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السعودية  العربية  بالمملكة  التعليم  وزير  
لاللكسو عام  المدير  يستقبل  

باململكة  التعليم  وزير  البنيان  يوسف  الدكتور  األستاذ  معايل  استقبل 

العربية السعودية  معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر املدير العام 

للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  يوم األربعاء 26 أكتوبر مبقر 

الوزارة.

وحرض هذا اللقاء كل من سعادة االستاذ هاين بن مقبل املقبل رئيس 

املجلس التنفيذي  للمنظمة وسعادة األستاذ  أحمد البليهد؛ األمني العام 

للجنة الوطنية السعودية للرتبية والثقافة والعلوم ؛ باإلضافة إىل اطارات 

الوزارة. ورحب معايل الوزير مبعايل املدير العام ضيفا باململكة مشيدا مبا 

تقوم به األلكسو  من أنشطة عربية ودولية متمنيا ملعاليه كل التوفيق 

املؤسسات  مع  والرشاكة  بالتعاون  مشيدا  املنظمة،  مسرية  يف  والنجاح 

باململكة. 

 كام أكد عىل رضورة  دعم املنظمة لتبقى بني العرب تربويه وثقافيا وعلميا.

 ويف ذات اإلطار ركز عىل التحديات التي تواجه التعليم خاصة بعد جائحة كورونا  واالعتامد عىل الذكاء االصطناعي  والتعليم 

االفرتايض وبناء القدرات ومتكني املعلم من استخدام الوسائل التكنولوجية  الحديثة. 

من جهته هنأ  معايل املدير العام معايل الوزير بتوليه  هذا املنصب متمنيا له التوفيق والنجاح خدمة لألجيال املستقبل. 

كام عرض معاليه فكرة عن األنشطة والربامج التي تقوم بها املنظمة  حيث 

للمعلمنب  القدرات  وبناء  التعليمية  باملناهج  االهتامم  رضورة  عىل  ركز 

وكذلك املجال الثقايف الذي يعد عرصا معززا للتعليم. 

امللك  الرشيفني  الحرمني  لخادم  شكره  عن  املناسبة  بذات  معاليه  وعرب   

سلامن بن عبد العزيز  وويل عهده األمني  محمد بن سلامن عىل الدعم 

مؤمتر  السعودية   العربية  اململكة  استضافة  وعىل  للمنظمة  املتواصل 

الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب. 

واملؤسسات   املنظمة  بني  التعاون  تعزيز  عىل  الطرفان   واتفق  هذا 

السعودية لتحقيق األهداف  املشرتكة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=431930085772186&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVxttYFfbrjo429m-xT3-Vt4WzIJRlLHyPJRTQ6fc4CwRL4wSyPDdoo4zTUACLEkI9DbFb4Zjiw34Xg_0A0Pc62fOMkJUhx4nsGi9Zueg4vRI3Sh1Ua3tEnhP3Ve3NDRtjUVtIV4t9wDKfj_FG_32qJ1UUuyuWE5CTTpLDAZgEXxjM_ry9SlTTOsHI30slDTBk&__tn__=EH-R
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شاركت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ›ألكسو‹ يف ملتقى البحث املفتوح يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا، الذي 

أقيم بالقاهرة، جمهورية مرص العربية يومي 26 -27 أكتوبر 2022، باعتبارها رشيكا يف هذا املرشوع الرائد.

ويهدف هذا امللتقى إىل إقامة شبكات للتواصل بني املستفيدين من مجال البحث املفتوح. وأكّد معايل املدير العام لأللكسو 

والدراسات  البحوث  الدكتور محمد كامل، مدير معهد  عنه  نيابة  ألقاها  كلمة  باملناسبة يف  أعمر،  ولد  الدكتور محمد  األستاذ 

البحث  آليات  لدعم  منذ عقود  املنظّمة  التي رسمتها  التوجهات  كلّيا مع  تلتقي   ›‹ امللتقى  أهداف  أن  بالقاهرة، عىل  العربية 

العلمي وتوفري وسائل تطويره وعىل أهمية حّث الخطى لتطوير فرص تنويع مصادر البحث وأنشطته، السيام تلك التي تحّقق 

للمجتمع‹‹. قيمة مضافة 

وشدد معاليه عىل رضورة رسم رؤية بعيدة املدى وخطط تنفيذية بهدف تطوير الظروف البحثية املالمئة إلنتاج املعرفة الرقمية 

عىل أوسع نطاق فضال عن رصد التمويل الالزم لتوفري اآلليات الكفيلة بالوصول الفوري للمعلومة العلمية من خالل االستثامر 

يف صناعة املحتوى وإتاحته عىل املنصات.

البحث  تعزيز  مجال  يف  املنظّمة  اتخذتها  التي  املبادرات  من  عددا  املناسبة  بذات  لأللكسو  العام  املدير  معايل  واستعرض 

املفتوح، عىل غرار تنظيم ملتقيات عربية خالل »األسبوع الدويل للوصول الحر« والتحفيز عىل إثراء املحتوى العريب يف مختلف 

رقمنة  عىل  العمل  وتشجيع  العريب  العلمي  للنشاط  وتطويرا  العريب  املعلومات  لنظام  دعام  العلمية  واملجاالت  التخّصصات 

األعامل العلمية واألدبية والثقافية ومثل هذه املخطوطات واملوسوعات وغريها من املصادر املرجعية، وإتاحتها عىل منصات 

الحر، وذلك من  الوصول  لسياسة  العلمية وفقاً  للباحثني إلتاحة منشوراتهم  إلزامية  بإعداد توجيهات  الحر والتوصية  الوصول 

البحثية واألكادميية. قبل مؤسساتهم 

كام تربز املبادرات التي اتخذتها األلكسو يف دعم مبادرة إنشاء منصة إلكرتونية تشمل جميع املكتبات الوطنية العربية وجميع 

أمناط املكتبات العربية باإلضافة اىل العناية بإنشاء أدلة جامعة للدوريات واملستودعات املتاحة وفقا للوصول الحر.

للتفكري  الدوليّني  والخرباء  والجامعات،  والباحثني،  الحكومية،  السياسات  صانعي  من  متميزة  مجموعة  ضم  امللتقى  أن  يذكر 

املشرتك يف القضايا املتصلة بالبحث املفتوح، وتطوير عالقات التعاون والرشاكة.

األلكسو تشارك في ملتقى البحث المفتوح في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

https://www.facebook.com/photo/?fbid=433245088974019&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVVrKay5esUPGXN3oxZ0mI3OQDm-NTl0TrsRoMM-VnGN4tdaIvo1FvKU4R73QSRBqBGpNP2YlTfC9EsmeCllquA47Fm9FMA87UgPlnXwtPCJ9-LGPdSJ43mmpSpQ6UdDOy7-cEyeQmQuzWbLLFvXH3-w1G3jcnvcFePgTmMMPzOyr0jWPuvXVDArjMlSJ4qseI&__tn__=EH-R
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اليوم، مذكرة تفاهم مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  الثقافة ممثلة بهيئة األدب والنرش والرتجمة،  وقعت وزارة 

الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم بالسعودية، إلطالق املرصد العريب للرتجمة ضمن املشاريع  اللجنة  بالتنسيق مع  »األلكسو«، 

منذ  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف  للمنظمة  إقليمية  جهة  أول  يعد  والذي  »األلكسو«،  منظمة  مع  اململكة  تنفذها  التي 

تأسيسها قبل 52 عاماً، واألول من نوعه عاملياً يف توفري قاعدة للبيانات الببليوغرافية الرقمية والخدمات يف قطاع الرتجمة.

ويأيت إنشاء املرصد يف وقٍت يشهد ازدياد يف دور املؤسسات الوطنية السعودية لدعم أعامل »األلكسو« خالل الفرتة املاضية، 

للرتبية  الوطنية  اللجنة  الثقافة، رئيس  السمو األمري بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير  يف ظل دعم وحرص صاحب 

والثقافة والعلوم، عىل توفري كل اإلمكانات والتسهيالت إلبراز الدور السعودي يف مختلف مجاالت عمل املنظمة العربية، والذي 

أمثر عن زيادة الحضور السعودي يف األلكسو خالل العاميني املاضيني.

العريب  العمل  الرشيدة ملسرية  القيادة  ودعم  املبادرة،  لهذه  السامية  امللكية  للرعاية  وتقديره  الثقافة شكره  وزير  وقدم سمو 

املشرتك، مؤكداً سموه اعتزاز وزارة الثقافة بعالقات التعاون والتواصل مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو(. 

وقال سموه: »إن تأسيس املرصد العريب للرتجمة سيُسهم بشكٍل مبارش وفعال يف تبادل املحتوى املعريف داخل املجتمع العريب،

وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع منظمة »األلكسو« 
لتأسيس المرصد العربي للترجمة في الرياض
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ويعد تجربة مل يسبق تطبيقها بشكٍل كامل عربياً أو حتى عاملياً )يف شموليته(«.

ورقمنة  حفظ  يف  والتميز  عاملياً،  العربية  اللغة  مكانة  إلبراز  اململكة  توليه  الذي  الحرص  »يرُتجم  املرصد  بأن  سموه  وأضاف 

وتطوير  تنمية  يف  تساهم  التي  املتنوعة  البيانات  وقواعد  املعلومات  من  قدر  أكرب  جمع  عرب  للرتجمة  الببليوغرافية  البيانات 

لها بالعامل العريب من خالل التعاون والتكامل وتبادل الخربات  قطاع الرتجمة، ودعم استمرارية مهنتها كون املرصد يعد رافداً 

واملعارف بني املرصد العريب للرتجمة والجهات واملنظامت واملؤسسات واألفراد، لضامن التميز والريادة يف مجال الرصد والتوثيق 

والتحليل ودراسات القطاع، وبالتايل تحقيق النجاحات واإلنجازات املستدامة«.

من جانبه، قدم معايل مدير عام منظمة »األلكسو« األستاذ محمد ولد أعمر شكره الجزيل إىل اململكة ممثلة يف وزارة الثقافة 

وهيئة األدب والنرش والرتجمة، عىل هذه الرشاكة النوعيّة التي تعزز التعاون فيام بني املنظمة والسعودية يف مجاالت الرتبية 

للتبادل املعريف والثقايف، مبا يُسهم يف  العربية، وإنشاء بوابة  الرتجمة  العربية لدعم مسرية  الجهود  والثقافة والعلوم، وتنسيق 

بناء مجتمع عريب معريف وتنمية اقتصادية، وجعل املرصد مرجعاً رائداً للرتجمة املعتمدة من اللغة العربية وإليها.

وقال: »تأيت هذه الرشاكة يف وقت يحتاج فيه العامل العريب إىل مواكبة الحراك املعريف والثقايف العاملي وتبادل الخربات واملعارف 

ينبغي  والتي  العرص،  هذا  يف  املشاريع  أهم  أحد  وإليها  العربية  اللغة  من  الرتجمة  يجعل  الذي  األمر  العامل،  دول  جميع  مع 

تطويرها وفق أحدث التقنيات«، مضيفاً: »ولعل املرصد العريب للرتجمة الذي ينشئ يف الرياض يؤسس ملفاهيم جديدة نظراً ملا 

يوفره من تبادل املحتوى املعريف وربط قنوات الرتجمة من خالل رصد وتوثيق حركة الرتجمة يف الدول العربية، ودعم الرتجمة 

االحرتافية والصناعة للمامرسني، وتحفيز العلوم واملعرفة من خالل دعم املرصد بالبحوث التخصصية، وحرصه وتقدميه للبيانات 

الدقيقة واإلحصائيات الحديثة عن واقع وحراك قطاع الرتجمة«.

لها خمسة مراكز  يتبع  إنشائها، حيث  إقليمية ملنظمة »األلكسو« وثالث جهة منذ  للرتجمة سادس جهة  العريب  املرصد  ويُعد 

خارجية اثنني منها تم إنشاؤهام قبل تأسيس املنظمة، ويأيت املرصد بعد 32 عام من إنشاء آخر مركز خارجي للمنظمة، كام 

املركز  بعد  والعلوم،  والثقافة  الرتبية  تابعة ملنظامت  السعودية  العربية  اململكة  تؤسس يف  إقليمية ودولية  ثاين جهة  يُعد  أنه 

اإلقليمي للجودة والتميز يف التعليم العام تحت رعاية منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم »اليونسكو«، الذي أنشئ 

قبل 8 سنوات.

وإليها-  العربية  اللغة  -من  املرتجمة  الكتب  لببليوغرافية  ضخمة  بيانات  قاعدة  يف  تتمثل  متخصصة،  كمنصٍة  املرصد  ويأيت 

البيانات،  الشفافية يف عرض  العمليات اإلحصائية بكفاءٍة وفعالية، وتحقق  بإدارة  العريب، وتسمح  اململكة والعامل  املنشورة يف 

خدمات  يقدمون  ممن  العرب  غري  واملرتجمني  العرب،  واملرتجمني  الرتجمة  وجمعيات  العربية،  النرش  دور  دليل  تعرض  حيث 

العربية. الرتجمة 

الجهود  وتنسيق  العربية،  الرتجمة  مسرية  لدعم  العريب؛  العامل  يف  الرتجمة  حركة  توثيق  إىل  للرتجمة  العريب  املرصد  ويهدف 

الرتجمية وتوحيدها، ويرتكز دوره عىل حرص وتقديم البيانات الدقيقة واإلحصائيات الحديثة عن واقع وحراك قطاع الرتجمة؛ 

ليكون قاعدة بيانات رقمية، ويدعم تأسيس خطة عربية موحدة لحركة الرتجمة يف الوطن العريب تسهم يف نقل وتوطني املعرفة 

عرب تقديم نهج مبتكر للبيانات يجمع بني أحدث التقنيات.
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ويحتوي املرصد عىل عدٍد من األقسام التي تقدم من خاللها جملة من الخدمات التخصصية التي ستجعل منه املرجع العريب 

الرتجمة، دليل دور  الدراسات واألبحاث يف مجال  الكتب املرتجمة،  ببليوغرافية  الرتجمة، وهي أقسام:  الرقمي األول يف مجال 

النرش واملرتجمني، وخدمات املستفيدين من املهتمني واملامرسني يف القطاع الرتجمي محلياً ودولياً.

وتنقسم مساراته إىل أربعة مسارات رئيسية، وهي: »الرشاكات االسرتاتيجية« عرب تطوير وبناء رشاكات مستدامة مع الجهات 

ذات العالقة يف قطاع الرتجمة لتوثيق نشاطها الرتجمي، و«الرصد والتوثيق« عرب جمع أكرب قدر من املعلومات وقواعد البيانات 

الرتجمة،  مجال  يف  املتخصصة  واألبحاث«  الدراسات  و«منح  العريب،  بالعامل  القطاع  وتطوير  تنمية  يف  تسهم  التي  املتنوعة 

واألبحاث السوقية الدورية ورفع تقارير دورية بأهم املؤرشات اإلحصائية واالقتصادية، إىل جانب »الخدمات التنفيذية« التي 

تسعى لخلق مصادر دخل رئيسية ومستدامة للمرصد؛ لدفع عجلة التطوير محلياً وإقليمياً.

السعودية ذات  الجهات  أقامته  اإلقليمي، ما  الدولية ومحيطها  العمل مع املنظامت  اململكة وإميانها بأهمية  ويعكس اهتامم 

الصلة مبجاالت عمل املنظمة من مبادرات ومشاريع مشرتكة، مثل اختيار الدرعية العاصمة العربية للثقافة 2030، واستضافة 

اجتامع  أول  من  عام   42 بعد  الثانية  للمرة  »األلكسو«،  لـ  التنفيذي  املجلس  اجتامع  املايض  يناير  شهر  خالل  الُعال  محافظة 

اململكة. استضافته 

ويضاف لذلك إطالق برنامج املوهوبني العرب مع مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع، وتوقيع مذكرة تفاهم 

بني االتحاد السعودي لألمن السيرباين والربمجة والدرونز و »األلكسو«، للنهوض بالثقافة التكنولوجية واألمن السيرباين يف العامل 

العريب ووقاية الطفولة والشباب العريب من مخاطر املعلوماتية، إىل جانب توقيع مذكرة تفاهم بني »األلكسو« ومنتدى الجوائز 

العربية يف املجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية، حيث أصبحت »األلكسو« عضواً يف الجمعية العمومية للمنتدى، ومتت إضافة 

3 جوائز لها ضمن الجوائز العربية املعتمدة يف منظومة جوائز املنتدى.

البيئة  وزارة  مع  بالتعاون  البيئية،  واالستدامة  الغذايئ  لألمن  األول  الدويل  املؤمتر  األحساء  فيصل يف  امللك  كام عقدت جامعة 

عنوان  الذي حمل  االفرتايض  اللقاء  تنظيم  ذلك  وقبل   ،2022 مارس   9-7 الفرتة  »األلكسو«، خالل  ومنظمة  والزراعة  واملياه 

مؤسسات  من  قائداً  و70  وطنية  جهة   50 مبشاركة  عربية،  دولة  مع  األلكسو  تاريخ  يف  لقاء  كأول  السعودية«  يف  »األلكسو 

وجهات حكومية وخاصة وغري ربحية، والذي عرضت فيه األلكسو رؤيتها ومبادراتها وبرامجها املختلفة؛ لبحث سبل التعاون.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=431920405773154&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXyAQmeUU1dFaidsDnImduK9KviWdQI2IA66fHKMmvuuQH1h85zSR7giI_jNX6jx6ymokyFmf8cPj5MEfNRtD-w-QhlxTdGR9LXE9yIIvstbWjT_0gtWyvH39AMPp5trpEcxL1jm6ISQOEcE1XX8gYmZeleBORPH8-fPjnfKUwMRvekTobZNalIA0UDUJYULTU&__tn__=EH-R
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األلكسو تختتم فعاليات الورشة التدريبية للقيادات التعليمية 
في وزارة التربية التونسية.

 األلكسو توقع على اتفاقية تعاون مع جامعة الملك فيصل

يف ضوء عقد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم للدورة التدريبية 

وسبل  والعمل  الحياة  مهارات  تنمية  يف  الرقمي  التعلم  حول:«دور 

العام  املدير  معايل  قام  التعليمية«،  واملامرسات  املناهج  يف  إدراجه 

األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، بلقاء القيادات التعليمية بوزارة الرتبية 

التونسية لبحث سبل التعاون يف إطار االحتياجات الحقيقية يف العملية 

التعليمية، وكيفية املساهمة يف تطوير التعليم من الناحية التكنولوجية 

الفني،  الدعم  وأنظمة  إلكرتونية  واختبارات  التعلم،  إدارة  أنظمة  من 

والعمل عىل تطوير مهارات املعلمني وتطوير املناهج الدراسية. 

للمنظمة  العام  املدير  أعمر  ولد  محمد  الدكتور  األستاذ  معايل  وقع   

فيصل  امللك  جامعة  مع  ›ألكسو‹  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 

مبقر  مشرتكة  مجاالت  يف  تعاون  اتفاقية   2022 أكتوبر   26 األربعاء 

وزارة التعليم بعاصمة اململكة العربية السعودية الرياض. وتعد هذه 

املأمولة  املستقبلية  املشرتكة  واألنشطة  للربامج  العام  اإلطار  االتفاقية 

الواعدة بني الجانبني من خالل لجنة مشرتكة تتوىل متابعة تنفيذ هذه 

املقبل  مقبل  بن  األستاذ هاين  التوقيع سعادة  مراسيم  الربامج. وحرض 

رئيس املجلس التنفيذي وسعادة األستاذ أحمد البليهد األمني العام للجنة الوطنية السعودية للرتبية والثقافة والعلوم.

يشار اىل أن املنظمة كانت قد عقدت املؤمتر االول لألمن الغذايئ بالتعاون مع الجامعة يف شهر مارس 2021.

االقتصادي      املجلس  اجتامعات  يف  »الكسو«  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  شاركت 

واالجتامعي التحضريي للقّمة العربية عىل مستوى كبار املسؤولني الذي انعقد يوم األربعاء 28 

أكتوبر وعىل املستوى الوزاري يوم الجمعة 29 أكتوبر 2022 بالجزائر العاصمة.

وقد مثل األلكسو يف هذين اإلجتامعني سعادة األستاذ  الدكتور سامي الزيود، مدير إدارة الشؤون  

اإلدارية واملالية.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=429048022727059&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZU8bNOno3xi2hpsZpYkju4m3Gtl3Eed375lNTWw5Xm9HdUJmKZmIwyIaNQBuM_IBduI2TABCB6dbr45k1UO5aY5I4u9M2KbjySw_3Sva9_r7pkLg-bCFMTU0OaspvZrWEG_ctgdzBAQOApyHv4Oa5jpCLfXINg361qNeg8kT4LmJdZ2trbYgIPfG6UBUgmpZIc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=431200009178527&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZU2ncOu0J4z-XRNqTt2vE3sM4PDZRQc_uiVaaI3Rkl47XXjdiGFmJI3Mg_06sfVqZwBnSuU9SD-Pnelh0l8a5nB4MrzYU0vIO60zbyDlgNZ-ej9HcU8mXNdIqvUEM9PCdwPIoEvQ0pELyKa7JdRvGqAfUwTvIhS9KFZll_uzmCQEe4gG6zM-cp9Ryw6sIus254&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=433234018975126&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUdAYm581Dz_mL1CPre_RPuxELHNFpU-EHOG2idMPFrYNqa9rc_N5pYWVF2-qW_qbO_2dj66tBToYhG1pj2-4hwHb5rt_qcMIAZ0hD5ow_6xsdt_8Xf2Bs14kZ1WPI0z88ELCuceCazUn718x-zwN1OmPg1DKq47w4qj5wNtP-WLap69USETFFNRzgWDuZAo0A&__tn__=EH-R
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ولد  محمد  الدكتور  األستاذ  معايل  العربية  للغة  سلامن  امللك  ملجمع  العام  األمني  الوشمي  الله  عبد  الدكتور  سعادة  استقبل 

أعمر؛ املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ‘ألكسو‹ يوم الثالثاء 25 أكتوبر 2022 مبقر املركز مبدينة الرياض 

السعودية. العربية  باململكة 

وحرض هذا اللقاء سعادة األستاذ هاين بن مقبل املقبل عضو املجلس التنفيذي عن اململكة العربية السعودية ورئيس املجلس 

التنفيذي للمنظمة، وسعادة األستاذ أحمد البليهد األمني العام للجنة الوطنية السعودية للرتبية والثقافة والعلوم.

وتركز اللقاء عىل بحث سبل التعاون بني الطرفني.

يكون هذا  بأن  مثمًنا  أجلها  انشئ من  التي  املجمع وأنشطته ورسالته  نبذة عن  باملناسبة  للمجمع  العام  األمني  وقدم سعادة 

اللقاء فرصة لبناء رشاكة فاعلة يف مجاالت تعزيز اللغة العربية. بني املجمع واأللكسو

من جهته، وجه معايل املدير العام الشكر إىل سعادة األمني العام عىل إتاحة هذه الفرصة للتشاور والتباحث حول فرص التعاون 

املشرتك؛ كام عرض بعض األفكار واملقرتحات التي تهتم بها املنظمة والتي تتناغم مع رسالة املجمع.

كام تم االتفاق عىل توقيع مذكرة تفاهم تحدد األنشطة التي تم االتفاق عليها خالل هذه الجلسة؛ للرشوع يف تنفيذها.

ويف ذات اإلطار أشاد معايل املدير العام بدور سعادة األستاذ هاين بن مقبل املقبل رئيس املجلس التنفيذي عىل توفري فرصة 

التعاون مع املؤسسات التي لها عالقة مبجاالت عمل املنظمة باململكة العربية السعودية؛ وكذلك دور اللجنة الوطنية السعودية 

التي تقوم بدور نشط يف تعزيز التعاون مع املنظمة.

 2020 01 سبتمرب  بتاريخ   )34( الوزراء رقم  العربية، أسس مبوجب قرار مجلس  للغة  العاملي  امللك سلامن  َمْجمع  أن  يذكر 

واإلسالمية،  العربية  للثقافة  اللغوي  العمق  املعرّبة عن  قيمتها  وإبراز  وعامليًا،  إقليميًا  العربية  اللغة  دور  تعزيز  للمساهمة يف 

أهداف  تحقيق  مبارش يف  وليسهم بشكل  العربية وعلومها.  باللغة  يتعلق  فيام  الوطني  املستوى  علمية عىل  وليكون مرجعية 

برنامج تنمية القدرات البرشية، أحد برامج تحقيق رؤية اململكة 2030

األمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يستقبل 
المدير العام لأللكسو

https://www.facebook.com/photo/?fbid=430999119198616&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUvv49ZFYOpUnoBmE7BF1VshZs0MCNY9wXHPgily-yfAoLO6ykbuz8YAy4WQFVCuC_LMcNZcF8-LVqtWyVLbq7U-O6IzqZ1KPiEiSA5pj3qCVMRYLkKzVG3rK657O08zd3SAkABewasXxy-n0vEy4nYkIEoveccS2MLrkDfpC948nBK1Bxe0G2tn9VHlvmP0I8&__tn__=EH-R
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عقدت كل من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم »األلكسو« واللجنة الوطنية املغربية للرتبية والعلوم والثقافة جلسة 

عمل مشرتكة عرب تقنية الفديو كنفرانس اليوم الخميس املوافق 20 أكتوبر 2022، وذلك تحت إرشاف معايل األستاذ لدكتور 

املغربية  الوطنية  للجنة  العام  األمني  العلوة،  الدين  جامل  الدكتور  األستاذ  وسعادة  للمنظمة،  العام  املدير  أعمر،  ولد  محمد 

للرتبية والثقافة والعلوم.

حرض من جانب املنظمة:

- معايل املدير العام للمنظمة،

- سعادة امني املجلس التنفيذي واملؤمتر العام، القائم بأعامل مدير إدارة الثقافة،

- أصحاب السعادة مديرو االدارات الفنية،

- منسقو الربامج واملرشوعات والخرباء.

اما عن جانب اللجنة الوطنية املغربية للرتبية والعلوم والثقافة، فقد حرض:

-سعادة األمني العام للجنة الوطنية املغربية للرتبية والعلوم والثقافة، عضو املجلس التتفيذي، مقرر املؤمتر العام )26(

-مسؤولو القطاعات املعنية مبجاالت عمل اللجنة،

-فريق عمل اللجنة الوطنية املغربية للرتبية والعلوم والثقافة

الوطنية  اللجنة  وأنشطة  ومشاريع  برامج  إلستعراض  التشاورية  التنسيقية  هذه  املشرتكة  العمل  جلسة  خصصت  وقد  هذا، 

املغربية وكذلك برامج ومشاريع وأنشطة األلكسو للدورة املالية )2024-2023(.

كام ألقى معايل املدير العام للمنظمة بهذه املناسبة كلمة أُشاد فيها بعالقات التّعاون والرشاكة التي تجمع اللّجنَة الوطنية

جلسة عمل مشتركة )عن بعد( بين االلكسو واللجنة 

الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة.



Oنشرة األلكسو واللجان الوطنية العربية C T O B E R  2 0 2 214

املغربية للرتبية والعلوم والثقافة باملنظّمِة العربية للرتبية والثقافة والعلوم التي مّكنت من تنفيذ عديد األنشطة مع املؤّسسات 

املنظمة  املناسبة مواصلة  أكّد معاليه بهذه  النجاح. كام  لها كلَّ ظروف  املغربية ووفّرت  باململكة  الرتبوية والثقافية والعلمية 

والجامعات  املؤسسات  مع  بشأنها  وتتعاون  تستضيفها  التي  األنشطة  خالل  من  املغربية  الوطنية  اللجنة  مع  التعاون  تعزيز 

واالستفادة من الخربات التي تزخر بها اململكة املغربية.

اما سعادة األستاذ الدكتور جامل الدين العلوة، األمني العام للجنة الوطنية املغربية للرتبية والعلوم والثقافة فقد أشاد بدوره 

يف كلمته مبستوى التعاون والرشاكة مع املنظمة يف عديد املحطات مؤكدا ان ذلك يعد مؤرشا بناءا البد من البناء عليه. كام أكّد 

يف كلمته بأن اململكة املغربية تدعم مسرية األلكسو ورؤيتها املستقبلية تربويا وثقافيا وعلميا.

النقاش  ليفتح   ،2024-2023 لعامي  املستقبلية  واألنشطة  الربامج  بعرض  بدورهم  قاموا  اإلدارات  مديري  أن  بالذكر،  جدير 

بعد ذلك لتقديم املزيد من التوضيحات بشأن جملة االستفسارات التي طرحها فريق عمل اللجنة الوطنية املغربية عن بعض 

املحاور بهدف مزيد من االطالع واملعرفة.

املالحظ، أن هذا اللقاء يندرج يف سياق انفتاح املنظمة عىل محيطها وبهدف تعزيز الرشاكة مع اللجان الوطنية العربية التي 

تعترب همزة الوصل والبوابة الرسمية مع املؤسسات الحكومية وغري الحكومية بدولنا العربية.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=426724982959363&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUFdQPKyDuKU_xTj45djWvyBqpGkc2UA_1pY5-GafnWQRu2naYI5n0t7uHuCcVgHTYgta_bidc4fw81F4W5BKVifbrFuoOk7jnTOUd1SF7sNav1QfhzCdd7aJjFEV1tnDdDa0Gs8HDvNKh8TTY16sVsQPLZV0njG7OrESAg4NUiv7-AEDbM8xKWISN4_n2GAyc&__tn__=EH-R
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بيان األلكسو بمناسبة اليوم العربي للمكتبات المدرسية.
ترشين  أكتوبر/  شهر  من  الثالث  األسبوع  من  اثنني  أول  كل  األلكسو  تحتفي 

األول، مع الدول العربية، باليوم العريب للمكتبات املدرسية الذي تم إقراره منذ 

ربع قرن )1996( تأكيدا لدور هذا املرفق األساس يف رفد العملية التعليمية 

والتثقيفية، وتعزيزا لسلوك ارتياد املكتبات املدرسية لدى الطالب، وإعالًء لقيمة 

املطالعة والتعلّم الذايت.

املكتبات  بأداء  االرتقاء  سبل  يف  التفكري  لتعميق  مناسبة  اليوم  هذا  ويشّكل 

املدرسية وتحسني خدماتها باعتبارها جزءا ال يتجزأ من املؤسسة التعليمية واملجتمع املدريس، وحلقة مركزية يف سلسلة العملية 

الرتبوية، مبا تسديه من خدمات لتنمية قدرات املتعلّمني عىل االستكشاف واكتساب املعرفة باستقاللية أكرب، وتدريبهم عىل التعامل 

مع املكتوب وعىل العود إىل املصادر واملراجع، واالطالع عىل إنتاج الفكر البرشي؛ فضال عن إكسابهم مهارات البحث، وتأهيلهم 

للتفاعل اإليجايب مع تطورات العرص املعرفية والتكنولوجية، وباعتبار أن رسالة املكتبة املدرسية تتكامل مع رسالة املدرسة وتسندها 

مبا توفره من وسائط تساعد عىل دعم مكتسبات التالميذ املعرفية، ومن املهم التأكيد عىل رضورة توثيق الصلة الوظيفية والرتبوية 

بني املؤسسة التعليمية واملكتبة املدرسية بشكل يجعل منهام مرفقنْي متكاملني.

لقد وىّل العهد الذي كانت فيه املكتبات املدرسية مجرد فضاء لخزن الكتب وإتاحتها، إذ فرضت الثورة الرقمية ومقتضيات التعلّم 

عن بعد مواصفات جديدة للخدمات املكتبية ولدور املكتبيني، فتنّوعت محتويات املكتبات بإدخال الوسائط املتعددة والوسائل 

السمعية والبرصية ضمن تجهيزاتها، فصارت مراكز توثيق وإعالم وإرشاد، ويدعو هذا التطور إىل رسم توجهات جديدة لوظائف 

املتعددة  بوسائطها  املكتبة  أكرب عىل  اعتامد  اتجاه  يف  الرتبوية  والطرائق  الدراسية  املناهج  تطوير  من خالل  املدرسية  املكتبات 

واملتطورة، وإعداد الكتاب املدريس بشكل يدفع إىل الرجوع املستمر إىل املكتبة. 

أمناء مكتبات وكادر فني،  الحيوي من  املرفق  للمكتبات املدرسية، املرشفني عىل هذا  العريب  اليوم  وإذ تحيّي األلكسو، مبناسبة 

املوّجهة إلحداث  املالية  االعتامدات  دعم  إىل  تدعو  فإنها  املكتبية،  الخدمات  نطاق  لتوسيع  املبذولة  الحكومية  بالجهود  وتنّوه 

املكتبات املدرسية وتجهيزها ليتسنى إقامة مكتبة يف كل مدرسة بجميع مراحل التعليم، وخاصة يف املناطق النائية واملعزولة، مع 

االلتزام باملعايري املوحدة يف تصميم املباين الجديدة، وذلك من حيث املوقع، واملساحة واإلضاءة والسالمة ومراعاة ذوي الحاجات 

الخصوصية. ودعام لدور املكتبات املدرسية يف تعليم الناشئة وتثقيفهم، سعت األلكسو إىل دعم الجهود العربية يف املجال ماديا 

وفنيا، مبا يساعد عىل التطوير املستمر للمكتبات، وحرصا منها عىل إثراء املكتبات العربية عموما، واملكتبات املدرسية عىل وجه 

الخصوص، مبؤلفات هادفة ، نهضت املنظمة بدوري املؤلف والنارش فأصدرت عىل امتداد نصف قرن حوايل ثالثة آالف عنوان 

الكربى،  املرجعية  والكتب  املوسوعات  منها  والفنون،  واآلداب  واملعلومات  والتقانة  والعلوم  والثقافة  الرتبية  غطت كل مجاالت 

وكتب الرتاث الفكري والعلمي واألديب، وسلسالت الكتب املوجهة لتثقيف الجمهور املوّسع يف مجاالت الفن العريب اإلسالمي وكتب 

الفن التشكييل العريب املعارص، وسلسلة قصص املدن الفلسطينية، وأمهات الكتب املرتجمة، واملعاجم اللغوية، فضال عن املجالت 

املختصة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=424025709895957&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUiTgMyW14jgsUNqQvwQ6JNfcaoisO6PLHV1RGmluD-scjxs1cIVSreutLVOVJwgcqja-WWHN5sR8ZT5rCxRqZMDjKVYCkRMLIm2fPq8VCeAPT3gEbGmE8pgP2H4aJhWeKiRskSZtUaDV8aL1IN2sHkXQAyRrbmPeqplASUnaF85lOyOBY0qtbrASldL1yHJEk&__tn__=EH-R


Oنشرة األلكسو واللجان الوطنية العربية C T O B E R  2 0 2 216

اجتماع االفتراضي للوزراء المعنيين بالتعليم والتدريب 
الفني والمهني، العتماد »خطة التطوير الشاملة في 

صيغتها النهائية تمهيدا لعـرضها على القمة العربية 
التنموية

الشؤون  )قطاع  العربيّة  الدول  لجامعة  العاّمة  األمانة  من  كرمية  بدعوة 

االجتامعية( شاركت املنظمة العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم، األلكسو يف أعامل 

»اجتامع الوزراء املعنيني بالتعليم الفني واملهني« الذي ُعقد يوم األحد املوافق 

التطوير  »خطة  اعتامد  بهدف  بعد،  عن  التواصل  بتقنية   ،2022 أكتوبر   16

الشاملة يف صيغتها النهائية متهيدا لعرضها عىل القمة العربية التنموية«. 

واملهني  الفني  والتدريب  بالتعليم  املعنيني  الوزراء  معايل  االجتامع  يف  شـارك 

من تونس، والجزائر، ورؤساء الوفود من العراق، والسعودية، وممثلو عدد من 

املنظامت الرشيكة. 

شاركت األلكسو يف االجتامع بإلقاء كلمة ملعايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، معايل املدير العام، الذي توّجه خـاللها بالتحية 

والتقدير إىل معايل الوزراء املشاركني يف املؤمتر وإىل معايل السفرية هيفاء أبو غزالة، األمني العام املساعد لألمانة العامة لجامعة 

الدول العربية وإىل رؤساء وفود الدول العربية واملنظامت املشاركة، كام أكّد معايل املدير العام عىل حرصه عىل مشاركة األلكسو 

يف هذا االجتامع باعتبارها رشيكا اسرتاتيجيا يف وضع الخطة بالتعاون مع األمانة العاّمة لجامعة الدول العربيّة، ومثّن هذا التعاون 

املثمر واملستمر يف كافة مجاالت العمل العريب املشرتك بني األلكسو واألمانة العامة وكافة منظامت العمل العريب املشرتك، توحيدا 

للجهود وتركيزا لها وارتقاء باملخرجات، كام أكّد معاليه عىل أن األلكسو تعمل -ومنذ أن أنشئت- عىل وضع الوثائق املرجعية من 

أجل االرتقاء بالتعليم والتدريب الفني وملهني مع الرشكاء االسرتاتيجيني ومع املؤسسات الوطنية يف الدول العربية املعنيّة بالقطاع 

ومع الخرباء املتميزين عىل وضع الوثائق املرجعية وعىل تعزيز قدرات العاملني يف املجال يف الدول العربيّة،

حيث أقّر املؤمتر العام لأللكسو يف دورته )22/ 2014( الرشوع يف عقد »مؤمتر الوزراء والقيادات املسؤولة عىل التعليم والتدريب 

الفني واملهني يف الوطن العريب« والذي ميثّل فضاء عربيا ألصحاب القرار والقيادات املسؤولة عن هذا القطاع لدراسة أهم القضايا 

وتبادل التجارب وتعزيز التعاون املشرتك وصياغة رؤية وتصورات مستقبليّة لتطوير هذا القطاع الذي يتّصل بكل املجاالت الحيوية،

ويف هذا اإلطار، أشار معايل املدير العام يف كلمته إىل أن األلكسو بصدد التحضري واإلعداد لعقد »مؤمترها رفيع املستوى للوزراء 

والقيادات املسؤولة عن التعليم والتدريب الفني واملهني يف الوطن العريب« يف دورته الثالثة، والذي تفضلت الجمهورية الجزائرية 

الدميقراطية الشعبية باستضافته خالل شهر ديسمرب 2022. 

كام تعمل األلكسو بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية عىل وضع وثيقة »اإلطار العريب املشرتك للمؤهالت« يف إطار تفعيلها
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 للتوصيات الثالث الصادرة عن املؤمترات الوزارية التي عقدتها األلكسو خالل العام 2021، وهي:

»مؤمتر الوزراء والقيادات املسؤولة عن التعليم والتدريب الفني وملهني يف الوطن العريب« يف دورته الثانية الذي استضافته 	 

الجمهورية التونسية )عن بعد( خالل شهر أكتوبر 2021،

الذي استضافته دولة فلسطني )عن بعد( خالل شهر 	  الثانية عرشة )12(،  العرب« يف دورته  الرتبية والتعليم  »مؤمتر وزراء 

نوفمرب 2021، 

»مؤمتر الوزراء املسؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب« الذي استضافته الجمهورية الجزائرية الدميقراطية 	 

الشعبية حضوريا خالل شهر ديسمرب 2021،

كام أشار معايل املدير العام يف كلمته بأنه تنفيذا لقرارات مؤمتر القّمة العربيّة التنمويّة: االقتصاديّة واالجتامعيّة يف دورته العاديّة 

الرابعة تحت رقم: )ق. ق: 64 د.ع )4( – ج 3-2019/1/20( التي نّصت عىل اآليت:

التأكيد عىل أهميّة االرتقاء بالتعليم الفّني واملهني يف الوطن العريب،	 

دعوة األمانة العاّمة لعقد اجتامع للخرباء املعنيني بالتعليم الفّني واملهني يف الدول العربيّة، بالتنسيق مع املنظمة العربيّة 	 

للرّتبية والثقافة والعلوم ومشاركة الجهات املعنيّة بهذا الشأن، وذلك لوضع إطار خطة تطوير شاملة للتعليم الفّني واملهني 

تتوافق مع احتياجات سوق العمل، ووضع آليات تنفيذها ومتابعتها وعرضها عىل الدول العربيّة.

ُعقد لهذا العمل الهام خمسة )5( اجتامعات تشاوريّة، كام احتوت بنية اإلطار العام للخطة عىل تسعة )9( أهداف، وأربعة 	 

)4( محاور هي: البعد التخطيطي، والبعد الترشيعي، والبعد التعليمي، والبعد االجتامعي،

ويف ختام كلمة معاليه، أكّد عىل أن األلكسو تثمن هذا التعاون املشرتك وتسّخر كافّة إمكانياتها لتنفيذ الخطة والتي ستكون إضافة 

نوعية بحــول الله.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=424017659896762&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZX3I1cvnq-WIBZXiK-K-oUH8VQ1OBg0trk5t_Piv12mQWicl0tCTtSiLKEoVqam9t4SnNqG0g6d7qLOzWj29cUC2M2f-L9Re6mDhiEmgxR5vD7qnMZAyJGEAzAdkpuM9jY5LctfTUTRzxTv-dLR2AEK5chRjRijW9T3QRxCqrpytBSZegLaePfPF6JHwKlaDBM&__tn__=EH-R
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اختتمت يوم الجمعة 07 أكتوبر 2022، تظاهرة ›‹األسبوع العريب للربمجة‹‹ تحت عنوان »الذكاء االصطناعي وحامية البيئة«، 

العربية  الدول  كل  من  الفائزين  نتائج  عن  باإلعالن  وذلك  ›ألكسو‹،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  من  بتنظيم 

املشاركة.

الدكتور محمد ولد أعمر، يف كلمة له باملناسبة، أن األسبوع العريب للربمجة ›‹يتنزل  العام لأللكسو معايل األستاذ  وقال املدير 

للربمجة،  العريب  الثالثة لألسبوع  ›‹الدورة  أن  اىل  التكنولوجية‹‹، مشريا  للتطورات  إطار تكوين جيل ريادي مبتكر ومواكب  يف 

››NFT ستكون وفق رؤية جديدة تواكب التطور التكنولوجي من خالل دخول غامر الربمجة من باب امليتافرس و

باألعامل  التعريف  خاللها  من  سيتم  تشني  البلوك  تكنولوجيا  باستخدام  منصة  إعداد  يف  املنظّمة رشعت   ›‹ بأن  معاليه  وذكر 

الخاصة باألسبوع العريب للربمجة وخلق ديناميكية جديدة بني املتسابقني وتبادل املحتوى عن طريق العملة االفرتاضية الخاصة 

باملنظمة‹‹.

املهتمني بعلوم  العريب وخاّصة جمهور املعلمني والتالميذ وكل  التظاهرة تهدف إىل مساعدة املجتمع  وأضاف قوله إن ›‹هذه 

الربمجة عىل إبراز طاقاتهم وقدراتهم، خاّصة وأّن لغة الربمجة أصبحت تدير عاملنا وتحّل املشاكل من حولنا‹‹.

والحظ معايل املدير العام لأللكسو أن فكرة األسبوع العريب للربمجة جاءت لتوفري بيئة تعليمية بأسلوب ممتع ويسري يساعد 

يف تعليم أساسيات الربمجة لكل األعامر وخاّصة للناشئني ويكون لهم فرصة لفتح آفاق نحو تخّصصات جديدة.

اختتام تظاهرة األسبوع العربي للبرمجة باإلعالن عن 

نتائج الفائزين
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ما  الربمجيات، وهو  تعليم  الخربات يف مجال  لتبادل  مناسبة  بيئة  توفري  إىل  للربمجة يهدف  العريب  ›‹األسبوع  أن  وأبرز معاليه 

والعلوم  التكنولوجيا  يف  والتفوق  اإلبداع  تعّزز  أساسية  علميّة  تربوية  مهارات  وتنمية  الربمجة،  علوم  ثقافة  نرش  يف  سيسهم 

والرياضيات والهندسة والفنون‹‹. 

التكنولوجي من  التطور  للرتبية والثقافة والعلوم، تواصل جهودها ملواكبة  العربية  املنظّمة   ›‹ السياق، عىل أن  وشّدد يف هذا 

خالل تنفيذ مشاريع كربى رائدة يف مجال الذكاء االصطناعي وتطبيقه يف التّعليم، وهو ما سيساعد عىل مواجهة التحديات يف 

هذا املجال، وترسيع التقدم نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة، نظرًا ألهمية دور الذكاء االصطناعي يف 

معالجة أوجه عدم املساواة الحالية فيام يتعلق بالحصول عىل املعرفة، ويف التّقليص من الفجوات التكنولوجية داخل البلدان 

العربية وفيام بينها‹‹.

واعترب األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر ، أن ›‹األلكسو، من خالل مشاريعها، تؤكد عىل نرش تكنولوجيات الذكاء االصطناعي يف 

التّعليم بهدف تعزيز القدرات البرشية وحامية حقوق اإلنسان من أجل التّعاون الفعال بني اإلنسان واآللة يف الحياة والتّعلم 

والعمل ويف تحقيق التنمية املستدامة‹‹.

ومن جهته، قال معايل وزير الرتبية يف الجمهورية التونسية الدكتور فتحي السالويت ›‹ إن تونس التي تشارك املجتمع العريب 

أسبوعه الثاين للربمجة تؤكد استمرارية رهانها وحرصها الدائم عىل االستثامر يف الذكاء كقاطرة للتنمية والتطور ومسلكا لتحقيق 

التقدم والرقي‹‹. 

التّعلّم والتّعليم  التطوير املستمر آلليات  اليوم مواكبة دقيقة فضال عن أهمية  الوزير إىل ›‹رضورة مواكبة تلميذ  ودعا معايل 

الذكاء  مجال  نحو  ومدرسيهم  التالميذ  توجيه  إىل  باإلضافة  اإلبداعية  قدراته  وتعزيز  الذكائية  ملكاته  اكتشاف  وتشجيعه عىل 

االصطناعي والتعليم اآلىل الذي أصبح أكرث من رضورة بل هو حاجة ماسة اليوم يف تكوين األجيال يف مجتمعاتنا العربية‹‹.

تعلم  أداة  وهي  واملجموعات  األفراد  بني  للتواصل  ووسيلة  الحديثة  العرص  ›‹لغة  تعد  الربمجة  إن  الرتبية  وزير  معايل  وقال 

شؤون  عىل  كمرشفني  علينا  لزاما  أصبح  وعليه  وتيسريها  البرشية  شؤون  إلدارة  ولغة  كونية  لغة  إىل  لتتحول  العرص  افتضاها 

الناشئة أن ندفع إىل مزيد نرش ثقافة علوم الربمجة بني فئة األطفال ويف عالقة بني مكونهم ومعلميهم‹‹. 

وشّدد الدكتور أرشف محمد الهادي السعيد العزازي، املرشف عىل اللجنة الوطنية املرصية للرتبية والثقافة والعلوم من جهته 

أن االحتفال بختام فعاليات الدورة الثانية لألسبوع العريب والربمجة يتزامن مع االستعدادات التي تُجرى عىل أرض جمهورية 

مرص العربية حاليًا الستضافة مؤمتر املناخ »COP27« مبدينة رشم الشيخ خالل نوفمرب 2022 ›‹.

ونوه يف اإلطار ذاته، بتجربة جمهورية مرص العربية ›‹املميزة يف احتضان التظاهرة الثانية لألسبوع العريب للربمجة ›‹، مشريا إىل 

أّن ذلك ›‹يدفع لالستمرار يف بذل مزيد من الجهد نحو النشء العريب الذي بالتأكيد ميلك الكثري من املواهب والحس اإلبداعي 

يف مختلف املجاالت.

وأضاف أن ›‹ما أدل عىل ذلك من مشاركة أكرث من مليوين مشارك عريب، وأكرث من 1500 مدرسة، وأكرث من 10 آالف مدرّس 

من مختلف الدول العربية يف هذه التظاهرة، وهو ما فاق املستهدف من الوصول إليه، وهو مليون مشارك عريب‹‹.
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واللجنة  الرتبوية  للمبادرات  التونسية  الجمعية  مع  بالتعاون  كان  األلكسو  نظمته  الذي  الربمجة  أسبوع  اختتام  أن حفل  ذكر 

املرصية للرتبية والعلم والثقافة.

وشهد الحفل حضور العديد من الفاعلني يف مجال الرتبية والعلم والثقافة واطارات تربوية من كل الدول العربية املشاركة عىل 

غرار املربني ومديري مدارس ومعاهد وأولياء ومنسقني وطنيني ومدربني ومحكمني.

يشار اىل أن األسبوع العريب الذي يهدف إىل نرش ثقافة الربمجة، وتنمية مهارات تربوية علميّة أساسية تعّزز اإلبداع واالبتكار 

والتكنولوجيا، كان قد شهد اقباال كبريا من قبل املشاركني يف املسابقة الرئيسية أو التظاهرات املوازية، حيث تم تسجيل مشاركة 

أكرث من مليوين مشارك من مختلف الدول العربية يف فعاليات وأنشطة األسبوع العريب للربمجة ومشاركة 6000 مدرسة عربية 

وأكرث من 50000 مدرس من الدول العربية.

وقد وبلغ عدد األنشطة املسجلة عىل منصة األسبوع العريب للربمجة 56706 نشاطا.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=416141540684374&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVcfU2sO__arK8AvfnjQJWUImV8Sba4YCUJwLRtSSvNaCVAkyBvWY1AOmnGZhF-y_5BBVFb8Yw6O-SBkG6AHhXkIGm56Ap3kHqidFcyUYhRCwtvsjXGUcMZkwJbCoLjOtnJSFdONVTSxWCIvsD0dkFeuP0CnSFi0fXho51SA89tb-qmP9Jp6XaDsF9iGSc4DvE&__tn__=EH-R
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استقبل معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم مبقر األلكسو، سعادة 

األستاذ السفري غيالمريو أرديزون ) سفري مملكة إسبانيا لدى الجمهورية التونسية(، وذلك يوم الثالثاء املوافق ليوم  2022/10/04  

مبقر األلكسو.

اللّقاء فرصة لبحث سبل التعاون بني املنظّمة والحكومة االسبانية يف املجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية يف ظل   وكان هذا 

املتغريات والتحديات الكبرية التي يشهدها العامل حاليا،

بهدف  وأنشطتها  وبرامجها  املنظّمة وعن رسالتها وأهدافها  قّدم عرضا عن  السفري حيث  العام بسعادة  املدير   ورحب معايل 

البحث عن آفاق التعاون املمكنة بني األلكسو والحكومة اإلسبانية، من جهته، عرب سعادة السفري عن شكره ملعايل املدير العام 

منه يف  االستفادة  بدور حيوي ميكن  تقوم  أنها  ودوليا مالحظا  عربيا  املنظمة وعىل دورها  لالطالع عىل  الفرصة  إلتاحته هذه 

تعزيز العالقات بني الجانبني. وقد تم االتفاق عىل بعض األفكار التي تخدم اهتاممات الطرفني.  

 وأبدى سعادة السفري يف السياق ذاته استعداد الجانب اإلسباين للتعاون مع األلكسو وتقديم التجربة االسبانية يف هذا املجال 

الحيوي الواعد لبناء القدرات البحثية.   

ويف ختام اللقاء اتفق الطرفان عىل توقيع مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون يعزز العالقة بينهام  يف تنفيذ أنشطة مشرتكة تخدم 

مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم والبحث العلمي تحقيقا ألهداف التنمية املستدامة.

مدير عام األلكسو يستقبل سفير مملكة إسبانيا لدى 

الجمهورية التونسية

https://www.facebook.com/photo/?fbid=414277400870788&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVOPfjiJSKQJpp3TuwQNj8qEij4_s_qU9WC1gUfnsBfNf_Dd_jVmZtXy1ENSrEe4DqMFqeDQh7GBQMW7KFdEme5XC5xY3-7AoqPr7HWJqhLTW9zQy2BMXDfRaNI5MVJxEVhdlo_uMAaGcsrvQm9jZhO_pxcMV0wqdwp959AdKldWVwdKAuiwW99MTs8Kjg9B5Q&__tn__=EH-R


16
أنشطة 

اإلدارات الفنية
 والمراكز الخارجية
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تربية

عقدت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ›ألكسو‹ يوم األربعاء 19 أكتوبر 2022 بالتعاون مع اللجنة الوطنية التونسية 

املناهج  يف  إدراجه  وسبل  والعمل،  الحياة  مهارات  تنمية  يف  الرقمي  التعلم  »دور  حول  تدريبية  دورة  والثقافة،  والعلم  الرتبية 

واملامرسات التعليمية«. وتهدف هذه الدورة التي يؤطرها خرباء من بنك املعرفة بجمهورية مرص العربية إىل التعريف بخدمات 

بنك املعرفة املرصي وتأثريه عىل املجتمع األكادميي وغري األكادميي.

كام تهدف اىل رفع التصنيف الدويل للجامعات مع عرض نظام التعلم املستخدم يف بعض املدارس والجامعات املرصية مصحوب 

بعرض تفصييل عن املعايري الرتبوية والفنية إلنتاج املقرر اإللكرتوين

 وتقديم برامج االختبارات اإللكرتونية والدعم الفني ومدى تأثريها عىل جودة املخرجات العملية التعليمية.

األلكسو تنظم دورة تدريبية عن دور التعلم الرقمي 

في تطوير المنظومة التعليمية وخدمة المجتمع

https://www.facebook.com/photo/?fbid=426059339692594&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXQ26IoIWKE5f5MHpZGaa2dx0LGZHhqi4259-226lKCt9m0lKA5kzL4G305hNJQrqukYcmuLQ0z7N-4BR0wrpIBeC15Fraw74KPYvBt-bdakdelKSyWE0ZHQPvIhXPuJgn3gM04_EDrzyxyWVar6H1FBUim4VWVw1EMHKv4YAwfFjGhrH-SmktEscdRjxsPbGo&__tn__=EH-R
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تربية

اللبنانية للرتبية والعلم والثقافة  شاركت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )إدارة الرتبية(  بالتعاون مع اللجنة الوطنية 

يوم 11 أكتوبر الجاري 2022، يف ورشة تدريبية حول »إنتاج املحتوى الرقمي باللغة العربية وإدارة التعلم عن بعد« يف بريوت 

)العاصمة اللبنانية(.

يؤطر الورشة التي تتواصل أعاملها إىل يوم 12 أكتوبر الجاري كل من الخبريين الدكتور ببري جدعون )لبنان( والدكتور أمل نرص 

الدين )مرص(.

ويرشف األستاذ الدكتور رامي اسكندر، مدير إدارة الرتبية عىل الورشة، فضال عن الدكتور شوقي ساسني، رئيس اللجنة الوطنية 

اللبنانية للرتبية والعلم والثقافة.

تهدف هذه الورشة التفاعلية التي تنقسم إىل قسمني نظري وتطبيقي، وتحديد تطوير االحتياجات واالسرتاتيجيات التعليمية، ودعم 

الفئة املستهدفة واملحتوى العلمي والنظر يف مسالة إنتاج وتقييم املحتوى الرقمي، والتوظيف األمثل للمحتوى الرقمي، فضال عن 

إدارة املحتوى التعليمي الرقمي والتفاعيل، باإلضافة إىل البحث والتقييم وتقويم التّعلم عرب اإلنرتنت وطرق والنظر يف أساليب 

حديثة لتطوير إدارة التعلم عن بعد.

األلكسو تشارك في ورشة تدريبية ببيروت حول 

''إنتاج المحتوى الرقمي باللغة العربية وإدارة التعلم 

عن بعد. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=420566320241896&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZX0SPuGtKCyhuinv_RxlVkwUYqqrKUfbsLPqixNP1nab3-C2y4Mjv6LYBVRCgBW7eeoGiSfVri7Q_xAS-PqDrGPL-6d8OTnE6jhB_ikWAwovr4RXtTHPCNz_S3Nl-lUKsJOhUqgubNjNrEu_lDxpd9-t1km4a5W8qIFLdIxJoSphReQ6_NgGLkK7-btJmQOmEg&__tn__=EH-R
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ثقافة

عقدت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم-األلكسو )ادارة الثقافة( ملتقى دويل بعنوان :«استرشاف مستقبل الثقافة العربية 

يف ظل التحديات العاملية«، وذلك بالعاصمة اللبنانية بريوت من 29 اىل 30 أكتوبر 2022.

و استهل امللتقى بكلمة ملعايل املدير العام لأللكسو ، األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر ألقاها بالنيابة عنه الدكتور مراد املحمودي 

أمني املجلس التنفيذي واملؤمتر العام، والقائم بأعامل مدير إدارة الثقافة، ، فضال عن كلمة ملعايل وزير الثقافة بالجمهورية اللبنانية 

األستاذ القايض محمد وسام املرتىض.

ويهدف ملتقى »استرشاف مستقبل الثقافة العربية يف ظل التحديات العاملية« اىل بحث وتشخيص واقع الثقافة العربية يف مرحلة 

ما بعد األزمة الصحية العاملية من اجل بلورة رؤية تسترشف مستقبل الثقافة العربية محليا وإقليميا ودوليا.

يتناول امللتقى بالدراسة والبحث عدد من القضايا املرتبطة بواقع الثقافة العربية، من بينها:

مكانة الثقافة العربية بني ثقافات العامل: استرشاف املستقبل.	 

األزمة الصحية وتداعياتها عىل املنظومة الثقافية يف الدول العربية.	 

ثورة الرقمنة والذكاء االصطناعي وصناعة املحتوى أي تحد أمام الثقافة العربية؟	 

الثقافة العربية ودورها يف التصدي للتحديات التي تواجهها البرشية يف القرن الحايل: اإلرهاب والتطرف العنيف.	 

الثقافة العربية يف مواجهة قيم التنوع الثقايف: نحو تعزيز األوارص مع الثقافات االنسانية املعارصة.	 

الثقافة العربية وأهداف التنمية املستدامة: رهانات التمكني.	 

دور الدبلوماسية الثقافية يف مواجهة التصدعات العاملية والحواجز الناشئة بني األمم.	 

النتائج املنتظرة:

وضع آليات عمل ميدانية لتعزيز مكانة الثقافة العربية بني ثقافات العامل.	 

وضع خطة عمل مشرتكة لتعزيز الدور الثقايف يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة والرضورية يف الدول العربية.	 

جلسات امللتقى:

شهد اليوم األول لهذا امللتقى عدد من الجلسات:

األلكسو تعقد ملتقى »استشراف مستقبل الثقافة العربية في 
ظل التحديات العالمية'' بلبنان
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العربية ممثلة من  املدن  الثقايف ملنظمة  العمل  رئاسة مجموعة  راهنة، تحت  العربية، تحديات  الثقافة  بعنوان  األوىل:  الجلسة 

طرف األستاذ معاد الحديد. أما املقرر فهو األستاذ حريش محمد من الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية. حيث شهدت هذه 

الجلسة عدد من املدخالت كاآليت:

- رقمنة الثقافة »دروس من الجائحة« لألستاذة بثينة حمدان من دولة فلسطني.

- االبتكار يف استثامر األصول الثقافية كاستحابة بعيدة املدى لالزمات لألستاذة عروبية الشاميلة من اململكة األردنية الهاشمية.

- مستقبل الثقافة العربية:تحديات ورهانات الرقمنة واألصالة للدكتورة نهلة امام من جمهورية مرص العربية

الجلسة الثانية: بعنوان »الثقافة العربية، رهانات املرحلة تحت رئاسة األستاذ الدكتور ألكسندر صقر ، من الجمهورية اللبنانية. أما 

املقرر، فهو االستاذة عروبة الشاميلة من اململكة األردنية الهاشمية.

حيث شهدت هذه الجلسة املدخالت اآلتية:

- الثقافة وتحديات التنمية يف ظل املتغريات العاملية، املقاربة التونسية لألستاذة عفيفة املسعودي، من الجمهورية التونسية.

- الثقافة العربية وأهداف التنمية: رهانات التمكني لألستاذ معاذ الحديد من مجموعة العمل الثقايف للمدن العربية - دور اإلعالم 

يف صناعة صورة الثقافة العربية، لألستاذة سبأ السبوعي، خبرية.

الجلسة الثالثة: بعنوان«حوار تفاعيل« تحت رئاسة الدكتورة نهلة امام من جمهورية مرص العربية. أما املقرر فهو األستاذ مصطفى 

النور احمد من جمهورية السودان حيث شهدت هذه الجلسة املدخالت اآلتية:

- األزمة الصحية وتداعياتها عىل املنظومة الثقافية يف الدول العربية.

- ثورة الرقمنة والذكاء االصطناعي وصناعة املحتوى: اي تحدي أمام الثقافة العربية.

اما اليوم الثاين، فقد شهد هو اآلخر ثالث جلسات انتظمت عىل النحو اآليت:

الجلسة األوىل: بعنوان إدارة الشأن الثقايف يف زمن األزمات /تجارب وعينات تحت رئاسة األستاذ.... ممثال ملؤسسة الفكر العريب. أما 

املقرر فهي األستاذة عفيفة املسعدي من الجمهورية التونسية.

حيث شهدت هذه الجلسة املداخالت اآلتية:

- تجربة اململكة املغربية يف تدبري القطاع الثقايف يف ظل الوضعية الوبائية وما بعدها، قدمتها األستاذة لطيفة مفتقر

- تجربة الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية قدمها األستاذ حريش محمد

- تجربة الجمهورية اللبنانية، قدمها الدكتور فيصل طالب.

الجلسة الثانية فقد كانت بنفس عنوان الجلسة األوىل، حيث تناولت:

- تجربة مملكة البحرين، قدمتها األستاذة عائشة السادة

- تجربة جمهورية السودان، قدمها األستاذ مصطفى النور

- تجربة جمهورية جيبويت، قدمها األستاذ أحمد الشامي.

األستاذ  رئاسة  العاملية تحت  التحديات  العربية يف ظل  الثقافة  استرشاف مستقبل  بعنوان«  كانت  فقد  الثالثة واالخرية  الجلسة 

الدكتور مراد محمودي عن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. أما املقرر فهو األستاذ فيصل طالب من الجمهورية اللبنانية

حيث شهدت هذه الجلسة تقديم املداخالت اآلتية

-الدبلوماسية ودورها يف التعريف بالثقافة العربية لألستاذة أمل رشيطي، خبرية

-الوضع الراهن : الثقافة العربية يف ظل العوملة للدكتور اسامعيل القروي من دولة ليبيا.

-مكانة الثقافة العربية بني ثقافات العامل :استرشاف املستقبل للدكتور أحمدو حبيبي عن األلكسو.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=433869532244908&set=pcb.433869838911544&__cft__[0]=AZVKypoVULpZONDM0DDJI2jhiGJz2gPCd_oDluxV2Wia5kr-8pCg5edvCIFkwWPEPkZdqcxKlyKehvnsUVnGA-NY7ca0ER5Caj9dxpyljLsRIPFEhu7u4zdHSuUEURrt8bORMg4LRGZF34C1fVpZSAspVpIcFzJSCEtjZ2ekSOxuluS3GCnYC6sbD0RdEp1KB40&__tn__=*bH-R
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ثقافة

تنظم املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم-األلكسو ورشة تدريبية يف »جرد الرتاث الثقايف غري املادي وإعداد امللفات الوطنية 

وملفات الرتشيح للتسجيل لدى اليونسكو« بانواكشوط - الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، وذلك يومي)23 - 25( أكتوبر 2022. 

حيث ستشهد الجلسة االفتتاحية للورشة القاء: 

	 كلمة وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعالقات مع الربملان بالجمهورية اإلسالمية املوريتانية 

	 كلمة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم-ألكسو

	 تقديم برنامج الدورة التدريبية

ثم انطالق سلسلة من الدورات التدريبية عىل النحو االيت: 

الحصـــة التدريبية األوىل: بعنوان مداخل نظرية، برئاسة الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، وتتناول:

- الرتاث الثقايف غري املادي: املصطلحات واملفاهيم واتفاقية 2003 لصونه تحت ارشاف الدكتور مصطفى أجلوق،

- مساهمة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف  املحافظة عىل الرتاث الثقايف غري املادي بالبلدان العربية:  امللفات العربية 

املشرتكة ومرشوع خارطة العمل الخمسية تحت إرشاف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. 

- التعاون الدويل يف مجال صون الرتاث الثقايف غري املادي تحت إرشاف الدكتور بيدجة محمد. 

الحصـــة التدريبية الثانية: بعنوان الرتاث الثقايف غري املادي مبوريتانيا، تحت رئاسة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، وتتناول:

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-األلكسو تنظم 
ورشة تدريبية في »جرد التراث الثقافي غير المادي 

وإعداد الملفات الوطنية وملفات الترشيح للتسجيل لدى 
اليونسكو« بانواكشوط
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- عرض حول الرتاث الثقايف غري املادي مبوريتانيا، تحت إرشاف الدكتور سيد املختار ولد اتالميد.

- املتدخلون واملؤسسات وواقع التوثيق والجرد للرتاث  الثقايف غري املادي مبوريتانيا ، تحت إرشاف الدكتور بوبة   محمد. 

الحصـــة التدريبية الثالثة: تحت عنوان تقنيات إعداد امللفات الوطنية للرتاث الثقايف غري املادي، برئاسة املنظمة العربية للرتبية 

والثقافة والعلوم، وتتناول:

- تقنيات التوثيق واالستبانات والعمل امليداين، تحت ارشاف الدكتور مصطفى أجلوق.

- دور املجتمع املدين وحملة الرتاث الثقايف غري املادي يف  عملية صون الرتاث الثقايف غري املادي، تحت إرشاف الدكتور بوبة محمد. 

برئاسة  لليونسكو،  املادي  غري  الثقايف  للرتاث  التمثيلية  للقامئة  الرتشيح  ملفات  إعداد  عنوان  تحت  الرابعة:  التدريبية  الحصـــة 

الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، وتتناول:

- مسار ومراحل اعداد ملف عريب مشرتك للرتشيح عىل القامئة التمثيلية لليونسكو، تحت إرشاف  املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

والعلوم. 

- تقديم استامرة الرتشيح ومختلف مكوناتها ومالحقها )الصور، مقاطع الفيديو،املوافقات، التنازالت...(تحت إرشاف  الدكتور بيدجة 

محمد. 

الحصـــة التدريبية الخامسة: تحت عنوان أمثلة تطبيقية برئاسة الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، وتتناول:

- مثال تطبيقي من ملف وطني ألحد عنارص الرتاث الثقايف  غري املادي )عرض ملتدرب(.

- مثال تطبيقي من استامرة ترشيح للتسجيل عىل القامئة التمثيلية لليونسكــو )عرض ملتدرب(. 

لتختتم الورشة بكلمة لكل من:

	 املحافظ الوطني للرتاث، 

	 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،

	 وباسم املتدربني.

كام ستشهد الجلسة الختامية توزيع الشهادات عىل املتدربني.

جدير بالذكر، أن االستاذ الهادي الغامري ، يتابع الدورات التدريبية بصفته منسق األنشطة بإدارة الثقافة. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=428236292808232&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXZfmWtuWYWIDxL5HjzLCTqz_5CTrotDgJYCtMjH6E0KpolBidE22bjG-7vZKhhcPXCxKCzQE0xbLzbxUSZXbYYrFTSLKqKuNt8TFIspwzyMc7a33mL4wGQJbuHwT6btV4Jb-KC7OwbDz4sS7qaDDJNwrOeQF0hITIKUtOTa_axTH8xpAtKwyQkD7ZIpnfyn4M&__tn__=EH-R
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ثقافة

انطلقت اليوم بنواكشوط )عاصمة الجمهورية اإلسالمية املوريتانية( ورشة حول » الحق الثقايف« التي تعقدها املنظمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم )إدارة الثقافة( األلكسو عىل مدار يومني )22 و23 أكتوبر 2024( وذلك انطالقا مام متّر به البلدان العربية 

من مرحلة دقيقة يتعاظم فيها دور الثقافة عىل ّشتى املستويات، وملا للثقافة من تأثري يف حياة املجتمعات ال يقل أهمية عن العمل 

السيايس والنشاط االقتصادي يف مختلف مناحيهام وتّنوع مجاالتهام. 

ويتصل موضوع الّحق الثقايف يف أبعاده ومراميه وأهدافه بصلب االهتاممات الثقافية العاملّية، عىل ضوء الواقع العريب والتحديات 

الكربى التي تقف أمام تعزيز وتفعيل مامرسة األفراد والجامعات لحقوقها الثقافية يف البلدان العربية، ناهيك ملا لهذه الحقوق من 

صلة وثيقة بالخطط املستقبلية للمنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

فام من تّقدم أو تطّور وما من تحصني للهوية الثقافية إالّ وتكون الثقافة عنرصا أساّسيا وفاعال فيه، وعيه فان املنظمة تدرك انه لن 

يتّحقق ذلك إالّ بإتاحة الفرص الكاملة أمام اإلنسان أينام كان ليتمتع بّحقه يف الصحة والرتبية والتعليم والثقافة ايضا، ليكونُ مبدعا 

وخالّقا ُومنتجا ولينعم بالحرية والكرامة وبحقوقه الكاملة

ومن هنا، يتنزل تنظيم األلكسو ورشة »الحق الثقايف« املوجهة إىل الفاعلني الثقافيني بالجهورية اإلسالمية املوريتانية والدول العربية 

العريب املشرتك بهدف دعم حقوق  الثقايف )2018-2027( بوصفه إطارا للعمل  العريب للحق  بالعقد  التعريف  قاطبة من أجل 

اإلنسان عرب الثقافة وتوظيفها يف التنمية ودعم النّمو االقتصادي عىل مستوى البلدان العربية عرب النهوض بالصناعات اإلبداعية 

بغية املساهمة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة أفق 2030.

وتهدف ورشة »الحق الثقايف« إىل تحقيق جملة من األهداف، أهمها:

- التعريف بالعقد العريب للحق الثقايف وأهدافه وطرق االستفادة منه لدى الفاعلني الثقافيني املحليني.

 - تعزيز مكانة الحق الثقايف ضمن الترشيعات الوطنية

األلكسو تعقد ورشة »الحق الثقافي« بنواكشوط
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- تعزيز ّدور مؤسسات املجتمع املدين يف تقديم الخدمة الثقافية 

- تعزيز ّحرية تداول األفكار، وحرية الرأي والتعبري وّحق مامرسة الفنون بأنواعها وأشكالها

وبذلك اختارت األلكسو )ادارة الثقافة( محاور أساسية لهذه الورشة، هي

- املرجعيات العربية والدولية للحقوق الثقافية

- موقع الحقوق الثقافية يف الترشيعات املحلية والعربية والعاملية وسبل وآليات تعزيز وتفعيل مشاركة املواطنني يف الحياة الثقافية

- دور مؤسسات املجتمع املدين يف تقديم الخدمة الثقافية 

أما النتائج املنتظرة من هذه الورشة، فيمكن تلخيصها كاآليت

- تعزيز مكانة الحق الثقايف ضمن الترشيعات املحلية، وضمن الخدمة الثقافية لجميع املواطنني 

علام، أن الجهات الرشيكة مع املنظمة يف عقد هذه الورشة، هي

- وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعالقات مع الربملان بالجمهورية اإلسالمية املوريتانية 

وعن الجهات املتعاونة فهي 

- اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم بالجمهورية اإلسالمية املوريتانية

من جهة أخرى، فإن الجهات والفئات املستفيدة من ورشة »الحق الثقايف«:

- خرباء قطاع الثقافة،

- قادة املؤسسات الثقافية املدنية، 

- الفاعلون الثقافيون املستقلون 

تجدر اإلشارة اىل أن الخرباء املشاركني يف تأطري الورشة، هم

 - الدكتور أحمدو حبيبي ، منظمة االلكسو 

- الدكتورة العلوي حبيبة، الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية 

- األستاذ عبد الرحمن الهي، الجمهورية اإلسالمية املوريتانية

 - األستاذ عمر البلهوان،الجمهورية التونسية

 - األستاذ محمد محمد األمني بلعش، الجمهورية اإلسالمية املوريتانية

اما منسق هذه الورشة، فهو منسق األنشطة بإدارة الثقافة 

-األستاذ الهادي الغامري

https://www.facebook.com/photo/?fbid=427375332894328&set=pcb.427375352894326&__cft__[0]=AZUOadqDi8aWNOJ_FR_zZsK2m-GoOJLqsm8VMzY-EJzKaDvqxJw9WrXwhvzq1CG2CP3DwTrlzV0L5O55-Kq07pDIuVB92SGjJCuc51pUmZmi55TbnQZ4gv2oHHHNceQK_TA-JNSzUrfZgyBTF_Qq1inoJL5PiO7R-K2MTBE6sVa9MNntzxtMSMoeNhhjQlG3PYg&__tn__=*bH-R
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ثقافة

الفرنسية  2022 بالعاصمة  20 أكتوبر  13 إىل  العاملي للرواية الذي ينتظم من  يف إطار االحتفاء بإطالق الدورة األوىل لألسبوع 

باريس، واصلت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو(، اليوم املوافق ل 14 أكتوبر 2022 االحتفاء بهذه املناسبة 

مبقر منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ›اليونسكو‹‘، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية 

واملؤسسة العامة الحي الثقايف-كتارا. 

وألقى األستاذ الدكتور محمد الجمني، مدير إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال باملنظمة كلمة بالنيابة عن معايل املدير العام 

لأللكسو األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، تلتها كلمة كل من معايل وزيرة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية األستاذة الدكتورة 

حياة قطاط القرمازي، واملدير العام ملؤسسة العامة للحي الثقايف-كتارا األستاذ الدكتور خالد سليطي.

وتم إثر ذلك اإلعالن الرسمي عن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية يف دورتها الثامنة. 

وانتظمت يف نفس اليوم ندوة بعنوان: ›‹عاملية الرواية والرتجمة« أدارتها الروائية فتحية دبش. فيام قدم املداخالت كل من الناقد 

واملرتجم عز الدين عناية، والروايئ الحبيب الساملي، واملرتجم البشري قربوج، والنارش واملرتجم فاروق مردم بيك، تالها عرض رشيط 

سيناميئ إلبراهيم باباي بعنوان »وغدا« 

نجيب  »أعامل  بباريس حول  تونس  بدار  ندوة صحفية  تنظيم   ،2022 أكتوبر   14 الجمعة  يوم  فعاليات  ميز  ما  أن  اىل  ويشار 

محفوظ؛ الروائية«.

وأدار الجلسة الروايئ والناقد عبدو وازن، تلتها شهادة روائية ألمري تاج الرس. 

األلكسو تواصل االحتفاء بالدورة األولى لألسبوع 

العالمي للرواية بباريس
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علام، أن تقديم املداخالت تم من طرف الروائيني والكتّاب عىل املقري وفتحية دبش، ليعقد أثر ذلك لقاء خاص مع الكاتب الفرنيس 

ماتياس اينار، املتحصل عىل جائزة غونكور الذي سيتم تكرميه بهذه املناسبة

هذا، إىل جانب تقديم وصالت موسيقية للعازف عطيل معاوية، وعرض رشيط »اللص والكالب« عن رواية نجيب محفوظ.

وتجدر اإلشارة اىل أن هذه التظاهرة اُستهلت يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 بدار تونس بباريس بكلمة ترحيبية لتقديم األسبوع 

العاملي للرواية وعرض مفصل لربنامجه العام.

االحتفاء  لتعميم  )اليونسكو(  ملنظمة  التنفيذي  للمجلس  التونسية  الجمهورية  بها  تقدمت  مبادرة  بعد  التظاهرة  وجاءت هذه 

بالرواية ضمن األسابيع العاملية للمجموعة الدولية.

ويتمثل الهدف من هذا املوعد العاملي األول يف التأكيد عىل أهمية الرواية كمحمل معريف وفكري يعكس تنوع وثراء االبداع البرشي 

وهو ما يتامىش مع مقاربات األطراف املشاركة لهذا اللون األديب كصناعة ثقافية واعدة باعتبار العالقة املتينة بني الرواية وغريها 

من التعبريات الفنية كالسينام واملرسح.

كلمة معايل املدير العام

http://www.alecso.org/nsite/ar/newscat/2713-
https://www.facebook.com/photo/?fbid=421868100111718&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXZdvs8BVYR0o1j4Z8Jn-DSeJgkaqcU-QJFdDk4KXx0XkjUhsmzN28HOHx1JlVOmzrtr_uszxtQnqUxLxKekEwRpkvvoCkD4CohxaZqlN4JaoUHfe8xZWMCa9X3au67y5S6b1HIvPt1B0PfvKRVP7RU5ZSxAktFUnXZurBzbhSSxHnrJP7fcqejpMm4Gyx7KEc&__tn__=EH-R
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ثقافة

يف إطار االحتفاء بإطالق الدورة األوىل لألسبوع العاملي للرواية الذي ينتظم من 13 إىل 20 أكتوبر 2022 ، تنظم املنظمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم،األلكسو )ادارة الثقافة( بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية واملؤسسة العامة الحي 

الثقايف- كتارا ملتقى روايئ يومي )13 و14( أكتوبر 2022 تتوزع فعالياته بني مقر اليونسكو ودار تونس بباريس.

علام، أن هذه التظاهرة جأت إثر قرار تقدمت به الجمهورية التونسية للمجلس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 

والثقافة )اليونسكو( لتعميم االحتفاء بالرواية ضمن األسابيع العاملية للمجموعة الدولية.

ويهدف هذا املوعد العاملي األول إىل التأكيد عىل أهمية الرواية كمحمل معريف وفكري يعكس تنوع وثراء االبداع البرشي وهو 

ما يتامىش مع مقاربات األطراف املشاركة لهذا اللون األديب كصناعة ثقافية واعدة باعتبار العالقة املتينة بني الرواية وغريها من 

التعبريات الفنية كالسينام واملرسح.

الواحدة  الساعة  من  بداية  بباريس  تونس  بدار    2022 أكتوبر   13 الخميس  اليوم  اتستهلت  التظاهرة  أن هذه  بالذكر،  جدير 

والنصف بعد الزوال بكلمة ترحيبية لتقديم األسبوع العاملي للرواية وعرض مفصل لربنامجه العام.

لتنتظم بعد ذلك ندوة بعنوان: »عاملية الرواية والرتجمة« تديرها الروائية فتحية دبش.

أما املداخالت قدمها كل من الناقد واملرتجم عز الدين عناية، والروايئ الحبيب الساملي، واملرتجم البشري قربوج، والنارش واملرتجم 

فاروق مردم بيك، تىل ذلك عرض رشيط سيناميئ إلبراهيم باباي بعنوان *وغدا*

االحتفاء بإطالق الدورة األولى لألسبوع العالمي للرواية. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=421136100184918&set=pcb.421130746852120&__cft__[0]=AZUXbObygvX7lvGrJLSl4lQoJVzG_0wni8TdNpUIzffdWyeEXdwTxNWAfdfvbyQnOyx0-4HL7qrC-cOp6gfkKE7c7iXwIY9JnwMGTPFzgPZ3AR6v-1rXwjK3Bwl-lcgNq1exm89EYkWsX8r9k-PuD1m8m6fWZBb6n1IOciYjkaUthWNh6xdTiYyXMLxVaHHY-OU&__tn__=*bH-R
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ثقافة

شاركت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف ندوة علمية مقامة بجامعة زايد - بديب تحت عنوان: » تطور اللغة العربية 

والتكنولوجيا من النقوش الصخرية إىل العرص الرقمي«، وذلك يوم 11 أكتوبر 2022.

حيث استهلت الندوة بافتتاح معرض منشورات و إصدارات األلكسو ثم انطالق االفتتاح الرسمي للندوة بالسالم الوطني ليتم القاء 

بعد ذلك كلمة ترحيبية فكلامت رسمية لكل من :

- جامعة زايد- ديب ، ألقاها العميد املشارك األستاذ الدكتور أحمد سامل، عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية.

- املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم-األلكسو، ألقاها األستاذ الدكتور مراد محمودي، أمني املجلس التنفيذي واملؤمتر العام، 

والقائم بأعامل مدير إدارة الثقافة وذلك نيابة عن املدير العام للمنظمة األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر.

لتختتم الجلسة االفتتاحية بتكريم الدكتور كلثم املاجد، أستاذة مشارك بكلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بجامعة زايد.

ليتم بعد ذلك، تقديم رشيط توثيقي يعكس محطات من تاريخ املنظمة منذ نشأتها إىل يومنا هذا.

اما الجلسة العلمية األوىل، فقد خصصت ملوضوع مستقبل التعليم يف العامل العريب غطته الدكتورة سناء املجايدة، أستاذ مساعد، 

كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بجامعة زايد ليتناول بعدها عن بعد األستاذ الدكتور محمد مدبويل، موضوع خطة التعليم يف 

حاالت الطوارئ و األزمات.

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تشارك 

في ندوة علمية مقامة بجامعة زايد - بدبي تحت 

عنوان:« تطور اللغة العربية و التكنولوجيا من النقوش 

الصخرية إلى العصر الرقمي«.
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الثقايف  املرشوع  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  باملنظمة  الثقافة  بإدارة  خبري  حبيبي،  أحمدو  الدكتور  تناول  اخرى،  من جهة 

اآلثار بجامعة  ، من كلية  إبراهيم صبحي  الدكتور  تلتها مداخلة  العربية املشرتكة(  للملفات  الخمسية  )الخارطة  العريب املشرتك 

الفيوم بجمهورية مرص العربية بعنوان النقوش واملخربشات بدروب الحج اإلسالمية دراسات يف الشكل واملضمون. لتختتم الجلسة 

العلمية األوىل مبداخلة للربوفيسور هنادى طه بعنوان حتمية وضع بيداغوجيا اللغة العربية اليوم

لتشهد آخر الجلسة العلمية االوىل تفاعل مع الجمهور ومناقشة مخرجات الجلسة.

اما الجلسة العلمية الثانية فقد تناولت موضوع اللغة العربية و التكنولوجيا :الحدود والطموح 2030 قدمها :الربوفيسور ليف 

ستينربغ، عميد جامعة آغا خان. ثم تدخل الكتور نزار حبش والدكتور بشار الحفني من جامعة نيويورك:أدوات CAMel بعنوان 

اللهجة والنوع التاريخي للغة وتطور وسائل تحليل اللغة العربية واخر التطورات يف األدوات لتحليل اللغة العربية ، ولتقدم بعد 

الربوفيسور هند س آل خليفة من جامعة امللك سعود موضوع أحدث األعامل التحليالت الحوسبية للغة العربية.

اما الربوفيسور سارة بوين سافانت والدكتور ماثيو باربر من جامعة آغا خان فقد تطرقا ملوضوع التعريف ببوابة كتاب: مساحة 

للدراسة الرقمية للغة العربية التاريخية و مامرسات الكتابة ليتم بعد ذلك التفاعل مع الجمهور ومناقشة مخرجات الجلسة الثانية 

وبذلك اختتمت الدكتورة هنادي طه الندوة و لتأخذ اثرها صورة جامعية للمشاركني.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=419172933714568&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUSRPkXU0GQ4Rs0dwlaHepvYxD851HLQx9p_83Nk4-7v-syvdSxvj4uyvmXx8dDvTgSVHZHB_9r6re6GMVXa9KYMklv1idQWq2THGIkuI-QnAODXuhih43NDidVBbhj1OhPpEOrbreGMHqoM4PO_gz8OnrOhTGsccD-FadxcZNrjPKuavuLTG45oOHWRcgNyIk&__tn__=EH-R
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ثقافة

العربية  املنظمة  إضاءات عىل  املوهوبني:  الثقافة( يف: جلسة  )إدارة  والعلوم-األلكسو  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظّمة  شاركت 

للرتبية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب  ومركز أبو ظبي للغة العربية«، وذلك يوم 06 أكتوبر 2022 مبقر 

متحف اللوفر بأبو ظبي.

حيث حرض عن املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم كال من األستاذ الدكتور مراد محمودي، أمني املجلس التنفيذي واملؤمتر 

العام، القائم بأعامل مدير إدارة الثقافة، والدكتور أحمدو حبيبي، خبري بإدارة الثفافة واألستاذ الهادي الغامري، منسق األنشطة. 

هذا، وقد افتتحت الجلسة بإقامة معرض إلصدارات ومنشورات األلكسو وبرنامج السفرية فوق العادة للثقافة العربية، الشيخة 

اليازية بنت نهيان آل نهيان. لينطلق الحفل بكلمة ترحيبية ألقتها األستاذ ذكرى الوايل، املستشارة الثقافية لسعادة سفرية األلكسو 

فوق العادة للثقافة العربية الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان. تلتها كلمة الدكتور عيل بن متيم، رئيس مركز أبو ظبي للغة 

العربية ثم كلمة مسجلة عرب الفيديو ملعايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، املدير العام لأللكسو،.

وبعد الكلامت الرتحيبية، تم عرض فيلم تعريفي عن األلكسو ، ثم تقديم الخطّة الشاملة للثقافة العربية »املحدثة: قدمها األستاذ 

أحمدو  الدكتور  إثرها  ليقدم  الثقافة،  إدارة  مدير  بأعامل  القائم  العام،  واملؤمتر  التنفيذي  املجلس  أمني  مراد محمودي،  الدكتور 

حبيبي، عرض بشأن املرشوع العريب املشرتك )الخارطة الخمسية للملفات العربية املشرتكة( التي اعتمدت من قبل أصحاب السمو 

واملعايل الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العربية يف دورته )22( املنعقدة بديب شهر ديسمرب 2021.

ليفتح املجال بعد ذلك، لعقد جلسة نقاش عامة حول سياسة دعم املواهب ثم عرض فيلم خاص بربنامج سفرية األلكسو للثقافة 

العربية الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان؛ ليتم يف األخري تكريم الدكتور عيل بن متيم. 

األلكسو تشارك في:« جلسة الموهوبين: إضاءات على المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع وزارة الثقافة 

والشباب ومركز ابو ظبي للغة العربية«.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=416217787343416&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUesbEpnCd52yH1D1Hp7x4zf5TIMhzyimx0uvltpHjwlRc150I_LqCSX_CXiKhf1HM5Thlgx57cIuVrEOB3QoUugGm0kn4gDScgxvnJIJY8TiNALCsWg_N42EYG1sze6kDLZ19fBphN3VVCclnMqMemyUkYdm-V23FjiP2c-xv1gPovb3nTzSV4OnWCSuTQjTU&__tn__=EH-R
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علوم

تزامنا مع مشاركة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف أعامل الدورة )33( ملجلس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون 

البيئة، شارك األستاذ الدكتور محمد سند أبودرويش، مدير إدارة العلوم والبحث العلمي، باأللكسو، يف أعامل املنتدى العريب للبيئة 

تحت شعار »معا للحفاظ عىل بيئتنا وسط األزمات«، والذي انعقد خالل الفرتة املمتدة من 18-19 أكتوبر 2022، مبقر األمانة 

العامة لجامعة الدول العربية. 

وشارك يف املنتدى الوزراء واملسؤولني الفاعلني يف الشأن البيئي من القطاعني العام والخاص، إضافة إىل مشاركة املؤسسات املالية 

اإلقليمية والدولية  الحكومية  املمثلني عن منظامت غري  الخرضاء واملستثمرين، وعدد من  بتمويل املرشوعات  املهتمة  اإلقليمية 

العاملة يف مجال البيئة.

ويهدف املنتدى إىل إتاحة منصة دورية للحوار وتبادل الخربات يف املجاالت البيئية املطروحة، مع تحديد رشاكات التعاون املحتملة، 

وتأسيس حوار إقليمي ملناقشة الوضع الحايل واآلفاق املستقبلية للعمل البيئي يف املنطقة العربية

كام يسعى اىل استعراض الرؤية العربية للقضايا التي تطرحها الفعاليات الدولية القادمة، من ذلك الدورة 27 ملؤمتر األطراف يف 

العربية، والدورة 15  الشيخ، بجمهورية مرص  الذي سيُنظم يف مدينة رشم  املناخي،  التغري  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي حيث سيتم التحاور حول املشاركة العربية يف هذه الفعاليات. ويشمل الحوار صانعي 

السياسات والخرباء الدوليني واإلقليميني يف مجال البيئة وتّغري املناخ.

من جهة أخرى يهدف املنتدى اىل الخروج برؤية عربية واضحة قامئة عىل مشاركة كافة األطراف الفاعلة واملهتمة بالقضايا التي 

تُطرح يف فعاليات املنتدى.

وتخلّل الفعاليات مائدة مستديرة تحت عنوان »رؤية مستقبلية للتعاون العريب ملواجهة تحديات الحفاظ عىل املوارد الطبيعية 

والتصدي آلثار التغريات املناخية.«

مشاركة األلكسو في المنتدى العربي للبيئة تحت شعار »معا 
للحفاظ على بيئتنا وسط األزمات'' بمصر »

https://www.facebook.com/photo/?fbid=426070136358181&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVVj-RQ1NOOEPeMF5enCEvfoG0MYt4qjH9TLbKovFmjO2anfxm1NW4lITMFNv2OGRHr6uZonjp3QGDWxtNME2J_q6Na9lDZBoBpR9DpXCBspC9ZPlw7Cgf5CukQ2l8hZMDqq3ZES7O93dVtsmseBgMheuGMNlELymf1twGyqsjvZ8yt4bvtkB-eiNX1K5rNRWw&__tn__=EH-R
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علوم

بدعوة  من األمانة العاّمة لجامعة الدول العربيّة )القطاع االقتصادي(،شارك األستاذ الدكتور محمد سند أبو درويش، مدير إدارة 

العلوم والبحث العلمي ممثال عن املنظمة العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم – األلكسو، يف أعامل »الدورة )33( ملجلس الوزراء 

العرب املسئولني عن شؤون البيئة« برئاسة اململكة املغربية، و«االجتامع )58( للمكتب التنفيذي« برئاسة جمهورية مرص العربية، 

و«الدورة )23( للجنة الفنية للبيئة« وذلك خالل الفرتة  املمتدة من 16 إىل 20 أكتوبر 2022، مبقر األمانة العامة لجامعة الدول 

العربية يف القاهرة ، بجمهورية مرص العـربية، مبشاركة ممثيل الدول العربية وعدد من املنظامت اإلقليمية والدولية العاملة يف 

مجال شؤون البيئة.

العربية لحامية املصالح  التغرّي املناخي ودعم جهود املجموعة  العريب املشرتك يف مجال  العمل  الدورة إىل تعزيز  وتهـدف هذه 

املشرتكة يف كافة قضايا تغرّي املناخ املطروحة عىل الساحة الدولية، والعمل عىل مجابهة التحديات الناجمة عن هذه التغريات

وتناول جدول أعامل هذه الدورة عرض عدد من البنود عىل غرار متابعة تنفيذ قرارات الدورة )32( ملجلس الوزراء العرب املسؤولني 

عن شؤون البيئة، وعرض نشاط األمانة الفنية بني دوريت املجلس، ومتابعة االتفاقيات واالجتامعات الدولية املعنية بالبيئة.

هذا وقد صدرت عن أعامل اللجنة جملة من املقرتحات، نذكر منها ..

اقرتاح تنظيم اجتامعات تحضريية يف الربع األول من العام 2023، بالتعاون مع املنظاّمت العربية واإلقليمية ومؤسسات املجتمع 

املدين ذات العالقة ملتابعة تنفيذ أنشطة وبرامج البعد البيئي ألجندة أهداف 2023 للتنمية املستدامة وأولويات البيئة واملوارد 

للتنمية  املستوى  رفيع  السيايس  العاملي  واملنتدى  املستدامة  للتنمية  العريب  املنتدى  لتنظيم  متهيدا  العربية،  الدول  يف  الطبيعية 

املستدامة يف العام 2023 واقرتاح  جدول أعامل الدورة )33( ملجلس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة وشعار اليوم العريب 

للبيئة للعام 2022/2023 تحت عنوان » معا للتعايف األخرض« الذي ستنطلق أعامله يوم الخميس املوافق 20 أكتوبر 2022 مبقر 

األمانة العامة لجامعة الدول العربية.

األلكسو تشارك في الدورة )33( لمجلس الوزراء العرب 
المسؤولين عن شؤون البيئة واالجتماع )58( للمكتب التنفيذي 

والدورة )23( للجنة الفنية للبيئة

https://www.facebook.com/photo/?fbid=425448573087004&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUf-KOpvbiDrsp-Eg1TlRVUwnS64QgRsMjk97wYq9raWigT3wfIFhE31x1_y6z9PT2MSNlHZJwuwB45KgW76KG2oEE1k0mvsMoRA_0ai6qEjsplksUToX56WyuuWAo2wslVvokil4sEUYFAN2R-CxL39P49-C05mTFJGQXKAQg7FJ45DdrB-lHrpDc2cve7vy8&__tn__=EH-R
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معلومات 
واتصال

التزوير  من  وحاميتها  الشهادات  مصداقية  من  للتحّقق  موّحد  عريب  نظام  الستخدام  األلكسو  مبادرة  إلطالق  التحضري  إطار  يف 

باستعامل تكنولوجيا البلوك تشني »Block Chain«، انعقد مبقر املنظمة يوم 12 أكتوبر 2022 اجتامعا متهيديا بني إدارة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصال ورشكاء املرشوع إلجراء تجربة منوذجية للنظام. حيث حرض االجتامع عن بعد ممثلون عن الجامعة األملانية 

بتونس  الخاّصة   )Sésame( وجامعة  بتونس  للمهندسني  العليا  الوطنية  املدرسة  ممثلو  شارك حضوريا  فيام  بُعامن  للتكنولوجيا 

ومؤسسة)K2LIS(. كام تم خالل هذا االجتامع عرض التقّدم يف املرشوع وبرنامج الرشوع يف إجراء التجارب.

األلكسو تعقد اجتماعا تمهيديا إلطالق مشروع النظام العربي 
الموحد للتحّقق من مصداقية الشهادات العلمية باستعمال 

تكنولوجيا البلوك تشين

مربعات من القش على شكل رقعة الشطرنج تصنع معجزة خضراء- 

الدورة السادسة لمعسكر تأهيل المراهقين
يف إطار التعاون بني املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وجمعية الصني 

للعلوم والتكنولوجيا، تدعو األلكسو كافّة األساتذة والطالب واملهتمني للمشاركة 

يف الدورة السادسة ملعسكر تأهيل املراهقني من خالل حملة:

»مربّعات من القش عىل شكل رقعة الشطرنج تصنع معجزة خرضاء«، والتي 

تحمل شعار: »حامية البيئة والتعاون لتحقيق الفائدة للجميع«.

)نينغشيا(  مقاطعة  عىل  للتعرّف  والطالب  للمعلمني  فرصاً  ستوفر  انها  كام 

 )Straw Checkerboards( الصينية وتنّوع  الغطاء النبايت بها، واالطاّلع عىل طريقة صنع مربعات القش عىل شكل رقعة الشطرنج

ملنع ومكافحة التصّحر، وطريقة صنع أجهزة الري األوتوماتيكية بالوسائل اليدوية، فضالً عن املشاركة يف أنشطة للتبادل العلمي 

والثقايف والتي تنقسم إىل أربعة أقسام: - تدريب املعلمني، الجولة السحابية الثقافية، املامرسة والتجربة، - املعرض عرب اإلنرتنت. 

ويف هذا اإلطار، تدعو األلكسو جميع املدرسني والطالب والباحثني للمشاركة يف دورة: »التعلم مع السيارة الذكية« التي سيتم 

عقدها يوم الثالثاء 01 نوفمرب 2022 عىل الساعة الثالثة مساءا)15.00( بتوقيت الجمهورية التونسية عرب الرابط التايل: الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=421123060186222&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZX0VMLcrl8O0AJK9ZOft_D4BM2vSeym3btra1HYuJFGkRyH9QyMHdNKKTYY3i1wxrFL4Bqx01ODVgn-m3O3oVBLFeslMej9l0FkYHdAXz-CpmWx7sxPhCA4xdLwBU3N8ipDhtq-7R0WI_NFneo_ENVbuxY7pqxgZKjbrfe8vsfNBha3t6-SieNhSUpiTBqukpI&__tn__=EH-R
https://us02web.zoom.us/j/88089588919?pwd=eDlSQkMxeDRuWkFrQm5YQS9TKzdrZz09&fbclid=IwAR2Cv64E8tfAYE5ArT_wJxHQfhnJAnzpFd98YQHhwEt5coql-sgkKpE7xs4
https://www.facebook.com/photo/?fbid=433961165569078&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZU5iK7jOEDr_mBuGypTf7435eVhIfQnjbM_4ZYxfXyPV0tZr5PnJ5yRnyN7Bu3yxY6huJ6j6tuVywI5blSPNYLuTmu0LjH57HbwDtudLXYwtoir_7yTOwDuCJMVgF4Aa5MTcdgP-i80EA66EIujjMBypwC9bOVV2HXZdlgq0xIVEPyovzVRrATWeBSGSGrJB_s&__tn__=EH-R
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معلومات 
واتصال

انتظم يوم الجمعة 07 أكتوبر 2022، مبقّر املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ›ألكسو‹، الحفل الختامي إلعالن نتائج األسبوع 

العريب للربمجة، يف دورته الثانية واملنظم تحت عنوان »الذكاء االصطناعي وحامية البيئة«، من قبل األلكسو وبالرشاكة مع الجمعية 

التونسية للمبادرات الرتبوية واللجنة الوطنية املرصية للرتبية والعلم والثقافة.

وفيام ييل النتائج النهائية للمسابقات التالية:

- الدول الفائزة مبسابقة األسبوع الذهبي :

  + املرتبة األوىل: دولة فلسطني بتسجيل 28402 نشاط،

  + املرتبة الثانية: جمهورية مرص العربية بتسجيل 14549 نشاط،

   + املرتبة الثالثة: الجمهورية التونسية بتسجيل 5998 نشاط،

- املدارس الفائزة يف مسابقة املدرسة الذهبية: 

   + املرتبة األوىل: مدرسة بنات الشهيد سامي طه الثانوية من دولة فلسطني بتسجيل 3761 نشاط،

   + املرتبة الثانية: مدرسة بنات فلسطني األساسية من دولة فلسطني بتسجيل 3462 نشاط،

   + املرتبة الثالثة: مدرسة ريحانة بنت زيد الثانوية املختلطة من اململكة األردنية الهاشمية بتسجيل 2505 نشاط .

- املدّرسون الفائزون يف مسابقة النشاط الذهبي : 

   + املرتبة األوىل: أمل الناييل، من الجمهورية التونسية 

   + املرتبة الثانية: اميان محمود محمد حسني، من اململكة األردنية الهاشمية،

   + املرتبة الثالثة: بالتساوي بني هالة محمد طالب، من الجمهورية اللبنانية وبدرية حسني تعمري، من الجمهورية العربية السورية.

 - الطالب الفائزون يف مسابقة الفريق الذهبي : لالطالع عىل الجدول اضغط هنا

 كام تّوج الطالب سليامن عريب محمد عيل السقار من دولة اإلمارات بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ملساهمته املتميزة يف املسابقات 

املوازية لألسبوع العريب للربمجة.

االعالن الرسمي عن جوائز األسبوع العربي للبرمجة المنظم من 
طرف األلكسو.

http://www.alecso.org/nsite/images/res_arabcw2022.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=416136777351517&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZU-1YWOnHfpjah0qZWVWySUl_tp6xGQXtGHRQHnOp8XL_L7D5y4mnQJpDNG4i1K07jHpa1CoXqB9y_YthaTsXTvE4GzhNHb7jkzj0JEMKdYsA1NHp_knWKgPk98ncJ5n2y4m7d4Yx7Z9JZ7QUJPl55Gb2r0xNwY8EmogMwUYv_hwwm0qE9T1UQk-qHjS7wKLRc&__tn__=EH-R
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تشارك املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )أمانة املجلس التنفيذي واملؤمتر العام/قسم اللجان الوطنية( و )إدارة الثقافة(  يوم 

13 أكتوبر 2022، يف إحدى فعاليات مدرسة ابن حزم للتعليم األسايس والثانوي-املنامة/عجامن بدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

تندرج هذه املشاركة يف إطار األنشطة املحلية لسمو السفرية فوق العادة للثقافة العربية الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، 

وفعاليات املدرسة ضمن برنامج شبكات املدارس املنتسبة لأللكسو. 

حيث استهلت الفعالية بالقاء كلمة ترحيبية و أداء السالم الوطني، ليتم بعدها التعريف باالوملبياد العريب للعلوم إىل جانب توزيع 

هدايا تذكارية.

»ذاكرة  )بودكاست(  ثم عرض حلقة من  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  باملنظمة  تعريفي  املناسبة بث رشيط  بهذه  تم  كام 

الحضارة« تلتها مبارشة فتح نقاش حول املدونات الصوتية )بودكاست(.

االلكسو في مدرسة ابن حزم للتعليم األساسي والثانوي 
المنامة/عجمان بدولة اإلمارات العربية المتحدة في إطار 

األنشطة المحلية لسمو السفيرة فوق العادة للثقافة العربية 
الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان. 

أمانة المجلس التنفيذي 
والمؤتمر العام

https://www.facebook.com/photo/?fbid=420884123543449&set=pcb.420792850219243&__cft__[0]=AZWZ9w0O5S0DqEdU038qV9oSf-W3b4FNvGu6VmxNSdZMEdMtRZkjS1FrUSE-aXbWMYSJSePnRrgMX5p_9sOjv7EVXepFEBVTfaYpq6zXBFiszpE36KXsS6jvbOpyMuv7gV728_GdVC1AohRl0VzuhYZV69agnNqM8Lh86iELuvyQmzw4s2bZynD3E6Ffq0VvDZg&__tn__=*bH-R
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أمانة المجلس التنفيذي 
والمؤتمر العام

اقرأ لخبراء األلكسو

األستاذ صبري سعيد

األستاذة مريم ياسين حمادي

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

عضو اللجنة الدائمة للثقافة العربية
دولة قطر

عبور

املرونة الثقافية وااللتزام بالسياسات الثقافية

األخالق والثقافةاإلستدامة والثقافة

شجر

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

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

الجامع لكامل أعداد   QrCode الكريم رمز االستجابة الرسيعة جمهورها 

نرشة األلكسو واللجان الوطنية العربية، املوثقة ألنشطة معايل املدير العام 

والكرايس  والنوادي  املدارس  وشبكات  الخارجية  واملراكز  الفنية  واإلدارات 

العربية  الوطنية  اللجان  ألنشطة  باإلضافة  لأللكسو  املنتسبة  العلمية 

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

https://www.facebook.com/photo/?fbid=419883106976884&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVorRb58RSmOl0_dTxbLTKmk4wX2sCoc_ts1SeqpPtKcOzMW-To9jRUKfHaiWDR9Kk5dCJC6zut6J3Lks9qX4F5OmxIjn2-oRTSsY9kEnQwS4t7Hf4ZLxw8as9w-NgshTiVvgJwn4eSyQpcxHYl62qkFHApz1lqSHP8lKDMFcvs6eLEtBz8yWxMj52ZuCAZw28&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=417016153930246&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXNruB8oKvnkcwvYzLYL9c2pGC-Yu3F3UeTeFsrZYJbiUDC-EkA3ViXg_eNZUveBebE6b5DeH8SdsOlEcRSoc1EAdXEsXLelwm-AMy-qTxbuEskiOIoJsdhgMLrFP_r3rDLk5Jns_70l4c4wedvIy8URd2nKYfWunm2tImZgtxIFEMJ3PU856c1KYP4KySHOJs&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=421766306788564&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVBw83-E4E1Md4jvQytlOTPtnPhrlJYc9_w2-npQn5NyFrQqH-0WpyfBxyR4COPGupQAo3rxaPHW1Qngr4ry3Utp9yWyj9rdb0MLl-FzuXjgds6opkduWSB7vm8V0LV15k6J7TxFbo0nLNvvw11HbbN6GvP9eI1obDRr716hiZUusmAMzHYoKp67aUnZMpwulE&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=425769296388265&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXWSZYkvET5BlbkWkX7UkQvkcogaUTR_x-R1XTPzwsljowpO9iwQ60smdi6cg07Yaxq_EOz7nO1qwDccd2Ls9UotC3Lq5RU_d-0WjcucWvL0KG3a7GZ30y-FaJ0hob_2q33KRPf5Bt6mRie84TV9bF8CXFnqwmSnL_WDJx2WsQGvi_HVvjx3OEJAyc_CIULcw8&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=430566859241842&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZW0cKoLHxsYk6rEp_MjJP0dvNBM0MPSBxT-bdr1-nYqbET4SYvKHA3mVw0UrR9AQs20Nwk3XKO9GlEDD3OAvN7KZOwJkbA-EvaMKaJflOD87WveEfLw5aoGJsgBBLHedqZkw472EgYd0sD8ztv_LhsKqqsVO-ajosZXq52HHfFdIMep2K7uu2v282Ms-s2Vjmg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=430566859241842&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZW0cKoLHxsYk6rEp_MjJP0dvNBM0MPSBxT-bdr1-nYqbET4SYvKHA3mVw0UrR9AQs20Nwk3XKO9GlEDD3OAvN7KZOwJkbA-EvaMKaJflOD87WveEfLw5aoGJsgBBLHedqZkw472EgYd0sD8ztv_LhsKqqsVO-ajosZXq52HHfFdIMep2K7uu2v282Ms-s2Vjmg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=419883106976884&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVorRb58RSmOl0_dTxbLTKmk4wX2sCoc_ts1SeqpPtKcOzMW-To9jRUKfHaiWDR9Kk5dCJC6zut6J3Lks9qX4F5OmxIjn2-oRTSsY9kEnQwS4t7Hf4ZLxw8as9w-NgshTiVvgJwn4eSyQpcxHYl62qkFHApz1lqSHP8lKDMFcvs6eLEtBz8yWxMj52ZuCAZw28&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=417016153930246&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXNruB8oKvnkcwvYzLYL9c2pGC-Yu3F3UeTeFsrZYJbiUDC-EkA3ViXg_eNZUveBebE6b5DeH8SdsOlEcRSoc1EAdXEsXLelwm-AMy-qTxbuEskiOIoJsdhgMLrFP_r3rDLk5Jns_70l4c4wedvIy8URd2nKYfWunm2tImZgtxIFEMJ3PU856c1KYP4KySHOJs&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=421766306788564&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVBw83-E4E1Md4jvQytlOTPtnPhrlJYc9_w2-npQn5NyFrQqH-0WpyfBxyR4COPGupQAo3rxaPHW1Qngr4ry3Utp9yWyj9rdb0MLl-FzuXjgds6opkduWSB7vm8V0LV15k6J7TxFbo0nLNvvw11HbbN6GvP9eI1obDRr716hiZUusmAMzHYoKp67aUnZMpwulE&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=425769296388265&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXWSZYkvET5BlbkWkX7UkQvkcogaUTR_x-R1XTPzwsljowpO9iwQ60smdi6cg07Yaxq_EOz7nO1qwDccd2Ls9UotC3Lq5RU_d-0WjcucWvL0KG3a7GZ30y-FaJ0hob_2q33KRPf5Bt6mRie84TV9bF8CXFnqwmSnL_WDJx2WsQGvi_HVvjx3OEJAyc_CIULcw8&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=390207216611140&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXwMm3IN9T1kTq7fl6MscXuKzCcm66IQJSyuBm5R3kqEcZSDj-Ik8EeD3lMkQZYuI2F_Sa4iuaTIu615MfwzMokIOIR8vhv0OgtfD5isE4P5rlMBPafByuNxvnBQnEo_Y7SArJ6rVwFtWCSuiScq4tL7bYKk-5kph-QRGjZ9VxrEw&__tn__=EH-R
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معهد المخطوطات العربية

األلكسو )معهد المخطوطات العربية( تشارك في تنظيم 
المؤتمر الدولي العاشر في تاريخ الطب بفاس

نظمت كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بجامعة سيدي محمد بن عبد الله مبدينة فاس باململكة املغربية بالتعاون مع معهد 

املخطوطات العربية املؤمتر الدويل العارش لفاس حول تاريخ الطب تحت شعار: الرتاث الطبي العريب املخطوط بني اإلحياء والدراسة 

واملامرسة املهنية، وذلك خالل الفرتة )26 – 28/ أكتوبر / 2022(.

وقد أكد سعادة االستاذ الدكتور مراد الريفي – مدير املعهد يف كلمة له باملناسبة عىل أن حضور املعهد يف هذا الحدث يأيت تعزيزا 

للدور اإلشعاعي لكريس املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم »ألكسو« لتاريخ الطب العريب اإلسالمي الذي يرشف عىل احتضانه 

من طرف كلية الطب.

وأشار إىل أن محاور شعار املؤمتر وهي ثالثة تتمثل يف اإلحياء، والدراسة، واملامرسة املهنية، هي محاور متكاملة ال تتحقق إحداها 

إال باألخرى، مشيدا بدور جامعة سيدي محمد بن عبد الله التي أعطت وما تزال ملسرية العلم واملعرفة العطاء الغزير طيلة مسريتها 

الحافلة.يشار إىل أن املعهد نظم معرضا عىل هامش املؤمتر لبعض املخطوطات النادرة وذلك مبشاركة مؤسسة املداد للرتاث والثقافة 

والفنون باململكة العربية السعودية.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=431740159124512&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWEdD5iqkrl-5ESlgSdHsaorlAEM2AjvMA7QC6gc7bVeHraT8kh_sDE6zWzywxkUn-5hK33lFommqFtjWchHk_y0X9RPupODmto-9qRqhxkEOM2PXNF8p2Q5E_EAL2Ni27yZZnTeSqeqnXwY5mFJ5D_YNRP3YqGE_lZJwM6n-dVRN7FYAZq4VTVhgkxFHZ6LJI&__tn__=EH-R
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معهد المخطوطات العربية

انطالق فعاليات الورشة التدريبية )إدارة التراث العربي 
ومؤسساته(

انطلقت صباح يوم األحد 23 أكتوبر 2022، فعاليات الورشة التدريبية حول‹‹إدارة الرتاث العريب ومؤسساته‹‹ التي ينظمها معهد 

املخطوطات العربية بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية اإلدارية بالعاصمة املرصية القاهرة خالل الفرتة املمتدة من 23 اىل 25 

أكتوبر .

وأفاد سعادة األستاذ الدكتور مراد الريفي -مدير املعهد-يف كلمة له باملناسبة أن الورشة تهدف اىل االستفادة من مجموعة القواعد 

واملبادئ العلمية لعلم اإلدارة يف إدارة الرتاث العريب ومؤسساته ›‹اللذين يشهدان لألسف ›‹حسب قوله ›‹ حالة من التشتت وعدم 

توحيد الجهود، مبا ال يؤدي اىل تحقيق ما ترنو إليه املؤسسات من غايات وأهداف‹‹.

وتىل ذلك عقد لقاءين علميني حول ›‹إدارة الجهود العربية تجاه الرتاث العريب املطبوع‹‹ للدكتور أمين فؤاد سيد، وحول سبل إعداد 

خطة عربية إلدارة الرتاث املخطوطات للدكتور محمد مرايايت.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=428383999460128&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXa_YZDN8_kuqHn_hULWsoJDDTDEyhSnd63jfOytYZYXnsr35E8fhXddL9322sa471vDXd-6jHon3UV-iMrYKukUXmUJEs2tKAfSWxAfKWAsCvci45YKW-ElpOaOS-vXQthzjI6mtB604EK6jnA3OdxR3zCK3aZ2nbXvLkvaHaKykdZF-KxrMEETV6p-vBAAdc&__tn__=EH-R
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معهد المخطوطات العربية

معهد المخطوطات العربية  يشارك في فعاليات إربد 
عاصمة الثقافة العربية 2022.

عقدت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، األلكسو )معهد املخطوطات العربية( بالتعاون مع وزارة الثقافة باململكة األردنية 

الهاشمية يوم الثالثاء 18 أكتوبر 2022، ندوة علمية  بعنوان: »الرتاث املقديس املخطوط بني الواقع واملرتجى«، ضمن فعاليات 

)إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022(، وذلك يف مركز املؤمترات والندوات بجامعة الريموك.

حيث أكد سعادة مدير املعهد األستاذ الدكتور مراد الريفي، يف كلمته عىل األهمية البالغة للرتاث املخطوط العريب يف فلسطني ملا 

له من ارتباط وثيق باألمة العربية وحقوقها التاريخية. مشيدا مبا اضطلعت به اململكة األردنية الهاشمية بقيادة الهاشميني بأدوار 

رائدة يف الدفاع واملحافظة عىل الرتاث الفلسطيني ومواجهة كل محاوالت طمسه وتغيري مالمحه الراسخة.

كام نقل سعادة الدكتور مراد الريفي للحضور تحيات معايل املدير العام للمنظمة األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، وشكره لجامعة 

الريموك واملكتب التنفيذي الحتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022 عىل التعاون لتنظيم هذه الندوة الهامة. مستعرًضا 

ما تقوم به األلكسو وجهازها املختص معهد املخطوطات العربية من جهود لحفظ الرتاث العريب، وما تقدمه من مجهودات كبرية 

لحفظ الرتاث املخطوط يف فلسطني عىل وجه الخصوص.

ويف ذات السياق، أشاد سعادة رئيس جامعة الريموك الدكتور إسالم مساد، بدور املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وجهازها 

العريب املخطوط وبخاصة يف فلسطني ألنه يعد مسؤولية أساسية البدَّ من  الرتاث  العربية يف حفظ  املختص معهد املخطوطات 

النهوض بها رغم كل التحديات. مؤكًدا أن تراث القدس يف عموميته وخصوصيته يشكل أهمية كربى لألمة اإلسالمية وال بد من 

اإللحاح يف الحفاظ عليه ليظل حارًضا عند املؤسسات الرتاثية العربية واإلسالمية.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=425456883086173&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUnqlZRzH2Dg4SeC_-uFPtY5GmsZSMrah8KRlUx0JENx8oAcapJ9ZNd5DtiopcR4alpp8RDB9__ZkNCoDz01xpxwdTrvP5nMKy_KXXfQTZArwjzeMtvGXEryt4jciox7B0ukARhN8qN1LZqG9vH9sZ05Mo9lLlGnHTv8tk0uzTY-qhPd2BtUL5pRETociWEVfc&__tn__=EH-R
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معهد المخطوطات العربية

األلكسو تشارك في يوم الوثيقة العربية بجامعة الدول 
العربية

بيوم  االحتفال  2022 يف  أكتوبر   16 األحد  يوم  العربية(  املخطوطات  والعلوم )معهد  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  شاركت 

الوثيقة العربية تحت رعاية معايل األمني العام لجامعة الدول العربية  السيد أحمد أبو الغيط ، وذلك مبقر األمانة العامة بالقاهرة. 

وحملت االحتفالية شعار )األرشيفات العربية – جرس التواصل بني الشعوب( وذلك للمكانة املهمة التي تشكلها األرشيفات العربية 

يف حياة الشعوب واألمم. 

وقد استعرضت كلمة معايل املدير العام للمنظمة األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، التي ألقاها نيابة عنه، سعادة األستاذ الدكتور 

مراد الريفي، مدير معهد املخطوطات العربية، رؤية املنظمة للموضوع الرئيس لليوم وكذا مجهوداتها ومبادراتها يف تعزيز التواصل 

بني الثقافات.

العربية  لالسرتاتيجية  التنفيذية  للّجنة  الرابع  االجتامع  أشغال  يف  الوثيقة  ليوم  الرسمي  االحتفال  بعد  شاركت  املنظّمة  أن  يذكر 

املوحدة الستعادة األرشيفات املنهوبة واملسلوبة واملنقولة بالدول األجنبية واالستعامرية.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=424021229896405&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVa0u67ezk5phlkAMz_TuaPFJQ_7jMmf33u7AiU5z08W6dWfAUEw70JDrZOHG819WFFgpNZfoImv4lFyHeuVai3Upyv5-jIZHEOM81Q8l-1SAQtLRuUOxvDScMvUDEwNo1DORzbESQTYgwkIeH0cpb-RpnabAa8mEJbU_2BFmMpoMeKHJS9l_Lu0IptD3Bla9g&__tn__=EH-R
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معهد المخطوطات العربية

معهد المخطوطات العربية يطلق  تقليد افتتاح الموسم 
الجامعي 2022-2023 بمحاضرة افتتاحية تحت عنوان: »نحو 

إحياء جديد للبحث التراثي العربي«.

أطلق معهد املخطوطات العربية يوم الخميس تقليد افتتاح املوسم الجامعي 2022-2023 وذلك مبحارضة افتتاحية تحت عنوان: 

»نحو إحياء جديد للبحث الرتايث العريب«.

حيث أكد سعادة األستاذ الدكتور مراد الريفي، مدير املعهد، يف كلمته التمهيدية عىل الدور الكبري الذي قام به املعهد عرب مسريته 

الطويلة التي متتد )76( عاما، مشيدا بالدور الفني الذي قام به املوظفون لجمع عيون الرتاث العريب من خالل البعثات التصويرية 

إىل مختلف البلدان العربية واألجنبية منذ وقت مبكر، ومبينا يف الوقت ذاته أهمية التوجه نحو إحياء جديد للبحث الرتايث من 

خالل إعادة النظر يف مرتكزاته الفكرية واملنهجية،  وكذا دراسة الوضع العام لحال الرتاث املخطوط تعزيزا للمؤسسات العربية 

املعنية بوضع خطة عمل عربية مشرتكة.

من جهته، أشاد األستاذ الدكتور خالد فهمي، أستاذ اللغويات بكلية اآلداب بجامعة املنوفية وعضو هيئة التدريس باملعهد، أشاد 

بهذا التوجه الجديد للمعهد يف السعي إىل وضع اسرتاتيجية عربية شاملة تستند يف تأطريها إىل الهوية العربية من منطلق االتفاق 

العام عىل أنها هي األفق العام الذي يجمع العمل الرتايث العريب املشرتك، مؤكدا أن الرتاث العريب زاخر بفنون كثرية وصور متنوعة 

ميكن أن يعكس املعهد من خالل دراستها رؤية جديدة لوضع منهج درايس جديد تفاد منه املؤسسات العربية املعنية يف توجيه 

الباحثني نحو خطة جديدة للبحث الرتايث العريب.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=421120710186457&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUxY_2gM8YK5vY4HNNR5gbNk6NIFc2uLvYFAm_9Xc-mIKKRDMgeATGCgUSRrrqWH3knBG2hUTPqrHShDZpF2enNaOwNqtnRgzDfUweMMp7Ndw-qVTiQ0_CPNG-MGYqZhmwc-clV098d4DEvISH_tTvwKf4U2Gs0yKDEhbcTbl4yXOjkj4q3LydvIh7-zYlEyDQ&__tn__=EH-R
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معهد المخطوطات العربية

معهد المخطوطات العربية يوقع اتفاقية تعاون مع المركز 
القومي للبحوث بالسودان

تمَّ يوم االثنني املوافق 10 اكتوبر 2022، توقيُع اتفاقية تعاوٍن - من خالِل تقنيِة التواصِل عن بُعد- بنَي معهد املخطوطات العربية 

بالقاهرة واملركز القومي للبحوث، معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية والطب الشعبي بجمهورية السودان.

وافتتح سعادة الدكتور مراد الريفي، مدير املعهد كلمته بالرتحيب بالدكتورة زينب عثامن، مديرة املركز القومي للبحوث، ومدراء 

املعاهد والهيئات التابعة له، معرفا بتاريخ املعهد املمتد، وببعض نشاطاته األكادميية والبحثية والعلمية.

وأكّد عىل أهمية ما يكتنزه السودان من إرث زاخر يف ميدان النباتات الطبية والعطرية والذي يعد مبؤهالت كربى ميكن تسخريها 

لتحقيق تنمية محلية شاملة، كام مثن أهمية فتح املنظومة األكادميية للمعهد يف وجه الباحثني من السودان، وتدريبهم عىل التمكن 

من استثامر تراث املخطوط العريب، كل فيام يخص اختصاصه، االستثامر األمثل.

ونقل للحضور تحيات معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أَعمر، املدير العام للمنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

ومتيز حفل التوقيع بإلقاء عدة كلامت استهلها الدكتور خالد موىس، مدير معهد أبحاث النباتات والدكتور الطيّب عبد اللطيف 

مدير العالقات الخارجية باملركز القومي معرفني فيها باملركِز القومِي واملعاهد التابعة له.

كام تم التأكيد عىل إرادة املعهد العمل عىل تفعيل هذه االتفاقية بجوانبها املتنوعة من التدريب والتعليم وإعداد الكوادر والورش 

القومي  املركز  بتاريخ  فيها  املناسبة، عرفت  بهذه  ترحيبية  كلمة  القومي  املركز  مديرة  ُعثامن،  زينب  الدكتورة  وألقت  املشرتكة. 

للبحوث، وشكرت أيًضا سعادة الدكتور مراد الريفي عىل جهوده املتواصلة يف النهوض باملعهد وانفتاحه عىل مختلف املؤسسات 

العلمية والبحثية تحت لواء املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم-ألكسو.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=419367177028477&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZU9NmwoFingP0q4X8zPSQd8jjjvTQDUiFUGDtYbZC-wc7Pb34OjN2jN1KJnnOZAK6dA3tRB-O-T6Nk_GZasOGxlyUh-5WSBPMm4z5xCEfzdYNL33hA1o3Q3vaj5hjR60AORvxDDufrGn67MCBgFvJ0HjM7sF8qu4kK3FVzi_KWwix0zgtH3i3iUvEsx6YUBgCM&__tn__=EH-R
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معهد المخطوطات العربية

لقاء تواصلي بين معهد المخطوطات العربية  والمؤسسات 
التراثية بالوطن العربي

عقد معهد املخطوطات العربية يوم الثالثاء 2022/10/04  لقاء تواصليًّا مع املؤسسات والهيئات واملراكز املتخصصة بالرتاث 

العريب املخطوط عىل مستوى الوطن العريب.

اللقاء أكرث من )38( ممثالً لجهات متعددة من )12( دولة )األردن واإلمارات والبحرين وتونس وسلطنة ُعامن   وقد شارك يف 

والسعودية والسودان وفلسطني وقطر ولبنان ومرص واملغرب و اليمن(. 

وقد استهل اللّقاء سعادة الدكتور مراد الريفي – مدير املعهد بكلمة ترحيبية أتبعها برشح تفاعيل تعريفي عن املعهد وأقسامه 

ومنجزاته والتحديات التي تواجه عمله، مضيًفا خارطة تفصيلية لألنشطة التي يستعد املعهد إىل تنفيذها خالل سنة 2023. 

وقّدم املحارضون عدًدا من املداخالت أثاروا فيها مجموعة من القضايا املشرتكة ذات الصلة بالرتاث العريب املخطوط، ودور املعهد 

يف وضع خطة شمولية تجمع وتوحد كلمة الهيئات واملؤسسات املتخّصصة بالرتاث العريب املخطوط. 

يذكر أن اللّقاء التواصيل يعّد اللقاء األول من نوعه وسيتبعه عدة لقاءات تنسيقية لوضع خطة مشرتكة شمولية لحفظ الرتاث العريب 

املخطوط ونرشه وإتاحته.

ويأيت تنظيمه تنفيًذا لتوجيهات معايل املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، 

بتعزيز املراكز الخارجية لتواصلها مع محيطها املهني بالوطن العريب.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=414268144205047&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXfnGD1Dbzeo-3sg9_DtJ5Bd8jEwEBBpWYSGhlQK2p8ZcYKy6-5e8YMpDf0OFIICSUJ_PSeGIdu_hwjzhnpGkmz578cr-dgbD5ReXCka6aCr98BZi97uaHpgEAHUWPDBkqFssjMAWCDB6cFTI6fFhiZkKP5eQ6CH9q2CqsdRNlKizxnPvt8KA-I9HEAxVw-E9k&__tn__=EH-R
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معهد البحوث والدراسات 
العربية

استشراف المستقبالت العربية » القضايا، االتجاهات، 
السيناريوهات« أحدث إصدارات معهد البحوث والدراسات 

العربية
صدر حديثا عن معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم › ألكسو‹ كتاب تحت عنوان 

»استرشاف املستقبالت العربية: القضايا واالتجاهات والسيناريوهات« للباحث األستاذ محمد مسعد محمد » محمد العريب »، 

وذلك ضمن سلسلة الدراسات االسرتاتيجية واملستقبلية العلمية املحكمة نصف السنوية التي يصدرها املعهد بانتظام منذ نحو 

ربع قرن۔ ويأيت االهتامم بهذا املوضوع من قبل األلكسو باعتبار أن االسترشاف أضحى حقال معرفيا ومساحة رحبة لبناء خيارات 

متعددة حول املستقبل، حيث إن الدراسات املستقبلية هي ذلك املجال الذي يصقل مهارات صناعة املستقبل لدى املخططني، 

وصناع القرار.

الوعي بأهمية استرشاف  بالدراسات املستقبلية، عىل اختالف مسمياتها، إذ زاد  العريب حاليا طفرة يف االهتامم  الوطن   ويشهد 

املستقبل العريب مع تعاظم املخاطر التي تحيط به.

وتظهر مالمح هذا االهتامم يف ظهور عدد من الدوريات املتخّصصة، والرسائل العلمية التي تحاول مناقشة جوانب دقيقة ومتعّددة 

من عملية االسترشاف.

أطلقتها  التي  العديدة  االسرتاتيجية  الرؤى  ومشاريع  االسترشاف،  أدوات  توظيف  تحاول  التي  العربية  البحثية  املراكز  وتتعّدد   

الحكومات العربية، مع ظهور دعوات لتعزيز اسرتاتيجية االسترشاف يف املناهج التعليمية والخطط البحثية العربية بغية الوصول 

إىل محاولة إعادة تشكيل واقع عريب جديد يف املستقبل.

ولذلك أصبح من الرضوري االهتامم بالباحثني العرب ودعمهم، خاصة الشباب بغية بناء رؤى مستقبلية حديثة تعكس وجهات 

االسترشافية  الدراسات  إثراء مجال  أجل  الدراسة ونرشها من  لتبني هذه  املعهد  ما دفع  املستقبل وهو  اىل  نظرهم وتطلعاتهم 

واملستقبلية العربية.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=433254162306445&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXaRse96y0XP1nNDKuGBbRNaZd6Xl470XRO9gJnd3J-5smccq8DFjJmlBTizqCR1ccOQA9oWR0P3rFRdfHykYwfQMuPyopMNflTAgX0Wj1in-bTCv86bQPdzm3uPShaVd66EoZN4OABwaFlVZ9pSxFOdn9ugJZ9qp7hF_6SLDeydT-U-VVFRDXYvj8DDmqBK4o&__tn__=EH-R
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معهد البحوث والدراسات 
العربية

معهد البحوث والدراسات العربية ينظم دورة تدريبية حول 
إعداد البحوث العلمية في مجال التراث والمخطوطات

نظم معهد البحوث والدراسات العربية يف الفرتة املمتدة من 10 اىل 13 أكتوبر 2022 دورة تدريبية للباحثني يف مجال الرتاث 

واملخطوطات استهدفت تقديم املعارف األساسية واملهارات الالزمة إلعداد األبحاث العلمية يف مجال الرتاث واملخطوطات. 

وتوثيق  البحث،  العلمي وخطة  البحث  ومراجع  وأدواته، ومصادر  البحث  ومناهج  البحث  اختيار موضوع  الندوة  تناولت  وقد 

مصادر البحث العلمي وكتابة البحث النهايئ 

 وشارك فيها مجموعة من الباحثني سواء بالحضور املبارش أو الحضور عن بعد 

السابق لكلية  الرتاث باملعهد والعميد  الدكتور رشيف شاهني، رئيس قسم  الدورة متت بإرشاف األكادميي األستاذ  ويشار اىل أن 

اآلداب جامعة القاهرة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=426065469691981&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZUEVT6rB2LAWxWyXbMhSo-2mq7JJE2YokBpKwhibW787ObhpjKuDSSRs0Qa1mpwhbidLl1R3ZRAOaafp_GGdibhJbvqR5TkxIrdThdL3PGg-sEvFaBFWdf41In4j1G4snFpaMTsKO-ztJa0k2or8EO_mmfW2FZ60gx-FDkMoxUtpUq2wjcMl-tfz6H4AKEustQ&__tn__=EH-R
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معهد الخرطوم الدولي 
للغة العربية

سعـــــــادة سفير دولة نيجـــــــــيريا الفــــــيدراليــــة 
يزور معهد الخرطوم الدولي للغة العربية

 2022 أكتوبر   5 األربعــــــــاء  يوم  بالخرطوم  نيجرييا  أوالنيان سفــــــــــــــري جمهورية  السيد صــــفـــــــــــي  قام سعادة 

بزيارة ملعهد املخرطوم الدويل للغة العربية التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ›ألكسو‹. وكان يف استقباله سعادة 

األستاذ الدكتور عيل عبد الله النعيم مدير املعهد.

وتأيت الزيارة يف إطار تعزيز التعاون القائم بني املعهد )ممثالً لأللكسو( وجمهورية نيجرييا.

وطلب سعادة السفري نقل تحياته وتقديره ملعايل املدير العام للمنظمة األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر عىل املنح التي تقدمها 

املنظمة للطالب النيجرييني.

هذا وقد تم التفاهم عىل تنشيط الدورات التدريبية للمعلمني والدبلوماسيني من دولة نيجرييا.

يشار إىل أن املعهد يستقبل الطالب النيجرييني منذ تأسيسه يف العام 1974.

وقد تخرج منه 136 دارساً نيجرييا بدرجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية و 279 دارساً بدرجة البكالوريوس.

وتجدر اإلشارة اىل أن بعض خريجي املعهد كان قد أسسوا مراكز لتعليم اللغة العربية يف عدد من الواليات النيجريية.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=415016897463505&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXn6G_GD8jsJ4Tkb0Dah_3liUSKkIFJJRPHP6742qWKl4cdloUFT5LJ7b1tu09MTQpQg8dO7saea7h1FURCGK0XZ7c3U-PmkCxvfF-XF33OIEZUyfJxu1icrkmVYlSrSWsKDjl8EnGdbvgi0GKpBSIUIuOZdVEl36QNq-E93r1-pz-kOigJ957k_ZJq5XT3IpA&__tn__=EH-R
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مكتب تنسيق التعريب 
بالرباط 

األلكسو تشارك في ملتقى اللغة العربية ما وراء الموروث  

، اللقاء الدويل حول اللغة العربية ما وراء املوروث، الذي عقدته    ممثال للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ›األلكسو‹ 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )يونسكو(، عرب مكتبها اإلقليمي بالرباط، واللجنة الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة 

باململكة املغربية، وذلك بالرشاكة مع مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود باململكة العربية السعودية، احتفاء باليوم العاملي 

لألمم املتحدة

وكانت أعامل هذا امللتقى قد انطلقت االثنني )24 أكتوبر 2022(، واستمر عىل مدى يومني، مبدرج الرشيف اإلدرييس بكلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية يف الرباط

ويأيت تنظيم اليونيسكو ) قطاع العلوم االجتامعية واإلنسانية ( لهذه التظاهرة لإلشادة بحيوية اللغة العربية وإبراز مبادراتها ال 

سيام ما ورد يف تقرير اليونسكو  بخصوص » بناء مجتمعات املعرفة يف املنطقة العربية كبوابة للمعرفة« ، والفصل العريب من 

أطلس اليونسكو العاملي للغات – تقرير اليونسكو اإلقليمي« والتنوع اللغوي وتعدد اللغات يف الدول العربية« ، والرتاث الوثائقي 

العريب ومساهامته » يف ذاكرة العامل.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=431906555774539&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXVDN6jy7RpYDK9lV8_G_TLKpUfG3wm5fKaWISiIXfvSKd71jRXgZtwxEDj0-6yctnr7ET0wRlQnX-yEg7_BmIglTZO-5J-9Ff7fepGPoJ76md5C-EB1RAQY1OCbvootQkhESzUilCJS-CtIPQUQpGgKDJz3TITLVcoHfHZfF6APFkr4tYUI2uPTNyhqiP9AxA&__tn__=EH-R
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المركز العربي للتعريب 
والترجمة والتأليف والنشر 

بدمشق

األلكسو تشارك بدمشق في احتفالية يوم الكيمياء العربي

شارك املركز العريب للتعريب والرتجمة والتأليف والنرش بدمشق التابع للمنظمة لعربية للرتبية والثقافة والعلوم ›ألكسو‹ يف الفرتة 

املمتدة من 23 اىل 25 أكتوبر 2022 يف تظاهرة »يوم الكيمياء العريب« ويف معرض الكتاب املرافق لهذه االحتفالية وذلك بدعوة 

من قسم الكيمياء يف كلية العلوم )جامعة دمشق السورية( .

وقام املركز باملناسبة بتزويد مكتبة قسم الكيمياء مجاناً بعدد من إصداراته التي تفيد اختصاص االحتفالية.

وقد قام منظمو هذه االحتفالية بتكريم املركز عن جهوده املبذولة يف دعم وإنجاح احتفالية »يوم الكيمياء العريب« حيث تسلَّم 

املرشف عىل املركز املهندس محمد سامر القواص درع التكريم

https://www.facebook.com/photo/?fbid=431896735775521&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVaOtKNwvDRklYIl8sDFx_zLCyplkc51HYsxdVk5Hsc1C5S7C9YD0Hq7o7lvsQ-HuZi3JqYAB-uo8U1yD1ZWS0CafWSgfc53sznfUSVtOdOJ5YTbDxL9Mas4oMh7hOabv2wSLhEe2LqhZhXkqNRNg-aEP1LhzU2uZryeyluGhLbnoXo2uoF3I7Z-y5azlDHMAs&__tn__=EH-R


16
شبكة الكراسي 

العلمية المنتسبة 
لأللكسو
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اطالق كرسي األلكسو للنزاهة العلميه والسلوك البحثي 
جامعة  رئيس  سعادة  برعاية  عدن  بجامعة  المسؤول، 

عدن، األستاذ الدكتور الخصر ناصر لصور، واشراف سعادة 
للجنة  العامة  األمينة  الشيخ،  حفيظة  الدكتورة  األستاذة 

الوطنية اليمنية  للتربية والثقافه والعلوم. 
أقيمت ندوة علمية يف كلية طب األسنان أعلن فيها إطالق«كريس األلكسو للنزاهة العلميه والسلوك البحثي املسؤول«، بجامعة 

عدن. حيث افتتح الندوة رئيس الجامعة ايذانا ببدء النشاط العلمي للكريس وذلك بحضور كل من:

- ا. د. عادل العبادي، نائب رئيس الجامعة للشؤون األكادميية، - ا. د حفيظة الشيخ، األمينة العامة للجنة الوطنية اليمنية

  للرتبية والثقافه والعلوم،

- عمداء كليات الطب األسنان و العلوم الصحية، والتمريض، 

- أساتذة الجامعة،

- طالب الدراسات العليا، 

- الشخصيات العامه يف املجتمع. 

البحثي املسؤول«  العلمية والسلوك  للنزاهة  الدكتوره #هدى #عمر #باسليم مديرة »كريس االلكسو  حيث رشحت الربوفيسوره 

ومساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون األكادميية للحارضين أهداف الكرايس العلمية لأللكسو باعتبارها  بيوت خربة متخصصة 

النجاز الدراسات واألبحاث ووضعها يف متناول صناع القرار ليسرتشدو بها يف رسم وتوجيه السياسات والخطط الوطنية يف املجاالت 

ذات العالقة. كام بينت اهداف كريس النزاهة والسلوك البحثي املسؤول كامييل: 



Oنشرة األلكسو واللجان الوطنية العربية C T O B E R  2 0 2 257

- تطوير وتعزبز واملحافظة عىل ثقافة النزاهة يف العلوم، 

- تثبيط ومنع السلوك غري األخالقي، 

- متكني الباحثني من مساءلة أنفسهم واالخرين وفقا للمعايري  األخالقيه العالية، 

- زيادة املعرفة والحساسية للقضايا االخالقية املحيطة بأجراء البحث من قبل الباحثني من خلفيات متنوعة، 

- تحسني القدرة عىل إتخاد خيارات مسؤوله عند مواجهة معضالت اخالقيه تتعلق بالبحث، 

- تقدير املامرسات العلميه املقبولة الجراء البحوث، 

- ابالغ العلامء واملتدربني يف مجال البحث باللوائح والسياسات والقوانيني واالرشادات التي تحكم اجراء البحوث املموله وتعزبز 

االمتثال لها، 

- تعزيز السلوك االيجايب عىل مدى الحياة املهنيه تجاه اخالقيات البحث والسلوك املسؤول للبحث. 

علام، أن الكليات املعنية بهذا الكريس، هي:

- كلية الطب والعلوم الصحية - جامعة عدن،

- كلية الصيدله - جامعة عدن، 

- كلية طب األسنان - جامعة عدن، 

- كلية التمريض - جامعة عدن، 

- كلية العلوم الصحيه - جامعة سيئون. 

اما رشكاء الكريس فهم متعددون، نذكر منهم:

- مركز اخالقيات العلوم والتكنلوجيا - جامعة عدن.

- مركز سليم الحص لالخالقيات االحيائيه واالحرتاف.

- الجامعة االمريكيه يف بريوت ) كلية الطب واملركز الطبي(.

- مؤسسة املجتمعات يف العلوم - الواليات املتحده األمريكية.

- مؤسسة العون للتنمية، املكال ، حرضموت ، الجمهورية اليمنيه.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=431357165829478&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXXT4aXIF9rrec7cLPOpLy6sbEeF9dftk36eHLbpSvJ4t17Xi9ExZruZ_vBE61h3ArgB-9f0moy0y77I3OMMOMbcr_b12iTQaVJ_Vmeq7w0oLM92R_jfedu8EWpHqYxfekLnBxNym6tql9mQEwWyTLL5zodoBEQbDtGprAiJYHsMb7pv7IPNImfhkzzKO8m_gI&__tn__=EH-R
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االستاذ الدكتور محمد ولد أعمر ، المدير العام للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم يشرف على انطالق 

كرسي األلكسو للتحكيم التجاري الدولي.
نظم كريس األلكسو للتحكيم التجاري الدويل لدى جامعة تونس املنار بكلية الحقوق والعلوم السياسية محارضة افتتاحية يوم 3 

أكتوبر 2022 مبقر املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ابتداء من الساعة الثالثة ظهرا تحت عنوان: » دور الكرايس العلمية 

يف تطوير التحكيم التجاري الدويل: كريس اإللكسو للتحكيم التجاري الدويل منوذجا«.

حيث متت هذه املحارضة تحت ارشاف ورعايةاألستاذ الدكتور محمد ولد اعمر، املدير العام لأللكسو، وشارك فيها العديد من 

الشخصيات العلمية، وهي:

- السيد معز شفرة: رئيس جامعة تونس املنار.

- السيد مصطفى باللطيف: عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

- السيد املنصف الكشو: الرئيس األول ملحكمة التعقيب.

- السيد حاتم املزيو: عميد الهيئة الوطنية للمحامي بتونس.

- السيد قاستون كنفاك: رئيس الدورة 49 للجنة األمم املتحدة للتحكيم التجاري الدويل واملستشار الدويل لكريس األلكسو للتحكيم 

التجاري الدويل.

- السيدة ايالن شكري: باملحكمة الدولية و األستاذة بجامعة  باريس 2 ، و جامعة صوفيا انتيبوليس بنيس/ فرنساوالعضو القار 

بكريس األلكسو للتحكيم التجاري الدويل.

- السيدة ايرينا قريف: باملحكمة الدولية املعتمدة والكاتبة العامة السابقة للغرفة الدولية للتحكيم بباريس والعضو القار بكريس 

األلكسو للتحكيم التجاري الدويل.

- السيدة نجاة الرباهمي الزواوي: مديرة كريس األلكسو للتحكيم التجاري الدويل و أستاذة التعليم العايل بكلية الحقوق و العلوم 

السياسية بتونس.
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هذا، وقد تلت كلمة معايل املدير العام كلامت كل من:  

- السيد معز شفرة: رئيس جامعة تونس املنار.

- السيد مصطفى باللطيف: عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

- السيد املنصف الكشو: الرئيس األول ملحكمة التعقيب.

- السيد حاتم املزيو: عميد الهيئة الوطنية للمحامي بتونس.

الذين أثنوا جميعا عىل مسعى املدير العام الهادف إىل االنفتاح عىل الجامعات و الباحثني يف تونس ويف ربوع الوطن العريب حرصا 

منه عىل تعزيز األلكسو بصفتها بيت خربة باملزيد من الخربات التي يزهر بها الوطن العريب يف مختلف مجاالت ميادين عمل 

املنظمة الرتبوية والثقافية والعلمية ويف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال. شاكرين ملعايل املدير العام ترشيفهم باعتامد  كريس 

األلكسو يف التحكيم التجاري الدويل كأول كريس متخصص يف هذا املجال عىل مستوى الوطن العريب منتسب لأللكسو.

كام شهد هذا اليوم محارضة لألستاذة الدكتورة نجاة الرباهمي مدير الكريس التي اعتربت اعتامد الكريس ترشيف وتكليف يف آن 

واحد ولتؤكد ما اعلن عنه معايل املدير العام من إلتزام الكريس بالعديد من املبادرات والتي منها:

- انشاء مجلة محكمة للتحكيم التجاري الدويل،

- اطالق برنامج التدريب املتخصص يف التحكيم التجاري  الدويل، 

- النظر يف إمكانية فتح ماسرت مهني للتحكيم التجاري  الدويل. 

 لتنطلق بعد ذلك الجلسة الثانية لهذه التظاهرة ، ميزتها مداخلة العديد من اهل االختصاص حضوريا من داخل تونس وعن بعد 

من خارجها لكل من:

- األستاذ قاستون كنفاك دوعاجني: رئيس الدورة 49 للجنة األمم املتحدة للتحكيم التجاري الدويل واملحكم املعتمد واملستشار 

الدويل لكريس األلكسو للتحكيم التجاري الدويل

- االستاذة ارينا قريف: املحكمة  الدولية املعتمدة والكاتبة العامة للغرفة الدولية للتحكيم بباريس سابقا  ورشيكة كريس األلكسو 

للتحكيم التجاري الدويل.

- األستلذة ايالن شكري: املحكمة املعتمدة و املحامية بباريس واألستاذة الجامعية بكلية الحقوق  باريس 1 وسوفيا انتوبوليس 

بنيس /فرنسا و العضو الدائم بكريس األلكسو للتحكيم التجاري الدويل

- األستاذ حاتم الرواتبي: أستاذ التعليم العايل ومدير مخرب فض النزاعات وطرق التنفيذ بكلية الحقوق والعلوم

   السياسية بتونس والعضو الدائم بكريس األلكسو للتحكيم  التجاري الدويل.

- األستلذ قيص الفالحي : مدير ماجستري التحكيم التجاري الدويل بالجامعة األمريكية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

- األستاذ اصاالن بالرجب: املحامي  لدى التعقيب وعضو  الهيئة التنفيذية لكوناكت. 

تجدر اإلشارة باالخري، أن معايل األستاذ الدكتور محمد ولد أعمر ، املدير العام لأللكسو كرم العديد من الشخصيات املشاركة يف هذا 

الحدث العلمي املتميز الذي متت إدارة جلسات من طرف كل من:

- األستاذ الدكتور مراد محمودي، أمني املجلس التتفيذي واملؤمتر العام والقائم بأعامل مدير إدارة الثقافة 

- األستاذة الدكتورة نجاة الرباهمي ، مدير كريس األلكسو  للتحكيم التجاري الدويل.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=413000057665189&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZWzvalq-0TtPBgH7L41NtJlU92GgWpGA-OA5Md83WqmH5nnY8lIK7wTQoAgNYQpHe6c36iG0noKfajc2omJMZLdACPSe1D8qRIlQpiEDHngqkWBOZ9k4Y1zX96mm8DhOv5sCTMilNHmQnEHyYROuEbD0ahFJ9HK8s7HtzAfQ5ZWSwRxFfUp9FJRbxvehEcYag8&__tn__=EH-R


16
اللجان الوطنية 

العربية للتربية 
والثقافة والعلوم



Oنشرة األلكسو واللجان الوطنية العربية C T O B E R  2 0 2 261

اللجنة الوطنية الفسطينية للتربية والثقافة والعلوم تصدر 
العدد الثالث من »بصمات«

اللجنة الوطنية الفسطينية للتربية والثقافة والعلوم تصدر 
مرصدها الشهري حول االنتهاكات اإلسرائيلية في المجاالت 

التربوية والثقافية عن شهر أيلول 2022

اللجنة الوطنية الفسطينية للتربية والثقافة والعلوم تصدر 
ورقة حقائق بعنوان:»واقع الشباب التعليمي والثقافي 

والرياضي في القدس«.

اليوم  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  أصدرت 

تعنى  ربعية  مجلة  وهي  بصامت،  مجلة  من  الثالث  العدد  الثالثاء، 

باملجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية.

وركز العدد الثالث من هذه املجلة عىل عدد من القضايا أهمها القدس 

يف  فلسطني  دولة  وفد  ومشاركة  فيها،  والتعليمية  الرتبوية  واألوضاع 

قمة تحويل التعليم التي عقدتها منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 

بوالية  املتحدة  واألمم  »اليونيسيف«  ومنظمة  »اليونسكو«  والثقافة 

نيويورك األمريكية، كام تطرقت لحصول دولة فلسطني عىل عدد من الجوائز الدولية كجائزة اإلرشاد املتحفي والثقايف للمتاحف 

واملواقع األثرية باملركز األول، وجائزة أفضل بحث من حيث العمل الجامعي يف أوملبياد »األلكسو«. 

وتناول هذا العدد أيضا إبداع الشباب الفلسطيني يف األسبوع العريب للربمجة كنموذج لإلبداع، وبناء القوى العاملية للغد، وامليتافريس، 

باإلضافة لتشكيل لجنة وطنية فلسطينية للربنامج الهيدرولوجي الحكومي الدويل، وغريها من املوضوعات. 

فيام ميكنكم تصفح »بصامت« عرب موقع اللجنة الوطنية من خالل هذا الرابط. 

https://www.pncecs.plo.ps/?p=10372
https://www.facebook.com/photo/?fbid=413731947592000&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZVgz77MTFRBKx_MX8mJsbsD8ahIkjEw_ULHu4GXKXbcrZoAX5EZKtgUEPXo__buiZuxDxzAWkKglP6cQXZ4O38FPiXq-MV86oa_UdiWJv5H7N0orDl0rykE90iR22JU3D1X-a4fZxDJdnhs-fhg4aIM1QJSDgOiEj_KUf71WPYegb6-lGx9fDTyze5Q2zwCaXs&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=417673070531221&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZW_xKh-fOFmXV_uJGy8xmMDfvS9i5hsqLc-sePTc6W_fZ6ViKqxAWv2CmxbahqdiRzdnMLl8Mh2te-wS1zBIQoE_-pUqjW8cbCtN41z0xwMWjpmU5_8fM03YJRd7QbgcsLjphu52YLcYII5gMCrXgW6qLDZQd18ZRca8iTt-YRoIOYQc7DKwz4ROeUu5lvnIa4&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=419995613632300&set=a.186127470352450&__cft__[0]=AZXXKqmCy0hXrrYkm6yItNqCknD5UIUKZi4AOWKwbmRHwUCySZF9qxb3QQCwv1KP6sgJcHu7wXtmyAmKlN_4uwV8ObpIrZZVKPCwW-D_uTEfeccWzalALm9lr-TgMSapNQiBGBredNKn8ZW94L2V76cXEO1KSFtjNPRSsA_dO5AXznna6vPADQSoS-6vvQ3odE0&__tn__=EH-R
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