسها  منذ  أدركت  قد  املنظمة  كانت  وملا 
وخصصت من برامجها ما يُعزز هذا التوجه فإن الفرتة املقبلة يف حياة األمة العربية تتطلب املزيد 
من العناية بالربامج التي تكثف الجهود يف هذا املجال مبا يتطلبه من تعاون وتنسيق بني مؤسسات 

الرتبية والثقافة التي يقع عليها عبء إعداد أبناء األمة للمستقبل يف إطار القيم العربية األصيلة.
هدف الربنامج:

تفعيل دور املؤسسات الرتبوية والثقافية يف صون الهوية الوطنية والعربية.
النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:

املناهج  يف  العربية  الهوية  املواطنة  مفاهيم  لتضمني  الُسبل  أفضل  حول  دراسة   - 1  
لدور  ُمعزز  منوذج  اقرتاح  مع  الطلبة  نفوس  يف  وتنميتها  تعزيزها  ويف  الدراسية، 

املدرسة فيها.
وكيفية  املعارص،  عاملنا  يف  العربية  بالهوية  املحدقة  األخطار  ملناقشة  عمل  ورشة   - 2  

مواجهتها.



49

اجتامع خرباء لدراسة سبل تفعيل التعاون بني وسائل الثقافة واإلعالم ومؤسسات   - 3  
الشباب،  لدى  مفاهيمهام  وغرس  العربية  الهوية  وصون  املواطنة  تعزيز  يف  الرتبية 

واقرتاح منوذج عميل لتحقيق ذلك.
رسالة املنظمة العربية: برنامج إعالمي (ميكن أن يتّم إعداد مادته بالتعاون مع بيت   - 4  
خربة متخصص)، ويتم التنسيق مع الوزارات املختصة لبثه عرب وسائلها. (وتتضمن 
هذه الرسالة عرش رسائل توعوية مبفاهيم الهوية العربية ومفرداتها، واألخطار التي 

تواجهها وُسبل صون الهوية والدفاع عنها).
نافذة الثقافة العربية: إنشاء رابط إلكرتوين عىل موقع املنظمة يُعنى بنرش منتجات   - 5  
موقًعا  ليكون  تطويره  ويتم  املختلفة،  الثقافية  املجاالت  يف  وإصداراتها  برامجها 

تفاعليٍّا.
ندوة عن صون الهوية العربية لفلسطني وحامية املسجد األقىص.  - 6  

املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
البحوث  معهد   – واالتصال  املعلومات   – الثقافة   – (الرتبية  املنظمة  إدارات   - 1 

والدراسات العربية).
الدول املتعاونة يف التنفيذ.  - 2 

الخرباء املتعاونون.  - 3 
بيوت الخربة املتخصصة.  - 4 

النتائج املتوقعة:
رصد األفكار التي تهدد الهوية العربية يف الحارض واملستقبل، وتحديد آليات فاعلة   - 1  

ملواجهتها.
منوذج تطبيقي لتعزيز دور املدرسة يف صيانة الهوية العربية.  - 2  

والثقافة؛  اإلعالم  ووسائل  الرتبية  مؤسسات  بني  والتعاون  للتنسيق  ُمطوَّر  منوذج   - 3  
لصون الهوية العربية يف نفوس الناشئة والدفاع عنها.

(10) عرش رسائل توعوية قابلة للبث يف وسائل اإلعالم تخدم قضايا الهوية العربية.  - 4  
النرش اإللكرتوين ملنتجات املنظمة التي تخدم هويتنا العربية.  - 5  

مواصلة جهود املنظمة لصون الهوية العربية لفلسطني املحتلة.  - 6  

36 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العريب يف ميادين الفكر والثقافةاملحور االسرتاتيجي األول
الرتبية / الثقافة / املعلومات واالتصال / البحوث والدراساتاملجال

تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العاملية.هدف املحور

2- تعزيز ثقافة التعايش املشرتك والحوار البّناء ومكافحة التطرف والعنف واإلرهاب.الربنامج 

 فكرة الربنامج:
تأثرت الرتبية العربية يف الحقب الزمنية املختلفة بالعديد من العوامل التي لعبت فيها 
األبعاد الثقافية واالجتامعية دوًرا بارزًا يف تحديد اسرتاتيجياتها وسياساتها، فالرتبية هي نَبُْت 
عىل العملية الرتبوية  تنعكس التغريات الثقافية واالجتامعية  البيئة ونتاج تأثرياتها، ولذلك 
وتظل العالقة املتبادلة بالتأثري والتأثر بني الناتج الرتبوي والبيئة املحيطة يف تفاعل مستمر،  
ويبدو ذلك بصورة واضحة يف أداء املدرسة سلبًا أو إيجابًا بصفتها الِوحدة األساسية  التي 
بها،  املحيطة  البيئة  بعنارص  أدائها   يف  وتتأثر  للمجتمع،  الرتبوية  والتوجهات  الواقع  ترتجم 
ومن هنا فإن مراعاة األبعاد االجتامعية والثقافية يف العمل الرتبوي واالنفتاح عىل املجتمع 
كفيل بأن يقف باملدرسة عىل املسار الصحيح الذي يضمن تحقيق أهداف املجتمع بقدر 

أكرب من الوعي والكفاءة والتميز.
وملا كان أداء املدرسة  قد اعرتاه  بعض السلبيات عندما مل تُعَن باملدخالت املعارصة التي 
انعكست عىل الحياة االجتامعية والثقافية يف الوطن العريب فقد أصبح من الواجب أن يظل 
ذلك حاًرضا يف العملية الرتبوية بتأثرياتها املختلفة بحيث تعنى املدرسة بدورها املجتمعي 
وبإعداد الناشئة للحياة املجتمعية السوية، عرب تربية اجتامعية تهتم بثقافة املجتمع وقيمه 
واملتغريات واملستجدات املؤثرة يف واقعه وتطلعاته، بحيث يتملك الناشئة مهارات تتناسب 
ومراحل إعدادهم باملدرسة، وتتعدد هذه املهارات يف أمناطها وأنواعها وتتنوع يف خصائصها 
ومحدداتها بوصفها أمناطًا من السلوك املقبول واملطلوب، ولذلك حظيت املهارات باهتامم 
تُعنى  التي  واالجتامعية  الثقافية  بالجوانب  منها  يرتبط  ما  وبخاصة  الرتبوية  املؤسسات 
مبهارات ُحسن الترصف وحل املشكالت والتعامل مع اآلخرين وتقبُّل آرائهم والتعامل معهم 
والحوار  والتفاهم  املشرتك  التعايش  قيم  وتعزيز  واملجتمعية،  الثقافية  البيئة  مع  والتفاعل 
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البنَّاء، ومكافحة التطرف والعنف، ونبذ اإلرهاب، غري أن املؤسسة الرتبوية يف وطننا العريب 
قد متحورت وظيفتها –ولألسف- حول التحصيل العلمي دون الرتبية االجتامعية والثقافية 
ووقفت  عاجزة عن  متليك أبنائها والعاملني فيها املهارات الالزمة للحوار كام تراجع دورها 
الذي ميكن أن تؤديه يف الرتبية األرسية التي أصبحت الزمة من لوازم إعداد األبناء للحياة 
األرسية السعيدة التي تضمن متاسك املجتمع ومن ثم قوة األمة وتضامنها، ومن هنا تأيت 

أهمية هذا الربنامج.
هدف الربنامج:

أ-  نرش ثقافة التعايش املشرتك.
نبذ   – والعنف  التطرف  مكافحة   – الحوار  (التواصل-  االجتامعية  املهارات  تنمية  ب- 

اإلرهاب..)
ج- تعزيز القيم االجتامعية واإلنسانية.

النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
أبرز  وكذا  االجتامعية،  املهارات  تعليم  يف  العربية  الوطنية  التجارب  لحرص  دراسة   -  1 

التجارب الدولية يف هذا املجال ودور مؤسسات املجتمع فيها. 
 2 - ورشة عمل ملناقشة وثيقة التجارب واستخالص أسس ومحددات إعداد وثيقة مرجعية 

ألهم املهارات الالزم تضمينها للمناهج الدراسية وأبرز محتوياتها. 
 3 - دورة تدريبية منوذجية ملصممي املناهج حول تضمني املهارات االجتامعية يف املناهج 

الدراسية. 
الناشئة  لدى  الحوار  مهارات  غرس  حول  واملعلمني  املدارس  ملديري  إرشادية  أدلة   -  4 

وتعزيز قيم التعايش مع اآلخرين، وُسبل تنميتها عرب مناذج تطبيقية.
املشرتك،  العيش  ِقيم  وتنمية  الحوار  مهارات  حول  للناشئة  توعوية  إرشادية  أدلة   -  5 

ومكافحة التطرف والعنف، ونبذ اإلرهاب.
 6 - لقاء خرباء يشارك فيه مختصون من املؤسسات الرتبوية والثقافية واإلعالمية حول 
تفعيل دور مؤسسات التوجيه االجتامعي يف تنمية ِقيم التعايش مع اآلخرين وثقافة 

الحوار، ومكافحة التطرف والعنف، ونبذ اإلرهاب.  
 7 - دليل إرشادي يف الرتبية األرسية.
املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

1 - إدارات املنظمة (الرتبية – الثقافة- املعلومات واالتصال).
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2 - الدول املتعاونة يف التنفيذ.
3 - الخرباء املتعاونون.

4 - مؤسسات املجتمع املدين ذات الصلة يف الدول العربية.
5 - بيوت الخربة واملراكز العربية املتخصصة 

النتائج املتوقعة:
1 - وثيقة مرجعية لنامذج معارصة يف تعليم املهارات االجتامعية.

2 - مجموعة من األدلة اإلرشادية موجهة للمعلمني ومديري املدارس لُسبل غرس املهارات 
املرغوب فيها وتنميتها يف سلوك الطلبة.

3 - دليل إرشادي حول تعليم ثقافة الحوار وثقافة السلوك السوي داخل األرسة.
4 - منوذج لدورة تدريبية ميكن محاكاتها يف تطوير املناهج لتتضمن املهارات االجتامعية 

الالزمة.  
5 - أدلة إرشادية تزيد من معارف الناشئة ومهاراتهم الحياتية.

24 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العريب يف ميادين الفكر والثقافةاملحور االسرتاتيجي األول

الرتبية / الثقافة / العلوم والبحث العلمياملجال

تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العاملية التي تتعامل معها.هدف املحور

3- تنمية الثقافة العلمية للطفل العريب يف عامل متطور. الربنامج

فكرة الربنامج:
متثل مرحلة الطفولة املرحلة التي يترشب فيها الطفل العريب قيم األمة العربية وعاداتها 
املتعددة،  بعنارصها  العربية  الثقافة  ومكونات  محددات  مع  خاللها  ويتعايش  وتقاليدها، 
الوطن  مبستقبل  اهتامماتنا  ترجمة  تكون  بها  واالهتامم  املرحلة  بهذه  العناية  قدر  وعىل 
املجاالت  ومختلف  والثقافة  الفكر  ميادين  يف  تحديات  من  يعرتضه  ما  مواجهة  يف  العريب 
وحقيقية  فاعلة  مواجهة  تستوجب  التي  املتغريات  من  العديد  تشهد  باتت  التي  الحياتية 

وتُكثَّف فيها الجهود لكونها املرحلة األساسية يف إعداد أجيال املستقبل.
بالخدمات  االرتقاء  تستهدف  والتي  العربية  الطفولة  إىل  املوجهة  الربامج  أن  شك  وال 
التعليمية والتثقيفية لألطفال ال تزال يف حاجة إىل املزيد من التكثيف، بسبب ثالثة عوامل 

أساسية هي:
1 - زيادة معدالت النمو السكاين وما تتطلبه الطفولة العربية من اهتامم متناٍم يتناسب 

مع حجم الزيادة.
إعداد  مبناخ  تحيط  التي  والتقانية  والعلمية  والثقافية  االقتصادية  املتغريات  زيادة   -  2

أطفال املستقبل، وتؤثر عىل فعالية الخطط والربامج املوجهة إليها.
علمية،  ثقافة  من  العرب  األطفال  حال  عليه  يكون  أن  ينبغي  ما  بني  الكبرية  الهوة   - 3
وما ميثله واقعهم اآلن كام يبدو يف املنتديات العلمية واملسابقات الدولية وغريها من 

املجاالت.
هدف الربنامج:

الثقافة  لتنمية  فاعلية  أكرث  برامج  تقديم  عىل  بالطفولة  املعنية  املؤسسات  مساعدة 
العلمية لألطفال.
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النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
1 - رصد تحلييل لواقع الثقافة العلمية لدى األطفال العرب مبفاهيمها ومضامينها وقيمها 

والسلوكيات الناتجة عنها.
2 - مناذج تطبيقية لُسبل تضمني الثقافة العلمية يف نشاطات املؤسسات الرتبوية والثقافية 

يتم تنويعها بحيث تتناسب مع ظروف الدول، وإمكاناتها وتكون قابلة للتطبيق.
3 - ندوة خرباء ملناقشة النامذج التطبيقية وتقوميها وُسبل تطويرها.

من  أجيال  وتكوين  األطفال  بني  العلمية  الثقافة  نرش  بُسبل  شامل  مرجعي  إطار   -  4
املخرتعني العرب يف ظل عامل متطور.

تطبيقية  مناذج  ببناء  يُعنى  إلكرتوين  موقع  العريب:  للطفل  العلمية  الثقافية  الواحة   -  5
مطورة، وتجارب متميزة  لنرش الثقافة العلمية بني األطفال بصورة تُلبي أهداف املنظمة 

يف تكوين أجيال واعية باملتغريات العلمية املعارصة وُسبل توظيفها واالستفادة منها.
مهرجانات،  ثقافية،  وسائط  عىل:  وتشتمل  العريب  للطفل  الثقافية  للتنمية  أنشطة   -  6

ألعاب.
املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

 1 - إدارات املنظمة ( الرتبية – الثقافة – العلوم والبحث العلمي– املعلومات واالتصال).
 2 - الدول املتعاونة يف التنفيذ.

 3 - الخرباء املتعاونون.
 4 - مؤسسات البحث العلمي ومراكز التقانة والعلوم يف الدول العربية.

 النتائج املتوقعة:
1 - مناذج تطبيقية متعددة لتمكني الدول من العناية بالثقافة العلمية للطفل.

2 - وضع إطار مرجعي شامل يسهل نرش الثقافة بني األطفال.
3 - موقع إلكرتوين يُعنى بثقافة الطفل.

4 - آليات فاعلة لنرش الثقافة العلمية بني األطفال.
5 - وسائط ثقافية.

6 - مهرجانات للطفولة.

36 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العريب يف ميادين الفكر والثقافةاملحور االسرتاتيجي األول
الرتبية / الثقافة / العلوم والبحث العلمي / املعلومات واالتصالاملجال

تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العاملية.هدف املحور

4- السياسات الثقافية يف الدول العربية ومواكبة التغيريات العاملية. الربنامج

فكرة الربنامج:
التحديات  مواجهة  يف  الكفاية  لرفع  العربية  الثقافية  والسياسات  النظم  تطوير  يحتاج 
العريب  الثقايف  العمل  تنسيق  إىل  الرامية  األنشطة  من  جملة  اعتامد  إىل  والفكرية  الثقافية 
مؤمترات  توصيات  تنفيذ  ومتابعة  االجتامعات  عقد  خالل  من  وتوطيده  وتعزيزه  املشرتك، 
الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب وقراراتها يف كل دورة من دورات 
املشهود  العاملية  السمعة  ذات  املتخصصة  البحوث  مراكز  ملشاركة  املجال  وفتح  انعقادها، 
لها بالكفاءة، وكذلك مشاركة الخرباء املختصني لالستفادة من خرباتهم وتجاربهم يف اقرتاح 
الربامج واملرشوعات املناسبة الحتياجات الدول العربية لتكون قادرة عىل مواكبة التغريات 

يف العامل.
هدف الربنامج:

دعم العمل الثقايف العريب املشرتك والتنسيق يف مجال السياسات الثقافية يف الوطن العريب.
النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:

 1 - املؤمترات الوزارية املتخصصة.
 2 - االحتفال بالعواصم العربية.

 3 - تنظيم ندوات علمية، وإعداد دراسات وتقديم محارضات.
 4 - اجتامعات اللجنة الدامئة للثقافة العربية.

 5 - إصدار تقارير دورية متخصصة. 
املشاركون يف تنفيذ الربنامج:    

 1 - إدارات املنظمة (الثقافة، العلوم والبحث العلمي).
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 2 - الخرباء املتعاونون.
 3 - بيوت الخربة املتخصصة.

    النتائج املتوقعة:
 1 - زيادة فاعلية التنسيق بني املسؤولني عن الثقافة يف بلدان الوطن العريب.

 2 - عقد املؤمترات الوزارية والندوات العلمية.
 3 - تقارير متعددة حول توصيات املؤمترات وتنفيذها.

72 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العريب يف ميادين الفكر والثقافة.املحور االسرتاتيجي األول

الرتبية / الثقافة / املخطوطات/ البحوث والدراساتاملجال

تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العاملية.هدف املحور

5- حامية الرتاث. الربنامج

فكرة الربنامج:
يحتل الرتاث قيمة متزايدة باعتباره ُمعربًا عن الهوية العربية وسامتها عىل مرِّ العصور 
وناًرشا للفكر والثقافة والحضارة العربية، كام ميثل رافًدا معاًرصا من روافد التنمية املستدامة.

ولذلك تُعنى املنظمة بالرتاث العريب وتتعهده بالحامية يف مواجهة املخاطر التي تتعهده 
وبخاصة يف ظل الظروف الدقيقة التي مترُّ بها بعض بلدان العامل العريب وبصفة خاصة يف 
مخاطر  من  األخرى  العربية  املدن  وبعض  القدس  مدينة  له  تتعرض  وما  املحتلة،  فلسطني 

تتهددها.
والتزاًما بدستور املنظمة الذي يلقي عليها مسؤوليات ومهام حامية الرتاث، والتنسيق بني 
الجهود ملواكبة احتياجات الوطن العريب وتطلعاته، فإن حامية الرتاث تتطلب مواصلة الجهود 
العربية وتفعيلها يف كل ما يتعلق بحامية الرتاث العريب بشقيه املادي وغري املادي، وحامية 
املخطوط العريب وتوفري الجهود يف مجاله، واعتامد التقانات الحديثة املتطورة لصيانة الرتاث 
والتعريف به إقليميًا ودوليًا، ومواصلة املنظمة جهودها يف هذا املجال ملواجهة التحديات 

الفكرية والثقافية والحضارية التي تحدق مبكونات الرتاث العريب األصيل.
      هدف الربنامج:

دعم العمل الثقايف العريب املشرتك يف مجال املحافظة عىل الرتاث.
     النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:

 1 - عقد املؤمترات واالجتامعات املتخصصة يف حامية الرتاث واملخطوط العريب والعناية به. 
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العريب  واملخطوط  الرتاث  حامية  يف  املتخصصة  والدولية  العربية  األنشطة  عقد   -  2 
وصيانتهام.

 3 - ورشة عمل للعاملني يف مجال الحفاظ عىل املخطوطات العربية وصيانتها.
 4 - الزيارات االفرتاضية.

 5 - صيانة العامرة العربية.
 6 - األلعاب والفنون الرتاثية (دراسات – كتب – مهرجانات – مسابقات).

وصيانة  الرتاث  حامية  مجال  من  كل  يف  العاملني  قدرات  لتنمية  تدريبية  دورات   -  7 
املخطوطات.

 8 -  إجراء بحوث ودراسات حول الرتاث.

 1 - إدارات املنظمة: (معهد املخطوطات / الثقافة / معهد البحوث والدراسات).
 2 - الخرباء املتعاونون.

 3 - املنظامت ذات الصلة واملانحة.
      النتائج املتوقعة:

 1 - كتب تراثية.
 2 -  مؤمترات وندوات.

 3 - بحوث متخصصة وكتب وإصدارات يف مجال حامية الرتاث املخطوط العريب.
 4 - توفري كفاءات عربية متخصصة يف مجال حامية الرتاث واملخطوط العريب. 

72 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العريب يف ميادين الفكر والثقافة.املحور  االسرتاتيجي األول

الرتبية / الثقافة / املعلومات واالتصالاملجال

تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العاملية.هدف املحور

6- اإلبداع الثقايف يف الدول العربية. الربنامج

 فكرة الربنامج:
من التحديات التي تواجه الوطن العريب ذلك التشويه املتعمد الذي تتعرض له الثقافة 
العربية من ِقبل جهات معادية أو جاهلة، إضافة إىل سوء الفهم ملكونات الثقافة العربية 
وجوانبها املضيئة وما أحدثته من آثار إيجابية عىل مرِّ العصور استفادت منها دول الغرب، 
ويتطلب مواجهة ذلك التحدي أن تستمر املنظمة يف إبراز جوانب إسهامات الثقافة العربية 
يف إثراء الثقافة الدولية وإبراز الحضور الثقايف العريب يف املحافل الثقافية الدولية والتعريف 
عىل  املبدعني  وحفز  املبدع  الثقايف  العمل  وتشجيع  العربية،  والفكرية  الفنية  باإلبداعات 
املزيد من اإلنتاج الثقايف املتميز، والتعاون مع املنظامت واملؤسسات الدولية املهتمة بالعمل 

الثقايف لتحقيق املشاركات الفاعلة معها يف هذا املجال.
 هدف الربنامج:

وإبراز  والتميز  اإلبداع  مجاالت  يف  الثقافية  مؤسساتها  بأداء  االرتقاء  يف  الدول  مساعدة 
اإلبداعات الثقافية داخل الوطن العريب وخارجه.
 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:

 1 - املساهمة يف املنتديات الثقافية الدولية واملحلية.
 2 -  عقد الندوات واملواسم الثقافية والعلمية.

 3 - تشجيع نرش الفنون وتنميتها.
 4 - مسابقات يف املجال الثقايف والفني.

 5 - نرش كتيبات يف اإلبداع الثقايف العريب.
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 6 - أدلة إرشادية للترشيعات املنظمة للحقوق الثقافية الدولية والعربية.
 7 - موقع إلكرتوين لنرش اإلبداع الثقايف العريب. 

 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
 1 - إدارات املنظمة (الثقافة / الرتبية / املعلومات واالتصال).

 2 - الخرباء املتعاونون.
 3 - بيوت الخربة املتخصصة.

 النتائج املتوقعة:
 1 - كتب وإصدارات يف اإلبداع الثقايف العريب.

 2 - أدلة إرشادية.
 3 - مسابقات وجوائز لحفز اإلبداع الثقايف.

 4 - التعريف باإلبداع العريب يف مجاالت الثقافة.

72 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العريب يف ميادين الفكر والثقافة.املحور االسرتاتيجي األول

الثقافة / العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصال / البحوث والدراسات / املجال
الرتاث

تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العاملية.هدف املحور

7- الجهود العربية يف مجال املحافظة عىل املخطوط. الربنامج

فكرة الربنامج:
أن  يجب  التي  العريب  وطننا  لحضارة  وتراثية  ثقافية  واجهة  العربية  املخطوطات  تُعد 
واإلفصاح  بالكشف  تتصل  تحديات  تواجه  وهي  املنظمة،  ِقبل  من  متناٍم  باهتامم  تحظى 
عن الوجه املرشق يف مضامني الثقافة العربية، ال تزال ساحات العلوم واملعرفة تعيش عىل 
ما زوَّدها به الرتاث العريب وما حوته مخطوطاته يف املجاالت املختلفة، ويأيت هذا الربنامج 
باملخطوط  املتعلقة  الثقافة  وتدعيم  العربية  املخطوطات  حول  العلمية  الحركة  ملتابعة 

واملحافظة عليه، والكشف عن مضامينه اإلنسانية والعلمية.
 هدف الربنامج:

الحفاظ عىل املخطوط العريب والعناية به ونرش الثقافة الخاصة باملخطوطات.
 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:

املكتبة،  تطوير  املخطوطات،  (فهرسة  ويشمل  ومجاالته  العريب  املخطوط  تنمية   - 1 
تحقيق النصوص، حوسبة مخطوطات املعهد (رقمنة، تجديد، فهرسة)، البوابة العربية 

للمخطوطات).
املؤمتر الدوري واملوسم الثقايف.  - 2 

أيام املخطوط العريب.  - 3 
الدراسات املتخصصة يف املخطوط العريب.  - 4 

إعداد متخصصني يف مجال املخطوط العريب.  - 5 
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الفهرسة  مرشوع  تطوير  ويشمل  العريب  املخطوط  مجاالت  يف  العلمي  الحراك  دعم   - 6 
وتقديم مناذج متعددة يف عملية الفهرسة وعمل الكشافات الالزمة.

نرش ثقافة املخطوط العريب ونقل االهتامم به من النخب الثقافية إىل عموم املثقفني   - 7 
ومختلف الفئات.

 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
- إدارات املنظمة (الثقافة / معهد املخطوطات / معهد البحوث والدراسات).

 النتائج املتوقعة:
 1 - دراسات متخصصة يف املخطوط العريب.

 2 - ندوات وورش متخصصة.
 3 - منح الدبلومات املتخصصة.

 4 - احتفاالت ثقافية.

72 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العريب يف ميادين الفكر والثقافة.املحور االسرتاتيجي األول

الرتبية / الثقافة / العلوم والبحث العلمي / البحوث والدراساتاملجال

تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العاملية.هدف املحور

8- التعريب وإصدار املعاجم. الربنامج

 فكرة الربنامج:
تتعدد جهود الدول العربية يف مجاالت الرتجمة والتعريب، وكذلك املؤسسات واملنظامت 
املتقدمة  تجارب الدول  ونقل  العاملية،  الثقافات  عىل  االنفتاح  عىل  حرصها  ظل  يف  العربية 
العربية  الدول  طاقات  حشد  عىل  املنظمة  فيه  تحرص  الذي  الوقت  يف  املجاالت  هذه  يف 
والتنسيق فيام بينها؛ لنقل املعارف املختلفة والتجارب املتميزة يف الرتبية والثقافة والعلوم 
والتقانة واملعلومات؛ لتوظيفها يف رسم السياسات وتطوير مسارات العمل الرتبوي يف الدول 
ومن  الحديثة،  العلوم  معطيات  عىل  بأبنائها  والوقوف  العربية  اللغة  شأن  وإعالء  األعضاء، 
هنا تأيت أهمية تفعيل آليات التنسيق لجهود املنظامت والدول مبا يحقق أهدافها املرجوة.                                                                                      

 هدف الربنامج:
تنسيق الجهود العربية يف مجال التعريب.

 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
 1 - املؤمترات والندوات املتخصصة يف مجاالت التأليف والرتجمة والتعريب.
 2 - إنشاء قواعد البيانات واملكتبة الرقمية، ورقمنة املصطلحات واملعاجم. 

 3 - التأليف والرتجمة والتعريب واملعاجم.
 4 - تعريب املصطلحات الحديثة يف مختلف املجاالت.

 5 - دراسات علمية لقضايا الرتجمة والتعريب يف الوطن العريب.
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 6 - ورش عمل حول ُسبل االستفادة من منتجات املنظمة يف الرتجمة والتعريب.
 7 - اجتامع تنسيقي ملسؤويل املنظامت واملجامع اللغوية واملعاهد املتخصصة يف الرتجمة.

 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
 1 - إدارات املنظمة (الرتبية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، معهد البحوث والدراسات 
العربية، مكتب تنسيق التعريب بالرباط، املركز العريب للتعريب والرتجمة والتأليف 

والنرش ).
 2 - الدول األعضاء املتعاونة يف التنفيذ.

 3 - املنظامت ذات الصلة.
 4 - الخرباء املتعاونون.

 النتائج املتوقعة:
 1 - ندوات علمية وورش عمل.

 2 - مؤمترات متخصصة.
 3 - دراسات وبحوث متخصصة.

 4 - اجتامعات تنسيقية.

72 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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خدمة اللغة العربية وتطوير تعليمها وتعلمها ونرشها يف ظل املتغريات والتحديات.املحور االسرتاتيجي الثاين

الرتبية / الثقافة / املعلومات واالتصالاملجال

تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها بطريقة فاعلة، وتيسري نرشها لدى اآلخرينهدف املحور

1- تعليم اللغة العربية وتطوير طرائق تعلمها.الربنامج

 فكرة الربنامج:
خطت املنظمة خطوات محمودة يف االهتامم باللغة العربية والنهوض مبستوى تعليمها 
لغتنا  نحو  بواجباتها  للوفاء  محاولة  يف  العربية  باللغة  النهوض  مرشوع  خالل  من  وتعلمها 
الخالدة رمز توحدنا عىل مّر العصور، وعىل الرغم من اإلضافات التي ترثي جهود املنظمة 
إىل  حاجة  يف  العربية  اللغة  تدريس  طرائق  تظل  الكريم  الله  كتاب  بلغة  العناية  مجال  يف 
املزيد من االهتامم يف ظل ما تتعرض له اللغة من مخاطر يف عرص ميلء باملستجدات حافل 
باملتغريات التي أثرت يف الوسائل واألدوات املستخدمة يف التعليم والتعلم، وأصبحت طرائق 
التعليم والتعلم يف حاجة لتقويم شبه مستمر يضمن الوقوف عىل مدى فاعليتها يف تحقيق 
أهداف تعليم اللغة العربية وتعلمها وبخاصة يف املراحل األولية من التعلم؛ وذلك لتذليل 
ومتسًكا  لجاملياتها  وتذوقًا  وتعلاًم  تعلياًم  لغتهم  عىل  الناشئة  إقبال  تعرتض  التي  العقبات 
ورضوريًا  الزًما  أصبح  والحقيقي  الفاعل  التقويم  إن  حيث  عليها،  ومحافظة  باستخدامها 
ليتبنّي القامئون عىل تعليم اللغة العربية الطريق الصحيح الذي يجب أن تسري فيه طرائق 

واسرتاتيجيات تعليمها وتعلمها.

 هدف الربنامج:
تعزيز قدرات ُمصممي مناهج اللغة العربية من وضع أساليب متطورة ؛ لتقييم طرائق 

واسرتاتيجيات تعليم اللغة وتعلمها.
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 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
 1 - دراسة تقوميية لواقع تقويم طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمها يف املراحل األوىل من 

التعليم.
 2 - ورشة عمل لدراسة تجارب الدول يف طرائق تعليم اللغة واكتساب الطلبة ملهاراتها، 

والخروج مبعايري ومناذج مشرتكة ومتطورة للتقويم.
 3 - إعداد دليل إرشادي للمرشفني الرتبويني يف ُسبل تعليم اللغة وتعلمها.

 4 - دورة تدريبية منوذجية للمرشفني الرتبويني ميكن محاكاتها وتطبيقها يف الدول األعضاء 
حول استخدام الدليل اإلرشادي، وتحقيق استفادة معلمي اللغة العربية منه.

واملعلمني  املرشفني  تواصل  لتحقيق  املنظمة؛  موقع  عىل  إلكرتونية  مساحة   5 - إنشاء 
لتبادل الخربات حول طرائق واسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية وتعلمها.

 6 - اجتامع خرباء حول رقمنة ونرشاللغة العربية وتعليمها.
 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

 1 - إدارات املنظمة (الرتبية، الثقافة، املعلومات واالتصال، معهد الخرطوم الدويل للغة 
العربية)

 2 - املختصون يف الدول األعضاء (ُمعدي املناهج، املرشفون الرتبويون).
 3 - الخرباء املتعاونون.

 4 - بيوت الخربة واملراكز املتخصصة مثل املركز اإلقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال 
يف مملكة البحرين.
 النتائج املتوقعة:

 1 - أدلة إرشادية ومناذج مطورة يف طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمها.
 2 - حرص التجارب املعارصة يف طرائق تعليم اللغة وتعلمها.

 3 - تحقيق التواصل بني معلمي اللغة العربية عرب موقع املنظمة؛ مبا يعود بالنفع عليهم 
وعىل الطلبة.

 4 - أداة إلكرتونية لتحقيق التواصل لتبادل الخربات حول وسائل التقويم يف اللغة العربية. 

36 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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خدمة اللغة العربية وتطوير تعليمها وتعلمها، ونرشها يف ظل املتغريات املحور االسرتاتيجي الثاين
والتحديات.

الرتبية / الثقافة / املعلومات واالتصالاملجال

تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها بطريقة فاعلة، وتيسري نرشها لدى اآلخرينهدف املحور

الربنامج
2- تطوير مناهج اللغة العربية واسرتاتيجياتها وطرائق تدريسها يف الصفوف الثالثة 
املطالعة  وترقية  املوحد،  العربية  اللغة  منهاج  وإدراج  العام  التعليم  يف  األوىل 

باالغة العربية.

 فكرة الربنامج:
بها  االهتامم  درجة  ومتثل  وثقافتها،  تراثها  وحافظة  األمة  هوية  رمز  هي  العربية  اللغة 
اهتامًما بكيان األمة العربية، ولذلك يرتبط هذا الربنامج ارتباطًا وثيًقا بثقافة الوطن العريب 
األمم  مكانة  أّن  تثبت  التي  االجتامعي  التطور  وقائع  ظل  يف  وبخاصة  ومستقبله،  وواقعه 

تتجّسد يف ما توليه من اهتامم للغتها وثقافتها.
ومن املالحظ أنه عىل الرغم من الجهود التي بُذلت وتبذل من الدول األعضاء واملنظمة يف 
العناية باللغة العربية فإّن رشف االنتامء إليها وواجب االعتزاز بها، وما تواجهه من تحديات مل مينع 
بعض أبنائها من العزوف عنها أو اإلجحاف بحّقها، خاصة بسبب تديّن مستوى تعلّمهم لها. وكل 
ذلك يتطلب اليوم مواجهة هذا الواقع األليم الذي تحياه لغتنا وينعكس عىل سائر جوانب حياتنا.

اللغة العربية تحتاج إىل أن يتعهدها أبناؤها املتخصصون يف تربية الناشئة منذ الصغر 
نحو  نافذتهم  لتكون  تعلمها؛  عىل  مقبلني  لجاملياتها  متذوقني  مبهاراتها  متمسكني  ليشبوا 
مهاراتها  ومتلُّك  اللغات  تعليم  مجال  يف  الرتبوية  الدراسات  أثبتته  ما  ولعّل  والتعلّم،  العلم 
يؤكد أن العناية باللغة وتعلّمها تعلياًم وتعلاًّم يجب أن يبدأ من سن مبكرة، وذلك ال يكون 
إال عرب تطوير حقيقي ملناهج تدريسها يف السنوات الثالث األوىل من حياة الطلبة الدراسية 
التي هي مرحلة األساس يف امتالك مهارات اللغة وتذوق جاملها وغرس حبها يف نفوسهم  
ومن خالل تفعيل توصيات املؤمتر الوزارى لوزراء الرتبية والتعليم العرب بإدراج منهاج اللغة 

العربية املوّحدة للتدريس باملدارس.
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 هدف الربنامج:
وطرائق  تدريسها،  واسرتاتيجيات  العربية  اللغة  ملناهج  متطورة  تطبيقية  مناذج  بناء 

تعليمها وتعلّمها يف الصفوف الثالثة األوىل من املرحلة االبتدائية.
 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:

دراسة تحليلية تقوميية لواقع مناهج اللغة العربية واسرتاتيجيات تدريسها وطرائق   .1
تعليمها يف الصفوف الثالثة األُوىل من املرحلة االبتدائية.

تعليم  يف  املعارصة  التجارب  أحدث  واستعراض  الدراسة  نتائج  ملناقشة  عمل  ورشة   .2
اللغة العربية وتعلمها يف الصفوف الثالثة األُول.

إنتاج مناذج تطبيقية متطورة لتعليم مهارات اللغة العربية لألطفال يف سنيِّ حياتهم   .3
باللعب  التعلم   – القصة  (استخدام  مثل:  منها  واالستفادة  محاكاتها  ميكن  األوىل 
والرتفيه – التعلم بالنشيد... وغريها) مستفيدين يف ذلك من نتائج الدراسة وورشة 

العمل.
إعداد برمجيات تعليمية مناسبة لتعليم املهارات اللغوية لألطفال.  .4

وضع دليل مرجعي موحد لتدريس اللغة العربية يف الصفوف األوىل.  .5
ورشة عمل لتفعيل الرشاكات املجتمعية يف خدمة اللغة العربية.  .6

اجتامع خرباء حول تضمني مفاهيم الثقافة والرتاث العريب يف مناهج اللغة العربية يف   .7
الصفوف الدراسية األوىل.

تطوير برمجيات املعالجة اآللية للغة العربية.  .8
تعريب تجارب دولية متميزة يف تدريس اللغات ألبنائها يف الصفوف األوىل.  .9

10. اجتامع خرباء حول سبل تفعيل إدراج منهاج اللغة العربية املوحد للتدريس باملدارس.
11. دورة تدريبية  حول منهجية تدريس اللغة العربية، وترقية املطالعة باللغة العربية، 

أخذا ىف االعتبار تأثري اللغة املنطوقة عىل اللغة املكتوبة ىف بعض املناطق. 
 12. اختبار تشخييص لتحديد مستوى ضعف القرائية، وتقديم الربنامج العالجى.

 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
الدويل  الخرطوم  معهد  واالتصال،  املعلومات  الثقافة،  (الرتبية،  املنظمة  إدارات   -  1  

للغة العربية).
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2 - وزارات الرتبية والتعليم.
3 - بيوت خربة ومؤسسات تربوية عربية متخصصة مثل املركز القومى لالمتحانات ىف 

جمهورية  مرص العربية . 
4 - مؤسسات املجتمع املدين.

 النتائج املتوقعة:
1 - رصد إيجابيات وسلبيات مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها يف الصفوف األوىل 

يف املرحلة االبتدائية.
2 - دليل مرجعي موحد لتدريس اللغة العربية ىف الصفوف األوىل 

3 - رصد أبرز التجارب العربية يف تعليم اللغة العربية وتعلمها.
املرحلة  من  األول  الثالثة  الصفوف  يف  اللغوية  املهارات  تعليم  يف  متطورة  مناذج   -  4

االبتدائية.
5 - نرش برمجيات معارصة لتعليم اللغة العربية وتعلمها. 

36 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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خدمة اللغة العربية وتطوير تعليمها وتعلمها، ونرشها يف ظل املتغريات املحور االسرتاتيجي الثاين
والتحديات.

الرتبية / الثقافة / املعلومات واالتصالاملجال

تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها بطريقة فاعلة، وتيسري نرشها لدى اآلخرينهدف املحور

3- تعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقني بغريها.الربنامج

فكرة الربنامج:
تعتز األمم بلغاتها وتعمل عىل نرشها وتسيُّدها بني لغات العامل، فهي رمز الهوية وحافظة 
ملا  ألبنائها  عزة  مصدر  اللغات  من  معينة  لغة  انتشار  وميثل  والثقافة،  الفكر  وناقلة  الرتاث 
واقتصادية  سياسية  أدوار  من  تلعبه  وما  والثقافات،  األيدولوجيات  نرش  يف  دور  من  تؤديه 

وإعالمية وتسويقية.
واللغة العربية جديرة بأن تحظى من أبنائها مبزيد من االهتامم الذي يتناسب مع لغٍة 
أنزل الله تعاىل بها كتابه الكريم، وجعلها لغة يتعبَّد بها املسلمون يف صالتهم كل يوم، وقد 
حفظت ونقلت إلينا تراث اآلباء واألجداد، وهي قادرة عىل استيعاب املستجدات يف العلوم 

والفنون املختلفة.
تقّدم الدراسات التي قامت بها املنظمة صورًة كمية عن استعامل اللغة العربية، حيث 
الثامنني  قرابة  منهم  نسمة  مليون  أربعامئة  يقارب  العريب  وطننا  سكان  عدد  أن  إىل  تشري 
مليونًا ال يستعملون اللغة العربية، وبسبب وجود لغات أخرى غريها، منها لغات شعوب 
(الرببر واألكراد والرسيان والرتكامن وغريهم) إضافة إىل الجاليات العربية يف الخارج واألقليات 

العربية بالدول األفريقية واآلسيوية، فإن هذا الواقع ميثل خطورة أمام لغتنا العربية.
وعىل الرغم من أن اللغة العربية قد تم االعرتاف بها باعتبارها إحدى اللغات الست املعتمدة 
يف األمم املتحدة ويف معظم الوكاالت األممية تقريبًا فإّن جهود نرشها سواء بني أبناء املنطقة 
الالئق  املستوى  دون  تزال  ال  خارجها  يعيشون  مّمن  أبنائها  بني  أو  بغريها،  الناطقني  العربية 
بتلك اللغة، مام يعني أن أهلها وأبناءها واملؤسسات املعنية بها ال يزالون يف موقف التقصري 
العربية  اللغة  ومنها  اللغات  جميع  عىل  انفتاح  من  العامل  يشهده  مام  الرغم  عىل  لغتهم  إزاء 
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التي أصبح لها حضورها عىل شبكة املعلومات الدولية، إضافة إىل اإلقبال عىل تعلم اللغة الذي 
تشهده بعض البلدان، مام أوجد تنافًسا بني املؤسسات الرتبوية املهتمة بإصدار سالسل لتعليم 

اللغة العربية للناطقني بغريها، كام أُنشئت مدارس ومعاهد متخصصة لهذا الغرض.
املتميز  ومرشوعها  العربية  اللغة  لخدمة  املنظمة  جهود  مع  واتساقًا  ذلك  إطار  ويف 
للنهوض مبستوى تدريسها يأيت هذا الربنامج؛ ليُعنى بتيسري تعليم اللغة العربية ونرشها يف 

وقٍت تزداد فيه الحاجة إىل تكثيف جهود املنظمة يف هذا امليدان.
 هدف الربنامج:

تطوير مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وطرائق تدريسها.
 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:

1 - دراسة لحرص جهود الدول ومؤسساتها الرتبوية وتقوميها يف مجال تعليم اللغة العربية 
للناطقني بغريها، والربامج واألدوات املستخدمة يف ذلك.

2 - ندوة خرباء لصياغة إطار عمل تتبناه املنظمة؛ لتيسري تعليم اللغة العربية ونرشها 
بني الناطقني بغريها.

3 - أدلة إرشادية لواضعي املناهج ومؤلفي الكتب الدراسية حول إعداد مواد تعليمية 
ة لتعليم أساسيات اللغة العربية للناطقني بغريها. ُميرسِّ

4 - دورات تدريبية للمسؤولني عن املناهج حول تصميم مناذج تعليمية تطبيقية مبسطة؛ 
لتعليم مهارات اللغة العربية للجاليات غري العربية يف بلدانهم.

5 - رسالة اللغة العربية: رسالة إعالمية تبث عىل موقع املنظمة وتشارك يف بثها القنوات 
بأسلوب  لغوية  وتعبريات  تراكيب  تعلِّم  وتتضمن رسالة مخترصة  الفضائية العربية، 

تربوي وفني ميرسَّ وفق خطة ممنهجة.
للجاليات  العربية  اللغة  مهارات  لتعليم  مكثف  برنامج  يديك:  بني  العربية  اللغة   -  6
املقيمة يف الدول العربية يُنفذ بالتعاون والتشارك مع مؤسسات املجتمع املدين بها، 

ويستمر عىل مدى العام ويتم تقويم فعالياته ومخرجاته ونواتجه.
7 - دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية وتعلمها للناطقني بغريها.

 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
1 - إدارات املنظمة (الرتبية، الثقافة، املعلومات واالتصال، معهد الخرطوم الدويل للغة 

العربية).
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2 - الدول األعضاء.
3 - مؤسسات تربوية متخصصة.

4 - مؤسسات املجتمع املدين.
 النتائج املتوقعة:

1 - إطار عمل لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ونرشها بينهم.
2 - مناذج تعليمية تطبيقية لتعليم اللغة العربية للجاليات العربية بالخارج.
3 - رسائل إعالمية تربوية تُعنى بنرش املقررات والرتاكيب اللغوية العربية.

بني  ونرشها  العربية  اللغة  لتعليم  املجتمع؛  ومؤسسات  الوزارات  بني  تواصل  آلية   -  4
الناطقني بغريها. 

36 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مواجهة التحديات التي تعرتض األمن القومي العريب.املحور االسرتاتيجي الثالث

الرتبية/ الثقافة/ املعلومات واالتصال / البحوث والدراساتاملجال

رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي يف التعامل مع التحديات التي هدف املحور
يواجهها األمن القومي العريب.

1- املعلمون يف مواجهة تحديات األمن القومي العريب.الربنامج

 فكرة الربنامج:
طريق  وتعرتض  واستقراره  القومي  أمنه  تهدد  عديدة  تحديات  العريب  الوطن  يواجه 
األمن  له  يتعرض  ما  ظلِّ  يف  خافية  التحديات  تلك  وأدوات  مظاهر  تعد  ومل  ومنوه،  نهضته 
العريب من مؤامرات التجزئة والتقسيم، ومحاوالت بث الفرقة بني أبناء الوطن الواحد، عالوة 
عىل العوائق التي تعرتض خطط تنميته وُسبل تحقيق التقدم االقتصادي واالجتامعي ألبنائه.

ومل يعد مبقدور مؤسسات التعليم أن تظل بعيدة عن تلك التحديات، وبخاصة بعد أن 
التعليمية،  العملية  نتاج  عىل  سلبًا  وانعكست  التعليمية  املؤسسات  أداء  التحديات  طالت 
ويأيت هذا الربنامج لريكز بصفة خاصة عىل الدور املنوط باملعلم العريب بصفته مُيثل حائط 
عىل  الوقوف  يف  للطلبة  والتوجيه  الرتبية  وسائل  من  ميتلك  مبا  التحديات  تلك  أمام  الصدِّ 

حقيقة تحديات األمن التي تهدد كيان األمة العربية ومستقبلها.
ويأيت هذا الربنامج ليجعل املعلم مشاركًا فاعالً يف مواجهة التحديات، ويف تعزيز أدوات 

ووسائل املواجهة حاميًة لألمن القومي العريب وحرًصا عىل كيان األمة ومستقبلها.
 هدف الربنامج:

تعزيز دور املعلم العريب يف مواجهة التحديات التي تعرتض األمن القومي العريب.
 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:

1 - دراسة حول تحديات األمن القومي تعقبها ندوة خرباء يف ُسبل تفعيل دور املعلم يف 
مواجهة تلك التحديات.
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وأهم  للدولة،  القومي  األمن  مبفاهيم  توعيتهم  يتضمن  للمعلمني  إرشادي  دليل   -  2
مجاالتها وُسبل الرتبية يف مواجهة تحديات األمن القومي.

3 - دليل إرشادي للمعلم الكتشاف ومعالجة بوادر السلوك غري السوي لدى الطلبة يف 
وقت مبكر.

القضايا  أبرز  تتناول  دوريًا  املنظمة  تصدرها  إلكرتونية  نرشة  تربوية:  قضايا  4 - نرشة 
الرتبوية وانعكاساتها عىل األمن القومي العريب، ويتم نرشها بالُسبل املتاحة يف أوساط 

املعلمني العرب بصفة خاصة.
سلوكيات  مع  التعامل  يف  تجاربهم  لعرض  العرب  للمعلمني  تفاعيل  إلكرتوين  موقع   -  5

الطلبة ومعالجة القضايا الرتبوية.
6 - ندوة حول دور مؤسسات التعليم العايل يف رفع كفايات املعلمني العرب يف مواجهة 

التحديات املعارصة.
 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

والدراسات  البحوث  معهد  واالتصال،  املعلومات  الثقافة،  (الرتبية،  املنظمة  إدارات   -  1 
العربية).

 2 - الدول األعضاء.
 3 - االتحادات والجمعيات واملؤسسات املعنية باملعلم.

 4 - الخرباء املتعاونون.
 النتائج العملية املتوقعة:

 1 - دراسة علمية لتفعيل دور الرتبية يف األمن القومي العريب.
 2 - أدلة إرشادية لرفع كفاية املعلم يف معالجة سلوك الطلبة.

 3 - نرشة إلكرتونية وموقع تفاعيل لتبادل التجارب، وبث التوعية بقضايا األمن القومي 
العريب.

24 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مواجهة التحديات التي تعرتض األمن القومي العريب.املحور االسرتاتيجي الثالث

الرتبية/ املعلومات واالتصال / العلوم والبحث العلمياملجال

رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي يف التعامل مع التحديات التي هدف املحور
يواجهها األمن القومي العريب.

2- مؤسسات التعليم والبحث العلمي ودورها يف خدمة األمن الغذايئ.الربنامج

 فكرة الربنامج:
ميثل األمن الغذايئ قضية مهمة يف الوطن العريب بفعل الزيادة السكانية يف بعض دوله، 
وعدم استغالل املوارد الطبيعية والبرشية االستغالل األمثل، وكذلك بسبب املشكالت البيئية 
التي تتعرض لها أقطار الوطن العريب من تصحر ونقص يف املوارد املائية وتغريات املناخ، مام 
انعكس عىل قدرة بعض الدول يف توفري الغذاء اآلمن ألبنائها واعتامدها يف ذلك عىل غريها 

من الدول األجنبية مبا له من آثار سيئة يف سيادتها وأمنها.
وحتى متثل مؤسسات التعليم والبحث العلمي خطًا من خطوط املواجهة لهذا التحدي 
الخطري يصبح أداؤها يف موضع اختبار حقيقي عندما يُقاس أداؤها مبدى عنايتها  بسلوك 
اإلنتاجي  سلوكهم  يف  أو  حولهم،  من  البيئة  عنارص  مع  اإليجايب  التعامل  يف  سواٌء  الناشئة 
ليصبحوا عنارص فاعلة يف منظومة األمن الغذايئ، أو يف سلوكهم االستهاليك الواعي ليسهموا 

يف تحقيق األمن الغذايئ لبلدانهم.
ويركز هذا الربنامج عىل تفعيل دور مؤسسات التعليم والبحث العلمي بإمكاناتها الرتبوية 
يف الوطن العريب وبقدراتها العلمية والبحثية يف مواجهة املشكالت التي تعرتض األمن الغذايئ 
قضايا  معالجة  يف  الفاعلة  املشاركة  نحو  العلمي  والبحث  التعليم  مؤسسات  لتتجه  العريب، 
يف  حائالً  تقف  التي  الحقيقية  باملشكالت  ولتهتم  سلوك،  من  بها  يتعلق  وما  الغذايئ  األمن 

الحارض واملستقبل دون تحقيق األمن الغذايئ العريب يف الوطن العريب. 
 هدف الربنامج:

تفعيل دور مؤسسات التعليم والبحث العلمي يف الدول العربية ملعالجة قضايا األمن الغذايئ.
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 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
ُسبل  عىل  يشتمل  بحيث  النموذج  هذا  بناء  يتم  املنتجة:  للمدرسة  تطبيقي  1 - منوذج 

إكساب الطلبة مهارات إنتاج الغذاء وفًقا ملنتجات البيئة، وتدريب الطلبة عليها.
لدى  االستهاليك  السلوك  ترشيد  مفاهيم  تعزيز  ُسبل  حول  للمعلمني  إرشادي  2 - دليل 

الطلبة.
3 - حلقة تدريبية ملسؤويل النشاط الرتبوي حول تفعيل دور املدرسة يف األمن الغذايئ.
4 - ندوة حول دور مؤسسات التعليم والبحث العلمي يف قضايا األمن الغذايئ العريب. 

5 - رسالة البيئة: إلنتاج رسائل توعية إعالمية تربوية؛ ملعالجة تعامل الطالب مع عنارص 
البيئة املختلفة للمحافظة عليها وترشيد استخداماتها لبثها عرب وسائل اإلعالم.

6 - ترجمة وتعريب تجارب دولية عن دور املدرسة ومؤسسات البحث العلمي يف ترشيد 
السلوك االقتصادي لدى الطلبة.

 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
 1 - إدارات املنظمة (الرتبية، املعلومات واالتصال، العلوم والبحث العلمي، املركز العريب 

للتعريب والرتجمة والتأليف والنرش ).
 2 - الخرباء املتعاونون.

 3 - املنظامت العربية املتخصصة
 4 - بيوت الخربة املتخصصة.

 النتائج املتوقعة:
1 - مناذج تطبيقية للمدرسة املنتجة.

2 - أدلة إرشادية لرتشيد السلوك االستهاليك. 
3 - رسائل توعية للسلوك اإليجايب نحو البيئة. 

4 - تصميم حلقات تدريبية لزيادة فاعلية املدرسة يف السلوك اإلنتاجي وترشيد السلوك 
االستهاليك. 

5 - االستفادة من التجارب الدولية.

24 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مواجهة التحديات التي تعرتض األمن القومي العريب.املحور االسرتاتيجي الثالث

الرتبية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصال/ البحوث والدراساتاملجال

رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي يف التعامل مع التحديات التي هدف املحور
يواجهها األمن القومي العريب.

3- إدارة األزمات ورفع كفاية املؤسسات التعليمية والرتبوية يف التعامل معها.الربنامج

 فكرة الربنامج:
قد تواجه الدول ومؤسساتها الرتبوية أزمات طارئة تكاد تعصف بكيانها، أو تُغِّري مساراتها 
بعيًدا عن تحقيق أهدافها يف توفري برامج التنشئة السوية املتكاملة واملتوازنة ألجيال األمة، 
مام يستلزم مواجهة تلك األزمات وتفاديها وفق خطط علمية وبرامج واعية وفاعلة تستطيع 
بالتعامل  الكفيلة  الحلول  ووضع  مكوناتها،  وتحليل  األزمات  عن  الناجمة  املواقف  تحديد 
التعاون  تحقيق  يف  املنظمة  ألهداف  وتحقيًقا  للمواجهة؛  املتاحة  اإلمكانات  وفق  معها 
ظل  ويف  والثقافية،  االجتامعية  التحديات  ملواجهة  الجهود  وتنسيق  والتكافل  والتكامل 
التطورات املتسارعة يف مختلف املجاالت وما يشهده الوطن العريب من أزمات طارئة فإن 
ذلك يتطلب برنامج  عمل إلدارة األوضاع يف مرحلة األزمات واملراحل املتتالية بعدها تستفيد 
منه املؤسسات التعليمية والرتبوية؛ مبا يعود بالفائدة يف رفع كفاءتها يف التعامل مع األزمات، 

وما ينتج عنها من آثار تحتاج إىل برامج واعية وعملية.

 هدف الربنامج:
وتحسني  األزمات  إدارة  مجال  يف  األعضاء  بالدول  والرتبوية  التعليمية  املؤسسات  دعم 

أدائها يف مواجهة ما ينجم عنها من آثار.

 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
العربية،  الدول  تواجه  أن  ميكن  التي  املحتملة  األزمات  سيناريوهات  حول   1 - دراسة 

وانعكاساتها الرتبوية والثقافية والعلمية تنتهي بنموذج القرتاح ُسبل املواجهة.



78

 2 - وثيقة مرجعية حول إدارة األزمات يف املؤسسات التعليمية والرتبوية.
تطبيقية  مناذج  توفري  مع  مراحل  من  يتلوها  وما  األزمات  إدارة  حول  إرشادي   3 - دليل 

عملية تستفيد من التجارب املتميزة يف إدارة األزمات.
 4 - أدلة إرشادية لنرش ثقافة إدارة األزمات باملؤسسات التعليمية تتم صياغتها لتخاطب 

الفئات اآلتية (الطالب، املعلم، املرشف الرتبوي، مدير املدرسة). 
 5 - مناذج تطبيقية لتنمية مهارة حل املشكالت أثناء األزمات لدى الطلبة.

 6 - برنامج تدريبي بعنوان ”ُسبل تطوير أداء املؤسسة الرتبوية يف إدارة األزمات“.
يرفع  مبا  والتعليم؛  الرتبية  مجال  يف  العاملني  قدرات  لتنمية  وندوات  تدريبية   7 - ورش 

كفاياتهم يف إدارة املؤسسة الرتبوية.
 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

 1 - إدارات املنظمة (الرتبية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، املعلومات واالتصال، معهد 
البحوث والدراسات العربية).

 2 - الدول األعضاء.
 3 - املنظامت اإلقليمية والدولية املتخصصة.

 4 - بيوت الخربة املتخصصة.
 5 - الخرباء املتعاونون.
 النتائج املتوقعة:

 1 - دراسة حول األزمات املحتملة. 
من  عليها  يرتتب  وما  الطارئة،  األزمات  إدارة  يف  منه  يُستفاد  شامل  مرجعي  إطار   -  2 

مواقف.
 3 - أدلة إرشادية إلدارة األزمات داخل املؤسسات التعليمية والرتبوية.

 4 - مناذج عملية تطبيقية لتنمية مهارات التعامل مع األزمات. 
 5 - برامج تدريبية وورش عمل.

36 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مواجهة التحديات التي تعرتض األمن القومي العريب.املحور االسرتاتيجي الثالث

الرتبية/ العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصالاملجال

رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي يف التعامل مع التحديات التي هدف املحور
يواجهها األمن القومي العريب.

4- تحسني جودة التعليم، وإدماج مرحلة ما قبل املدرسة يف السلم التعليميالربنامج

 فكرة الربنامج:
تأيت عمليات تحسني جودة التعليم يف الوطن العريب يف قمة التحديات التي تواجهه، وهو 

يسعى نحو دعم قدراته وتنمية موارده البرشية القادرة عىل تحقيق النهضة والتقدم.
وإذا كانت بلدان الوطن العريب قد حققت إنجازات يف سبيل نرش التعليم وتوفري خدماته، 
املجاالت  يف  التسارع  ظل  يف  ملًحا  مطلبًا  تظل  كفايته  ورفع  وجودته  التعليم  نوعية  فإن 
جهودها  تكثف  أن  املنظمة  عىل  يفرض  التسارع  وهذا  واملعرفية،  واالقتصادية  التقانية 
ومواصلة برامجها يف تحسني جودة التعليم يف الوطن العريب؛ مبا ميكن الدول من تبني برامج 
التى  الوسائل  بني  ومن  مخرجاته،  وتحسني  التعليم  كفاية  رفع  نحو  قدًما  بها  تسري  فاعلة 

تحقق هذا الهدف إدماج مرحلة التعليم ماقبل املدرىس ىف السلم التعليمى.
 هدف الربنامج:

مبؤسساتها  التعليم  جودة  تحسني  يف  أثر  ذات  برامج  إعداد  يف  األعضاء  الدول  مساعدة 
التعليمية والرتبوية.

 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
1 - أنشطة لتطوير املدرسة كمؤسسة تربوية نشطة يف املجتمع.

2 - دراسات ومناذج حول العناية مبراحل التعليم بدًءا من مرحلة رياض األطفال.
3 - إطار مرجعي للعناية مبناهج العلوم والرياضيات.

4 - أدلة إرشادية حول دعم كفايات املامرسة وريادة األعامل يف تحسني جودة التعليم.
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5 - ورش عمل حول تطوير مناهج التدريس وتوظيف تقانات املعلومات واالتصال يف 
التعلم. 

6 - اجتامع خرباء حول إدماج مرحلة ماقبل املدرسة بالسلم التعليمى 
 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

1 - إدارات املنظمة (الرتبية، العلوم والبحث العلمي، املعلومات واالتصال).
2 - الدول األعضاء.

3 - الخرباء املتعاونون.
4 - املنظامت اإلقليمية والدولية املتخصصة.

5 - بيوت الخربة املتخصصة.
 النتائج املتوقعة:

1 - أدلة إرشادية لتطوير املدرسة.
2 - برامج تدريبية لدعم كفايات العاملني باملدرسة.

3 -  أطر مرجعية لتطوير مناهج وطرائق تدريس العلوم والرياضيات.
4 - إطار مرجعي لتطوير مراحل التعليم بدًءا مبرحلة رياض األطفال. 

72 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مواجهة التحديات التي تعرتض األمن القومي العريب.املحور االسرتاتيجي الثالث

الرتبية/ البحوث والدراساتاملجال

رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي يف التعامل مع التحديات التي هدف املحور
يواجهها األمن القومي العريب.

5- تطوير النظم والسياسات وتنمية قدرات العاملني يف املؤسسات الرتبوية الربنامج
والتعليمية.

 فكرة الربنامج:
تتطور النظم والسياسات الرتبوية والتعليمية متأثرة باملستجدات التي يشهدها التطور 
التقاين واملعريف، واملستجدات السياسية واالقتصادية عىل الساحة الدولية واإلقليمية، وتحرص 
وسياساتها  أنظمتها  عىل  تنعكس  التي  املتغريات  أحدث  عىل  تقف  أن  عىل  األعضاء  الدول 
التعليمية  مسريتها  تطوير  يف  لطموحاتها  ملبية  لتكون  يساعدها  مبا  والتعليمية؛  الرتبوية 
وهذا  فيها،  الشاملة  التنمية  ألهداف  محقًقا  التعليم  جعل  يف  الوطنية  أهدافها  وتحسني 
يستدعي أن تستمر املنظمة يف عقد املؤمترات املتخصصة للقيادات الرتبوية، وكذلك املشاركة 
يف األنشطة العربية والدولية مبا يوفر للدول األعضاء فرص االطالع عىل الجديد واملفيد يف 

جهودها لتطوير النظم والسياسات الرتبوية والتعليمية فيها.
 هدف الربنامج:

مساعدة الدول يف تطوير النظم والسياسات الرتبوية والتعليمية لتحقيق الجودة الشاملة فيها.
 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:

1 - عقد املؤمترات الوزارية واملؤمترات املتخصصة.
2 - التعاون متعدد األطراف؛ لتطوير الُنظم والسياسات الرتبوية والتعليمية.

3 - املشاركة يف األنشطة العربية والدولية خارج الربامج.
4 - برنامج تدريبي لراسمي السياسات الرتبوية والتعليمية.

5 - دورات تدريبية للمتخصصني يف الرتبية والتعليم.
6 - لقاءات للخرباء يف السياسات الرتبوية والتعليمية، واملختصني يف التطوير املهني.
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 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
1 - إدارات املنظمة (الرتبية، املراكز املتخصصة باملنظمة)

2 - الدول األعضاء.
3 - املنظامت املتعاونة.

 النتائج املتوقعة:
1 - رصد أحدث املستجدات املؤثرة يف مجاالت السياسات الرتبوية والتعليمية.

2 - برامج للتطوير املهني للعاملني يف الحقل الرتبوي والتعليمي.
3 - إصدار تقارير دورية عن املؤمترات واالجتامعات، وفعالياتها وتوصياتها. 

4 - أُطر عمل ما بني املنظمة واألطراف املتعددة املعنية بالسياسات الرتبوية والتعليمية 
والتطوير املهني.

5 -  إصدارات متخصصة تحوي التجارب والتوجهات املعارصة يف مجاالت الرتبية والثقافة 
والعلوم.

72 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مواجهة التحديات التي تعرتض األمن القومي العريب.املحور االسرتاتيجي الثالث

الرتبية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصالاملجال

رفع كفايات مؤسسات التعليم والبحث العلمي يف التعامل مع التحديات التي هدف املحور
يواجهها األمن القومي العريب.

يف الربنامج وإدماجهم  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  وتعلم  تعليم  تحسني  يف  التقانة  توظيف   -6
املدارس الحكومية

فكرة الربنامج:
متثل فئات ذوي االحتياجات الخاصة رشيحة مهمة يف مجتمعنا العريب؛ لتزايد أعدادهم 
وقصور الربامج التعليمية التي تهتم بهم وما ميثله ذلك من خطر عىل قوة املجتمعات العريب 
عندما نقرص يف حق هذه الفئات، وقد فتحت التقانة املعارصة املجال واسًعا أمام املسؤولني 
وتطوير  التعليم  جودة  تحسني  يف  تطبيقاتها  من  لالستفادة  والتعليم  الرتبية  يف  واملختصني 
منا  التي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  فئات  ومنها  فئاته،  مبختلف  للمجتمع  التعليمية  الخدمات 
االهتامم بهم؛ لتحقيق املساواة والعدالة االجتامعية وتوفري الحياة الكرمية لهم، وكان للتعدد 
يف األجهزة التقانية آثاره اإليجابية يف توفري فرص التعليم والتعلم بشكل مل يكن متاًحا من 
التي  الحواس  من  حاسة  فقدوا  الذين  أولئك  أو  التعلم،  يف  صعوبات  من  يعانون  ملن  قبل 
اللوحي  الكمبيوتر  أجهزة  ساعدت  أن  بعد  وبخاصة  كاألسوياء،  التعلم  عىل  إقبالهم  تعوق 
(الكفِّي) واألجهزة الذكية الطالب عىل أن يصبح قادًرا عىل التعلم، وليكون محور العملية 
التعليمية وصار مبقدوره تحصيل العلوم واملعارف من شبكة املعلومات وتحقيق التواصل مع 
اآلخرين والتعبري عن مشاعره وآرائه وطموحاته، ومع انتشار أجهزة الحاسب اآليل اللوحية 
تعليم  لتيسري  توظيفها؛  إىل  املتخصصة  الرشكات  سارعت  بها  املتوفرة  التقانية  والتطبيقات 
األشخاص ذوي اإلعاقة وتعلمهم مستفيدة من خصائصها وإمكاناتها وأصبحت هذه األجهزة 
لة بالتطبيقات املجانية الخاصة (لغة برايل لتعليم املكفوفني)، وبآالف الربامج األخرى  محمَّ
التي تفيد يف التصفح وتعلم القراءة والكتابة والتعبري وإجراء التسجيل اإللكرتوين وتدوين 
يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  يساعد  مبا  وغريها  البيانات  وإدخال  صوًرا  أو  كتابًة،  املالحظات 
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تحقيق مفاهيم تعليمية أفضل وتحصيل تعليمي ذايت أجود، والتفاعل بصورة إيجابية مع 
مرنة  فرص  وتوفري  واملهني،  والسلويك  والشخيص  العقيل  منوهم  وتحسني  التعلُّمي،  املوقف 

للتعلم متكنهم من التعلم يف أي وقت ويف أي مكان وفًقا لقدراتهم وظروفهم.
ويف إطار حرص املنظمة عىل ذلك تأيت أهمية توظيف التقانة املعارصة يف هذا املجال مع 
االستفادة من التجارب املتميزة والرشاكة مع املؤسسات املختصة؛ لتوفري أحدث التطبيقات 
مع  وإدماجهم  وتعلمهم،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تعليم  تحسني  عىل  تشجع  التي  التقانية 
أقرانهم باملدارس الحكومية ما أمكن، وحفزهم عىل االنخراط يف مجتمعاتهم بصورة أفضل 
تضمن اكتشاف إمكاناتهم، وتنمية قدراتهم بحيث يصبحون أكرث قدرة عىل تطوير أنفسهم 

وخدمة مجتمعاتهم وأوطانهم وأمتهم.
هدف الربنامج:

مساعدة الدول يف تطوير أدائها يف استخدام التقانة يف تحقيق النمو املعريف والتعليمي 
واملهاري والسلويك لألشخاص ذوي اإلعاقة.

النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
1 -  دراسة ترصد واقع استخدام التقانة وتقوميها وتوظيفها يف الدول  األعضاء يف تعليم 

وتعلم األشخاص ذوي اإلعاقة.
2 -  ورشة عمل تشارك فيها مؤسسات التقانة املحلية والعاملية مع املختصني يف وزارات 
تحسني  يف  تفيد  متميزة  تطبيقية  ومناذج  تجارب  ودراسة  لعرض  والتعليم؛  الرتبية 

تعليم وتعلم األشخاص ذوي اإلعاقة.
للمناهج،  التعليمية  للتطبيقات  إلكرتونية  سلسلة  إنشاء  ُسبل  حول  إرشادي  دليل    - 3
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  تعليمية  برامج  يتضمن  بها  مفصل  رقمي  محتوى  وتطوير 

تتناسب مع فئاتهم املختلفة.
منهجية  تحسني  يف  املختصني  لتدريب  الخاص  القطاع  فيها  يُسهم  تدريبية  4 -  دورات 
نُظم تعليم وتعلم األشخاص ذوي اإلعاقة، وُسبل تيسري وتشغيل األجهزة اإللكرتونية 

وتسهيل وصولهم إىل املواقع التعليمية واستخدامها والتعامل مع محتوياتها.
يف  املتخصصة  الخاص  القطاع  مؤسسات  مع  رشاكات  إقامة  لُسبل  إرشادي  5 - دليل 
باألشخاص  املتعلقة  والربامج  األجهزة  توفري  يف  لإلسهام  وتسويقها؛  التقانية  األجهزة 

ذوي اإلعاقة.
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6 - رصد التجارب الدولية الناجحة ونرشها.
7 - اجتامع خرباء حول سيل إدماج األشخاص ذوى اإلعاقة ىف املدارس الحكومية.

 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
إدارات املنظمة (الرتبية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، املعلومات واالتصال).  - 1 

الخرباء املتعاونون.  - 2 
بيوت الخربة واملراكز املتخصصة.  - 3 

مؤسسات املجتمع املتخصصة.  - 4 
املنظامت الدولية واإلقليمية املتخصصة.  - 5 

النتائج املتوقعة:
 1 - الوقوف عىل التجارب املتميزة يف تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة.

ذوي  لألشخاص  ومفيدة  تعليمية  إلكرتونية  سالسل  إعداد  يف  يفيد  إرشادي   2 - دليل 
اإلعاقة.

األشخاص  برامج  تطوير  يف  املجتمع  ومؤسسات  الرتبية  وزارات  بني  رشاكات   3 - تحقيق 
ذوي اإلعاقة.

 4 - تدريب املختصني يف كيفية تحسني مناهج األشخاص ذوي اإلعاقة وبرامجهم.
 5 - رفع كفاءة توظيف التقانة يف تعليم وتعلم األشخاص ذوي اإلعاقة. 

36 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مكافحة األمية يف الوطن العريباملحور االسرتاتيجي الرابع

الرتبية/ العلوم والبحث العلمي / املعلومات واالتصالاملجال

تطوير سياسات مكافحة األمية وتعليم الكبار.هدف املحور

1- سياسات محو األمية وبرامجها.الربنامج

فكرة الربنامج:
ما زالت األمية جامثة مبخاطرها عىل نسبة كبرية من أبناء الوطن العريب عىل الرغم من 
الجهود املبذولة ملكافحتها يف مختلف األقطار، ومل تُعد األمية قارصة عىل أمية القراءة والكتابة 
بل تنوعت وتعددت أشكالها وأنواعها بفعل التطورات التقانية واملعلوماتية وجوانب الحياة 
الثقافية املختلفة؛ مام يتطلب مضاعفة الجهود وتنويعها للتخلص من األمية حتى ال تظل 
عائًقا يحول دون انخراط املاليني من أبناء الوطن العريب يف منظومة العمل والبناء والفكر 

السليم، واملشاركة يف تحديد مستقبل األمة.
وملا كانت املنظمة قد تبّنت العديد من الربامج عرب مسريتها يف مواجهة األمية، وما قامت 
به الدول لتنفيذ برامجها عىل املستوى الوطني ومتّكنت بعضها من إحراز تقّدم يف مكافحة 
الجهود  تكثيف  يتطلب  املنظمة،  تقوده  الذي  املشرتك  الرتبوي  العمل  طبيعة  فإن  األميّة، 
ومستقبلها،  األمة  مبصري  تتصل  قضية  بصفتها  األمية  محو  سياسات  لتطوير  املجال  هذا  يف 

ومواكبة العقد العريب ملحو األمية.

 هدف الربنامج:
مساعدة الدول يف تطوير سياساتها يف التخلص من األمية.

النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
 1 - دراسة تقوميية لواقع اسرتاتيجيات الدول العربية يف مكافحة األمية، وسياساتها مقارنة 

بنامذج من تجارب الدول املتقدمة يف هذا املجال.
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 2 - ورشة عمل خرباء ملناقشة نتائج الدراسة التقوميية املقارنة وصياغة معايري وأسس بناء 
سياسات واسرتاتيجيات متطورة؛ للتخلص من األمية بأنواعها املختلفة.
 3 - بناء منوذج السرتاتيجية متطورة للتخلص من األمية يف الوطن العريب.

 4 - دورة تدريبية حول صياغة سياسات وبرامج تنفيذ االسرتاتيجية املتطورة للتخلص من 
األمية يف الوطن العريب وفًقا لظروف الدول األعضاء.

 5 - ورشة عمل لصياغة آلية متابعة وطنية للوقوف عىل مدى التقدم يف تنفيذ االسرتاتيجية 
سالفة الذكر بسياساتها وبرامجها.

 6 - اجتامع خرباء لوضع سياسات فاعلة ملحو أمية املرأة يف الوطن العريب، وصياغة مناذج 
تطبيقية مناسبة.

املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
إدارات املنظمة (الرتبية، العلوم والبحث العلمي، املعلومات واالتصال).  - 1 

الدول األعضاء.  - 2 
الخرباء املتعاونون.  - 3 

املنظامت اإلقليمية والدولية.  - 4 
بيوت الخربة املتخصصة.  - 5 

 النتائج املتوقعة:
 1 - صياغة معايري وأسس لبناء اسرتاتيجيات الدول ملكافحة األمية. 

 2 - مناذج متطورة ملكافحة األمية بصورها املختلفة.
تنفيذها  وُسبل  األمية،  ملكافحة  اسرتاتيجيات  بناء  عىل  الرتبوية  القيادات   3 - تدريب 

ومتابعتها وتقوميها.
 4 - آليات متابعة وطنية لتحقيق املواجهة الشاملة لألمية.

24 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مكافحة األمية يف الوطن العريباملحور االسرتاتيجي الرابع

الرتبية/ الثقافة/ املعلومات واالتصالاملجال

تطوير سياسات مكافحة األمية وتعليم الكبار.هدف املحور

2- التقانة وتعليم الكبار. الربنامج

فكرة الربنامج:
واألمنية  السياسية  األزمات  نتيجة  مفجعة  بصورة  العريب  وطننا  يف  األميني  أعداد  تزداد 
نحو  الدول  سعي  عىل  عبئًا  متثل  باتت  والتي  العربية،  األمة  منها  تعاين  التي  واالقتصادية 
التقدم والنهضة ومل تُجِد الطرق التقليدية املتبعة يف تعليم الكبار نفًعا ذا باٍل؛ حيث أضحت 
األمية يف القراءة والكتابة عيبًا عىل أمة كان أول ما تنزّل يف دستورها الساموي (اقرأ)، وهي 
قطار  فاتهم  ممن  أمّي  إنسان  مليون  وسبعني  خمسة  من  أكرث  أبنائها  بني  اليوم  تحتضن 
التعليم عىل الرغم من الجهود املبذولة يف هذا املجال. إّن األمة العربية أصبحت اليوم يف 
حاجة ماسة إىل البحث عن وسائل وأدوات جديدة ملواجهة األمية يف ظل ما أتاحته التقانة 
ما  وهو  خاصة  الكبار  تعليم  يف  وتوظيفها  استغاللها  ميكن  وفرص  إمكانات  من  املعارصة 
يتطلب مواجهة حاسمة وتوظيًفا فاعالً لتلك الوسائل يف تكثيف جهود املنظمة والدول يف 

مجال تعليم الكبار.
هدف الربنامج:

مساعدة الدول يف توظيف إمكانات التقانة املعارصة يف تعليم الكبار.
النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:

 1 - دراسة لحرص تجارب الدول العربية ومناذج من الدول األجنبية يف توظيف الوسائل 
التقانية يف تعليم الكبار.

 2 - لقاء خرباء لتصميم مناذج مناسبة لتوظيف الوسائل التقانية يف تعليم الكبار يف ضوء 
التجارب املعارصة.
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 3 - دليل إرشادي حول إعداد برامج تلفزيونية لتعليم الكبار.
يف  الدول  يفيد  مرجعي  إطار  الكبار:  لتعليم  اإللكرتونية  للشبكة  مرجعي  إطار   4 - بناء 
اإللكرتوين  التعلم  وإمكانات  التقانية  الوسائل  انتشار  يستثمر  إلكرتوين  موقع  إنشاء 

واالنرتنت يف بث دروس ممنهجة لتعليم الكبار.
 5 - ورشة عمل حول السبل املمكنة لتعليم الكبار من السيدات للمرأة العربية.

 6 - دليل إرشادي حول ُسبل إتاحة رشاكات مع مؤسسات املجتمع لدعم جهود الدول يف 
مجال تعليم الكبار باألجهزة التقانية املعارصة.

املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
 1 - إدارات املنظمة (الرتبية، الثقافة، املعلومات واالتصال).

 2 - الدول األعضاء.
 3 - بيوت الخربة املتخصصة.

 4 - الخرباء املتعاونون.
 5 - املنظامت ذات العالقة.

النتائج املتوقعة:
مناذج تطبيقية تفيد الدول يف توظيف التقانة يف برامجها لتعليم الكبار.  - 1 

دليل إرشادي يفيد الدول يف إعداد برامج تلفزيونية لتعليم الكبار.   - 2 
إطار مرجعي يُستفاد منه يف إنشاء مواقع إلكرتونية لتعليم الكبار.  - 3 

آليات فاعلة  الثقافية لتعليم الكبار املرأة العربية.  - 4 

36 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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مكافحة األمية يف الوطن العريباملحور االسرتاتيجي الرابع

الرتبيةاملجال

تطوير سياسات مكافحة األمية وتعليم الكبار.هدف املحور

3- دور مؤسسات التعليم العايل يف تعليم الكبار.الربنامج

 فكرة الربنامج:
تقوم الجامعات يف الوطن العريب بأدوار عديدة يف مجاالت البحوث والدراسات العلمية 
وإعداد الطلبة للمستقبل وفق تخصصات مختلفة، إضافة إىل ما تؤديه من دور يف خدمة 
املجتمع واإلسهام يف حل مشكالته، ويف إطار تفاقم مشكلة األمية يف بلدان عديدة من الوطن 
العريب وبخاصة يف قطاع املرأة الذي تسيطر عليه األمية. لكّن دور الجامعات ومؤسسات 
التعليم العايل يف مجال مكافحة األمية وتعليم الكبار ما زال متدنيٍّا، ويكاد ينحرص يف إجراء 
البحوث والدراسات ومنح الدرجات العلمية، ومل يحظ عىل الرغم من أهميته بدور ملموس 
ميكن أن يُعتد به يف ميدان مكافحة األمية، وتخليص املجتمعات العربية من أخطارها يف 

الوقت الذي تقوم فيه مؤسسات التعليم العايل بأدوار تحسب لها يف مجاالت أخرى.
ومع تنامي االهتامم مبجاالت محو األمية املتعددة وأشكالها املختلفة يصبح من الواجب 
عىل الجامعات يف الوطن العريب أن يكون لها دور متميّز يف تبنِّي برامج يف التعليم املستمر 
والتعلم مدى الحياة، إضافة إىل تفعيل دور برامج خدمة املجتمع؛ لتُعنى بتعليم الكبار يف 

الوطن العريب.

 هدف الربنامج:
مساعدة مؤسسات التعليم العايل يف مجال تعليم الكبار. 

 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
دراسة تقوميية حول واقع ما تقوم به جامعات الوطن العريب يف مجال تعليم الكبار.  - 1 
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الوقوف عىل مناذج دولية ملا تقوم به الجامعات يف مجال تعليم الكبار، لالستفادة   - 2 
منها يف تطوير أداء الجامعات العربية يف هذا املجال.

تبنيها  عند  الدول  منها  تستفيد  تطبيقية  أُطر  ووضع  النامذج  ملناقشة  عمل  3 - ورشة 
للنامذج واألُطر.

4 - لقاء خرباء من املتخصصني بالجامعات؛ لصياغة برنامج مُيكن الدول من االستفادة من 
طاقات طلبة الجامعات وإمكاناتهم يف مجال تعليم الكبار خالل اإلجازات.

5 - وضع إطار لتعليم الكبار يف البؤر املتبقية داخل الدول التي قطعت شوطًا متقدًما يف 
مكافحة األمية.

العربية،  اللغة  وكليات  املجتمع،  خدمة  وكليات  الرتبية،  كليات  دور  تفعيل  6 - دراسة 
واآلداب يف ميدان تعليم الكبار.

7 - ورشة عمل حول فتح قنوات االتصال بني تعليم الكبار والتعليم العايل.
8 - تبني الجامعات لحمالت إعالمية مكثفة وبرامج عملية يف مناسبات محو األمية (اليوم 

العاملي ملحو األمية، اليوم العريب ملحو األمية).
 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

إدارة الرتبية.  - 1
الدول املتعاونة يف التنفيذ.  - 2

الجامعات والجهات املانحة.  - 3
الخرباء املتعاونون.  - 4

مؤسسات املجتمع املدين.  - 5
 النتائج املتوقعة:

1 - دراسات علمية متخصصة.
2 - إطار متطور إلسهام الجامعات يف تعليم الكبار.

ورش عمل.  - 3
4 - حمالت إعالمية توعوية.

36 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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تطوير العالقة بني اإلعالم املعارص والتعليم وتفعيلهااملحور االسرتاتيجي الخامس

الرتبية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصالاملجال

تحسني تعامل الناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتامعي هدف املحور

1- مواجهة تأثريات اإلعالم بوسائله وإمكاناته يف التعليم.الربنامج 

 فكرة الربنامج:
أحدثت الثورة التقانية املعارصة واقًعا مغايرًا مل تعهده الرتبية، أو الثقافات املختلفة من 
قبل، وبخاصة بعد أن أصبحت شبكة االتصاالت الدولية أشد تأثريًا وسيطرة عىل فكر اإلنسان 
وثقافته وسلوكه، وانعكست عىل العمل الرتبوي مبدخالته ومخرجاته وأصبح من الالزم عىل 
املعنيني ببناء اإلنسان وتوجيهه العناية بإعداده؛ ليحسن التفاعل والتعامل مع هذا الواقع 
املتغري والرسيع التطور الذي أحدث فوىض الثقافة والعوملة للحسن والقبيح من غري وعي، أو 
إدراك للمسؤولية وذلك لغياب الثقافة الرقمية من برامج إعداد الناشئة وتربيتهم التي تتيح 
لهم متييز الخبيث من الطيب مام يرد إليهم من بحر املعلومات املتدفق إليهم بال هوادة 
عرب وسائط االتصال والتواصل املختلفة؛ مام يتطلب وجود برنامج يُعنى بالتقانة ووسائط 
وإدراك  بوعي  التقانية  الوسائل  مع  التعامل  عىل  أقدر  األفراد  يجعل  االجتامعي  التواصل 
مليزاتها وسلبياتها؛ سعيًا إىل مجتمع املعرفة مع املحافظة عىل ثقافتنا العربية األصيلة وقيمنا 

االجتامعية الراسخة.
 هدف الربنامج:

مساعدة الدول يف تبني برامج فاعلة لتحسني تعامل الناشئة مع التقانة الحديثة، ومع 
وسائط التواصل االجتامعي وتوظيفها فيام يفيدهم.

 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
1 - دراسة تنتهي بنموذج تطبيقي حول ُسبل نرش الثقافة الرقمية بني الناشئة.

2 - دليل كفايات الثقافة الرقمية يف مناهج املدرسة العربية.
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3 - لقاء خرباء حول الثقافة العربية وقيم املجتمع يف ظل املعرفة الرقمية.
4 - دليل إرشادي حول الحقوق الفكرية واألمانة العلمية يف ظل ثورة املعلومات وتطوير 

قوانينها وأنظمتها.
5 - دليل االستخدامات التطبيقية للوسائل التقانية املعارصة يتم إعداده بأسلوب يتناسب 

مع مراحل التعليم العام، وذوي االحتياجات الخاصة.
6 - رسائل توعوية هاتفية تشمل توجيهات ومواقف تربوية؛ لرتشيد استخدامات التقانة 

املعارصة وتوظيفها لخدمة الثقافة العربية.
7 - ترجمة أحدث املراجع العاملية التي تفيد يف مجال الثقافة الرقمية.

 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
1 - إدارات املنظمة (الرتبية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، املعلومات واالتصال، املركز 

العريب للتعريب والرتجمة والتأليف والنرش).
2 - الدول األعضاء.

3 - الخرباء املتعاونون.
4 - بيوت الخربة املتخصصة.

 النتائج املتوقعة:
1 - منوذج تطبيقي لنرش الثقافة الرقمية.

2 - أدلة بكفايات الثقافة الرقمية.
3 - أدلة لرفع كفاءة استخدام الوسائل التقانية.

4 - رسائل توعوية وتثقيفية.

36 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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تطوير العالقة بني اإلعالم املعارص والتعليم وتفعيلهااملحور االسرتاتيجي الخامس

الرتبية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصالاملجال

تحسني تعامل الناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتامعيهدف املحور

2- دور املدرسة يف الرتبية اإلعالمية. الربنامج

 فكرة الربنامج:
لقد صارت عملية تربية الناشئة وإعدادهم للحياة تخضع ملؤثرات عديدة يستأثر فيها 
اإلعالم بدور بارز مبا ميتلكه من وسائل وأدوات التأثري بحيث أصبح منافًسا قويًا للمؤسسات 
الطلبة   وقت  عىل  سيطرته  وفرض  للعقول  وغزوه  اإلعالم،  فنيات  تنامي  ظل  يف  الرتبوية 
عىل  وانعكاساتها  مضامينها  تغافل  املربني  عىل  يصعب  رسائل  من  يحمله  مبا  وتفكريهم؛ 
التفكري والسلوك، ويف هذا املناخ الذي تزداد فيه خطورة اإلعالم تتضاعف الحاجة إىل عناية 
مؤسسات الرتبية والتنشئة عىل الرتبية اإلعالمية التي تؤهل الطلبة منذ سن مبكر للتعامل 
مع رسائله - وبخاصة الرسائل التي تحملها وتنقلها إليهم – بوعي، وإدراك كيف يقرأ الرسالة 
اإلعالمية بفهم ويعي كيف يحلل مضامينها، ويتفهَّم مقاصدها ومييِّز ما يرد يف طياتها من 
حقائق وأكاذيب، ويوظف إيجابياتها مبا ينفعه ويفيده يف حياته يف إطار من قيم املجتمع 

وثقافته.
 هدف الربنامج:

مساعدة الدول يف وضع برامج تكفل بناء قدرات الطلبة وتوظيفها يف التعامل اإليجايب 
مع وسائل اإلعالم.

 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
1 - ندوة خرباء مشرتكة بني مسؤويل الرتبية ومسؤويل اإلعالم والثقافة؛ لدراسة تعزيز دور 

املدرسة يف الرتبية اإلعالمية واستخالص آليات فاعلة لذلك.
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املعلمني  إعداد  مؤسسات  ومناهج  برامج  يف  اإلعالمية  الرتبية  إلدخال  إجرايئ  دليل   -  2
وتدريبهم يف ضوء نتائج ندوة الخرباء.

3 -مناذج تطبيقية لتنمية التفكري الناقد ملضامني الرسائل اإلعالمية وتحليلها لدى الطلبة.
لصياغة  الرتبية؛  بوزارات  الرتبوي  واإلعالم  واإلرشاف  املناهج  ملسؤويل  عمل  ورشة   -  4
أسس إعداد وثيقة مرجعية لتعزيز التعاون فيام بينهم عىل النطاق العريب املشرتك، 

والتوصل لصياغة ميثاق أخالقي يف هذا مجال.
املعلمون  منه  يستفيد  اإلعالمية  للرتبية  إلكرتوين  موقع   / إلكرتونية  نافذة  إنشاء   -  5

واملرشفون الرتبويون والطلبة، ومسؤولو الرتبية واإلعالم والثقافة.
6 - إطار مرجعي حول تفعيل دور املدرسة يف الرتبية اإلعالمية.

7 - دراسة حول تخصيص جائزة املنظمة لإلعالم الرتبوي.
 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

إدارات املنظمة (الرتبية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، املعلومات واالتصال).  - 1
وزارات الرتبية والثقافة واإلعالم.  - 2

الخرباء املتعاونون.  - 3
بيوت الخربة املتخصصة.  - 4

 النتائج املتوقعة: 
1 - آليات فاعلة لتعزيز دور املدرسة يف الرتبية اإلعالمية.

2 -  أدلة إجرائية لتدريس مادة الرتبية اإلعالمية يف كليات الرتبية.
3 - مناذج عملية لتنمية التعامل اإليجايب لدى الطلبة مع وسائل اإلعالم.

4 - موقع إلكرتوين للرتبية اإلعالمية.
5 - وثيقة تعاون مشرتك يف مجال الرتبية اإلعالمية.

6 - وثيقة بجائزة املنظمة يف اإلعالم الرتبوي. 

36 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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تطوير العالقة بني اإلعالم املعارص والتعليم وتفعيلهااملحور االسرتاتيجي الخامس

الرتبية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصالاملجال

تحسني تعامل الناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتامعيهدف املحور

3- توظيف إمكانات اإلعالم يف مجال األشخاص ذوي اإلعاقة. الربنامج 

فكرة الربنامج:
ارتبط االهتامم بذوي االحتياجات الخاصـة يف بداياته بالنظرة اإلنسانيــة تجاه هذه الفئة 
ه العناية إليهم عند صدور أول إشارة إىل  وبخاصة ذوي اإلعاقة منهم، وأخذت الدول العربية توجِّ
ذلك يف ميثاق العمل االجتامعي للدول العربية ثم اسرتاتيجية تطوير الرتبية العربية وتوصياتها 
للعناية برعاية ذوي اإلعاقة، وإذا كانت اهتاممات الدول العربية باألشخاص ذوي اإلعاقة قد 
واجتامعية  تعليمية  خدمات  لتقديم  متعددة  ومؤسسات  وزارات  اختصاصات  ضمن  نشأت 
ساحة  تشهدها  التي  املعارصة  واإلمكانات  التقانية  التطورات  فإّن  وصحية  ووظيفية  ونفسية 
اإلعالم ووسائل التثقيف ال يزال توظيفها بعيد املنال -أو ليس بالدرجة املطلوبة- يف مجال الرتبية 
الخاصة، فلم تتمكن الدول العربية من االستفادة املثىل من القدرات واإلمكانات الضخمة لإلعالم 
املعارص، بحيث تجعلها فاعلة يف امليادين املختلفة ذات الصلة بالرتبية الخاصة بدًءا من الوقاية 
من اإلعاقة مروًرا بإيجاد الربامج ذات األثر يف العناية بذوي اإلعاقة  ودمجهم يف مجتمعاتهم، 
الثقافة  مؤسسات  إسهام  يستدعي  مام  املجتمع،  لخدمة  وتوظيفها  قدراتهم  بتنمية  واالهتامم 

واإلعالم بدور أكرب يف توظيف إمكانات اإلعالم املعارص يف العناية باألشخاص ذوي اإلعاقة.
هدف الربنامج:

مساعدة الدول يف توظيف إمكانات وأدوات الثقافة واإلعالم املعارص للعناية باألشخاص 
ذوي اإلعاقة.

النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
 1 - دراسة تقوميية لواقع استخدام وسائل اإلعالم والثقافة وتوظيفها يف الربامج املهتمة 

باألشخاص ذوي اإلعاقة.
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 2 - دليل إرشادي لألرسة يف ُسبل الوقاية من اإلعاقة، والتعامل مع الحاالت املختلفة عند 
حدوثها.

 3 - دورات تدريبية يف إعداد برامج إعالمية وثقافية متكن من التعامل مع األبناء مبا يضمن 
واضطرابات  املرضية  والظواهر  الجسمية  العيوب  وتجنبهم  لقدراتهم،  السليم  النمو 

النمو، ومتكن األرس من التعامل الواعي مع حاالت اإلعاقة.
والثقافة  واإلعالم  الرتبية  مؤسسات  من  متخصصون  فيها  يشارك  تنسيقية  عمل  ورش   -  4 
والصحة والشؤون االجتامعية، لوضع مالمح أساسية إلطار مرجعي عميل يتضمن التنسيق 
بني الربامج الرتبوية التعليمية واإلعالمية والثقافية والصحية وبرامج التوعية املجتمعية، 

مبا يضمن تضافر الجهود يف رفع كفاية الربامج املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 5 -دليل إرشادي حول تفعيل دور مؤسسات اإلعالم والثقافة يف إعداد برامج لألشخاص 

ذوي اإلعاقة ورعايتهم وتنمية قدراتهم وتوظيفها لخدمة املجتمع.
 6 - نافذة إلكرتونية / موقع إلكرتوين عىل موقع املنظمة يهتم باألشخاص ذوي اإلعاقة 
رعايتهم  يف  املتخصصة  ومؤسساتها  العربية  الدول  جهود  عن  ويكشف  وقضاياهم، 

والعناية بشؤونهم.

 1 - إدارات املنظمة (الرتبية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، املعلومات واالتصال).
 2 - الدول األعضاء.

 3 - الخرباء املتعاونون.
 4 - املنظامت اإلقليمية والدولية املتخصصة.

 5 - بيوت الخربة املتخصصة.

1 - رصد الستخدامات وتوظيف وسائل اإلعالم والثقافة يف برامج األشخاص ذوي اإلعاقة.
2 - أدلة إرشادية توعوية لألرسة يف وقاية أبنائها من اإلعاقة.

3 - إطار مرجعي للتنسيق والتشارك بني الجهات املعنية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
4 - برامج إعالمية وثقافية تسهم يف زيادة فاعلة الجهود املبذولة يف العناية باألشخاص ذوي اإلعاقة.
5 - نرش ثقافة االهتامم باألشخاص ذوي اإلعاقة والعناية بهم ودمجهم يف الحياة املعيشية.

36 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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تطوير العالقة بني اإلعالم املعارص والتعليم وتفعيلهااملحور االسرتاتيجي الخامس
كافة إدارات املنظمة ومراكزها الخارجيةاملجال

تحسني تعامل الناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتامعيهدف املحور

4- اإلعالم والنرش اإللكرتوين.الربنامج

فكرة الربنامج:
يف إطار حرص املنظمة عىل تأصيل وإحياء الفكر الرتبوي العريب واإلسالمي، والوقوف عىل 
جوانبه التي تُسهم يف معالجة املشكالت العربية املعارصة يف مجاالت اختصاص املنظمة، ومن 
أهمية  أولت  فقد  األجنبية،  الدول  يف  الناجحة  الرتبوية  التجارب  عىل  لالطالع  سعيها  خالل 
التطويري  والفكر  الرتبوي  الرتاث  تنقل  التي  املفيدة  الكتب  وإصدار  والنرش  الرتبوي  لإلعالم 
الذي يحقق توجهات املنظمة ويرثي املكتبة العربية يف الدول األعضاء من خالل هذا الربنامج.

هدف الربنامج:
التعريف بالفكر العريب يف مختلف نشاطات املنظمة.

النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
 1 - إصدار املجالت والدوريات والكتب.

 2 - نرش وثائق املنظمة.
 3 - اإلعالم عن نشاطات املنظمة.

املشاركون يف تنفيذ الربنامج: الرتبية وكافة اإلدارات واملراكز باملنظمة.
النتائج املتوقعة:

 1 - نرش فكر املنظمة.
 2 - نرش توثيقي عن املنظمة.

 3 - نرش اخبار املنظمة.
 4 - التعريف بنشاطات املنظمة. 

72 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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تفعيل دور مؤسسات املجتمع يف الرتبيةاملحور  االسرتاتيجي السادس

الرتبية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصالاملجال

زيادة فاعلية املشاركة املجتمعية يف جهود الدول األعضاء هدف املحور
يف ميادين عمل املنظمة.

1- تحفيز مشاركة مؤسسات املجتمع يف متويل التعليم. الربنامج

 فكرة الربنامج:
تُعاين العملية التعليمية من نقص املوارد املتاحة لتمويلها، رغم تزايد إنفاق بعض الدول 
ودعم امليزانيات الالزمة للتعليم، إذا ِقيس ذلك بأهداف التعليم وطموحاته يف بناء األجيال 
معها  التعامل  عىل  والقادرة  مخاطر،  من  العربية  األمة  تواجهه  ما  لحقيقة  املدركة  الواعية 

بوعي وإيجابية.
ولعل ما تبذله الدول العربية من جهود لتطوير التعليم واالرتقاء به؛ لتحقيق سياساتها 
وأهدافها يظل يف حاجة ماسة إىل موارد إضافية تدعم تلك الجهود إذا ما وضعنا يف االعتبار 
مشاركة  يتطلب  مام  الدعم؛  ُسبل  يف  ضعف  مع  املواجهة  طرق  وتشعب  املخاطر،  جسامة 
فاعلة من مؤسسات املجتمع يف متويل التعليم، واملشاركة بنصيب وافر يف تطوير برامجه 
التي حتاًم ستعود بالنفع والفائدة عىل املجتمع بصفة عامة، وعىل تلك املؤسسات بصفة 

خاصة يف إطار تنمية املسؤولية املجتمعية لدى تلك املؤسسات.
ويأيت هذا الربنامج لزيادة فاعلية مؤسسات املجتمع والقطاع الخاص واألهيل يف متويل 
التعليم؛ مبا ميثل تخفيًفا لألعباء عىل ميزانيات الدول األعضاء واملنظمة ويسهم يف جهودها 

لتحقيق أهدافها.
 هدف الربنامج:

مساعدة الدول يف تعزيز عالقات الرشاكة مع مؤسسات املجتمع املدين والقطاع الخاص 
يف مجال برامج املنظمة.

 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
1 - لقاء خرباء حول ُسبل توفري فرص مشاركة مؤسسات املجتمع األهيل والخاص؛ لدعم 

برامج الدول بحيث ينتهي اللقاء بخطة عملية مناسبة لتحقيق ذلك.
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2 - إطار مرجعي حول ُسبل تنمية موارد الدول وال سيام الدول ذات األوضاع الخاصة 
يتضمن آليات مناسبة؛ لتحفيز مشاركة مؤسسات املجتمع يف متويل التعليم والثقافة 

والعلوم. 
ل العالقة بني الدول ومؤسسات  3 - موقع إلكرتوين يعرض الفرص املتاحة للتمويل، ويفعِّ

املجتمع واملنظامت الداعمة.
4 - دورة تدريبية لُسبل دعم العالقة التبادلية بني املؤسسات الرتبوية والثقافية والعلمية 

من ناحية، وبني املؤسسات املجتمعية والقطاع الخاص من ناحية أخرى. 
 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

1 - إدارات املنظمة (الرتبية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، املعلومات واالتصال، فريق 
الرشاكات).

2 - اللجان الوطنية بالدول.
3 - بيوت الخربة املتخصصة.

4 - مؤسسات املجتمع املدين.
5 - املنظامت الداعمة.
 النتائج املتوقعة:

1 - دليل مرجعي بتوثيق العالقة مع مؤسسات املجتمع.
2 - إطار مرجعي لسياسات وبرامج؛ لتنمية موارد الدول، واستقطاب التمويل الخارجي 

ومن داخل دولهم.  
3 - مناذج تطبيقية وأدلة إرشادية حول ُسبل مشاركة مؤسسات املجتمع يف متويل التعليم 

والثقافة والعلوم.
4 - دورات تدريبية تفيد يف تعزيز مشاركة مؤسسات املجتمع يف دعم التعليم. 

والقطاع  والثقافة  والتعليم  الرتبية  مؤسسات  بني  العالقة  دعم  يف  التقانة  توظيف   -  5
الخاص.

24 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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تفعيل دور مؤسسات املجتمع يف الرتبيةاملحور  االسرتاتيجي السادس

الرتبية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصالاملجال

زيادة فاعلية املشاركة املجتمعية يف جهود الدول األعضاء يف ميادين عمل املنظمة.هدف املحور

2- دعم التعليم املهني والتقني. الربنامج

 فكرة الربنامج:
تواجه مرشوعات التنمية يف بلدان الوطن العريب تحديات عديدة، من أبرزها الحاجة إىل 
تعزيز الكوادر الفنية املاهرة املتخصصة التي ميكنها االضطالع مبسؤولياتها، وتحمل تبعات 
برامج التنمية ومرشوعاتها املتعددة، وبخاصة يف املجاالت املهنية والتقانية التي ترتبط بدفع 
املهني  بالتعليم  العناية  فإن  ولذلك  املرجوة،  ونتائجها  مثارها  تؤيت  حتى  التنمية  عمليات 
والتقني ميثل اهتامًما بتوفري مناخ فاعل يعطي دفعة قوية لخطط التنمية، ويهيئ لها الُسبل 

لتنفيذ الربامج التنموية وإحداث تأثرياتها اإليجابية.
تعدد  إىل  والتقني  املهني  بالتعليم  العربية  الدول  اهتامم  يف  املبذولة  الجهود  وتشري 
املسارات التي أنتهجتها يف العناية بهذا املسار من التعليم، فقد حاولت بعض الدول تطعيم 
واملهنية  الفنية  املهارات  ببعض  الثانوية  املرحلة  يف  وبخاصة  العام  التعليم  وبرامج  مناهج 
والتقانية، بينام أدخلت بعضها تخصصات ومواد دراسية يف تلك املرحلة، ويف ذات الوقت 
مؤسسات  أخذت  كام  والتقني.  واملهني  الفني  بالتعليم  تختص  رسمية  مؤسسات  أُنشئت  
املجتمع األهلية تدخل إىل هذه التخصصات وتُعنى بها، ومع ذلك فإن املجال يظل خصبًا 
ويف حاجة لتعاون فاعل ومكثف يفتح ميادين التعاون والتنسيق بني املؤسسات الحكومية 
املعنية بالرتبية والتعليم، وبني مؤسسات املجتمع إلعطاء التعليم املهني والتقني ما يستحقه 
يف  الدول  يساعد  منظم  إطار  يف  حافز  مجتمعي  ومناخ  ومعنوي  مايل  ودعم  اهتامم  من 

تحقيق توجهاتها يف التنمية الشاملة، ويسهم يف تحقيق أهدافها بكفاءة.
وانطالقًا من مسؤوليات املنظمة واهتاممها بربط التعليم بخطط التنمية وبرامجها، ويف 
ظل اهتاممها بالتعليم املهني والتقاين وما أسفرت عنه مرشوعاتها يف هذا املجال، ومن بينها 
املؤمتر األول الذي عقدته للوزراء والقيادات املسؤولة عن التعليم املهني والتقاين يف الوطن 
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العريب، يأيت هذا الربنامج لتفعيل دور مؤسسات املجتمع املدين يف العناية بالتعليم املهني 
والتقني، ويجعل مشاركاتها وإسهاماتها فاعلة ومؤثرة يف هذا املجال. 

 هدف الربنامج:
مساعدة الدول يف زيادة فاعلية مؤسسات املجتمع يف دعم برامج التعليم املهني والتقني.

 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
األعضاء  الدول  يف  والتقني  املهني  التعليم  يف  العاملة  باملؤسسات  تعريفي  دليل   -  1

(حكومية، أهلية) وما تقدمه من برامج وخدمات.
2 - دراسة مقارنة بني دور مؤسسات املجتمع املدين يف التعليم املهني والتقني يف بلدان 
الوطن العريب، وبني ما يناظرها يف مجموعة من دول العامل املتقدمة؛ الستنباط أبرز 

النامذج والتجارب التي ميكن االستفادة منها يف الوطن العريب.
3 - ندوة خرباء تشارك فيها مؤسسات املجتمع العاملة يف التعليم املهني والتقني حول 
التعليم  لدعم  األهلية؛  واملؤسسات  الحكومية  املؤسسات  بني  العالقة  تفعيل  ُسبل 
ملؤسسات  الفاعلة  الرشاكة  لتحقيق  تطبيقية  مرجعية  بأسس  تنتهي  والتقني  املهني 

املجتمع يف التعليم املهني والتقني.
يف  املجتمع  مؤسسات  ومشاركة  املهني،  العمل  مكانة  لتعزيز  تطبيقي  منوذج  بناء   -  4

جهود الدولة يف التعليم املهني والتقني استناًدا إىل األسس املرجعية التطبيقية.
5 - دليل إرشادي لفتح قنوات التواصل العملية بني الوزارات املعنية ومؤسسات الخدمات 

واإلنتاج ومراكز التدريب.
6 - عىل طريق التنمية: دليل إرشادي بكيفية إعداد رسائل إعالمية تعدها وتبثها الدول 
األعضاء عرب مواقعها اإللكرتونية؛ لتعزيز مكانة التعليم املهني والتقني، وعن الربامج 
وذلك  املجال،  هذا  يف  أهلية)   / (حكومية  املجتمع  مؤسسات  تقدمها  التي  املتاحة 
منها  تستفيد  تطبيقية  مناذج  عىل  ويحتوي  املعنية  والجهات  الوزارات  مع  بالتعاون 

الدول يف تنفيذ برامجها ونرش ثقافة العمل املهني والتقني. 
 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

1 - إدارات املنظمة (الرتبية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصال).
2 - الدول األعضاء.
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3 - مؤسسات املجتمع املدين، والقطاع الخاص.
4 - املنظامت املتخصصة.

 النتائج املتوقعة:
ولتطوير  والتقني،  املهني  التعليم  مكانة  لتعزيز  منها  يُستفاد  ناجحة  عاملية  1 - مناذج 

العالقة بني مؤسساته واملؤسسات املجتمعية.
2 - أسس مرجعية تطبيقية لتفعيل العالقة مع املؤسسات املجتمع لدعم التعليم الفني 
يستفاد منها لرفع مكانة التعليم املهني والتقني، ويف إعداد أدلة  والتقني واملهني، 
تنسيق  يف  املجتمع  ومؤسسات  املعنية  الوزارات  بني  العالقة  توثيق  لسبل  إرشادية 

الجهود وتكثفيها يف برامج التعليم الفني والتقني واملهني.
3 - أدلة إرشادية إلعداد رسائل إعالمية توفر مناًخا مهيئًا لحفز جهود الدول يف العناية 

بالتعليم املهني والتقني وتعزيز مكانته. 

36 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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تفعيل دور مؤسسات املجتمع يف الرتبيةاملحور االسرتاتيجي السادس

الرتبية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصالاملجال

زيادة فاعلية املشاركة املجتمعية يف جهود الدول األعضاءهدف املحور
يف ميادين عمل املنظمة.

3- األرسة ودورها يف تربية أبنائها ورعايتهم. الربنامج

 فكرة الربنامج:
مل يعد دور األرسة املهم يف رعاية األبناء يف حاجة إىل إثبات أو تأكيد، األرسة الحاضنة 
األوىل لفلذات أكباد املجتمع العريب، وفيها يترشب الطفل املبادئ والقيم ويتعلم السلوك 
الذي تحرص املدرسة فيام بعد عىل تهذيبه وتنميته مبا يحقق أهداف املجتمع، وإذا كان دور 
األرسة قد تضاءل بفعل العديد من املتغريات واملستجدات عىل الساحة الرتبوية واالجتامعية 
والثقافية، وبفعل التطورات االقتصادية والتقانية فإن الواجبات امللقاة عىل عاتق املدرسة 
تعني  التي  الصحيحة  أدوارها  إىل  األرسة  لعودة  الجهود؛  تكثيف  يتطلب  مام  تزايدت  قد 
املدرسة ومن ثم املجتمع عىل تعهد األبناء بالرعاية الصحيحة التي تكفل لهم تنشئة سوية 
صالحة، ويأيت هذا الربنامج لتفعيل دور األرسة العربية يف القيام بواجباتها نحو رعاية أبنائها، 

وإعدادهم للمستقبل وفق قيم املجتمع العريب وتوجهاته الرتبوية. 
 هدف الربنامج:

ورعايتهم،  األبناء  تربية  يف  األرسة  دور  الستعادة  فعالة  برامج  تبني  يف  الدول  مساعدة 
وُحسن تنشئتهم وتوجيههم.

 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
1 - دراسة توثيقية لحرص مؤسسات املجتمع العاملة يف مجال الرعاية األرسية يف الوطن 

العريب، والتجارب املتميزة لها يف رعاية األمومة والطفولة.
ورشة عمل حول تفعيل دور األرسة العربية يف تربية األبناء.  -  2
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3 - أدلة إرشادية حول معالجة املشكالت التي تواجه األرسة يف تربية األبناء (الطفولة – 
الشباب – ذوي االحتياجات الخاصة).

يف  بدورها  لالرتقاء  واألرسة؛  املدرسة  بني  العالقة  توثيق  حول  تطبيقية  مناذج  بناء    -  4
رعاية األبناء خالل مراحلهم العمرية املختلفة.

5 - اجتامع خرباء حول إدماج الرتبية األرسية يف مناهج التعليم.
6 - دورة تدريبية حول إنتاج رسائل إعالمية لتوعية األرسة العربية بكيفية التعامل مع 

األبناء، وحاميتهم من بوادر التطرف واالنحراف. 
7 - موقع إلكرتوين تفاعيل للتواصل مع األرسة، وتقديم املشورة الرتبوية لها ملساعدتها يف 

أداء وظائفها.
 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

1 - إدارات املنظمة (الرتبية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، املعلومات واالتصال).
2 - الدول األعضاء.

3 - بيوت الخربة املتخصصة.
4 -  مؤسسات املجتمع املتخصصة.

 النتائج املتوقعة:
1 - أدلة إرشادية ومناذج تطبيقية؛ لتفعيل دور األرسة يف رعاية أبنائها.

2 - رسائل توعية لألرسة العربية.
3 - كتيب تعريفي مبؤسسات املجتمع العاملة يف مجال الرعاية األرسية.

4 - موقع إلكرتوين يساعد األرسة يف أداء أدوارها. 

36 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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تحسني أداء املنظمة ورفع كفاءتهااملحور االسرتاتيجي السابع

الرتبية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصالاملجال

تطوير البنية املؤسسية للمنظمة وتحديث أدواتها ووسائلها. 1هدف املحور

1- التقانة املعارصة وتوظيفها يف عمل املنظمة. الربنامج

 فكرة الربنامج:
حرصت املنظمة يف السنوات األخرية عىل توظيف الوسائل التقانية املعارصة يف عملها، 
فظهر ذلك يف بعض برامجها ويف سعيها إلثراء موقعها عىل شبكة االنرتنت، واستحداث بوابة 

لربط املنظمة مبراكزها الخارجية واللجان الوطنية يف الدول األعضاء وتطويرها باستمرار.
 ويعدُّ تكثيف العمل يف هذا املجال رضورة تفرضها طبيعة أهداف املنظمة، وما يتطلبه 
تنفيذ خططها وبرامجها من كفاءة، إضافة إىل ما يحققه التوظيف األمثل للوسائل التقانية 
الدول  مع  ال  الفعَّ التواصل  وضامن  العمل،  تيسري  فرص  من  املنظمة  أداء  يف  املعارصة 
املناسب  املناخ  وتوفري  املنظمة  إدارات  بني  والربط  املعلومات،  تدفق  وتحقيق  واملنظامت 
للمتابعة الفاعلة للربامج والنشاطات، عالوة عىل أعامل التوثيق واألرشفة وغريها من األعامل 

الالزمة لرفع كفاية أداء املنظمة.
 هدف الربنامج:

إحداث نقلة نوعية يف عمل املنظمة باستخدام التقانة وشبكة املعلومات الدولية.

 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
 1 - دراسة تقوميية لواقع توظيف املنظمة للتقانة املعارصة يف عملها تنتهي بخطة مقرتحة 

للتفعيل. 
 2 - تطوير موقع / بوابة املنظمة عىل شبكة املعلومات الدولية.

 3 - دورات تدريبية ملنسويب املنظمة حول توظيف التقانة يف أعاملها.
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 4 - برنامج إلكرتوين فاعل؛ لتوثيق العالقة بني املنظمة والدول األعضاء.
د: يتم فيه توثيق كافة أنشطة املنظمة.  5 - األرشيف اإللكرتوين املوحَّ

 6 -  أنت معنا: موقع إلكرتوين الهدف منه تحقيق التواصل والرتابط مع الجاليات العربية 
خارج الوطن العريب، ونرش الثقافة العربية بينهم.

إدارة  برنامج  عىل  الوطنية  اللجان  يف  والعاملني  املنظمة  ملوظفي  تدريبية   7 - دورة 
املرشوعات.

 8 - تطوير موقع للنرش اإللكرتوين عىل شبكة املعلومات الدولية.
  املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

واالتصال)  املعلومات  العلمي،  والبحث  العلوم  الثقافة،  (الرتبية،  املنظمة   1 - إدارات 
واملراكز الخارجية.

 2 - الدول األعضاء.
 3 - بيوت الخربة املتخصصة.

 النتائج املتوقعة:
خطة لتطوير توظيف املنظمة للتقانة املعارصة يف أدائها.  - 1 

أرشيف إلكرتوين يوثق عمل املنظمة.  - 2 
دورات وحقائب تدريبية لتطوير األداء.   - 3 

التواصل اإللكرتوين بني املنظمة وإداراتها واللجان الوطنية وتيسري أعاملها.  - 4 
برامج التواصل لخدمة الجاليات العربية.  - 5 

36 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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تحسني أداء املنظمة ورفع كفاءتهااملحور االسرتاتيجي السابع

الرتبية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصالاملجال

تطوير البنية املؤسسية للمنظمة وتحديث أدواتها ووسائلها. 1هدف املحور

2- إدارة األزمات يف املنظمة. الربنامج

فكرة الربنامج:
عىل  واملنظامت  املؤسسات  به  تأخذ  تنظيميًا  مفهوًما  بات  املخاطر“  ”إدارة  مفهوم 
مختلف مستوياتها، وقد واجهت املنظمة منذ إنشائها العديد من األزمات بفعل املتغريات 
واملستجدات التي تعرضت لها ساحة العمل العريب املشرتك يف مختلف املجاالت سواء كان 
ذلك بفعل عوامل داخلية، أو خارجية أثرت بشدة يف متاسك الوطن العريب يف مسرية املنظمة، 
التي عملت عىل مجابهة تلك األزمات وتصدَّت آلثارها حتى ال تكون لها انعكاسات سيئة 

عىل خططها وبرامجها ما يبعدها عن مواصلة تحقيق أهدافها.
بقعة  أرضه  أصبحت  العريب،  الوطن  يشهدها  التي  املتالحقة  والتغريات  التطورات  ومع 
إن  التي  الطارئة  واألزمات  املحدقة  املخاطر  من  للعديد  ومعرضة  واالنقسامات  للتوترات 
مل تواجه فإنها تكاد تعصف بكيان املنظمة التي ارتضاها الوطن العريب، وأنشأها لتحقيق 
أهداف التعاون املشرتك يف الرتبية والثقافة والعلوم واملعلومات والتقانة، ولتصبح كيانًا ميثل 

وحدة الوطن العريب يف تلك امليادين اإلنسانية الرحبة.
وانطالقًا من أن األزمات الطارئة ال تستأذن أحًدا وألن آثارها قد متتد بشكل، أو بآخر لتنال 
من منظومة العمل العريب املشرتك فإن املنظمة مدعوة أكرث من أي وقت مىض إىل تطوير 
وخطط  فاعل  مؤسسايت  بأسلوب  ومواجهتها  األزمات،  مع  التعامل  يف  كفايتها  ورفع  أدائها 
اسرتاتيجيات  وبناء  عنارصها  وتحديد  األزمات،  تلك  استرشاف  تستطيع  علمية  وإجراءات 

وسيناريوهات للتعامل معها، وإدارتها ومواجهة اآلثار املرتتبة عليها.
هدف الربنامج:

متكني املنظمة من مواجهة األزمات الطارئة التي قد تتعرض لها وتعيقها عن أداء رسالتها 
وتحقيق أهدافها، وتنفيذ خططها يف ميادين العمل العريب املشرتك.
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 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
 1 - دراسة لرصد األزمات التي مرت بها املنظمة، واألزمات املحتملة التي قد تواجهها.

 2 - دليل عمل إجرايئ باألزمات املتوقعة يف عمل املنظمة، ووضع سيناريوهات للتعامل 
معها.

دليل  لتدارس  للمنظمة؛  التابعة  واملراكز  اإلدارات  مديرو  فيها  يشارك  عمل  ورشة   -  3 
العمل اإلجرايئ باألزمات ووضع آليات وبدائل تجسد التعامل معها.

 4 - دورة تدريبية ألمناء اللجان الوطنية يف الدول حول ُسبل تفعيل دورها يف مواجهة 
األزمات الطارئة.

تضمن  األزمات  وقت  ومرشوعاتها  املنظمة  لربامج  بديلة  متويل  خطط  صياغة   -  5 
استمرارية تنفيذها يف ظل رشاكات تعقدها املنظمة مع مؤسسات املجتمع واملنظامت 

واملؤسسات املهتمة.
 6 - إعداد إطار مرجعي شامل يف إدارة األزمات يفيد املنظمة واللجان الوطنية يف الدول 

األعضاء.
املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

واالتصال)  املعلومات  العلمي،  والبحث  العلوم  الثقافة،  (الرتبية،  املنظمة  إدارات   -  1 
واملراكز الخارجية.

 2 - الدول األعضاء.
 3 - الجهات الداعمة.

 النتائج املتوقعة:
 1 - أدلة عمل إجرائية إلدارة األزمات.

 2 - إطار مرجعي يف إدارة األزمات.
 3 - دورات تدريبية متخصصة يف إدارة األزمات.

72 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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تحسني أداء املنظمة ورفع كفاءتهااملحور االسرتاتيجي السابع

كافة إدارات املنظمة ومراكزها الخارجيةاملجال

تطوير البنية املؤسسية للمنظمة وتحديث أدواتها ووسائلها . 1هدف املحور

3- مرصد األلكسو. الربنامج

فكرة الربنامج:
سجل مرصد األلكسو للرتبية تجربة ثرية وحقق نتائج مبرشة يف مجال توفري البيانات 
واملعلومات املتعلقة باملنظومة الرتبوية العربية، األمر الذى شجع بعض قطاعات املنظمة 
عىل التفكري يف إنشاء  كيانات مشابهة للمرصد يف مجاالت عملها تحت مسميات أخرى، وملا 
كان تعدد الكيانات املتشابهة داخل إدارة املنظمة ميكن أن يفرض أعباء متزايدة قد تُعيق 
املنظمة عن تحقيق أهدافها، فإن التطلع ملستقبل أفضل أداًء وأكرث كفاءة  يف عمل املنظمة  
يُحتم  توحيد الجهود؛ إلنشاء مرصد للمنظمة يُعنى باملنظومة الرتبوية والثقافية والعلمية 
والتقانية ككل  ويصبُّ يف الصالح العام للمنظمة، بحيث يُعنى هذا املرصد بتوفري البيانات 
واملعلومات املتعلقة بعمل املنظمة، ورصد التطورات والتحوالت  يف الخطط والسياسات، 
وتسجيل  الربامج أو األدوات وغريها؛ ليمكن يف نهاية املطاف أن يصبح املرصد مصدًرا لتزويد 
النظم العربية الرتبوية والثقافية والعلمية والتقانية باملؤرشات العامة والخاصة التي تستند 
إليها يف تطوير السياسات ورسم الخطط والربامج؛ لضامن تحقيق الجودة واإلبداع وتحسني 

أداء املنظمة.
هدف الربنامج:

توفري املعلومات والبيانات الالزمة يف مجاالت عمل املنظمة:  الرتبوية والثقافية والعلمية 
والدراسات  والبحوث  التقارير  ونرش  فيها،  الجارية  والتحوالت  التطورات  ورصد  والتقانية 
االسترشافية  والتجارب العربية الناجحة، وتعزيز التنسيق بني الدول العربية لتطوير نظمها 
الرتبوية والثقافية والعلمية والتقانية؛ مبا ميّكنها من مواجهة التحديات التي تواجه الوطن 

العريب.
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النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
1 - إنشاء مرصد األلكسو وتطويره بحيث يُعنى بكافة مجاالت عمل املنظمة، وذلك عىل 

أساس نواة من مرصد الرتبية.  
2 - إنشاء قواعد البيانات لتشمل مختلف مجاالت عمل املنظمة.

3 - تنفيذ دورات تدريبية يف مجاالت عمل املرصد. 
والتجارب  االسترشافية،  والدراسات  والبحوث  الدورية،  اإلحصائية  التقارير  4 - إعداد 

العربية الناجحة ونرشها. 
5 - توثيق كافة برامج املنظمة وأنشطتها ونرشها.

املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
واالتصال)  املعلومات  العلمي،  والبحث  العلوم  الثقافة،  (الرتبية،  املنظمة  1 - إدارات 

واملراكز الخارجية.
2 - املراصد الوطنية.

3 - وزارات الرتبية والتعليم العايل.
4 - املؤسسات اإلقليمية والدولية.

5 - الخرباء املتعاونون.
النتائج العملية املتوقعة:

قواعد بيانات متطورة.  - 1
بحوث ودراسات متخصصة.  - 2

تقارير إحصائية دورية.  - 3
4 - دورات تدريبية.

اجتامعات تنسيقية.   - 5

72 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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تحسني أداء املنظمة ورفع كفاءتهااملحور  االسرتاتيجي السابع

الرتبية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصالاملجال

تعزيز استجابة املنظمة لألزمات والكوارث يف البالد العربية. 2هدف املحور

1- الدول ذات األوضاع الخاصة. الربنامج

 فكرة الربنامج:
تعيش بلدان من الوطن العريب أوضاًعا خاصة تحتاج إىل تضافر الجهود وتقديم املعونة 
العاجلة لها، ويف إطار حرص املنظمة عىل دورها يف دعم الدول ذات األوضاع الخاصة يأيت 
هذا الربنامج الذي يخفف األعباء عن تلك الدول يف إطار من التعاون والتكاتف العريب الذي 

تُعنى به املنظمة يف مجاالتها املختلفة.
 هدف الربنامج:

تقديم العون للدول ذات األوضاع الخاصة ومساعدتها عىل تنمية مواردها البرشية يف 
مجال اختصاص املنظمة.

 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
يتم تحديدها باالتفاق مع الدول املعنية ومن هذه النشاطات:

دراسات الجدوى.  - 1
الدراسات والبحوث التي تتطلبها طبيعة االحتياجات.  - 2

الدورات التدريبية وورش العمل.  - 3
 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

1 - إدارات املنظمة وبخاصة إدارة الرتبية.
2 - الدول األعضاء واللجان الوطنية.

3 - املنظامت املانحة واملمولة.
 النتائج املتوقعة: اتفاقات رشاكة مع بعض املانحني والرعاة. 
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تحسني أداء املنظمة ورفع كفاءتهااملحور االسرتاتيجي السابع

الرتبية/ الثقافةاملجال

2. تعزيز استجابة املنظمة لألزمات والكوارث يف البالد العربيةهدف املحور

2 - إدارة األزمات والكوارث املفاجئة بالدول العربية.الربنامج

فكرة الربنامج:
تتعرض بعض بلدان الوطن العريب لكوارث طبيعية كالفيضانات والزالزل، وأزمات مفاجئة 
عملها،  مجاالت  يف  لها  املنظمة  مساندة  وتتطلب  املختصة  وأجهزتها  مؤسساتها  أداء  يف  تؤثر 
وخاصة يف املجال الرتبوي والتعليمي والثقايف والتقاين يف إطار التضامن العريب الذي تجسده 
املنظمة وتحرص عىل تفعيل برامجها فيه ولذلك تُعنى بتقديم املساعدات التي تخفف من 
انعكاساتها  من  والحد  آثارها  تخطي  عىل  الدول  تلك  يُعني  ومبا  املفاجئة،  األزمات  تلك  حدة 
السلبية عىل مؤسسات الرتبية والثقافة والعلوم بصفة خاصة، ومختلف مؤسساتها بصفة عامة.

هدف الربنامج:
تقديم املعونة الفنية العاجلة للدول األعضاء التي متر بكوارث أو أزمات مفاجئة.

النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
يتم تحديدها باالتفاق مع الدول املعنية ويدخل فيها:

 1 - دارسات تقدير املوقف وتحديد االحتياجات العاجلة.
 2 - تقديم العون الفني واملايل املمكن.

 3 - الدراسات املتخصصة التي تتطلبها طبيعة االحتياجات.
املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

 1 - جامعة الدول العربية.
 2 - إدارات املنظمة واملراكز الخارجية ذات الصلة. 

 3 - الدول األعضاء واللجان الوطنية.
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 4 - الهيئات املعنية باإلغاثة يف الدول.
 5 - املؤسسات املجتمعية الداعمة.

النتائج املتوقعة: تقديم املساعدات التي تخفف من حدة األزمات املفاجئة.

72 شهًرااملدة الالزمة للتنفيذ
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رفع الكفاية توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانةاملحور االسرتاتيجي الثامن

الرتبية/ الثقافة/ العلوم والبحث العلمي/ املعلومات واالتصالاملجال

تطوير سياسات وبرامج الدول األعضاء وتكثيف جهودها يف زيادة فاعلية العلوم هدف املحور
والبحث العلمي والتقانة

1- دور العلوم والبحث العلمي يف تنمية املجتمع العريب. الربنامج

 فكرة الربنامج:

والبحث  العلوم  دور  لتعزيز  املشرتك  العريب  العمل  دعائم  إرساء  من  املنظمة  متكنت 
أثبتته  ما  ظل  يف  العريب  الوطن  يف  املستدامة  التنمية  تحقيق  يف  لتوظيفها  سعيًا  العلمي 
البحوث من تأكيد العالقة الطردية الوطيدة بني تقدم القدرات العلمية والتقانية للدول وبني 
معدالت التنمية االقتصادية واالجتامعية فيها، وال تزال الحاجة ماسة لتكثيف الجهود العربية 
يف مجاالت البحث والتطوير واالبتكار من خالل مراجعة السياسات العملية وتطويرها، وبناء 
منظومات وطنية فاعلة وذات كفاءة عالية لزيادة الرشاكات العملية املثمرة بني قطاعات 
آليات  توطيد  ورضورة  العريب،  الوطن  يف  االقتصادية  والقطاعات  العلمي  والبحث  التعليم 
االستغالل  لتحقيق  العربية؛  والبحثية  العلمية  واملؤسسات  الخرباء  بني  والتنسيق  التكامل 
األمثل للموارد البرشية واملادية يف منظومة العمل العريب املشرتك يف ظل ما يشهده العامل من 
تكتالت بني الدول واملؤسسات والرشكات، ومن هنا تأيت رضورة استمرار هذا الربنامج الذي 
يُعنى بُسبل تعزيز العلوم والبحث العلمي يف الوطن العريب يف حل املشكالت التي تتعرض 
لها بلدانه وتتعلق بقضايا املحافظة عىل البيئة واملياه والحد من مخاطر الكوارث يف املناهج 

والربامج التعليمية.                                                       

هدف الربنامج:
مساعدة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي يف الدول األعضاء يف تنفيذ برامج فاعلة؛ 

لتوظيف العلوم والتقانات والبحوث العلمية يف تنمية املجتمع وحل مشكالته.
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النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
بالعلوم  املعنية  املؤسسات  بني  والتعاون  للتنسيق  املتخصصة  املنتديات  تنظيم   -  1 

والبحث العلمي يف الوطن العريب.
 2 - تفعيل استخدامات الطاقات املتجددة ومكافحة التصحر.

 3 - تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لرفع كفاءة العاملني يف املؤسسات العلمية.
 4 - إجراء البحوث والدراسات املتخصصة يف تنمية املجتمع العريب.
 5 - إدماج مفاهيم تنمية البيئة والحفاظ عليها يف مناهج التعليم.

 6 - توثيق الصلة بني الشبكات العربية املتخصصة يف (املياه، الكوارث، البيئة،... الخ).
 7 - تشجيع االبتكار العلمي، ومنح جوائز األلكسو لالبتكار العلمي.

املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
 1 - جامعة الدول العربية، ومنظامت العمل العريب املشرتك.

 2 - الدول األعضاء.
 3 - الهيئات واملؤسسات واللجان العربية واإلقليمية والدولية املتخصصة.

واالتصال)  املعلومات  العلمي،  والبحث  العلوم  الثقافة،  (الرتبية،  املنظمة  إدارات   -  4 
واملراكز الخارجية ومراكزها الخارجية.

 5 - الخرباء والعلامء املتعاونون.
 النتائج املتوقعة:

 1 - بحوث ودراسات يف قضايا البيئة.
 2 - ورش عمل لتوظيف العلوم والبحث العلمي.

 3 - حقائب تدريبية. 
 4 - منتديات متخصصة. 

 5 - جوائز متخصصة.
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رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانة املحوراالسرتاتيجي الثامن

الرتبية/ العلوم والبحث العلمياملجال

تطوير سياسات وبرامج الدول األعضاء وتكثيف جهودها يف زيادة فاعلية العلوم هدف املحور
والبحث العلمي والتقانة

2- تطوير سياسات البحث العلمي ومجاالته. الربنامج

 فكرة الربنامج:
تحرص املنظمة عىل تطوير السياسات املوجهة للبحث العلمي يف الوطن العريب، وتحديث 
العريب،  املحيط  مع  والتكامل  التنسيق  لتحقيق  محاوالتها  من  ذلك  يف  مستفيدة  مجاالته 
واالستفادة من تجارب الدول املتقدمة يف هذه املجاالت وبتبادل الخربات والتجارب العربية 
يف  والتقانة  العلوم  تطوير  اسرتاتيجية  بإعداد  املنظمة  فقامت  العلمي،  البحث  مجاالت  يف 
الوطن العريب، ومرشوع االسرتاتيجية العربية للبحث العلمي واالبتكار، ونفذت العديد من 
الربامج التي اهتمت بتطوير سياسات البحث العلمي ومجاالته، وال تزال الحاجة مستمرة إىل 
املزيد من الجهود يف هذا املجال ليتمكن البحث العلمي من خدمة أهداف الدول يف تنفيذ 
برامجها التنموية بكفاءة واقتدار.                                                                                    

 هدف الربنامج:
مساعدة الدول يف بناء القدرات البرشية ورفع كفايات املعنيني برسم السياسات والتخطيط 

للبحث العلمي وتطوير مجاالته.
 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:

 1 - مؤمترات ومنتديات وورش عمل حول تطوير سياسات البحث العلمي.
 2 - التنسيق لدعم مؤسسات البحث العلمي العربية، وتشجيع تبادل األساتذة والباحثني 

والطالب بني الجامعات.
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 3 - تفعيل دور مراكز البحوث والجامعات يف تطوير البحث العلمي.
 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:

إدارات املنظمة (الرتبية/ العلوم والبحث العلمي).  - 1 
الدول األعضاء.  - 2 

املؤسسات املعنية بالعلوم والبحث العلمي.  - 3 
املنظامت الداعمة واملانحة.  - 4 

النتائج املتوقعة:
 1 - مؤمترات وندوات وورش عمل.

 2 - تبادل الزيارات بني األساتذة والباحثني والطالب بالجامعات العربية.
 3 - أطر مرجعية. 
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رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانةاملحور االسرتاتيجي الثامن

الرتبية/ الثقافة / البحوث والدراساتاملجال

تطوير سياسات وبرامج الدول األعضاء وتكثيف جهودها يف زيادة فاعلية العلوم هدف املحور
والبحث العلمي والتقانة

3- التعليم والدراسات العليا والبحوث.الربنامج

 فكرة الربنامج:
وتحرص  املجاالت  جميع  يف  املتخصص  العلمي  والبحث  بالعلوم  املتقدمة  األمم  تُعنى 
عىل زيادة فاعليته يف رسم سياساتها وبرامجها التطويرية مبا يحقق مستهدفاتها يف النهضة 
والبحوث  العليا  والدراسات  بالتعليم  االهتامم  إىل  املنظمة  وتسعى  والتقدم،  والتطور 
االسرتاتيجية؛ ملواجهة ما يتطلبه التعاون العريب املشرتك من توفري رؤى محددة واسرتاتيجيات 
طموحة يف تنمية الدول العربية تكون مبنية عىل نتائج البحوث والدراسات املتخصصة، وقد 
خصصت املنظمة لذلك العديد من برامجها لتحقيق هذه األهداف، ويأيت هذا الربنامج يف 
إطار العناية بالتعليم والدراسات العليا والبحوث التي تُِعدُّ املتخصصني والكفايات العلمية 
يف دول املنظمة، وبخاصة يف البحوث االسرتاتيجية التي تُعنى مبستقبل الوطن العريب ورسم 

اسرتاتيجيات طموحة تحقق أهداف املنظمة يف مستقبل العمل املشرتك.
 هدف الربنامج:

تزويد الدول العربية باملتخصصني يف مجال البحوث والدراسات االسرتاتيجية.

 النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
 1 - الدراسات والبحوث االسرتاتيجية.

 2 - إصدار توثيقي بالبحوث والدراسات والرسائل العلمية.
 3 - ندوات علمية متخصصة ملناقشة وسائل توظيف نتائج البحوث والدراسات.

 4 - دليل اسرتشادي ألولويات البحوث والدراسات يف الوطن العريب. 
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 املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
 1 - إدارات املنظمة (الرتبية، الثقافة، معهد البحوث والدراسات العربية).

الدول األعضاء.  - 2 

 النتائج العملية املتوقعة:
 1 - أدلة اسرتشادية.

 2 - ندوات متخصصة.
 3 - إصدارات توثيقية.
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رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانةاملحور االسرتاتيجي الثامن

الرتبية/ الثقافة / العلوم والبحث العلمي / املعلومات واالتصالاملجال

تطوير سياسات وبرامج الدول األعضاء وتكثيف جهودها يف زيادة فاعلية العلوم هدف املحور
والبحث العلمي والتقانة

4- بناء القدرات العربية يف استخدام التقانات الحديثة، وتطوير املحتوى الرقمي الربنامج
العريب. 

فكرة الربنامج:
يأيت هذا الربنامج يف إطار سعي املنظمة إىل إعداد القدرات والكفاءات العربية املتمكنة 
من االستخدام الفاعل للتقانة املعارصة بكفاءة عالية تتناسب مع أهداف املنظمة والدول 
بالنفع  يعود  مبا  التطويرية  توجهاتها  وتحقيق  أعاملها  لتسيري  التقانة؛  توظيف  يف  األعضاء 
عىل  املنظمة  حرص  ويدعم  واإلدارية،  والفنية  الرتبوية  األعامل  يف  األداء  كفاية  رفع  عىل 
تعزيز اإلنتاج الفكري العريب ونرشه وتوزيعه بالوسائل العادية واإللكرتونية، ويساعد جهود 
املنظمة الرامية إىل سدِّ الفجوة الرقمية، وتوفري محتوى رقمي عريب ذي جودة عالية تستجيب 

لحاجات املستفيدين منه.
هدف الربنامج:

توفري آليات فاعلة لزيادة كفاءة استخدام التقانة املعارصة، إلنتاج املحتوى الرقمي العريب 
وتطويره.

النشاطات املحققة ألهداف الربنامج:
1 -  ورش عمل متخصصة.

التقانات  استخدام  يف  اإلدارية  والقيادات  املتعلمني  قدرات  لتنمية  تدريبية  دورات    - 2
املعارصة للوصول إىل املعلومات وتوظيفها.

3 -  إنشاء املكتبة الرقمية والتطبيقات اإللكرتونية.
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املشاركون يف تنفيذ الربنامج:
 1 - إدارات املنظمة (الرتبية، الثقافة، العلوم والبحث العلمي، املعلومات واالتصال).

 2 - الدول األعضاء.
 3 - بيوت الخربة املتخصصة.

 4 - الخرباء املتعاونون.
 5 - املنظامت والجهات املانحة.

النتائج املتوقعة:
 1 - أدلة إرشادية.

 2 - حقائب تدريبية.
 3 - دروات متخصصة.

 4 - مكتبة رقمية وتطبيقات إلكرتونية.
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الجزء الثالث
مالحق الخطة

   أدوات املتابعة والتقويم ( مناذج املتابعة والتقويم ).  
   كشاف الخطة.
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املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
 (2022 - 2017)

أدوات املتابعة والتقويم (مناذج املتابعة والتقويم)

ملحق 1
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منوذج متابعة تنفيذ برنامج وتقوميه

رقم الربنامج..............     عنوان الربنامج............................................................................ 
اإلدارة الرئيسة املرشفة عىل التنفيذ................................................................................
 الجهات املشاركة يف التنفيذ......................................................................................       
مدة الربنامج................................. بدايته................................. نهايته...................... 

عدد األنشطة..........................

: متابعة تنفيذ الربنامج: أوالً

املتبقيما تم تنفيذهاملوعد النهايئ للتنفيذآليات التنفيذجهة التنفيذالنشاط
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ثانًيا: تقويم الربنامج:
1 - إسناد الربنامج للجهة املنفذة:

     يف موعده املناسب           متأخر عن موعده           مدة التأخري:........................                
سبب التأخري إن ُوجد:..............................................................................................                

2 - الكفاية العددية لفرق العمل:
     مناسبة جًدا               مناسبة                إىل حدٍّ ما                غري مناسبة

3 - كفاية الفرتة الزمنية للتنفيذ:
     مناسبة جًدا               مناسبة                إىل حدٍّ ما               غري مناسبة

4 - مدى االلتزام مبراحل التنفيذ:
     ملتزم جًدا                 ملتزم                  إىل حدٍّ ما              ضعيف

5 - كفاية املخصصات املالية للربنامج:
     مناسبة جًدا                مناسبة               إىل حدٍّ ما               غري مناسبة

السبب إن ُوجد:.......................................................................................................                
6 - مستوى تنفيذ الربنامج ُوفق ما خطط له:

     مناسب جًدا                مناسب              إىل حدٍّ ما               غري مناسب
7 - نسبة املشاركني يف فاعلية الربنامج إىل املستهدف:

     مرتفعة جًدا              مرتفعة                 إىل حدٍّ ما              ضعيفة
8 - فاعلية الدول يف تنفيذ الربنامج:

     مرتفعة جًدا              مرتفعة                 إىل حدٍّ ما              ضعيفة
9 - إسهام مؤسسات املجتمع يف تنفيذ الربنامج:

     مناسب جًدا               مناسب                 إىل حدٍّ ما              ضعيف
10 - مناسبة منتجات الربنامج للدول األعضاء:

     مناسب جًدا               مناسب                 إىل حدٍّ ما              غري مناسب
إقبال الدول األعضاء واملؤسسات املعنية عىل اقتناء منتجات الربنامج:  - 11

     مرتفع جًدا                مرتفع                  إىل حدٍّ ما              ضعيف
إقبال الدول األعضاء واملؤسسات املعنية عىل اقتناء منتجات الربنامج:  - 12

     مرتفع جًدا                مرتفع                  إىل حدٍّ ما              ضعيف
كفاية آليات وأدوات توثيق نشاطات وفعاليات الربنامج:  - 13

     مناسبة جًدا               مناسبة                إىل حدٍّ ما               غري مناسبة
سهولة استدعاء املعلومات عن الربنامج وأنشطته من موقع املنظمة:  - 14

     سهلة جًدا                 سهلة                   إىل حدٍّ ما               ضعيفة
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أهم اإليجابيات يف تنفيذ الربنامج:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...........................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

أهم املعوقات التي صادفت التنفيذ:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

مقرتحات لتحسني األداء:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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منوذج تقويم نشاط*1
عنوان النشاط........................................     ضمن برنامج:.................................

مدة  تنفيذ النشاط:  من.....................  إىل.........................  
مكان التنفيذ:    ............................................    

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
 بعد مشاركتكم يف هذا النشاط نود معرفة رأيكم يف الجوانب اآلتية بغرض تقويم األداء 

وتحسينه:
1 - مستوى الحضور واملشاركة:

     مناسب جًدا                  مناسب               إىل حدٍّ ما                  غري مناسب
2 - مستوى تنظيم النشاط:

     مناسب جًدا                  مناسب              إىل حدٍّ ما                  غري مناسب
3 - مستوى وضوح أهداف النشاط:

     واضحة كثريًا             واضحة                  إىل حدٍّ ما                    غري واضحة
4 - مناسبة املحتوى لهدف النشاط:

     مناسب جًدا                  مناسب              إىل حدٍّ ما                  غري مناسب
5 - مستوى إدارة النشاط خالل انعقاده:

     مناسب جًدا                  مناسب              إىل حدٍّ ما                  غري مناسب
6 - التفاعل بني املشاركني واملسؤولني:

      مناسب جًدا                  مناسب             إىل حدٍّ ما                  غري مناسب
7 - مستوى االستفادة الشخصية من النشاط:

     كبرية جًدا                   كبرية                 إىل حدٍّ ما                     ضعيفة 
8 - مالءمة النشاط لتحقيق أهداف الربنامج:

     مناسب جًدا                 مناسب               إىل حدٍّ ما                  غري مناسب

 1 يتم تعبئتها من ِقبل الحارضين ومن ِقبل اللجنة الوطنية وتزوَّد بها الجهة املختصة باملنظمة.

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم

متابعة الربامج
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9 - مناسبة  الفرتة الزمنية للنشاط:
     مناسبة جًدا                مناسبة                  إىل حدٍّ ما                 غري مناسبة 

10 - إمكانية استفادة الربامج من النشاط:
     مناسب جًدا                  مناسب               إىل حدٍّ ما                 غري مناسب

11 - أهم اإليجابيات التي تراها يف تنفيذ النشاط:
.......................................................................................................
.......................................................................................................

12 - أهم السلبيات التي تراها يف تنفيذ النشاط:
.......................................................................................................

 .......................................................................................................
: 13 - مقرتحات تراها رضورية لتحسني التنفيذ مستقبالً

.......................................................................................................
 .......................................................................................................

شكرًا لتعاونكم واهتاممكم
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كشــاف الخطة

ملحق 2
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كشاف الخطة:
املحور األول: مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العريب يف ميادين الفكر والثقافة.

هدف املحور: تحقيق التفاعل الواعي مع الثقافات العاملية.

الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج واملشاركون

1 - املؤسسات 
الرتبوية 

والثقافية 
ودورها  يف 

صون الهوية 
العربية.

تفعيل دور 
املؤسسات 

الرتبوية والثقافية 
يف صون 

الهوية الوطنية 
والعربية.

لتضمني  الُسبل  أفضل  حول  دراسة   - 1 
يف  العربية  والهوية  املواطنة  مفاهيم 
املناهج الدراسية، ويف تعزيزها وتنميتها 
يف نفوس الطلبة مع اقرتاح منوذج ُمعزز 

لدور املدرسة فيها.
املحدقة  األخطار  ملناقشة  عمل  ورشة   - 2 
املعارص،  عاملنا  يف  العربية  بالهوية 

وكيفية مواجهتها.
وإعالميني  تربويني  يضم  خرباء  اجتامع   - 3 
وسائل  بني  التعاون  تفعيل  لدراسة 
يف  الرتبية  ومؤسسات  واإلعالم  الثقافة 
وصون الهوية العربية  املواطنة   تعزيز 
لدى  وسلوكها  مفاهيمهام  وغرس 
لتحقيق  عميل  منوذج  واقرتاح  الشباب، 

ذلك.
رسالة املنظمة العربية: برنامج إعالمي   - 4 
بالتعاون  مادته  إعداد  يتم  أن  (ميكن 
ويتم  متخصص)،  خربة  بيت  مع 
التنسيق مع الوزارات املختصة لبثه عرب 
عرش  الرسالة  هذه  (وتتضمن  وسائلها. 
رسائل توعوية مبفاهيم الهوية العربية 
تواجهها  التي  واألخطار  ومفرداتها، 

وُسبل صون الهوية والدفاع عنها).
رابط  إنشاء  العربية:  الثقافة  نافذة   - 5 
يُعنى  املنظمة  موقع  عىل  إلكرتوين 
وإصداراتها  برامجها  منتجات  بنرش 
ويتم  املختلفة،  الثقافية  املجاالت  يف 

تطويره ليكون موقعاً تفاعلياً.
ندوة عن صون الهوية العربية لفلسطني   - 6 

وحامية املسجد األقىص.

إدارات املنظمة   - 1
(الرتبية 

– الثقافة – 
املعلومات 

واالتصال – 
معهد البحوث 

والدراسات 
العربية).

الدول املتعاونة   - 2
يف التنفيذ.

الخرباء   - 3
املتعاونون.

بيوت الخربة   - 4
املتخصصة.
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج واملشاركون

تعزيز ثقافة   - 2
التعايش 
املشرتك 

والحوار البّناء 
ومكافحة 
التطرف 
والعنف 

واإلرهاب.

نرش ثقافة - أ
التعايش املشرتك.

ب- تنمية املهارات 
االجتامعية 
(التواصل- 

الحوار - 
مكافحة التطرف 

والعنف.، ونبذ 
اإلرهاب..)

ج- تعزيز القيم 
االجتامعية 
واإلنسانية.

دراسة لحرص التجارب الوطنية العربية   - 1
وكذا  االجتامعية،  املهارات  تعليم  يف 
املجال  هذا  يف  الدولية  التجارب  أبرز 

ودور مؤسسات املجتمع فيها. 
التجارب  وثيقة  ملناقشة  عمل  ورشة   - 2 
إعداد  ومحددات  أسس  واستخالص 
الالزم  املهارات  ألهم  مرجعية  وثيقة 
وأبرز  الدراسية  للمناهج  تضمينها 

محتوياتها. 
ملصممي  منوذجية  تدريبية  دورة   - 3 
املهارات  تضمني  حول  املناهج 

االجتامعية يف املناهج الدراسية. 
أدلة إرشادية ملديري املدارس واملعلمني   - 4 
حول غرس مهارات الحوار لدى الناشئة 
اآلخرين،  مع  التعايش  قيم  وتعزيز 

ُوسبل تنميتها عرب مناذج تطبيقية.
حول  للناشئة  توعوية  إرشادية  أدلة   - 5 
العيش  ِقيم  وتنمية  الحوار  مهارات 
والعنف  التطرف  ومكافحة  املشرتك، 

واإلرهاب.
مختصون  فيه  يشارك  خرباء  لقاء   - 6 
والثقافية  الرتبوية  املؤسسات  من 
واإلعالمية حول تفعيل دور مؤسسات 
ِقيم  تنمية  يف  االجتامعي  التوجيه 
الحوار،  وثقافة  اآلخرين  مع  التعايش 
ومكافحة التطرف والعنف واإلرهاب.  

دليل إرشادي يف الرتبية األرسية.   - 7 

إدارات املنظمة   - 1
(الرتبية 

– الثقافة- 
املعلومات 
واالتصال).

الدول املتعاونة   - 2
يف التنفيذ.

الخرباء   - 3
املتعاونون.
مؤسسات   - 4

املجتمع املدين 
ذات الصلة يف 
الدول العربية.
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج واملشاركون

تنمية الثقافة  -1
العلمية 

للطفل العريب 
يف عامل 
متطور. 

مساعدة 
املؤسسات 

املعنية بالطفولة 
عىل تقديم برامج 

أكرث فاعلية 
لتنمية الثقافة 

العلمية لألطفال.

رصد تحلييل لواقع الثقافة العلمية لدى  -1
ومضامينها  مبفاهيمها  العرب  األطفال 

وقيمها والسلوكيات الناتجة عنها.
الثقافة  -2 تضمني  لُسبل  تطبيقية  مناذج 

املؤسسات  نشاطات  يف  العلمية 
بحيث  تنويعها  يتم  والثقافية  الرتبوية 
تتناسب مع ظروف الدول، وإمكاناتها 

وتكون قابلة للتطبيق.

ندوة خرباء ملناقشة النامذج التطبيقية  -3
وتقوميها وُسبل تطويرها.

إطار مرجعي شامل بُسبل نرش الثقافة  -4
العلمية بني األطفال وتكوين أجيال من 

املخرتعني العرب يف ظل عامل متطور.
الواحة الثقافية العلمية للطفل العريب:  -5

مناذج  ببناء  يُعنى  إلكرتوين  موقع 
تطبيقية مطورة، وتجارب متميزة  لنرش 
بصورة  األطفال  بني  العلمية  الثقافة 
تُلبي أهداف املنظمة يف تكوين أجيال 
املعارصة  العلمية  باملتغريات  واعية 

وُسبل توظيفها واالستفادة منها.
للطفل  -6 الثقافية  للتنمية  أنشطة 

ثقافية،  وسائط  عىل:  ويشتمل  العريب 
مهرجانات، ألعاب.

إدارات املنظمة  -1
(الرتبية 

– الثقافة – 
العلوم والبحث 

العلمي– 
املعلومات 
واالتصال).

الدول املتعاونة  -2
يف التنفيذ.

الخرباء  -3
املتعاونون.

مؤسسات  -4
البحث العلمي 
ومراكز التقانة 

والعلوم يف 
الدول العربية.

- 3

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 1

- 2

- 3

- 4
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج واملشاركون

السياسات  -2
الثقافية يف 

الدول العربية 
ومواكبة 

التغيريات 
العاملية. 

دعم العمل 
الثقايف العريب 

املشرتك يف 
مجال السياسات 

الثقافية يف 
الوطن العريب.

املؤمترات الوزارية املتخصصة. -1
االحتفال بالعواصم العربية. -2
تنظيم ندوات علمية، وإعداد دراسات  -3

وتقديم محارضات.
للثقافة  -4 الدامئة  اللجنة  اجتامعات 

العربية.
إصدار تقارير دورية متخصصة.  -5

إدارات املنظمة  -1
(الثقافة، 

العلوم والبحث 
العلمي).

الخرباء  -2
املتعاونون.

بيوت الخربة  -3
املتخصصة.

حامية الرتاث.  -3

دعم العمل 
الثقايف العريب 

املشرتك يف مجال 
املحافظة عىل 

الرتاث.

عقد املؤمترات واالجتامعات املتخصصة  -1
العريب  واملخطوط  الرتاث  حامية  يف 

والعناية به. 
والدولية  -2 العربية  األنشطة  عقد 

املتخصصة يف حامية الرتاث واملخطوط 
العريب وصيانتهام.

ورشة عمل للعاملني يف مجال الحفاظ  -3
عىل املخطوطات العربية وصيانتها.

الزيارات االفرتاضية. -4
صيانة العامرة العربية. -5
6-  – (دراسات  الرتاثية  والفنون  األلعاب 

كتب – مهرجانات – مسابقات).
دورات تدريبية لتنمية قدرات العاملني  -7

يف كل من مجال حامية الرتاث وصيانة 
املخطوطات.

إجراء بحوث ودراسات حول الرتاث. -8

إدارات  -1
املنظمة: 

(معهد 
املخطوطات 

/ الثقافة / 
معهد البحوث 

والدراسات).
الخرباء  -2

املتعاونون.
املنظامت ذات  -3

الصلة واملانحة.

- 1

- 2

- 3

- 4
- 5
- 6

- 7

- 8

- 1
- 2
- 3

- 4

- 5

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

السياسات   - 4
الثقافية يف 

الدول العربية 
ومواكبة 

التغيريات 
العاملية. 

حامية الرتاث.   - 5
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج واملشاركون

اإلبداع الثقايف  -4
يف الدول 
العربية. 

مساعدة الدول 
يف ارالرتقاء 

بأداء مؤسساتها 
الثقافية يف 

مجاالت اإلبداع، 
والتميز، وإبراز 

اإلبداعات 
الثقافية داخل 
الوطن العريب 

وخارجه.

املساهمة يف املنتديات الثقافية الدولية  -1
واملحلية.

الثقافية  -2 واملواسم  الندوات  عقد 
والعلمية.

تشجيع نرش الفنون وتنميتها. -3
مسابقات يف املجال الثقايف والفني. -4
نرش كتيبات يف اإلبداع الثقايف العريب. -5
املنظمة  -6 للترشيعات  إرشادية  أدلة 

للحقوق الثقافية الدولية والعربية.
الثقايف  -7 اإلبداع  لنرش  إلكرتوين  موقع 

العريب. 

إدارات املنظمة  -1
(الثقافة / 
الرتبية / 

املعلومات 
واالتصال).

الخرباء  -2
املتعاونون.

بيوت الخربة  -3
املتخصصة.

- 1

- 2

- 3
- 4
- 5
- 6

- 7

- 1

- 2

- 3

اإلبداع الثقايف   - 6
يف الدول 
العربية. 
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج واملشاركون

الجهود  -5
العربية 

يف مجال 
املحافظة عىل 

املخطوط.

الحفاظ عىل 
املخطوط العريب 

والعناية به ونرش 
الثقافة الخاصة 

باملخطوطات.

ومجاالته  -1 العريب  املخطوط  تنمية 
تطوير  املخطوطات،  (فهرسة  ويشمل 
حوسبة  النصوص،  تحقيق  املكتبة، 
تجديد،  (رقمنة،  املعهد  مخطوطات 
فهرسة)، البوابة العربية للمخطوطات).

املؤمتر الدوري واملوسم الثقايف. -2
أيام املخطوط العريب. -3
املخطوط  -4 يف  املتخصصة  الدراسات 

العريب.
املخطوط  -5 مجال  يف  متخصصني  إعداد 

العريب.
مجاالت  -6 يف  العلمي  الحراك  دعم 

تطوير  ويشمل  العريب  املخطوط 
مناذج  وتقديم  الفهرسة  مرشوع 
وعمل  الفهرسة  عملية  يف  متعددة 

الكشافات الالزمة.
ونقل  -7 العريب  املخطوط  ثقافة  نرش 

إىل  الثقافية  النخب  من  به  االهتامم 
عموم املثقفني ومختلف الفئات.

إدارات املنظمة 
(الثقافة / معهد 

املخطوطات / 
معهد البحوث 

والدراسات).

- 1

- 2
- 3
- 4

- 5

- 6

- 7

الجهود العربية   - 7
يف مجال 

املحافظة عىل 
املخطوط.
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج واملشاركون

التعريب  -6
وإصدار 

املعاجم. 

تنسيق الجهود 
العربية يف مجال 

التعريب.

يف  -1 املتخصصة  والندوات  املؤمترات 
مجاالت التأليف والرتجمة والتعريب.

إنشاء قواعد البيانات واملكتبة الرقمية،  -2
ورقمنة املصطلحات واملعاجم. 

التأليف والرتجمة والتعريب واملعاجم. -3
يف  -4 الحديثة  املصطلحات  تعريب 

مختلف املجاالت.
الرتجمة  -5 لقضايا  علمية  دراسات 

والتعريب يف الوطن العريب.
من  -6 االستفادة  ُسبل  حول  عمل  ورش 

منتجات املنظمة يف الرتجمة والتعريب.
املنظامت  -7 ملسؤويل  تنسيقي  اجتامع 

املتخصصة  واملعاهد  اللغوية  واملجامع 
يف الرتجمة.

إدارات املنظمة  -1
(الرتبية، الثقافة، 
العلوم والبحث 

العلمي، 
معهد البحوث 

والدراسات 
العربية، مكتب 

تنسيق التعريب 
بالرباط، املركز 

العريب للتعريب 
والرتجمة 
والتأليف 
والنرش ).

الدول األعضاء  -2
املتعاونة يف 

التنفيذ.
املنظامت ذات  -3

الصلة.
الخرباء  -4

املتعاونون.

- 1

- 2

- 3
- 4

- 5

- 6

- 7

- 1

- 2

- 3

- 4

التعريب   - 8
وإصدار 

املعاجم. 
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املحور الثاين: خدمة اللغة العربية وتطوير تعليمها وتعلمها ونرشها يف ظل املتغريات 
والتحديات.

هدف املحور: تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها بطريقة فاعلة، وتيسري نرشها لدى 
اآلخرين.

الجهة املسؤولة أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
عن الربنامج

تعليم اللغة   - 1 
العربية 

وتطوير طرائق 
تعلمها.

تعزيز قدرات 
ُمصممي مناهج 
اللغة العربية يف 

وضع أساليب 
متطورة؛ 

لتقييم طرائق 
واسرتاتيجيات 

تعليم اللغة 
وتعلمها.

طرائق  تقويم  لواقع  تقوميية  دراسة   - 1
تعليم اللغة العربية وتعلمها يف املراحل 

األوىل من التعليم.
يف  الدول  تجارب  لدراسة  عمل  ورشة   - 2
الطلبة  واكتساب  اللغة  تعليم  طرائق 
ومناذج  مبعايري  والخروج  ملهاراتها، 

مشرتكة ومتطورة للتقويم.
إعداد دليل إرشادي للمرشفني الرتبويني   - 3

يف ُسبل تعليم اللغة وتعلمها.
للمرشفني  منوذجية  تدريبية  دورة   - 4
يف  وتطبيقها  محاكاتها  ميكن  الرتبويني 
الدليل  استخدام  حول  األعضاء  الدول 
معلمي  استفادة  وتحقيق  اإلرشادي، 

اللغة العربية منه.
موقع  عىل  إلكرتونية  مساحة  إنشاء   - 5
املرشفني  تواصل  لتحقيق  املنظمة؛ 
طرائق  حول  الخربات  لتبادل  واملعلمني 
العربية  اللغة  تعليم  واسرتاتيجيات 

وتعلمها.
ونرشاللغة  رقمنة  حول  خرباء  اجتامع   - 6

العربية وتعليمها

إدارات   - 1 
املنظمة 
(الرتبية، 
الثقافة، 

املعلومات 
واالتصال، 

معهد 
الخرطوم 

الدويل للغة 
العربية)

املختصون   - 2 
يف الدول 
األعضاء 
(ُمعدي 
املناهج، 

املرشفون 
الرتبويون).

الخرباء   - 3 
املتعاونون.

بيوت الخربة   - 4 
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الجهة املسؤولة أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
عن الربنامج

تطوير مناهج   - 2 
اللغة العربية 
واسرتاتيجياتها 

وطرائق 
تدريسها يف 

الصفوف 
الثالثة األوىل 

يف التعليم 
العام، وإدراج 
مناهج اللغة 

العربية 
املوحد، وترقية 
املطالعة باللغة 

العربية.

بناء مناذج 
تطبيقية 

متطورة ملناهج 
اللغة العربية 
واسرتاتيجيات 

تدريسها, وطرائق 
تعليمها وتعلّمها 

يف الصفوف 
الثالثة األوىل من 
املرحلة االبتدائية.

دراسة تحليلية تقوميية لواقع مناهج اللغة   - 1
وطرائق  تدريسها  واسرتاتيجيات  العربية 
من  األُول  الثالثة  الصفوف  يف  تعليمها 

املرحلة االبتدائية.
الدراسة  نتائج  ملناقشة  عمل  ورشة   - 2
يف  املعارصة  التجارب  أحدث  واستعراض 
تعليم اللغة العربية وتعلمها يف الصفوف 

الثالثة األُول.
لتعليم  متطورة  تطبيقية  مناذج  إنتاج   - 3
سنيِّ  يف  لألطفال  العربية  اللغة  مهارات 
واالستفادة  محاكاتها  ميكن  األوىل  حياتهم 
التعلم   – القصة  (استخدام  مثل:  منها 
بالنشيد...  التعلم   – والرتفيه  باللعب 
نتائج  من  ذلك  يف  مستفيدين  وغريها) 

الدراسة وورشة العمل.
لتعليم  مناسبة  تعليمية  برمجيات  إعداد   - 4

املهارات اللغوية لألطفال.
وضع دليل مرجعي موحد لتدريس اللغة   - 5

العربية يف الصفوف األوىل.
ورشة عمل لتفعيل الرشاكات املجتمعية يف   - 6

خدمة اللغة العربية.
اجتامع خرباء حول تضمني مفاهيم الثقافة   - 7
والرتاث العريب يف مناهج اللغة العربية يف 

الصفوف الدراسية األوىل.
للغة  اآللية  املعالجة  برمجيات  تطوير   - 8

العربية.
تدريس  يف  متميزة  دولية  تجارب  تعريب   - 9

اللغات ألبنائها يف الصفوف األوىل.
إدراج  تفعيل  سبل  حول  خرباء  اجتامع   - 10
للتدريس  املوحد  العربية  اللغة  منهاج 

باملدارس.
دورة تدريبية  حول منهجية تدريس اللغة   - 11
العربية،  باللغة  املطالعة  وترقية  العربية، 
أخذا ىف االعتبار تأثري اللغة املنطوقة عىل 

اللغة املكتوبة ىف بعض املناطق.
ضعف  مستوى  لتحديد  تشخييص  اختبار   -  12

القرائية، وتقديم الربنامج العالجي

إدارات    - 1
املنظمة 
(الرتبية، 
الثقافة، 

املعلومات 
واالتصال، 

معهد 
الخرطوم 

الدويل للغة 
العربية).
وزارات   - 2
الرتبية 

والتعليم.
مؤسسات   - 3

تربوية 
متخصصة. 
مؤسسات   - 4

املجتمع 
املدين.
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الجهة املسؤولة أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
عن الربنامج

تعليم اللغة   - 3 
العربية 
وتعلمها 
للناطقني 

بغريها.

تطوير مناهج 
تعليم اللغة 

العربية للناطقني 
بغريها وطرائق 

تدريسها.

ومؤسساتها  -1 الدول  جهود  لحرص  دراسة 
اللغة  تعليم  مجال  يف  وتقوميها  الرتبوية 
والربامج  بغريها،  للناطقني  العربية 

واألدوات املستخدمة يف ذلك.
تتبناه  -2 عمل  إطار  لصياغة  خرباء  ندوة 

العربية  اللغة  تعليم  لتيسري  املنظمة؛ 
ونرشها بني الناطقني بغريها.

ومؤلفي  -3 املناهج  لواضعي  إرشادية  أدلة 
مواد  إعداد  حول  الدراسية  الكتب 
اللغة  أساسيات  لتعليم  ة  ُميرسِّ تعليمية 

العربية للناطقني بغريها.
دورات تدريبية للمسؤولني عن املناهج  -4

تطبيقية  تعليمية  مناذج  تصميم  حول 
العربية  اللغة  مهارات  لتعليم  مبسطة؛ 

للجاليات غري العربية يف بلدانهم.

إعالمية  -5 رسالة  العربية:  اللغة  رسالة 
تبث عىل موقع املنظمة وتشارك يف بثها 
وتتضمن  العربية،  الفضائية  القنوات 
وتعبريات  تراكيب  تعلِّم  مخترصة  رسالة 
لغوية بأسلوب تربوي وفني ميرسَّ وفق 

خطة ممنهجة.
اللغة العربية بني يديك: برنامج مكثف  -6

للجاليات  العربية  اللغة  مهارات  لتعليم 
املقيمة يف الدول العربية يُنفذ بالتعاون 
املدين  املجتمع  مؤسسات  مع  والتشارك 
ويتم  العام  مدى  عىل  ويستمر  بها، 

تقويم فعالياته ومخرجاته ونواتجه.
العربية  -7 اللغة  ملعلمي  تدريبية  دورات 

وتعلمها للناطقني بغريها.

إدارات   - 1
املنظمة 
(الرتبية، 
الثقافة، 

املعلومات 
واالتصال، 

معهد 
الخرطوم 

الدويل للغة 
العربية).

الدول   - 2
األعضاء.

مؤسسات   - 3
تربوية 

متخصصة.
مؤسسات   - 4

املجتمع 
املدين.

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7
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املحور الثالث: مواجهة التحديات التي تعرتض األمن القومي العريب.
التحديات  مع  التعامل  يف  العلمي  والبحث  التعليم  مؤسسات  كفايات  رفع  املحور:  هدف 

التي يواجهها األمن القومي العريب.

الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

املعلمون   - 1
يف مواجهة 

تحديات 
األمن القومي 

العريب.

تعزيز دور املعلم 
العريب يف مواجهة 

التحديات التي 
تعرتض األمن 

القومي العريب.

األمن  تحديات  حول  دراسة   - 1
ُسبل  يف  خرباء  ندوة  تعقبها  القومي 
تلك  مواجهة  يف  املعلم  دور  تفعيل 

التحديات.
يتضمن  للمعلمني  إرشادي  دليل   - 2
القومي  األمن  مبفاهيم  توعيتهم 
للدولة، وأهم مجاالتها وُسبل الرتبية 

يف مواجهة تحديات األمن القومي.
الكتشاف  للمعلم  إرشادي  دليل   - 3
السوي  غري  السلوك  بوادر  ومعالجة 

لدى الطلبة يف وقت مبكر.
إلكرتونية  نرشة  تربوية:  قضايا  نرشة   - 4
أبرز  تتناول  دوريًا  املنظمة  تصدرها 
عىل  وانعكاساتها  الرتبوية  القضايا 
نرشها  ويتم  العريب،  القومي  األمن 
املعلمني  أوساط  يف  املتاحة  بالُسبل 

العرب بصفة خاصة.
للمعلمني  تفاعيل  إلكرتوين  موقع   - 5
التعامل  يف  تجاربهم  لعرض  العرب 
ومعالجة  الطلبة  سلوكيات  مع 

القضايا الرتبوية.
التعليم  مؤسسات  دور  حول  ندوة   - 6
العايل يف رفع كفايات املعلمني العرب 

يف مواجهة التحديات املعارصة.

إدارات   - 1
املنظمة 
(الرتبية، 
الثقافة، 

املعلومات 
واالتصال، 

معهد البحوث 
والدراسات 

العربية).
الدول   - 2

األعضاء.
االتحادات   - 3

والجمعيات 
واملؤسسات 

املعنية 
باملعلم.
الخرباء   - 4

املتعاونون.



146

الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

مؤسسات   - 2
التعليم 
والبحث 
العلمي 

ودورها يف 
خدمة األمن 

الغذايئ.

تفعيل دور 
مؤسسات التعليم 
والبحث العلمي 
يف الدول العربية 

ملعالجة قضايا األمن 
الغذايئ.

منوذج تطبيقي للمدرسة املنتجة: يتم   - 1
بناء هذا النموذج بحيث يشتمل عىل 
إنتاج  مهارات  الطلبة  إكساب  ُسبل 
الغذاء وفًقا ملنتجات البيئة، وتدريب 

الطلبة عليها.
ُسبل  حول  للمعلمني  إرشادي  دليل   - 2
السلوك  ترشيد  مفاهيم  تعزيز 

االستهاليك لدى الطلبة.
النشاط  ملسؤويل  تدريبية  حلقة   - 3
الرتبوي حول تفعيل دور املدرسة يف 

األمن الغذايئ.
التعليم  مؤسسات  دور  حول  ندوة   - 4
األمن  قضايا  يف  العلمي  والبحث 

الغذايئ العريب. 
توعية  رسائل  إلنتاج  البيئة:  رسالة   - 5
تعامل  ملعالجة  تربوية؛  إعالمية 
املختلفة  البيئة  عنارص  مع  الطالب 
للمحافظة عليها وترشيد استخداماتها 

لبثها عرب وسائل اإلعالم.
عن  دولية  تجارب  وتعريب  ترجمة   - 6
البحث  ومؤسسات  املدرسة  دور 
العلمي يف ترشيد السلوك االقتصادي 

لدى الطلبة.

إدارات املنظمة   - 1 
(الرتبية، 

املعلومات 
واالتصال، 

العلوم والبحث 
العلمي، 

املركز العريب 
للتعريب 
والرتجمة 
والتأليف 
والنرش).
الخرباء   - 2 

املتعاونون.
املنظامت   - 3 

العربية 
املتخصصة.

بيوت الخربة   - 4 
املتخصصة.
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

إدارة األزمات  -1
ورفع كفاية 
املؤسسات 
التعليمية 

والرتبوية يف 
التعامل معها.

دعم املؤسسات 
التعليمية والرتبوية 

بالدول األعضاء 
يف مجال  إدارة 

األزمات وتحسني 
أدائها يف مواجهة ما 
ينجم عنها من آثار.

األزمات  -1 سيناريوهات  حول  دراسة 
تواجه  أن  ميكن  التي  املحتملة 
الرتبوية  وانعكاساتها  العربية،  الدول 
بنموذج  تنتهي  والعلمية  والثقافية 

القرتاح ُسبل املواجهة.
وثيقة مرجعية حول إدارة األزمات يف  -2

املؤسسات التعليمية والرتبوية.
دليل إرشادي حول إدارة األزمات وما  -3

مناذج  توفري  مع  مراحل  من  يتلوها 
تطبيقية عملية تستفيد من التجارب 

املتميزة يف إدارة األزمات.
إدارة  -4 ثقافة  لنرش  إرشادية  أدلة 

تتم  التعليمية  باملؤسسات  األزمات 
اآلتية  الفئات  لتخاطب  صياغتها 
الرتبوي،  املرشف  املعلم،  (الطالب، 

مدير املدرسة). 
حل  -5 مهارة  لتنمية  تطبيقية  مناذج 

املشكالت أثناء األزمات لدى الطلبة.
برنامج تدريبي بعنوان ”ُسبل تطوير  -6

إدارة  يف  الرتبوية  املؤسسة  أداء 
األزمات“.

ورش تدريبية وندوات لتنمية قدرات  -7
والتعليم؛  الرتبية  مجال  يف  العاملني 
املؤسسة  إدارة  يف  كفاياتهم  يرفع  مبا 

الرتبوية.

إدارات  -1
املنظمة 
(الرتبية، 

الثقافة، العلوم 
والبحث 
العلمي، 

املعلومات 
واالتصال، 

معهد البحوث 
والدراسات 

العربية).
الدول  -2

األعضاء.
املنظامت  -3

اإلقليمية 
والدولية 

املتخصصة.
بيوت الخربة  -4

املتخصصة.
الخرباء  -5

املتعاونون.

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 3

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

تحسني جودة  -2
التعليم 
وإدماج 

مرحلة ما 
قبل املدرسة 

يف السلم 
التعليمي.

مساعدة الدول 
األعضاء يف إعداد 

برامج ذات أثر 
يف تحسني جودة 

التعليم مبؤسساتها 
التعليمية والرتبوية.

كمؤسسة  -1 املدرسة  لتطوير  أنشطة 
تربوية نشطة يف املجتمع.

دراسات ومناذج حول العناية مبراحل  -2
رياض  مرحلة  من  بدًءا  التعليم 

األطفال.
إطار مرجعي للعناية مبناهج العلوم  -3

والرياضيات.
كفايات  -4 دعم  حول  إرشادية  أدلة 

تحسني  يف  األعامل  وريادة  املامرسة 
جودة التعليم.

مناهج  -5 تطوير  حول  عمل  ورش 
املعلومات  تقانة  وتوظيف  التدريس 

واالتصال يف التعلم. 
مرحلة  -6 إدماج  حول  خرباء  اجتامع 

ماقبل املدرسة بالسلم التعليمى 

إدارات  -1
املنظمة 
(الرتبية، 

العلوم 
والبحث 
العلمي، 

املعلومات 
واالتصال).

الدول  -2
األعضاء.

الخرباء  -3
املتعاونون.

املنظامت  -4
اإلقليمية 
والدولية 

املتخصصة.
بيوت خربة  -5

ومؤسسات 
تربوية عربية 

متخصصة مثل 
املركز القومى 

لالمتحانات 
ىف جمهورية  
مرص العربية  

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

تحسني جودة   - 4
التعليم وإدماج 

مرحلة ما قبل 
املدرسة يف 

السلم التعليمي.
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

تطوير النظم  -3
والسياسات 

وتنمية 
قدرات 

العاملني يف 
املؤسسات 

الرتبوية 
والتعليمية.

مساعدة الدول 
يف تطوير النظم 

والسياسات الرتبوية 
والتعليمية، لتحقيق 

الجودة الشاملة 
فيها.

واملؤمترات  -1 الوزارية  املؤمترات  عقد 
املتخصصة.

لتطوير  -2 األطراف؛  متعدد  التعاون 
الرتبوية  والسياسات  الُنظم 

والتعليمية.
العربية  -3 األنشطة  يف  املشاركة 

والدولية خارج الربامج.
السياسات  -4 لراسمي  تدريبي  برنامج 

الرتبوية والتعليمية.
يف  -5 للمتخصصني  تدريبية  دورات 

الرتبية والتعليم.
لقاءات للخرباء يف السياسات الرتبوية  -6

التطوير  يف  واملختصني  والتعليمية، 
املهني.

إدارات  -1
املنظمة 
(الرتبية، 

املراكز 
املتخصصة 
باملنظمة)

الدول  -2
األعضاء.

املنظامت  -3
املتعاونة.

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 1

- 2

- 3

تطوير النظم   - 5
والسياسات 

وتنمية قدرات 
العاملني يف 
املؤسسات 

الرتبوية 
والتعليمية.
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

توظيف  -4
التقانة يف 

تحسني 
تعليم وتعلم 

األشخاص 
ذوي اإلعاقة 

وإدماجهم 
يف املدارس 
الحكومية.

مساعدة الدول يف 
تطوير أدائها يف 
استخدام التقانة 
يف تحقيق النمو 

املعريف والتعليمي 
واملهاري والسلويك 

لألشخاص ذوي 
اإلعاقة.

توظيف  -1 وتقويم  واقع  لرصد  دراسة 
واستخدام التقانة يف الدول  األعضاء 
ذوي  لألشخاص  وتعلم  تعليم  يف 

اإلعاقة.
مؤسسات  -2 فيها  تشارك  عمل  ورشة 

التقانة املحلية والعاملية مع املختصني 
لعرض  والتعليم؛  الرتبية  وزارات  يف 
تطبيقية  ومناذج  تجارب  ودراسة 
متميزة تفيد يف تحسني تعليم وتعلم 

األشخاص ذوي اإلعاقة.
إنشاء  -3 ُسبل  حول  إرشادي  دليل 

للتطبيقات  إلكرتونية  سلسلة 
محتوى  وتطوير  للمناهج،  التعليمية 
برامج  يتضمن  بها  مفصل  رقمي 
اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  تعليمية 

تتناسب مع فئاتهم املختلفة.
القطاع  -4 فيها  يُسهم  تدريبية  دورات 

الخاص لتدريب املختصني يف تحسني 
منهجية نُظم تعليم وتعلم لألشخاص 
وتشغيل  تيسري  وُسبل  اإلعاقة،  ذوي 
األجهزة اإللكرتونية وتسهيل وصولهم 
واستخدامها  التعليمية  املواقع  إىل 

والتعامل مع محتوياتها.
رشاكات  -5 إقامة  لُسبل  إرشادي  دليل 

الخاص  القطاع  مؤسسات  مع 
التقانية  األجهزة  يف  املتخصصة 
األجهزة  توفري  يف  لإلسهام  وتسويقها؛ 
ذوي  بألشخاص  املتعلقة  والربامج 
اإلعاقة يف إطار املسؤولية املجتمعية 

لتلك املؤسسات.
الناجحة  -6 الدولية  التجارب  رصد 

ونرشها. 
إدماج  -7 سيل  حول  خرباء  اجتامع 

املدارس  ىف  اإلعاقة  ذوى  األشخاص 
الحكومية.

إدارات  -1
املنظمة 
(الرتبية، 

الثقافة، العلوم 
والبحث 
العلمي، 

املعلومات 
واالتصال).

الخرباء  -2
املتعاونون.

بيوت الخربة  -3
املتخصصة.

مؤسسات  -4
املجتمع 

املتخصصة.
املنظامت  -5

الدولية 
واإلقليمية 
املتخصصة.

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

توظيف التقانة   - 6
يف تحسني تعليم 
وتعلم األشخاص 

ذوي اإلعاقة 
وإدماجهم 
يف املدارس 
الحكومية.
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املحور الرابع: مكافحة األمية يف الوطن العريب. 
هدف املحور: تطوير سياسات مكافحة األمية وتعليم الكبار.

الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

سياسات   - 1 
محو األمية 

وبرامجها.

مساعدة 
الدول يف 

تطوير 
سياساتها يف 
التخلص من 

األمية.

دراسة تقوميية لواقع اسرتاتيجيات الدول   - 1 
وسياساتها  األمية،  مكافحة  يف  العربية 
مقارنة بنامذج من تجارب الدول املتقدمة 

يف هذا املجال.
ورشة عمل خرباء ملناقشة نتائج الدراسة   - 2 
وأسس  معايري  وصياغة  املقارنة  التقوميية 
متطورة؛  واسرتاتيجيات  سياسات  بناء 

للتخلص من األمية بأنواعها املختلفة.
بناء منوذج السرتاتيجية متطورة للتخلص   - 3 

من األمية يف الوطن العريب.
سياسات  صياغة  حول  تدريبية  دورة   - 4 
املتطورة  االسرتاتيجية  تنفيذ  وبرامج 
وفًقا  العريب  الوطن  يف  األمية  من  للتخلص 

لظروف الدول األعضاء.
وطنية  متابعة  آلية  لصياغة  عمل  ورشة   - 5 
تنفيذ  يف  التقدم  مدى  عىل  للوقوف 
بسياساتها  الذكر  سالفة  االسرتاتيجية 

وبرامجها.
اجتامع خرباء لوضع سياسات فاعلة ملحو   - 6 
أمية املرأة يف الوطن العريب، وصياغة مناذج 

تطبيقية مناسبة.

إدارات املنظمة   - 1
(الرتبية، العلوم 

والبحث 
العلمي، 

املعلومات 
واالتصال).

الدول األعضاء.  - 2
الخرباء   - 3

املتعاونون.
املنظامت   - 4
اإلقليمية 
والدولية.

بيوت الخربة   - 5
املتخصصة.
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

التقانة وتعليم   - 2 
الكبار.

مساعدة 
الدول يف 
توظيف 
إمكانات 

التقانة 
املعارصة يف 

تعليم الكبار.

العربية  الدول  تجارب  لحرص  دراسة   - 1
توظيف  يف  األجنبية  الدول  من  ومناذج 

الوسائل التقانية يف تعليم الكبار.
مناسبة  مناذج  لتصميم  خرباء  لقاء   - 2
تعليم  يف  التقانية  الوسائل  لتوظيف 

الكبار يف ضوء التجارب املعارصة.
برامج  إعداد  حول  إرشادي  دليل   - 3
ميادينها  يف  الكبار  لتعليم  تلفزيونية 

املتعددة.
اإللكرتونية   للشبكة  مرجعي  إطار  بناء   - 4
لتعليم الكبار: إطار مرجعي يفيد الدول 
يف إنشاء موقع إلكرتوين يستثمر انتشار 
التعلم  وإمكانات  التقانية  الوسائل 
دروس  بث  يف  واالنرتنت  اإللكرتوين 
مجاالت  يف  الكبار  لتعليم  ممنهجة 
املتنوعة/  الثقافة  والكتابة/  (القراءة 

العلوم املتجددة...الخ).
ورشة عمل حول السبل املمكنة لتعليم   - 5

كبار السيدات للمرأة العربية.
دليل إرشادي حول ُسبل إتاحة رشاكات   - 6
جهود  لدعم  املجتمع  مؤسسات  مع 
باألجهزة  الكبار  تعليم  مجال  يف  الدول 

التقانية املعارصة.

إدارات املنظمة   - 1
(الرتبية، 
الثقافة، 

املعلومات 
واالتصال).

الدول األعضاء.  - 2
بيوت الخربة   - 3

املتخصصة.
الخرباء   - 4

املتعاونون.
املنظامت ذات   - 5

العالقة.
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

دور مؤسسات  -1
التعليم العايل 

يف تعليم 
الكبار.

مساعدة 
مؤسسات 

التعليم العايل 
يف مجال 

تعليم الكبار.

به  -1 تقوم  ما  واقع  حول  تقوميية  دراسة 
تعليم  مجال  يف  العريب  جامعات الوطن 

الكبار.
به  -2 تقوم  ملا  دولية  مناذج  عىل  الوقوف 

لالستفادة  الكبار،  تعليم  يف  الجامعات 
العربية  الجامعات  أداء  تطوير  يف  منها 

يف هذا املجال.
ورشة عمل ملناقشة النامذج ووضع أُطر  -3

تطبيقية تستفيد منها الدول عند تبنيها 
للنامذج واألُطر.

بالجامعات؛  -4 املتخصصني  من  خرباء  لقاء 
من  الدول  مُيكن  برنامج  لصياغة 
الجامعات  طلبة  طاقات  من  االستفادة 
وإمكاناتهم يف مجال تعليم الكبار خالل 

اإلجازات.
وضع إطار لتعليم لكبار يف البؤر املتبقية  -5

داخل الدول التي قطعت شوطًا متقدًما 
يف مكافحة األمية.

الرتبية،  -6 كليات  دور  تفعيل  دراسة 
اللغة  وكليات  املجتمع،  خدمة  وكليات 
العربية، واآلداب يف ميدان تعليم الكبار.

االتصال  -7 قنوات  فتح  حول  عمل  ورشة 
بني تعليم الكبار والتعليم العايل.

تبني الجامعات لحمالت إعالمية مكثفة  -8
األمية  محو  مناسبات  يف  عملية  وبرامج 
(اليوم العاملي ملحو األمية، اليوم العريب 

ملحو األمية).

إدارة الرتبية. -1
الدول املتعاونة  -2

يف التنفيذ.
الجامعات  -3

والجهات 
املانحة.

الخرباء  -4
املتعاونون.

مؤسسات  -5
املجتمع املدين.

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 1
- 2

- 3

- 4

- 5

دور مؤسسات   - 3
التعليم العايل يف 

تعليم الكبار.
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املحور الخامس: تطوير العالقة بني اإلعالم املعارص والتعليم وتفعيلها.
هدف املحور: تحسني تعامل الناشئة مع التقانة ووسائط التواصل االجتامعي.

الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

مواجهة   - 1 
تأثريات 
اإلعالم 

بوسائله 
وإمكاناته يف 

التعليم.

مساعدة الدول 
يف  تبني برامج 
فاعلة لتحسني 

تعامل الناشئة مع 
التقانة الحديثة، 

ومع وسائط 
التواصل االجتامعي 

وتوظيفها فيام 
يفيدهم.

تطبيقي  بنموذج  تنتهي  دراسة   - 1
حول ُسبل نرش الثقافة الرقمية بني 

الناشئة.
يف  الرقمية  الثقافة  كفايات  دليل   - 2

مناهج املدرسة العربية.
العربية  الثقافة  حول  خرباء  لقاء   - 3
املعرفة  ظل  يف  املجتمع  وقيم 

الرقمية.
الحقوق  حول  إرشادي  دليل   - 4
ظل  يف  العلمية  واألمانة  الفكرية 
قوانينها  وتطوير  املعلومات  ثورة 

وأنظمتها.
التطبيقية  االستخدامات  دليل   - 5
يتم  املعارصة  التقانية  للوسائل 
مع  يتناسب  بأسلوب  إعداده 
وذوي  العام،  التعليم  مراحل 

االحتياجات الخاصة.
تشمل  هاتفية  توعوية  رسائل   - 6
توجيهات ومواقف تربوية؛ لرتشيد 
املعارصة  التقانة  استخدامات 
وتوظيفها لخدمة الثقافة العربية.

العاملية  املراجع  أحدث  ترجمة   - 7
الثقافة  مجال  يف  تفيد  التي 

الرقمية. 

إدارات املنظمة   - 1
(الرتبية، الثقافة، 
العلوم والبحث 

العلمي، املعلومات 
واالتصال، املركز 
العريب للتعريب 

والرتجمة والتأليف 
والنرش ).

الدول األعضاء.  - 2
الخرباء املتعاونون.  - 3

بيوت الخربة   - 4
املتخصصة. 
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

دور املدرسة   - 2 
يف الرتبية 
اإلعالمية.

مساعدة الدول 
يف وضع برامج 

تكفل بناء قدرات 
الطلبة وتوظيفها 

يف التعامل اإليجايب 
مع وسائل اإلعالم.

مسؤويل  بني  مشرتكة  خرباء  ندوة   - 1
والثقافة؛  اإلعالم  ومسؤويل  الرتبية 
يف  املدرسة  دور  تعزيز  لدراسة 
الرتبية اإلعالمية واستخالص آليات 

فاعلة لذلك.
الرتبية  إلدخال  إجرايئ  دليل   - 2
ومناهج  برامج  يف  اإلعالمية 
املعلمني  إعداد  مؤسسات 
ندوة  نتائج  ضوء  يف  وتدريبهم 

الخرباء.
التفكري  لتنمية  تطبيقية  مناذج   - 3
اإلعالمية  الرسائل  ملضامني  الناقد 

وتحليلها لدى الطلبة.
املناهج  ملسؤويل  عمل  ورشة   - 4
واإلرشاف واإلعالم الرتبوي بوزارات 
الرتبية؛ لصياغة أسس إعداد وثيقة 
فيام  التعاون  لتعزيز  مرجعية 
بينهم عىل النطاق العريب املشرتك، 
والتوصل لصياغة ميثاق أخالقي يف 

هذا مجال.

موقع   / إلكرتونية  نافذة  إنشاء   - 5
يستفيد  اإلعالمية  للرتبية  إلكرتوين 
منه املعلمون واملرشفون الرتبويون 
والطلبة، ومسؤولو الرتبية واإلعالم 

والثقافة.
دور  تفعيل  حول  مرجعي  إطار   - 6

املدرسة يف الرتبية اإلعالمية.
جائزة  تخصيص  حول  دراسة   - 7

املنظمة لإلعالم الرتبوي.

إدارات املنظمة   - 1
(الرتبية، الثقافة، 
العلوم والبحث 

العلمي، املعلومات 
واالتصال).

وزارات الرتبية   - 2
والثقافة واإلعالم.

الخرباء املتعاونون.  - 3
بيوت الخربة   - 4

املتخصصة.
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

توظيف  -1
إمكانات 

اإلعالم 
يف مجال 

األشخاص 
ذوي 

اإلعاقة.

مساعدة الدول يف 
توظيف إمكانات 

وأدوات الثقافة 
واإلعالم املعارص 

للعناية باألشخاص 
ذوي اإلعاقة.

استخدام  -1 لواقع  تقوميية  دراسة 
وتوظيفها  والثقافة  اإلعالم  وسائل 
يف الربامج املهتمة باألشخاص ذوي 

اإلعاقة.
ُسبل  -2 يف  لألرسة  إرشادي  دليل 

مع  والتعامل  اإلعاقة،  من  الوقاية 
الحاالت املختلفة عند حدوثها.

برامج  -3 إعداد  يف  تدريبية  دورات 
إعالمية وثقافية متكن من التعامل 
مع األبناء مبا يضمن النمو السليم 
العيوب  وتجنبهم  لقدراتهم، 
املرضية  والظواهر  الجسمية 
األرس  ومتكن  النمو،  واضطرابات 
حاالت  مع  الواعي  التعامل  من 

اإلعاقة.
يشارك  -4 تنسيقية  عمل  ورش 

مؤسسات  من  متخصصون  فيها 
والصحة  والثقافة  واإلعالم  الرتبية 
لوضع  االجتامعية؛  والشؤون 
مرجعي  إلطار  أساسية  مالمح 
عميل يتضمن التنسيق بني الربامج 
واإلعالمية  التعليمية  الرتبوية 
وبرامج  والصحية  والثقافية 
يضمن  مبا  املجتمعية؛  التوعية 
كفاية  رفع  يف  الجهود  تضافر 
ذوي  لألشخاص  املخصصة  الربامج 

اإلعاقة.
دور  -5 تفعيل  حول  إرشادي  دليل 

يف  والثقافة  اإلعالم  مؤسسات 
ذوي  لألشخاص  برامج؛  إعداد 
قدراتهم  وتنمية  ورعاينهم  اإلعاقة 

وتوظيفها لخدمة املجتمع.
إلكرتوين  -6 موقع   / إلكرتونية  نافذة 

عىل موقع املنظمة يهتم باألشخاص 
ذوي اإلعاقة وقضاياهم، ويكشف 
العربية  الدول  جهود  عن 
ومؤسساتها املتخصصة يف رعايتهم 

والعناية بشؤونهم.

إدارات املنظمة  -1
(الرتبية، الثقافة، 
العلوم والبحث 

العلمي، املعلومات 
واالتصال).

الدول األعضاء. -2
الخرباء املتعاونون. -3
املنظامت  -4

اإلقليمية والدولية 
املتخصصة.

بيوت الخربة  -5
املتخصصة. 

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 3

- 1

- 2
- 3
- 4

- 5
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املحور السادس: تفعيل دور مؤسسات املجتمع يف الرتبية.
هدف املحور: زيادة فاعلية املشاركة املجتمعية يف جهود الدول األعضاء يف ميادين عمل 

املنظمة.

الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

تحفيز مشاركة   - 1 
مؤسسات 

املجتمع يف 
متويل التعليم.

مساعدة الدول 
يف تعزيز عالقات 

الرشاكة مع 
مؤسسات املجتمع 

املدين والقطاع 
الخاص يف مجال 

برامج املنظمة.

لقاء خرباء حول ُسبل توفري فرص   - 1
املجتمع  مؤسسات  مشاركة 
برامج  لدعم  والخاص؛  األهيل 
الدول بحيث ينتهي اللقاء بخطة 

عملية مناسبة لتحقيق ذلك.
تنمية  ُسبل  حول  مرجعي  إطار   - 2
الدول  سيام  وال  الدول  موارد 
يتضمن  الخاصة  األوضاع  ذات 
مشاركة  لتحفيز  مناسبة؛  آليات 
متويل  يف  املجتمع  مؤسسات 

التعليم والثقافة والعلوم. 
الفرص  يعرض  إلكرتوين  موقع   - 3
العالقة  ل  ويفعِّ للتمويل،  املتاحة 
املجتمع  ومؤسسات  الدول  بني 

واملنظامت الداعمة.
دورة تدريبية لُسبل دعم العالقة   - 4
الرتبوية  املؤسسات  بني  التبادلية 
ناحية،  من  والعلمية  والثقافية 
املجتمعية  املؤسسات  وبني 
والقطاع الخاص من ناحية أخرى. 

إدارات املنظمة   - 1
(الرتبية، الثقافة، 
العلوم والبحث 

العلمي، 
املعلومات 

واالتصال، فريق 
الرشاكات).

اللجان الوطنية   - 2
بالدول.

بيوت الخربة   - 3
املتخصصة.
مؤسسات   - 4

املجتمع املدين.
املنظامت   - 5
الداعمة.
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

دعم التعليم   - 2 
املهني والتقني.

مساعدة الدول 
يف زيادة فعالية 

مؤسسات املجتمع 
يف دعم برامج 
التعليم املهني 

والتقني.

العاملة  باملؤسسات  تعريفي  دليل   - 1
الدول  يف  والتقني  املهني  التعليم  يف 
تقدمه  وما  أهلية)  (حكومية،  األعضاء 

من برامج وخدمات.
مؤسسات  دور  بني  مقارنة  دراسة   - 2
املهني  التعليم  يف  املدين  املجتمع 
وبني  العريب،  الوطن  بلدان  يف  والتقني 
دول  من  مجموعة  يف  يناظرها  ما 
العامل املتقدمة؛ الستنباط أبرز النامذج 
والتجارب التي ميكن االستفادة منها يف 

الوطن العريب.
مؤسسات  فيها  تشارك  خرباء  ندوة   - 3
املهني  التعليم  يف  العاملة  املجتمع 
العالقة  تفعيل  ُسبل  حول  والتقني 
واملؤسسات  الحكومية  املؤسسات  بني 
والتقني  املهني  التعليم  لدعم  األهلية؛ 
تطبيقية  مرجعية  بأسس  تنتهي 
ملؤسسات  الفاعلة  الرشاكة  لتحقيق 

املجتمع يف التعليم املهني والتقني.
مكانة  لتعزيز  تطبيقي  منوذج  بناء   - 4
مؤسسات  ومشاركة  املهني،  العمل 
التعليم  يف  الدولة  جهود  يف  املجتمع 
األسس  إىل  استناًدا  والتقني  املهني 

املرجعية التطبيقية.
التواصل  قنوات  لفتح  إرشادي  دليل   - 5
املعنية  الوزارات  بني  العملية 
ومراكز  واإلنتاج  الخدمات  ومؤسسات 

التدريب.
إرشادي  دليل  التنمية:  طريق  عىل   - 6
تعدها  إعالمية  رسائل  إعداد  بكيفية 
مواقعها  عرب  األعضاء  الدول  وتبثها 
التعليم  مكانة  لتعزيز  اإللكرتونية؛ 
املتاحة  الربامج  وعن  والتقني،  املهني 
املجتمع  مؤسسات  تقدمها  التي 
(حكومية/ أهلية) يف هذا املجال، وذلك 
بالتعاون مع الوزارات والجهات املعنية 
تستفيد  تطبيقية  مناذج  عىل  ويحتوي 
ونرش  برامجها  تنفيذ  يف  الدول  منها 

ثقافة العمل املهني والتقاين. 

إدارات املنظمة   - 1
(الرتبية، الثقافة، 
العلوم والبحث 

العلمي، 
املعلومات 
واالتصال).

الدول األعضاء.  - 2
مؤسسات   - 3

املجتمع املدين، 
والقطاع الخاص.

املنظامت   - 4
املتخصصة.
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

األرسة ودورها  -1
يف تربية أبنائها 

ورعايتهم.

مساعدة الدول 
األعضاء يف تبني 

برامج فعالة 
الستعادة دور 

األرسة يف تربية 
األبناء ورعايتهم، 
وُحسن تنشئتهم 

وتوجيههم.

مؤسسات  -1 لحرص  توثيقية  دراسة 
مجال  يف  العاملة  املجتمع 
الرعاية األرسية يف الوطن العريب، 
رعاية  يف  لها  املتميزة  والتجارب 

األمومة والطفولة.

دور  -2 تفعيل  حول  عمل  ورشة 
األرسة العربية يف تربية األبناء.

معالجة  -3 حول  إرشادية  أدلة 
يف  األرسة  تواجه  التي  املشكالت 
الشباب  األبناء (الطفولة –  تربية 

– ذوي االحتياجات الخاصة).

توثيق  -4 حول  تطبيقية  مناذج  بناء 
واألرسة؛  املدرسة  بني  العالقة 
األبناء  رعاية  يف  بدورها  لالرتقاء 
خالل مراحلهم العمرية املختلفة.

اجتامع خرباء حول إدماج الرتبية  -5
األرسية يف مناهج التعليم.

رسائل  -6 إنتاج  حول  تدريبية  دورة 
العربية  األرسة  لتوعية  إعالمية 
األبناء،  مع  التعامل  بكيفية 
التطرف  بوادر  من  وحاميتهم 

واالنحراف. 
للتواصل  -7 تفاعيل  إلكرتوين  موقع 

املشورة  وتقديم  األرسة،  مع 
أداء  يف  ملساعدتها  لها  الرتبوية 

وظائفها.

إدارات املنظمة  -1
(الرتبية، الثقافة، 
العلوم والبحث 

العلمي، 
املعلومات 
واالتصال).

الدول األعضاء. -2
بيوت الخربة  -3

املتخصصة.
 مؤسسات  -4

املجتمع 
املتخصصة. 

- 3

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 1

- 2
- 3

- 4
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املحور السابع: تحسني أداء املنظمة ورفع كفاءتها.
هدف املحور:

1. تطوير البنية املؤسسية للمنظمة وتحديث أدواتها ووسائلها 
2. تعزيز استجابة املنظمة لألزمات والكوارث يف البالد العربية.

الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

التقانة   - 1 
املعارصة 

وتوظيفها يف 
عمل املنظمة.

إحداث نقلة 
نوعية يف 

عمل املنظمة 
باستخدام 

التقانة وشبكة 
املعلومات 

الدولية.

توظيف  لواقع  تقوميية  دراسة   - 1
عملها  يف  املعارصة  للتقانة  املنظمة 

تنتهي بخطة مقرتحة للتفعيل. 
عىل  املنظمة  بوابة   / موقع  تطوير   - 2

شبكة املعلومات الدولية.
املنظمة  ملنسويب  تدريبية  دورات   - 3

حول توظيف التقانة يف أعاملها.
برنامج إلكرتوين فاعل؛ لتوثيق العالقة   - 4

بني املنظمة والدول األعضاء.
فيه  يتم  د:  املوحَّ اإللكرتوين  األرشيف   - 5

توثيق كافة أنشطة املنظمة.
الهدف  إلكرتوين  موقع  معنا:  أنت    - 6
مع  والرتابط  التواصل  تحقيق  منه 
الوطن  خارج  العربية  الجاليات 

العريب، ونرش الثقافة العربية بينهم.
املنظمة  ملوظفي  تدريبية  دورة   - 7
عىل  الوطنية  اللجان  يف  والعاملني 

برنامج إدارة املرشوعات.
عىل  اإللكرتوين  للنرش  موقع  تطوير   - 8

شبكة املعلومات الدولية.

إدارات املنظمة   - 1
(الرتبية، الثقافة، 
العلوم والبحث 

العلمي، 
املعلومات 
واالتصال) 

واملراكز الخارجية.
الدول األعضاء.  - 2

بيوت الخربة   - 3
املتخصصة.
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

إدارة األزمات   - 2 
يف املنظمة.

متكني املنظمة 
من مواجهة 

األزمات 
الطارئة التي 

قد تتعرض لها 
وتعيقها عن 
أداء رسالتها 

وتحقيق 
أهدافها، 

وتنفيذ خططها 
يف ميادين 

العمل العريب 
املشرتك.

بها  مرت  التي  األزمات  لرصد  دراسة   1-
املنظمة، واألزمات املحتملة التي قد 

تواجهها.
املتوقعة  باألزمات  إجرايئ  عمل  دليل   - 2
يف عمل املنظمة، ووضع سيناريوهات 

للتعامل معها.
مديرو  فيها  يشارك  عمل  ورشة   - 3
للمنظمة؛  التابعة  واملراكز  اإلدارات 
اإلجرايئ  العمل  دليل  لتدارس 
باألزمات ووضع آليات وبدائل تجسد 

التعامل معها.
الوطنية  اللجان  ألمناء  تدريبية  دورة   - 4
يف الدول حول ُسبل تفعيل دورها يف 

مواجهة األزمات الطارئة.

لربامج  بديلة  متويل  خطط  صياغة   - 5
األزمات  وقت  ومرشوعاتها  املنظمة 
يف  تنفيذها  استمرارية  تضمن 
مع  املنظمة  تعقدها  رشاكات  ظل 
واملنظامت  املجتمع  مؤسسات 

واملؤسسات املهتمة.
إدارة  يف  شامل  مرجعي  إطار  إعداد   - 6
واللجان  املنظمة  يفيد  األزمات 

الوطنية يف الدول األعضاء.

إدارات املنظمة   - 1
(الرتبية، الثقافة، 
العلوم والبحث 

العلمي، 
املعلومات 
واالتصال) 

واملراكز الخارجية.
الدول األعضاء.  - 2

الجهات الداعمة.  - 3
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

مرصد األلكسو -1

توفري املعلومات 
والبيانات الالزمة 
يف مجاالت عمل 

املنظمة:  الرتبوية 
والثقافية والعلمية 

والتقانية ورصد 
التطورات والتحوالت 

الجارية فيها، 
ونرش التقارير 

والبحوث والدراسات 
االسترشافية  

والتجارب العربية 
الناجحة، وتعزيز 

التنسيق بني الدول 
العربية لتطوير 
نظمها الرتبوية 

والثقافية والعلمية 
والتقانية؛ مبا 

ميّكنها من مواجهة 
التحديات التي 

تواجه الوطن العريب.

إنشاء مرصد األلكسو وتطويره بحيث  -1
املنظمة،  عمل  مجاالت  بكافة  يُعنى 
مرصد  من  نواة  أساس  عىل  وذلك 

الرتبية.  
إنشاء قواعد البيانات لتشمل مختلف  -2

مجاالت عمل املنظمة.
مجاالت  -3 يف  تدريبية  دورات  تنفيذ 

عمل املرصد. 
الدورية،  -4 اإلحصائية  التقارير  إعداد 

االسترشافية،  والدراسات  والبحوث 
والتجارب العربية الناجحة ونرشها. 

توثيق كافة برامج املنظمة وأنشطتها  -5
ونرشها.

إدارات املنظمة  -1
(الرتبية، الثقافة، 
العلوم والبحث 

العلمي، 
املعلومات 
واالتصال) 

واملراكز 
الخارجية.

املراصد الوطنية. -2
وزارات الرتبية  -3

والتعليم العايل.
املؤسسات  -4

اإلقليمية 
والدولية.

الخرباء  -5
املتعاونون.

- 3

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 1

- 2
- 3

- 4

- 5
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

الدول ذات  -2
األوضاع 
الخاصة.

تقديم العون 
للدول ذات 

األوضاع 
الخاصة 

ومساعدتها 
عىل تنمية 

مواردها 
البرشية 
يف مجال 
اختصاص 
املنظمة.

دراسات الجدوى. -1
تتطلبها  -2 التي  والبحوث  الدراسات 

طبيعة االحتياجات.
الدورات التدريبية وورش العمل. -3

إدارات املنظمة  -1
وبخاصة إدارة 

الرتبية.
الدول األعضاء  -2

واللجان الوطنية.
املنظامت املانحة  -3

واملمولة.

إدارة األزمات  -3
والكوارث 
املفاجئة 
بالدول 
العربية.

تقديم املعونة 
الفنية العاجلة 
للدول األعضاء 

التي متر 
بكوارث أو 

أزمات مفاجئة.

وتحديد  -1 املوقف  تقدير  دارسات 
االحتياجات العاجلة.

تقديم العون الفني واملايل املمكن. -2
تتطلبها  -3 التي  املتخصصة  الدراسات 

طبيعة االحتياجات.

جامعة الدول  -1
العربية.

إدارات املنظمة  -2
واملراكز الخارجية 

ذات الصلة. 
الدول األعضاء  -3

واللجان الوطنية.
الهيئات املعنية  -4

باإلغاثة يف الدول.
املؤسسات  -5

املجتمعية 
الداعمة. 

- 1

- 2
- 3

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 1
- 2

- 3

- 1

- 2

- 3
الدول ذات   - 4

األوضاع 
الخاصة.

إدارة األزمات   - 5
والكوارث 

املفاجئة بالدول 
العربية.
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املحور الثامن: رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانة.
هدف املحور: تطوير سياسات وبرامج الدول األعضاء وتكثيف جهودها يف زيادة فاعلية 

العلوم والبحث العلمي والتقانة.

الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

 1 -  دور العلوم 
والبحث 

العلمي يف 
تنمية املجتمع 

العريب.

مساعدة الجامعات 
ومؤسسات 

البحث العلمي 
يف الدول األعضاء 

يف تنفيذ برامج 
فاعلة؛ لتوظيف 

العلوم والتقانات 
والبحوث العلمية 
يف تنمية املجتمع 

وحل مشكالته.

املتخصصة  املنتديات  تنظيم   - 1
للتنسيق والتعاون بني املؤسسات 
املعنية بالعلوم والبحث العلمي 

يف الوطن العريب.
الطاقات  استخدامات  تفعيل   - 2

املتجددة ومكافحة التصحر.
وبرامج  عمل  ورش  تنظيم   - 3
يف  العاملني  كفاءة  لرفع  تدريبية 

املؤسسات العلمية.
والدراسات  البحوث  إجراء   - 4
املجتمع  تنمية  يف  املتخصصة 

العريب.
البيئة  تنمية  مفاهيم  إدماج   - 5
مناهج  يف  عليها  والحفاظ 

التعليم.
الشبكات  بني  الصلة  توثيق   - 6
(املياه،  يف  املتخصصة  العربية 

الكوارث، البيئة،... الخ).
ومنح  العلمي،  االبتكار  تشجيع   - 7
جوائز األلكسو لالبتكار العلمي.

جامعة الدول   - 1
العربية، ومنظامت 

العمل العريب 
املشرتك.

الدول األعضاء.  - 2
الهيئات   - 3

واملؤسسات 
واللجان العربية 

واإلقليمية 
والدولية 

املتخصصة.
إدارات املنظمة   - 4

(الرتبية، الثقافة، 
العلوم والبحث 

العلمي، املعلومات 
واالتصال) واملراكز 

الخارجية ومراكزها 
الخارجية.

الخرباء والعلامء   - 5
املتعاونون. 

تطوير   - 2 
سياسات 

البحث العلمي 
ومجاالته.

مساعدة الدول 
يف بناء القدرات 

البرشية ورفع 
كفايات املعنيني 
برسم السياسات 

والتخطيط للبحث 
العلمي وتطوير 

مجاالته.

عمل  وورش  ومنتديات  مؤمترات   - 1 
البحث  سياسات  تطوير  حول 

العلمي.
التنسيق لدعم مؤسسات البحث   - 2 
تبادل  وتشجيع  العربية،  العلمي 
بني  والطالب  والباحثني  األساتذة 

الجامعات.
البحوث  مراكز  دور  تفعيل   - 3 
البحث  تطوير  يف  والجامعات 

العلمي. 

إدارات املنظمة   - 1 
(الرتبية/ العلوم 

والبحث العلمي).
الدول األعضاء.  - 2 

املؤسسات املعنية   - 3 
بالعلوم والبحث 

العلمي.
املنظامت الداعمة   - 4 

واملانحة.
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الجهة املسؤولة عن أنشطة الربنامجهدف الربنامجاسم الربنامج
الربنامج

التعليم   - 3 
والدراسات 

العليا 
والبحوث.

تزويد الدول 
العربية 

باملتخصصني يف 
مجال البحوث 

والدراسات 
االسرتاتيجية.

الدراسات والبحوث االسرتاتيجية.  - 1
بالبحوث  توثيقي  إصدار   - 2

والدراسات والرسائل العلمية.
ندوات علمية متخصصة ملناقشة   - 3
البحوث  نتائج  توظيف  وسائل 

والدراسات.
ألولويات  اسرتشادي  دليل   - 4
الوطن  يف  والدراسات  البحوث 

العريب. 

إدارات املنظمة   - 1
(الرتبية، الثقافة، 

معهد البحوث 
والدراسات 

العربية).
الدول األعضاء.   - 2

بناء القدرات   - 4 
العربية يف 
استخدام 
التقانات 
الحديثة 
وتطوير 
املحتوى 

الرقمي العريب.

توفري آليات فاعلة 
لزيادة كفاءة 

استخدام التقانة 
املعارصة، إلنتاج 
املحتوى الرقمي 
العريب وتطويره.

ورش عمل متخصصة.  - 1 
قدرات  لتنمية  تدريبية  دورات   - 2 
اإلدارية  والقيادات  املتعلمني 
املعارصة  التقانات  استخدام  يف 
للوصول إىل املعلومات وتوظيفها.

إنشاء املكتبة الرقمية والتطبيقات   - 3 
اإللكرتونية. 

إدارات املنظمة   - 1
(الرتبية، الثقافة، 
العلوم والبحث 

العلمي، املعلومات 
واالتصال).

الدول األعضاء.  - 2
بيوت الخربة   - 3

املتخصصة.
الخرباء املتعاونون.  - 4

املنظامت   - 5
والجهات املانحة. 
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لجنة إعداد خطة املنظمة
لألعوام 2017 -  2022

رئيس املجلس التنفيذي وعضو املجلس عن جمهورية  مرص العربية-  املهندس صفوت سامل - 
رئيسـًا

الدكتور محمد - 
العمـران 

نائب رئيس املجلس التنفيذي وعضو املجلس التنفيذي عن اململكة - 
العربية السعودية                                                       عضًوا

األستاذ نارص - 
الرواحـي

عضو املجلس التنفيذي عن سلطنة ُعمــان                        عضًوا- 

األستاذة فاطمة - 
الطرهوين

عضو املجلس التنفيذي عن الجمهورية التونسية (سابقا)      عضًوا- 

األستاذ الهاشمي - 
العرضاوي

التونسية (سابقا)   عضًوا-  عضو املجلس التنفيذي عن الجمهورية  

عضو املجلس التنفيذي عن دولة الكويت                         عضًوا- األستاذ فهد الغيـص- 
الدكتور عبد الحفيظ - 

الدباغ 
عضو املجلس عن اململكة املغربية                                  عضًوا- 

الدكتور يحيى - 
الصايـدي 

مدير أول بإدارة الرتبية – ممثل اإلدارة العامة                   عضًوا- 

األستاذ حسني عيل - 
اليزيدي

أمني املجلس التنفيذي واملؤمتر العام                        أمني اللجنة- 


