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لتدريب  إليسيسكو  ا مج  برنا ختتام  ا في  يشارك  لعام  ا لمدير  ا معالي 
مجال  في  ة  صغير مشاريع  تطوير  و ء  نشا إ كيفية  على  ب  لشبا ا

واالبتكار لوجيا  لتكنو ا

العربي  المغرب  التحاد  العام  لألمين  رة  زيا دي  يؤ م  لعا ا لمدير  ا معالي 
ط با لر با

والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمي  العامل  منظمة  مقر  شهد   

فعالية   )2022 نوفمرب   28( اإلثنني  يوم  الرباط  يف  )إيسيسكو( 

إنشاء  كيفية  عىل  الشباب  لتدريب  اإليسيسكو  برنامج  اختتام 

وتطوير مشاريع صغرية يف مجال التكنولوجيا واالبتكار بحضور 

رفيع املستوى من مسؤولني دوليني ووزراء والعديد من الخرباء 

يف مجال تطوير املقاوالت الصغرى لفائدة الشباب. 

تال الجلسة االفتتاحية، حديث حول أهمية دعم الشباب املقاول 

والتفكري يف التحديات التي تواجهها الرشكات الناشئة ساهم فيه 

بتبادل الرأي كل من الدكتور سامل بن محمد املالك املدير العام لإليسيسكو والدكتور يونس السكوري وزير اإلدماج االقتصادي 

العام لأللكسو، والدكتور مختار أحمد، رئيس لجنة  املدير  الدكتور محمد ولد أعمر،  ، و  الصغرى والشغل والكفاءات  واملقاولة 

التعليم العايل بجمهورية باكستان، وأدارها السيد بايربس التونتاس، رئيس املنتدى العاملي للمستثمرين. 

استقبل األمني العام التحاد املغرب العريب األستاذ الدكتور الطيب 

البكوش يوم اإلثنني )28 نوفمرب 2022( معايل األستاذ الدكتور 

محمد ولد أعمر ، املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة 

والعلوم والوفد املرافق له.

واملشاريع  الربامج  مبختلف  التعريف  االجتامع  هذا  خالل  وتّم 

ذات الصلة بالرتبية والثقافة واللغة العربية وحفظ الرتاث؛ ووقع 

االتفاق عىل مراجعة بنود االتفاقية التي تربط األلكسو باألمانة 

العامة وتحديثها.

حرض هذا االجتامع عن األمانة العامة السيدة بسمة السوداين مديرة الديوان والشؤون السياسية واإلعالم والسيد محمد محمود 

الشيخ املختار مدير التنمية البرشية، وعن األلكسو الدكتور عبد الفتاح الحجمري مدير مكتب تنسيق التعريب والسيد عبد الهادي 

الغامري منسق الربامج بإدارة الثقافة باأللكسو.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=454485080183353&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUrsBKR4N6lGG-jV0uuVB-nUbqcP0eu7HTPg9QGaFYWaFJcuIFcZiz8gAz7gssYhT6J1wSGSo4dFmIkJ3zqVrtYPvPzJMHEqc2CL2XFQAl-uadYDh11Z8UZXIS8BOvJ60KLX3KrUpZSH_1aKVMahCGF2AmCcILp1-QqOE4p9BnJfJEdzH0fJse_t7aTostxZxo&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=454481796850348&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVPcIWXy5ufbYvpvvlGuC98Tli2E523Rk-I_H0Q6De6yxL8B46sIuPivUbshAKfhb9Xa8zN93hNEKZRhlq8EVgne5Y3bwKgft533XY_XE_JHcI2qt8u0pxAUpw-4b-isqVnjWkPG1htlNsI1Ad5wnyv8JWQssSeHOnM_R9ohCiisjTAOsA0o5qbZ6BbuEw4edM&__tn__=EH-R
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اللجنة  لمقر  ة  زيار دي  يؤ لكسو  لأل لعام  ا لمدير  ا معالي 
لعلوم وا والثقافة  للتربية  لمغربية  ا لوطنية  ا

ديمية  كا أ سرّ  أمين  مع  يجتمع  لعام  ا لمدير  ا معالي 
لمغربية ا المملكة 

للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  معايل  زيارة  تتواصل 

للمملكة  أعمر  ولد  محمد  الدكتور  االستاذ  والعلوم  والثقافة 

املغربية حيث قام الجمعة 25 نوفمرب 2022 بزيارة ملقر اللجنة 

الدكتور  األستاذ  اللجنة  أمني  مع  واالجتامع  املغربية  الوطنية 

جامل الدين العلوة.

التعاون  أوجه  الطرفان  فيها  استعرض  مناسبة  اللقاء  وكان 

والتعليم  الرتبية  قضايا  حول  اآلراء  بتبادل  املتواصل  والتنسيق 

والشبكات املنتسبة لأللكسو. وباملناسبة، أشاد معايل املدير العام 

الوطنية  اللّجنَة  تجمع  التي  والرشاكة  التّعاون  عالقات  بتميّز 

من  مّكنت  والتي  باملنظّمِة  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املغربية 

تنفيذ العديد من األنشطة مع املؤّسسات الرتبوية باململكة املغربية ووفّرت لها اللجنة املغربية كلَّ سبل النجاح. بدوره مثّن سعادة 

األستاذ الدكتور جامل الدين العلوة األمني العام للجنة الوطنية املغربية للرتبية والعلوم والثقافة مستوى التعاون والرشاكة مع 

املنظمة يف عديد املناسبات. وأكد دعم اململكة املغربية ملسرية األلكسو ورؤيتها املستقبلية تربويا وثقافيا وعلميا.

للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  معايل  زيارة  تتواصل 

والثقافة والعلوم أ.د محمد ولد أعمر للمملكة املغربية بزيارة 

ألكادميية اململكة املغربية واالجتامع مع أمني رسّها األستاذ عبد 

التعاون  مجاالت  بحث  عىل  اللقاء  وتركز  الحجمري،  الجليل 

وتعزيز الرشاكة بني املنظمة وأكادميية اململكة املغربية، وتبادل 

ندوة  لعقد  واالستعداد  املستقبلية،  التعاون  آفاق  حول  الرأي 

دولية حول اللغة العربية. 

مثّن سعادة أمني رّس أكادميية اململكة املغربية هذه الزيارة التي 

املستقبلية،  وبرامجها  املنظمة  رسالة  عىل  االطالع  من  مكنته 

ومواصلة مسريتها لتحقيق أهدافها يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم، مؤكًدا دعم أكادميية اململكة ملسرية األلكسو ولربامجها 

املواكبة ملختلف قضايا التّمكني العلمي والثقايف وفق قيم العرص ومتطلبات التنمية املستدامة.   حرض اللقاء أمني اللجنة الوطنية 

املغربية األستاذ جامل الدين العلوة، والدكتور عبد الفتاح الحجمري مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط، واألستاذ البشري تامر 

املدير التنفيذي ألكادميية اململكة املغربية، وعبد الهادي لغامري منسق برامج بإدارة الثقافة باأللكسو. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=452501183715076&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWoI-ffFu3C8QsD0989bVwH2KDWK2A9pM9RxRwpTb94qtnKS2BXq87GhgZLNNUctaUry-eEksakMLWFtnUHNfXrJ-zcY6WIjZXsXa8oiqgYuh_xiivmkDePAQF7cq-845lIhv1PBn5BugpeTUyf1XDPtB_BwiWbqa8Wl1igz8y--68b8Ozg7p_ymeXvS6RPGM0&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=454523463512848&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXk8hTtGoKkDA6GiEPwhur-VwEha_OyZK_5yCP6XVazrTWtwAnJFmPYtgBRjWnOqcn9DmcVhG2t0o8OYUvHkT1_m-1vCQth9G0j7KeNZtbfh14csqtu9hSKVswfaw10CKVTtUt_2rxNmUHYrVd1nBLAK-Pi5Iv8XNudAWV2-m7-bRwfcKjGk5Kwf-jfdJ3qE3s&__tn__=EH-R
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التقى معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ›ألكسو‹ يوم الجمعة 25 

نوفمرب 2022، معايل الدكتور سامل بن محمد املالك ؛ املدير العام ملنظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(، 

وكان اللقاء مناسبة لتبادل اآلراء حول سبل تعزيز التعاون الثقايف والعلمي بني املنظمتني ووضع تصور عميل من أجل تنفيذ 

الدول األعضاء يف  يتناسب واحتياجات  الرتبية والشباب ومبا  املتعلقة مبجال  برامج ذات االهتامم املشرتك، السيام  العديد من 

املنظمتني.

وذكّر معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر؛ يف السياق ذاته ببعض املشاريع التي تنفذها األلكسو يف مجاالت الرتبية والثقافة 

والعلوم ومخرجات عدد من املؤمترات الوزارية التي ترشف االلكسو عىل إعدادها وتنظيمها.

إثر ذلك، قام األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر ؛ ومرافقيه بزيارة املعرض واملتحف الدويل للسرية النبوية والحضارة اإلسالمية 

الذي ينظم مبقر اإليسيسكو، أين قدمت للوفد رشوحات وافية ملا يتضمنه املعرض من أقسام.

والثقافة، والدكتور عبد  والعلوم  للرتبية  املغربية  الوطنية  للجنة  العام  األمني  العلوة،  الدين  الدكتور جامل  اللقاء بحضور  وتم 

الفتاح الحجمري، مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط، والدكتور عبد اإلله بنعرفة، نائب املدير العام لإليسيسكو.

معالي المدير العام لأللكسو يقوم بزيارة لمقر اإليسيسكو 
بالمملكة المغربية

https://www.facebook.com/photo/?fbid=452297760402085&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVTXF2ymBU2zHWloyRUhXnHmWIyfrCHVRbeO15FvsZLsgeDPbXk-iRcIXDuR54wX5EMTaqVRyg3pW67wAWWLiVihw0n6KFm-sPjsGaIiTnlvxb570qE2p8u3_xhOWCXT811QbAH4Kc1v7eqagLjkHrRp5x7Hm_XhBFlr-B7kzbmBG9ukXtvMznyHVsG0cWfgAQ&__tn__=EH-R
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يواصل معايل املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم »ألكسو« األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر زيارته للمملكة 

باململكة  الصغرى والشغل والكفاءات  السكوري وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة  التقى معايل األستاذ يونس  املغربية حيث 

املغربية وذلك الجمعة 25 نوفمرب 2022.

وكان اللقاء فرصة الستعراض أوجه التعاون بني األلكسو والوزارة فيام يتصل بقطاع التكوين املهني والتوجهات املرتبطة به ذات 

الصلة باملناهج والتوجيه واإلدماج االقتصادي وسوق الشغل وخلق املقاوالت والتعلّم مدى الحياة. 

كام كان اللقاء مناسبة عرّف فيها معايل املدير العام لأللكسو بعمل املنظمة وإداراتها ومراكزها الخارجية مشددا عىل األهمية 

املرجعية  األطر  وتوفري  املكونني  تكوين  برامج  من  توفره  ما  خالل  من  املهني  والتكوين  والتعليم  الرتبية  لقضايا  توليها  التي 

املوحدة يف هذا القطاع االقتصادي الحيوي.

وأشار اىل أن املنظمة تقوم بالتفكري يف إيجاد الروابط بني املدرسة والتكوين املهني وتسمية كل املسارات املهنية املمكنة التي 

تحتاجها اقتصادات دولنا العربية.

الدين  األستاذ جامل  والعلوم  والثقافة  للرتبية  املغربية  الوطنية  اللجنة  وأمني  الوزير  للسيد  األقربون  املعاونون  اللقاء  وحرض 

العلوة ومدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط الدكتور عبد الفتاح الحجمري والسيد عبد الهادي لغامري منسق برامج بإدارة 

باأللكسو. الثقافة 

لقاء بين معالي المدير العام لأللكسو ووزير اإلدماج االقتصادي 
والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بالمملكة المغربية

https://www.facebook.com/photo/?fbid=452292400402621&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZV1nGT2ARkistxAJ2jF31Kd8boq6lq472TN1PTcA3a_dWa1n-0qeSto7HekJC_CYuNQDBIYY57h8oMYYlv4OaKt-Ts2uoxCnIJ8uyoDW0XLEMvAIFg5jKEj79km3p75SG0rFAyyYwBSIHkISgv1lG-5vEyQ5QNoK2KKaQKueArh2eT4nc-hZMs5cDyG89eb_gs&__tn__=EH-R
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موقع  و باط  لر ا متاحف  يزور  لأللكسو  م  لعا ا لمدير  ا معالي 
األثري شالة 

يف إطار زيارته للمملكة املغربية، وعىل هامش انعقاد االجتامع 

الذي  العربية  للثقافة  الشاملة  الخطة  حول  املستوى  رفيع 

الحضارات  لتحالف  العاملي  واملنتدى  الرباط،  مدينة  احتضنته 

العام  املدير  معايل  قام  فاس؛  مبدينة  املنعقد  املتحدة  لألمم 

بزيارة ملتحف محمد السادس للفن الحديث واملعارص وهو من 

املتاحف األربعة عرش التي تضمها املؤسسة الوطنية للمتاحف، 

ويأوي  والدويل،  املغريب  واملعارص  الحديث  الفن  أعامل  ويقدم 

أعامال ملا يزيد عن 200 فنان مغريب.

كام قام معاليه بزيارة ملتحف التاريخ والحضارات وهو متحف 

تاريخ  يقدم  املايض،  القرن  من  العرشينيات  يف  أحدث  لآلثار 

املغرب مند فرتات ما قبل التاريخ حتى الفرتة اإلسالمية بواسطة 

الحجري  العرص  أدوات  القديم،  اإلنسان  )أدوات  مختلفة  قطع 

الحديث، كتابات ليبية وبربرية، مجموعات رومانية برونزية ومرمرية، وقطع خزفية إسالمية، كام يتوفر املتحف عىل أشهر التحف 

الربونزية خاصة رأس امللك جوبا الثاين ورأس كاطون .

وخالل هذه الزيارة قدمت ملعاليه رشوح وتعريفات خاصة مبحتويات هذه املتاحف النادرة واالستثنائية. 

ويرجع  األثري  شالة  ملوقع  بزيارة  العام  املدير  معايل  قام  كام 

تاريخه إىل القرن السادس قبل الحقبة العامة، تقع عىل الضفة 

مرينية  منطقة جنائزية  ويتكون من  رقراق  أيب  لنهر  الجنوبية 

عىل أطالل رومانية وفينيقية، وكله محصن بجدران موحدية، 

 1284 سنة  يعقوب  يوسف  أبو  املريني  السلطان  اتخذ  وقد 

م من املوقع مقربة لدفن ملوك وأعيان بني مرين. ويف القرن 

الرابع عرش امليالدي أحيط املوقع بسور خاميس األضالع مدعم 

زخرفة  وأجملها  أكربها  بوابات  وثالث  مربعا  برجا  بعرشين 

لرباط  املوحدي  للسور  املقابل  للموقع  الرئييس  الباب  وعامرة 

الفتح، أما داخل املوقع فقد تم تشييد أربع مجموعات معامرية 

مستقلة ومتكاملة تجسد كلها أهمية ومكانة مقربة شالة عىل 

العهد املريني.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=451195563845638&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXouWtWpFPx8VBbfWrIpF0_UKEtb-75SKDg5liNqFjRgBYE1O5reAPvqa_Lrq1674qTrLxiChM2vhBbmt2yZiBH-UcTc7SYha003S1937gCKGrSUjc3BhhvSydi-EfhtMWBoZclsiL4-sC-LnYASgMle4QoDE_vrEfENBrlIGKjxmVMBgc_ru45JiZ1_fw-PdY&__tn__=EH-R
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الثالثاء  ، يوم  العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم »ألكسو«  شارك معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، املدير 

22 نوفمرب 2022 ،مبدينة فاس  باململكة املغربية؛  يف املنتدى العاملي التاسع ملنظمة األمم املتحدة لتحالف الحضارات والذي 

بينها  من  بارزة  وذلك مبشاركة شخصيات  والحضارات،  والثقافات  املجتمعات  مختلف  بني  والتعاون  الحوار  تعزيز  إىل  يهدف 

األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش.

وألقى معايل املدير العام كلمة خالل باملناسبة أكّد فيها أّن التّعليم أداة فّعالة لرتسيخ قيم التسامح والتضامن اإلنساين والعيش 

املشرتك والرتبية عىل املواطنة العاملية.

وأضاف أن »هذا ما دعانا إىل إيالء تصميم املناهج يف مجال التنشئة االجتامعية مكانة خاصة، بالتأكيد عىل تضمني املقّررات 

الدراسية مقاربات موضوعية وسليمة حول الحضارات اإلنسانية مبختلف مكوناتها، كام أكّد معاليه بأن الثقافة مدخل أسايس 

لتنمية الوعي بتحالف الحضارات، باعتبار دورها يف صياغة عالقة اإلنسان بالكون، ومبا تنتجه من مضامني إبداعية من شأنها 

التأثري يف السلوك اليومي للناس.

وقال معاليه يف السياق ذاته أنه متاشيا مع هذا التوجه، أطلقت األلكسو عددا من الربامج واألنشطة املوجهة للطّفل، واحتضنت 

عّدة لقاءات وندوات اهتمت بالتسامح وحوار الحضارات والتضامن الدويل، وانفتحت يف نطاق تواصلها مع الثقافات األخرى .

وأبرز معاليه أن املنظّمة عملت كذلك عىل تفعيل حركة الرتجمة العلمية واألدبية من اللغات األوروبية إىل العربية، من منطلق 

توثيق الصالت العلمية والثقافية بني الوطن العريب وبقية الفضاءات الثقافية.   

الدوام،  له  أن يكتب  الحضارات ال ميكن  التحالف بني  أن  أعمر، عىل  الدكتور محمد ولد  األستاذ  أكدد معايل  من جهة أخرى 

الحكومات  بني  متبادلة  والتزامات  الدولية،  القيم  من  قناعات مشرتكة  قام عىل  إذا  إالّ  الثقايف،  التنوع  الحفاظ عىل  سياق  يف 

املشرتكة  اهتامماتنا  إقليمية يف مجاالت  انطالقا من رشاكات  البرشية،  املجموعة  تجاه  والثقافية،  الفكرية  والنخب  واملنظاّمت 

تتجاوز الحدود الجغرافية وتربط بني فضاءات ثقافية مختلفة.

وقيادات  ودبلوماسيون  وبرملانيون  وزراء  بينها  من  املستوى  رفيعة  التي تحرضها شخصيات  العاملية،  التظاهرة  وتتوخى هذه 

دينية، تعزيز الحوار والتعاون بني مختلف املجتمعات والثقافات والحضارات ومد الجسور من أجل توحيد الشعوب.

المدير العام لأللكسو يشارك في المنتدى العالمي 
لتحالف الحضارات لألمم المتحدة بالمملكة المغربية

https://www.facebook.com/photo/?fbid=449770357321492&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUmBlOCO9w5mgMX0IjO55u-iy2cQ3YMUm__D97NtZvAysZT2BMrSBsvXlIMVBuFizSKUfBPRS6KYSEryToE3-SechC6OezespOXVixKA-duZxx6non-8CAQY3f1jsymUnbyzwr_Nau9KwqVE4NupQtqJkzqeiFIZ3RHXFd9GMeXHGoqGQtBsRpuUgozbsLQLDc&__tn__=EH-R
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انطلقت يوم االثنني 21 نوفمرب 2022 بالعاصمة املغربية الرباط، أشغال لقاء رفيع املستوى للتعريف بالخطة الشاملة املحدثة 

باململكة  والتواصل  والثقافة  الشباب  ووزارة  )ألكسو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  من  ببادرة  العربية،  للثقافة 

املغربية.

ويف كلمة معايل املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، أكّد عىل أن الخطة 

بالدول  الثقافية  التنمية  التزامات  تنفيذ  يف  تسهم  أن  ميكن  شاملة  اسرتشادية  وثيقة  تشكل  املحدثة  العربية  للثقافة  الشاملة 

العربية وتدعيم عملية متكاملة لرسم سياسات االندماج االجتامعي والتنمية املستدامة، باالستناد إىل تأثري وقوة الثقافة، ووضع 

خطط تعتمد عىل الثقافة من أجل تحقيق الرفاه والسلم االجتامعي يف املنطقة العربية.

الثقافية، وتربز وتعزز  وأضاف معاليه أن هذه الوثيقة تعترب إثراء للمشاركة العربية يف التفكري العاملي املتجدد يف السياسات 

السياسات  تطوير  أهمية  عىل  أيضا  تؤكد  أنها  إىل  مشريا  اإلنسانية،  الثقافة  مستقبل  صياغة  يف  العربية  الثقافة  ومكانة  دور 

الثقافية بالدول العربية، وربطها بالشواغل املصريية خاصة قضايا السلم واألمن والتنمية.

وأبرز يف هذا الصدد أن مراحل إعداد الخطة الشاملة للثقافة العربية التي استمرت سنة كاملة، شكلت فرصة عملت خاللها 

املنظمة وفريق الخرباء عىل إرشاك الدول العربية يف تفكري متجدد يف السياسات الثقافية ملعالجة التحديات وتحديد األولويات 

العاجلة واملستقبلية من أجل صياغة قطاع ثقايف عريب أكرث قوة وفاعلية.

وشّدد معايل األستاذ الدكتور ولد أعمر، أن هذه الخطة عملت أيضا عىل توسيع نطاق السياسات الثقافية لتشمل القضايا األكرث 

تأثريا يف حياة الناس، مضيفا أن األمر يتعلق ب«نهج يرتكز بالكامل عىل السياسات العامة وآفاق التنمية املستدامة ويتامىش 

مع خطة منظمة األلكسو لتعزيز التبادل الحر لألفكار واملعارف وتشجيع التعاون بني البلدان العربية وتوظيف قوة الثقافة

األلكسو ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية 
تعقدان »االجتماع رفيع المستوى حول الخطة الشاملة للثقافة 

العربية«
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التحديات املشرتكة«. ملواجهة 

نيابة عنه خالل  تليت  بنسعيد، يف كلمة  املهدي  السيد محمد  املغريب،  الشباب والثقافة والتواصل  أكّد معايل وزير  من جهته 

اللغوي  التعّدد  الشاملة ويف ترسيم  التنمية  أولويات  الثقافة ضمن  أّن املغرب قطع أشواطا هامة يف وضع  اللقاء،  افتتاح هذا 

التنموي  النموذج  أسايس ضمن  كمحور  الثقايف  املكون  إدراج  اململكة حرصت عىل  أّن  مربزا  املغربية،  للهوية  الثقايف  والتنوع 

الجديد.

باالعتامد  العربية،  للثقافة  الشاملة  الخطة  مراجعة  )ألكسو( حول  منظمة  أعدتها  التي  املرجعية  الوثيقة  بقيمة  الوزير  ونّوه 

الجاللة  التي تبذلها اململكة تحت قيادة صاحب  الجهود  الوثيقة تتقاطع مع  أّن هذه  عىل خربة عربية رفيعة املستوى، مربزا 

امللك محمد السادس.

الضوء  السايحي،  الدكتورة سعاد  العربية،  الدول  لجامعة  العامة  باألمانة  الحضارات  الثقافة وحوار  من جهتها، سلطت مديرة 

والتالقي  للتسامح  منوذجية  ووجهة  والثقايف  املعريف  للتنوع  »مركزا  صار  الذي  املغرب  به  يضطلع  الذي  الريادي  الدور  عىل 

والعيش املشرتك واالنفتاح عىل ثقافات العامل«، ما جعل من اململكة »منبتا للمبادرات الراهنة يف حقل استثامر التنمية الثقايف 

التنمية املستدامة«. ضمن منظومة 

وأضافت السايحي أن املتغريات التي يتسم بها املشهد الثقايف العاملي فرضت إعادة النظر يف الخطة الشاملة للثقافة العربية 

ومراجعة توجهاتها االسرتاتيجية، يف أفق إعادة بناء العمل الثقايف العريب املشرتك.

من جانبه، أبرز األمني العام للجنة الوطنية املغربية للرتبية والعلوم والثقافة، الدكتور جامل الدين العلوة، أهمية هذا اللقاء، 

بناء  يف  الرئيسية  الدعامات  إحدى  باعتباره  الثقايف  باملكون  للنهوض  والدولية  اإلقليمية  الجهود  تعزيز  يف  يساهم  باعتباره 

املجتمعات الحديثة، مضيفا أن الثقافة تضطلع بدور مهم يف النهوض باملجتمعات باعتبارها املحدد الرئييس الذي يوجه مجهود 

والتطوير. التنمية 

الهام  الدور  الزغبي،  الدكتور سعد بن محمد  العربية،  الخليج  التعاون لدول  الثقافة والرتاث مبجلس  إدارة  أبرز مدير  بدوره، 

بني  الرشاكات  وتفعيل  الجهود  تظافر  إىل  داعيا  والبيئية،  واالجتامعية  االقتصادية  املستدامة  التنمية  أبعاد  تحقيق  يف  للثقافة 

املنظامت من أجل تحقيق األهداف العربية املشرتكة.

العربية،  للثقافة  الشاملة املحدثة  بالخطة  للتعريف  ليومني، يسعى  الذي متتد أشغاله  اللقاء رفيع املستوى،  يشار إىل أن هذا 

التي تم إقرارها يف مؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية بالوطن العريب بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة 19-

20 ديسمرب 2021.

واملحاور  التأليفي  التقرير  »تقديم  قبيل  متنوعة من  تتناول مواضيع  أربع جلسات عمل  العلمي  اللقاء  برنامج هذا  ويتضمن 

الثقافية والحكامة يف ظل التحديات الراهنة، والثورة  الكربى وأهداف الخطة الشاملة للثقافة العربية )املحدثة(، والسياسات 

الرقمية والصناعات اإلبداعية.

الثقايف  العمل  و«متويل  الحداثة«،  مسار  يف  االنخراط  ومقتضيات  واملوروث  »الهوية  مواضيع  اللقاء  هذا  جلسات  تتناول  كام 

وتنويع مصادره«، وعرض املشاريع املقرتحة ضمن الخطة الشاملة املحدثة للثقافة العربية، وبحث رشاكات علمية بني الدول 

العربية.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=449230537375474&set=pcb.449230884042106&__cft__[0]=AZVB96TaNx_Hj9VNu6cMrR654-RssDJ-arzMIlu5i95LV7Wu9erayJAPM1lcAlba6Yac6RULZNoEl8ECi2FYGJpBQ92INulkFgeXTl_k97TRV6gFRUBhKe4BhLo8E2_bGJTVTtkE7bK9Sj7DvGDQlaw7xDj4nPW-OVkTSDm85FaZQ8ymefrHVVyze3jVFOYQmYQ&__tn__=*bH-R
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االلكسو  ض  معر يزور  لتونسية  ا لجمهورية  ا رئيس  فخامة 
لمنظم  ا  » فن و حي  وتراث  مشتركة  ذاكرة  الخط  »فنون 

بجربة نكفونية  لفر ا القمة  بمناسبة 

قام فخامة رئيس الجمهورية التونسية األستاذ قيس سعيد، الذي 

كان مرفوقا مبعايل األستاذة الدكتورة حياة قطاط، وزيرة الشؤون 

الثقافية، بزيارة معرض:«فنون الخط ذاكرة مشرتكة وتراث حي 

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  تنظمه  الذي  وفن«، 

»ألكسو«  مبناسبة إنعقاد القمة الفرنكفونية مبدينة جربة.

وكانت فعاليات هذا املعرض املنظم بالتعاون مع وزارة الشؤون 

الثقافية بالجمهورية التونسية قد انطلقت صبيحة يوم األحد 13 

نوفمرب 2022 بجزيرة جربة.

أصيل،  السيدة حواء  رفقة  الثقافية  الشؤون  وزيرة  قطاط،  الدكتورة حياة  األستاذة  معايل  التظاهرة  انطالق  اشارة  أعطت  حيث 

مديرة مكتب شامل أفريقيا ملنظمة الدولية للفرنكوفونية وبحضور السلك الدبلومايس املعتمد لدى الجمهورية التونسية وعدد 

من أصحاب املعايل وزراء الدول املشاركة يف القمة، وسعادة األستاذ الدكتور مراد محمودي، أمني املجلس التنفيذي واملؤمتر العام، 

القائم، بأعامل مدير إدارة الثقافة باأللكسو، ممثال ملعايل املدير العام لأللكسو األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر إىل جانب فريق 

ادارة الثقافة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=447160204249174&set=pcb.447160264249168&__cft__[0]=AZUeyZKwdXcMhrSHK9bahIVYwW1Efi_zGiduvm2QtZt_ac3S8suWwLz5y66JdcbnQ3SrBSnop5-Kyh4QjQnvMnh9Tma-fC0DzlfSPCEHGGxHy_7tpnTBviwgBRYq2XEdyI2L86yC7QTRpu27p71dlqbkOrQGrcYJsfzxmwW9Qj_z3uuKdnTG4tMnewFnKsyzvNQ&__tn__=*bH-R
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 31 ال  الدورة  أعمال  في  يشارك  لأللكسو  العام  المدير 

بالجزائر العربية  القمة  مستوى  على  الجامعة  لمجلس 

لاللكسو العام  المدير  يستقبل  الكويت  دولة  سفير 

العام  املدير  أعمر  ولد  محمد  الدكتور  األستاذ  معايل  شارك 

أعامل  يف  ›ألكسو‹  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة 

نوفمرب  )أول  الثالثاء  يوم  أعاملها  انطلقت  التي  العربية  القمة 

العاصمة  بالجزائر  الحادية والثالثني  العادية  2022( يف دورتها 

الجمهورية  رئيس  تبون  املجيد  عبد  الرئيس  فخامة  برئاسة 

الجزائرية الدميقراطية الشعبية. ويشارك يف فعاليات القمة التي 

تتواصل عىل مدى يومني زعامء الدول والقادة العرب.

استقبل سعادة األستاذ منصور خالد العمر ؛ سفري دولة الكويت 

لدى الجمهورية التونسية يوم الخميس 10 نوفمرب 2022 مبقر 

العام  املدير  أعمر؛  ولد  محمد  الدكتور  األستاذ  معايل  السفارة 

للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ›ألكسو‹.

سفريا  بتعيينه  السفري  سعادة  معاليه  هنأ  اللقاء  بداية  ويف 

والنجاح يف  التوفيق  له  متمنيا  بتونس  الكويت  لدولة  معتمدا 

مهامه الدبلوماسية.

وخالل اللقاء قدم معاليه نبذة عن املنظمة وعن أنشطتها وبرامجها املستقبلية واالستعداد الطالق الرشيحة األوىل من خطة العمل 

املستقبلية 2023- 2028.

كام مثن املدير العام لأللكسو مسرية التعاون املميز مع دولة الكويت عن طريق اللجنة الوطنية الكويتية للرتبية والثقافة والعلوم؛ 

من خالل املشاركات يف األنشطة التي تنفذها االلكسو يف الدول العربية أو يف الكويت تعزيزا للعمل العريب املشرتك. 

من جهته توجه سعادة السفري بالشكر ملعايل املدير العام عىل هذه الزيارة التي تسمح بالتعرف عىل املنظمة وعىل دورها يف 

مجاالت اختصاصها مشيدا مبا تحقق من انجازات لضامن تكوين جيل عريب متعلم مدرك ملصريه من خالل توفري فرص التعليم 

للجميع؛ ابتداء من مرحلة الطفولة املبكرة يف التعليم )التعليم ما قبل املدريس(. 

ويف هذا اإلطار أكد الطرفان عىل رضورة تعزيز التعاون بني املنظمة ودولة الكويت واالستفادة من بيت العرب وتحقيق الغايات 

واألهداف املشرتكة املأمولة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=434873748811153&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUEirqnN7xqgoWFOpNShxTADT9_tmjlzuj50d1bVUg3-2ZmVnvRb147S3gb1dqCbGwcqm5rfUIVlFQ6R1ecIQ7Wu8V3GGrqQUMg42dwsKNph1d844lKtZQMrbZIL2fNxHOWdT-lEG4RzEQgokkyVaoDb2ke5JRx4NbosygUjrQWRqoJz6wHgnMQ-WZrdfdlxWI&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=441208948177633&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZX-yCP13h19i590LCE7wVAH4-FMvm2dvscX3co7TAp2x26__WCorF4e6vZa-WDOsgjXy7B06O4zmsjOHCWAylJxlf0jKUeyuiu6yiHgwkYPpElLDRJKUND6O19IY_CfMI1lWQJSYcjUfW0ewz6GhnJHzRDTVCZ2d4fblG-RGbs1gdOB0ocOIfx6xYxvkFcQAm0&__tn__=EH-R
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األلكسو تهنئ الجمهورية الجزائرية الديمقرلطية 
الشعبية  بذكرى اندالع الثورة

تهنئة بمناسبة احتفال  دولة فلسطين بعيد االستقالل

األلكسو تهنئ سلطنة عمان بعيدها الوطني

الثامنة  بالذكرى  الشعبية  الدميقراطية  الجزائرية  الجمهورية  احتفال  مبناسبة 

والستني الندالع الثورة التحريرية، يوم 01 نوفمرب 1954، يتقّدم األستاذ الدكتور 

بأحّر  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام  املدير  أعَمر،  محمد ولد 

الحكومة والشعب  الرئيس عبد املجيد تبون وإىل  التهاين والتربيكات إىل فخامة 

الجزائري األيّب، راجيًا من الله العيل القدير أن يُديم عليهم موفور الصحة والعافية، 

وأن ينعم عىل الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية مبزيد من التطور والنامء واالزدهار.

الرابعة والثالثني إلعالن استقاللها،  بالذكرى  اليوم  مبناسبة احتفال دولة فلسطني 

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

والثقافة والعلوم، بأحّر التهاين والتربيكات إىل فخامة الرئيس محمود عباس وأعضاء 

الحكومة والشعب الفلسطيني األيّب، راجني من الله العيل القدير أن يُديم عليهم 

موفور الّصحة والعافية، وأن ينَعم عىل دولة فلسطني باألمن والسالم واالزدهار.

الثاين  الوطني  بعيدها   2022 نوفمرب   18 يوم  عامن  سلطنة  احتفال  مبناسبة 

والخمسني، يتقّدم معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعَمر، املديـر العام للمنظمة 

السلطان  جاللة  إىل  والتربيكات  التهاين  بأحّر  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية 

هيثم بن طارق آل سعيد، وإىل الحكومة والشعب العامين األيّب. راجني من الله 

العيل القدير أن يُديم عليهم موفور الصحة والهناء، وأن ينعم عىل سلطنة عامن 

مبزيد  من التقدم والنامء واالزدهار.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=434123285552866&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUPy77i4-px9sPPxZwBDJ8JuMYb2qfEA2SpYMm07t4KKRGtT-jpMorcuVtuyjcy_GEvrjbQxAOFuf6trc-SqHpglexjE2uYDMKS5l9RvEFkOwtPRdJWvwL8T9ith1S-q-HT6pJ-bdZARVC2uMVoT8ymWmy2MEj338Y2aaZa-odDkXtKILtferDkI10pCpSwvIQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=444618774503317&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWvqk_1VGlliDUFQ_c_uuHRBcQySSg4QoyJlWpb0aFZNd05eRNU4U9ibNXpNskRyvj31YhXtG0o1jYg56rBW3RqCxuTK1eeQxDfjqj1BagxuRAoEBRhrB4ocmN_9cksRcHZTTCoOs7AOi9pDclHmHC6xUyg_lL_vrj51rDVDkowhkKddpQMX5r-hdlfZW_bYvs&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=446976367600891&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZW7JabBzF0-HfWZJonXxy1NG5bpMp6JCfVUJzr7Q83q88yi0-UXZAwaJ8BajF8zDrHolR_EwcKk711Y3DVrvWgYIlZIU3WWh6a6WhGqjNKEJmVBdWdkUyAPbA-X6oohdgN-y57EhKywV9LzfdIl3zh7LyooTcsCAMt2YLyB1AhglaSVlhvMwkKvHkApn5HzQ1A&__tn__=EH-R
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األلكسو تهنئ المملكة المغربية بعيد االستقالل

األلكسو تهنئ الجمهورية اللبنانية بعيد استقاللها

األلكسو تهنئ الجمهورية اإلسالمية الموريتانية بعيد 
استقاللها الواحد والستين

مبناسبة احتفال اململكة املغربية يوم 18 نوفمرب 2022، بعيد استقاللها السابع 

للمنظمة  العام  املدير  أعَمر،  ولد  محمد  الدكتور  األستاذ  معايل  يتقّدم  والستنّي، 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم، بأحّر التهاين والتربيكات إىل جاللة امللك محمد 

السادس وإىل الحكومة والشعب املغريب األيّب، راجيا من الله العيل القدير أن يُديم 

عليهم موفور الصحة والعافية، وأن ينعم عىل اململكة املغربية باملزيد من التقدم 

والنامء واالزدهار.

الثاين والعرشين من  اليوم،  استقاللها  بعيد  اللبنانية  الجمهورية  احتفال  مبناسبة 

شهر نوفمرب 2022، يتقّدم األستاذ الدكتور محمد ولد أعَمر، املدير العام للمنظمة 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم بأحّر التهاين والتربيكات إىل  الجمهورية اللبنانية، 

رئيسا  وحكومة وشعبا،  راجيا من الله العيل القدير أن يُديم عليها موفور الصحة 

والعافية، وأن ينعم عليها مبزيد من التقدم والنامء واالزدهار.

بعيد   2022 نوفمرب   28 يوم  املوريتانية  اإلسالمية  الجمهورية  احتفال  مبناسبة 

استقاللها الواحد والستنّي، يتقّدم معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعَمر، املدير 

إىل  والتربيكات  التهاين  بأحّر  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  العام 

فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواين، وإىل الحكومة والشعب املوريتاين األيب، 

راجني من الله العيل القدير أن يُديم عليهم موفور الصحة والعافية وأن ينعم عىل 

الجمهورية اإلسالمية املوريتانية باملزيد من التقدم والنامء واالزدهار.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=446979380933923&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXjhlrljHEMoUhkD7cxTtUQKAoxC-n3pK0N7yiIzJFBApkHCB7lGh-K-ciz7-8jS8G3FK7VpBYL71zvq77qsSpAM6wyZJI3Hney9pXcVJqlT44hWHsW5uwsqh2nGsl0ZuLfAerJ4caiQM_VTyx_2W5whvLf3MY7w2RQziWSF6Y8u9mieFHkFOVJY9y00t9GDmc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=449557787342749&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVJnDqiO6CNmxaMB2t5QvtoqRNzLjSpY94cm8jS7eCoXPMF9Mk0bFCxUO5QmyoltHDtPcdDEjZ8fl0DjXln1l2GvzLDraJ0KUGrcs33z4bzTHvXzkzZSScEzxtOUIKAIJW7a9GOb4F4lkCzWoshKCv0367Y3WCbpOdlEGZT4cM8tEfQFvxlXc7wmA_oMV2CHlg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=453165926981935&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWcfqwBkUYV_WIXJp9hXtB4UBA1H16IpoVWmYpLYii6RwBLhJk6gvu0zSNT8NxclrETvrI_7TqUKW5B6h19rOJeU3PeMIKIi34uGt9KF6c8xZ-mNXCAHEinKnCuNSBYh-jRbdc59JZoRUPrASsJOZqGC9Rmz6aLr7kml_fKcUjgSJWbB7r7Aau05OXYzjGig64&__tn__=EH-R
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بيان األلكسو بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني

الدويل  اليوم  الدولية،  اليوم 29 نوفمرب 2022، مع مكونات املجموعة  )ألكسو(  للرتبية والثقافة والعلوم  العربية  املنظمة  تحيي 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي دعت الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1977 إىل تخليده يف 29 نوفمرب/ ترشين الثاين من 

كل عام، يف ذكرى اعتامدها قرار تقسيم فلسطني عام 1947.

وتحرص األلكسو عىل إحياء اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني سنويا تأكيدا عىل مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة 

إىل األمة العربية. 

املستقلة  دولته  يف  املرشوعة  حقوقه  الحصول عىل  أجل  من  النضال  ومواصلته  الفلسطيني  الشعب  األلكسو صمود  تحيي  كام 

وعاصمتها القدس الرشيف

وتؤكد األلكسو بهذه املناسبة أن املجتمع الدويل مطالب بتحمل مسؤولياته األخالقية والقانونية واإلنسانية، بشكل فردي وجامعي، 

تجاه الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه املرشوعة غري القابلة للترصف، ويستعيد جميع أراضيه املحتلة.

ويف هذا اإلطار تؤكد األلكسو أنها ستعزز جهودها عىل كافة املستويات لدعم دولة فلسطني يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم 

ومواصلة العمل مع اليونسكو من أجل املحافظة عىل صون الرتاث الفلسطيني وتسجيله يف قامئة الرتاث العاملي والتصدي العتداءات 

سلطات االحتالل اإلرسائييل عىل معامله وخاصة يف القدس الرشيف.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=455158490116012&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUzyt11PO0lNuUwllU3GN2QWp07d0CRlcJFRmjhlpx0R-nuIp2caqjKWzPRiHqhdIYeYIpLGrZwPO0qaPQLNkJhLXHH52t9WiDG3920pZ3P4JxWEZL5xkWiZPRHQPzO4ky3UuP-JpW5Ajg2f4T8KvEJ5q_tfvivFAsNsgQX_UEMbvHHmazhOVCMCqWr-EwxXz4&__tn__=EH-R
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بيان األلكسو في يوم الطالب العالمي 17 نوفمبر 2022

العربية      املنظمة  وتشارك  للطالب،  العاملي  اليوم  إلقرار  والسبعون  السادسة  الذكرى  اليوم  تحّل 

للرتبية والثقافة والعلوم عددا من دول العامل يف إحياء هذا اليوم تكرميا للطالب يف كل مراحل 

الدراسة وتحفيزا لهم عىل مزيد بذل الجهد للتحصيل العلمي والتقدم يف مدارج املعارف.

وتغتنم األلكسو هذه املناسبة للتنويه مبا تبذله الدول العربية من جهود من أجل إتاحة التعليم 

املنصف والشامل للناشئة من كل الفئات واألعامر، مبا ترصده من موارد إلحداث البنية التحتية 

التعليمية، وإعداد املعلّمني، وتعزيز فرص التعلّم للجميع، وقد بلغت هذه املخصصات يف جّل 

الدول العربية ما يربو عن 3,4 باملائة من الناتج املحيل االجاميل، وتفوق هذه النسبة حسب تقديرات البنك الدويل يف بعض الدول 

العربية 6 باملائة، وهي من أرفع النسب يف العامل، ما أتاح التوّسع يف الطاقة االستيعابية للمؤسسات التعليمية، إذ تفيد إحصاءات 

مرصد األلكسو، الذي يتوىل جمع البيانات ومعالجتها حول أوضاع الرتبية والثقافة والعلوم يف الدول العربية، إىل أن إجاميل عدد 

إناث، وبلغ إجاميل عدد  24,2 مليون  2020، منهم  50,7 مليون، سنة  بــــ  يقّدر  العربية  بالدول  االبتدائية  باملرحلة  الطالب 

الطالب بالتعليم اإلعدادي 21,6 مليون، يف السنة ذاتها، منهم 10,2 مليون إناث، وارتفع مجموع الطالب بالدول العربية باملرحلة 

الثانوية 13 مليون، منهم 6,4 مليون إناث، أما يف التعليم العايل فبلغ عدد الطالب 11,9 مليون منهم 6,1 مليون إناث. 

وإن يف إقبال ماليني الطالب عىل مختلف املدارس واملعاهد والجامعات لدليال قاطعا عىل قيمة الرهان الرتبوي والعلمي والثقايف 

الذي أقدمت عليه الدول العربية. وإذ تشيد األلكسو مبا يبذله الطالب العرب من جهود للتدرج يف سلم املعرفة، فإنها تؤكد عىل 

التعليمية يف تنشئة األجيال الصاعدة نشأة سليمة تقوم عىل توفري كل الظروف املادية  مسؤولية كل األطراف املعنية بالعملية 

واملعنوية التي تكفل حقها يف التعليم الجيّد واملنصف.

إن طالب اليوم هو ليس طالب األمس، وطالب اليوم هو مسؤول الغد، لذلك وجب إعداد الطالب للمستقبل وفق قيم العرص، 

وتكوين القوى املنتجة القادرة عىل اإليفاء مبتطلبات التنمية املستدامة، وفق رؤية جامعة تهدف إىل بناء شخصية الطالب بصورة 

متوازنة، وتنمية قدراته الذهنية والسلوكية، وتدريبه عىل تحّمل املسؤولية، واستلهام أفضل القيم من حب للعمل وتعلّق بالواجب 

حتى يسلك الطالب منذ حداثة عهده باملدرسة مسلك االعتامد عىل النفس والبناء الذايت.

وإميانا من األلكسو بأن الطالب كيان متكامل، فقد جعلت من التمكني العلمي والثقايف للطالب محورا قارا يف برامجها وأنشطتها 

الرتبية  نظم  بتطوير  تتصل  املرشوعات  من  جملة   2028-2023 املستقبلية  عملها  أدرجت يف خطة  واملنظورة، حيث  الراهنة 

والتعليم والتدريب، من أبرزها تعليم مهارات الحياة واملستقبل، والرتبية عىل املواطنة، وتعزيز تعليم العلوم األساسية ) الرياضيات 

والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة واألرض(، والتكنولوجيا والهندسة، وتطوير تعليم الفنون وتعلّمها، والرتبية عىل الخيال واإلبداع؛ 

أوملبياد  األلكسو من مسابقات عربية عىل غرار  تنظّمه  ما  الجامعية، هذا إىل جانب  البدنية والرياضة  الرتبية  تعزيز  فضال عن 

الرياضيات العريب، واملسابقة العربية أللعاب املنطق والرياضيات، واألسبوع العريب للربمجة، فضال عن أوملبياد تعزيز قدرات الطفل 

العريب يف منهجيات البحث العلمي .  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=445647017733826&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXTrZWyYGO-SWHThSWUmMVPTNGzsH0uz1_4lcHdluc7ZuE__UfM5Ya_okLS3afk0Xijb_Ay1CUOeZ3MBwFeDKm9leJ55L4P4x6DufyKfkLMG4yKk5S34AhvZnUTi9gyyvEONh1AW-xOqrPVfefQBIimQoxU8adffgnWbp67MVesLM4VcYAMXuu9BS9e6X2N21Y&__tn__=EH-R
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جائزة ابن خلدون-سنغور للترجمة تمنح للكاتب والفيلسوف 
الفرنسي جان باتيست بروني-

    يف إطار مرشوع جائزة ابن خلدون-سنغور للرتجمة يف األدب والعلوم اإلنسانية، وضمن فعاليات القرية الفرنكوفونية التي تُنظم 

يف إطار القمة الفرنكوفونية مبدينة جربة - بالجمهورية التونسية، تُعلن كل من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واملنظمة 

الدولية للفرنكوفونية عن الفائز بالجائزة يف دورتها الخامسة عرشة )15( 2022.

 Jean لألستاذ  الفرنسية،  اللغة  إىل  العربية  اللغة  من  كتاب  لرتجمة  الجائزة  إسناد  التحكيم  لجنة  أعضاء  قرر  املداوالت،  فبعد 

Averroès )Ibn Rochd( L’Intellect-Compendium du livre De l’âme :جان باتيست بروين« بعنوان« Baptiste Brenet

الرفيعة من عربية ابن رشد  اللغة املقارن( وفن الرتجمة  الفيلولوجي )علم  الفلسفية، والتبحر  تجمع هذه الرتجمة بني املعرفة 

الوسيطة إىل الفرنسية الدقيقة وامليسورة القراءة حتى يف عرصنا الحارض. ونظرا لدراسته العميقة ألعامل ابن رشد، َخّصص له املرتجم 

منذ سنة 2002 أكرث من ثالثني مقاال باإلضافة إىل سبعة كتب منشورة، دون اعتبار ما يضاهيها من املقاالت والكتب التي هي 

بصدد النرش أو قيد اإلكامل، فقد وضع كل معرفته يف إنجاز هذه الرتجمة لنص رشدي غري معروف حتى من جمهور املتفلسفني:

Mukhtassar kitab al nafs : al qawlou fi al quwwah al-natiqahمخترص كتاب النفس : القول يف القوة الناطقة

)Compendium du livre De l’âme :Le chapitre sur la puissance rationnelle(

 1972 يف  ُولد  الرسبون،  بجامعة  العربية  باللغة  الفلسفة  يُدرس  دكتور  أستاذ   Jean - Baptiste Brenet بروين  باتيست  جان 

مبرسيليا، مرتجم للعريب والالتيني. إضافة إىل عمله الجامعي فهو مهتم بكتابة أعامل تُعنى بالفكر الفلسفي يف العصور الوسطى، 

وهو مشارك يف مجموعة »ترجمة فلسفات القرون الوسطى« ملكتبة Vrin. وهو عضو للمجلس العلمي باملعهد الفرنيس لعلوم 

اإلسالم. من آخر إصداراته »ماذا يعني أن نُفكر: عريب والتيني« عن »بايو«- باريس 2022.

وللتذكري فإن جائزة ابن خلدون-سنغور هي جائزة تُعنى بالرتجمة من وإىل اللغتني العربية والفرنسية، يف األدب والعلوم واإلنسانية 

واالجتامعية، أُحدثت يف 2007 مبوجب اتفاق تعاون مع املنظمة الدولية للفرنكوفونية. فاز بها أهم وأبرز املرتجمني واألدباء
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والفالسفة يف الفضاءين العريب والفرنكفوين. تتمثل الجائزة يف مبلغ مايل قدره 10000 أورو مُينح مناصفة بني منظمة االلكسو 

ومنظمة الفرنكوفونية.

وسينظم حفل تسليم الجائزة بالنسبة لهذه الدورة، يوم 12 ديسمرب 2022 مبقر املنظمة الدولية للفرنكوفونية بباريس.

أعضاء لجنة تحكيم الجائزة:

أ.د. فائزة القاسم: )فرنسا( رئيس اللجنة، أستاذ فخري باملدرسة العليا للمرتجمني باريس.	 

أ.د بسام بركة: )لبنان( عضو اللجنة، أستاذ جامعي، األمني العام األسبق التحاد املرتجمني العرب.	 

أ.د محمد محجوب: )تونس( عضو اللجنة: أستاذ الفلسفة التأويلية، املدير العام األسبق ملعهد تونس للرتجمة.	 

أ.د زهيدة درويش جبور: )لبنان( عضو اللجنة: أستاذة األدب الفرنيس، األمني العام األسبق للجنة الوطنية اللبنانية للرتبية 	 

والعلم والثقافة.

أ.د هناء صبحي: )العراق( عضو اللجنة: مرتجمة وأستاذة األدب الفرنيس بجامعة الرسبون بباريس.	 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=446287817669746&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXFkp0Gd4pr2EaYrtWgkQ3ldUY1L0wBQd5qWWVaCnJC1e7ysMoVJ6j3IBhWKD1_Bi_IG-IYW848x6MuBC3cMe2-sCX2a82OsIOoiCHdzfQGCIQPFVcnJQak3hKqh4uZeo1xj3_Cnbn3Am5kfP2vUvBoSjb15tdwhxXAAdE9qP6JDqVO4Kd5I7mSwFndwDZaH1I&__tn__=EH-R
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األلكسو تختتم الدورة التدريبية حــول: »االرتقاء بكفايات 
المدرسين على استخدام التقـانات الحديثة في التعليم« 

لألطر التربوية في الجمهورية اليمنية

»االرتقاء      حول  التدريبية  الدورة  )األلكسو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  عقدت 

بكفايات املدرسني عىل استخدام التقـانات الحديثة يف التعليم«، من 06 إىل 22 نوفمرب 2022، 

عرب تقنية االتصال املريئ، وتأيت ضمن الربنامج التدريبي الرابع من مبادراتها »مسارات للتّدريب«،

وشمل الربنامج التدريبي الجانبني النظري والتطبيقي، لهدف تحسني أداء معلمي التعليم العام  

عىل مستوى استخدام التقانات الحديثة يف العملية التعليمية، وتأصيل الثقافة املعلوماتية لدى 

األرسة الرتبوية يف املدارس، 

ومتحورت موضوعات الدورة حول:

- تكنولوجيا التعليم، ماهيتها ومفهومها وتطورها وفوائدها.

- التعليم اإللكرتوين، مفهومه وخصائصه وأنواعه، وآليات توظيفه.

- األدوات املهنية للمعلم يف العرص الرقمي، التحوالت والتعددية يف أدوار املعلم.

- التطبيقات الرتبوية ألدوات الجيل الثّاين.

– الثقافة املعلوماتية.

وشارك يف الدورة )13( متدرباً، من مختلف اإلدارات الرتبوية ومركز البحوث الرتبوية، وتعد هذه الدورة التدريبية تعزيزا للربامج 

التدريبية السابقة ذات العالقة، لرفع قدرات األطر الرتبوية يف الدول العربية لغرض متكينها من الكفايات الالزمة واملهارات األساسية 

من أجل القيام بعمليات التطوير وتحقيق األثر املنشود، ومتكني املشاركني من االستفادة القصوى مام عرض عليهم من معارف 

وخربات؛ وقام بتأطري الدورة الخبري الدكتور عاطف القضومي، وقام بتنسيق ومتابعة أعاملها املهندس خلف العقله، منسق الربنامج 

التدريبي والخبري باأللكسو.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=449768837321644&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXL_wCtton9PI-Lzk9ff0OFqThk1D2IiiinQOwqPh5V9UMEVyoHrd-hCmJdi58aTb1GHZvQPL1g-NbU2fXOziKqDm62WMuasCAzIRTJtRcyWbeA83i-5wndvXWzX9yv6KeUpuOkqlNY_fUMVGCMFhs7pIefA2AxBxDHMba7B4bpnY_V8lIteexEieTMCHQucNY&__tn__=EH-R


17
أنشطة 

اإلدارات الفنية
 والمراكز الخارجية



Nنشرة األلكسو واللجان الوطنية العربية O V E M B E R  2 0 2 224

األردنية   اململكة  بعامن،  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  الرتبية  إدارة  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  تعقد 

الهاشمية، دورة تدريبية حول »دور املدرسة يف الوقاية من حوادث السري ومخاطرالطريق«، وذلك خالل الفرتة 21 – 23 نوفمرب 

.2022

املدير  معايل  تحيات  فنقل  باملنظمة،  الرتبية  إدارة  مدير  إسكندر،  رامي  الدكتور  الكلمة سعادة  تناول  االفتتاحية  الجلسة  ويف 

العام للمنظّمة، األستاذ الدكتور محّمد ولد أعمر، إىل معايل وزير الرتبية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، مؤكًّدا عىل رضورة 

مواصلة تنظيم مثل هذه الورشات التدريبية ملا لها من فائدة يف إكساب املعرفة ونقلها إىل املتدربني. كام أكّد معايل املدير العام 

عىل مواصلة التعاون مع اململكة األردنية الهاشمية لتحقيق األهداف املرجوة، تعزيزا للعمل العريب املشرتك.

بالدور  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  األردنية  الوطنية  اللجنة  رّس  أمني  عقاب،  أيوب  ابتسام  األستاذة  أشادت سعادة  ومن جهتها 

الرئييس الذي يلعبه املعلّم يف التأثري إيجابيا عىل سلوك الطالّب يف حرم املدرسة وخارجها. 

تربية

األلكسو تشرف على دورة تدريبية حول السالمة المرورية في 
المملكة األردنية الهاشمية

https://www.facebook.com/photo/?fbid=449550147343513&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUpuTdOfRbafTF2wRtLkIGhqHgR6yS-36KisKD8QHrqDsqE-fQGyFNzDAmcOp9dMjCVAT59U1vcyoupQTHgtFV_VAfkMUWOWCcjihVv1vra7Z3B8ocFBNggD9B42ZSQwpU7zQCLacNJfX4tzVjXmvTWMJDpwsGJyADlolQ4i9EkZeyYDZ9A3LvgGOzt79CD-I8&__tn__=EH-R
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ثقافة

المملكة العربية السعودية تستضيف اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة 

العربية يوم 5 ديسمبر 2022 ، والدورة )23( لمؤتمر الوزراء 

المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي

العربية للرتبية والثقافة  تستعد املنظمة 

اللجنة  اجتامع  لعقد  )األلكسو(  والعلوم 

ديسمرب   5 يوم  العربية  للثقافة  الدامئة 

الوزراء  ملؤمتر   )23( والدورة   ،2022

املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن 

ديسمرب  و8(   7( يومي  بالرياض  العريب 

اململكة  من  كرمية  وباستضافة   ،2022

العربية السعودية.

جدير بالذكر، أن املؤمتر سينظر يف العديد 

من البنود تتعلق اساسا باعتامد توصيات 

اللجنة الدامئة للثقافة العربية، سواء تلك 

الصادرة يف اجتامعها الذي انعقد مبدينة 

التونسية يومي )27  سوسة بالجمهورية 

و 28( يونيو 2022، او تلك التي ستصدر 

يف اجتامعها القادم بالرياض املقرر يوم 5 ديسمرب 2022.

وهي التوصيات التي تتعلق اساسا مبتابعة ما تم تنفيذه بشأن قرارات الدورة )22( ملؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية 

التي انعقدت بديب باستضافة كرمية من دولة اإلمارات العربية املتحدة نهاية سنة 2021 إضافة للعديد من امللفات األخرى التي 

ستنظر فيها اللجنة. 

اما البند الثاين، فيتمثل اساسا يف املوضوع الرئيس الذي اقرتحته اململكة العربية السعردية تحت عنوان :الثقافة واملستقبل األخرض.   

هذا، باإلضافة  ملا قد يستجد من أعامل.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=455465773418617&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVDf8MEjoE1Gcd6IRxY609FnAb3_qrY0Cg7F01RKpJ3LiDqHMA7eIBY8InlYbd4WDWegICnnV2bZDIBFWnXBQ2WH4NHI2160EWz84PfXlKknOEFkOJ8OsVrDnriYvoz481iMQgQQJkBDibXbCx_6Q8WFUqeY1CBibk2fSilJ5NfBt2R3QRzbbtzu0hj0byt84E&__tn__=EH-R
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الحكومية  للجنة  الـ)17(  الدورة  أشغال  املغربية(،  )اململكة  بالرباط   2022 نوفمرب   28 املوافق  اإلثنني  يوم  صباح  انطلقت، 

الدولية التابعة لليونسكو لصون الرتاث الثقايف غري املادي، والتي تنظم يف الفرتة املمتدة بني 28 نوفمرب إىل 3 ديسمرب 2022.

العام  الكاتب  القاها  الله  السادس حفظه  امللك محمد  الجاللة  للمشاركني من صاحب  االفتتاح كلمة سامية  حيث شهد حفل 

للحكومة باإلضافة اىل كلمة معايل الدكتورة أودري ازوالي املدير ة العامة لليونسكو. 

يأيت عقد هذه الدورة بشكل حضوري هذا العام، بعدما جرى عقد الدورتني السابقتني لسنتي )2020 و2021( عن بعد، بسبب 

تداعيات جائحة كورونا. كام تعترب هذه الدورة حدث دويل تعنى بالرتاث غري املادي لإلنسانية التي تحتضنها الرباط باعتبارها 

الثقافة اإلفريقية. عاصمة 

الحكومية  غري  واملنظامت  األطراف  الدول  ممثلو  حرضها  التي  السنوي،  االجتامع  هذا  املغربية  اململكة  ترأست  وقد  هذا، 

لدى  املغربية  للمملكة  الدائم  املمثل  السفري،  سعادة  وذلك يف شخص  العامل،  أنحاء  جميع  من  وهيئات  الثقافية  واملؤسسات 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، األستاذ سمري الدهر.

علام، أنه خالل هذه الدورة السابعة عرشة، ستكون اللجنة الحكومية املؤلفة من )24( ممثال منتخبا من بني )180( دولة طرفا 

يف اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي، عىل موعد مع أسبوع حافل باألنشطة. حيث ستدرس )56( طلب إدراج. ويتعلق 

األمر بـ )46( طلبا لإلدراج يف القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي لإلنسانية، وأربع طلبات لإلدراج يف قامئة الرتاث الثقايف 

غري املادي الذي يحتاج إىل صون عاجل، وخمس مقرتحات لإلدراج يف سجل املامرسات الجيدة للحفاظ عىل الرتاث، إىل جانب

ثقافة

األلكسو تشارك في اجتماع اللجنة الدولية الحكومية لصون 
التراث الثقافي غير المادي لليونسكو
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العنارص  حالة  عن  التقارير  من  وسلسلة  مالوي،  دولة  من  املقدم  الدولية  املالية  املساعدة  طلب  أيضا  اللجنة  ستدرس  ذلك 

املدرجة سابقا.

الصدفة.  وليد  ليس  الكبرية  التظاهرة  هذه  الستضافة  املغربية  اململكة  اختيار  فإن  اليونسكو،  ملنظمة  وفقا  أنه  بالذكر،  جدير 

إمنا من منطلق ان اململكة املغربية “لعبت دورا فاعال يف اعتامد اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي لعام 2003، حتى قبل 

املصادقة عليها، حيث شاركت بفعالية يف صياغة االتفاقية قبل اعتامدها”.

وباإلضافة إىل ذلك، أشارت املنظمة األممية إىل أن اململكة املغربية يضم اثني عرش عنرصا مدرجا يف قوائم اتفاقية 2003، مربزة 

أنه من بني هذه العنارص االثني عرش، توجد اململكة املغربية ضمن ثالثة ملفات متعددة الجنسيات التي تضم عددا مهام من 

البلدان يف املنطقة: 

»نخيل التمر: املعارف، املهارات، التقاليد واملامرسات«،

»الخط العريب: املعارف واملهارات واملامرسات«، 

»املعارف والخربة واملامرسات املتعلقة بإنتاج واستهالك الكسكس«

العربية  اململكة  أنغوال،  )أملانيا،  تتكون من:  لليونسكو  املادي  الثقايف غري  الرتاث  الدولية لصون  الحكومية  اللّجنة  أّن  املالحظ، 

بنام،  أوزبكستان،  موريتانيا،  ماليزيا  الهند،  إثيوبيا،  العاج،  ساحل  فاسو،  بوركينا  الربازيل،  بوتسوانا،  بنغالديش  السعودية، 

الباراغواي البريو، كوريا، ورواندا، سلوفاكيا، السويد، سويرسا، التشيك، وفيتنام(.

كام تتكلف اللجنة بشكل خاص بتعزيز أهداف اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي، وإعطاء التوجيهات بخصوص املامرسات 

الناجعة، وصياغة توصيات بشأن تدابري صون الرتاث الثقايف غري املادي. 

كام تدرس طلبات اإلدراج يف قوائم اليونسكو، وكذلك مقرتحات الربامج أو املشاريع. هذا، وميثل األلكسو يف أشغال هذه الدورة 

األستاذ عبدالهادي الغامري، منسق املشاريع بإدارة الثقافة.

http://www.alecso.org/nsite/ar/newscat/2809-الألكسو-تشارك-في-اجتماع-اللجنة-الدولية-الحكومية-لصون-التراث-الثقافي-غير-المادي-لليونسكو
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األلكسو تعقد عىل مدار يومني )23 و 24 نوفمرب 2022( االجتامع السابع ملرصد الرتاث املعامري والعمراين يف الوطن العريب 

العريب  الدبلومايس  والسلك  مولوجي  صورية  الدكتورة  والفنون  الثقافة  وزيرة  معايل  وبحضور  الجزائر  من  كرمية  باستضافة 

املعتمد لدى الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

نوفمرب   )24 و   23  ( يومني  مدار  عىل  العريب  الوطن  يف  والعمراين  املعامري  الرتاث  ملرصد  السابع  االجتامع  األلكسو  تعقد 

والسلك  مولوجي،  الدكتورة صورية  والفنون  الثقافة  وزيرة  معايل  الجزائرية وبحضور  الجمهورية  كرمية من  باستضافة   2022

الدبلومايس العريب املعتمد لدى الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. 

نوفمرب   23 املوافق  اليوم  صبيحة  العربية  بالبلدان  والعمراين  املعامري  الرتاث  ملرصد  السابع  االجتامع  اشغال  انطلقت  حيث 

2023 مبركز املؤمترات الدولية بالجزائر العاصمة.

والقى بهذه املناسبة األستاذ زهري باللو، األمني العام بوزارة الثقافة والفنون كلمة افتتاحية نيابة عن الدكتورة صورية مولوجي، 

وزيرة الثقافة والفنون بالجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

الوزارة وكذلك سعادة  العام واطارات  الوزارة السيد نورالدين عثامين، املفتش  الجلسة االفتتاحية عن جانب   كام حرض هذه 

األستاذة نادية بوحارة، القامئة مبهام أمني عام اللجنة الوطنية الجزائرية للرتبية والعلم والثقافة إىل جانب طاقم خرباء اللجنة 

وعىل رأسهم األستاذ نارص موىس بختي. 

اما عن جانب املنظمة، فقد حرض األستاذ الدكتور مراد محمودي، األمني العام للمجلس التنفيذي واملؤمتر العام والقائم بأعامل 

مدير إدارة الثقافة. حيث ألقى كلمة نيابة عن معايل املدير العام لأللكسو األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر.

بهذه  كلمة  والثقافة،  والعلم  للرتبية  الجزائرية  الوطنية  اللجنة  أمني  بأعامل  القامئة  بوحارة،  نادية  األستاذة  ألقت سعادة  كام 

املناسبة، لتلقى بعدها مبارشة كلمة منسق عام املرصد األستاذ محمد الرصماين.

ثقافة

األلكسو تعقد االجتماع السابع لمرصد التراث المعماري 
والعمراني في الوطن العربي
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جدير بالذكر ، أنه إىل جانب املنظمة العربية للرتبية

والثقافة والعلوم، شاركت يف هذا االجتامع الدول العربية اآلتية:

- اململكة األردنية الهاشمية، 

التونسية، - الجمهورية 

- اململكة العربية السعودية، 

- سلطنة عامن، 

- دولة فلسطني، 

- دولة قطر، 

- دولة الكويت، 

- دولة ليبيا، 

- جمهورية مرص العربية، 

- اململكة املغربية، 

- الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، 

اليمنية. - الجمهورية 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=450390657259462&set=pcb.450391100592751&__cft__[0]=AZXHUv_-w8-YYZeHjmGl74Jywgqw11ga7LYEacZo39H5Cnc9_WWU3HIz7gnUhWzE0vUWncnEtbwpXNdbnoV43CaeRhF83uzfK-EMx2_ESBa5lN-Unb_hovsRq0OvQo1vWFo9c0ws4B1ceDYOK3lTNDdqL6PToCHbfbtotPvwhpC5oOLaRd-WF4LpGJ6YLKx6ZZo&__tn__=*bH-R
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األلكسو تواصل تنفيذ فعالياتها المبرمجة قبل افتتاح 
انعقاد الدورة )18( للقمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة 

بالجمهورية  جربة  بجزيرة  الفرنكوفونية  للقمة   )18( الدورة  انعقاد  افتتاح  قبل  املربمجة  فعالياتها  تنفيذ  تواصل  األلكسو 

التونسية االثنني 14 نوفمرب ، تحت عنوان:« فنون الخط؛ ذاكرة مشرتكة وتراث حي وفن متنوع« بالتعاون مع وزارة الشؤون 

التونسية.  بالجمهورية  الثقافية 

استأنفت اليوم الثالثاء 14 نوفمرب 2022 الفعاليات التي برمجتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم- األلكسو بالتعاون 

مع وزارة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية تحت عنوان: » فنون الخط؛ ذاكرة مشرتكة وتراث حي وفن متنوع«.

بالجمهورية  الثقافية  الدكتورة حياة قطاط، وزيرة الشؤون  الثاين عقد ندوة حوارية بحضور معايل األستاذة  اليوم  حيث شهد 

التونسية وبحضور معايل وايل والية مدنني.

كام حرض عن جانب املنظمة العربية للرتبية والثقافةوالعلوم، األستاذ الدكتور مراد محمودي، أمني املجلس التنفيذي واملؤمتر 

العام، القائم بأعامل مدير إدارة الثقافة ممثال ملعايل املدير العام لأللكسو األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر ؛ إىل جانب فريق 

إدارة الثقافة.   هذا وقد استهلت الندوة الحوراية بكلمة ألقتها معايل الوزيرة األستاذة الدكتورة حياة قطاط. تلتها مبارشة كلمة 

معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر ، املدير العام للمنظمة ألقاها نيابة عنه األستاذ الدكتور مراد محمودي، امني املجلس 

التنفيذي، والقائم بأعامل مدير إدارة الثقافة. ليتم بعد ذلك تكريم الفنانني املشاركني يف فعاليات األلكسو.

: قبسات من فنون  القلم  العريب يف تونس بعنوان: »لسان  الخط  الحضور إىل مشاهدة رشيط وثائقي حول  أنتقل بعدها  ثم 

الخط بتونس«.

- وقبل انطالق مداخالت الندوة قدمت إدارة الثقافة ورقة األستاذ إبراهيم شبوح ؛ الذي تعذر عليه الحضور شخصيا. 

تلتها مداخالت املشاركني تحت إرشاف الدكتور خليل قويعـة، لكل من:

1- األستاذ نجا املهداوي، من الجمهورية التونسية. 

2- األستاذ محّمَدن أحمدو سامل، من الجمهورية اإلسالمية املوريتانية. 

Mediavilla Claude 3- األستاذ

Panahi Bahman4- األستاذ

ثقافة

https://www.facebook.com/photo/?fbid=444307611201100&set=pcb.443910811240780&__cft__[0]=AZVT-sSzLdilrcr0wC4OBdsid9INu2aPJ_aGafeX2mjoQ2VVw-6dkKTbPlROG8-Z3GAerBxuEw2suUNzoqX44J6Xp74jKxUoWPTcPGgnNFg0WfEJTdvn_JZOfuXygMJyx37YsIBmFdcJBWezlBM7-de8bJPLs485yD0087Lggm2jETpDq4hU4sPQ_QyXRhXRwI4&__tn__=*bH-R
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ثقافة

انطالق فعاليات األلكسو بجزيرة جربة قبيل انعقاد 
الدورة )18( للقمة الفرنكوفونية

انطلقت صبيحة يوم األحد املوافق 13 نوفمرب 2022؛ بجزيرة جربة الفعاليات التي برمجتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

متنوع؛   ذاكرة مشرتكة وتراث حي وفن  الخط،  2022( تحت عنوان:‹فنون  نوفمرب  )13 و14  يومني  األلكسو‹ ملدة   ‹ والعلوم 

وذلك قبيل انعقاد الدورة )18( للقمة الفرنكوفونية.

وشهد اليوم األول انطالق فعاليات املنظمة عىل النحو التايل ..

السيدة  رفقة  التونسية  بالجمهورية  الثقافية  الشؤون  وزيرة  قطاط،  حياة  الدكتورة  األستاذة  معايل  قبل  من  املعرض  افتتح  اذ 

الجمهورية  لدى  املعتمد  الدبلومايس  السلك  للفرنكوفونية وبحضور  الدولية  أفريقيا ملنظمة  حواء أصيل، مديرة مكتب شامل 

التونسية وعدد من أصحاب املعايل وزراء الدول املشاركة يف القمة.

وحرض عن جانب املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، األلكسو األستاذ الدكتور مراد محمودي، أمني

األستاذ  لأللكسو  العام  املدير  معايل  عن  ممثال  باأللكسو،  الثقافة  إدارة  مدير  بأعامل  القائم  العام،  واملؤمتر  التنفيذي  املجلس 

الدكتور محمد ولد أعمر؛ إىل جانب فريق عمل إدارة الثقافة باملنظمة.

وأطلع القائم بأعامل مدير إدارة الثقافة باملناسبة معايل الوزيرة ومديرة مكتب شامل أفريقيا للمنظمة الدولية للفرنكوفونية 

رئيس  فخامة  افتتاحية  تضمن  الذي  متنوع«  وفن  حي  وتراث  مشرتكة  ذاكرة  الخط،  »فنون  دليل:  من  الورقية  النسخة  عىل 

الجمهورية التونسية األستاذ قيس السعيد، وتقديم معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر؛ املدير العام لأللكسو.

وعىل أثر ذلك قامت معايل الوزيرة وبالوفد املرافق لها بزيارة مختلف أقسام املعرض )القسم الفني، القسم الرتايث(

متنوع«  وتراث حي وفن  ذاكرة مشرتكة  الخط،  فنون   « دليل:  اإللكرتونية من  النسخة  العرض، مقطع من  بقسم  تابعت  كام 

بتونس،  العريب  الخط  حول  الوثائقي  الرشيط  من  ومقطع  العام،  املدير  معايل  وتقديم  الرئيس  فخامة  افتتاحية  وبالخصوص 

لتختتم الجولة بزيارة قسم الورشات التطبيقية املفتوحة.

للقمة   )18( الدورة  انعقاد  قبيل  الثقافة(  )إدارة  األلكسو  برمجتها  التي  الفعاليات  التوايل،  عىل  الثاين  لليوم  وستتواصل  هذا، 

عنوان  تحت  بجربة   2022 نوفمرب   20 و   19 يومي  ستنعقد  الفرنكوفونية  القمة  أن  يذكر  جربة.    بجزيرة  الفرنكوفونية 

»التواصل يف إطار التنوع التكنولوجي‹‹...

https://www.facebook.com/photo/?fbid=443104471321414&set=pcb.443104727988055&__cft__[0]=AZXDPeJLGxGI_BJlHk7vWMw7DiTUm_K3OYtxGlmmic5VtAoW1taKdv4u1xSTS-SsX2EhvgmwRPOPBpCNgC4h0tEUqY08XmKGUIcpP4H-5_NgAgB7VNKXfgfn19M2DbbsbDS8ED_d7F8zdE7Z2BDU_p6PNPR9EHPvUMp4YBZtonugqFCk5018G3q4if4p9kOzBfU&__tn__=*bH-R
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تشارك املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو(، ممثلة مبدير إدارة العلوم والبحث العلمي، األستاذ الدكتور محمد 

سند أبودرويش يف أعامل »اجتامع الدورة 14 للمجلس الوزاري العريب للمياه« الذي ترتأسه دولة فلسطني والذي يعقد أعامله 

يف مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، خالل الفرتة 30 نوفمرب - 1 ديسمرب 2022، يف القاهرة/ جمهورية مرص العربية.

يتناول جدول أعامل االجتامع عددا من املواضيع عىل رأسها متابعة تنفيذ »الخطة التنفيذية السرتاتيجية األمن املايئ يف املنطقة 

2030 فيام يخص  املستدامة  التنمية  تنفيذ »خطة  املستدامة«، وكذلك متابعة  للتنمية  املستقبلية  التحديات  العربية ملواجهة 

املياه«.  كام يتناول االجتامع محور التعاون مع املنظامت العربية واإلقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العربية واإلقليمية.

وإضافة إىل مشاركة األلكسو يف اجتامع الدورة )14( للمجلس الوزاري العريب للمياه، تُشارك        يف أعامل »املؤمتر الرابع للمياه 

: األمن املايئ العريب من أجل الحياة والتنمية والسالم« الذي تعقده دولة فلسطني يف القاهرة تزاُمنا مع أعامل اجتامع الدورة 

)14( للمجلس الوزاري العريب للمياه، حيث يتناول هذا املؤمتر عدداً من املحاور الرئيسة املختلفة، تتناول:

 تحديات ندرة املياه واآلثار االقتصادية واالجتامعية لندرة املياه، 

الرتابط بني املياه والغذاء والطاقة، 

املياه وتنقيتها،  تحلية 

التنمية املستدامة  حيث تعقد -أيضاً- خالل املؤمتر جلسات فنيّة رفيعة املستوى تناقش خاللها مواضيع األمن املايئ وأهداف 

يف املنطقة العربية.

علوم

األلكسو تشارك في اجتماع الدورة  )14( للمجلس الوزاري العربي  للمياه 

ومؤتمر األمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسالم

https://www.facebook.com/photo/?fbid=455149996783528&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVVZ7CgjQyeDdPG_Cb6g9lZgxMsLHrR4LYcUWfIHb4tHPb-MfD_U2wnjdOQSTETqV9e8Xotic1BuP-IXcm1y8LqyUEPVu2tAdVktoM_yGGWsdTwvnKivix1iAemUHdcUDQLn9L27feKr0l8xwECQY_Tf5nPJB14cvsfL2lKCFhHsYb1XoJPFscs1oekzxH4gEI&__tn__=EH-R
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»سلسلة  وضمن   املجاالت  كافة  يف  الفكرية  العربية  بالقامات  لالحتفاء  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  من  سعياً 

علمياً  التي تعقدها املنظمة بصفة دورية بهدف تكريم تلك الشخصيات واالحتفاء بها إذ حّققت إشعاعاً  أحاديث األلكسو« 

العربية  املنظمة  استضافت   ، تجاربها   لالستفادة من  الحافلة  بسريتها  للتعريف  اهتاممها وكذلك  وثقافياً  يف مجاالت  وفكرياً 

للرتبية والثقافة والعلوم ›ألكسو‹ يوم الثالثاء 12 نوفمرب 2022 ، مبقرها بتونس، سعادة األستاذ الدكتور زهري السباعي، أستاذ 

طب األرسة واملجتمع من اململكة العربية السعودية وذلك بحضور سعادة سفري اململكة العربية السعودية وعدد من أصحاب 

السعادة سفراء عدد من الدول العربية وحضور كريم من املجتمع الطبي والفكري والثقايف . 

العلمي كلمة ترحيبية بضيف  العلوم والبحث  إدارة  أبو درويش، مدير  الدكتور محمد سند  ألقى سعادة  الفعالية،  ويف بداية 

أحاديث  سلسلة  هدف  كذلك  ومربزاً  الصحية  التوعية  مجال  يف  منوذجا  تعد  التي  واملهنية  العلمية  مبسريته  مشيدا  املنظمة 

اإللكسو لالحتفاء بأبناء األمة العربية من املبدعني علمياً وفكرياً وثقافياً واالستفادة من رؤاهم وأفكارهم.

الدكتور محمد ولد أعمر ، حلقة هذه السلسلة من أحاديث اإللكسو  بكلمة  العام لأللكسو األستاذ  افتتح معايل املدير  وقد 

قدموا جلَّ  الذين  العربية  األمة  أبناء  وتكريم  رعاية  املنظمة  عىل  كلمته حرص  وبالحضور، مربزا يف  املنظمة  بضيف  ترحيب 

العامة  الصحة  حول  السباعي   الدكتور  محارضة  أهمية  إىل  كذلك  وأشار   العريب  العامل  يف  واملعرفة  العلم  لخدمة  جهودهم 

باعتبارها موضوعا ترتكز عليه الحياة البرشيَة  يف ظل  تحديات جسام تواجه كوكبنا و تتعلق باملحافظة عىل جودة حياتنا‹‹.

ودعا معايل املدير العام يف كلمته إىل رضورة إعادة النظر يف املنظومة الصحية بدولنا العربية والرشوع يف وضع الخطط والربامج 

االرتقاء  يف  االستمرارية  يكفل  ومبا  نعيشها جميعا  التي  املتغريات  مع  يتالءم  مبا  وتطويرها  والقرارات  اإلجراءات  كافة  واتخاذ 

بطرق مواجهة الكوارث واألزمات مستقبالً‹‹

بالجانب االهتامم  وجوب  بالخصوص  فيها  أبرز  عرضاً  السباعي،  زهري  الدكتور  األستاذ  سعادة  قّدم  القيمه  محارضته  ويف 

علوم

ضمن سلسلة أحاديث األلكسو ، المنظمة العربية تكرّم األستاذ 
الدكتور زهير أحمد السباعي من المملكة العربية السعودية.
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الجيّد  اإلعداد  عند  باألمراض  اإلصابة  نسبة  من  التقليص  ميكن  أنه  إىل  مشريا  املجتمع،  أفراد  قبل  من  العامة  للصحة  الوقايئ 

الشمولية والوقائية والتوعية بأهميتها. الصحية  للرعاية 

أمراض جمة  يعانون من  منهم  املائة  70 يف  لألفراد، السيام وأن حوايل  الصحية  املشاكل  أسباب  ذاته عن  السياق  وتحدث يف 

ناجمة عن ترصف خاطئ للنظام الصحي الذي يتبعونه وألسلوب الحياة الذي يعيشوه أو نتيجة أسباب خاطئة يف البيئة )عىل 

غرار التلوث مثال(.

و تم اختتام هذه الفعالية بتكريم سعادة األستاذ الدكتور زهري السباعي ، حيث قدم معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر 

درع  املنظمة و شهادة تقدير للدكتور السباعي أمتناناً وتقديراً من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم لجهوده يف خدمة 

العلم واملعرفة .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=445015297796998&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXS6twwc8WFrd3ajXNRcw42YBegSwlkMYd_0YfZeP8XJ9_WqyVI53ETliVQ4XvcRa2yahYpyNKNcmTasgj04BkTHFrdgpNs_92m8CdRj5AM6CTKYmeQ-nNtZgMO6BoB77Fh8gMlIxnJUFecJ2K-eU8tWNFgE11uHq576goU0S6DXVmfHK7PGcvgYBzi30BIWvw&__tn__=EH-R
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عقدت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم » ألكسو« خالل الفرتة املمتدة من 02 إىل 04 نوفمرب 2022 دورة تدريبية يف 

مجال »االنسانيات الرقمية« موجهة للطلبة والباحثني املغاربيني وذلك مبقر املنظمة.

 Hanns Seidel زيدل  هانس  مؤسسة  مع  الرشاكة  وبرنامج  املغاريب  الجامعي  املجتمع  جهود  دعم  إطار  يف  الدورة  وتندرج 

.)MUST University( وبالتعاون مع الجامعة املغاربية للعلوم والتكنولوجيا )االملانية - مكتب )تونس - الجزائر - ليبيا

واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم  الباحثني يف  أو  الطالب  بها  يقوم  التي  لألبحاث  مفيدة  تقنية  مهارات  اكتساب  إىل  تهدف  وهي 

وإجراء بحوث متعددة التخصصات أكرث فعالية، ومعالجة البيانات من زاوية مختلفة وتطوير التفكري التأليفي وزيادة معرفتهم 

املعلومات. بتكنولوجيا 

الباحث العريب للتعرف عىل املفاهيم املفيدة  وتسعى املنظمة العربية من خالل هذا النشاط إىل املساهمة يف تنمية قدرات 

التي تسهل عملية البحث والتفاعل عرب اإلنرتنت يف السياقات العلمية، عرب االعتامد عىل أمثلة عملية للعروض املختلفة ومتارين 

تطبيقية بناًء عىل هذه الرشوح باستخدام برامج ومنصات مفتوحة.

علوم

االلكسو تعقد دورة تدريبية في مجال »االنسانيات 

الرقمية« بمقر المنظمة

https://www.facebook.com/photo/?fbid=435218908776637&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUSF01hTjZ67RD0f-GKoWoaAdqG6EBZzwUCOOSF4T0Coz3c7MBSJSrDatcL0-A3yalCL85yyq1y6RneEPfHMbT5jEH_iWtBYV3FJq1hiR7ubJZBFdzIdUEpOkB9_AMo8CHEuReacxNS3cGrIAWl36VQzUyC78fIiOVvEj8pNG6zCrnA20stinN-uwu1iTsddvQ&__tn__=EH-R
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منظمة  أطلقتها  التي  للجميع«،  والتعلّم  للتعليم  باإلنرتنت  متصلة  حاسوب  أجهزة  الرقمي:  »التضامن  مبادرة  تنفيذ  إطار  يف 

نيويورك والتي تهدف  املتحدة مبدينة  األمم  التعليم« مبقر منظمة  2022 يف »قمة تحويل  17 سبتمرب  يوم  األلكسو ورشكائها 

إىل مساعدة الدول العربية عىل مواكبة التحوالت الرقمية وتعزيز تطوير الخدمات لتسهيل إدارة واستخدام أجهزة الحواسيب 

أكتوبر   07 بتاريخ  الذيك  للتعلّم  األلكسو ورشكة كالسريا  بني  املربمة  االتفاقية  إىل  وباإلشارة  والتعليم.  التعلم  أجل  املتصلة من 

2022 بشأن التعاون يف تنفيذ االسرتاتيجيات وخطط العمل التي أصدرتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم إلتاحة نظم 

التّعليم اإللكرتوين يف الدول العربية عرب منصات الخربات التعليمية وتقديم االستشارات والدعم الفني الالّزمة لتحقيق ذلك،

التّعلم الذيك يوم 14 نوفمرب 2022 ،بديب بدولة  نظّمت األلكسو بالتعاون مع مؤسسة كالسريا ملتقى القادة العرب ملستقبل 

االمارات العربية املتحدة، بحضور عدد من القادة وكبار املسؤولني عن التّعليم يف الوطن العريب من اململكة األردنية الهاشمية 

جيبويت  وجمهورية  املغربية  واململكة  اليمنية  والجمهورية  السودان  وجمهورية  لبنان  وجمهورية  التونسية  والجمهورية 

وجمهورية مرص العربية وجمهورية القمر املتحدة.

املعلومات واالتصال وألقى  تكنولوجيا  إدارة  الجمني، مدير  الدكتور محمد  األستاذ  امللتقى، سعادة  املنظّمة يف هذا  وقد مثل 

كلمة معايل املدير العام األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر ، يف افتتاح امللتقى أكّد فيها حرص املنظّمة عىل التنسيق مع الدول 

العربية ملتابعة التقدم يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، أجندا التعليم 2030 الذي صادقت عليه األمم املتحدة سنة 2015، 

وخاّصة الهدف الرابع املتعلق بـ« العمل عىل تحقيق التعليم الجيّد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة 

للجميع«، يف أفق 2030، واعتبارا لكون التّعليم - كام تؤكده اليونسكو- هو وسيلة ناجعة لتغيري مسار الحياة وبه يتم استئصال 

الفقر وتتحقق العدالة بني الناس، فإن املنظّمة ومجموعة من رشكائها أطلقت يوم 17 سبتمرب 2022 يف قّمة تحويل التّعليم 

وملساعدة  التالميذ  بني  الرقمية  الفجوة  من  للحّد  العاملي  الرقمي  التضامن  أجل  من  مبادرة  بنيويورك  املتحدة  األمم  مبنظمة 

بعض الّدول ذات الدخل املحدود عىل مواكبة التحوالت الرقمية.وبدوره توىل سعادة املهندس محمد املدين، الرئيس التنفيذي 

الجائحة وأهمية  بعد  ما  العريب يف فرتة  الوطن  اإللكرتوين ومستقبله يف  التّعليم  تقديم مداخلة شاملة حول  ملؤسسة كالسريا، 

وجود نظم متطورة شاملة وذكية لتطوير التّعليم وتحقيق الفعالية املرجوة معلنا عن إطالق مبادرة »تعليمنا أذىك« ملؤسسة 

كالسريا باالشرتاك مع األلكسو. 

معلومات 
واتصال

األلكسو تشارك في ملتقى القادة لمستقبل التعلم الذكي بدبي

https://www.facebook.com/photo/?fbid=446282124336982&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZW6vxZFdBj_qX9xg7xuoRdGdOfggAS4GCiusnqR49-G0Fq2ACAy0ZEM0zQOqhYzX9wgPCCAkkdMHUm01Cr2cyN4fT6JLqiTqCEYe9Z-ramWz_UqE4g7F9ciwhphqEs0sCQBaZ54udW6o0b-3cPpuVFngGTdD-F3QCxHiWsN00H9IS_PL5udjOH8gkLDtjXTc20&__tn__=EH-R
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الصني(   - )شنتشن  لليونسكو  التابع  العايل  التعليم  ابتكار  مركز  مع  بالتعاون  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  تطلق 

التعليم »املحارضة املصغرة  التكنولوجي يف  الثقافية الصينية جائزة االبتكار  ورشكة هواوي ومجموعة بيت الحكمة للصناعات 

االبتكاري.  والتدريس  املصغرة  املحارضات  خالل  من  للتدريس  جديدة  طرق  عىل  التعرف  إىل  تهدف  والتي  العربية«  باللغة 

التدريس  الناطقة باللغة العربية البتكار طرق تدريس جديدة، ونقل فصول  التعليم العايل يف املناطق  وتهّم املسابقة أساتذة 

باللغة  الناطقة  املناطق  يف  املتقدمة  والخربة  النموذجية  بالحاالت  والتعريف  واستكشاف  االفرتاضية،  الفصول  إىل  التقليدية 

الطابع  إضفاء  عن  فضال  الجودة،  عالية  العربية  باللغة  املصغرة  املحارضات  موارد  ومشاركة  املشرتك  البناء  وتعزيز  العربية، 

املعلومايت عىل مناذج التدريس التقليدية، وتوسيع مناذج نرش املعرفة وآليات االبتكار التعليمي.

التالية: وتهتم املسابقة باملحاور 

التدريس عرب اإلنرتنت والتعليم املختلط	 

تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصال واألجهزة املتعلقة به	 

تحويل مادة تعليم STEM بتمكني من تكنولوجيا املعلومات واالتصال	 

وللمشاركة يف هذه املسابقة :

يتعني عىل املشاركني إنشاء حساب وتسجيل الدخول إىل موقع IIOE، وامتام استامرة التسجيل عىل موقع اإللكرتوين

https://ar.iioe.org/mini-lecture 

يجب عىل املشاركني تسجيل الدخول إىل منصة IIOE العربية ، وتنزيل منوذج PPT، ثم إرسال املناهج التعليمية بعد إنجازها 

يف صيغة PPT، آخر موعد لتحميل منوذج ملفPPT هو 15 ديسمرب 2022.

يجب تحميل مقاطع فيديو املحارضات املصغرة عىل منصة IIOE العربية، آخر موعد لتحميل الفيديو هو 30 ديسمرب 2022.

https://ictaward.alecso.org : ولالطالع عىل املزيد من املعلومات الرجاء زيارة موقع املسابقة عىل الرابط

معلومات 
واتصال

اإلعالن عن جائزة االبتكار التكنولوجي في التعليم

https://ar.iioe.org/mini-lecture
https://ictaward.alecso.org
https://www.facebook.com/photo/?fbid=439796651652196&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWzS4dYA2e1Pv5Lx-15HXbhq4O1totFFUlVjHZgagYGKX4lJopKXzZPFULQXWRxy-GscHMN0aoFTBB4xAKEA2oNQN6FIDEcz2-6oHVumL-SwMhxP36FCeFmziZGfwyw-LPkcL853MyyerJE5zZN2w9QJOZmtejcq45SzkqQ7C3-p7zYrUn6mSfYpk6vFVsY8Uw&__tn__=EH-R


Nنشرة األلكسو واللجان الوطنية العربية O V E M B E R  2 0 2 238

والثقافة والعلوم يف  للرتبية  اليمنية  الوطنية  اللجنة  بالتعاون مع  ›األلكسو‹،  والثقافة والعلوم  للرتبية  العربية  املنظمة  رشعت 

تنفيذ برنامج تدريبي عرب تقنية االتصال عن بعد خالل الفرتة املمتدة من من 06 أكتوبر اىل 17 أكتوبر الجاري، حول »االرتقاء 

بكفايات املدرسني عىل استخدام التقـنيات الحديثة يف التعليم«، لفائدة األطر الرتبوية بالجمهورية اليمنية.

وأبرز سعادة األستاذ الدكتور محمد الجمني، مدير إدارة املعلومات واالتصال باملناسبة، يف كلمة ألقاها نيابة عن معايل الدكتور 

الرتبية  العربية وتدريب اإلطارات يف وزارات  الوطنية  اللجان  العام للمنظمة، اهتامم األلكسو بدعم  محمد ولد أعمر، املدير 

والتعليم الذي يعد من أولويات عمل املنظمة.

وأوضح الدكتور الجمني أن ذلك يأيت يف إطار تقدير الدور الحيوي للجان الوطنية العربية باعتبارها قطب الرحى يف التعاون 

املشرتك بني املنظمة والدول األعضاء. 

وأشار يف هذا الخصوص اىل أنها تعد الرشيك يف عمليات التخطيط والتنفيذ واملتابعة ومصدر األفكار الوطنية التي يستمد منها 

تصبح  أدائها حتى  العربية وتحسني  الرتبّوية  النظم  لتطوير  رئيسيّا  برامجها ومشاريعها، وجعلها عنرصا  تصميم  عند  تصوراتها 

عنرصاً فاعالً يف السعي إىل النهوض واالرتقاء باإلنسان العريب، ويف تحقيق أهداف التّنمية املستدامة يف أفق عام 2030.

املادية  اإلمكانيات  توفري  لغرض  عناية  بكل  يحظى  بها  االهتامم  فإن  ›‹لذلك  قوله  واالتصال  املعلومات  إدارة  مدير  وأضاف 

والبرشية مبا ميكنها من أداء الدور الكبري الذي ينتظر منها‹‹.

 وشدد سعادته عىل أهمية استخدام التقنيات الحديثة يف العملية التعليمية للعاملني باملهن التدريسية يف الدول العربية من 

معلومات 
واتصال

األلكسو تعقد دورة تدريبية حول »استخدام التقنيات الحديثة 
في التعليم لفائدة األطر التربوية في الجمهورية اليمنية
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حيث تنمية مهاراتهم يف اإلعداد ملختلف األنشطة والربامج مبا يتناسب مع املعايري الدولية، والذي من شأنه أن ميكنهم من أداء 

دورهم عىل أعىل مستوى من الجودة واالتقان.

واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يشهدها  التي  الهائلة  التطورات  مسايرة  عن  نغفل  أال  علينا  يحتم  ذلك  »أن  والحظ 

وأن نواكب مسرية كل تطبيقاته، والذي ساهم يف خلق أمناط جديدة ومتجددة من طرق التّعلم والتعليم، وجعلته أكرث ثراًء 

وجاذبية، وركيزة أساسية من ركائز التعلم الذيك؛ وذلك بهدف الوصول إىل املتعلمني أينام كانوا، ويف منط بحيث يكون محفزاً 

ومجدداً وخالقاً ومرناً وفعاالً يف مواجهة الطوارىء واألزمات‹‹. 

الدورة  لعقد هذه  األلكسو  بجهود  فيها  نوه  كلمة  عدن،  جامعة  رئيس  لصور،  نارص  الخرض  الدكتور  ألقى سعادة  من جهته، 

»املهمة لتأهيل األطر اليمنية اللذين بحاجة لها نظراً للظروف التي مير بها اليمن‹‹.

وشدد يف هذا السياق عىل أهمية دور التعليم يف االرتقاء باملجتمع خاصة مجال التعليم اإللكرتوين وأهمية استخدام التكنولوجيا 

الحديثة يف التعليم، ورضورة أن يواكب التعليم متطلبات العرص الحديث، ما يفسح املجال للعاملني يف سلك التعلني من امتالك 

ناصية العلوم والتكنولوجيا ومواكبة متطلبات العرص.

وأفاد املهندس خلف العقله، منسق الربنامج التدريبي والخبري باأللكسو من جانبه، حرص األلكسو عىل تحقيق األثر املنشود 

ومتكني املشاركني من االستفادة القصوى مام سيعرض عليهم من معارف وخربات، مشريا اىل أن الربنامج التدريبي شمل الجانبني 

النظري والتطبيقي، بهدف تحسني أداء معلمي التعليم العام عىل مستوى استخدام التقنيات الحديثة يف العملية الرتبوية.  

مفهومه  اإللكرتوين،  والتعليم  وفوائدها  وتطورها  ومفهومها  ماهيتها  التعليم،  تكنولوجيا  حول  الدورة،  مواضيع  وتتمحور 

وخصائصه وأنواعه، وآليات توظيفه واألدوات املهنية للمعلم يف العرص الرقمي، التحوالت والتعددية يف أدوار املعلم فضال عن 

التطبيقات الرتبوية ألدوات الجيل الثّاين فضال عن الثقافة املعلوماتية.

وحرض حفل االفتتاح سعادة الدكتورة حفيظة الشيخ، األمني العام للجنة الوطنية اليمنية للرتبية والثقافة والعلوم والعاملني يف 

أمانة اللجنة الوطنية وجامعة عدن.

هذا ويشارك يف الربنامج ثالثة عرش متدربا من مختلف مديريات الرتبية والتعليم ومراكز البحوث الرتبوية.

ويؤطر الدورة الخبري الدويل الدكتور عاطف القضومي.

يذكر أن هذه الدورة التدريبية تعد تعزيزاً للربامج التدريبية السابقة ذات العالقة، لرفع قدرات األطر الرتبوية العربية بغرض 

متكينها من الكفايات الالزمة واملهارات األساسية من أجل القيام بعمليات التغيري والتطوير واالرتقاء مبجتمعاتهم نحو األفضل.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=439062238392304&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXZrziBL_8aqmb0GjaXqnC0HZNA3YsWoBsd2nXFcFzLcUDxFO90ewVT-NpXnlnRnQsDxEtH8g0UaaX3nFcIsKvg-We0SeAPASxPErHuCT3AkXPFVWUWqlkKIO1KeRADcwtGZheREfu78PvLslpHgJzEW6qjYTyhldfrzx1mWZ1oLt8PzqNLS9JjFLuGfU1Asxg&__tn__=EH-R
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لبحث  وا لعالي  ا لتعليم  ا ة  وزار إلى  علمية  ت  تجهيزا هبة  تسلم  لكسو  األ
لتونسية ا لجمهورية  با العلمي 

لرقميّة ا للثقة  إلقليمية  ا األيام  في  تشارك  األلكسو 

قامت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ›األلكسو‹ يوم 

االثنني 07 نوفمرب 2022، بتسليم هبة إىل وزارة التعليم العايل 

معدات  يف  تتمثل  التونسية،  بالجمهورية  العلمي  والبحث 

واستعامل  الصناعية  األقامر  طريق  عن  املعطيات  تراسل 

املناطيد يف رسم الخرائط وتحديد األماكن عن بعد.

باملستلزمات  مضمنة  حقائب   )10( عرشة  املعدات  وتشمل 

التكنولوجية. ويندرج هذا التعاون يف إطار تعزيز الرشاكة مع 

الوزارة التي تربطها اتفاقية تعاون يف عديد املجاالت.

وسعادة  باأللكسو  واالتصال  املعلومات  إدارة  مدير  الجمني،  محمد  الدكتور  األستاذ  سعادة  من  كل  التسليم  مراسم  وحرض 

الدكتور مالك كشالف، مدير التعاون الدويل بالوزارة.

اإلقليمي  والتعاون  املشرتك  العريب  العمل  تعزيز  إطار  يف 

عىل  التكنولوجية  التحّوالت  وأمن  سالمة  مجال  يف  والعاملي 

املستوى االسرتاتيجي والتقني والتنظيمي، تنظم املنظمة العربية 

لتكنولوجيات االتصال واملعلومات األيام اإلقليمية للثقة الرقميّة 

أيام 29-30 نوفمرب و01 ديسمرب بتونس  تحت شعار: “التعاون 

لتعزيز مناخ الثقة واألمان من أجل بناء مستقبل رقمي مستدام” 

لتكنولوجيات  العربية  للمنظمة  العام  األمني  بحضور  وذلك 

االتصال واملعلومات سعادة املهندس محمد بن عمر ومعايل الدكتور نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات االتصال ومبشاركة عددا من 

الخرباء والفاعلني يف املجال الرقمي. 

وسيتم خالل هذه األيام عقد دورات تدريبية متخّصصة يف مجال الثقة الرقمية والتقييس إىل جانب انعقاد الدورة الثانية للمنتدى 

العريب رفيع املستوى لألمن السيربين وإطالق االسرتاتيجية العربية لألمن السيربين وذلك بهدف مواصلة العمل عىل توحيد الجهود 

التي  املهولة  التطّورات  التنمية والتطّور يف زمن  أمانا وفاعلية لضامن حد أقىص من  أكرث  عربيا وإقليميا من أجل فضاء سيربين 

يشهدها القطاع التكنولوجي والرقمي.

وقد مثّل األلكسو يف هذه التظاهرة سعادة الدكتور محمد الجمني مدير إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال وقدم محارضة حول 

مرشوعات األلكسو يف مجال الرتبية السربانية ومبادراتها من أجل بناء مستقبل رقمي مستدام يف الوطن العريب.

معلومات 
واتصال

https://www.facebook.com/photo/?fbid=439062661725595&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVgj1d2unJ_jtOxQ310e8HCYOazcSXmYTQGcVkYy_mhGL6fzIkPA2-JMkIjXZpdwj_7SOnexLP23piZUnP2R6F7t0OVJqv_M1dpJmKJ1pbWOv7ldc9n63lT4Y8I1MMzEbEBUNzXFmli0lwQy7eZMH3ebg9KxHd58GmPijRj7JBvF-VpQ5rnAjnQenIKra1yyUE&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=455154916783036&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWxGeQy9X4Bdi_m3SF2ujFRXBo7X5jiPYB5bz9hZAkI9PP-theg0YG-EzACeOqklk_hdQdCYa2DRhnwWAmI2W2fyWQE5mHzplnCay1-qpTACrM-r1Zm1YbSBWljGh61n2OgAbfGQlkElwS7jiq3ImDvFOoJUEhU6Ht5RwaKq3gHMBer-QUKWgkNoyy7KmreBls&__tn__=EH-R
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قامت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ›األلكسو‹ يوم االثنني 07 نوفمرب 2022، بتسليم هبة إىل وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي بالجمهورية التونسية، تتمثل يف معدات تراسل املعطيات عن طريق األقامر الصناعية واستعامل املناطيد يف 

رسم الخرائط وتحديد األماكن عن بعد.

وتشمل املعدات عرشة )10( حقائب مضمنة باملستلزمات التكنولوجية.

ويندرج هذا التعاون يف إطار تعزيز الرشاكة مع الوزارة التي تربطها اتفاقية تعاون يف عديد املجاالت.

وسعادة  باأللكسو  واالتصال  املعلومات  إدارة  مدير  الجمني،  محمد  الدكتور  األستاذ  سعادة  من  كل  التسليم  مراسم  وحرض 

الدكتور مالك كشالف، مدير التعاون الدويل بالوزارة.

معلومات 
واتصال

األلكسو تسلم هبة تجهيزات علمية إلى وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي بالجمهورية التونسية

https://www.facebook.com/photo/?fbid=439062661725595&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVgj1d2unJ_jtOxQ310e8HCYOazcSXmYTQGcVkYy_mhGL6fzIkPA2-JMkIjXZpdwj_7SOnexLP23piZUnP2R6F7t0OVJqv_M1dpJmKJ1pbWOv7ldc9n63lT4Y8I1MMzEbEBUNzXFmli0lwQy7eZMH3ebg9KxHd58GmPijRj7JBvF-VpQ5rnAjnQenIKra1yyUE&__tn__=EH-R
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أمانة المجلس التنفيذي 
والمؤتمر العام

اقرأ لخبراء األلكسو

األستاذ صبري سعيد

األستاذة مريم ياسين حمادي

األستاذ الدكتور فيصل طالب

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

عضو اللجنة الدائمة للثقافة العربية
دولة قطر

المدير العام السابق لوزارة الثقافة
الجمهورية اللبنانية

سونار

دروب الثقافة

منظّمة األلكسو واملهّمة االستثنائية

الثقافة تاريخ املايض 
وإلهام املستقبل

حان الوقت وتحقق الوعد

رسالة للمنتخب القطري

رهان

https://www.facebook.com/photo/?fbid=440110051620856&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVhTF2CgruqY--Xh2hwoE6cqnrdBBM7GxUIVXeXER-GBLn-iCU27r8lWHdl1i54U5Y6uf2y1d19mJjVoG8VYDNnjfcTSnhui_06Wq0cazcoMgLWchvqAg45yYAjGhEFemcWYL1zJIbv6xa20GOher2WbZ5p8rGkinJPQErNegsMkfn7IpGOBca3kq9ok9B4Svg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=436009122030949&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXKCVH7qQ1U2HtPzFseokmAPr9rItrIAYw8dQht1Frlb-eeFHKLh9jCOfeEo4Vm1cXLvJqgEgpITv4GZqX4dJ-yhEJCHTAaQFEXuQ_d1quaArzYr9V3qaOy7QuJScI_JYUgeSJ1T0NxmJHhkkP2kHxpenBWy1AKS8HyoVMB_Zxs3Ca8RenW0W8iGslPXI9xQe0&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=437667748531753&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVB8aeypILiaOzZt2jdfS_jUUn_ODdS_oZoGNlVN2lNvFsAsmrK7nC8bOMes45RWQIJMuAaKkTUxICVz07xC4FnP2-LpeOhJiLH8S4hO80dqTtqmD2ynBtUoB64McFa39t-kQVOXVK7i_THkLeOJaeQUalQuyVG9FIOmshS4qFvlL5Zq0esnwkrgBkK6iAAYeU&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=441029158195612&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXthTmx6ekKrLDqFrN1bM18WxS-003mHz1dqD0ZZoBfZ3NX_Em5r3CrwhqoAqDeBjininAoGZ3b_Sn8ywOe-1tL62yJ1QHpOLV1MPizw7iQ7-UdgeMSBVRHQVUwvBqhtSmDPwlIceI7mqFZNaEKS0uzeLXK4AZp-4tQjGZMViP25b08uhq-E1p8b33qg7lHngA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=446335934331601&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZW6wOJ51E6CEzaAtCWwPPzs2op4Ni9omIbim3dNQL6CgLUoz3U-we33fqiMlphxNYmZ514Uws0fsJAcmKcN5IrENRL2vc7qDXBVxIP4vq7LElUYUCu6gM6pvViskG-ThfOaAFwVgh5GPA50O0rF1rN3Y5Gnl7P2NWFUp-47gpkDPcOpkcUPQs1z-W_LdAKhJ1o&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=452335593731635&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWgh_2ensyvU9p-lp4PuqDYGGd6d_vSTsc3JlInz-EDu6SKx0ByWzfTnfNdCRti7wlt-vKROlvt9kxDNLHUG0m_xUyGAy-rP5eOELXD5cQ5qO4JKhrNSBaNfHqxP22vFlzixO8ICo6XywehwfQXsi0hza8AAsAIKk0zb0Rv_AvlsyFh9PiQVz7CtJldaPQpfrw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=450707637227764&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVr49WqHXjNHkmQv7e44JufL_6JGaCKvUPQmEx27F3_C8scbotvCqopjj2ocujbd-XJ0Es2O_Kc9topP0DPvFGMo0OimVXAqSnch8NhpnZXzUpjmQt5tc8mxSgHHoQ4gsmfmColfnlc6jXmFTDyBP5jRGSb3KUnHSJMaIl5R5XfKUdtYPr7eQ8NeQ3uhWoShb0&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=450707637227764&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVr49WqHXjNHkmQv7e44JufL_6JGaCKvUPQmEx27F3_C8scbotvCqopjj2ocujbd-XJ0Es2O_Kc9topP0DPvFGMo0OimVXAqSnch8NhpnZXzUpjmQt5tc8mxSgHHoQ4gsmfmColfnlc6jXmFTDyBP5jRGSb3KUnHSJMaIl5R5XfKUdtYPr7eQ8NeQ3uhWoShb0&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=440110051620856&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVhTF2CgruqY--Xh2hwoE6cqnrdBBM7GxUIVXeXER-GBLn-iCU27r8lWHdl1i54U5Y6uf2y1d19mJjVoG8VYDNnjfcTSnhui_06Wq0cazcoMgLWchvqAg45yYAjGhEFemcWYL1zJIbv6xa20GOher2WbZ5p8rGkinJPQErNegsMkfn7IpGOBca3kq9ok9B4Svg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=436009122030949&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXKCVH7qQ1U2HtPzFseokmAPr9rItrIAYw8dQht1Frlb-eeFHKLh9jCOfeEo4Vm1cXLvJqgEgpITv4GZqX4dJ-yhEJCHTAaQFEXuQ_d1quaArzYr9V3qaOy7QuJScI_JYUgeSJ1T0NxmJHhkkP2kHxpenBWy1AKS8HyoVMB_Zxs3Ca8RenW0W8iGslPXI9xQe0&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=437667748531753&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVB8aeypILiaOzZt2jdfS_jUUn_ODdS_oZoGNlVN2lNvFsAsmrK7nC8bOMes45RWQIJMuAaKkTUxICVz07xC4FnP2-LpeOhJiLH8S4hO80dqTtqmD2ynBtUoB64McFa39t-kQVOXVK7i_THkLeOJaeQUalQuyVG9FIOmshS4qFvlL5Zq0esnwkrgBkK6iAAYeU&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=441029158195612&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXthTmx6ekKrLDqFrN1bM18WxS-003mHz1dqD0ZZoBfZ3NX_Em5r3CrwhqoAqDeBjininAoGZ3b_Sn8ywOe-1tL62yJ1QHpOLV1MPizw7iQ7-UdgeMSBVRHQVUwvBqhtSmDPwlIceI7mqFZNaEKS0uzeLXK4AZp-4tQjGZMViP25b08uhq-E1p8b33qg7lHngA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=446335934331601&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZW6wOJ51E6CEzaAtCWwPPzs2op4Ni9omIbim3dNQL6CgLUoz3U-we33fqiMlphxNYmZ514Uws0fsJAcmKcN5IrENRL2vc7qDXBVxIP4vq7LElUYUCu6gM6pvViskG-ThfOaAFwVgh5GPA50O0rF1rN3Y5Gnl7P2NWFUp-47gpkDPcOpkcUPQs1z-W_LdAKhJ1o&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=452335593731635&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWgh_2ensyvU9p-lp4PuqDYGGd6d_vSTsc3JlInz-EDu6SKx0ByWzfTnfNdCRti7wlt-vKROlvt9kxDNLHUG0m_xUyGAy-rP5eOELXD5cQ5qO4JKhrNSBaNfHqxP22vFlzixO8ICo6XywehwfQXsi0hza8AAsAIKk0zb0Rv_AvlsyFh9PiQVz7CtJldaPQpfrw&__tn__=EH-R
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مكتب تنسيق 
التعريب بالرباط

مكتب تنسيق التعريب بالرباط يصدر معجما موحدا 
لمصطلحات كرة القدم

مكتب تنسيق التعريب بالرباط يصدر معجام موحدا ملصطلحات كرة القدم 

ألكسو(   ( التعريب  تنسيق  مكتب  عن  املقبلة  القليلة  األيام  خالل  يصدر 

العامل  القدم، مبناسبة تنظيم كأس  بالرباط املعجم املوحد ملصطلحات كرة 

الفتاح  عبد  أفاد  اإلطار،  هذا  ويف  عربية؛  بدولة  مرة  وألول   ، قطر  بدولة 

الحجمري، مدير املكتب، أن املجال الريايض عامة وكرة القدم خاصة يتميز 

واملختصني  املهنيني  تساعد  التي  املتخصصة  املعاجم  من  العديد  بوجود 

والباحثني يف الوطن العريب عىل التمكن من املصطلح واملفهوم املناسبني عند 

االستعامل، وإنجاز البحوث. وانطالقا من تنوع تجارب مختلف دول العامل 

معجمية  أداة  وضع  أن  تبني   - الحجمري  -يضيف  وغناها،  املجال  هذا  يف 

التعريف  مستوى  عىل  األهمية  بالغ  دورا  يلعب  أن  شأنه  من  ُمتخّصصة 

بهذه التجارب. إىل جانب ذلك، تبقى هناك حاجة ماّسة إىل معجم حديث 

من أجل توحيد املصطلحات الخاصة بكرة القدم يف الوطن العريب؛ وتوفري 

مرجعية علمية للباحث العريب تتضمن كل املصطلحات الحديثة املتداولة.

وأوضح عبد الفتاح الحجمري، أن النواة األوىل لهذا املرشوع كانت جزءا من مرشوع القاموس العريب املوّحد للمصطلحات الرياضية 

الذي عرض عىل اللجنة العلمية لالتحاد العريب للرتبية البدنية والرياضة املدرسية سنة 2012 ، عىل هامش دورة األلعاب الرياضية 

املدرسية العربية التاسعة عرش التي احتضنتها دولة الكويت سبتمرب 2012. وقد نال مرشوع القاموس استحسانا كبريا من طرف 

اللجنة العلمية. 

العنتبيل،  بالكعاب، واألستاذ محمد  العلمي(، األستاذ نعامن  الفريق  ) رئيس  العروي  املعّد كال من األساتذة: رضا  الفريق  وضّم 

واألستاذ ختان الرشيف، واألستاذ وليد االنجليز، واألستاذ محمد سعيد العروي، واألستاذ محمد فتحي العروي، واألستاذ عامد بن 

مجدوبة؛ وكلف املكتب لجنة للمتابعة باإلنجاز واإلغناء واملراجعة والتدقيق ضمت كال من: إميان محمد كامل النرص ، ولينا إدرييس 

ملويل، وإدريس قاسمي، وعمر السالك، وسعيد الرشقاين، ومارية الشوياخ، وهناء غلة، وسكينة بن الشيخ. 

العلمية وسهولة  الدقة  بهام جودته وهام:  تتحقق  معيارين  املعجم عىل وضع  إعداد  املرشفني عىل  ، حرص  الحجمري  وكشف 

االستعامل، حتى يستفيد منه أكرب عدد ممكن من املهتمني. وروعي يف ضبط املفاهيم واملصطلحات املزاوجة بني البعد الّدويل 

والبعد العريب يف إطار ما يعرفه مجال الرياضة وكرة القدم خاصة من تطّور عرب العامل، باالستفادة من العديد من املصادر واملراجع 

والتقارير الدولية للوقوف عىل كافة املصطلحات والتعابري املرتبطة بهذه الرياضة.  

املدخل  واعتامد  املناسبة،  بالتعاريف  مرفقة  عربية(  فرنسية،  )إنجليزية،  الثالث:  باللغات  مصطلحا   906 عىل  املعجم  يشتمل 

اإلنجليزي؛ ويصدر بدعم من أكادميية اململكة املغربية.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=449195504045644&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWEzEcLKrfAzJgLz8Y_RXYp6dAP0k48ySZivxW3USPl9so9W-FzqhqyCPBXin5HdRfikDwMSfdzPctfLWuR-qDvb5reA825QIhCOqrkH54nXALIkQhZGxHv-okQBpQP5vxrUHOk-e-KiUw-k8zC-ng5K2ltK8BXtc7ZNtIVtjVIzdrgZ6Kf1sLfy_dURu0OteA&__tn__=EH-R
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مكتب تنسيق 
التعريب بالرباط

األلكسو تشهد إطالق األجزاء 19 من المعجم 

التاريخي للغة العربية

شاركت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ›ألكسو‹ 

تنسيق  مكتب  يف  املتمثل  املختص  بجهازها  ممثلة 

املعجم  19 من  املجلدات  احتفالية إطالق  التعريب يف 

التاريخي للغة العربية يف إنجاز ثقايف وحضاري‹‹ يؤّرُخ 

للمرة األوىل ملفردات لغة الضاد وتحوالت استخدامها عرب 

17 قرنا.

سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  املعجم  ويرعى 

بن محمد القاسمي، عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة 

)االمارات العربية املتحدة(

إىل  الهمزة  من:  األحرف  املنجزة   36 املجلدات  وتغطي 

الذال، تقّدم تاريخ املفردات يف السياق الذي وردت فيه 

وتتبع  اإلسالمي  بالعرص  مروًرا  اإلسالم  قبل  ما  عرص  يف 

اللّفظ يف النص القرآين، والحديث الّنبوّي الرشيف مروًرا 

بالشعر األموي فالعبايس إىل العرص الحديث.

اتّحاد  عليه  يرشف  الذي  املعجم،  إنجاز  يف  ويشارك 

املجامع اللغوية والعلمية بالعاصمة املرصية القاهرة، عرشة مجامع عربية.

 ويتوىل مجمع اللغة العربية بالشارقة إدارة لجنته التنفيذية، وهو يستند يف إنجازه عىل قاعدة بيانات تم جمعها لتضم اليوم أكرث 

من 20 ألف كتاب ومصدر ووثيقة تاريخيّة باللغة العربية.

وقد مثل املنظمة يف هذه االحتفالية األستاذ الدكتور عبد الفتاح الحجمري، مدير مكتب تنسيق التعريب باعتباره جهازا مساهام 

يف إعداد هذا املرشوع الذي جاء للنهوض بهذه اللغة واالرتقاء بها وخدمتها والحفاظ عليها لألجيال القادمة.  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=436657391966122&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWcabpjNVJoJHRv-wvWQa5UmyDGWpVscfawimBlag9Jnw2TfbDa5OFOEjDV_R4hq9-5Tlgs400SE3AWPktYyKY8BsqW7QU1e5pCZmwc1VfigkGx9ZBn3faRyBiNVlOTPTkmu2t_H1jCPvo1CI3JYkKMi6bvVD0rQtwr5boZm7aD_KDG31tO-NzHxRs4NVTNvaU&__tn__=EH-R
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معهد البحوث 
والدراسات العربية

العريب لعام  الشباب  الشعبية ودولة فلسطني مناصفة بجائزة  الدميقراطية  الجزائرية  العربية والجمهورية  فازت جمهورية مرص 

2022 التي أعلن عنها معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ›ألكسو‹ بجامعة الدول 

العربية مطلع هذا العام حول موضوع: ›‹العمل العريب املشرتك ۔ اآلفاق والتحديات‹‹.

وتحصلت عىل املركز األول، وقيمتها 5000 دوالر أمرييك الدكتورة هالة أحمد الرشيدي، من جمهورية مرص العربية عن دراستها 

بعنوان ›‹خربة املنظامت العربية املتخصصة يف تعزيز العمل العريب املشرتك: حدود الواقع واملأمول‹‹، بينام نال جائزة املركز الثاين، 

›‹مستقبل  الشعبية عن دراسته  الدميقراطية  الجزائرية  الجمهورية  الدين، من  الدكتور قايض خري  أمرييك  3000 دوالر  وقيمتها 

العمل العريب املشرتك 2030(‹‹.

كام فاز بجائزة املركز الثالث، وقيمتها 2000 دوالر أمرييك الدكتور خليل إسامعيل مايض، من دولة فلسطني عن دراسته »منظومة 

العمل العريب املشرتك ۔ تحديد األولويات وتكامل املسارات ومواجهة التحديات: رؤى إسرتاتيجية تنموية مقرتحة حول التحول 

الرقمي واألمن السيرباين وريادة األعامل ومتكني الشباب‹‹

وهنأ املعهد الباحثني الفائزين ومتنى باملناسبة للباحثني الذين مل يحالفهم التوفيق يف نيل الجائزة هذا العام النجاح والتوفيق يف 

الجوائز القادمة .

مصر والجزائر وفلسطين تفوز مناصفة بجائزة 

الشباب العربي 2022

https://www.facebook.com/photo/?fbid=440389114926283&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWLUVDbZwy1W-C7pSbjbFLN_5198atw0_RTOxxyYhwTxbTNORcC8QumNNtkRXdAWoEkvZtywjV__EtkPpVsS0DHFLDOY5PVV9_y8et7ftnOg_-Fe8vYZE_dRzUgVw1aI3deovXCmA_lW5yPFl7lL36hxS-W-1gwGFHaFXqeO3eSMshT40Q8n87grUl5aqvimaI&__tn__=EH-R
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معهد المخطوطات 
العربية

وقع معهد املخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، اتفاقية تعاون مع املكتبة الوطنية الفرنسية وذلك 

يوم الجمعة )17/نوفمرب/2022(. وجرت مراسم التوقيع مبقر املكتبة الوطنية بباريس، بني سعادة الدكتور مراد الريفي – مدير 

املعهد، وسعادة الدكتورة أنجل لورينس - رئيسة املكتبة الوطنية الفرنسية، بحضور السيدة عفيفة زيادي املسؤولة عن مكتب 

األلكسو الدائم باليونسكو، والسيدة جريالدين شطالر ، منسقة برنامج الرشق األوسط باملكتبة الوطنية.

وتضمنت االتفاقية تقديم دعم مايل لتنفيذ مرشوع رقمنة وفهرسة أحد األرصدة امليكروفيلمية غري املرقمنة باملعهد، وتجهيز وحدة 

الرقمنة بأحدث جهاز يف هذا امليدان.

ومبوجب هذه االتفاقية ينضم املعهد إىل برنامج مكتبات الرشق باملكتبة الوطنية الفرنسية من خالل إتاحته بعد انتهاء املرشوع، 

الرصيد املرقمن عىل املكتبة االفرتاضية الخاصة بالربنامج.

ويف كلمته باملناسبة قدم سعادة الدكتور الريفي، تحيات معايل املدير العام لأللكسو األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، للسيدة 

رئيسة املكتبة الوطنية ودعمه لهذه االتفاقية، مذكرًا يف الوقت ذاته بإنجازات األلكسو يف ميدان حفظ الرتاث وحاميته وصونه. 

مشيًدا بربنامج مكتبات الرشق وانفتاح املكتبة الوطنية الفرنسية عىل األرصدة الرتاثية بالعامل وإتاحتها للجمهور الواسع.

وقد رحب سعادته بالتعاون مع املعهد يف رقمنة وفهرسة أحد أرصدته وفق معايري الفهرسة الكوديكولوجية فربر/آردي، وتعد هذه 

االتفاقية بداية ملسار من الرشاكة البناءة بني املؤسستني.

من جهتها رحبت سعادة الدكتورة أنجل لورينس بسعادة الدكتور مراد الريفي، والسيدة عفيفة الزيادي، وذكرت مبهام وأدوار 

املكتبة  برامج  أهم  من  يُعّد  الرشق  مكتبات  برنامج  أن  معتربة  العامل،  وثقافات  تراث  عىل  وانفتاحها  الفرنسية  الوطنية  املكتبة 

الوطنية، وأن انضامم معهد املخطوطات العربية إليه يأيت يف سياق أهمية تعزيز حضور الرتاث العريب املعريف والفكري باملكتبة 

نظرًا إىل أهمية املعهد كبيت خربة عريب يف رصيده تجربة مرجعية يف ميدان الرتاث املخطوط.

المعهد يوقع اتفاقية مع المكتبة الوطنية الفرنسية

https://www.facebook.com/photo/?fbid=447854380846423&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZV592f98mrXH-l5IFiH2SOfCKqcYsniOg7T6V6S5Um_j-ExMf3-qfRaYGhDAkRzHi_4Y9q7gOaXjZUdY2unt2_ly3rjn4Qy2-tYV-vxCDoHzBchxLPxwZ3sweTE8jf73egIaxMtIjtKw6jIDz9SD8EUxGJ76fqtGQa_wHp-PnU4-eHxkOhk8hxETklG3K9ydaY&__tn__=EH-R
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معهد المخطوطات 
العربية

يطلق املعهد ضمن إطار النرش التثقيفي سلسلة جديدة تتامىش مع أدوات النرش الحديث من حيث االختصار والتكثيف، وهي 

مجموعة من املقاطع القصرية )ريلز( تتضمن رشًحا للمصطلحات املستخدمة يف دراسة الرتاث العريب املخطوط، مستلة من كتاب: 

مصطلحات الكتاب العريب املخطوط، وهو معجم كوديكولوجي من تأليف: د. أحمد شوقي بنبني، د. مصطفى الطويب. 

ويف هذا اإلطار أشار سعادة د. مراد الريفي – مدير املعهد إىل أن النرش التثقيفي هو أحد األدوات التي يستخدمها املعهد يف إيصال 

املعلومة إىل الجمهور املتلقي سواء كان متخصصا يف حقل الرتاث املخطوط أو غري متخّصص، والهدف منه نرش املعلومات الصحيحة 

واملوثوقة إلثارة انتباه الباحثني عىل اختالف تخصصاتهم لالهتامم بالرتاث العريب املخطوط واإلفادة منه. 

إطالق سلسلة مصطلحات الكتاب العربي المخطوط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=444614917837036&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZU59I1rlzkeLIL2nQFCqD-jmqbnniL8598x3VzPbCR2yMRk9ycCJXw_Xsa3u7Kv--YZUwRJWENO15BPqueV3_1sYpRExkRBnkkclqjKoCVUzVSmW2bJpPxNh9HFfrqpB72lSwsNcWi9VCburmNKBpfL9TPlgsiRUXzozoChBaq1iue_rarNh3_nrZfZZUNWdHs&__tn__=EH-R
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معهد المخطوطات 
العربية

شارك األستاذ الدكتور مراد الريفي مدير معهد املخطوطات العربية يف أعامل املؤمتر الدويل الـ 25 للمجلس العريب لالتحاد العام 

لآلثاريني العرب، تحت شعار: دراسات يف آثار الوطن العريب، املنعقد من 12 اىل 13 نوفمرب 2022 مبقر املجلس مبرص. 

وأشاد سعادة الدكتور الريفي يف كلمة باملناسبة ألقاها بالنيابة عن معايل املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

›ألكسو‹ األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر بجهود املجلس العريب ومبا حققه من نجاحات يف كل مناحي الدراسات والبحوث األثرية.

وأكد أن حصيلة املؤمترات التي نظمها املجلس باتت تتبوأ مكانة الرصيد املرجعي يف ميدان الدراسات األثرية كونها ربطت دائرة 

البحث األثري املتخصص بدوائر أشمل.

وأضاف أن ›‹القضية األساسية التي يطرحها املؤمتر حول واقع اآلثار يف الوطن العريب يف ظل املخاطر املحدقة، تكتيس أهمية بالغة 

النظر إىل الظرفية الدقيقة التي تجتازها مجموعة من املواقع األثرية ببعض البلدان العربية‹‹

 واعترب أن‹‹ األلكسو تويل اهتامما كبريا لربنامج املحافظة عىل الرتاث وتسهر عىل تنفيذه، وتنسيق فعالياته، وتفرد له أولوية مطلقة؛ 

سواء من خالل تشخيص تلك املخاطر أو التعريف بها أو توعية كل الفاعلني األساسيني بها أو العمل عىل تقليصها أو الحد من 

تأثرياتها الوخيمة‹‹. 

يشار إىل أن املؤمتر كرم يف يومه األول العلامء الحاصلني عىل جوائز املجلس العريب لالتحاد العام لآلثاريني العرب السنوية. هذا 

وسيتم نرش جميع البحوث التي ألقيت ضمن أعامل املؤمتر بعد استيفائها ملعايري النرش الدويل وخضوعها للتحكيم.

األلكسو تشارك في مؤتمر المجلس العربي لالتحاد العام 

لآلثاريين العرب

https://www.facebook.com/photo/?fbid=443999931231868&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZU6hNulT0Dss0Y35fqbWF5GlMZU5frPnfw6nvU8VGUekrdH4-VNumzS9xF1k13qJjHhhgnp8jHdmKlZu14JNWm5rXA18voFj_ZN4CQDP1byQyavLa93l3t_oyI2f8azOBbI_zjuxXwsYRkNYCQpiTbRHk1W6AT66_EnzIEjuE1FEixlzNEZuKnTSqZTaX3fNRI&__tn__=EH-R
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معهد المخطوطات 
العربية

يف إطار الدور الذي يضطلع به معهد املخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، نظَّم املعهد لقاء 

تواصليًّا )عن بعد( مع مدير املعهد العايل للدراسات والبحوث اإلسالمية مبوريتانيا سعادة الدكتور محمد ولد سيد يحيى، وحضور 

املهندس خلف العقلة عن املنظمة، وكوكبة من باحثي معهد املخطوطات وفنِّييه.

ح سعادة الدكتور مراد الريفي، مدير املعهد استجابًة ملطلِب الجانب املوريتاين يف اإلفادة  جاء هذا اللقاُء التشاوريُّ األوىل ـ كام رصَّ

ِمن خربات معهد املخطوطات يف مجاالت الفهرسة والرقمنة والرتميم والتدريب لكوادر املعهد العايل املوريتاين، وهو ما يحرص عىل 

تقدميه معهد املخطوطات للمؤسسات الرتاثية الوازنة يف أرجاء الوطن العريب وغريه.

جديٌر بالذكِر أنَّ املعهَد يُويل عنايًة موصولة بأوضاع املخطوطات يف موريتانيا وما تحويه خزاناتُها العامة والخاصة من أرصدة، لعلَّ 

آخرها نرشه تقريرًا علميًّا باملجلة العلميَّة املُحكَّمة )65 / 2( تحت عنوان: )املخطوطات يف نواكشوط: الكنز املجهول(.

اجتماع تشاوري لمعهد المخطوطات العربية مع المعهد 

العالي للدراسات والبحوث اإلسالمية الموريتاني

https://www.facebook.com/photo/?fbid=441928444772350&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXQF61gmjFvcH67zGpTElPn3xyH7LzjNhY6OnAeH04CkwHrYXngLeRtOf68Cpka96VASNgTUZAQuFtU3mAb47qITykKVSnsmBaB4IocWuDA-ABT94r7lNcOJXYSLC1jYTXtKiE0kWbVxm8ZS5iSbrTT9vu6yUGT-iAOLwqxT0uOUpfbHnry3X1W3ykSVNVON6w&__tn__=EH-R
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معهد المخطوطات 
العربية

اختتم معهد املخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافية والعلوم ›ألكسو‹ يوم 03 نوفمرب 2022 املدار الرابع 

ضمن برنامج مدارات تراثية الذي ينظمه املعهد تكرميًا واعرتافًا مبا قدمته شخصيات بارزة من خدمات ُجىلَّ للمعهد.

وخصص املعهد هذا املدار لألديب املرصي الكبري محمود محمد شاكر،  الذي كان عضو اللجنة االستشارية يف املعهد ونائبًا لرئيسها 

)24( شخصية من سبع دول عربية، موزعني عىل أصحابه  املدار  االحتفال يف هذا  املايض. هذا وقد شارك  القرن  يف سبعينيات 

وتالميذه واملشتغلني برتاثه. وشارك من العراق الدكتور بشار عواد معروف، ومن السعودية الدكتور عبد الله عسيالن، والدكتور 

محمد عبد الله العزام، والدكتور أحمد الدبيان، والدكتور حمد الدخيل.

 فيام شارك من املغرب الدكتور أحمد شوقي بنبني، والدكتور عبد الجليل هنوش، واألستاذ عبد الحميد العمري، ومن مرص الدكتور 

أمين فؤاد سيد واألستاذ أوس األنصاري، والدكتور محمد جامل صقر، والدكتور خالد فهمي، والدكتور حسام النادي، والدكتور أحمد 

وجيه، والدكتور أرشف عبد املقصود واألستاذ محمد صالح فرحات والدكتور عبد الغفار عبد الرؤوف حسن. 

ومن األردن شارك األستاذ أحمد العالونة، والدكتور عبد الله شلَْنفح فيام شارك من اليمن الدكتور عبد الرحمن قائد. ومن سوريا: 

الدكتور عدنان محمد زرزور.

كام شارك الدكتور فهر محمود محمد شاكر بكلمة ممثاًّل عن العائلة، وعن املعهد شارك مديره الدكتور مراد الريفي واألستاذ يوسف 

السناري معد ومنسق الربنامج. يذكر بأنه قد جرى االحتفال يف املدارات السابقة األستاذ محمد رشاد عبد املطلب من )مرص( 

والدكتور نارص الدين األسد من )األردن(، والدكتور محمد بن تاويت الطنجي من )املغرب(.

معهد المخطوطات العربية يختتم مدار محمود 

محمد شاكر

https://www.facebook.com/photo/?fbid=438931031738758&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUOBAxhPfptqUjrHHiGO0DmeVrhF45sNfVdRaVWFscJJSTVehhyVzMQWKV00zeB0P-VDpLkKj-fzfyYtimIWw9kY_DMBnmz5G8MKlFOfRpNr35MnwK2TxoZvtNOunBibmc2L1owcJDX_1UcW8xSNxOJeHauGEAjYI3FD4zL_tpNXVJ_XmmdF21bzteab2DtXHo&__tn__=EH-R
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معهد الخرطوم 
الدولي للغة العربية

افتتح معهد الخرطوم الدويل للغة العربية يوم األربعاء 30 نوفمرب 2022 مبقره، دورة تدريبية حضورية حول استخدام املستودعات 

الرقمية ونظام الفهرس اآليل )كوها(، استهدفت الباحثني وطالب الدراسات العليا املنتسبني للمعهد.

افتتح الدورة التدريبية  سعادة أ.د عيل عبد الله النعيم مدير املعهد بكلمة ترحيبية  بالحضور  والدارسني ، مؤكداً عىل اهتامم 

األلكسو  ومديرها العام أ.د محمد ولد أعمر ، بعقد هذه الدورات التي تعمل عىل تنمية املعرفة التقنية لدى الباحثني من طالب 

الورقية  املصادر واملراجع  للحصول عىل  الفهرس اآليل  العاملية ونظام  الرقمية  املستودعات  املرجوة من  الفائدة  املعهد وتحصيل 

واإللكرتونية منها واإلفادة من ذلك يف البحوث العلمية ونقل  هذه املعرفة لآلخرين.

يذكر أن املعهد قد قام بإنشاء مستودع رقمي يحتوي آالف الرسائل الجامعية باإلضافة املؤلفات العلمية والدوريات التي يصدرها 

املعهد، كام صمم قاعدة بيانات الفهرس اآليل بنظام كوها ملساعدة الدارسني ومتكينهم من االطالع عىل قوائم املحتوى.

دورة تدريبية لفائدة طــالب الدراسات العليا حول 

المستودعات الرقمية ونظام الفهرس اآللي )كوها(

https://www.facebook.com/photo/?fbid=455152906783237&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUz-f_Beo1I5Nn2ACNaiS0Y9qItlapBF8kfLPdRq7LQMvanBBt5vG9_RIasHVeR0UsWQPMhwpQBf46Qy5w_NIc6JpgQfXd18spKPH0ozMDONWqkWODfJ9mIwEG5R0CZtIilKTxF9IHDDTe8NcrZYONVgUj19PDdFneNpQWl_zJxmLjGs9o8d496AM-OAtaKugg&__tn__=EH-R
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معهد الخرطوم 
الدولي للغة العربية

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة  التابع  العربية  للغة  الدويل  الخرطوم  2022 مبعهد  أكتوبر   31 االثنني  يوم  انتظمت 

)ألكسو( دورة تدريبية لفائدة طالب املعهد يف كتابة اللغات بالحرف العريب املنمط.

وتّم تنظيم هذه الدورة بتنسيق مشرتك بني املعهد وجامعة إفريقيا العاملية )معهد الربوفيسور يوسف الخليفة أبوبكر لكتابة لغات 

الشعوب اإلسالمية بالحرف العريب( واأليسسكو والبنك اإلسالمي للتنمية جدة

وشارك يف حفل االستقبال سعادة مدير املعهد األستاذ الدكتور عيل عبد الله النعيم، وسعادة األستاذ الدكتور قدري ماري، مدير 

معهد الربوفيسور يوسف الخليفة أبوبكر، لكتابة لغات الشعوب اإلسالمية بالحرف العريب، باإلضافة لثلة من أرسة جامعة إفريقيا 

العاملية وعدد من الخرباء وموظفي معهد الخرطوم الدويل للغة العربية.

وباملناسبة، نقل سعادة مدير املعهد للحضور تحيات معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، املدير العام لأللكسو.

ويعد هذا النشاط استئنافاً ملجهود سابق قدمه املعهد يف هذا املجال وتوطئة ملشاريع معجمية ألربع لغات سيقدمها بالحرف 

العريب خالل الدورة املالية القادمة.

إفتتاح دورة تدريبية لأللكسو لفائدة طالب معهد 

الخرطوم في كتابة اللغات بالحرف العربي المنمط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=434665508831977&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZX2EeyEkTej5yg46rKXa47XhhX74i3jdWhQMvmv204zK3VDvfdQ06rRTtZTcSQLlWadmUFvtmtd8uxuOC4NSzZfnKeRinyYr6ALpF23IIfel37SL53plwdTMg23u4RCOI8zJJ5eJyi2ufYfie2STjcH6IqxaXA3ohAZPlLsq5VJ1hG-Y2GkXbxPqiWnLip-bSE&__tn__=EH-R
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الدولي
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التعاون
 الدولي

عقد وفد من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ›ألكسو‹ جلسة عمل الثالثاء 07 نوفمرب 2022 مع املدير العام إلدارة 

البحث العلمي والجامعات الكتالونية تناولت سبل تعزيز التعاون بني مركز البحث العلمي cerca واملنظمة .

وعرض الوفد خالل هذا اللقاء الذي يندرج يف إطار برنامج العمل املشرتك الرتبوي والثقايف والعلمي بني األلكسو وحكومة إقليم 

كتالونيا، جملة من مقرتحات الرشاكة املتعلقة بتنفيذ عدد من األنشطة التي تعتزم املنظمة تنفيذها .

كام عقد الوفد جلسة عمل بوزارة الرتبية الكتالونية مع قسم اللغات بالوزارة تناولت محاور مذكرة التفاهم بني الجانبني فضال 

عن النظر يف مسألة التعاون يف مجال تنفيذ مشاريع مشرتكة تخص تعليم اللغة العربية باملدارس الكتالونية.

و شمل الربنامج إثر ذلك زيارة اىل إحدى املدارس وحضور درس لتعليم اللغة العربية.

كام شارك الوفد يف ندوة عقدها املعهد األورومتوسطي حول حضور« العامل العريب باملدارس الكتالونية«

يشار اىل أن املنظمة وقعت مذكرة تفاهم مع املعهد عام 2005 حول الرتاث.

برنامج تعاون ثري بين األلكسو وحكومة كاتالونيا 

بإسبانيا

https://www.facebook.com/photo/?fbid=441087458189782&set=pcb.441087691523092&__cft__[0]=AZUW_v_VO9IJ9y_Bav0z7uDDf0KWF59izs2Kl1nKcxgSF8CzZbqHPLVb4Cuy3LlP4JExHCfzoLoNT19F5pNl55919ZxYHC_d6C0aRrY_mgKOoA2FpKd8cwnBw4FcA0O9EK4BsGpVLZuOh-8TQ7fIgQLZdRwTyMBpXxGZWlNiYY2U2Z2rK9odgVZmgzYgdl3GeY0&__tn__=*bH-R
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التعاون
 الدولي

الدكتور  األستاذ  العلمي  والبحث  العلوم  إدارة  مدير  برئاسة  ›األلكسو‹  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  وفد  التقى 

تلقتاها   دعوة  إطار  يف  وذلك  برجيس،  البا  السيدة  الكتالوين  الربملان  رئيسة  نائبة  )أسبانيا(  بربشلونة  أبودرويش،  سند  محمد 

املنظّمة من قبل الربملان الكاتولوين .

 ، أعمر  الدكتور محمد ولد  األستاذ  للمنظمة  العام  املدير  ، تحيات معايل  الكاتولوين  الجانب  إىل  املنظمة  نقل وفد  وباملناسبة 

وأطلعهم عىل الجهود التي تبذلها األلكسو لخدمة الرتبية والثقافة والعلوم يف الوطن العريب ، وهي الرسالة التي أنشئت من 

أجلها.

وقّدم الوفد يف السياق ذاته، عرضا عن برامج املنظمة الحالية واملستقبلية ضمن املنهجيات املختلفة والرؤية االسترشافية لخطة 

العمل املستقبلية 2023-2028، معربا عن تطلع األلكسو إىل تعزيز التعاون مع املؤسسات املختلفة مبا يخدم أهداف التنمية 

املستدامة ، وتنفيذ برامج يف مجال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها وتدريب املعلمني يف املدارس الكاتولونية .

الدكتوراه  بعد  ملا  سيام  الجانبني،  بني  والتدريبية  الدراسية  واملنح  العلمي  التبادل  برامج  حول  التباحث  تم  االطار،  هذا  ويف 

واملاجستري.

وفد األلكسو يلتقي نائبة رئيس البرلمان الكاتالوني 

ببرشلونة

https://www.facebook.com/photo/?fbid=443229551308906&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXknqkMB0Mx3GDUTMh9g1fT182ODjI2H5-nkRg4-lIzPitiUnAAyqMkr_usy7qn_fee0ADRcb1AbWdMA_H_oVKIQget73gPV0yb3g0KgSUpc4k0JXC2V8Xtc4VAHYNZKeUDY1A2VRqjxydM0-Plh1NahhU8oZzkyZ5la5xlljeTwIlthDDUXbzPPV27DmU2its&__tn__=EH-R


17
شبكة الكراسي 

العلمية المنتسبة 
لأللكسو
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تعقد األلكسو املنتدى السنوي العلمي األول للكرايس العلمية املنتسبة لأللكسو يف خدمة أهداف التنمية املستدامة وقضايا األمن 

والسلم الدوليني، ايام )28- 29- 30( نوفمرب 2022، بالتنسيق مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بالجمهورية الجزائرية 

الدميقراطية الشعبية، وبالتعاون مع جامعة ابو بكر بلقايد بتلمسان من خالل كلية العلوم االقتصادية، والتجارية وعلوم التسيري 

ممثلة بكريس األلكسو يف الرضائب واملالية العامة وبالرشاكة مع اللجنة الوطنية الجزائرية للرتبية والعلم والثقافة. 

حيث شهدت الجلسة االفتتاحية  لليوم األول للمنتدى القاء العديد من الكلامت، قدمها كل من: 

	 سعادة األستاذ الدكتور محمد الزين، مدير كريس األلكسو يف الظرائب واملالية العامة،

	 أصحاب السعادة أعضاء كريس األلكسو يف الرضائب  واملالية العامة:

األستاذ الدكتور بومدين حسني،	 

الدكتور خاليص عبد االله،	 

الدكتور جليل زين العابدين،	 

الدكتور إبراهيم لحول،	 

سعادة األستاذ الدكتور بن لدغم فتحي، عميد كلية العلوم  االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري بجامعة تلمسان.	 

سعادة األستاذة نادية بوحارة، القامئة بأعامل أمني اللجنة الوطنية الجزائرية للرتبية والعلم والثقافة.	 

معايل املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافةوالعلوم، ألقاها نيابة عنه سعادة األستاذ الدكتور مراد محمودي، أمني  	 

املجلس التنفيذي واملؤمتر العام، القائم بأعامل مدير إدارة الثقافة باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم - ألكسو.

األلكسو  تعقد المنتدى السنوي العلمي األول للكراسي العلمية 
المنتسبة لأللكسو في خدمة أهداف التنمية المستدامة وقضايا 

األمن والسلم الدوليين



Nنشرة األلكسو واللجان الوطنية العربية O V E M B E R  2 0 2 258

سعادة األستاذ الدكتور مراد مغاشو، مدير حامعة أبو بكر  بلقايد تلمسان.	 

سعادة السيد املؤمن مرموري، وايل والية تلمسان ألقاها نيابة عنه السيد رميل يزيد، مدير التنظيم و الشؤون العامة بالوالية. 	 

ليتم بعدها تكريم األلكسو للشخصيات املذكورة اعاله.  

جدير باإلشارة اليه، ان الربنامج الزمني لليوم األول للمنتدى املوافق 28 نوفمرب 2022، تضمن تقديم املواضيع التالية:

الثقافة  إدارة  بأعامل مدير  القائم  العام،  واملؤمتر  التنفيذي  املجلس  أمني   الدكتور مراد محمودي،  األستاذ  	 عرض ضويئ قدمه 

باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم - ألكسو للتعريف بالكرايس العلمية املنتسبة لأللكسو. 

	 عرض ضويئ قدمه احد اعضاء كريس األلكسو يف  الظرائب واملالية العامة للتعريف بربامج وأنشطة الكريس. 

	 مداخلة مشرتكة للمنظمة واللجنة الوطنية الجزائرية  للرتبية والعلم والثقافة للتعريف باآلليات التي توفرها األلكسو واللجان 

الوطنية العربية للرتبية والثقافة والعلوم  يف خدمة الجمهور وعىل األخص الشبكات املنتسبة  لأللكسو. 

كام شهدت الجلسة املسائية لليوم األول من هذا املنتدى مناقشة املرشوع الذي تقدم به كريس األلكسو يف الظرائب واملالية العامة 

للمنظمة تحت عنوان:«فريق البحث املشرتك بشأن إصالح رضائب الجامعات املحلية« والذي يعترب املرشوع العريب األول املعتمد 

العامـة  املديريـة  من طرف  املمول  الدوليني،  والسلم  األمن  وقضايا  املستدامة  التنمية  أهداف  األلكسو يف خدمة  مستوى  عىل 

للبحـث العلمـي والتطويــر التكنولوجــي لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي بالجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية إضافة 

للدعم الذي ستوفره له املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم- األلكسو.

علام، أن هذا املرشوع ميتد عىل أربع سنوات ومرشح حسب املناقشات التي متت ان يأخذ أبعاد عربية وعربية بامتياز. 

اما اليوم الثاين املوافق 29 نوفمرب 2022 ، شهد:

	 مداخالت مديري الكرايس العلمية املنتسبة لأللكسو )الجزائر، اليمن، املغرب.... الخ( 

	 عرض الفيلم التوثيقي لخمسينية املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. 

	 استعراض خطة العمل املستقبلية لأللكسو)2028-2023(.  

	 جلسة حوارية مع طلبة الدراسات العليا يف مجال  تخصص الكرايس وأهداف التنمية املستدامة وقضايا األمن والسلم

  الدوليني.

ليختتم املنتدى يف اليوم الثالث املوافق 30 نوفمرب 2022، ببيان ختامي تليه جولة سياحية للمعامل التاريخية التي تزخر بها مدينة 

تلمسان العتيقة.  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=453943350237526&set=pcb.453943376904190&__cft__[0]=AZV6crwu0Fq_v7sOzMlqygPjOWKJrSWJgdtZ_W4fbCRj_piIyGBliBO-uBRPYfd4DTHK-Kp_9waJfCW-8mM3f-wMd8mJ7NZcyXNOL1wOYEAuFMlmGxU6sfmCeKFNPQYZRBkO82yg3uTcBZ5cEABP7lWp8T1bu2z2BBZtYK-sGfj77tJ5qyIRzEv58Y8F2iEaqdI&__tn__=*bH-R
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أكّد معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ›ألكسو‹ يوم الثالثاء 08 نوفمرب 

العلمية اإلبداعية لخدمة  العبقرية  البحثية واستثامر  الطاقات  العربية والدولية وتجميع  القدرات  2022، عىل ›‹رضورة توحيد 

أهداف التنمية املستدامة وقضايا األمن والسلم الدوليني لضامن الخروج اآلمن من حاالت األزمات والطوارئ والنزاعات‹‹.

وأوضح معاليه يف افتتاح أشغال امللتقى العلمي الدويل األول لكريس األلكسو للتحكيم التجاري الدويل بعنوان: التحكيم التجاري 

الدويل اليوم )التحوالت واملستجدات( ›‹ ›مبقر املنظمة أن مساهمة هذا الكريس وغريه من الكرايس املنتسبة لأللكسو البالغ عددها 

اليوم )33( كرسيا عربيا من شأنها أن متكن املنظمة من مواصلة مسريتها وأداء رسالتها والقيام بأدوارها عىل أحسن وأكمل وجه‹‹.

وأشار يف هذا الخصوص إىل أن ›‹هذه الكرايس تعد رافدا علميا   ال غنى عنه من شأنه أن يعزز دور  األلكسو باعتبارها بيت خربة 

يف مجاالت عملها املتعددة املجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية ويف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال‹‹.. 

وأضاف املدير العام لألكسو أن ›‹املنظمة تنتظر اليوم من علامء العرب وخربائهم، الكثري يف زمن تفاقمت فيه الرصاعات والنزاعات 

وزادت فيه التحديات والرهانات، مام يحتم عليها الحرص عىل نوعية وجودة برامجها ومشاريعها وانشطتها لتكون ذات جدوى 

ومنفعة ليس فقط للوطن العريب وإمنا للعامل أجمع‹‹.

يشار إىل أن امللتقى الذي يتواصل عىل مدى ثالثة أيام يعقد بالتعاون مع جامعة تونس املنار الكلية الحقوق والعلوم السياسية، 

وكريس األلكسو للتحكيم التجاري الدويل بكلية الحقوق.

وثلة من  وباحثني وطلبة  أساتذة  بعد، فضال عن  لأللكسو عن  املنتسبة  العلمية  الكرايس  السعادة مديري  فيه أصحاب  ويحرض 

اإلعالميني.

األلكسو تحتضن الملتقى العلمي الدولي األول لكرسي األلكسو 
بعنوان التحكيم التجاري الدولي اليوم )التحوالت والمستجدات(

https://www.facebook.com/photo/?fbid=439763938322134&set=pcb.439764201655441&__cft__[0]=AZWjba3ORduhtCE3RmsntMJGamrK2U95Qmu_qKFHRM5CW2Ro2Dg1N4SgHA2fpWuoALONrmT49K-SCZsg_Do6HVNtIcxMeQaIgJ8okGGqYpiw-zDLZoSFdoqZ4r_hcTKiHq2-2WwCuG11w-tBnlkR1XWB9os1Jx72L0BV1jm_Pd0JcHJrQoOUyede3EBgOWd5MBQ&__tn__=*bH-R
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تواصلت لليوم الثاين عىل التوايل الجلسات العلمية للملتقى العلمي الدويل األول لكريس األلكسو للتحكيم التجاري الدويل بعنوان: 

»التحكيم التجاري الدويل اليوم: التحوالت واملستجدات«، وذلك بالتعاون بني كل من:

- املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم- األلكسو،

- جامعة تونس املنار،

- كلية الحقوق والعلوم السياسية،

- كريس األلكسو للتحكيم التجاري الدويل.

حيث شهد هذا اليوم املوافق 9 نوفمرب 2022 عقد جلستني علميتني:

األستاذ  برئاسة  النزاع(،  املنطبق عىل  )القانون  الوحدة  اىل  التعدد  الدويل من  التجاري  التحكيم  بعنوان  الثالثة،  العلمية  الجلسة 

الدكتور أحمد بن طالب، أستاذ  التعليم العايل ومدير مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

قدمت فيها األستاذة الدكتورة وداد بولغليامت، دكتورة متخصصة يف التحكيم التجاري الدويل، املحامية بباريس واملحامية املعتمدة 

لدى املحكمة العليا ومجلس الدولة بالجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية محارضة بعنوان:

اختيار مبادئ القانون املوحد املتعلقة بعقود التجارة الدولية يف النزاع التحكيمي ذي الطرف العريب ليفتح بعدها النقاش. 

لتنطلق بعد ذلك الجلسة العلمية الرابعة، تحت نفس العنوان، برئاسة الدكتورة ناديا الشطي بن الشيخ، دكتورة يف القانون، محامية 

لدى التعقيب.

قدمت فيها األستاذة الدكتورة بسمة العرفاوي، أستاذة  محارضة مبعهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج، محارضة تحت عنوان: » 

مواصلة جلسات الملتقى العلمي الدولي األول لكرسي األلكسو 
للتحكيم التجاري الدولي بعنوان:«التحكيم التجاري الدولي اليوم
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عقد التجارة الدويل: التوجهات الحديثة بخصوص واجب اإلسناد إىل نظام قانوين«. 

أم  لغة   : التحكيم  الوحدة)لغة  اىل  التعدد  الدويل من  التجاري  التحكيم  الخامسة، فقد كانت تحت عنوان  العلمية  الجلسة  اما 

لغات؟(  برئاسة األستاذ الدكتور منري العياري، أستاذ التعليم العايل بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. 

قدم فيها األستاذ الدكتور قاستون كنفاك، رئيس الدورة )49( للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل واملستشار الدويل لكريس 

األلكسو للتحكيم التجاري الدويل، محارضة عن بعد بعنوان:« لغة التحكيم ومستجدات القرن الواحد والعرشين« ليفتح بعدها 

مبارشة النقاش. 

ولتليها بعدها محارضة األستاذ الدكتور جوليان كوار، أستاذ التعليم العايل بجامعة طولون الفرنسية بعنوان :«لغة التدريس مادة 

التحكيم التجاري الدويل« تالها نقاش ولتختتم بذلك جلسات اليوم الثاين. 

املالحظ، أن هذا امللتقى سيستمر إىل غاية يوم 10 نوفمرب 2022. حيث ستتواصل جلساته العلمية لليوم الثالث عىل التوايل، حيث 

ستعقد مائدتني مستديرتني. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=440405504924644&set=pcb.440407071591154&__cft__[0]=AZVvqHGTV4MBYA_y3O0WTdL-szDo-FLObv6C7QyLxHd4-ANUkFAMZ1iMUX23GOeYnL0tpMi8mWZatCQjecqQQRjVY-WeUyMa52u34GRsbTFS9vMdEZsE14pdS6-J2Uvt4dgW7ukCKrN3KdkowHk9GDMr_hneg1I94rgd_dm6X7AorxGGYxdw8UutilUwwdLeieY&__tn__=*bH-R
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تواصلت لليوم الثالث عىل التوايل الجلسات العلمية للملتقى العلمي الدويل األول لكريس األلكسو للتحكيم التجاري الدويل بعنوان: 

»التحكيم التجاري الدويل اليوم: التحوالت واملستجدات«، وذلك بالتعاون بني كل من:

- املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم- األلكسو،

- جامعة تونس املنار،

- كلية الحقوق والعلوم السياسية،

- كريس األلكسو للتحكيم التجاري الدويل.

حيث شهد اليوم الثالث واألخري عقد جلستني عمليتني)6-7( يف صيغة مائتني علميتني:

الجلسة العلمية السادسة، بعنوان التحكيم التجاري الدويل: املامرسة)يف البالد العربية(، برئاسة األستاذ الدكتور  حاتم الرواتبي، 

أستاذ  التعليم العايل بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، ومدير مخرب فض النزاعات وطرق التنفيذ. 

عقدت فيها  مائدة مستديرة أوىل بعنوان:

»التحكيم املؤسسايت يف البالد العربية: الواقع واآلفاق«.

حيث شهدت مداخلتني لكل من :

باب  فتح  املتحدة تالها   العربية  االمارات  بدولة  األمريكية  بالجامعة  التحكيم  الفالحي، مدير ماجستري  الدكتور قيص  األستاذ   -

النقاش. 

- األستاذة الدكتورة وداد بولغليامت، محامية بباريس  ومعتمدة لدى املحكمة العليا ومجلس الدولة بالجمهورية الجزائرية 

اختتام جلسات الملتقى العلمي الدولي األول لكرسي األلكسو 
للتحكيم التجاري الدولي بعنوان: التحكيم التجاري الدولي اليوم



Nنشرة األلكسو واللجان الوطنية العربية O V E M B E R  2 0 2 263

الدميقراطية الشعبية، تالها فتح باب النقاش. 

عبد  الدكتور  األستاذ  برئاسة  الغربية،  البالد  املامرسة يف  الدويل:  التجاري  التحكيم  بعنوان  فكانت  السابعة،  العلمية  الجلسة  اما 

التجارية بقرطاج. عقدت فيها  مائدة مستديرة ثانية بعنوان:  العليا للدراسات  التعليم العايل باملدرسة  الرباعي، أستاذ  الوهاب 

»التحكيم املؤسسايت يف البالد  الغربية«، تدخل فيها كل من

- األستاذ الدكتور جوليان كوار ، مدير ماجستري قانون   االعامل بجامعة طولون الفرنسية،

- األستاذة الدكتورة نجاة الرباهمي، أستاذة التعليم العايل   بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، ومديرة كرسيااللكسو للتحكيم 

التجاري الدويل واملحامية لدى التعقيب   تالها فتح باب املناقشة. 

التنظيمية،  الجلسات واملحارضين واللجنة  بتقرير اختتامي وحفل تكريم وزعت خالله شهادات تكريم لرؤساء  امللتقى  ليختتم 

وكذلك شهادات تكريم للطلبة الحارضين املشاركني وعىل الخصوص لفائدة طلبة ماجستري قانون أعامل سنة اوىل كلية الحقوق 

والعلوم السياسية، جامعة املنار، للسنة الجامعية)2023-2022(. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=441000648198463&set=pcb.441001488198379&__cft__[0]=AZUZEcKBmlrfDymugtBW70N2RrAdSxudjxKQW-JXLbZdqvFC11fM06vyfq3QfJYMPRo4hfYqiwCc1mtiwvg0in--HHfzHnfq-MST9APVpVO7v_f0yJyFW7c55VoUUfvuDyUV3uiuCVy0cNrNlQ3jNBYHyCZqOjGRoPkdNkCVedwFlywF_mOCE78AG7PJwX0nWQU&__tn__=*bH-R
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»اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة« و«شؤون الالجئين« 
تطلقان فعاليات »الملتقى  الثقافي العاشر« في بيروت

فخامة  رعاية  تحت   -  2022/11/25 الجمعة   - بريوت 

اللجنة  أطلقت  مازن«،  »أبو  عباس  محمود  الرئيس 

بالتعاون  الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم،  الوطنية 

مع دائرة شؤون الالجئني يف منظمة التحرير الفلسطينية، 

الرتبوي  الثقايف  »امللتقى  فعاليات  )الجمعة(،  اليوم 

الفلسطيني العارش للعام 2022«، الذي يعقد يف العاصمة 

اللبنانية، بريوت، وستستمر فعالياته من 25 لغاية 30 من 

الشهر الجاري.

وأعلن عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون الالجئني د. أحمد أبو هويل عن انطالق فعاليات 

امللتقى برعاية من فخامة الرئيس ومبباركة ومتابعة من أعضاء اللجنة التنفيذية.

وقال: »إن هذا امللتقى الذي يحط رحاله يف بريوت يؤكد عىل فلسطينية الهوية لشعبنا يف أماكن تواجده كافة، وإن استهداف وكالة 

»األونروا« بتجفيف مواردها هو استهداف سيايس وثقايف وحضاري يهدف إىل شطب ملف الالجئني والهوية الفلسطينية يف أماكن 

تواجد الشعب الفلسطيني، وعلينا جميعاً أن نكون يقظني لهذه املؤامرة التي يتم اإلعداد لها«. 

ووجه أبو هويل رسالته للكفاءات املشاركني يف امللتقى، مرحباً بهم يف هذه املنارة الثقافية، مؤكداً عىل »الثبات عىل العهد والنرص 

املحيل واإلقليمي  الصعيد  امللتقى، ملا قدموه من تضحيات ومتيز عىل  املشاركة يف هذا  اإلبداعات  الحية ومن ضمنهم  للضامئر 

والدويل، رافعني اسم دولة فلسطني عالياً يف املنابر كافة، وإىل الضيوف واملسؤولني برضورة االهتامم بالشباب املبدع الذي حان لهم 

الوقت بأن يأخذوا زمام املبادرة وتتاح لهم الفرصة لرتجمة إبداعاتهم يف املجاالت كافة«.

من جانبه نقل د. دّواس دّواس أمني عام اللجنة الوطنية الفلسطينية رئيس املجلس التنفيذي ملنظمة »اإليسيسكو« تحيات أ.د عيل 

زيدان أبو زهري عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة الرتبية والتعليم العايل واللجنة الوطنية، مشرياً إىل أن مقیاس تقدم املجتمع 

مرهون بالشباب وارتقاء ثقافتهم وعلمهم، ويتفق الجميع عىل أن التنمية عملية مصريية يتعامل معها أكرب عدد من األفراد بهدف 

إنشاء جيل مثقف وواع وطنياً، وانطالقاً من واجبنا املهني والوطني، فقد استدعت الرضورة الثقافية والرتبوية والعلمية واالجتامعية 

والسياسية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني يف أماكن تواجده كافة، الخروج بفكرة هذا امللتقى إلنتاج محتوى ثقايف وطني يحمل 

رسائل محددة قادرة عىل مخاطبة ثقافة وعقول الشباب الفلسطيني، لتحقيق روح الوالء واالنتامء للوطن والقيم العليا للمجتمع 

الفلسطيني، برغم كل التحديات املعقدة واملركبة التي نعيشها يف الفرتة األخرية، فقد التئم امللتقى، وتجاوزت الثقافة الفلسطينية 

هذه التحديات وعربت كل الحدود«.
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وقال: »إننا يف اللجنة الوطنية الفلسطينية نؤكد عىل مواصلتنا العمل لتمكین الشباب وزیادة وعیهم عن طریق توفیر كل الوسائل 

أسايس  كجزء  واأللكسو(،  واإليسيسكو  )اليونسكو  املتخصصة  الدولية  املنظامت  خالل  من  املمكنة  واملادية  والتعلیمیة  الثقافیة 

ومركزي من رؤيتنا وخطتنا االسرتاتيجية«.

بدوره مثن فتحي أبو العردات أمني رس حركة »فتح« وفصائل »منظمة التحرير الفلسطينية« يف لبنان الجهود الفلسطينية الوطنية 

املبذولة للوصول والتواصل مع أبناء شعبنا يف أماكن تواجدهم كافة«، مشرياً إىل أن »عملية االستهداف للمكونات الثقافية واملعرفية 

بـ«الجهود الوطنية  للشعب الفلسطيني تتزايد يوماً بعد يوم، وعلينا مضاعفة الجهود من أجل الوصول لحامية شعبنا«، مشيداً 

التي تبذل من السيد الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية خاصة عىل الساحة اللبنانية«.

فيام رحبت أ. هبة نشابة أمني عام اللجنة الوطنية اللبنانية للرتبية والثقافة والعلوم يف وفد امللتقى وضيوفه، وقالت: »هي فلسطنُي 

، والقضية الفلسطينية ليست بحاجة ملناسبة للحديث عنها ألنها مرتبطة  كانَت وستبقى قَلْبََنا الّنابَض بالُحبِّ والعزِّة واإلمياِن بالحقِّ

بالوعي والفكر اللبناين ونقوم برتبية أبناؤنا عىل حب هذه القضية وعدالتها، ولطاملا شغلت هذه القضية أفراد العائالت اللبنانية، 

ونستذكر دامئا مجموعة مميزة من املفكرين واملبدعني الفلسطينيني، الذين كان لهم الدور البارز عىل الثقافة العربية يف اإلقليم«. 

وأضافت نشابة: » يتّوُج هذه اللقاءاِت بُعْمِق ِفْكرِِه وسالَسِة حديِثِه، فباألَمِس القريِب كان الَعُدوُّ يظنُّ أن أرايَض الـ48 أصبَحْت 

ّفِة الغربيَِّة وقطاع غزة، وبفضِل أبناِء  منسيًة، إال أنها هبَّْت َهبََّة رجٍل واحٍد خالَل عمليِة سيِف الُقْدِس إىل جانِب إِخوانِهم يف الضِّ

ُق«. فلسطنَي اليوَم، مل تُعْد فلسطنُي الحرُة ُحلاًُم، بل واقًعا سيتحقَّ

وجرى افتتاح امللتقى من خالل فعالية استقبال مجموعة متخصصة من املبدعات واملبدعني يف مجاالت فنية وثقافية، إذ تحرص 

اللجنة الوطنية عىل عقد امللتقى بشكل سنوي، بهدف تعزيز التواصل ما بني أبناء الشعب الفلسطيني يف أماكن تواجده كافة، من 

أجل الوصول إىل رسالة ثقافية وحضارية متقاربة، من خالل تنفيذ مجموعة من األنشطة والفعاليات والزيارات امليدانية واللقاءات، 

التي من شأنها تسليط الضوء عىل أبرز القضايا الثقافية والرتبوية والتعليمية والسياسية التي تواجه القضية الفلسطينية، من أجل 

رفع مستوى الوعي واإلدراك، وتبادل الخربات واملعلومات ما بني املشاركني، وإلبقاء جذوة التواصل بني أبناء الشعب الواحد.
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