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تمهيد:

يل بداية أن أستهل التقرير السنوي للجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بتقديم الشكر لجميع
الخية ،فقد بذلت اللجنة الوطنية األردنية بأذرعها املتمثلة بالجمعية
من أسهم يف تحقيق هذه الجهود رّ
العمومية ،واملكتب التنفيذي ،وأمانة الرس جهوداً حثيثة واضحة متثلت مثارها يف مخرجات األنشطة والفعاليات التي ُنفذت
بالتعاون مع املنظامت الثالث (اليونسكو ،األلكسو ،اإليسيسكو) ،وبالتايل فإنني أمثن هذا الجهد الذي دفع بشكل ف ّعال يف
امليض قدماً مبسرية عمل اللجنة الوطنية األردنية ،مؤكداً عىل أهمية التواصل الجاد مع املنظامت الدولية ذات العالقة بعمل
اللجنة الوطنية.

يطيب

مام ال شك فيه أن الدور الذي اضطلعت به اللجنة الوطنية األردنية ال ميكن فصله عن إسهامات منظمة اليونسكو
واملنظمتني العربية واإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم ،وذلك يف السعي؛ لتجذير كل ما يتعلق بالجوانب الرتبوية والتعليمية
والثقافية والعلمية خاصة يف ما يتعلق بتحقيق التعليم للجميع ،واملحافظة عىل الرتاث الثقايف يف العامل العريب واإلسالمي
ويف األردن بشكل خاص ،والنظر بعني االعتبار إىل ثورة املعلومات واالتصال .وإننا إذ ننظر للجنة الوطنية األردنية باعتبارها
حلقة الوصل الرئيسة بني املنظامت الدولية الثالث واملؤسسات املعنية مبجاالت عملها ،فإننا نطمح من خالل دعم هذه
املؤسسات بإغناء عمل اللجنة الوطنية األردنية ،وتطوير أدائها ،واالرتقاء بها نحو األفضل ،كام أؤكد رضورة اإلفادة من املوارد
التي تقدمها املنظامت خارج امليزانية يف املجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية جميعها ،وكذلك العمل عىل متابعة التـزام
األردن باالتفاقيات الدولية املصادق عليها يف املجاالت املذكورة.
لقد متكن األردن ومن خالل اللجنة الوطنية األردنية من املشاركة الفاعلة يف جهود املنظامت الدولية حيث ظهرت
جلياً مساهمته والتـزامه ومشاركته يف نشاطات متعددة تتعلق بحامية الرتاث املشرتك لإلنسانية ،وتحقيق التعليم للجميع،
وتعزيز التنمية املستدامة ،واالرتقاء باإلنسان ،واملحافظة عىل محيطه الحيوي ،ووضع قواعد ألخالقيات العلوم والتقانة،
ومتابعة تنفيذ خطة الرتبية املتعلقة بحقوق اإلنسان ،ودراسة التحوالت االجتامعية يف املجتمع األردين بالتنسيق مع الجهات
املعنية.
وال يسعني يف هذا املجال إال أن أؤكد عىل أهمية البدء بإعداد التقرير التقييمي لتحقيق أهداف التعليم للجميع لعام
2015م بتضافر جهود الرشكاء جميعهم ،ورضورة االهتامم باملوروث الثقايف ،ومتابعة العمل من أجل وضع تصور اسرتاتيجي
وطني إلحياء الرتاث الثقايف الوطني املادي وغري املادي ،ومتابعة االهتامم باملحافظة عىل الرتاث الثقايف ملدينة القدس
الرشيف وأسوارها املسجلة عىل قامئة الرتاث العاملي ،مثمناً ومقدراً الدور الكبري الذي يضطلع به صاحب الجاللة الهاشمية
امللك عبدالله الثاين ابن الحسني -حفظه الله ورعاه -يف رعايته للمقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس الرشيف ،كام ال
يسعني إال أن أشري إىل أهمية تنفيذ جملة من الفعاليات واألنشطة املتعلقة يف املحافظة عىل املياه عىل املستويات جميعها
باعتبار 2013م هي السنة الدولية للمياه.
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ّإن اللجنة الوطنية األردنية ،إذ تؤكد عىل استمراريتها يف أداء مهامها وفقاً ملباديء اليونسكو وأهدافها وإمياناً من اللجنة
بثوابت رسالة عامن التي أطلقها جاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني املعظم –حفظه الله ورعاه-؛ لبناء األردن النّموذج
الذي تأسس عىل قواعد الحق ومبادىء املساواة والعدل والوسطية واالعتدال واحرتام حقوق اإلنسان وكرامته ،واملبادرة يف
إرساء قواعد الحوار بني الحضارات واألديان القائم عىل أسس من تعميق الفهم املشرتك واالحرتام املتبادل.
ُأجدد الشكر لكل السواعد التي تالقت عىل خدمة اإلنسانية والنهوض باألردن والحفاظ عىل هويته الوطنية وانتامئه
لعروبته ولدينه واضعة نصب عينها الرتبية يف تحقيق التنمية والتطوير انطالقاً من انتامئنا األصيل للوطن ،ووالئنا الراسخ
لقيادتنا الهاشمية.

وزير الرتبية والتعليم
رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم
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مقدمة

يسرُ

اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم أن تضع بني أيديكم تقريرها السنوي لعام 2012م ،والذي
يعكس ما تم تنفيذه عىل أرض الواقع؛ ليتبلور إىل إنجازات تطويرية ورشاكات تم البناء عليها وتعزيزها،
وذلك من أجل تحقيق رسالة اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم املتمثلة بالتعريف والتوعية مبجاالت عمل
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،ومنظمة اليونسكو ،والدفع باتجاه
متكني املؤسسات األردنية الرسمية وغري الرسمية من االستفادة من الربامج واألنشطة التي تقدمها املنظامت الثالث ،وتعزيز
الدور األردين يف املحافل الدولية واإلقليمية واإلسالمية املتخصصة يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم.
لقد جاء هذا التقرير ليربز جملة األنشطة والفعاليات التي متت يف إطار التعاون بني اللجنة الوطنية األردنية واملنظامت
الثالث (األلكسو ،واإليسيسكو ،واليونسكو) يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم ،وذلك لخدمة مؤسساتنا الرتبوية والثقافية
والعلمية ،وبتوجيه من معايل وزير الرتبية والتعليم /رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،وبجهود أعضاء
الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي واللجان املنبثقة عنه ،وفق خطة عمل شاملة اعتمدتها الجمعية العمومية ،ويف إطار
اسرتاتيجية واضحه املعامل.
ففي قطاع الرتبية كان للجنة الوطنية األردنية العديد من األنشطة والفعاليات أبرزها :مشاركة األردن يف مؤمتر وزراء
الرتبية والتعليم العرب الثامن الذي عقد يف دولة الكويت ،ومتابعة رصد التقدم الوطني للتعليم للجميع ،واستضافة اجتامع
املسؤولني عن معادلة الشهادات الدراسية يف مؤسسات التعليم العايل يف الدول العربية ،وكذلك امللتقى القرآين الرتبوي،
وتنفيذ جملة من الربامج واملرشوعات واألنشطة الخاصة باملدارس املنتسبة لليونسكو ،ومتابعة جميع الربامج واملرشوعات
التي ُتنفذ بالتشارك مع املنظامت الثالث خاصة يف ما يتعلق بخطة تطوير التعليم يف الوطن العريب ،وخطة النهوض باللغة
العربية.
أما يف ما يتعلق بقطاع الثقافة فقد استمر الرتكيز عىل متابعة الرتاث الثقايف ملدينة القدس وأسوارها ،وذلك بالتعاون
مع املنظامت والهيئات الدولية خاصة املسجلة عىل الئحة الرتاث العاملي لدى اليونسكو ،وذلك؛ لوقف االنتهاكات اإلرسائيلية
املستمرة حيث جاءت املشاركة يف عقد اجتامع لجنة خرباء اإليسيسكو اآلثاريني املكلفني بإعداد تقارير قانونية حول
االنتهاكات اإلرسائيلية الجديدة يف محيط املسجد األقىص ،كام متت املشاركة يف ورشة عمل دولية حول صون موقع ُقصري
عمرة وإدارته ومتابعة توقيع اتفاقية لحامية سيق البرتا ،كذلك تم تنفيذ ورشة عمل تدريبية حول التوعية بالرتاث الوطني
والعاملي الثقايف والطبيعي ،وتنفيذ مرشوع بناء القدرات يف مجال جرد الرتاث الثقايف غري املادي وصونه يف محافظة مأدبا،
كام تم تشكيل لجنة مصغرة القرتاح آلية إلدارة الرتاث الثقايف األردين املادي وغري املادي.
ويف قطاع العلوم االجتامعية واإلنسانية فقد تم إقرار اسرتاتيجية عمل اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة
وتعليامتها ،كام جاءت مشاركة األردن يف اجتامعات اللجنة الدولية الحكومية للرتبية البدنية يف ضوء فوز األردن بعضويتها،
وقد حصلت اللجنة الوطنية عىل موافقة اليونسكو املبدئية عىل إنشاء كريس اليونسكو ألخالقيات العلوم والتقانة يف
الجامعة الهاشمية ،كام شارك األردن باجتامعات اللجنــة الدولية الحكومية ألخالقيات البيولوجيا ،وتم انتخاب األردن نائباً
لرئيس مكتب اللجنة.
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واضح يف تفعيل املشاركة األردنية يف
ويف إطار العالقات الخارجية والتعاون فقد كان للجنة الوطنية األردنية دو ٌر
ٌ
املؤمترات العامة واملجالس التنفيذية للمنظامت الثالث مثل :املشاركة يف أعامل املؤمتر العام يف دورته ( ،)21والدورة ()97
للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،وكذلك الدورة ( )11للمؤمتر العام ،والدورة ( )33للمجلس
التنفيذي للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،واملشاركة يف اجتامعات املجموعة العربية لدى اليونسكو ،كام
استقبلت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم السيدة أرينا بوكوفا /مدير عام منظمة اليونسكو ،وذلك يف
إطار تعزيز أوجه التعاون الثنايئ يف املجاالت الرتبوية والتعليمية والثقافية ،باإلضافة إىل املشاركة يف العديد من املؤمترات
واالجتامعات الدولية واإلقليمية والوطنية ،وعقد العديد من ورش العمل ،وإصدار العديد من املطبوعات.
ويف النهاية ال يسعني إال أن اشكر معايل وزير الرتبية والتعليم /رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم
وأعضاء الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي وزماليئ أعضاء أمانة رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم،
التي أسهمت جهودهم يف دعم عمل اللجنة وتطويره.
والله املوفق
انتصار القهيوي
أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم
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الرؤية (:)VISION
امتالك اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم كفاءات برشية وإمكانات قادرة عىل حفز مختلف الوزارات واملؤسسات
واملنظامت الرسمية وغري الرسمية يف اململكة األردنية الهاشمية العاملة يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم؛ لضامن املشاركة الفاعلة
يف أنشطة وبرامج عمل املنظامت الثالث (األلكسو ،واإليسيسكو ،واليونسكو) ،مبا يسهم يف تحقيق التعليم للجميع ،ونرش الثقافة
والقيم اإلنسانية النبيلة واملساعدة عىل صون الرتاث ونرش املعرفة وتقدمها استجابة ملتطلبات التنمية املستدامة.

الرسالة (:)MISSION
تعزيز الدور األردين يف املحافل اإلقليمية واإلسالمية والدولية املتخصصة يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم ،ومتكني املؤسسات
األردنية الرسمية وغري الرسمية من االستفادة املثىل من الربامج واألنشطة التي تقدمها املنظامت الثالث (األلكسو ،واإليسيسكو،
واليونسكو).

القمي اجلوهرية (:)CORE VALUES
الوالء ،واالنتامء ،واملواطنة الصالحة ،والعدالة ،واملساواة ،والجودة ،والفعالية ،والكفاءة ،واملواءمة ،وتوفري فرص تعليمية
للجميع ،وبناء رشاكات فاعلة.
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مرجعية عمل اللجنة الوطنية األردنية
انظمت اململكة األردنية الهاشمية لعضوية منظمة اليونسكو يف 1950/6/14م ،حيث نصت املادة السابعة من امليثاق التأسييس ملنظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة الذي تم إقراره أثناء انعقاد املؤمتر العام لليونسكو يف باريس يف دورته العرشين التي عقدت يف السابع
والعرشين من نوفمرب /ترشين الثاين 1978م« ،أن تتخذ كل دولة عضو الرتتيبات التي تالئم ظروفها الخاصة إلرشاك هيئاتها الوطنية الرئيسية
التي ُتعنى بشؤون الرتبية والعلم والثقافة يف أعامل املنظمة ،ويفضل أن يتم ذلك عن طريق تكوين لجنة وطنية متثل فيها الحكومة وهذه
الهيئات املختلفة لإلسهام بشكل فعال يف التعريف بأهداف اليونسكو ،وتوسيع نطاق إشعاعها ،وتشجيع تنفيذ برنامجها بإرشاك األوساط
الفكرية والعلمية لبالدها يف ذلك النشاط».
وانضمت اململكة األردنية الهاشمية لعضوية املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عام 1970م ،حيث نصت املادة السابعة من
دستور املنظمة «أن تؤلف لجان وطنية يف كل دولة عضو لتنظيم التعاون مع املنظمة».
كام انضمت اململكة األردنية الهاشمية لعضوية املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة عام 1982م ،حيث نصت املادة الرابعة عرشة
من امليثاق التأسييس للمنظمة « تنشئ الدول األعضاء لجاناً وطنية للرتبية والعلوم والثقافة تقوم بتوطيد صالت التعاون بني اإليسيسكو
والوزارات والهيئات واألفراد يف الدول األعضاء.
واللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم تتبع وزارة الرتبية والتعليم ويرتأسها معايل وزير الرتبية والتعليم ،ويحكم عملها نظام
خاص مقر من قبل رئاسة الوزراء وهو نظام رقم ( )66لسنة  1993الصادر مبقتىض املادة ( )120من الدستور.
وتعمل اللجنة كحلقة وصل بني املنظمة العربية الرتبية والثقافة والعلوم واملنظمة اإلسالمية الرتبية والعلوم والثقافة ومنظمة اليونسكو
من جهة وبني املؤسسات الرسمية والخاصة يف اململكة من جهة أخرى بهدف اإلفادة من الربامج واملشاريع املقدمة وتفعيل الدور األردين يف
املحافل الدولية واإلسالمية والعربية .وتستند اللجنة يف عملها عىل:
• نظام اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم رقم ( )66لسنة 1993م الصادر مبقتىض املادة ( )120من الدستور الذي أقره مجلس
الوزراء.
• التعليامت املالية للجنة الوطنية رقم ( )1لسنة 1995م.
• ميثاق عمل املنظامت الثالث( :األلكسو ،واإليسيسكو ،واليونسكو) التي تسهم يف بناء السالم ،وتخفيف وطأة الفقر ،وتحقيق التنمية
املستدامة ،وإقامة حوار بني الثقافات ،من خالل الرتبية والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات بتأمني التعليم الجيد للجميع ،وتسخري املعارف
والسياسات العلمية ألغراض التنمية املستدامة ،ومواجهة التحديات األخالقية املستجدة ،وتعزيز التنوع الثقايف والحوار بني الثقافات ،وبناء
مجتمعات املعرفة من خالل املعلومات واالتصال.
• االسرتاتيجية املتوسطة املدى التي تقرها املنظامت الثالث( :األلكسو ،واإليسيسكو ،واليونسكو).
• برنامج املساهمة وامليزانية للمنظامت الثالث( :األلكسو ،واإليسيسكو ،واليونسكو).
• قرارات املؤمتر العام واملجلس التنفيذي للمنظامت الثالث( .تقر جميعها من املجلس التنفيذي واملؤمتر العام للمنظات الثالث).
االستراتيجيات الوطنية التالية:

األجندة الوطنية ،االسرتاتيجية الوطنية للرتبية ،االسرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل ،االسرتاتيجية الوطنية للمياه ،االسرتاتيجية
الوطنية للبيئة ،االسرتاتيجية الوطنية لالتصال ،االسرتاتيجية الوطنية للتنمية الثقافية ،االسرتاتيجية الوطنية للشباب.
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الهيكل التنظيمي للجنة:

تتبع اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم لوزارة الرتبية والتعليم ،ويرتأسها معايل وزير الرتبية والتعليم.
وتتألف اللجنة من الهيئات الثالث اآلتية:
الجمعية العمومية

أمانة السر

المكتب التنفيذي

الجمعية العمومية
وتتألف من ( )40عضواً من مختلف املؤسسات الحكومية وغري الحكومية

األمني العام لوزارة الرتبية والتعليم

رئاسة الوزراء

وزارة الخارجية

وزارة األوقاف والشؤون
واملقدسات اإلسالمية

وزارة البيئة

وزارة الطاقة والرثوة املعدنية

وزارة الثقافة

وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي

وزارة التخطيط والتعاون الدويل

وزارة التنمية االجتامعية

وزارة السياحة واآلثار

وزارة الشؤون البلدية

وزارة الرتبية والتعليم

املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا

املجلس األعىل للشباب

دائرة اآلثار العامة

مجمع اللغة العربية األردين

الجمعية العلمية امللكية

الجمعية امللكية لحامية الطبيعة

املركز الوطني لتنمية املوارد
البرشية

مؤسسة آل البيت امللكية للفكر
اإلسالمي

الصندوق األردين الهاشمي للتنمية
البرشية

دائرة االحصاءات العامة

مؤسسة امللك حسني

مؤسسة نهر األردن

االتحاد النسايئ األردين

جمعية البيئة األردنية

جامعة العلوم والتكنولوجيا

الجامعة األردنية

جامعة الريموك

جامعة البلقاء التطبيقية

جامعة آل البيت

الجامعة الهاشمية

جامعة مؤتة

جامعة الحسني بن طالل

عضو بصفته الشخصية

عضو بصفته الشخصية

جمعية أصدقاء املدرسة

اللجنة الوطنية األردنية للرتبية
والثقافة والعلوم
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املكتب التنفيذي

ويتألف من ( )14عضواً من مختلف املؤسسات الحكومية وغري الحكومية

أعضاء املكتب التنفيذي
رئاسة الوزراء

لجنة أخالقيات العلوم والتقانة

وزارة الخارجية

لجنة الربامج وامليزانية واملشاريع

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

لجنة املطبوعات واإلعالم

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

لجنة الرتشيحات

وزارة الثقافة
وزارة التخطيط والتعاون الدويل
الجمعية العلمية امللكية
الجامعة األملانية األردنية
الجامعة الهاشمية
عضو بصفته الشخصية
عضو بصفته الشخصية
املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية
وزارة الرتبية والتعليم
اللجنة الوطنية األردنية
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اللجان املنبثقة عن املكتب التنفيذي

أمانة رس اللجنة الوطنية
مديرية أمانة الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي

مديرية الربامج واملشاريع

قسم سكرتاريا اللجنة الوطنية

قسم قطاع الرتبية

قسم العالقات والتعاون

قسم قطاع الثقافة واالتصال

قسم التوثيق والربمجة

قسم قطاع العلوم

اللجان املنبثقة عن اللجنة الوطنية األردنية
وزارة الرتبية والتعليم
اللجنة الوطنية األردنية

الهيئة الوطنية

اللجنة الوطنية للرتبية من

اللجنة الوطنية

اللجنة الوطنية للرتاث

اللجنة التوجيهية للمدارس املنتسبة

للتعليم للجميع

أجل التنمية املستدامة

للرتاث العاملي

الثقايف غري املادي

لليونسكو

وزارة البيئة

اللجنة الوطنية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي MAB

وزارة املياه والري

اللجنة الوطنية للربنامج الهيدرولوجي IHP

وزارة التنمية االجتامعية

اللجنة الوطنية لربنامج التحوالت االجتامعية MOST

مركز تكنولوجيا املعلومات
الوطني

اللجنة الوطنية لربنامج املعلومات للجميع IFAP

سلطة املصادر الطبيعية

اللجنة الوطنية للربنامج الدويل للمطابقة الجيولوجية IGCL

مجمع اللغة العربية األردين

اللجنة الوطنية للنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع املعرفة
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رشكاء اللجنة الوطنية األردنية

مؤ سسا ت
وطنية

وزارات
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مكتب
اليونسكو -القاهرة

مكتب
اليونسكو -بريوت

اليونسكو

األلكسو

اللجنة الوطنية

جامعات
منظامت غري
حكومية

اللجان الوطنية
العربية واألجنبية

املندوبيات
الدامئة

مكتب
اليونسكو -عامن

اإليسيسكو

أبرز إجنازات اللجنة الوطنية األردنية خالل عام 2012م
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قطاع التربية
مجاالت العمل الرئيسة مع املنظمات الثالث
اليونسكو

•دعم تحقيق التعليم للجميع يف البلدان التي تحتاج إىل ذلك.
•توفري القيادة العاملية واإلقليمية يف مجال التعليم.

اإليسيسكو

•تعزيز جهود محو األمية وتعميم التعليم يف إطار الرتبية للجمي ع.
•تطوير الهياكل الرتبوية وتأهيل املوارد البرشية ملؤسسات الرتبية األصيل ة.
•ضامن الجودة والنوعية واملواءمة يف مجال التعليم العايل لخدمة التنمية املستدام ة.
•تطوير املنظومة الرتبوية والتعليمي ة.

األلكسو

•التصدي ملشكلة األمية يف الوطن العريب واستحداث نسق مؤسيس للتعليم املستمر فائق املرونة ،دائب التطوير.
•تعزيز حق املواطن العريب يف التعليم بكافة مستوياته وأنواعه ومراحله.
•تعزيز جودة التعليم قبل العايل وتجديد املنظومة الرتبوية.
•االرتقاء بنوعية التعليم العايل وزيادة فعاليته يف خدمة تنمية املجتمع العريب.
•متابعة وتنفيذ خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب.
•العناية باللغة العربية ودعم تعلم اللغات األخرى.
•تنسيق جهود التعريب يف األقطار العربية.
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قطـــاع الرتبيـــــة
محور التعليم للجميع
اجتماعات رؤساء الفرق الفنية للتعليم للجميع ومقرريها
عقد اجتامع ملقرري الفرق الفنية بتاريخ 2012/1/24م ،برئاسة أمني رس اللجنة الوطنية /املنسق الوطني للتعليم للجميع
والذي تم فيه التأكيد عىل أهمية دور املقررين ،وأشارت أمني الرس إىل أن هناك تقدماً نوعياً يف التقارير التي تم تقدميها ،وأكدت
عىل رضورة مراجعة النموذجني األول والثاين اللذين تم مبوجبهام تزويد اللجنة الوطنية األردنية بإنجازات اللجان الفنية وخططها
وتوحيدهام يف منوذج واحد .يف هذا اإلطار تم إعادة تشكيل الهيئة التوجيهية للتعليم للجميع ودمج األشخاص املرشحني من
املجتمع املحيل بهذه القامئة ،كام تم إعادة تشكيل الفرق الفنية للتعليم للجميع عىل النحو اآليت:
1.1لجنة محور التنمية املهنية للمعلمني ويرأسها مدير إدارة مركز التدريب الرتبوي.
2.2لجنة محور الطفولة املبكرة ويرأسها مدير إدارة التعليم العام.
3.3لجنة محور تحسني الجوانب النوعية للتعليم ويرأسها مدير إدارة االمتحانات واملركز الوطني لالختبارات.
4.4لجنة محور رصد التقدم يف مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع ويرأسها مدير إدارة التخطيط والبحث الرتبوي.
5.5لجنة محور إزالة التفاوت بني الجنسني ويرأسها مدير إدارة التخطيط والبحث الرتبوي.
6.6لجنة محور تعميم التعليم النظامي وغري النظامي ويرأسها مدير إدارة التعليم العام.
7.7لجنة محور إدارة النظام وفعاليته ويرأسها مدير إدارة الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة.
كام عقد اجتامع لرؤساء اللجان الفنية للتعليم للجميع بتاريخ 2012/9/26م تم خالله تعبئة استبانة آليات الرصد
والتقييم للخطط الوطنية للتعليم للجميع والتي هدفت إىل جمع املعلومات حول نظام املراقبة والتقييم عىل املستوى الوطني
للخطط الوطنية للتعليم للجميع والتي تم وضعها استجابة إلعالن التعليم للجميع الذي صدر يف آذار عام 2000م ،كذلك عقد
اجتامع ملقرري اللجان الفنية بتاريخ 2012/11/24م ،برئاسة أمني رس اللجنة الوطنية /املنسق الوطني للتعليم للجميع ،حيث
تم وضع معايري واضحة وثابتة ،واعتامد نسب إنجاز كل عضو من أعضاء اللجان الفنية عن أعاملهم خالل العام ،وتم االتفاق
عىل رضورة مشاركة اللجان الفنية كلها من خالل املشاركات يف احتفالية اليونسكو مبناسبة مرور عرش سنوات عىل إطالق تقرير
الرصد العاملي للتعليم للجميع.
وقامت الفرق الفنية للتعليم للجميع بتزويد اللجنة الوطنية األردنية بخططها املستقبلية يف ضوء الخطة االسرتاتيجية
للوزارة لألعوام (2013-2009م) واملرحلة الثانية لربنامج تطوير التعليم نحو اقتصاد وطني  ،ERFKE IIويف ضوء اإلعداد لتقرير
مدى التقدم يف تحقيق أهداف التعليم للجميع للعام الدرايس 2011-2010م ،تم تزويد اللجنة الوطنية بتحليل لنتائج أهداف
التنمية للتعليم للجميع وفقاً لتقرير الرصد العاملي للتعليم للجميع 2012م ،باإلضافة إىل البيانات واملعلومات الخاصة بكل
محور.
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المنتدى اإلقليمي للتعليم للجميع
شاركت السيدة أمني الرس والسيد مدير إدارة التخطيط والبحث الرتبوي يف املنتدى اإلقليمي للتعليم للجميع الذي عقد يف
رشم الشيخ خالل الفرتة من 2012/10/16 -15م ،وكان الهدف العام من االجتامع حث الدول عىل تخطيط وتنفيذ تقييم التعليم
للجميع للعام 2015م ،واملساهمة يف جدول األعامل للمرحلة يف ما بعد عام 2015م ،حيث تم تنظيم ثالث جلسات جامعية
ومجموعتي عمل واجتامع تنسيقي أسفرت عن عدد من النتائج وهي كاآليت:
 .1تزود اليونسكو الدول األعضاء مببادىء توجيهية بشأن إعداد التقييم الوطني للتعليم للجميع.
 .2يبدأ إعداد التقرير الوطني للتعليم الجميع يف أوائل العام 2013م ،وينتهي قبل حزيران 2014م.
 .3تنظم اليونسكو مؤمترات إقليمية للتعليم للجميع بني حزيران وأيلول2014 /م الستعراض التقارير الوطنية.
 .4تستضيف كوريا الجنوبية مؤمتراً عاملياً للتعليم يف نيسان 2015م.
وكانت التوصيات عىل املستوى الوطني كاآليت:
• يجب إطالق عملية تقييم التعليم للجميع يف أوائل عام 2013م.
• تشكيل لجنة توجيه وطنية لتوجيه التقييم الوطني ورصده.
• إنشاء مجموعات عمل وطنية إلجراء عملية التقييم.
وجاءت مشاركة األردن كاستمرار للمشاركات السابقة ورصد اإلنجاز املتحقق عىل املستوى الوطني املتعلق بأهداف
التعليم للجميع ،حيث عرضت خالل املؤمتر ورقة عمل تضمنت املحاور اآلتية:
•اإلنجازات املتحققة يف محاور أهداف التعليم للجميع وفق الثامنية عرش مؤرشاً املعتمدة من منظمة اليونسكو
واملرتبطة بأهداف التعليم للجميع.
•املامرسات الناجحة التي أدت إىل تحقيق بعض املحاور.
•الصعوبات والتحديات التي حالت دون تحقيق املؤرشات كافة.

االجتماع الوزاري الرفيع المستوى للتعليم للجميع
شارك املستشار الثقايف نائب املندوب األردين الدائم لدى اليونسكو يف االجتامع الوزاري الرفيع املستوى للتعليم للجميع
الذي عقد يف باريس خالل الفرتة 2012/10/23-21م ،والذي يشكل جزءاً من االجتامع العاملي للتعليم للجميع لعام 2012م.
ومتثل هدف هذا اللقاء يف االضطالع بعمل جامعي لترسيع التقدم يف تحقيق أهداف التعليم للجميع بحلول عام 2015م.
ورصحت املديرة العامة يف هذه املناسبة أنه “يتعني علينا أن نعمل معاً؛ ألن مسألة التعليم للجميع تتجاوز كل أوجه االختالف
السياسية والثقافية واالقتصادية القامئة يف ما بيننا”.
18

قطـــاع الرتبيـــــة
وشددت السيدة بوكوفا عىل أهمية اإلنصاف يف النظم التعليمية ،وكذلك عىل أهمية جودة التعليم ،وال سيام دور
املعلمني .وأوضحت أن تحسني جدوى املناهج الدراسية ،وتعزيز الروابط بني املدرسة واملجتمع ومكان العمل ،أمران بالغا
األهمية ،وأن التعليم ميثل يف نهاية املطاف األداة األساسية؛ لتحقيق التنمية املستدامة الشاملة ،واالندماج االجتامعي ،وللحصول
عىل عمل ،واالضطالع بدور املواطن عىل أكمل وجه .واستشهدت السيدة بوكوفا يف هذا الصدد بقول مأثور للكاتب الفرنيس
اإلنساين النزعة فيكتور هوغو الذي قال“ :إن نور الرتبية ييضء الظالم”.
ويف رسالة مصورة موجهة إىل املندوبني املشاركني يف االجتامع ،حث األمني العام لألمم املتحدة (بان يك مون) كل قادة
العامل عىل أن يعطوا األولوية يف سياساتهم الوطنية ملبادرة “التعليم أو ًال” العاملية التي استهلها حديثاً موضحاً أن أهداف هذه
املبادرة تتفق متاماً مع أهداف التعليم للجميع ،فهي تتمحور حول ضامن التحاق األطفال جميعهم باملدرسة ،وتحسني جودة
التعليم ،وتعزيز املواطنة العاملية.
ودعت مبعوثة اليونسكو الخاصة لشؤون التعليم األسايس والعايل الشيخة موزة بنت نارص املسند إىل املزيد من اله ّمة
والجهود واملصداقية؛ لتحقيق تقدّم ملموس بحلول عام 2015م .وأدلت مبعوثة اليونسكو الخاصة إىل هاييتي (ميكاييل جان)
بكلمة أمام الحضور اسرتعت فيها االنتباه إىل الدمار الناجم عن اإلعصار ساندي الذي هدم مؤخراً أكرث من ( )100مدرسة.
أعربت عن قلقها إزاء الواقع املتمثل يف أن نصف مليون شاب وشابة ال يزالون غري قادرين عىل االلتحاق بالتعليم وهم بذلك
محرومون من فرص العمل والنمو .وتحدث الوزير املفوض املكلف بالتنمية لدى وزارة الشؤون الخارجية يف فرنسا(باسكال
كانفان) عن مسألة تعليم الفتيات يف أفريقيا ،وشدد عىل أن املساعدة التي تقدمها فرنسا ترمي إىل معالجة مشكلة استبعاد
الفتيات من خالل نهج شامل يغطي املدارس واملرافق الصحية ووسائل النقل .وسلطت هذه الشخصيات الثالث الضوء عىل
أهمية تحسني مهارات الشباب؛ لتمكينهم من الحصول عىل عمل.
ومبناسبة اإلطالق الرسمي للطبعة الشبابية للتقرير العاملي لرصد التعليم للجميع لعام 2012م ،التي تولىّ إعدادها ()12
شابة وشاباً ،حيث ألقى اثنان من هؤالء الشباب كلمة خالل االجتامع.
وشارك يف االجتامع العاملي للتعليم للجميع حواىل ( )80من قادة العامل الستعراض الجهود الجامعية املبذولة من أجل
تحقيق أهداف التعليم للجميع ،وإلعادة تقييم آلية تنسيق حركة التعليم للجميع .وأسفر االجتامع عن التزامات واضحة من
جانب املجتمع الدويل لالستفادة من الدعم الذي تحظى به مبادرة “التعليم أو ًال”؛ لتعزيز الوعي بأهمية التعليم للجميع ،وبدور
التعليم يف تحقيق األهداف اإلمنائية األخرى املتفق عليها دولياً .وعقب الحفل االفتتاحي عُ نِّي السيد (بالسيدو دومينغو) سفرياً
للنوايا الحسنة يف اليونسكو ،واختُتم هذا الحدث بأمسية موسيقية.
وسبق االجتامع الوزاري الرفيع املستوى اجتامع لعدد من كبار املسؤولني ألقى خالله مساعد املديرة العامة للرتبية( ،كيان
تانغ) كلمة ذ ّكر فيها املشاركني بالحاجة إىل ترسيع العمل الجامعي املضطلع به من أجل تحقيق أهداف التعليم للجميع ،وإىل
برنامجي التعليم والتنمية ملرحلة ما بعد عام 2015م .وقال“ :عىل الجهات املعنية بالتعليم أن تسهم يف إعداد برنامج
معالجة
َ
التنمية ملا بعد عام 2015م ،وأن تحرص عىل إعطاء التعليم املكانة التي يستحقها يف هذا الربنامج”.
ورحب املشاركون بالتقدم الذي تم توثيقه يف التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع والتقارير اإلقليمية بشأن التعليم
ّ
للجميع لعام 2012م ،وناقشوا املسائل الرئيسة املتعلقة بالتعليم واملهارات وفرص العمل يف صفوف الشباب ،كام استكشفوا سبل
تخطي العقبات التي تعرقل التقدم نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع.
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وتركز األحداث الجانبية التي نظمها الرشكاء املعنيون بالتعليم للجميع يف إطار االجتامع العاملي للتعليم للجميع عىل
مسائل قياس التعليم ،وإعادة الصفوف والترسب من املدارس ،وأهداف التعليم للجميع ،واألهداف اإلمنائية لأللفية ،واملساواة
بني الجنسني ،والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة ،والتحديات التي تواجه املعلمني ،ونتائج التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع.
وضم الرشكاء :معهد اليونسكو لإلحصاء ،والفريق املعني بالتقرير العاملي لرصد التعليم للجميع ،ومبادرة األمم املتحدة لتعليم
الفتيات ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،والرشاكة العاملية من
أجل التعليم ،والفريق االستشاري لرعاية الطفولة املبكرة وتطويرها ،وفريق العمل الخاص الدويل املعني باملعلمني يف إطار
التعليمللجميع.

أسبوع التعليم للجميع لعام 2012م
“العناية وتعليم الطفولة المبكرة”

من فعاليات االحتفال بأسبوع التعليم للجميع /مدرسة معان املهنية الثانوية الشاملة للبنات

شاركت املدارس املنتسبة لليونسكو بأسبوع التعليم للجميع لعام 2012م ،والذي كان تحت عنوان“ :العناية وتعليم
الطفولة املبكرة” وذلك خالل شهر 2012/4م ،حيث احتفلت معظم املدارس وفق العنوان املدرج ،فقدمت سكتشات قصرية،
وأنشطة ،وأعدت ملصقات.
عل ًام بأن االحتفال بأسبوع التعليم للجميع تحدده اليونسكو يف كل عام أسبوعاً دولياً للتعليم للجميع لحث الدول التي
التزمت بتوصيات مؤمتر داكار عام 2000م ،ودفعها إىل العمل عىل تحقيق أهدافه العامة والتفصيلية .وقد حددت اليونسكو
هذا العام الفرتة من 1433/5/29هـ إىل 1433/6/4هـ املوافق /25-21أبريل2012/م موعداً لالحتفال باألسبوع الدويل للتعليم
للجميع لعام2012م تحت شعار“ :رعاية وتربية الطفولة املبكرة”.
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ويقصد مبفهوم التعليم للجميع توفري التعليم األسايس ملن هم يف سن التعليم لهذه املرحلة ،ويضم جميع الفئات التي
أقرها اإلعالن العاملي حول التعليم للجميعُ ،وأقرت من قبل املؤمتر العاملي للتعليم للجميع وهي( :الطفولة املبكرة ،التعليم
األسايس ،تعليم الكبار ،تعليم املحرومني) ،ويقوم عىل التوجيهات اآلتية:
•تحقيق فرص متكافئة للتعليم من خالل توسيع دائرة االلتحاق بالتعليم وتعميمها .
•االهتامم بعمليات التعليم والرتكيز عليها .
•توسيع مجاالت التعليم األسايس ووسائله .
•تعزيز بيئة التعليم واالهتامم بها .
•كام تهدف فعاليات األسبوع الدويل للتعليم للجميع لعام 2012م إىل تحقيق املحاور اآلتية :
	-التعريف بأهمية التحاق األطفال مبرحلة رياض األطفال ،وتوعية املجتمع بذلك.
	-تشجيع القطاع الخاص يف االستثامر يف مجال رياض األطفال مبا يساهم يف تحقيق أهداف خطة التنمية
التاسعة للدولة .
	-أهمية تسليط الضوء عىل املهارات والقدرات التي ميتلكها األطفال و العمل عىل تنميتها خالل مرحلة الطفولة
املبكرة.

محور مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع
المعرفة
انطالقاً من قرار مجلس الجامعة العربية عىل مستوى القمة والذي عُ قد يف دمشق ذي الرقم ( )435تاريخ
2008/3/30م ،املتضمن املوافقة عىل مرشوع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع املعرفة ،قامت املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية بعقد اجتامع للخرباء يف دمشق ،وخلص
االجتامع إىل دراسة وثيقة املرشوع ووضع اآلليات املناسبة والتمويل والجهات املشاركة ،ثم أرسلت األمانة العامة لجامعة
الدول العربية الوثيقة إىل الدول العربية والهيئات املتخصصة إلبداء املالحظات ،حيث تم األخذ بها من قبل املنظمة قبل
عرضها عىل مؤمتر وزراء الثقافة العرب ،حيث متت املوافقة عىل مرشوع الوثيقة وتم األخذ مبا تضمنته الخطة القومية
للثقافة العربية وما صدر عن مؤمترات الوزراء املسؤولني عن الشأن الثقايف العريب (مسقط -الجزائر -عماّ ن) ،ثم عرضت
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم الوثيقة عىل مؤمترها العام يف دورته ( ،)19ومتت املوافقة عىل ما ورد يف وثيقة
مرشوع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع املعرفة ،ودعوة الدول األعضاء للقيام بإعداد الربامج واملرشوعات
عىل املستوى الوطني.
ومتثلت أهداف مرشوع النهوض باللغة العربية يف اآليت:
المحافظة عىل الهوية العربية ممثلة يف لغتنا األم «اللغة العربية».
االهتمام باللغة العربية بوصفها وعاء للمعرفة وسبيل األمة نحو التوجه إىل مجتمع املعرفة.
دعم التنمية االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف الدول العربية ،استناداً إىل دور اللغة األم يف هذه املجاالت.
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واستناداً إىل موافقة دولة رئيس الوزراء عىل قرار مجلس مجمع اللغة العربية ،الذي ينص عىل تشكيل لجنة وطنية أردنية
للنهوض باللغة العربية تعمل عىل تنفيذ مرشوع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع املعرفة ،شكلت اللجنة
الوطنية للنهوض باللغة العربية نحو مجتمع املعرفة ،برئاسة األستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة /رئيس مجمع اللغة
العربية األردين ،وعضوية كل من السادة :معايل الدكتور إسحق الفرحان ،ومعايل الدكتور كامل العجلوين ،ومعايل الدكتور
عبد اللطيف عربيات ،ومعايل الدكتور خالد الكريك ،ومعايل وزير الرتبية والتعليم -مندوباً عنه عطوفة الدكتور سامي
املجايل /أمني عام الوزارة للشؤون اإلدارية واملالية ،وسامحة الدكتور أحمد هليل ،وعطوفة الدكتور محمد عدنان البخيت،
وسعادة الدكتور هامم غصيب ،وعطوفة األستاذ فاروق زيد الكيالين ،واألستاذة توجان برمامت /أمني رس اللجنة الوطنية
األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،عىل أن تكون مدة عمل اللجنة عامني قابلني للتجديد ،وتجتمع دورياً حسب مقتضيات
العمل يف مقرها باملجمع ،وترفع تقارير ربع سنوية عن عملها إىل رئيس الوزراء ،حيث بارشت اللجنة الوطنية األردنية
أعاملها بدراسة نص الوثيقة النهائية ملرشوع النهوض باللغة العربية ،وقد تبنّت اللجنة الوطنية أربعة مرشوعات علمية
لغوية ،وشكلت عدداً من اللجان الفرعية من الخرباء واملتخصصني للتعريف باملرشوعات:
مشروع «امتحان الكفاية في اللغة العربية».
مشروع «الرصد اللغوي اإلعالمي».
مشروع «وضع أساسيات تعليم اللغة العربية وطرائق تدريسها ،ومعرفة األسباب التي أدت إلى
الضعف العام في واقع استعمال اللغة العربية السليمة في مرحلتي رياض األطفال والصفوف
االبتدائية األربعة األولى».
مشروع «إعداد مادة تدريبية لمعلمي المباحث المختلفة ،بهدف تمكينهم من استعمال اللغة
العربية السليمة في الغرف الصفية والنشاطات المدرسية ،على أن يكون هذا البرنامج مستمرًا؛
ً
ً
وكتابة.
محادثة
ليصبح كل معلم قادرًا على استعمال اللغة العربية السليمة
وعىل مستوى وزارة الرتبية والتعليم تم تشكيل لجنة بتاريخ 2011/1/10م ،برئاسة عطوفة األمني العام للشؤون
اإلدارية واملالية وعضوية كل من:
اآلنسة توجان برمامت /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم.
السيد محمد الزعبي /مدير إدارة التدريب التأهيل واإلرشاف الرتبوي.
الدكتور رافع مساعدة /مدير إدارة املناهج والكتب املدرسية.
السيدة سهام مزاهرة /مدير أمانة الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي-اللجنة الوطنية األردنية.
السيد محمود فايز الرسطاوي /مرشف تربوي -إدارة مركز التدريب الرتبوي.
الدكتور عبدالله مانع /عضو املناهج -إدارة املناهج والكتب املدرسية.
السيد خالد إبراهيم الجدوع /عضو مناهج -إدارة املناهج والكتب املدرسية.
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السيدة رحمة أحمد العطرة /مرشف تربوي -مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عامن الرابعة.
السيد محمد ندى عبيدات /مرشف تربوي -مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة عامن الرابعة.
السيدة سهام الفايز /رئيس قسم العالقات والتعاون -اللجنة الوطنية األردنية« -مقرراً».

وذلك لوضع خطة إجرائية للنهوض باللغة العربية وفقاً ملتطلبات اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة العربية،
حيث تم االتفاق عىل تحديد محاور رئيسة تنطلق منها الخطة تتضمن املعلم والطالب واملنهاج والنشاطات املساندة.

ويف ضوء ذلك متت مخاطبة السادة مديري اإلدارات (مركز التدريب الرتبوي ،املناهج والكتب املدرسية ،االمتحانات
واالختبارات ،التخطيط والبحث الرتبوي ،والنشاطات الرتبوية) ،وذلك لدراسة ما يخصهم من وثيقة الخطوط العريضة
املتعلقة مبرشوع النهوض باللغة العربية ولوضع خطة إجرائية ضمن محاور ومجاالت إداراتهم ،وتزويد اللجنة الوطنية
األردنية بها؛ ليتم تزويد رئيس اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة العربية نحو التوجه إىل مجتمع املعرفة بتقرير
لدراسة وتحليل عنارص الخطة املقرتحة من قبل اللجنة الوطنية األردنية -للنهوض باللغة العربية نحو التوجه إىل مجتمع
املعرفة.
ويف ضوء التشكيالت اإلدارية الجديدة يف الوزارة تم ما يأيت:

تسمية عطوفة األستاذ صطام عواد /األمني العام للشؤون التعليمية والفنية ممث ًال عن الوزارة يف عضوية اللجنة الوطنية
األردنية للنهوض باللغة العربية نحو مجتمع املعرفة بد ًال من عطوفة الدكتور سامي املجايل /األمني العام للشؤون اإلدارية
واملالية /سابقاً ،نظراً لتوليه منصب أمني عام املجلس األعىل للشباب ،وتسمية السيدة انتصار القهيوي /أمني رس اللجنة
الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم عضواً يف اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة العربية بد ًال من اآلنسة توجان
برمامت /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية سابقاً.
تكليف الدكتور نايف الرفاعي /عضواً يف اللجنة بد ًال من السيد محمود رسطاوي -إدارة مركز التدريب الرتبوي بسبب
إحالته للتقاعد وذلك بتاريخ 2012/5/6م.
وأنجزت اللجنة الفنية للنهوض باللغة العربية أعام ًال عدّة ،منها:
إعداد خطة خمس ّية للنهوض باللغة العربية عىل مستوى وزارة الرتبية والتعليم.

إعداد مادة تدريبية يف اللغة العربية للمعلمني الجدد.
إصدار نرشة تعريفية باللغة العربية ،فض ًال عن بوسرتات ذات عالقة.

تنظيم احتفال برعاية دولة رئيس الوزراء مبناسبة يوم اللغة العربية.
سيصدر الحقاً عدد خاص من نرشة أنباء باللغة العربية ،الذي سيضم مقاالت متخصصة ألساتذة وأعالم معروفني.
تعميم الخطة اإلجرائية للنهوض باللغة العربية عىل اإلدارات املعنية للتنفيذ.
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محور المدارس المنتسبة لليونسكو
مشروع التوأمة بين المدارس األردنية والمدارس الدنماركية المنتسبة لليونسكو

ضمن مرشوع التوأمة بني املدارس األردنية واملدارس الدمناركية بهدف تبادل الخربات واملعلومات بني البلدين يف إطار
الحفاظ عىل الرتاث الثقايف والطبيعي املسجل عىل قامئة الرتاث العاملي ،زار وفد طاليب من مدرسة سوندرسكوف املنتسبة
لليونسكو بالدمنارك األردن وعددهم ( 22طالباً وطالبة ومعل ًام ومعلمة) ،حيث قام الوفد بزيارة مدرسة نايفة الثانوية ومدرسة
األرشفية املنتسبتني لليونسكو اللتني لهام عالقات توأمة مع مدرسة سوندرسكوف.
حيث تم اللقاء بني الطلبة يف مدينة العقبة بتاريخ 2012/3/30-26م مبشاركة ثالث مدارس من األردن ،باإلضافة إىل
مشاركة مدرسة األمري فيصل األول للبنني من مدينة العقبة ،حيث قام املشاركون بزيارة البرتا ووادي رم ،وقد تم تقديم عرض
من قبل مدرسة سوندرسكوف من قبل الطلبة عن املواقع األثرية يف مدينتهم وباملقابل تم تقديم عرض من قبل الطلبة األردنيني
عن مدينة البرتا ووادي رم واملواقع األثرية املسجلة عىل قامئة الرتاث العاملي وتبادل الطلبة اآلراء حول تلك املواقع يف البلدين.
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ورشة عمل محلية لمعلمي المدارس المنتسبة لليونسكو
حول التربية من أجل التنمية المستدامة

عُ قدت ورشة عمل محلية ملعلمي املدارس املنتسبة لليونسكو يف إقليم الوسط حول« :الرتبية من أجل التنمية املستدامة»
وذلك خالل الفرتة من 2012/5/3-2م يف الجمعية العلمية امللكية /عامن ،هدفها تطوير قدرات معلمي املدارس املنتسبة
لليونسكو يف مجال الرتبية من أجل التنمية املستدامة ،وتحفيز التفكري النقدي ،واستخدام أساليب حل املشكالت املتعلقة
بالتنمية املستدامة ،والحاجة إىل زيادة الوعي لدى املعلمني والطلبة بقضايا البيئة بصورة عامة وبالتنمية املستدامة بصورة
خاصة ،واإلسهام يف تعزيز التعليم النوعي املرتكز عىل أنشطة عملية باملدارس املنتسبة لليونسكو .ومن أهم أوراق العمل التي
ُقد ِّمت :التحديات واملعوقات التي تواجه الرتبية من أجل التنمية املستدامة من قبل السيدة بيان النسور ،وأيضاً ورقة عمل عن
تطوير برامج تعليمية للتنمية املستدامة مبشاركة املجتمع املحيل للسيد إبراهيم الحمود ،كذلك ورقة عمل عن إدارة التغيري
التباع نهج التنمية املستدامة يف الحياة للسيد سهيل شاهني ،كذلك ورقة عمل عن إعادة توجيه الرتبية من أجل التنمية املستدامة
للسيد مرزوق الزيود.
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االجتماع التشاوري للمعلمين واإلداريين المنسقين
في المدارس المنتسبة لليونسكو
عقدت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ثالثة اجتامعات للمنسقني املعلمني واإلداريني يف أقاليم اململكة
الثالثة (الوسط والشامل والجنوب) ،حيث عقد االجتامع األول يف إقليم الوسط يف نادي معلمي عامن بتاريخ 2012/11/9م،
واالجتامع الثاين يف إقليم الشامل يف مدرسة فاطمة الزهراء الشاملة للبنات /إحدى املدارس املنتسبة لليونسكو بتاريخ
2012/11/19م ،وعقد االجتامع الثالث إلقليم الجنوب يف املخيم الكشفي يف العقبة بتاريخ 2012/11/21م.
وأشارت أمني رس اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم السيدة انتصار القهيوي خالل ترؤسها االجتامعات الثالثة عىل أن
املدارس املنتسبة لليونسكو يف األردن تضطلع بدور هام وطليعي من أجل تحقيق أهداف وبرامج العمل التي تقوم بها منظمة
اليونسكو يف العديد من املجاالت ،ومن أهمها :احرتام حقوق اإلنسان ،واملعرفة الثقافية والرتبية من أجل التنمية املستدامة،
واملحافظة عىل الرتاث بشقيه :املادي وغري املادي ،وذلك من خالل تنفيذ أنشطة عملية هادفة تقوم عىل مبدأ املشاركة ،والعمل
بروح الفريق ،وبناء مهارات االتصال الف ّعال ،والتفكري العلمي الناقد ،مؤكدة أن ذلك يساهم يف رفد توجهات وزارة الرتبية
والتعليم وسعيها الدؤوب لتقديم تعليم نوعي ذي جودة وكفاءة عالية ألبنائنا الطلبة ،وهذا يتوافق إىل حد كبري مع مبادئ
دستورنا األردين وفلسفة وزارة الرتبية التعليم يف األردن.
ومن جهته استعرض السيد سلطان أحمد الخليف /املنسق الوطني للمدارس املنتسبة لليونسكو يف األردن أهم وأبرز
اإلنجازات التي نفذت يف إطار مرشوع املدارس املنتسبة لليونسكو خالل العام الدرايس 2012-2011م .كام ناقش الخطط
واملرشوعات واألنشطة التي ستنفذ من قبل املدارس املنتسبة خالل العام الدرايس القادم 2013-2012م ،وذلك يف إطار
االسرتاتيجية الدولية الخاصة باملدارس املنتسبة لألعوام 2015 -2010م.
كام عرض املنسق الوطني خطة العمل الجديدة للمدارس املنتسبة لليونسكو ،وأهم األنشطة التي ستنفذ خالل العام
الدرايس 2013/2012م ومن أهمها :إصدار مجلة ُتعنى بأنشطة املدارس املنتسبة لليونسكو يف األردن ،وإقامة لقاء سنوي يف
األقاليم الثالثة للمعلمني واملعلامت والطلبة يقام من خالله عمل معارض تراثية وأهم املنتجات التي يقوم بها الطلبة يف تلك
املدارس ،باإلضافة إىل عقد ورش عمل خالل اللقاء ،وحوارات بني الطلبة يف املدارس املنتسبة ،كام وسيتم إصدار (بوسرت) يحوى
عىل خريطة األردن مبيناً املدارس املنتسبة لليونسكو ،وعقد مرشوعات توأمه بني املدارس عىل املستوى الوطني ،وذلك لتبادل
الخربات ،وعرض التجارب بني املدارس األردنية.
وخالل االجتامعات قدم املعلمون واملعلامت املنسقون يف شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو عروضاً تقدميية عن األنشطة
التي نفذتها املدارس خالل العام الدرايس 2012/2011م ،كام تم مناقشة أهم املعوقات التي تواجه املنسقني وتحول دون القيام
باألنشطة والفعاليات عىل الوجه األكمل.
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منتدى الشباب حول السالم والتنمية المستدامة

يف إطار إطالق «السنة الدولية للتقارب بني الثقافات» عام 2010م و“العقد الدويل للرتبية من أجل التنمية املستدامة”
(2014-2005م) ،ويف محاولة لتعزيز التسامح والتفاهم املتبادل والتعاون والتبادل الثقايف بني األمم والثقافات ،نظمت اللجنة
الوطنية اللبنانية لليونسكو هذا املنتدى ،شاركت اململكة األردنية الهاشمية بهذا املنتدى ممثلة باملنسق الوطني السابق لشبكة
املدارس املنتسبة لليونسكو السيد سهيل شاهني ومعلم وطالبني من مدرسة الحسني الثانوية الشاملة للبنني من مديرية لواء
بني كنانه.
وعقد املنتدى لثالثة أيام يف لبنان ،شارك فيه أساتذة وتالمذة الشبكة الدولية للمدارس املنتسبة لليونسكو من خلفيات
ثقافية متنوعة من الدول اآلتية :أملانيا ،الدمنارك ،فرنسا ،األردن ،سلطنة عُ امن ،لبنان .وسبق هذا اللقاء إقامة توأمة بني  5مدارس
لبنانية و 5مدارس من البلدان املشاركة ،حيث تم إعداد مرشوعات مشرتكة حول التنوع الثقايف (الدمنارك-لبنان) ،البيئة ،وإعادة
التشجري (فرنسا -لبنان) ،محو األمية عند الكبار ،ف ّكر عاملياً -أعمل محلياً ،حوار بني التالمذة واملواطنني من كبار السن (أملانيا-
لبنان) إدارة املياه :جمع مياه األمطار ،مرشوع املياه الرمادية  -من مهمة حفظ املياه اىل قرية بيئية مستدامة (األردن-لبنان)
الرتاث :العادات والتقاليد (سلطنة عُ امن-لبنان).
أهداف المشروع
•خلق فضاء للقاء والحوار بني مجموعة من الشباب يأتون من خلفيات ثقافية مختلفة.
•بلورة مفاهيم التنوع الثقايف والحوار بني الثقافات والتنمية املستدامة لدى هذه املجموعة ،وتزويدها باملهارات الالزمة
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للتعامل مع االختالفات واكتشاف القواسم والقيم املشرتكة.
•تعزيز الحوار من أجل السالم ،والتنمية املستدامة ،والتضامن الدويل ،والتفاهم املتبادل.

مشروع الحقيبة المدرسية لموقع جرش األثري «أنا جرش»

رعت سمو األمرية سمية بنت الحسن نائب رئيس مجلس أمناء متحف األردن حفل إطالق مرشوع «الحقيبة املدرسية
ملوقع جرش األثري (أنا جرش)» ،والذي يعد األول من نوعه يف اململكة.
ويوفر هذا املرشوع للطالب واملعلمني املوارد التي يحتاجونها لتفسري تاريخ جرش ،وإيالئه االهتامم الالزم بني أفراد
املجتمع ،كام أن املرشوع جاء مببادرة ودعم من منظمة اليونيسكو ،وتعاون اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم/
وزارة والرتبية والتعليم ،وجمعية أصدقاء اآلثار والرتاث األردنية ،حيث تم إنتاج مواد تعليمية عن موقع جرش األثري الذي
يزوره معظم أطفال املدارس يف اململكة ،وبشكل يتوافق مع التاريخ والرتاث املحيل.
حيث شارك بتطبيق الحقيبة التعليمية مجموعة من املدارس املنتسبة لليونسكو يف األردن يف ورشة عمل عقدت يف مدينة
جرش خالل الفرتة من 2012/7/19-17م.
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محور المؤتمرات والندوات وورش العمل
مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب الثامن

ترأس عطوفة األستاذ صطام عواد /أمني عام وزارة الرتبية والتعليم للشؤون التعليمية وفداً رفيع املستوى ضم ك ًال من:
السيد محمد الزعبي /مدير إدارة التدريب والتأهيل واإلرشاف الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم ،والسيدة انتصار القهيوي /أمني
رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم للمشاركة يف مؤمتر وزراء الرتبية والتعليم العرب الثامن الذي عقد يف دولة
الكويت من قبل املنظمة العربية خالل الفرتة من 2012/5-2/4-29م ،تحت عنوان« :املعلم العريب بني التكوين الناجع والتمكن
املهني» .وركز املؤمتر يف جلساته عىل املعلم وطرائق إعداده وتزويده باملهارات الالزمة ،ومتكينه من إيصال رسالته إىل املتعلمني
بطرائق متعددة وميرسة ،تضمن تطوير مخرجات التعليم واالرتقاء باملسرية الرتبوية يف الدول العربية .عل ًام أنه سبق املؤمتر
اجتامع للخرباء املشاركني ناقش مثانية محاور منها :تكوين املعلم ومتكينه املهني يف الدول العربية ،وطرائق تحسني برامج اإلعداد
املسبق للمعلمني يف مؤسسات إعداد املعلمني ،والتجارب العاملية الرائدة يف مجال تكوين املعلمني ومدى االستفادة منها عربياً،
وتطوير أساليب إعداد املعلمني وتدريبهم أثناء الخدمة يف ضوء النظريات املعرفية الحديثة ،ومتهني املعلم العريب ،وتوظيف
تقنية املعلومات واالتصال يف تكوين املعلمني.
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الملتقى القرآني التربوي إلعداد وثيقة مرجعية حول الضوابط
العلمية والتقنية والشرعية لتعليم القرآن الكريم باستخدام المستجدات التكنولوجية
عقدت املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو) بالتعاون مع الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية ،واللجنة
الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم امللتقى القرآين الرتبوي إلعداد وثيقة مرجعية حول الضوابط العلمية والتقنية والرشعية
لتعليم القرآن الكريم باستخدام املستجدات التكنولوجية خالل الفرتة من 2012/6/21-18م برعاية معايل األستاذ الدكتور عبد
السالم العبادي -وزير األوقاف واملقدسات والشؤون اإلسالمية ،وبحضور ممثل املنظمة اإلسالمية العاملية ،وأمني رس اللجنة
الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،ومبشاركة خرباء من الجمهورية العربية السورية ،ودولة فلسطني ،ومملكة البحرين،
وقطر ،وليبيا ،وتونس ،والجزائر ،والكويت ،وسلطنة عُ امن ،ومرص ،والعراق ،واملغرب ،والسودان واململكة األردنية الهاشمية.
رحبت السيدة انتصار إسامعيل القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم مبعايل راعي الحفل
وسعادة الدكتور يوسف أبو دقة /ممثل املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،وسعادة السيد خليل محمد حمد /ممثل
الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية ،مؤكدة أن الهدف من عقد هذا امللتقى هو :التعرف عىل املبادرات الناجحة للمجامع اإلسالمية
املهتمة بطباعة ونرش وتعليم القرآن الكريم يف ضبط النص وحفظه وتعليمه باستخدام التكنولوجيا الحديثة بغية التوصل إىل
إعداد وثيقة مرجعية حول التكنولوجيا.
واستعرض ممثل الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية األستاذ خليل حمد خالل كلمته نيابة عن الهيئة يف دولة الكويت
واقع تأسيس الهيئة يف الكويت ،وأهدافها املتمثلة يف تقديم األعامل الخريية واملرشوعات التنموية للمحتاجني يف العامل ،وإغاثة
املجتمعات اإلنسانية ،مشرياً إىل أن امللتقى يندرج يف إطار التعاون املشرتك بني اإليسيسكو والهيئة الخريية العاملية .
من جانبه قال ممثل املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة –اإليسيسكو -الدكتور يوسف أبو دقة يف كلمته :إن
توظيف التكنولوجيا يف خدمة القرآن الكريم يتطلب اجتناب عدد من املحاذير العلمية والرتبوية والفنية ،كوجود نسخ قرآنية
الكرتونية تحمل أخطاء يف الرسم ،إىل املواقع اإللكرتونية املعادية لإلسالم والتي تقدم نسخاً مح ّرفة من القرآن وغريها ،كلها
محاذير جعلت العديد من املجامع العلمية تدعو إىل وضع مرجعية من املعايري والضوابط الرشعية للتعامل مع القرآن الكريم .
وأضاف أن إنجاز الوثيقة سيضيف لبنة جديدة إىل العمل الدؤوب الذي تقوم به اإليسيسكو لتطوير املؤسسات الرتبوية
القرآنية ،واالرتقاء بكفاءات ُح ّفاظ القرآن الكريم.
ودعا معايل الدكتور عبدالسالم العبادي وزير األوقاف واملقدسات والشؤون اإلسالمية /راعي حفل االفتتاح يف كلمته
املنظامت املتخصصة إىل عقد مزيد من اللقاءات والندوات لوضع موضوع ترجامت القرآن الكريم وفق أسس تقنية تراعي الفهم
التقني ،واالستفادة من أدوات العرص لتحقيق الخري للمجتمع اإلنساين ،مشرياً إىل أن امللتقى يهدف إىل خدمة القرآن الكريم،
ووضع املعايري الدقيقة التي تصونه .
كام أشار إىل رسالة عامن التي تحمل يف مضمونها رسالة اإلسالم السامية ،وتدعو إىل إعداد العلامء ،واالستفادة من
التكنولوجيا املعارصة ،واالنفتاح عىل كل ما أخذته البرشية ،مشيداً مبؤسسة آل البيت التي أودعت تفسريات القرآن الكريم عىل
موقعها اإللكرتوين .
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التوصيات:
 -1تأسيس لجنة تابعة للمنظمة مهمتها االطالع عىل ما يُنرش من الربمجيات املتعلقة بتعليم القرآن الكريم ،واملراقبة والتدقيق
يف صحة ما ورد فيها من معلومات ،وتعميم املالحظات والتوجيهات الالزمة إىل من يخصهم هذا األمر.
 -2توظيف تكنولوجيا التعليم يف تدريس القرآن الكريم حفظاً وتجويداً كعامل مساعد للمعلم واملتعلم يف إطار نظام التعليم
التقليدي القائم عىل مبدأ تفريد التعلم الذي ُيعدُّ الوضع األمثل لبيئة املراكز والحلقات القرآنية.
 -3االلتزام باملعايري الرتبوية والتقنية عند إعداد أو اختيار الربمجيات التعليمية .فالتقنية يجب أن تكون خادم ًة لألهداف
واالحتياجات الرتبوية وليست موجه ًة لها.
 -4رضورة االهتامم بتطوير طرائق تدريس القرآن الكريم – حفظاً وتجويداً – يف املراكز والحلقات القرآنية من خالل التوظيف
األمثل للحاسب اآليل ،وتقنيات الوسائط املتعددة يف التدريس ،مبا يتطلبه ذلك ما يأيت:
	-إدراج تكنولوجيا التعليم ضمن عنارص الخطة االسرتاتيجية للمراكز ،وتبنيها من قبل اإلدارة العليا يف الجهات املعنية.
	-إعادة النظر يف صياغة املناهج واملقررات الدراسية الحالية ،وتضمينها البعد التكنولوجي.
	-توفري مختربات حديثة للحاسب اآليل يف املراكز الكبرية بداي ًة ،بحيث تكون مجهزة بالربامج واألجهزة املناسبة ،السيام
املتعلقة منها بوسائل نقل وبرامج التحكم يف الوسائط املتعددة (كالسامعات ،وامليكروفونات ،والشاشات ... ،إلخ).
	-تدريب معلمي القرآن الكريم عىل كيفية استخدام الربمجيات التعليمية ،وتوظيفها يف عملية التدريس.
	-تهيئة بعض معلمي القرآن الكريم؛ ليكون لديهم القدرة عىل إنتاج برمجيات تعليمية يف مجال القرآن الكريم وعلومه،
حيث ميكن اإلفادة من هذه الفئة مستقب ًال يف مراقبة وتطوير الربامج والطرائق املتبعة يف التدريس.
	-رضورة إجراء بحوث ودراسات ميدانية تقنية متخصصة يف مجاالت تدريس القرآن الكريم –حفظاً وتجويداً– ،واالستفادة
من التقنيات املتطورة يف هذا املجال ،السيام تقنية التعرف عىل الصوت والكالم ،بحيث يسهم ذلك يف تطوير برامج
حاسوبية ذات مستوىً عالٍ من االحرتاف واإلتقان تخفف العبء من عىل كاهل معلم القرآن الكريم ،وتعالج النقص
الكبري يف أعداد املعلمني ،وتساعد الطالب عىل بلوغ أهدافه مبا يتناسب مع قدراته وميوله.
	-تعزيز التعاون املشرتك بني وزارات الشؤون اإلسالمية ،ووزارات الرتبية والتعليم ،والجامعات ،ورشكات إنتاج وتطوير
الربامج من أجل إنتاج برامج تعليمية تقوم عىل أسس تربوية وعلمية صحيحة ،وتوظف آخر مستجدات التقنية يف عملها.
 -5استحداث مركز عاملي لتطوير برمجيات القرآن الكريم من خالل:
	-إنشاء مقر للمركز العاملي لتطوير برمجيات القرآن الكريم.
	-ابتكار برمجيات لخدمة القرآن الكريم.
	-إنشاء الجائزة العاملية لربمجيات القرآن الكريم.
	-إنشاء مرشوعات وقفية لربمجيات القرآن الكريم.
	-إعداد فهرس إلكرتوين لحرص كل الدراسات والبحوث العلمية املتعلقة بالقرآن الكريم.
	-يتم التعاون يف هذا األمر بني منظمة اإليسيسكو ،ووزارات األوقاف يف الدول األعضاء.
	-توفري ميزانية مناسبة لتحقيق األهداف املنشودة بدقة وإتقان.
 -6استحداث مختربات تحفيظ القرآن الكريم يف املدارس لتحقيق ما يأيت:
	-اإلسهام يف تدريب املتعلم عىل القراءة الصحيحة للقرآن الكريم.
	-التنوع يف الوسائل لتحفز املتعلم عىل حب املادة ،وحفظ النص القرآين بطريقة مسلية وفاعلة.
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	-توفر الجهد يف البحث عن أساتذة مجودين.
 -7إيجاد جهات اعتامد للربامج املبتكرة ،خاصة يف الجانب الفني والعلمي املتعلق بالقرآن الكريم.
 -8تحفيز القطاع الخاص عىل اإلسهام يف املرشوعات املتعلقة بالقرآن الكريم ،وتكوين رشاكة معها.
 -9عرض املادّة العلمية ،ومقاطع الفيديو املتعلقة بالربمجيات املختلفة عىل متخصصني قبل نرشها ووضعها عىل شبكة
املعلومات.
 -10رضورة اإلرشاف الحكومي عىل مثل هذه املواقع ،وتعيني أشخاص ذوي كفاءة ودراية مبواقع اإلنرتنت ،وإنشاء مراكز علمية
متخصصة تجمع املتخصصني يف الربمجة وعلامء القراءات بهدف إصدار الربمجيات املختصة يف هذا املجال.
 -11إنشاء هيئة عليا لتنظيم األعامل املتعلقة بخدمة القرآن الكريم وتنسيقها ،تحت مظلة اإليسيسكو.
 -12عقد مثل هذه امللتقيات التنسيقية ،بصفة دورية ،ووضع خطة اسرتاتيجية لها لتغطية أهم املحاور التي تهم املؤسسات
والهيئات العاملة ىف مجال خدمة كتاب الله تعاىل ،مع تخصيص كل ملتقى ملجال محدد من مجاالت التنسيق.
 -13إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية تصنيفية لجميع املؤسسات والشخصيات العلمية والجهات العاملة يف مجال خدمة كتاب
الله تعاىل ،وىف هذا السياق ميكن االستفادة من الرابطة العاملية للمؤسسات القرآنية كأساس لهذا املقرتح.
 -14تشجيع العمل املشرتك بني املؤسسات العاملة يف مجال خدمة كتاب الله تعاىل ودعمه ،مثل :عقد رشاكات تعاون،
واتفاقات تبادل.
 -15إنشاء موقع إلكرتوين تفاعيل عىل الشبكة العاملية ،ومواقع التواصل االجتامعي ،يسهم يف التعريف بجهود املؤسسات
العاملة يف مجال خدمة كتاب الله تعاىل ،ويحقق التنسيق والتكامل بينها .وىف هذا السياق يويص املشاركون باالهتامم
باملواقع اإللكرتونية للمؤسسات العلمية وتحديثها بشكل مستمر ،واإلفادة منها يف التواصل مع الباحثني والعاملني يف
الدراسات القرآنية.
 -16إنشاء جائزة سنوية تشجيعية ،تقدم ألفضل املؤسسات العاملة يف مجال خدمة كتاب الله تعاىل.
 -17تكثيف الجهد اإلعالمي للتعريف باملؤسسات والجهات العاملة يف مجال خدمة كتاب الله تعاىل ،ونرش ثقافة التعامل مع
اإلعالم مبختلف أقنيته وفضاءاته بني املؤسسات القرآنية.
 -18االنتفاع من الجهود السابقة يف وضع ضوابط للتعليم اإللكرتوين ،منها:
	-ضوابط إقراء القرآن الكريم عرب املقارئ اإللكرتونية /الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكريم.
	-ندوة القرآن الكريم والتقنيات املعارصة /مجمع امللك فهد.
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قطـــاع الرتبيـــــة
اجتماع المسؤولين عن معادلة الشهادات والسجالت الدراسية
في مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية

في إطار التعاون بني املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ووزارة الرتبية والتعليم باململكة األردنية الهاشمية ممثل ًة
باللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،وبنا ًء عىل توصية املؤمتر الثاين عرش للوزراء املسؤولني عن التعليم العايل
والبحث العلمي يف الوطني العريب ،بريوت (ديسمرب 2009م) ،عُ قد يف عامن اجتامع املسؤولني عن معادلة الشهادات والسجالت
الدراسية يف مؤسسات التعليم العايل يف الدول العربية خالل الفرتة من  9-7مايو /أيار2012/م مبشاركة (  )14دولة عربية ،إضافة
إىل الشبكة العربية للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد.
ويف كلمة للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ألقاها األستاذ الدكتور يحي الصايدي /ممثل املنظمة ،نقل يف مستهلها
تحيات معايل األستاذ الدكتور محمد العزيز ابن عاشور /املدير العام للمنظمة إىل املشاركني يف االجتامع ،وإىل اللجنة الوطنية
األردنية ممثل ًة برئاسة معايل وزير الرتبية والتعليم ،وأمني رس اللجنة الوطنية األردنية األستاذة انتصار القهيوي ،ثم أشار إىل
أهمية هذا االجتامع وموضوعه الحيوي الذي يتمثل يف اعتامد السجالت الشهادات ومعادالتها عىل املستوى الوطني العريب،
وطلب من املشاركني إعطاء عناية خاصة ملناقشة الدليل ،والحفاظ عىل سالمة املعلومات ودقتها حتى؛ يتمكن االجتامع من
اعتامد الدليل قبل إرساله إىل الجهات املعنية العتامده بصورته النهائية.
كام ألقت األستاذة انتصار القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم كلم ًة رحبت فيها بالضيوف،
ونقلت تحيات معايل وزير الرتبية والتعليم -رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،كام تقدمت بالشكر إىل
معايل مدير عام املنظمة العربية عىل جهوده املباركة يف مواصلة أداء املنظمة لرسالتها العربية من أجل تطوير مجاالت الرتبية
والثقافة والعلوم يف الوطن العريب ،من خالل الرتكيز عىل التصدي لجملة من التحديات التي يواجهها الوطن العريب لتطوير النظم
الرتبوية والتعليمية ،وتوجيه التعليم العايل لخدمة التنمية الشاملة ،والحفاظ عىل تراثنا العريب واإلسالمي يف ظل تهديدات
العوملة واالنفتاح الثقايف ،باإلضافة إىل مواصلة تعزيز الذات الثقافية العربية ،وتعزيز الحوار بني الثقافات والحضارات.
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التوصيات
* توصيات خاصة بإعداد الدليل:
•العمل عىل مزيد من تدقيق للمصطلحات مع التأكيد عىل متطلبات استكامل الدرجة ومتطلبات القبول.
•النظر يف كيفية تعاطي الدول مع معادلة الشهادات الصادرة عن التعليم العايل الخاص والتعليم غري التقليدي (االفرتايض/
اإللكرتوين).
•إضافة ملحق خاص حول التعليم العايل الخاص ،ونوعية الشهادات التي مينحها.
•إعداد الئحة يف الشهادات القدمية التي زال العمل بها لتمكني حامليها من طلب معادلتها عند اللزوم.
•إدراج جدول إضايف يتعلق بالدبلوم العايل؛ ليتسنى التعريف به.
•إيجاد آلية للوقاية من تزوير الشهادات باعتبارها من معوقات املعادلة ،وذلك بتنظيم ورشة عمل حول أمن وسالمة
الوثائق الجامعية.
•تعديل الجداول بطريقة تتيح إدراج بيانات إضافية تخص الحقول الدراسية ونظام الدراسة ،وتقسيمها إىل صنفني:
• -يتعلق األول :بالشهادات املتوسطة والدرجات الجامعية التي كانت موضع اتفاق.
• -يتعلق الثاين :بجداول تكميلية تتضمن بيانات حول بعض الخصوصيات الوطنية يف حقول دراسية محددة.
* توصيات عامة:

أو ًال :دعوة الهيئات املعنية يف الدول العربية إىل:

•تحديد الجهة املكلفة يف كل دولة مبوضوع املعادالت تسهي ًال للتواصل يف ما بينها بخصوص التثبت من صحة الشهادات.
•تقديم التوضيحات الالزمة حول كيفية احتساب األرصدة/الساعات املعتمدة/الوحدات /ملحق الشهادة.
•النظر يف معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم عن بعد ،والتعليم املفتوح ،والتأكد من جودتها ومواءمتها
للمؤسسات املوازية.
•تشكيل لجنة تنسيق من عدد من البلدان العربية القرتاح تصور موقع تواصل بني الجهات املسؤولة عن املعادالت لكل
دولة .وقد اقرتح العراق استضافة سكرتاريا لجنة التنسيق.
•وضع قامئة لألرصدة والساعات املعتمدة الخاصة بكل شهادة ،متهيداً إلحداث وحدة قياسية م ّوحده متكن من مناظرة
الساعات املعتمدة باألرصدة ،وإرسالها إىل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم لوضعها يف إطار الدليل.

ثانياً :دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم إىل:

•إنشاء قاعدة بيانات تتعلق مبعادلة الشهادات يف املرصد العريب للرتبية لتسهيل تبادل املعلومات والبيانات والخربات بني
الدول العربية.
• تنظيم اجتامع مشرتك بني املعنيني مبعادلة الشهادات يف الدول العربية ،ومعهد الدراسات والبحوث العربية التابع
للمنظمة للنظر يف معادلة شهادات.
ويف ختام االجتامع وافق املشاركون عىل اعتامد الدليل اإلرشادي ملعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العايل
يف الدول العربية يف صيغته األولية عىل أن يتم إمتامه يف ضوء املالحظات والتوجهات الصادرة عن اجتامع املسؤولني عن معادلة
الشهادات والسجالت الدراسية يف مؤسسات التعليم العايل يف الدول العربية.
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قطـــاع الرتبيـــــة
دورة تدريبية بعنوان« :جمع البيانات اإلحصائية الخاصة بالتربية والثقافة والعلوم»

نظمت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم «األلكسو»
دورة تدريبية بعنوان« :جمع البيانات اإلحصائية الخاصة بالرتبية والثقافة والعلوم» خالل الفرتة 2012/10/18-14م.
وقالت أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بالوكالة د .منى مؤمتن“ :إن الدورة تأيت تعزيزاً لعمل
اللجان الوطنية يف هذا املجال ،مضيفة أن الجانب اإلحصايئ يشكل حجر الزاوية للتخطيط مبستوياته املختلفة ،ويعزز الثقافة
اإلحصائية لدى املتدربني.
وشارك بالدورة التي استمرت  5أيام  22مشاركاً ومشاركة ميثلون عدداً من الدول العربية ،حيث تهدف إىل تحفيز اللجان
الوطنية العربية لتقديم املبادرات واالرتقاء بعملها وتطويرها ،ما يتيح املجال لتجديد املعرفة واكتساب قيم العمل التطويرية،
وتنمية املهارات والقدرات اإلبداعية ،وإعداد موارد برشية مؤهلة وقادرة عىل التميز يف األداء لتحسني بيئاتها اإلدارية ،وتطبيق
مفاهيم اإلدارة الحديثة.
كام بني ممثل “األلكسو” الدكتور عامر مرعشيل“ :أن محارضات الدورة بشقيها :النظري والتطبيقي تتناول كيفية جمع
ومعالجة البيانات اإلحصائية يف قطاعات الرتبية والثقافة والعلوم” .وأضاف أن :املنظمة تسعى إىل تعزيز مساهمة العامل العريب
يف تحقيق حداثة عاملية تستند إىل غايات وقيم حضارية عالية جوهرها تنوير العقول ،وصيانة التنوع واالنتصار ملبادئ الحق
والعدل واملساواة”.
وناقش املشاركون خالل أعامل الدورة التدريبية موضوعات عدة أبرزها :استعراض أحدث محتويات االستامرات اإلحصائية
املطلوب تعبئتها يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم ،ومحو ُ
األمية ،وتنمية القوى البرشية ،وطرائق تحميل االستبانات حسب
عناوينها من موقع املنظمة عىل شبكة اإلنرتنت ،واستيفائها ومعالجتها ومراقبتها إلكرتونياً ،وإعادتها بالربيد اإللكرتوين.
•تعزيز املعرفة املتبادلة للتنوع الثقايف ،والعرقي ،واللغوي.
•تطوير سلوكيات جديدة تعتمد الحوار كأسلوب حياة.
•الخروج بأنشطة ميكن أن ُتع ّد كنموذج للحوار بني الثقافات يُعتمد لدى املدارس املشاركة.
•إقامة توأمة بني  10مدارس من  6دول مشاركة يف املرشوع.
•تطوير التعاون بني منسقي شبكة املدارس املنتسبة من الدول الست املشاركة.
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قطاع العلوم
مجاالت العمل الرئيسة مع املنظمات الثالث
اليونسكو

•تسخري املعارف والسياسات ألغراض التنمية املستدامة لصالح البيئة وإدارة املواد البرشية.
•تعزيز وبناء القدرات يف مجال العلوم والتكنولوجيا.
•مواجهة الكوارث وتخفيف آثارها.
•مواجهة التحديات االجتامعية واألخالقية املستجدة من خالل تعزيز السالم وحقوق اإلنسان والقضاء عىل الفقر.
•تعزيز املباديء واملامرسات واملعايري األخالقية ذات األهمية بالنسبة للتنمية العلمية والتكنولوجية.

اإليسيسكو

•توجيه التعليم العلمي والثقايف وتنمية املعرفة.
•مواصلة دعم قرارات الدول األعضاء يف مجاالت الثقافة والبحث العلمي .
•استغالل املوارد الطبيعية يف إطار التنمية املستدامة .
•حامية البيئة ومواجهة الكوارث الطبيعية .
•تشجيع البحث يف العلوم االجتامعية لخدمة املجتمع.

األلكسو

•حامية البيئة العربية والحفاظ عليها.
•تبسيط العلوم ونرش الثقافة العلمية.
•تعزيز دور العلم والتقانة يف تحقيق التنمية يف الوطن العريب .
•تعزيز القيم والعادات والتقاليد العربية األصيلة لدى الشاب وتنمية أنشطة ملواجهة انتشار املخدرات والعنف لدى
الشباب.
•املساعدة عىل إنشاء مراكز التميز يف العلوم االجتامعية واملرأة وحقوق اإلنسان .
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قطـــاع العلوم
محور المؤتمرات والندوات وورش العمل
ورشة عمل تدريبية بمبادرة h2ooooh
نفذت اللجنة الوطنية وبالتعاون مع مكتب اليونسكو عامن يوم
اإلثنني املوافق 2012/5/7م ورشة عمل تدريبية مببادرة h2ooooh
ملجموعة من معلمي ومعلامت ( )15مديرية تربية بهدف تعريفهم
بهذه املبادرة التي تم تنفيذها يف إيطاليا ،ونظراً ألهمية املياه يف العامل
ويف األردن بشكل خاص فقد قام مكتب اليونسكو بعامن برتجمة
هذه املبادرة إىل اللغة العربية بعد أن حققت نجاحاً عند تنفيذها يف
إيطاليا لذا؛ ارتأى مكتب اليونسكو بعامن تعميم املبادرة بني الطلبة
األردنيني من خالل ورشة عمل يتم تدريب املعلمني عىل آليتها يك
يقوموا بنقل الفكرة إىل الطلبة والعمل معهم إلنتاج قصص مصورة
لـ اتش تو أووووه حيث إن الهدف الرئيس من القصة املصورة هو:
التفكري باملياه ،وتوضيح املوضوعات املرتبطة بها من خالل إرشاد
الطلبة من قبل املعلمني الذين تم تدريبهم خالل ورشة العمل عىل
تحديد الفكرة الخاصة مبوضوع املياه ،ثم رسم املشاهد الرئيسة يف
القصة املصورة وتوضيحها كون القصة يجب أن تحوى الصفحة الواحدة فيها عىل :حيز لرتقيم املشهد ،وحيز ملدة املشهد ،وحيز
للرسومات ،وحيز للحوار ،وحيز ملالحظات املخرج باستخدام مجموعة من الشخصيات الكرتونية التي ميكن تدريب الطلبة عليها
من خالل مطويات يتم تزويد املعلمني بها؛ لتدريب طلبتهم عليها ،ومن ثم تقوم كل مدرسة مشاركة باختيار أفضل ثالث قصص
مصورة وإرسالها إىل اللجنة الوطنية األردنية ،حيث تم يف أواخر شهر حزيران تشكيل لجنة من قسم العلوم يف اللجنة الوطنية
ومكتب اليونسكو /عامن الختيار أفضل قصتني مصورتني ،وقد وقع االختيار عىل مشاركة الطالبة أمرية رىض سامل /مدرسة األمرية
تغريد الثانوية ،حيث تم إرسالها إىل املنسق اإلقليمي للمبادرة .وسيكون يف شهر كانون األول 2012م حفل إطالق االحتفال
باملسلسالت الكرتونية الفائزة ،كام سيتم دعوة الفائزين من الدول املشاركة كافة إىل املهرجان الدويل «تشاك جونيور» يف أيار
2013م يف باركو دييل بارالنتي يف إيطاليا لتكرميهم.

ورشة عمل توعوية لمعلمي ومشرفي العلوم
عقد ورشة عمل توعوية ملعلمي ومرشيف العلوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية ألخالقيات العلوم والتقانة ،واللجنة
العامنية للرتبية والثقافة والعلوم خالل الفرتة من 2012/11/14-13م ،وتعد هذه الورشة ضمن خطة اللجنة الوطنية
الوطنية ُ
ألخالقيات العلوم والتقانة2012م ،ومن الجدير بالذكر أنه شارك يف هذه الورشة أكرث من ( )33معل ًام ومعلمة ومرشفاً ومجموعة
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من املعلمني من سلطنة عُ امن ،وتم طرح أوراق علمية غاية يف األهمية حول القضايا الجدلية التي تطرحها أخالقيات البيولوجيا
وهي :التربع باألعضاء ،والقتل الرحيم ،وإجراء الدراسات الدوائية عىل الحيوانات والبرش ،والخاليا الجذعية واستخداماتها يف
الطب الحديث ،والفهم الكروموسومي ،واكتشاف الخريطة الجينية للبرش ،وتطبيقات هندسة الجينات (البيولوجيا الحيوية)،
واملنهجية العلمية يف البحوث البيولوجية .وكان من أبرز توصيات هذه الورشة :عقد مزيد من الورشات التوعوية يف مجال
أخالقيات العلوم والتقانة للمعلمني واملرشفني ليس  -فقط  -ملعلمي العلوم ،ولكن ملعلمي املباحث جميعهم ويف أقاليم اململكة
كافة ،وعقد ورشات عمل متخصصة لكل قضية من قضايا أخالقيات العلوم والتقانة؛ ليتم تناولها مبزيد من البحث والنقاش،
وعقد مؤمتر لقضايا أخالقيات البيولوجيا ،حيث يجتمع فيه أهل االختصاص من رجال العلم والدين؛ لتحديد رأي العلم والدين
يف هذه القضايا الجدليه والتعاون مع مركز الخاليا الجذعية يف عقد ورش عمل تطبيقية ملعلمي ومعلمي األحياء خاصة بعد
التطور الهائل الذي شهده املركز بإدارته الحكيمة من قبل األستاذ الدكتور عبدالله العبادي ،وإبراز دور اإلعالم يف تثقيف رشائح
املجتمع مبفاهيم أخالقيات العلوم والتقانة ،وإعادة النظر باملناهج والكتب املدرسية يف ما يخص تضمينها مفاهيم أخالقيات
العلوم والتقانة خاصة أخالقيات البيولوجيا والرتكيز عىل الجانب العميل يف طرحها أكرث من النظري ،وإرشاك املتعلمني عند عقد
ورش توعوية بأخالقيات البيولوجيا ،وإعداد دليل تدريبي حول أخالقيات البيولوجيا حيث سيتم فيه طرح املفاهيم العلمية
والطرائق الرتبوية يف تدريسها للطلبة؛ لتكون موجهة للمراحل التعليمية جميعها مع رضورة استخدام التكنولوجيا يف التوعية
بهذه املفاهيم والعمل عىل إنشاء برنامج مشرتك ما بني وزارة الرتبية والتعليم والجامعات؛ ليتم إطالع املعلمني والطلبة عىل آخر
األبحاث التي متت يف هذه القضايا.

منتدى« :ترميم اآلثار في األردن»
مشاركة عضو قسم العلوم نعيمة الحسبان يف منتدى بعنوان« :ترميم اآلثار يف األردن» ضمن فعاليات مرشوع “تطبيق
بعض الطرائق الكيميائية يف املحافظة عىل اآلثار” ،والذي عقده مركز حمدي منكو للبحوث العلمية يف الجامعة األردنية يوم
األربعاء املوافق 2012/6/6م.
يهدف املرشوع إىل تعزيز الرشاكة األردنية األوروبية يف مجال ترميم اآلثار ،ودعم الباحثني األردنيني الشباب املهتمني يف
قضية ترميم آثار املواقع األثرية يف األردن.
ومن الجدير بالذكر أن هذا املرشوع املدعوم من االتحاد األورويب يضم أربعة رشكاء هم :جامعة تورينو التقنية ،ورشكة
ريدن االستشارية يف إيطاليا ،وجامعة الرشق األوسط التقنية يف تركيا ،ومركز أبحاث تكناليا للبحث واإلبداع يف إسبانيا ،باإلضافة
إىل الجامعة األردنية التي تع ّد منسق املرشوع.
تم خالل املنتدى تقديم العديد من أوراق العمل والعروض التي تنادي بأهمية الحفاظ عىل الرتاث األردين من خالل
ترميمه ومواجهة التحديات التي تهدد املواقع األثرية .وتتلخص مشاركة اللجنة الوطنية يف املنتدى بإعداد ورقة باللغة االنجليزية
تتضمن آليات عمل اليونسكو يف مجال حفظ اآلثار وحاميتها ،وألي درجة ميكن استخدام املواد الكيميائية حيث ال تؤثر عىل
سالمة املواقع األثرية وأصالتها ،كام تم التطرق إىل املعايري التي تتبناها اليونسكو عند تسجيل مواقع ضمن قامئة املواقع
األثرية،عل ًام أن الورقة عُ رضت عىل املوقع الرسمي للمرشوع عىل الرابط اآليت:
http://www.jochera.eu/28/jordan-s-cultural-heritage-symposium.htm
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قطـــاع العلوم
االجتماع الدولي الثالث للجنة االستشارية للتكنولوجيا الحيوية
عقد االجتامع الدويل الثالث للجنة االستشارية للتكنولوجيا الحيوية يف األردن -عامن فندق (دايز– إن) خالل الفرتة من -25
2012/9/27م؛ ملناقشة االتجاهات الجديدة ألبحاث التكنولوجيا الحيوية يف الدول األعضاء ،وتوضيح األنشطة السابقة والحالية
واملستقبلية للجنة االستشارية الدولية للتكنولوجيا الحيوية ( ،)IBACواستعراض التحديات التي تواجه اللجنة االستشارية
الدولية للتكنولوجيا الحيوية ( )IBACوالفرص القامئة واملتاحة ملواجهة هذه التحديات ،ودراسة التعاون والتنسيق بني الدول
األعضاء يف ما يتعلق بالسالمة اإلحيائية والترشيعات الخاصة بتقييم املخاطر وإدارتها ،ودراسة خطط مواءمة العمل بني أعضاء
اللجنة  ،IBACومناقشة الربامج الوطنية للتوعية الجامهريية وطرائق تحسينها ،والتأكيد عىل رضورة الرشاكة بني القطاع
العام والخاص يف مجال التكنولوجيا الحيوية .ومن الجدير بالذكر أن أعامل االجتامع متت مبشاركة خمس دول عربية وصديقة
وهي :لبنان ومرص وليبيا والكويت والباكستان ،وخمسة مشاركني من األردن ميثلون الجهات املهتمة بالتكنولوجيا الحيوية
وهي :مركز الحسني لعالج الرسطان ،واملجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا ،وجامعة العلوم والتكنولوجيا .ومتخض االجتامع عن
توصيات أبرزها :عمل برامج لتدريب املتدربني من قبل املشاركني يف االجتامع يف بلدانهم عىل رضورة التواصل مع الجامهري،
ورضورة فتح قنوات للتوعية بفوائد التكنولوجيا الحيوية واالهتامم بإقامة برنامج تدريبي للصحافيني من أجل التعريف بفوائد
التكنولوجيا الحيوية ،والرتكيز عىل مجال التواصل والتكنولوجيا الحيوية.

محور المشاريع
مشروع الدليل التدريبي المتعلق باستخدامات المياه والمحافظة عليها
تم إعداد دليل تدريبي خاص باملحافظة عىل املياه يف املناطق واملحافظات التي تعاين من شح يف مصادر املياه ،وقد تم عقد
اجتامعات تحضريية عدة للجنة املرشفة عىل إنجاز الدليل بالتعاون بني اللجنة الوطنية األردنية ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ومكتب
اليونسكو /عامن ووزارة املياه والري ،ووزارة البيئة .وبعد االنتهاء من إنجاز الدليل تم عقد ورشتي عمل ملعلمي ومرشيف العلوم
يف محافظتي املفرق والرمثا؛ لتدريبهم عىل استخدام الدليل ،ومن ثم نقل أثر التدريب إىل زمالئهم يف مدارسهم .عل ًام بأنه تم
عقد الورشة األوىل يف محافظة املفرق مبشاركة ( )30معل ًام ومعلمة خالل الفرتة مـن 2012/12/29-28م ،والثانية يف محافظة
الرمثا مبشاركة ( )30معل ًام ومعلمة خالل الفرتة من 2012/12/3-2م.
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محور اللجان المتخصصة
اللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية
شارك األردن يف اجتامع اللجنة الدولية الحكومية للرتبية البدنية يف ضوء فوزه بعضوية اللجنة الدولية الحكومية للرتبية
البدنية والرياضية ،والذي عقد يف لوزان سويرسا خالل الفرتة من 2012/4/19-17م ،ومن الجدير بالذكر أ ّنه م َّثل األردن ك ًال من:
األستاذ الدكتور عمر الهنداوي من الجامعة الهاشمية ،والدكتور حران الرحامنه من الجامعة األردنية .وحظي األردن مبنصب نائب
الرئيس للدول العربية ،وسيشاركان يف االجتامعات التي ستتناول تطور األردن عىل مستوى الرتبية الرياضية من حيث تأهيل
معلمي الرتبية الرياضية والبدنية ،وزيادة عدد حصص الرتبية الرياضية ضمن املنهاج املدريس.

اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة
مشاركة رئيس اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة يف اجتامعات اللجنة الدولية الحكومية ألخالقيات البيولوجيا يف
ضوء فوز األردن بعضوية اللجنة ،فقد تم عقد االجتامع السنوي للجنة الحكومية الدولية ألخالقيات البيولوجيا يف مقر منظمة
اليونسكو يف باريس خالل الفرتة 2012/9/14-13م مبشاركة وفد من األردن يضم معايل األستاذ الدكتور محمد حمدان /رئيس
اللجنة الوطنية األردنية ألخالقيات العلوم والتقانة ،واألستاذة الدكتورة هالة الحوراين /نائب رئيس الجامعة األردنية ،وتم انتخاب
األردن نائباً لرئيس مكتب اللجنة.
إقرار اسرتاتيجية عمل اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة وتعليامتها ،ويتم حالياً العمل عىل تنفيذ بنود خطة
اللجنة للعام 2012م ،واستكامل اجراءات نرشها يف الجريدة الرسمية.

اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة
عقد أربعة اجتامعات للجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة األول بتاريخ2012/1/16م ،والثاين 2012/3/27م،
والثالث 2012/6/13م ،والرابع 2012/7/17م .وملخص توصيات هذه االجتامعات :إقرار اسرتاتيجية عمل اللجنة2015/2012م،
وتعليامت اللجنة وخطة عملها لعام 2012م ،وتشكيل لجنة فنية الستقطاب الدعم من القطاع الخاص ،وعقد ورشة توعوية
ملعلمي ومرشيف العلوم حول مفاهيم وأخالقيات العلوم والتقانة ،وتفعيل عمل اللجان املصغرة املنبثقة عن اللجنة خاصة اللجنة
الخاصة املكلفة بوضع اسرتاتيجية اللجنة لألعوام 2015/2012م ،حيث تم إقرارها واملوافقة عليها ليتم طباعتها وتوزيعها عىل
املهتمني مبوضوعات اللجنة ،كام قام أعضاء اللجنة املصغرة املعنية باستقطاب دعم مادي لتنفيذ أنشطة اللجنة بالتواصل مع
مؤسسات القطاع الخاص ،وقد أبدت هذه املؤسسات اهتامماً بأنشطة اللجنة وقدمت دع ًام مادياً لها.
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قطـــاع العلوم
اللجنة الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي
حضور السيدة بيان النسور /رئيس قسم قطاع العلوم من اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم -عضو اللجنة
الوطنية للربنامج الهيدرولوجي الدويل اجتامعات اللجنة ،ومناقشة واقع املياه يف األردن وأبرز التحديات يف هذا الجانب،
واملشاركة يف الفعاليات التي تعقدها اللجنة بالتعاون مع مكتب اليونسكو /عامن.
وقد تشكلت هذه اللجنة عام 1993م ،برئاسة معايل وزير املياه والري وعضوية عدد من الجامعات األردنية واملؤسسات
ذات العالقة بهدف التعريف بأنشطة هذا الربنامج وتقديم املشورة حول الخطط متوسطة األجل الخاصة به وإعداد وتنفيذ
مشاريع تتعلق باملياه وكان من أبرزها مرشوع التكيف مع التغري املناخي من أجل الحفاظ عىل املكتسبات التي حققها األردن
ألهداف التنمية األلفية ( ،)MDGحيث تم تنفيذ ثالث دراسات بحثية من قبل أعضاء اللجنة خالل السنتني املاضيتني ،باإلضافة
إىل املشاركة يف الدورات التدريبية وورش العمل املتخصصة التي تعقد عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل.

محور كراسي اليونسكو
إنشاء كرسي اليونسكو ألخالقيات العلوم والتقانة في الجامعة الهاشمية
الحصول عىل املوافقة املبدئية من منظمة اليونسكو
عىل إنشاء كريس اليونسكو ألخالقيات العلوم والتقانة يف
الجامعة الهاشمية ،وقد تم إرسال املرشوع املقرتح ،ويتم حالياً
دراسته وتقييمه متهيداً لتوقيع االتفاقية النهائية بخصوصه ما
بني اليونسكو وإدارة الجامعة الهاشمية.

اجتماعات كراسي اليونسكو
عقد اجتامعني ألساتذة كرايس اليونسكو الجامعية األول بتاريخ2012/6/11م ،والثاين بتاريخ 2012/7/11م ،وذلك لتسليط
الضوء عىل التحديات التي تواجههم وتح ّد من قدرتهم عىل تحقيق األهداف املنشودة من إنشاء الكرايس .ومن أبرز التوصيات:
تقديم دعم مادي لكرايس اليونسكو الجامعية ،وتوفري التسهيالت املادية ،والحصول عىل دعم من صندوق دعم البحث العلمي
التابع لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف حال قدم األساتذة املسؤولون عن الكرايس مقرتحات ومرشوعات.
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قطاع الثقافة واالتصال
مجاالت العمل الرئيسة مع املنظمات الثالث
اليونسكو

•حامية الرتاث املادي وغري املادي وصونه وإدارته.
•تعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف والحوار بني الثقافات بغية تعزيز ثقافة السالم.
•تعزيز حرية التعبري واالنتفاع باملعلومات.
•بناء القدرات يف مجال تعميم االنتفاع باملعلومات واملعارف.

اإليسيسكو

يف.
•تعزيز بناء الذات الثقافية اإلسالمية يفإطار مفهوم التنوع الثقا 
يف.
•مواصلة تعزيز الحوار بني الثقافات والحضارات وإبراز مظاهر التنوع الثقا 
•دعم جهود الدول األعضاء لبناء مجتمع املعلومات واالتصال.
يف.
•إشاعة ثقافة التنمية املستدامة لخدمة املجتمع وتشجيع اإلبداع الثقا 

األلكسو

•إبراز عوامل وحدة الثقافة العربية ودعم العمل الثقايف العريب املشرتك من خالل مؤسساته القومية.
•التعريف بالثقافة العربية اإلسالمية وإبراز جوانبها املضيئة والتصدي العلمي ملحاوالت النيل منها.
•املشاركة يف صياغة املعايري الرضورية لبناء مجتمع املعرفة عىل امتداد الوطن العريب.
•العناية باإلبداع العريب وتشجيع املبدعني.
•تيسري استخدام تقانات االتصال واملعلومات لألغراض التعليمية والثقافية والعلمية واالرتقاء بخدمات التوثيق.
•تقليص فجوة الثقافة الرقمية بني أقطار الوطن العريب ودول العامل املتقدم.
•معالجة املعلومات تقنيا وإتاحتها لكافة رشائح املجتمع العريب ودول العامل .
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قطـــاع الثقافة واالتصال
محور المؤتمرات والندوات واالجتماعات وورش العمل

اجتماع لجنة خبراء اإليسيسكو اآلثاريين المكلفين بإعداد تقارير قانونية حول االنتهاكات
اإلسرائيلية الجديدة في محيط المسجد األقصى
عقدت منظمة اإليسيسكو بالتعاون مع دائرة اآلثار العامة واللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم االجتامع
الخامس للجنة الخرباء اآلثاريني املكلفة بإعداد التقارير الفنية والقانونية لنقض رشعية االعتداءات اإلرسائيلية يف مدينة القدس
الرشيف مبقر دائرة اآلثار العامة خالل الفرتة من 2012/3/5-4م ،والذي خصص لدراسة التقرير الفني املوثق الذي أعده
أعضاء اللجنة حول االنتهاكات اإلرسائيلية الجديدة يف مدينة القدس الرشيف ،وقد تم توثيق املحاوالت اإلرسائيلية جميعها
لتهويد مدينة القدس الرشيف ومعاملها التاريخية العربية واإلسالمية يف التقارير ،والتي سيتم رفعها إىل الهيئات الدولية ذات
االختصاص؛ من أجل توحيد الجهود العربية واإلسالمية للعمل عىل إجهاض املرشوع اإلرسائييل الرامي إىل تهويد مدينة القدس
الرشيف ،ومطالبة املجتمع الدويل واملؤسسات الدولية ذات االختصاص باتخاذ ما يلزم من اإلجراءات العملية للضغط؛ لوقف
هذه االنتهاكات وإلرجاع الوضع إىل ما كان عليه قبل احتالل القدس عام 1967م.
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ندوة وورشة عمل تدريبية حول «التوعية بالتراث الوطني والعالمي الثقافي والطبيعــي»
عقدت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب اليونسكو يف عامن ندوة وورشة عمل
تدريبية للتوعية بالرتاث الوطني والعاملي الثقايف والطبيعي ،حيث عقدت يف نادي املعلمني /عامن خالل الفرتة من-27
2012/5/28م برعاية معايل وزير الرتبية والتعليم /رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،ومبشاركة ممثلني
عن املؤسسات الوطنية املعنية بالرتاث ،أهمها وزارة الثقافة ،ووزارة السياحة واآلثار(هيئة تنشيط السياحة) ،ووزارة األوقاف
والشؤون واملقدسات اإلسالمية ،والجامعة الهاشمية (مركز امللكة رانيا للسياحة والرتاث) ،والصندوق األردين الهاشمي للتنمية
البرشية (معهد امللكة زين الرشف التنموي) ،ووزارة الرتبية والتعليم.
وقد تم تحديد الفئة املستهدفة بالتنسيق مع املديريات واملدارس املنتسبة لليونسكو إلقليم الوسط يف وزارة الرتبية
والتعليم ،حيث شارك خمسة وأربعون متدرباً بني مرشف إداري ومعلم ،وقام تسعة من الخرباء املحليني بإلقاء محارضات
وتقديم تدريب عىل مدى يومني.
وهدفتا إىل :املحافظة عىل الرتاث الوطني األردين خاصة الرتاث الثقايف والطبيعي ،وذلك من خالل:
-1زيادة الوعي بالرتاث الوطني األردين املادي وغري املادي والتنوع الثقايف.
-2تزويد املرشفني واملعلمني باملعلومات املطلوبة عن املؤسسات األردنية املتخصصة؛ لتضمني الرتاث وتعليمه يف املدارس
ضمن األنشطة الالصف ّية.
-3تقوية القدرات يف املدارس عىل تضمني فعاليات الرتاث الوطني يف النشاطات املدرسية.
واشتملت ورشة العمل عىل أساليب متعددة لتحقيق الهدف املرجو منها ،فاشتملت يف اليوم األول عىل محارضات
نظرية للخرباء ،وقد تبعها نقاشات ومداخالت وأسئلة مستفيضة من املشاركني .أما يف اليوم الثاين فتم تقديم محارضات نظرية
وتطبيقية ،وتم كذلك استقصاء نتاجات للمحارضات النظرية ،وأخذ تغذية راجعة من املشاركني ،وإعداد التوصيات النهائية حيث
تم الخروج بالتوصيات من مقرتحات املشاركني.

مشروع المؤشرات التربوية لتكنولوجيا االتصال والمعلومات في الدول العربية
يهدف هذا املرشوع الريادي إىل التعريف مبرشوع املؤرشات الرتبوية لتكنولوجيا االتصال واملعلومات ،وكيفية بناء القدرات
وتقوية اإلمكانات املحلية يف املؤرشات الرتبوية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الدول العربية .ولقياس مدى تأثري تطبيقات
تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف العملية الرتبوية .فاملرشوع سيكون مبثابة منوذج لتطوير القدرات اإلحصائية املحلية يف مجال
التعداد اإلحصايئ للتعليم يف الدول العربية (األردن ،مرص ،عامن ،فلسطني ،قطر ،السعودية ،اإلمارات العربية املتحدة) ،وستعمم
مخرجاته عىل املغرب والجزائر وتونس والبحرين والكويت ،وسيطبق من خالل سبع مراحل ،حيث تم االنتهاء من املراحل الثالث
األوىل والتي بدأت بعمل اجتامع لتطوير السياسات الرتبوية يف مكتب يونسكو /عامن .وبنا ًء عىل مخرجات اللقاء؛ عمل خرباء
املركز اإلحصايئ لليونسكو عىل مسح الحتياجات الدول املشاركة ،وتم االتفاق عىل قيام خرباء من املركز املذكور بزيارات للدول
املعنية باملرشوع لجمع البيانات.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة خالدة شتات /مدير التعليم اإللكرتوين يف مركز امللكة رانيا لتكنولوجيا التعليم ،هي ضابط
االرتباط للمرشوع املذكور ،حيث التقت يف عامن بالدكتور محمد راغب خبري مركز اليونسكو اإلحصايئ لالطالع عىل سري العمل
باملرشوع.
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قطـــاع الثقافة واالتصال
محور التراث الثقافي
تشكيل لجنة اإلعداد لتسجيل موقع عماد السيد المسيح -عليه السالم-
على قائمة التراث العالمي

بهدف تسجيل موقع عامد السيد املسيح -عليه السالم -عىل قامئة الرتاث العاملي ،تشكلت لجنة إلعداد ملف الرتشيح
بإرشاف هيئة موقع املغطس ،والتي يرأسها صاحب السمو املليك األمري غازي بن محمد ،حيث تم عقد اجتامعات عدة بهذا
الخصوص للجنة املشكلة ،وتم عقد اجتامع لألطراف جميعها ذات العالقة يف املوقع بتاريخ 2012/3/8م ،كام قدمت السيدة
مديرة الربامج واملشاريع يف اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم عرضاً تقدميياً ،مندوبة عن اآلنسة أمني رس اللجنة
الوطنية األردنية ،والتي تم تكليفها بإعداد محور التوعية حسب ما هو مدرج يف تعليامت اتفاقية الرتاث العاملي.

ورشة عمل دولية حول صون موقع ُقصير عمرة وإدارته
شارك السيد رئيس قسم قطاع الثقافة واالتصال يف ورشة عمل دولية حول صون موقع ُقصري عمرة وإدارته ،خالل الفرتة
من 2012/3/15-14م ،يف مكتب اليونسكو يف عامن ،حيث كانت فعاليات اليوم األول قيام عدد من املعنيني بالرتاث بزيارة
ميدانية ملوقع ُقصري عمرة وبحضور سمو األمرية دانا فراس ومعايل وزير السياحة واآلثار؛ لالطالع عىل سري العمل املتعلق برتميم
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املوقع وصيانته ،الذي قام به فريق من الخرباء اإليطاليني واألردنيني .ويف اليوم الثاين تم التوقيع عىل اتفاقية بني الحكومة األردنية
والسفارة اإليطالية يف مبنى دائرة اآلثار العامة؛ الستكامل مراحل ُأطر ترميم ُقصري عمرة وصونه ،وقد وقعها معايل وزير السياحة
واآلثار وسعادة السفري اإليطايل يف األردن.

متابعة وحضور توقيع اتفاقية لحماية سيق البترا
وقعت يف وزارة السياحة واآلثار بتاريخ 2012/3/20م اتفاقية تعاون مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
(اليونسكو)؛ لتنفيذ مرشوع “استقرار منحدرات السيق تقنيات الرصد املستدامة ،لتقييم عدم استقرار املنحدرات يف سيق البرتا”
بتمويل من الحكومة اإليطالية.

ويذكر أن قيمة املرشوع تقدر مبليون دوالر أمرييك ،وسينفذ عىل مدار سنتني ونصف السنة كون مدينة البرتا تواجه
مخاطر طبيعية وجيولوجية متنوعة ،ويهدف املرشوع إىل رصد املناطق غري املستقرة واملنحدرات الخطرة يف السيق وتحديدها،
حيث تجري مراقبة االنحدارات ورصدها عىل املدى الطويل وتعزيز مناطق مختارة.
ووقع االتفاقية كل من معايل وزير السياحة واآلثار نايف الفايز ومديرة مكتب اليونسكو يف عامن الدكتورة آنا باوليني
بحضور السفري اإليطايل فرانشيسكو فرانزوين وأمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم وممثلني عن عدد من
املؤسسات األردنية املعنية.

46

قطـــاع الثقافة واالتصال
تشكيل لجنة مصغرة القتراح آلية إلدارة التراث الثقافي األردني المادي وغير المادي
رس اللجنة الوطنية
قرر معايل وزير الرتبية والتعليم بتاريخ 2012 /1/18م تشكيل لجنة مصغرة برئاسة السيدة أمني ّ
األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،وعضوية عدد من ممثيل الوزارات املعنيني بالرتاث الثقايف؛ القرتاح آلية إلدارة الرتاث الثقايف
األردين املادي وغري املادي.
وتم عقد عدد من االجتامعات إلعداد مسودة تقرير لتحليل الوضع الحايل للرتاث الوطني مع اإلشارة فيه إىل االتفاقيات
والقوانني الوطنية والدولية ،وإىل وضع مربرات لتوحيد الجهود الوطنية الرسمية وغري الرسمية املعنية بالرتاث ،وبيان األهداف
والنتاجات املرجوة مع تحديد نقاط القوة والضعف للوضع الحايل للرتاث.
ويف هذا اإلطار تم إعداد التقرير املذكور ،وقامت السيدة أمني رس اللجنة الوطنية لليونسكو بعرضه خالل اجتامع عقد
بتاريخ 2012/7/11م ،برئاسة سمو األمرية دانا فراس ،وبحضور معايل وزير الرتبية والتعليم ،ومعايل وزير السياحة واآلثار ،ومعايل
وزير الثقافة ،وعدد من املعنيني بالرتاث .وخالل االجتامع تم مناقشة آلية إدارة الرتاث الثقايف األردين املادي وغري املادي ،وأشارت
سموها إىل أهمية االستمرار يف تنسيق الجهود وتوحيدها بني كافة الوزارات والجهات املعنية؛ بهدف تعزيز بناء القدرات من
أجل صون الرتاث الوطني وحاميته ،كام تم االتفاق عىل تشكيل لجنة إلعداد مسودة نظام للجنة امللكية لحامية الرتاث.
وقد تم تشكيل لجنة قانونية لهذه الغاية وعقدت اجتامعات عدة من أجل إعداد مسودة النظام للجنة امللكية املقرتحة
لحامية الرتاث ،وقامت اللجنة القانونية بإعداد الرؤية والرسالة واألهداف لنظام اللجنة امللكية املذكورة إضافة إىل املواد القانونية
بهذا الخصوص .وتم دراسة مسودة نظام اللجنة املذكورة؛ متهيداً العتامده يف اجتامع بحضور أصحاب القرار؛ ليصار إىل رفعه
لرئاسة الوزراء للسري باإلجراءات الرسمية.
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محور المشاريع
مشروع «بناء القدرات في مجال جرد التراث الثقافي غير المادي وصونه في محافظة مأدبا»

بدأ املرشوع بتاريخ 2012/6/19م وينتهي بتاريخ 2012/12/20م .وكان مصدر التمويل :االتحاد األورويب واليونسكو،
وتبلغ قيمة متويل املرشوع 174080( :دوالراً أمريكياً) مئة وأربعة وسبعون ألفا ،ومثانون دوالراً أمريكياً.
الخلفية واملحتوى :قامت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بتنفيذ املرحلة األوىل من مرشوع تطبيق اتفاقية
الرتاث الثقايف غري املادي (ميدلر) ،حيث عملت عىل إعداد تقييم وطني لحالة صون الرتاث الثقايف غري املادي يف األردن .واشرتك
يف تنفيذ مرشوع ميدلر (املرحلة األوىل) إضافة لألردن كل من :مرص وسوريا ولبنان ،ومتت املرحلة الثانية للمرشوع خالل ورشة
عمل عقدت يف كانون أول 2010م يف مرص؛ لتقييم التقارير الوطنية املعدّة حول القدرات الوطنية ،وتم اقرتاح مرشوعات وطنية
يف مجال صون الرتاث الثقايف غري املادي.
أما املرحلة الثالثة من املرشوع والذي تنفذه اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة الثقافة
واليونسكو واالتحاد األورويب .ويهدف إىل بناء القدرات ومتكني املجتمع املحيل من الجرد العلمي للرتاث ،وتحديد العنارص
املهددة بالخطر والعنارص التي تحتاج إىل صون عاجل ،باإلضافة إىل تدريب باحثني من املجتمع املحيل؛ ليكونوا قادرين عىل نرش
الوعي بالرتاث الثقايف غري املادي واملشاركة يف عمليات الصون يف املستقبل.
اختري مرشوع الجرد للمرحلة الثالثة يف اململكة األردنية الهاشمية؛ للتأسيس قوائم حرص وطنية يف هذا املجال ،وذلك
ألهم ّية وجود هذه القوائم مبا ينسجم مع اتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي 2003م ،والتي صادق عليها األردن للعام 2006م ،وقد
تم اختيار محافظة مأدبا لقربها من العاصمة ومتثيلها للتنوع يف املجتمع األردين والزحف العمراين الذي يتجه صوبها ويهدد الكثري
ّ
من العنارص املتعلقة بالحياة الشعبية فيها ،وسيكون الباحثون من أبناء منطقة مأدبا أنفسهم لضامن استمرارية أثر املرشوع يف
املجتمعاتاملحلية.
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ينقسم العمل يف هذا املرشوع إىل قسمني :التدريب ،والبحث امليداين ،حيث تم تدريب الباحثني يف ورشة عام مدتها
ّ
عرشة أيام ،خمسة منها :يف التدريب النظري ،وأربعة منها :يف التدريب امليداين ،ويوم لتقييم التدريب .وقد ترأست السيدة أمني
رس اللجنة الوطنية لليونسكو /مندوبة معايل وزير الرتبية والتعليم -رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو أعامل املؤمتر الصحفي األول
حول انطالق املرشوع وأعامل الورشة التدريبية املذكورة.
القسم اآلخر من املرشوع :هو البحث امليداين الذي استمر لثالثة أشهر ،فقد قام الباحثون بالتعاون مع املجتمع املحيل
بجرد الرتاث الثقايف غري املادي يف محافظة مأدبا من خالل تعبئة استبانات ،وتم عقد ورشة عمل يف عامن خالل الفرتة من
2012/10/11-7م؛ للتدريب عىل ترشيح ملفات للرتاث الثقايف غري املادي؛ متهيداً إلعداد ملف لرتشيح أحد عنارص الرتاث األردين
ورفعه للرتشيح عىل قامئة الرتاث العاملي ،ثم قام املرشفون عىل املرشوع بتقييم املادة املجموعة وإدخالها يف قاعدة البيانات
املعدّة لهذه الغاية.

مؤتمر صحفي ختامي للمشروع

برعاية سمو األمرية دانا فراس ،عُ قد مؤمتر صحفي ختامي للمرشوع ،حيث أكدت سموها يف كلمتها عىل أهمية تضافر
الجهود بني مختلف القطاعات للحفاظ عىل الرتاث الثقايف من خالل بناء القدرات ومتكني املجتمع املحيل من الجرد العلمي
للرتاث ،وشددت سموها عىل أهمية البحث والتوثيق والصون للرتاث الثقايف غري املادي مبوجب أسس علمية ومبا ينسجم مع
اتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي 2003م ،والتي صادقت عليها األردن عام 2006م ،وقدمت السيدة انتصار القهيوي /أمني رس
اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم عرضاً تقدميياً ً للمرشوع واملراحل التي مر بها ومخرجاته مستعرض ًة فوائده
وأهميته ،وتناولت كذلك آلية العمل يف املرشوع والتي تضمنت :التدريب والبحث امليداين ،مشري ًة إىل أنه قد تم تدريب عدد
من الباحثني من املجتمع املحيل يف محافظة مأدبا .وافتتحت سمو األمرية معرضاً للصور جسدت من خالله عنارص الرتاث الثقايف
غري املادي يف مأدبا يف ما تم عرض فيلم وثائقي بهذا الخصوص.
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اجتماع تقييمي لمشروع بناء القدرات في مجال جرد التراث الثقافي غير المادي وصونه والذي
عقد في بيت ثقافات العالم في باريس

شارك وفد أردين يف اجتامع تقييمي ملرشوع بناء القدرات يف مجال جرد الرتاث الثقايف غري املادي وصونه والذي عقد يف
بيت ثقافات العامل يف باريس خالل الفرتة من  .2012/12/19-16وقد ضم الوفد من اللجنة الوطنية السيدة انتصار القهيوي/
أمني رس اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم ،والسيد نارص سدر /رئيس قسم الثقافة واالتصال ،وخبري التدريب الدكتور هاين
هياجنه ،والدكتور حكمت النوايسة /مدير مديرية الرتاث يف وزارة الثقافة ،واملخرج السيد محمد الضمور ،واملصور السيد إسحق
ياسني ،وعازف الربابة الشاعر محمد الشعراء ،وحريف الرسم بالرمل السيد حسام التلويل.
كام قدمت السيدة سيسيل دوفيل /مديرة قسم الرتاث الثقايف غري املادي يف منظمة اليونسكو رشحاً مفص ًال عن مرشوع
بناء القدرات يف مجال الرتاث الثقايف غري املادي .وقدم أمناء رس اللجان الوطنية يف كل من :األردن ومرص ولبنان عرضاً تقدميياً
عن سري العمل يف املرشوع وعن نتائجه ،وكذا قدمت السيدة انتصار القهيوي /مدير عام تنفيذ املرشوع عرضاً مفص ًال عن سري
العمل واملراحل التي مر بها تنفيذ املرشوع ،إضافة إىل رشح لورشات العمل التدريبية والعمل امليداين يف محافظة مأدبا ونتائج
املرشوع .أما الجانب املرصي فركز عىل الرتاث الثقايف يف محافظة دمياط ،يف ما ركز الجانب اللبناين عىل الزجل اللبناين وتوثيقه.
أقيمت أمسية يف مقر اليونسكو لالحتفال بأربعة أعوام من التعاون وتبادل الخربات واملهارات .وقد تم توزيع كتاب
بعنوان« :رؤية أخرى للرتاث املتوسطي الحي» ،وعرض الفلم الوثائقي عن الرتاث الثقايف غري املادي يف الدول الرشيكة األردن
ومرص ولبنان ،كام عزف الشاعر محمد الشعراء أمام الجمهور عىل الربابة .وقام املشاركون من الجانب اللبناين بالزجل أمام
الحضور.
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قطاع العالقات والتعاون
مجاالت العمل الرئيسة مع املنظمات الثالث
•تفعيل املشاركة األردنية يف املؤمترات العامة واملجلس التنفيذية واجتامعات أمناء اللجان للمنظامت الثالث.
•تعزيز الرشاكات مع املؤسسات الرسمية ومؤسسات املجتمع املدين.
•تعزيز العالقات مع املنظامت الثالث (األلكسو ،واإليسيسكو ،واليونسكو) واللجان الوطنية لليونسكو .
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قطـــاع العالقات والتعاون
محور تفعيل المشاركة األردنية في المؤتمرات العامة
والمجالس التنفيذية واجتماعات أمناء اللجان للمنظمات
الثالث
اجتماعات المجموعة العربية لدى اليونسكو
شارك املستشار الثقايف نائب املندوب األردين الدائم لدى اليونسكو يف اجتامعات املجموعة العربية اآلتية:
االجتماع األول الذي عقد يف باريس بتاريخ 2012/1/30م ،حيث تم خالله اعتامد إعادة تشكيل املجموعة العربية
لعام 2012م ،برئاسة اململكة املغربية وثالث لجان؛ لجنة القدس برئاسة فلسطني ،وعضوية األردن ،باإلضافة إىل ثالث دول
عربية ،ولجنة تنمية خطة الثقافة العربية ،ولجنة الرتشيحات بعضوية جميع الدول العربية ،ومندوب الجامعة العربية
لدى اليونسكو مقرراً ،وأبرز ما جاء يف االجتامع :تقديم طلب إلدراج كنيسة بيت لحم عىل قامئة الرتاث العاملي ،ومتت
املصادقة عىل االتفاقيات الخاصة بالثقافة ( ،2003 ،2001 ،1972و ،)2005وأكدت املجموعة العربية أنها بصدد إنجاز
قاعدة معلومات الختيار أعضاء مجلس إدارة والذي سيجري تجديده النصفي طبقاً للقواعد التي اعتمدها املؤمتر العام،
ورضورة تقديم الرتشيحات للدول املانحة ،ومتت إضافة الجامعة العربية واملنظمة العربية (األلكسو) إىل لجنة تنمية خطة
الثقافة العربية كأعضاء.
االجتماع الثاني الذي عقد يف باريس بتاريخ 2012/4/11م ،حيث كانت من أبرز قراراته عىل النحو اآليت :صدور قرار
إدانة واستنكار حول األوضاع يف سوريا دون اتخاذ إجراءات حادة يف محاولة من أعضاء املجموعة لصنع توازن يف القرار،
مطالبني السيدة مدير عام اليونسكو تقديم تقرير مفصل حول األوضاع يف سوريا للدورة القادمة للمجلس التنفيذي ،كام
تم دحض اإلشاعات املزعجة بني بعض الدول العربية ملرشوع قرار مل يتم تقدميه أص ًال ،أال وهو إقصاء سوريا وطردها من
املنظمة ،األمر الذي تدعو إليه كل من :أمريكا وإرسائيل ،كذلك تم التطرق إىل األزمة املالية التي تتعرض لها اليونسكو
حيث إنها مل تأخذ الحيز الكايف وتم تهميشها ،وأن هنالك مبالغة من بعض األعضاء يف تشخيص هذه األزمة دون مربرات
مقنعة ،كون املنظمة قد تلقت واردات طوعية لحساب صندوق الطوارئ يف اليونسكو ،واإلشارة إىل أن معدل متثيل
املجموعة العربية مرتفع نسبياً يف لجنة الرتاث ،وأن هنالك مواقع عدة مطروحة للتسجيل؛ مام دعا نائب رئيس املجموعة
العربية إىل تغيري آلية الرتشيح لعضوية لجنة الرتاث العاملي باالستناد إىل مبدأ الحصة ،أي :التمثيل النسبي للمجموعات
الجغرافية لضامن متثيل لكل املجموعات ولو بعضو واحد ،واإلشارة إىل أن إدراج مواقع جديدة عىل قامئة الرتاث العاملي
هي من اختصاص لجنة الرتاث العاملي التي ستعقد خالل شهري حزيران ومتوز 2012م ،والتأكيد عىل أهمية هذا املوضوع
ورضورة مواصلة مناقشته يف االجتامع القادم ،وقد تم التطرق إىل ورقة ثقافة السالم التي طرحتها مدير عام اليونسكو
خاصة ،وأن الدول جميعها محتاجة إىل «ثقافة السالم» وباألخص الدول النامية واألقل فقراً ومنواً ،وخلصت املجموعة
إىل رضورة التواصل مع املجموعات األخرى ملعرفة رأيها ومقرتحاتها حول هذه الورقة؛ من أجل عرضها يف ما بعد عىل
املجلس التنفيذي ،ومتت اإلشارة إىل عدم وضوح برامج املجموعة العربية مقارنة باملجموعات األخرى ،والتأكيد عىل
رضورة إيجاد أفكار وبلورة برامج محددة وفعلية ،كون املجموعة العربية متتلك اآلليات واملؤسسات التي متكنها من
تطوير عملها ووضع اسرتاتيجية لتحديد برنامج عمل فعال ،مع اقرتاح اعتامد خطة برنامج تنمية الثقافة العربية لطرح
النشاطات الثقافية واختيار تاريخ محدد يف السنة لجعله يوماً للثقافة العربية عىل الرغم من بعض االنتقادات حول
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برنامج أرابيا كونه من برامج اليونسكو وميزانية املجموعة العربية ال تسمح بتحمل أنشطة هذه الخطة .وجاء االجتامع
األخري لريكز عىل رضورة تشكيل فريق عمل لتفعيل خطة تنمية الثقافة العربية مع رضورة التنسيق بني املجموعة العربية
ومنظمة اليونسكو ومعهد العامل العريب يف باريس ومجموعة السفراء العرب؛ لتعزيز النشاطات الثقافية العربية املشرتكة،
والتأكيد عىل رضورة التنسيق العريب لتحديد املعايري الختيار املرشحني العرب للمناصب الشاغرة يف املنظمة ،مع األخذ
بعني االعتبار العنارص اآلتية :التوزيع الجغرايف ،وحجم متثيل الدولة يف اللجان ،والتسلسل الزمني للمراسالت ،وكفاءة
املرشح ،مع التأكيد عىل دور الجامعة العربية ورئاسة املجموعة العربية يف الحسم ،وأخذ القرار ،وإفراز مرشح لتقدميه
إىل اليونسكو .وطالبت بعض الدول العربية األعضاء بتقديم تقارير من طرف املرشحني حول االجتامعات التي يشاركون
فيها كونهم ممثلني عن املجموعة العربية.
االجتماع الثالث الذي عقد يف باريس بتاريخ 2012/5/10م ،وأبرز ما جاء فيه ما يأيت:
تأكيد مندوب فلسطني عىل عزم بالده تقديم ملف مدينة بيت لحم ومهد املسيح ،لتسجيله عىل قامئة الرتاث
العاملي كموقع فلسطيني ،وتأكيد مندوبة املغرب رغبة بالدها كذلك تسجيل مدينة الرباط عىل الئحة الرتاث العاملي
واملطالبة بدعم من املجموعة العربية .وتم تقديم ملخص عن االجتامع األول للجنة تنمية الثقافة العربية الذي عقد يف
2012/5/3م ،وكان أبرز محاوره اآليت :الوضع املايل ،وتفعيل خطة أرابيا ،وتشكيل لجنة مصغرة مهامها وضع ميثاق لعمل
اللجنة االستشارية وأهدافها ومتويلها ،وتشكيل فريق يوكل إليه مهام وضع الخطط والربامج للسنوات الثالث القادمة،
والتنسيق مع أمانة اليونسكو ،واالتفاق عىل إقامة احتفال باليوم العاملي للغة العربية يوم 2012/12/18م .وجاء العرض
الذي قدمه مساعد السيدة مدير عام منظمة اليونسكو لقطاع الثقافة حول عمل قطاع الثقافة باليونسكو والربامج الخاصة
باملنطقة العربية ،موضحاً األزمة املالية التي متر بها اليونسكو وتأثريها عىل تحقيق أهداف القطاع التي انخفضت ميزانيتها
بنسبة  ،%75األمر الذي حال دون تنفيذ الربامج من امليزانية العادية واعتامد التمويل من موارد خارج امليزانية التي تقدر
بـ 13مليون دوالر ،مبيناً أن ما نسبه  4/3األنشطة العربية بقيت حيز التنفيذ ،وتم تعزيز القدرات وإنشاء ثالثة مراكز
من الفئة الثانية يف الوطن العريب وهي :مركز البحرين للرتاث العاملي ،ومركز الدوحة للفن املعارص ،ومركز األردن لدور
النساء يف مجال الفن ،مؤكداً عىل تفعيلها وتعزيزها .وأوضح أن عدد املناصب املمنوحة للدول العربية ما زال ناقصاً جراء
األزمة املالية ،حيث تعذر استبدال املتقاعدين املغادرين لوظائفهم باملنظمة ،مضيفاً إىل أن القطاع الثقايف يضم ()5
موظفني عرباً ،فض ًال عن املوظفني العرب يف مكاتب اليونسكو اإلقليمية يف املنطقة العربية .أما موقع اللغة العربية يف قطاع
الثقافة باليونسكو فال زال متأثراً باألزمة املالية التي حدّت من تفعيله ،مشرياً إىل الدعم الوحيد املقدم من اململكة العربية
السعودية ،الذي بفضله متت ترجمة  %40من منشورات قطاع الثقافة إىل اللغة العربية ،أما بالنسبة إىل املواقع العربية
املسجلة عىل الئحة الرتاث العاملي ،أوضح أن املنطقة العربية حظيت بتسجيل ( )70موقعاً من أصل ( )937موقعاً مسج ًال
عىل القامئة ،وهي نسبة توازي نسبة املواقع املسجلة يف أمريكا الالتينية وآسيا ،مضيفاً إىل أن عدد هذه املواقع املسجلة ال
تعكس طبعاً مكانة الرتاث العريب يف العامل وقيمته ،مذكراً باملواقع األربعة التي سجلت من الوطن العريب السنة املاضية:
األردن ،والسودان ،وسوريا ،واإلمارات العربية املتحدة.
االجتماع الرابع الذي عقد يف باريس بتاريخ 2012/6/22م ،حيث كان أبرز ما تم مناقشتة موضوع االحتفاء باليوم
العاملي للغة العربية عىل أن يحدد بتاريخ  12/18من كل عام إلدراجه عىل جدول أعامل املجلس التنفيذي ملنظمة
اليونسكو وعرضه يف اجتامع املجموعة العربية ضمن إطار خطة تنمية الثقافة العربية (أربيا) كمبادرة من املنظمة
العربية ،ومناقشه خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب يف ما يخص برامج األلكسو يف ميادين الرتبية ،وتأسيس الجائزة
الكربى للرتاث بقيمة ( 5.000دوالر) ضمن ميزانية املنظمة العربية مع استعراض نتائج االجتامع السابع للجنة الخرباء
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العرب يف الرتاث الثقايف والطبيعي يف املنظمة العربية الذي تم التطرق فيه مللفات الدورة ( )36للجنة الرتاث العاملي،
ّ
املعرضة للخطر ،ومنها :مدينة القدس وأسوارها (باب املغاربة والبلدة القدمية/
والتأكيد عىل ملف املواقع الخمسة
فلسطني) ،وكذلك التأكيد عىل التنسيق العريب يف ما يخص قامئة املواقع العربية املسجلة وعددها ( )11موقعاً التي أورد
مركز الرتاث العاملي ملحوظات بشأن صونها ،وكذلك الحال بالنسبة إىل امللفات املقرتح تسجيلها ،ومناقشة ما تم خالل
االجتامع األول للجنة التوجيهية لربامج التعليم للجميع ،ونتائج املائدة املستديرة حول املستقبل والتحديات التي تواجه
اليونسكو خالل الدورة ( )190للمجلس التنفيذي.
االجتماع الخامس الذي عقد يف باريس بتاريخ 2012/7/11م ،وتم خالله مناقشة البنود اآلتية :نتائج لجنة الرتاث
العاملي ( ،)36حيث تم تسجيل مواقع (بيت لحم /فلسطني) و(الرباط /املغرب) و(تجارة اللؤلؤ /البحرين) ،وعدت
املجموعة العربية تسجيل بيت لحم نرصاً كبرياً لدولة فلسطني ،حيث كان تسجيل هذه املواقع هو نتاج للعمل املوحد
والتنسيق بني أعضاء الدول العربية ووفودها ،وتم مناقشة الوثيقة املتعلقة باألبعاد األخالقية ملجتمع املعلومات ،حيث
أفادت املندوبة املغربية بأن املجموعة العربية مل تقدم ملحوظات حول هذه الوثيقة والتي سيتم تقدميها خالل الدورة
( )190للمجلس التنفيذي ،والتأكيد عىل رضورة الرد الواضح من املجموعة العربية بهذا الشأن لضامن أخالقيات املعلومة
وعدم الخلط بني أخالقيات املعلومة وتداول املعلومة ،وقد تم تشكيل لجنة مصغرة مكونة من (املغرب ،مرص ،ليبيا)؛
لبحث هذا املوضوع ،ومتت مناقشة نتائج االجتامع األول للجنة التوجيهية لربنامج التعليم للجميع الذي عقد خالل شهر
حزيران ،والتذكري بأن منظمة اليونسكو ستعقد اجتامعاً خالل الفرتة 2012/11/23-21م بهذا الخصوص وستشارك فيه
( )8دول من كل مجموعة جغرافية ،وتم االتفاق عىل مشاركة كل من :السعودية ،وليبيا ،وفلسطني ،وعُ امن ،واألردن،
والسودان ،ومرص ،وقطر؛ ملناقشة الخطط والتوجهات السياسية واالسرتاتيجية جميعها املتعلقة بربنامج التعليم للجميع،
وتقديم اقرتاحات عملية لالقرتاب من تحقيق أهداف داكار لعام 2015م .وذكر السفري السعودي أن بالده تسعى إلنشاء
مركز إقليمي لجودة التعليم من الفئة ( )2بالتعاون مع اليونسكو والتي ستعتمده بالدورة ( )190للمجلس التنفيذي
لفائدة الدول العربية واملجاورة .كام تم االتفاق بني أعضاء املجموعة عىل اآليت :تأسيس صندوق خاص؛ لتمويل الرتجمة
داخل املجموعة العربية برأسامل يتم توفريه من اشرتاكات الدول العربية األعضاء ،وفتح باب املساهامت الطوعية لدول
املجموعة العربية لتعزيز رأسامل الصندوق ودعوة كل من مكتب الرتبية العريب لدول الخليج ومركز البحوث والدراسات
التابعة ملؤسسة الفكر العريب للمساهمة يف متويل الصندوق وتأييد أعضاء املجموعة العربية فكرة الرتجمة خارج فرنسا
(لغالء التكلفة) ،والتعاقد مع أحد مكاتب الرتجمة لدى الدول العربية ذات الكفاءة العالية واملعرتف بها .وقرر الحضور
تشكيل فريق عمل يرشف عىل نشاطات الصندوق.
االجتماع السادس الذي عقد يف باريس بتاريخ 2012/9/21م ،حيث تم خالله اآليت :تأكيد السيدة مدير عام
منظمة اليونسكو عىل مبادرة األمني العام لألمم املتحدة «التعليم أو ًال» ،والتي تهدف إىل ضامن الجودة والكفاءة يف
التعليم وتوفريه لكل فرد ،ووضع التعليم عىل املستوى الدويل ،وإعطاء قوة دفع جديدة؛ لتحقيق األهداف املتعلقة
بالتعليم الذي اتفق املجتمع الدويل عىل بلوغها بحلول عام 2015م ،وحث الدول عىل القيام بالتزاماتها املختلفة تجاه
هذه القضية ذات الطابع امللح واملتطور ،والتأكيد عىل رضورة جعل التعليم من أولويات الدول؛ ليتم تقليص ظاهرة
الفقر واملجاعة ،مع اإلشارة إىل أن هذه املبادرة ستستمر خمس سنوات منذ (2017-2012م) بثالث أولويات كربى ،وهي:
إلحاق كل طفل باملدرسة ،وتحسني كفاءة التعليم وجودته ،وتعزيز املواطنة العاملية ،والتأكيد عىل أهمية حشد الجهود
للحصول عىل أكرب قدر من الدعم املادي والسيايس ،كون التعليم ليس  -فقط  -واجباً أخالقياً ،بل هو أفضل استثامر
لألمم املتحدة من أجل بناء مجتمعات مزدهرة بتفاعل من الجهات الفاعلة مثل :الحكومات ،واملانحني ،ورجال األعامل،
واملنظامت الخريية...إلخ ،واإلشارة إىل أن هناك لجنة رفيعة املستوى يرتأسها األمني العام لألمم املتحدة وتتوىل السيدة
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مدير عام منظمة اليونسكو األمني التنفيذي لها ،وتضم هذه اللجنة شخصيات دولية مرموقة ممثلة بعرش دول من
املجموعات اإلقليمية الخمس الكربى عُ دت متميزة يف جهودها ويف النتائج التي حققتها يف مجال التعليم بواقع دولتني
من كل مجموعة والتي ستعمل عىل رعاية هذه املبادرة وحشد الدعم املايل والسيايس لبلوغ أهدافها لدى الحكومات
والهيئات الدولية والحكومية ،وتشكيل لجنة مصغرة لصوغ املذكرة التفسريية ومرشوع القرار الخاص باالحتفال باللغة
العربية ،والذي سيتم عرضه عىل املجلس التنفيذي يف دورته ( )190والذي سيعقد خالل الفرتة 2012/10/18-3م ،ويضم
ك ًال من :ليبيا ،والسعودية واملغرب ،كام قرر أعضاء املجموعة العربية تحديد جلسة خاصة بالدورة الخاصة للمجلس
التنفيذي؛ ملناقشة الوثائق املطروحة عىل الدورة ،وبلورة رؤية واضحة ،وتوحيد املواقف العربية بشأن مختلف القضايا
واألنشطة والربامج فيها.
االجتامع الذي عقد يف باريس بتاريخ 2012/11/5م ،حيث تحدث سفري دولة مرص عن مستقبل املنظمة مبا يخص
الوثيقتني (م ع  +4م ع  )5كونهام مبنتهى الخطورة؛ ألن هذه املسألة متعلقة مبستقبل الدول العربية ،مع وجوب اإلسهام
بجدية يف هذا املوضوع ،حيث إن هنالك بعض املجموعات التي تقف موقف الصمت ،واألخرى تقف موقفاً مضاداً حول
ما يتعلق مبقرتحي دمج الربامج واآلخر إللغائها.

الدورة ( )189للمجلس التنفيذي لليونسكو
شارك األردن بصفة مراقب بوفد تألف من سعادة السفري دينا قعوار املندوب األردين الدائم لدى اليونسكو ،وعضوية
كل من السيد سامر النرب من وزارة الخارجية ،والسيد وصفي الكيالين من الديوان املليك يف اجتامع املجلس التنفيذي
لليونسكو يف دورته ( )189الذي عقد يف باريس خالل الفرتة 2012/3/10-2/27م ،وقد برز دور املجموعة العربية املنعقدة
يومياً عىل هامش املجلس التنفيذي يف مناقشة املسائل الخاصة باملنطقة العربية ،ومتابعة النقاشات ،وتوحيد املواقف،
وإلقاء الضوء عىل أهمية الدور األردين يف اعتامد مرشوع باب املغاربة ،وذلك بالطلب من إرسائيل استئناف التعاون
والسامح لخرباء األوقاف األردنيني برتميم موقع املسجد األقىص؛ لتفادي الدمار املحتمل له ،وتم إقرار املرشوعات اآلتية
والتي تم التصويت عليها :القدس وتطبيق القرار 36م، 43/والقرار  187م ت ،11/وتنفيذ القرار 187م ت 12/بشأن
املوقعني الفلسطينيني :الحرم اإلبراهيمي /كهف البطاركة يف الخليل ومسجد بالل بن رباح /قرب راحيل يف بيت لحم ،كام
تم مناقشة تقرير املدير العام ملنظمة اليونسكو عن إعادة إعامر غزة :تنفيذ القرار  187م ت ،42/التعليم يف األرايض
العربية املحتلة ،ومنحدر باب املغاربة مبدينة القدس القدمية ،وتنفيذ قرار املؤمتر العام 36م ،43/وقرار املجلس التنفيذي
رقم  187م ت ،42/ويف ضوء تصويت األغلبية عىل اإلبقاء عىل بند «استجابة اليونسكو للوضع يف الجمهورية العربية
السورية» تم إدراجه عىل جدول األعامل .كام تقرر انعقاد الدورة ( )190للمجلس التنفيذي لليونسكو خالل الفرتة من
2012/10/18-3م.

الدورة ( )96للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
شارك عطوفة السيد صطام عواد /األمني العام للشؤون التعليمية والفنية – ممثل األردن يف عضوية املجلس التنفيذي
للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو) يف اجتامعات الدورة الـ( )96للمجلس التنفيذي للمنظمة ،التي
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عقدت يف تونس خالل الفرتة من 2012/5/31-29م ،حيث تم اعتامد املقرتح األردين الخاص باليوم العريب للوئام بني
األديان وعده املجلس قراراً لالحتفال سنوياً باليوم العريب للوئام بني األديان ،حيث تم تحديده يف األول من شهر شباط
من كل عام ،وتم يف االجتامع دراسة وتقييم خطط املنظمة وبرامجها وأنشطتها ويف مقدّمتها خطة تطوير التعليم يف
الوطن العريب ،والربامج التنفيذية املنبثقة عنها مثل :املرصد العريب للرتبية ،والربنامج العريب لتحسني جودة التعليم ،وكذلك
للتوجه نحو مجتمع املعرفة ،وبرنامج العناية باألوضاع الرتبوية والثقافية يف القدس
مرشوع النهوض باللغة العربية
ّ
وفلسطني ،وبرنامج حامية الرتاث يف البالد العربية .ونظر املجلس التنفيذي يف موازنة املنظمة للدورة املالية القادمة
(2014 – 2013م) وأوجه إنفاقها مع البحث يف ما وصلت إليه أشغال املقر الجديد للمنظمة بتونس.
وقد أصدر املجلس التنفيذي قرارات وتوصيات عدّة تهدف إىل بذل املزيد من الجهود؛ لتنفيذ خطط املنظمة وبرامجها
لالرتقاء بالرتبية والثقافة والعلوم يف الوطن العريب ،ولتحقيق النهضة العربية الشاملة ومنها:
الدعوة إىل مواصلة الجهود؛ لتنفيذ الربنامج العريب لتحسني جودة التعليم وفق املعايري العلم ّية العاملية ،والعمل عىل
استكامل مك ّونات املرصد العريب للرتبية وتطويرها بقصد استثامرها يف الدراسات والبحوث املفضية إىل تحسني جودة
التعليم.
استمرار دعم املؤسسات الرتبوية والثقافية والعلمية يف فلسطني والقدس ورعايتها ،ومواصلة جهود املنظمة لعقد
اجتامعات لجنة الخرباء العرب يف الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي؛ لتنسيق مواقف الدول األعضاء يف اجتامعات لجنة
الرتاث العاملي ،ومواصلة السعي إلسقاط موقع القدس من القامئة التمهيدية اإلرسائيلية ،والتصدّي للمحاوالت اإلرسائيلية
كلها يف تسجيل مواقع ثقافية يف األرايض العربية عىل أنها إرسائيلية ،والعمل مع منظمة اليونسكو عىل إعادة فتح متحف
الفنّ اإلسالمي بالقدس ،ومطالبة إرسائيل بتسليم إدارته إىل السلطة الفلسطينية ،واسرتجاع القطع األثرية جميعها التي
تم االستيالء عليها ،ودعم امللفات الفلسطينية املرشحة لالنضامم ملواقع الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي بعد أن دخلت
ّ
عضوية فلسطني يف اتفاقية الرتاث العاملي ح ّيز التنفيذ.
دعوة مدير عام املنظمة إىل مواصلة جهوده يف إقامة رشاكات مع املنظامت واملؤسسات الدولية واإلقليمية ذات العالقة
باملجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية.
إقرار االحتفال سنوياً باليوم العريب للوئام بني األديان.
اعتماد الحساب الختامي للمنظمة ومراكزها ومعاهدها الخارجية يف القاهرة ودمشق والخرطوم والرباط عن السنة
والصحي
املالية لعام 2011م ،مع اعتامد الحساب الختامي لصندوق مكافأة نهاية الخدمة ،وصندوق الضامن االجتامعي
ّ
التابعني للمنظمة.

الدورة ( )33للمجلس التنفيذي للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
شاركت السيدة انتصار القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم – ممثل األردن يف عضوية
املجلس التنفيذي للمنظمة اإلسالمية (اإليسيسكو) يف أعامل الدورة الـ( )33للمجلس التنفيذي للمنظمة ،والتي عقدت
يف مدينة الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية خالل الفرتة من 2012/11/29-28م ،حيث جاءت أبرز قراراتها
وتوصياتها ومالحظاتها عىل النحو اآليت:
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اعتماد تقرير املدير العام عن أنشطة املنظمة لسنة 2011م ،والذي اشتمل التأكيد عىل مواصلة االهتامم بتطوير مناهج
تعليم اللغة العربية وتدريسها للناطقني بغريها ،وتوجيه مزيد من االهتامم لألنشطة املوجهة لفئة الشباب والطفولة
واملرأة؛ وتعميم الدعم املوجه للجان الوطنية وتعزيزها وتزويدها بوسائل العمل الرضورية ،وإيالء مزيد من االهتامم
لربامج الحوار الحضاري ،والتسامح الديني ،والرتكيز عىل بؤر النزاع يف العامل اإلسالمي ،والدعوة إىل دعم قيام مدارس ونواد
منتسبة لإليسيسكو؛ لتعزيز أدوار اللجان الوطنية يف الدول األعضاء.
اعتماد تقرير املدير العام للسنوات (2011-2009م) ،الذي اشتمل تنويهاً عىل الجهود املبذولة واملستمرة يف تنفيذ
األنشطة الرتبوية والعلمية والثقافية واالتصالية لفائدة املؤسسات الفلسطينية عامة ،والقدس الرشيف خاصة ،والدعوة
إىل مواصلة الدعم املقدم لفائدة املؤسسات الرتبوية والعلمية والثقافية الفلسطينية يف إطار خطة العمل 2015-2013م،
واإلعالن عن قيام املدير العام بزيارة عمل ميدانية لألرايض الفلسطينية؛ للوقوف عىل احتياجات املؤسسات الرتبوية
والعلمية والثقافية ،وتوجيه أنشطة يف ضوء ذلك تلبية لتلك االحتياجات؛ ودعم جهود السلطات الفلسطينية الرامية إىل
رفع مستوى متثيل دولة فلسطني إىل «دولة مراقب غري عضو» يف الجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة ،واإلشادة بالتقرير
الفني املوثق الذي أعدته اإليسيسكو حول عدم رشعية الحفريات التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلرسائييل يف محيط
املسجد األقىص ،ورفع توصية إىل املؤمتر العام؛ لتكريم مدير عام اإليسيسكو عىل ما بذله من جهود مقدرة يف مجاالت
اختصاص املنظمة ولفائدة فلسطني بوجه خاص والدول األعضاء بوجه عام.
اعتماد تقرير املدير العام املرحيل للسنوات 2012-2010م حول تقييم عمل املنظمة.
اعتماد التقرير املايل للمدير العام وحسابات اإلقفال ،وتقرير رشكة تدقيق الحسابات ،وتقرير لجنة املراقبة املالية لسنة
2011م.
اعتماد تقرير املدير العام عن مساهامت الدول األعضاء يف موازنة املنظمة ،ومعالجة الوضع املايل للمنظمة لسنة
2011م.
اعتماد مرشوع خطة العمل الثالثية ،واملوازنة لألعوام 2015-2013م ،والتي اشتملت عىل اإلشادة مبرشوع خطة
العمل 2015-2013م ومبضامينها التي غطت احتياجات الدول األعضاء وواكبت املتغريات الدولية واإلقليمية يف مجاالت
عمل املنظمة ،والدعوة إىل مزيد من الرتكيز عىل برامج تدريب وتكوين األطر خاصة يف مجال التعليم التقني واملهني،
ودعم املؤسسات املعنية مع إيالء اهتامم خاص يف ذلك للفتيات والنساء وذوي االحتياجات الخاصة يف الدول األكرث
حاجة ،واالستفادة من الفرص التي تتيحها العوملة يف نرش قيم اإلسالم ذات البعد العاملي ،مع إيالء مزيد من الفرص عىل
تكامل املنظومات الرتبوية من خالل القيام بدراسات ميدانية إقليمية؛ لتحقيق التعليم والرتبية للجميع يف أفق 2015م،
والدعوة إىل تخصيص مزيد من الربامج الهادفة إىل متكني املرأة املسلمة وإرشاكها بصورة أكرث فاعلية يف التنمية االجتامعية
واالقتصادية والسياسية ،والتشجيع عىل ثقافة اإلنتاج ،وتنفيذ املرشوعات ذات البعد التنموي يف ال ُوسط النسائية مع
مزيد من االهتامم بالربامج املعنية بتدبري املوارد املائية ،وتوفري املياه الصالحة للرشب يف الدول األكرث حاجة ،وذلك
يف إطار اسرتاتيجية اإليسيسكو؛ لتدبري املوارد املائية يف الدول اإلسالمية ،وتوفري مزيد من الدعم للمؤسسات املعنية
بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف الدول األعضاء ولدى املسلمني خارج العامل اإلسالمي ،والدعوة إىل االستفادة من
الطاقات الشبابية الواعدة يف تصحيح صورة اإلسالم واملسلمني ،والدعوة إىل وضع سياسات وطنية للبحث العلمي؛ لتحديد
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االحتياجات ،وتعزيز القاعدة العلمية والتكنولوجية يف الدول األعضاء من خالل إنشاء مراكز للتميز البحثي وهيئات
مستقلة لتعميم التجارب الناجحة ،والدعوة إىل تأسيس رشكات تجارية؛ لتسويق النتائج البحثية ،وإقامة أقطاب بحثية
تتوىل تنفيذ مرشوعات علمية كربى متعددة التخصصات يف الدول األعضاء ،وإنشاء مؤسسة؛ لتعزيز التعاون العلمي عىل
املستوى الدويل ،والدعوة إىل رفع املوازنات املخصصة للبحث العلمي إىل  %1عىل األقل من حجم اإلنتاج القومي اإلجاميل
للدول األعضاء ومن أرباح الصناديق الوقفية ،وتوفري الحوافز التشجيعية لرشكات القطاع الخاص؛ لتوجيه نسبة هامة من
موازنتها؛ لتعزيز البحث العلمي ومن ثم الدعوة إىل بلورة رؤية جديدة ملواجهة تشويه صورة اإلسالم واملسلمني ،وذلك
من خالل الرفض األخالقي إىل الرفض القانوين له ،وتجريم من يقف وراءها ،والعمل عىل توسيع املوارد املالية للمنظمة
وتنوعيها من خالل تبنيها ملرشوعات ذات توجه استثامري ،وتفعيل العالقة التشاركية مع اللجان الوطنية مبا فيها نوادي
اإليسيسكو ومدارسها املنتسبة وذلك بتخصيص موازنة للربامج املساهمة التي تقرتحها وتنفذها هذه اللجان ،واإلفادة
من القطاع الخاص يف دعم موازنة املنظمة من خالل توظيف خربة املنظمة إلعداد املرشوعات اإلنتاجية التي ّ
يضطلع بها
القطاع الخاص؛ لتلبية االحتياجات التنموية للدول األعضاء ،كام تم مطابقة ميثاق اإليسيسكو وأنظمتها الداخلية مع
اسم منظمة التعاون اإلسالمي ،واعتامد قرار تعديل شعار املنظمة اإلسالمية ،والتحضري للدورة ( )34للمجلس التنفيذي
التي تم اعتامدها يف بغداد عاصمة الجمهورية العراقية خالل األسبوع األول من شهر ترشين األول للعام املقبل 2013م.

الدورة ( )11لمؤتمر عام المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
شارك األردن ممث ًال بالسيدة انتصار القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم-عضو املجلس
التنفيذي للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو) يف أعامل الدورة الـ ( )11للمؤمتر العام للمنظمة الذي
عقد يف مدينة الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية خالل الفرتة من 2012/12/2-1م ،حيث ك ّرم خالله سمو األمري
الحسن بن طالل «سفري اإليسيسكو للحوار بني الثقافات»؛ تقديراً لجهوده يف تعزيز الحوار بني الثقافات والعمل الثقايف
اإلسالمي املشرتك ،وتم إهداؤه وسام اإليسيسكو الذهبي والذي تسلمه نيابة عنه سعادة الدكتور الصادق الفقيه /األمني
العام ملنتدى الفكر العريب ،باإلضافة إىل تكريم عدد من أعضاء املجلس التنفيذي الذين قدموا إسهامات متميزة للحركة
العلمية والثقافية والفكرية يف إطار العمل اإلسالمي املشرتك.
وكانت أبرز قرارات املؤمتر وتوصياته عىل النحو اآليت:
اعتماد تقرير املجلس التنفيذي عن أعامل املجلس بني الدورتني العارشة والحادية عرشة للمؤمتر العام.
اعتماد تقرير املدير العام عن أنشطة املنظمة للسنوات 2011-2009م حول الربامج واألنشطة لفائدة القدس الرشيف
وفلسطني.
اعتماد أعضاء املجلس التنفيذي من قبل املؤمتر العام.
اعتماد مكان وزمان انعقاد املؤمتر العام للدورة الثانية عرشة يف مقر اإليسيسكو بالرباط يف منتصف عام 2015م يف
حال عدم تلقي أي طلب الستضافته.

الدورة ( )97للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
شاركت السيدة انتصار القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم نيابة عن ممثل األردن يف
عضوية املجلس التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بأعامل الدورة السابعة والتسعني للمنظمة ،والتي
عقدت يف تونس خالل الفرتة من 2012/12/26-24م وقد جاءت أبرز القرارات والتوصيات كام يأيت:
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 مواصلة الجهود التي تبذلها املنظمة يف الحفاظ عىل الرتاث املادي يف مدينة القدس. المساهمة يف تحسني األوضاع الرتبوية والثقافية يف سائر املدن الفلسطينية. العمل عىل مواصلة تنسيق الجهود العربية يف لجنة الرتاث العاملي ،وذلك للتصدي للمحاوالت اإلرسائيلية لتسجيلاملواقع الفلسطينية باسم إرسائيل عىل قامئة الرتاث العاملي يف اليونسكو.
 االهتمام بتنفيذ قرارات وتوصيات املؤمتر الثامن عرش للوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب الذيانعقد يف مملكة البحرين؛ لرفع أداء الثقافة العربية والعمل عىل أن تكون قادرة عىل تجذير اإلنسان العريب يف هويته
وحضارته وجعله منفتحاً عىل العامل ،محرتماً لثقافات املجتمعات والشعوب األخرى ،مؤمناً بالقيم اإلنسانية األصيلة يف
تراثنا العريب.
 الدعوة إىل االهتامم بإصدارات املنظمة العربية املتنوعة ،والبحث عن قنوات تسويق للموسوعات الكربى والكتباملرجعية.
 دعوة املدير العام إىل رضورة وضع الئحة للرتاث العريب العاملي عىل غرار اللوائح املتبعة يف اليونسكو. التأكيد عىل االرتقاء بالتعليم وتحسني جودته يف الوطن العريب ضمن الربنامج العريب لتحسني جودة التعليم ،ودعوةاملدير العام ملواصلة الجهود يف إقامة الرشاكات مع املؤسسات واملنظامت الدولية واإلقليمية ذات العالقة مبجاالت عمل
املنظمة.

الدورة ( )21لمؤتمر عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
شارك األردن ممث ًال بالسيدة انتصار القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بأعامل الدورة
الـ ( )21للمؤمتر العام الذي عقد يف تونس خالل الفرتة من 2012/12/30- 29م ،وقد جاءت أبرز القرارات والتوصيات
كام يأيت:
الموافقة عىل ما ورد يف تقرير املدير العام حول تنفيذ الربامج يف ما بينّ املؤمتر العام يف دورتيه العرشين والحادية
والعرشين اإلشادة بالجهود التي بذلها املدير العام يف تنفيذ برامج وأنشطة املنظمة خالل عامي 2012-2011م.
دعوة املدير العام إىل مواصلة جهوده يف إقامة رشاكات مع املنظامت واملؤسسات الدولية واإلقليمية ذات العالقة
مبجاالت عمل املنظمة.
اعتماد تقرير رئيس املجلس التنفيذي ،ووضع املقرتحات الواردة فيه موضع التنفيذ.
أما يف ما يتعلق بالقدس واألوضاع الرتبوية والثقافية والعلمية يف فلسطني قرر املؤمتر ما يأيت:
أ .استمرار دعم املؤسسات الرتبوية والثقافية والعلمية يف فلسطني ورعايتها.
ب .إصدار كتاب تحت عنوان« :القدس يف خطر» من خالل املادة املجمعة لدى املنظمة حول القدس ،يتم فيها رصد
االنتهاكات اإلرسائيلية ملدينة القدس ومحيطها وسائر املدن الفلسطينية األخرى ،مع أهمية إصدار هذا الكتاب باللغات
الحية األخرى وتوزيعه عىل أوسع نطاق.
ج .متابعة امللف املقدم من دولة فلسطني إىل منظمة اليونسكو الذي سيعرض عىل لجنة الرتاث العاملي يف اجتامعها
القادم ،حول «باتري» ،وذلك من خالل التنسيق مع املجموعة العربية يف اليونسكو ولجنة الخرباء العرب يف لجنة الرتاث
العاملي.
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د .تحويل املبالغ املرصودة إلقامة املعرض املتنقل لصور اآلثار اإلسالمية يف القدس لصالح مرشوعات يف القدس يقرتحها
الجانب الفلسطيني يف حال عدم التمكن من إقامة املعرض خالل عام تنفيذاً لقرارات مؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون
الثقافية يف الوطن العريب (املنامة )2012م.
هـ .التنسيق مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن تنفيذ املرشوعات العربية خاصة الرتبوية والثقافية لدعم
صمود القدس.
و -انتخاب مرشح دولة الكويت الدكتور عبدالله حمد محارب مديراً عاماً للمنظمة العربية.

محور اجتماعات أمناء اللجان الوطنية
اجتماع أمناء اللجان الوطنية على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لليونسكو
شارك املستشار الثقايف نائب املندوب األردين الدائم لدى اليونسكو يف اجتامع أمناء اللجان الوطنية الذي عقد يف
باريس بتاريخ 2012/2/29م ،وذلك يف إطار انعقاد اجتامعات املجلس التنفيذي لليونسكو يف دورته ( )189بهدف تفعيل
مشاركة األردن يف االستشارات اإلقليمية حول إعداد مسودة االسرتاتيجية املتوسطة األجل ،وبيان مدى إمكانية دعم
اللجنة الوطنية األردنية يف إقامة حفل مبناسبة االحتفال بالذكرى املئوية الثانية إلعادة اكتشاف البرتا ،وقد أبدى مساعد
املدير العام للعالقات الخارجية تعاونه لتقديم املساعدات اللوجستية والفنية املمكنة للجنة الوطنية األردنية واستمرارية
التواصل معه بهذا الخصوص ،وأبرز ما جاء يف هذا االجتامع :اإلشارة إىل أهمية عقد االجتامعات اإلقليمية التشاورية
التي تخص الدول العربية خالل شهر أيار 2012/م ،والتأكيد عىل أهمية املتابعة والتعاون ما بني سكرتاريا األمانة العامة
للمنظمة واللجان الوطنية ،وذلك بهدف تنسيق الجهود املكثفة بني املجموعات اإلقليمية الست من اللجان الوطنية
واملندوبات الدامئة؛ تحضرياً للجلسة ( )37من املؤمتر العام ،ومتت اإلشارة إىل الدور الذي تلعبه اللجان الوطنية من خالل
الحضور واملساهمة باملشاورات اإلقليمية والفرعية ،والدور الذي تلعبه منظمة اليونسكو مع املنظامت غري الحكومية
 NGO›sملا تشكله اللجان الوطنية كونها حلقة وصل بني الدول األعضاء واملنظامت غري الحكومية يف كل بلد وفقاً إىل
التعليامت الجديدة التي تبناها املؤمتر العام يف دورته ( .)36كام شارك املستشار الثقايف نائب املندوب األردين الدائم
لدى اليونسكو يف اجتامع أمناء اللجان الوطنية الذي عقد يف باريس بتاريخ 2012/10/9م ،عىل هامش انعقاد اجتامعات
املجلس التنفيذي لليونسكو يف دورته ( ،)190وقد تم طرح نتائج تقييم املشاورات للمجموعة الثالثية حول االسرتاتيجية
متوسطة املدى لألعوام 2021-2014م ،اإلقليمية وثيقة ( 4/Cبند ( ،)37والربنامج وامليزانية لألعوام 2017-2014م ،وثيقة
( 5/Cبند .)37
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اجتماع المؤتمر النوعي لألمناء العامين للجان الوطنية العربية
شاركت السيدة انتصار القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية والسيد محمد الهزامية /رئيس قسم الشؤون اإلدارية واملالية
يف اللجنة الوطنية يف أعامل املؤمتر النوعي لألمناء العامني للجان الوطنية العربية ،الذي عقد يف بغداد خالل الفرتة من
2012/11/6-4م تحت شعار{ :بغداد :أفق جديد ملجد عتيد} ،وقد أشادت السيدة أمني الرس خالل الكلمة التي ألقتها
بالجهود املبذولة إلنجاح هذا املؤمتر ،وقد تناول املؤمتر املحاور اآلتية:
املحور األول :العمل عىل نقل التكنولوجيا الحديثة واملتطورة يف العامل إىل العراق خاصة بعد تعرضها للتهميش واإلبعاد
من الساحتني الدولية والعربية ،وتبادل الخربات يف عمل اللجان الوطنية عىل الصعيد العريب وسبل التعاون يف ما بينها.
املحور الثاين :تشخيص التحديات التي تواجه عمل اللجان الوطنية العربية ،وإيجاد الحلول والبدائل؛ لتجاوزها والتغلب
عليها ،وتحسني التواصل وتعزيز الرشاكة.

اجتماع أمناء اللجان الوطنية على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لليونسكو
شارك املستشار الثقايف نائب املندوب األردين الدائم لدى اليونسكو يف اجتامع أمناء اللجان الوطنية الذي عقد يف
باريس بتاريخ 2012/2/29م ،وذلك يف إطار انعقاد اجتامعات املجلس التنفيذي لليونسكو يف دورته ( )189بهدف تفعيل
مشاركة األردن يف االستشارات اإلقليمية حول إعداد مسودة االسرتاتيجية املتوسطة األجل ،وبيان مدى إمكانية دعم
اللجنة الوطنية األردنية يف إقامة حفل مبناسبة االحتفال بالذكرى املئوية الثانية إلعادة اكتشاف البرتا ،وقد أبدى مساعد
املدير العام للعالقات الخارجية تعاونه لتقديم املساعدات اللوجستية والفنية املمكنة للجنة الوطنية األردنية واستمرارية
التواصل معه بهذا الخصوص ،وأبرز ما جاء يف هذا االجتامع :اإلشارة إىل أهمية عقد االجتامعات اإلقليمية التشاورية
التي تخص الدول العربية خالل شهر أيار 2012/م ،والتأكيد عىل أهمية املتابعة والتعاون ما بني سكرتاريا األمانة العامة
للمنظمة واللجان الوطنية ،وذلك بهدف تنسيق الجهود املكثفة بني املجموعات اإلقليمية الست من اللجان الوطنية
واملندوبات الدامئة؛ تحضرياً للجلسة ( )37من املؤمتر العام ،ومتت اإلشارة إىل الدور الذي تلعبه اللجان الوطنية من خالل
الحضور واملساهمة باملشاورات اإلقليمية والفرعية ،والدور الذي تلعبه منظمة اليونسكو مع املنظامت غري الحكومية
 NGO›sملا تشكله اللجان الوطنية كونها حلقة وصل بني الدول األعضاء واملنظامت غري الحكومية يف كل بلد وفقاً إىل
التعليامت الجديدة التي تبناها املؤمتر العام يف دورته ( .)36كام شارك املستشار الثقايف نائب املندوب األردين الدائم
لدى اليونسكو يف اجتامع أمناء اللجان الوطنية الذي عقد يف باريس بتاريخ 2012/10/9م ،عىل هامش انعقاد اجتامعات
املجلس التنفيذي لليونسكو يف دورته ( ،)190وقد تم طرح نتائج تقييم املشاورات للمجموعة الثالثية حول االسرتاتيجية
متوسطة املدى لألعوام 2021-2014م ،اإلقليمية وثيقة ( 4/Cبند ( ،)37والربنامج وامليزانية لألعوام 2017-2014م ،وثيقة
( 5/Cبند .)37

62

قطـــاع العالقات والتعاون
اجتماع المؤتمر النوعي لألمناء العامين للجان الوطنية العربية
شاركت السيدة انتصار القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية والسيد محمد الهزامية /رئيس قسم الشؤون اإلدارية واملالية
يف اللجنة الوطنية يف أعامل املؤمتر النوعي لألمناء العامني للجان الوطنية العربية ،الذي عقد يف بغداد خالل الفرتة من
2012/11/6-4م تحت شعار{ :بغداد :أفق جديد ملجد عتيد} ،وقد أشادت السيدة أمني الرس خالل الكلمة التي ألقتها
بالجهود املبذولة إلنجاح هذا املؤمتر ،وقد تناول املؤمتر املحاور اآلتية:
املحور األول :العمل عىل نقل التكنولوجيا الحديثة واملتطورة يف العامل إىل العراق خاصة بعد تعرضها للتهميش واإلبعاد
من الساحتني الدولية والعربية ،وتبادل الخربات يف عمل اللجان الوطنية عىل الصعيد العريب وسبل التعاون يف ما بينها.
املحور الثاين :تشخيص التحديات التي تواجه عمل اللجان الوطنية العربية ،وإيجاد الحلول والبدائل؛ لتجاوزها والتغلب
عليها ،وتحسني التواصل وتعزيز الرشاكة.

محور تعزيز العالقات بين اللجنة الوطنية والمنظمات الثالث
زيارة السيدة إيرينا بوكوفا /مدير عام منظمة اليونسكو إلى األردن
قامت السيدة إيرينا بوكوفا بزيارة اململكة األردنية
الهاشمية خالل الفرتة من 2012/5/23-20م لبحث أوجه
التعاون الثنايئ يف املجاالت الرتبوية والتعليمية والثقافية،
حيث زارت بتاريخ 2012/5/20م وزارة الرتبية والتعليم،
وعُ قد اجتامع بحضور معايل وزير الرتبية والتعليم  -رئيس
اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،وعطوفة
األمناء العامني ،وسعادة مدير مكتب اليونسكو-عامن،
والسيدة أمني رس اللجنة الوطنية لليونسكو ،واملستشار الثقايف
األردين يف باريس ،والسيد منسق األمم املتحدة يف األردن .وقد
قدم السيد رئيس قسم الثقافة واالتصال يف اللجنة الوطنية
للرتبية والثقافة والعلوم عرضاً تقدميياً حول أبرز الربامج
واملرشوعات التي تنفذها اللجنة الوطنية بقطاعاتها الثالثة،
ومن أهمها :مرشوع تدريب املعلمني ،ومبادرة التعليم يف
الدول العربية ،واملساهمة يف تطبيق اتفاقية الرتاث الثقايف غري
املادي ،واالهتامم األردين يف املحافظة عىل مدينة القدس وأسوارها ،باإلضافة إىل مرشوع بناء القدرات يف مجال جرد الرتاث الثقايف
غري املادي وصونه يف محافظة مأدبا.
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الدورة التدريبية ألعضاء اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة
تم عقد الدورة التدريبية ألعضاء اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بدعم من املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم بتاريخ 2012/6/5م ،يف عامن .وكان الهدف الرئيس من عقدها :تعزيز قدرات أعضاء اللجنة الوطنية
األردنية للرتبية والثقافة والعلوم يف إعداد مقرتحات املرشوعات وكتابة التقارير ،والتّدرب بشكل خاص عىل آلية اختيار
املرشوعات املناسبة وفق األولويات الوطنية وحاجات املؤسسات ذات العالقة من خالل دراسة املرشوعات املقدمة
من تلك املؤسسات ،والتدرب عىل آلية صوغ هذه املرشوعات ،باإلضافة إىل التعرف عىل أنواع التقارير وتحديد الهدف
منها وأسلوب كتابتها .وقد شارك أعضاء اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم وعددهم ( )23عضواً و()11
عضواً من اإلدارات ذات العالقة يف وزارة الرتبية والتعليم وهي :إدارة التعليم املهني واإلنتاج ،وإدارة العالقات الثقافية
والدولية ،وإدارة التعليم العام ،وإدارة مركز التدريب الرتبوي ،وإدارة املناهج والكتب املدرسية ،وإدارة الرقابة والتفتيش
وتوكيد الجودة ،وإدارة التخطيط والبحث الرتبوي ،ومركز امللكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم واملعلومات .وقد
خلصت الدورة بتحقيق األهداف واملخرجات اآلتية:
 اختيار املرشوعات املناسبة وفق األولويات الوطنية وحاجات املؤسسات ذات العالقة. تخطيط املرشوعات التي سيتم كتابتها. كتابة املكونات الرئيسة للمرشوع. كتابة محتوى املرشوع. تعريف التقرير الفني والتقرير املايل. تمييز أسلوب كتابة التقرير ،وتحديد أنواع التقارير وأهدافها.ومتكن املشاركون مع نهاية الدورة من :التمييز بني أنواع التقارير ،واستخدام أسلوب الكتابة املالئم لنوع التقرير
املقدم ،وتحليل التقارير املقدمة وتقوميها تبعاً للهدف املطلوب منها ،وتطوير مهاراتهم الكتابية ،واستخدام مبادئ اختيار
املرشوعات وتخطيطها وتقويم أسلوب الكتابة .ويف نهاية الدورة تم توزيع استبانة عىل املشاركني جميعاً وذلك؛ لتقييم
مدى نجاح الدورة .وكانت أبرز املقرتحات والتوصيات ما يأيت:
 زيادة مدة الدورة التدريبية من ثالثة أيام إىل أربعة. توسيع الفئة املستهدفة لتشمل املؤسسات ذات العالقة بعمل املنظامت الدولية. استقطاب الخرباء ذوي العالقة بالتعاون من املنظامت الثالث وذلك؛ لتعرف املزيد من املهارات املعرفية والعمليةبكيفية كتابة التقارير املالية وصوغها وإعدادها.

الوظائف الشاغرة لدى المنظمات الثالث

القيام باإلجراءات الالزمة للتعميم عن الوظائف الشاغرة لدى املنظامت الثالث وعددها عرش وظائف ،ورفع الرتشيح
ثان ( للقيام مبهام التخطيط والتنسيق للمرشوعات)  ،وتخصيص رابع /مسؤول الشؤون
للوظائف الشاغرة اآلتية :تخصيص ٍ
املالية واإلدارية يف مكتب تنسيق التعريب بالرباط التابعة للمنظمة العربية ،وتخصيص رابع /مسؤول الشؤون املالية
واإلدارية يف معهد الخرطوم الدويل للغة العربية التابع للمنظمة العربية ،ومراقب مايل ،واختصايص يف اإلدارة  ،وتقني يف
النرش املكتبي ،واختصايص برامج ثقافة ،واختصايص برامج يف مجال البيئة ،واختصايص يف التخطيط يف املنظمة اإلسالمية.
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محور تعزيز الشراكة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات
المجتمع المدني
اجتماع الجمعية العمومية للجنة الوطنية االردنية
القيام باإلجراءات الالزمة لعقد اجتامع ألعضاء الجمعية العمومية برئاسة معايل وزير الرتبية والتعليم /رئيس الجمعية
العمومية ورئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،وذلك يف متام الساعة العارشة من صباح يوم اإلثنني
املوافق 2012/3/5م يف مبنى وزارة الرتبية والتعليم بحضور عطوفة األستاذ صطام عواد /األمني العام لشؤون مديريات
الرتبية والتعليم ،وسعادة السيدة زاهية عناب /رئيس املكتب التنفيذي للجنة الوطنية ،وممثلني عن ( )25وزارة ومؤسسة
يف عضوية الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي للجنة الوطنية األردنية.
ويف بداية االجتامع أشار معايل الوزير إىل جملة من مجاالت العمل التي يجب الرتكيز عليها يف املرحلة القادمة ،حيث
أكد عىل رضورة متابعة عمليات الرصد عىل الصعيد الوطني للتعليم للجميع من خالل مراقبة التقدم نحو تحقيق أهداف
التعليم للجميع األمر الذي يتطلب الرتكيز عىل بناء الكفاءة املؤسسية؛ لتفعيل نظام جمع البيانات وتحليل املؤرشات،
ومتابعة برنامج تقييم أنشطة محو األمية ورصدها ،والرتكيز عىل التنمية املستدامة يف السياسات الوطنية ،وذلك من خالل
تأكيده عىل تنفيذ الربامج الخاصة بتحسني نوعية التعليم الثانوي والتقني واملهني والتعليم مدى الحياة ،وأهمية متابعة
مرشوع إدماج مهارات التعليم للريادة يف املناهج والكتب املدرسية ،كام أشار معاليه إىل رضورة وضع اسرتاتيجية متكاملة
للتخفيف من أثار تغري املناخ وتداعياته ،باإلضافة إىل االستفادة من الربنامج الدويل للعلوم األساسية والتعليم يف مجال
املياه وتشجيع الجامعات عىل املشاركة يف كرايس اليونسكو املعنية بالعلوم ورضورة العمل عىل متابعة إدماج مفاهيم
أخالقيات البيولوجيات يف مناهج التعليم الثانوي وتدريسها ضمن املساقات يف الجامعات ،وأشار إىل رضورة متابعة تنفيذ
خطة الرتبية املتعلقة بحقوق اإلنسان ودراسة التحوالت االجتامعية يف املجتمع األردين بالتنسيق مع الجهات املعنية.
أما يف ما يتعلق باملوروث الثقايف فقد أكد معاليه عىل رضورة إعطاء املزيد من االهتامم لهذا الجانب نظراً لدوره يف
حياة الشعوب كحلقة وصل بني املايض والحارض واملستقبل ،واالستمرار يف تعزيز بناء القدرات من أجل صون الرتاث
الوطني املادي وغري املادي وحاميته .ومتابعة العمل من أجل وضع اسرتاتيجية وطنية إلحياء الرتاث الوطني ،كام أكد عىل
أهمية املحافظة عىل الرتاث الثقايف ملدينة القدس الرشيف وأسوارها وذلك يف ظل األوضاع الراهنة ،كام أكد عىل رضورة
بذل املزيد من الجهود إلدراج مواقع أردنية جديدة عىل قامئة الرتاث العاملي.
كام ك ّرم معاليه خالل االجتامع نخبة من الشخصيات التي ساهمت يف دعم أعامل اللجنة الوطنية وتطويرها ،وذلك
وفق األسس املعمول بها يف اللجنة الوطنية األردنية وهم:
معالي الدكتور زيد حمزة ،حيث كان ممث ًال لألردن يف عضوية اللجنة الدولية لحامية تنوع أشكال التعابري الثقافية
وتعزيزها املنبثقة عن منظمة اليونسكو.
الدكتور معاوية إبراهيم ،حيث كان ممث ًال لألردن يف لجنة الرتاث العاملي املنبثقة عن منظمة اليونسكو.
المهندس عبداهلل العبادي ،حيث كان عضواً يف لجنة الرتاث العاملي ،وهو من قام بإعداد التصميم األردين املقرتح
لحل مشكلة باب املغاربة يف القدس والذي تم تقدميه لليونسكو عام 2011م.
65

الدكتور هاني هياجنه ،حيث كان ممث ًال لألردن يف اللجنة الدولية الحكومية للدول املصادقة عىل اتفاقية صون الرتاث
الثقايف وحاميته املنبثقة عن اليونسكو.
األستاذ عبد السميع أبو دية ،حيث كان عضواً يف لجنة الرتاث العاملي والذي ساهم بتسجيل موقع وادي رم عىل
قامئة الرتاث العاملي.
الدكتور طارق الحديد ،حيث كان ممث ًال للجمعية العلمية امللكية يف عضوية الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي
للجنة الوطنية األردنية ،ورئيساً للجنة الرتشيحات املنبثقة عن املكتب التنفيذي للعام 2011م.
الدكتور حمود أبو سليم ،حيث كان ممث ًال لجامعة مؤتة يف عضوية املكتب التنفيذي للجنة الوطنية األردنية للرتبية
والثقافة والعلوم للفرتة 2010-2009م.
الدكتور محمد الحمد ،حيث كان ممث ًال لجامعة العلوم والتكنولوجيا يف عضوية املكتب التنفيذي للجنة الوطنية
األردنية للرتبية والثقافة والعلوم للفرتة من2010-2009م.
وقدمت اآلنسة أمني رس اللجنة الوطنية األردنية ملحة موجزة عن اللجنة الوطنية األردنية ،وكذلك عرضاً عن املوقع
اإللكرتوين الجديد للجنة الوطنية وأبرز ما حواه ،حيث تم إطالقه بحضور معايل الوزير ،ثم بعد ذلك عرضت ملخصاً ألبرز
ما ورد يف التقرير السنوي للجنة الوطنية لعام 2011م من إنجازات يف مجاالت التعاون مع املنظامت الدولية الثالث،
واملكاتب اإلقليمية التابعة لها (اليونسكو ،اإليسيسكو ،األلكسو) ،والتي كان أهمها:
 إطالق النسخة العربية من تقرير التعليم للجميع. انتقال األردن من فئة الدول املتوسطة االحتاملية لتحقيق أهداف التعليم للجميع إىل فئة الدول ذات االحتاملية العليا. إجراء مسح ملفاهيم الرتبية من أجل التنمية املستدامة يف املناهج. إدماج التعليم للريادة يف النظام الرتبوي 2013- 2011م. إدراج وادي رم عىل الئحة الرتاث العاملي كموقع طبيعي وثقايف. عقد سلسلة من املحارضات وورش العمل للتوعية بأهمية املحافظة عىل الرتاث املادي. إنشاء كريس تنمية املوارد البرشية للمستقبل يف جامعة البلقاء التطبيقية. إقرار االسرتاتيجية الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة. تسجيل محمية املوجب ضمن القامئة الدولية لليونسكو ملحميات املحيط الحيوي. المشاركة يف أعامل املؤمتر العام ملنظمة اليونسكو يف دورته الـ (.)36 إصدار العدد ( )22من نرشة أنباء الخاصة باللجنة الوطنية األردنية.كام تم عرض التقرير املايل وإقراره من قبل لجنة التدقيق وذلك للعام 2011م ،كذلك قدمت اآلنسة أمني الرس عرضاً
حول الخطة السنوية للجنة لعام 2012م ،والتي تضمنت أبرز الفعاليات واألنشطة التي سيتم تنفيذها وهي:
 الدفع باتجاه تعزيز عمل الهيئة الوطنية للتعليم للجميع. استكمال مرشوع التوأمة مع املدارس املنتسبة لليونسكو.66
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 إنشاء موقع إلكرتوين للمدارس املنتسبة لليونسكو. توثيق القرارات املتعلقة بالقدس عىل املوقع اإللكرتوين للجنة الوطنية األردنية. إقامة احتفال بيوم اللغة العربية للتوعية والتأكيد عىل أهمية اللغة العربية واملحافظة عليها. عقد ورشة إلعداد املرشوعات والتقارير الفنية. اإلعداد والتحضري للمشاركة باجتامعات املجلس التنفيذي واملؤمترات العامة ملنظمتي األلكسو واإليسيسكو.بعد االنتهاء من عرض البنود املدرجة عىل جدول األعامل فتح معايل الوزير املجال للسيدات والسادة أعضاء الجمعية
العمومية إلبداء مالحظاتهم عىل ما ورد ،كام تم التأكيد عىل رضورة تنسيق الجهود الوطنية ،ويف ما يتعلق باألمور الخاصة
برتاث مدينة القدس والحفاظ عىل الرتاث املادي وغري املادي يف األردن.
وأشاد معايل الوزير باإلنجاز العريب واملتمثل بانضامم فلسطني كدولة كاملة العضوية يف منظمة اليونسكو ،كام أكد عىل
رضورة تفعيل عمل الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي للجنة الوطنية األردنية ،وذلك من خالل تنشيط أدوار ممثيل
الوزارات واملؤسسات األعضاء ،ونوه إىل أهمية إعادة النظر يف نظام اللجنة الوطنية مبا يحقق الهدف من إنشائها ويدفع
باتجاه قيامها بالدور املنوط بها.
وقد كانت أبرز التوصيات:
.1التأكيد عىل دور اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم يف العمل كحلقة وصل بني املؤسسات الحكومية
الرسمية وغري الرسمية واملنظامت الثالث ،حيث تتم املراسالت الرسمية جميعها من خالل اللجنة الوطنية األردنية ،خاصة
يف ما يتعلق بالرتاث الثقايف.
.2تشكيل لجنة من الجمعية العلمية امللكية ،ووزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية ،ووزارة السياحة واآلثار،
ووزارة الثقافة ،واللجنة الوطنية األردنية؛ لتوحيد الجهود املبذولة يف توثيق القرارات الخاصة برتاث القدس.
.3حث اللجنة الوطنية األردنية املش ّكلة لعرض اسرتاتيجية وطنية إلدارة الرتاث الثقايف عىل تقديم تقريرها متهيداً إلقراره
من قبل الوزارة واملعنيني يف املحافظة عىل الرتاث الثقايف املادي.

اجتماعات المكتب التنفيذي
القيام باإلجراءات الالزمة لعقد ثالثة اجتامعات للمكتب خالل عام 2012م بتاريخ  ،1/26و ، 5/16و ،9/5وكان أبرز
ما تم خاللها ما يأيت:
إعادة تشكيل لجنة تدقيق لحسابات اللجنة الوطنية األردنية لعام 2012م.
عرض حول اإلجراءات التي متت بخصوص زيارة السيدة مدير عام منظمة اليونسكو لألردن ،حيث قدمت السيدة
انتصار القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية رشحاً مفص ًال حول زيارة السيدة أيرينا بوكوفا /مدير عام منظمة اليونسكو
للمملكة ،وذلك بهدف إطالع أعضاء املكتب التنفيذي عىل الرتتيبات كافة التي قامت بها اللجنة الوطنية لهذه الزيارة،
ونوهت إىل أنها ستصل بتاريخ 2012/5/20م ،وأن اللجنة قامت بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وأنهت الرتتيبات
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املتعلقة بلقائها مع صاحبي الجاللة امللك وامللكة ،وصاحب السمو املليك األمري غازي بن محمد ،وصاحبة السمو األمرية
سمية بنت الحسن ،وأصحاب املعايل وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية ،والسياحة واآلثار ،والثقافة ،والرتبية
والتعليم .وبعد النقاش وتبادل اآلراء تم التأكيد عىل أن يكون الهدف األول من لقاءات املسؤولني مع السيدة مدير
عام املنظمة هو :توحيد الخطاب املتمثل بتحديد األولويات الوطنية؛ مام يدفع باتجاه حصول األردن عىل الدعم من
اليونسكو ،خاصة للمرشوعات التي يتم رفعها للمنظمة ،كذلك إبراز قضية القدس .ويف ما يتعلق مبا تم طرحه برضورة
تنظيم لقاء يجمع الجمعية العمومية للجنة الوطنية األردنية مع السيدة مدير عام املنظمة أشارت السيدة أمني الرس
بتعذر ذلك لضيق الوقت ،واقتصار برنامج الزيارة عىل فعاليات محددة سابقاً ،وبذلك يصبح من الصعب إدراج هذا اللقاء
عىل برنامج زيارتها.
أشار السيد رئيس قسم قطاع الرتبية إىل أن منظمة اليونسكو قد زودت اللجنة باستبانتني متعلقتني مبوضوع التشاور
مع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني ،ومع املنظامت الدولية الحكومية وغري الحكومية بشأن إعداد مرشوع االسرتاتيجية
املتوسطة األجل للفرتة 2021 -2014م ( 37م ،)4/ومرشوع الربنامج وامليزانية للفرتة 2017 -2014م (37م ،)5/وأوضح أنه
قد تم تشكيل لجنة داخلية من أمانة الرس لتعبئة االستبانتني مع رغبة اللجنة باالستئناس برأي املكتب التنفيذي وإبداء
املالحظات حولهام؛ ليتم رفعها قبل املوعد املحدد إىل اليونسكو ،وتم االتفاق عىل أن يقوم أعضاء املكتب بتزويد اللجنة
الوطنية مبالحظاتهم التي يرونها مناسبة عرب الربيد اإللكرتوين للجنة وبالرسعة املمكنة.
عرض مرشوع بناء القدرات يف مجال جرد الرتاث الثقايف غري املادي وصونه يف محافظة مأدبا (ميدلر املرحلة الثالثة)،
حيث قدمت السيدة انتصار القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية عرضاً شام ًال ووافياً عىل الـ( )Data Showملرشوع
ميدلر بشكل عام منذ مراحله ُ
األوىل وانتهاء باملرحلة الحالية (الثالثة) ،مشرية إىل ما حققه األردن خالل السنوات املاضية
وما تم إنجازه من خالل جهود اللجنة الوطنية األردنية بالتعاون مع وزارة الثقافة.
عرض حول جهود اللجنة الوطنية األردنية يف مجال تفعيل كرايس اليونسكو الجامعية ،حيث قدمت السيدة انتصار
القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية عرضاً عىل الـ ( )Data Showكرايس اليونسكو مستعرضة أسامءها وأماكنها يف
الجامعات األردنية املسؤولة عنها وأهدافها ،ودور الجامعات يف تفعيل هذه الكرايس ،وهي عىل النحو اآليت:
كريس اليونسكو للدراسات الصحراوية والحد من التصحر /جامعة الريموك عام 1994م.
كريس الدميقراطية وحقوق اإلنسان /جامعة آل البيت 1994م.
كريس املياه (هيدرولوجيا األودية) الجامعة األردنية 1999م.
كريس تدريس حقوق امللكية الفكرية /الجامعة األردنية 2000م.
كريس الرتاث والتنمية السياحية /جامعة الحسني بن طالل 2010م.
كريس تنمية املوارد املهنية للمستقبل /جامعة البلقاء التطبيقية 2010م.
كريس أخالقيات العلوم والتقانة /الجامعة الهاشمية (قيد اإلنشاء).
 مناقشة أهمية تفعيل اللجنة الوطنية األردنية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي (املاب  ،)MABحيث إن هذه اللجنةتعمل عىل تخطيط أنشطة تتعلق بربامج اإلنسان واملحيط الحيوي يف األردن وتنفيذها يف ما يتفق مع برامج اليونسكو يف
هذا املجال .وتقوم اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بالتنسيق بهذا الخصوص مع مكتب اليونسكو /عامن،
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واملكتب اإلقليمي يف القاهرة ،واللجان الوطنية العربية لربنامج املاب ،ولضامن متثيل األردن ومشاركته الفاعلة يف الربامج
الدولية ذات العالقة ،تتم املشاركة يف اجتامعات املجلس الدويل يف باريس واملنطقة العربية اإلقليمية بالتنسيق مع اللجنة
الوطنية األردنية ،ومبتابعة االتفاقيات البيئية الرئيسة لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي ،واتفاقية الرتاث العاملي وغريها
من االتفاقيات للتنوع البيولوجي من خالل التعاون الوثيق مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية واملنظامت الدولية ،حيث
يتم الرتكيز عىل البحث العلمي والتعليم من أجل التنمية املستدامة إلدارة التنوع البيولوجي ،واملحافظة عىل الطبيعة،
وتخطيط استخدام األرايض بالتعاون مع كريس اليونسكو للدراسات الصحراوية للحد من التصحر.

اللجان المنبثقة عن المكتب التنفيذي
لجنة الترشيحات:
القيام باإلجراءات الالزمة لعقد ثالثة اجتامعات للجنة خالل عام 2012م ،بتاريخ  ،1/2و ،4/10و ،9/5وكان أبرز ما تم
خاللها ما يأيت:
 .1دراسة الترشيح للوظائف التي أعلنت عنها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم :حيث تم
استعراض الوظائف التي أعلنت عنها املنظمة العربية وعددها ثالث وظائف والتي تم التعميم عنها للجهات ذات العالقة
وهي كاآليت:
ثان (للقيام مبهام التخطيط والتنسيق للمرشوعات) يف مكتب تنسيق التعريب بالرباط :حيث ورد
وظيفة تخصيص ٍ
للجنة الوطنية األردنية طلب واحد من وزارة التخطيط ،ومبا أن رشوط الرتشيح قد انطبقت عىل املرشح ،فقد أوىص
أعضاء اللجنة رفع ترشيح الدكتور إبراهيم قطيش عليوات /وزارة التخطيط للوظيفة املذكورة.
وظيفة تخصيص رابع /مسؤول الشؤون املالية واإلدارية يف مكتب تنسيق التعريب بالرباط :حيث ورد للجنة الوطنية
األردنية مثانية طلبات من الجهات اآلتية :وزارة الرتبية والتعليم ( ،)6جامعة مؤتة ( ،)1جامعة البلقاء التطبيقية ( .)1وقد
انطبقت رشوط الرتشيح عىل ستة مرشحني ،وتم استثناء مرشحني اثنني لعدم انطباق رشط التخصص املطلوب عليهام،
وبنا ًء عىل أسس املفاضلة فقد أوىص أعضاء اللجنة رفع ترشيح ٍّ
كل من :الدكتور مصطفى الصامدي /وزارة الرتبية والتعليم
 أصي ًال ،والسيد معن عمر الكفاوين /جامعة مؤتة -بدي ًال للوظيفة املذكورة.وظيفة تخصيص رابع /مسؤول الشؤون املالية واإلدارية يف معهد الخرطوم الدويل للغة العربية :حيث ورد للجنة الوطنية
األردنية طلب واحد من وزارة الرتبية والتعليم ،ومبا أن رشوط الرتشيح قد انطبقت عىل املرشح ،فقد أوىص أعضاء اللجنة
رفع ترشيح السيد محمد عبد القادر أبو هزيم– وزارة الرتبية والتعليم للوظيفة املذكورة.
 .2دراسة الترشيح للوظائف الشاغرة لدى المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو):
حيث تم استعراض الوظائف التي أعلنت عنها املنظمة اإلسالمية وعددها ( )6وجميعها يف اإلدارة العامة /الرباط ،حيث
تم التعميم عنها عىل الجهات ذات العالقة ،باإلضافة إىل وزارة الرتبية والتعليم /إدارة العالقات الثقافية والدولية ،واالعالن
عنها عىل املوقع اإللكرتوين للوزارة واللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،وقد كانت عىل النحو اآليت:
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وظيفة مراقب مايل :ورد للجنة الوطنية األردنية ترشيح واحد  -فقط  -من وزارة املياه والري ،ومبا أن رشوط الرتشيحالخاصة باملنظمة ،وأسس الرتشيح الخاصة باللجنة الوطنية األردنية قد انطبقت عليه ،فقد أوىص أعضاء اللجنة برفع
ترشيح الدكتور أحمد محفوظ /وزارة املياه والري للوظيفة املذكورة.
 وظيفة اختصايص يف اإلدارة :وردت للجنة الوطنية األردنية ( )4ترشيحات من الجهات اآلتية :وزارة الرتبية والتعليم،ووزارة الثقافة ،ووزارة املالية ،وجامعة مؤتة .وقد انطبقت رشوط الرتشيح الخاصة باملنظمة وأسس الرتشيح الخاصة
باللجنة الوطنية األردنية عىل مرشح واحد – فقط ،-وتم استثناء اآلخرين لعدم استيفاء رشطني من رشوط املنظمة يف
مجايل التخصص والخربة املطلوبني ،وبنا ًء عليه؛ فقد أوىص أعضاء اللجنة رفع ترشيح السيد عيل الهناندة /وزارة الثقافة
للوظيفة املذكورة.
 وظيفة اختصايص يف التخطيط :ورد للجنة الوطنية األردنية ترشيحان اثنان من وزاريت الرتبية والتعليم ،ووزارة الثقافة،وقد انطبقت رشوط الرتشيح الخاصة باملنظمة وأسس الرتشيح الخاصة باللجنة الوطنية األردنية عىل مرشح واحد –فقط-
واستثنى املرشح الثاين لعدم انطباق رشط الخربة املطلوبة لذا؛ أوىص أعضاء اللجنة رفع ترشيح السيد أنور الخصاونة/
وزارة الرتبية والتعليم للوظيفة املذكورة.
 وظيفة تقني يف النرش املكتبي :وردت للجنة الوطنية األردنية ( )5ترشيحات )4( ،من وزارة الرتبية والتعليم ،و( )1منجامعة الريموك .وقد انطبقت رشوط الرتشيح الخاصة باملنظمة وأسس الرتشيح الخاصة باللجنة الوطنية األردنية عىل ()3
من وزارة الرتبية والتعليم ،وتم استثناء املرشح الرابع من وزارة الرتبية والتعليم ومرشح جامعة الريموك لعدم انطباق
رشط التخصص املطلوب عىل كليهام ،وبنا ًء عليه؛ فقد أوىص أعضاء اللجنة رفع ترشيح كل من :اآلنسة إميان الخاليلة
أصي ًال ،والسيد عادل خشان بدي ًال للوظيفة املذكورة ،عل ًام أن كليهام من وزارة الرتبية والتعليم.
 وظيفة اختصايص برامج يف الثقافة :وردت للجنة الوطنية األردنية ( )3ترشيحات ،من :وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارةالثقافة ،وجامعة مؤتة ،وقد انطبقت رشوط الرتشيح الخاصة باملنظمة وأسس الرتشيح الخاصة باللجنة الوطنية األردنية
عىل املتقدمني جميعاً .ونظراً إىل تساوي تحصيل العالمات لكل من األستاذ الدكتور محمد محاسنة /مدرس يف جامعات
أردنية عدة ،والدكتور أحمد راشد /وزارة الثقافة ،فقد أوىص أعضاء اللجنة برفع ترشيحهام واعتامد األول أصي ًال ،والثاين
بدي ًال.
 وظيفة اختصايص برامج يف مجال البيئة :ورد للجنة الوطنية األردنية ترشيحان اثنان من الجامعة الهاشمية ،واآلخر(التعمل)ُ ،قدمت عن طريق املوقع اإللكرتوين للوزارة ،وقد انطبقت رشوط الرتشيح الخاصة باملنظمة وأسس الرتشيح
الخاصة باللجنة الوطنية األردنية عىل مرشح واحد – فقط  -وتم استثناء الرتشيح اآلخر ،وبنا ًء عليه؛ فقد أوىص أعضاء
اللجنة برفع ترشيح الدكتور محمد أبو دية /الجامعة الهاشمية للوظيفة املذكورة.
 .3دراسة الترشيح للمنح المقدمة من المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة :تم استعراض
املنح التي أعلنت عنها املنظمة اإلسالمية وعددها ( ،)5حيث تم التعميم من خالل وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،ووزارة الرتبية والتعليم عرب املوقع اإللكرتوين للجنة الوطنية األردنية ،وتقدم إليها ( )16طالباً وطالبة من مختلف
التخصصات عىل النحو اآليت:
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تقدم لربنامج الدكتوراه ( )11طالباً ،تم ترتيبهم حسب املعدل الرتاكمي يف برنامج املاجستري ،حيث انطبقت الرشوط عىل
( )6منهم ،وأما ( )5اآلخرون فلم تنطبق عليهم الرشوط بسبب :عدم تفرغ ( )3منهم ،وعدم انطباق التخصص لدى الرابع
منهم ،وكتابة تعهد خطي بالتفرغ من قبل طالبة واحدة يف حال حصولها عىل املنحة.
تقدم لربنامج املاجستري ( )4طالب ،تم ترتيبهم حسب املعيارين اآلتيني :األول :املعدل يف البكالوريوس ،والثاين :معدل
آخر فصل درايس يف برنامج املاجستري(كون الطالب ملتحق يف الربنامج) ،حيث انطبقت الرشوط عىل اثنني منهم ،ومل
تنطبق عىل االثنني اآلخرين لعدم تفرغهام ولعدم تقديم تعهد خطي بذلك يف حال حصول الطالب الثاين عىل املنحة.
تقدم لربنامج البكالوريوس ( )4طالب ،تم ترتيبهم حسب آخر فصل درايس يف برنامج البكالوريوس كونهم ملتحقني
بالربنامج أص ًال ،وجميعهم تنطبق عليهم الرشوط.
وبنا ًء عىل ما تقدم ،وكون املنظمة اإلسالمية قد اشرتطت تسمية ( )5أسامء – فقط  ،-ولحل مشكلة التقارب الكبري يف
املتقدمني ملسار البكالوريوس ،ولسهولة االختيار يف ما بني املتقدمني الـ( )2لربنامج املاجستري ،ولتباين املعطيات للمرشحني
لربنامج الدكتوراة .فقد اتفق أعضاء اللجنة عىل اعتامد العدد املوضح لكل برنامج عىل حدة وبالتسلسل املذكور آنفاً:
منحة واحدة – فقط  -لربنامج البكالوريوس ،ورفع ترشيح الطالب عمر الوريكات كونه الحاصل عىل أعىل تحصيل تراكمي
ملعدله بني املتقدمني ،ومنحة واحدة – فقط -لربنامج املاجستري ،ورفع ترشيح الطالب يوسف عبد الرحمن أبو علبة (يف
حال حصوله عىل القبول) ،ويف حال عدم حصوله عىل القبول يتم رفع ترشيح الطالبة فاطمة محمود ذبيان ،و( )3منح
لربنامج الدكتوراه ،ورفع ترشيح أول ( )3طالب حسب الرتتيب التنازيل وعىل النحو اآليت :الطالبة أميمة محمد الرفاعي،
الطالب فرحان عارف املشاقبة ،الطالب بسام سعد اإلمامي.
 .4تسمية ممثلي األردن في اللجان والمجالس التي فازت بعضويتها في اليونسكو:
يف ما يتعلق باللجنة الدولية الحكومية ألخالقيات البيولوجيا ،فقد تم استعراض ترشيحات املؤسسات والدوائر التي
زودت للجنة الوطنية األردنية بأسامء املرشحني وسريهم الذاتية وعددهم ( )5مرشحني من الجامعات واملؤسسات اآلتية:
الجامعة الهاشمية ،وجامعة الحسني بن طالل ،والجمعية العلمية امللكية ،وجامعة العلوم والتكنولوجيا واملجلس األعىل
للعلوم والتكنولوجيا ،حيث ارتأت اللجنة عرض ( )4ترشيحات عىل لجنة أخالقيات البيولوجيا ،واستثناء الرتشيح الوارد من
املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا ،وذلك للوقوف عىل توجهها ورأيها يف اختيار أحد املرشحني ،كونهم جميعاً عىل قدر
عالِ من العلم والثقافة ،وكون لجنة أخالقيات البيولوجيا متخصصة يف هذا املجال أيضاً.
يف ما يتعلق باللجنة الدولية للرتبية الرياضية ويف إطار عدم اكتامل ورود الرتشيحات من الجهات ذات العالقة ،فقد
ارتأت اللجنة تأجيلها وعرضها يف اجتامع الحق يعقد منتصف شهر كانون الثاين2012 /م ،كذلك عرض مقرتح لتعديل أسس
املفاضلة الخاصة بوظائف املنظمة العربية.

لجنة المطبوعات واإلعالم:
القيام باإلجراءات الالزمة لعقد اجتامع واحد للجنة خالل عام 2012م بتاريخ  ،2/5كان أبرز ما تم خالله ما يأيت:
تقييم نرشة أنباء العدد  ،22حيث أكد أعضاء اللجنة عىل جملة من املالحظات حول نرشة أنباء الخاصة باللجنة الوطنية
األردنية.
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* ضرورة ربط الصور التي توضع يف أي مقالة مبضمونها.
* إبراز العناوين الجانبية بلون قاتم كاألسود مث ًال.
* التأكيد عىل أن يكون تجليد النرشة بالربش الحراري.
* االتفاق عىل أن يقوم األستاذ سميح العثامنة رئيس اللجنة بعملية التدقيق اللغوي النهايئ.
* ُاقترح وضع اسم النرشة ورقمها عىل كعب العدد.
املوافقة عىل تخصيص العدد ( )23من نرشة أنباء مبناسبة يوم اللغة العربية لهذه الغاية ،حيث درست اللجنة
املقرتح املقدم من أمانة الرس ،والذي تم التنسيق فيه مع الدكتور عبدالله مانع من قسم مناهج اللغة العربية يف إدارة
املناهج والكتب املدرسية واعتامد هذا املقرتح بعد إضافة الدكتورة مها العتوم من الجامعة األردنية إلعداد مقالة حول
«اللغة العربية  -واقع تحديات» عىل أن تتضمن افتتاحية العدد :تعريفاً مبرشوع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو
مجتمع املعرفة ،وبهذا تكون محتويات العدد املقرتح عىل النحو اآليت:
افتتاحية العدد :معايل وزير الرتبية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم.
األستاذ الدكتور نارص الدين األسد :يختار عنوان املقالة.
األستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة :اللغة العربية والنهضة العلمية.
األستاذ الدكتور نهاد املوىس :أثر حوسبة اللغة العربية يف النظام النحوي.
األستاذ الدكتور سمري استيتيه :اختالف القراءات وأثره يف املعني.
األستاذ الدكتور صالح جرار :االزدواجية وأثرها يف العقل العريب.
األستاذ الدكتور خالد الكريك :يختار عنوان املقالة.
الدكتور رائد عكاشة :األمن اللغوي.
األستاذ الدكتور عطا الله الحجايا :جهود املحدثني يف النهوض باللغة العربية (أمنوذجان) جهود معجمية.
األستاذ الدكتور إسامعيل عاميرة :املعجم التاريخي يف اللغة العربية.
الدكتور ماجد حرب :تدريس اللغة العربية يف الجامعات (إعادة تأهيل).
الدكتور محمد أحمد القضاة :اللغة والثقافة.
الدكتورة مها العتوم اللغة العربية :واقع وتحديات.
الدكتور إسامعيل القيام :الخطأ الشائع يف اللغة العربية.
األستاذ الدكتور إبراهيم السعافني :جاملية اللغة العربية (أدبية بالغية).
الدكتور عبدالله مانع :أسس النهوض باللغة العربية يف العرص الحديث.
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محور احتفاالت الذكرى واالحتفال بالسنوات واألسابيع
واأليام الدولية
احتفاالت الذكرى
يف إطار املوافقة عىل إدراج الذكرى املئوية الثانية؛ إلعادة
اكتشاف البرتا ضمن احتفاالت الذكرى التي ميكن أن تشارك
فيها اليونسكو يف عامي (2013-2012م) .تم إبالغ وزارة
السياحة بقرار املؤمتر يف دورته ( )36والذي عقد يف باريس
باعتامد الرتشيح الذي قامت برفعه اللجنة الوطنية األردنية
بنا ًء عىل مقرتح مقدم منها باالحتفال مبرور  200عام عىل
إعادة اكتشاف مدينة البرتا بالتنسيق مع جامعة الحسني بن
يجب أن ترتبط الذكرى ا ُملقرتحة ارتباطاً وثيقاً با ُملثل العليا للمنظمة
طالل ودائرة اآلثار العامة إىل منظمة اليونسكو .إضافة إىل
ومبهامتها يف مجاالت الرتبية والعلوم والثقافة والعلوم االجتامعية
واإلنسانية والتواصل ،وأن تعزّز العالقات الوثيقة بني الشعوب ،وتنرش
أنه تم تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء؛ لوضع الخطط
التسامح ومُثل السالم والحوار الثقايف والفهم املتبادل بني الشعوب.
والربامج وآليات العمل؛ لتنفيذ االحتفاالت والفعاليات
لن يتم النظر يف إمكانية االحتفال بذكرى نشأة أنظمة حكم ،أو
املحلية واإلقليمية والدولية وبيان أهمية هذه املناسبة
إمرباطوريات تاريخية ،أو عائالت حاكمة ،أو استقاللها ،وسيتم كذلك
وتسليط الضوء عليها ملا لها من أثر اقتصادي ووطني
استبعاد االحتفال بذكرى األحداث العسكرية.
واجتامعي هام ،حيث تشكلت اللجنة من:
يجب أن ُتخصص االحتفاالت لذكرى شخصيات تحتل مكانة عاملية
أصيلة ،وألعامل أو أحداث ذات أهمية عاملية حقيقية أو إقليمية عىل
 معايل رئيس لجنة السياحة والرتاث يف مجلس األعيان.ّ
األقل ،يك تعكس ُم ُثل املنظمة وقيمها وتن ّوعها الثقايف وطابعها العاملي.
 سعادة رئيس لجنة الخدمات والسياحة يف مجلس النواب.يجب أن يكون االحتفال بالذكرى الخمسني ،أو بالذكرى املئوية ،أو
 عطوفة رئيس مجلس مفويض سلطة إقليم البرتا التنمويبرقم مضاعف آخر منهام ،مع السامح ببعض املرونة يف تطبيق هذا
املعيار.
السياحي /نائباً لرئيس اللجنة.
يجب أن توفر الذكرى فرص ًة ،لتنفيذ أنشطة وطنية يتم التخطيط
 عطوفة مدير عام دائرة اآلثار العامة.لها ،وترصد الدولة العضو أو مجموعة الدول األعضاء املعنية بها
 عطوفة مترصف لواء البرتا.مبارشة بعض املوارد لتنظيمها.
 عطوفة مفوض محمية البرتا يف سلطة إقليم البرتا.إذا كان االحتفال بالذكرى يتصل بأكرث من دولة واحدة يجب أن
تقرتحه كل الدول املعنية.
 عطوفة مدير عام هيئة تنشيط السياحة. سعادة رئيس اتحاد الجمعيات السياحية. سعادة رئيس جمعية بيت األنباط.كام تم ترشيح ذكرى مرور ( )1350عاماً عىل وفاة الشاعرة العربية متارض بنت عمرو السلمية (الخنساء) الحتفاالت
الذكرى التي تشارك بها اليونسكو خالل فرتة العامني (2015-2014م) ،وذلك تقديراً لدور الخنساء الريادي يف تأسيس
الحركة الشعرية النسوية ،وقد تم رفع الرتشيح بالتنسيق مع وزارة الثقافة.
ّإن االحتفال بذكرى بعض الشخصيات أو األعامل أو األحداث
التي أسهمت يف اإلثراء املتبادل للثقافات ،ولفت انتباه العامل إليها
تساعد يف تعزيز التفاهم الدويل ،وتوثيق العالقات بني الشعوب
وتدعيم السالم ،لذلك تشارك منظمة اليونسكو منذ عام  1956يف
االحتفاالت التي تنظمها الدول األعضاء واألعضاء املنتسبون إلحياء
ذكرى املناسبات التاريخية والشخصيات البارزة بهدف إعطائها أهمي ًة
عاملية .وتختار منظمة اليونسكو مناسبات الذكرى التي ميكن أن تشارك
بها وفق املعايري اآلتية:
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أسبوع الوئام بين األديان
عممت اللجنة الوطنية األردنية عىل الجهات املعنية جميعها يف اململكة؛
لتنفيذ أنشطة وفعاليات لالحتفال بأسبوع الوئام بني األديان ،إذ شاركت
مختلف محافظات اململكة وأولويتها ويف مقدمتها عامن بإقامة الندوات وعقد
ورشات عمل ومحارضات ولقاءات للحديث عن أهمية الوئام واالنسجام بني
أتباع الديانات ،وبنا ًء عىل مقرتح مقدم من اللجنة الوطنية األردنية صدر قرار
من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم رقم (م ت /د  /96ق )16خالل
اجتامعات الدورة ( )96للمجلس التنفيذي الذي عقد يف تونس خالل الفرتة
من 2012/5/30-29م ،واملتعلق باملوافقة عىل ما جاء يف العرض املقدم من
عضو املجلس التنفيذي للمملكة األردنية الهاشمية ،وبنا ًء عليه تم تحديد اليوم
األول من شهر شباط من كل عام لالحتفال باليوم العريب للوئام بني األديان.

تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة
مبادرة صاحب الجاللة الهاشمية امللك
عبدالله الثاين ابن الحسني املعظم -حفظه
الله -بإقامة (أسبوع عاملي للوئام بني جميع
األديان واملعتقدات)؛ ليوافق األسبوع
األول من شهر شباط (فرباير) كل عام
ابتداء من عام 2011م .وقد أ ّقرت الجمعية
العامة لألمم املتحدة أسبوع الوئام العاملي
بني األديان يف قرارها الذي اتخذ يف 20
ترشين األول 2010م.

اليوم الدولي للغة األم
مبناسبة االحتفال باليوم الدويل للغة األم قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم
لالحتفال بهذا اليوم عىل الجهات املعنية؛ لتنفيذ أنشطة وفعاليات ،هذا وقد تم االحتفال
من قبل بعض الجامعات منها :كلية الهندسة التكنولوجية – جامعة البلقاء التطبيقية -
يف مرسح األمرية جنة بنت غازي ندوة أدارها األستاذ الدكتور نارص الدين األسد بتاريخ
2012/2/22م .كام أقامت الجامعة األردنية /قسم اللغة العربية وآدابها –كلية اآلداب
 بعقد ندوتني يوم األحد بتاريخ 2012/2/26م يف مدرج الكندي .كذلك قامت كل منمديرية الرتبية للواء األغوار الشاملية وعني الباشا بتنظيم احتفال بهذه املناسبة.

تحتفل منظمة اليونسكو
باليوم الدويل للغة األم سنوياً
يف  21شباط الذي أعلنه املؤمتر
العام لليونسكو يف نوفمرب ترشين
الثاين 1999م سنوياً منذ فرباير
شباط 2000م بغية تدعيم التنوع
الثقايف والتعدد اللغوي.

يوم المرأة العالمي
مبناسبة اليوم العاملي للمرأة والذي تحتفل به اليونسكو يف  8آذار من كل عام،
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل الجهات املعنية لتنفيذ أنشطة وفعاليات
بهذا اليوم ،حيث نظمت وزارة الرتبية والتعليم -إدارة التخطيط والبحث الرتبوي
بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية احتفا ًال برعاية معايل وزير الرتبية والتعليم بتاريخ
2012/3/8م يف نادي معلمي عامن ،تم خالله تكريم عدد من املوظفات واملعلامت
املتميزات بهذه املناسبة ،ونوه معاليه خالل الكلمة التي ألقاها« :بأن هذا االحتفال
يأيت تقديراً لدور املرأة يف املجتمع كونها عام ًال رئيساً لنهض ِة الوطن وتطوره والتي أ ْثرت
من خالله املشهد الحضاري الوطني بالتجارب الرائدة والنشاطات اإلنسانية القيادية
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تحتفل منظمة اليونسكو
باليوم العاملي للمرأة يف  8آذار
من كل عام ،وقد بدأ االحتفال
بهذا اليوم منذ العام ،1975
وذلك تأكيداً عىل املساواة بني
الجنسني وتكافؤ الفرص بينهام.

قطـــاع العالقات والتعاون
املتفردة .وأن املرأة يف وزارة الرتبية والتعليم شقت طريقها يف العمل واإلبداع والتميز معلمة وإدارية ،وحققت العديد
من اإلنجازات مستفيدة من فرص التمكني ،وعىل أساس من الجدارة والكفاءة واالقتدار ،موضحاً أن الوزارة بادرت مبكراً
بإدماج النوع االجتامعي يف عملية التنمية دون متييز يف الحقوق واألدوار والواجبات ،وهو ما أكده تقرير الرصد العاملي
للتعليم للجميع لعام 2008م وإزالة أوجه التفاوت بني الجنسني يف مرحلتي التعليم األسايس والثانوي.
كام أشار عطوفة األمني العام للوزارة للشؤون اإلدارية إىل أن« :املرأة األردنية ركن رئيس يف املجتمع األردين بوصفها
أ ّما مثالية ،ومعلمة مخلصة ،وموظفة متميزة كفؤة يف قطاعات عدة ،ورشيكة يف صنع القرارات ورسم السياسات .مؤكداً
أن املرأة األردنية استطاعت بكفاءتها العالية وفكرها املستنري أن تغري الصورة النمطية عن املرأة العربية بشكل عام
واملرأة األردنية بشكل خاص؛ فأسهمت بفاعلية يف قيادة مسرية التنمية والتطوير والتحديث» .وتضمن االحتفال كذلك
كلمة ألقتها مديرة مدرسة أم حبيبة باسم املعلامت املكرمات قالت فيهاّ :
«إن وزارة الرتبية والتعليم وهي تكرم املوظفة
املتميزة بأدائها وتقدر جهدها فإنها تدفع املعلامت لالستمرار يف بذل ما يف وسعهن؛ لدفع عجلة التقدم يف األردن» .وشمل
الحفل عرضاً قدمته رئيس قسم النوع االجتامعي يف الوزارة الدكتورة منتهى أبو الغنم ،تضمن أهداف القسم ومنجزاته.
ويف نهاية االحتفال الذي حرضه رئيس املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية /الدكتور عبدالله عبابنة وعدد من املسؤولني
الرتبويني وزعت الشهادات التقديرية عىل عدد من املوظفات واملعلامت املتميزات العامالت يف مركز الوزارة وامليدان
الرتبوي وفريق النوع االجتامعيُ ،وأصدرت نرشة بهذه املناسبة.

يوم اللغة العربية
تحتفل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف األول من آذار من كل عام بيوم اللغة العربية ،وبناء عليه نظمت
اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم وبدعم من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم االحتفال بيوم اللغة
العربية برعاية دولة رئيس الوزراء يف املركز املليك الثقايف بتاريخ 2012/3/22م .واشتمل االحتفال عىل فعاليات عدة متثلت
بكلمة معايل وزير الرتبية والتعليم ،وكلمة للدكتور عودة أبو عودة .وأكد معاليه يف كلمته عىل« :أن هذه اللغة الخالدة
هي التي حافظت عىل وحدة األمة العربية وعىل هويتها ،وما زالت تقوم بدورها التاريخي كعامل ربط بني أكرث من
ثالمثائة مليون عريب يعيشون عىل رقعة جغرافية متتد من شواطئ الخليج العريب إىل شواطئ املحيط األطليس ،إضافة إىل
مئات املاليني من املسلمني الذين يتوزعون عىل قارات الدنيا كلها» .مشرياً إىل أن« :هذه اللغة استطاعت أن تكون لغة
قومية ولغة دينية يف آن واحد ،وأن تنصهر يف بوتقتها كل االختالفات والتناقضات العرقية واملذهبية والثقافية ،مقدمة
للعامل كله أمنوذجاً فريداً للوحدة والتناغم بني مكونات املجتمع واألمة كافة .كام ألقى الدكتور عودة أبو عودة /جامعة
ٌ
ٌ
وواجبات مشرتكة» ،حيث تساءل
حقوق
العلوم اإلسالمية» عضو مجمع اللغة العربية كلمة بعنوان« :األمة واللغة األم
يف كلمته أو ًال عن« :اللغة واللغة األم أيهام يصنع اآلخر؟ هل املجتمع هو الذي يسمو باللغة ويرتفع بها؟ أم اللغة هي
التي تسمو باملجتمع وترتفع به واألمم هي التي تصنع لغة أفرادها وفق اختالف بيئاتها ،وأن هناك واجبات عىل األرسة:
أو ًال :يف ما يجب أن يسمعه األبناء يف سني طفولتهم األوىل ،ويسهم يف ذلك كذلك ما يشاهده األطفال وما يستمعون
إليه يف برامج التلفزه واإلذاعة مام يجب أن يكون معروضاً باللغة العربية اليسرية السليمة التي نحب أن نزرعها يف ذاكرة
األبناء» .وتضمن االحتفال كذلك قصيدة للشاعر راشد عيىس ،إضافة إىل معرض للخط ومناظرة شعرية طالبية .هذا وقد
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل مديريات الرتبية والتعليم لالحتفال بهذا اليوم ،إذ أقامت مديرية تربية لواء
األغوار الشاملية من خالل املدارس التابعة لها الفعاليات اآلتية :مسابقة ثقافية بعنوان( :آذار املطالعة) ،وذلك من أجل
تفعيل الكتب املوجودة يف مكتبة املدرسة ،وإقامة احتفال بهذه املناسبة تضمن فعاليات مختلفة مثل :إلقاء القصائد،
وعرض مرسحية حوار بني الطلبة ،وإلقاء كلامت .كام أقامت مديرية عني الباشا احتفا ًال بهذه املناسبة تحت شعار «كل

75

معلم هو معلم لغة عربية» من خالل تفعيل دور اإلذاعة املدرسية ،وتخلله توزيع شعارات تعزز أهمية اللغة العربية،
إضافة إىل عمل مسابقات ولقاءات وورش عمل .وأصدرت اللجنة الوطنية األردنية عدداً خاصاً من نرشة أنباء مبناسبة
يوم اللغة العربية.

يوم المكتبة العربية
تحتفل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف العارش من آذار من كل عام
بيوم املكتبة العربية ،وعليه قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل الجهات ذات
العالقة لتنفيذ فعاليات بهذا اليوم ،إذ أطلقت وزارة الثقافة بهذه املناسبة حملة (الكتاب
صديقك) بالتعاون مع دائرة املكتبة الوطنية ومع جمعية املكتبات واملعلومات األردنية
تضمنت توزيع ألف نسخة من منشورات الوزارة ،باإلضافة إىل مجلة رسالة املكتبة ونسخ
من البيبلوغرافيا الوطنية عىل املواطنني يف مواقف حافالت مجمعي :الشامل والجنوب.
ويأيت االحتفال إدراكاً من الوزارة ألهمية املكتبات ،ورضورة تو ّفر الدعم الالزم لها ،والعمل عىل نرشها يف املدن واألرياف
والبوادي وفق جدول مدروس ومحكم.
تحتفل املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم بيوم
املكتبة العربية يف  10آذار
من كل عام ،وجاءت الحاجة
لالحتفال بهذا اليوم انطالقاً من
أهمية املكتبة والقراءة.

اليوم العالمي للمياه
يف إطار احتفاالت اململكة األردنية الهاشمية مبناسبة اليوم العاملي للمياه وفقاً
للمناسبات التي تحتفل بها منظمة األمم املتحدة يوم الثاين والعرشين من شهر آذار
من كل عام .نظمت اللجنة الوطنية األردنية مسابقتني :األوىل يف الرسم ،والثانية
يف املقالة بني طلبة املرحلة الثانوية يف املدارس التابعة لوزارة الرتبية والتعليم حول
املحاور اآلتية :املياه يف أجسادنا ،واملياه الجوفية ،واملياه والبيئة .حيث تم تشكيل
لجنة من املحكمني قامت بوضع معايري التقييم واختيار الطلبة الفائزين من مختلف
مدارس اململكة ،واقيم حفل لتكرميهم برعاية معايل وزير الرتبية والتعليم بتاريخ
2012/10/2م يف الوزارة .حيث قال وزير الرتبية والتعليم الدكتور فايز السعودي
خالل رعايته الحفل« :إن املسابقة تهدف إىل تعويد الطلبة التعلم الذايت ،والتعلم باملامرسة ،وتنمية املهارات الالزمة
لهم ،وتشجيعهم عىل تفهم قواعد املنهج العلمي من خالل إتاحة الفرصة أمامهم لتقديم مساهامتهم ،وتشجيعهم عىل
االستقالل الفكري ،وتحفيز املبادرات الشخصية لديهم ،وأن هذه املسابقات تساهم يف تنمية الوعي البيئي ،والرتاث
اإلنساين ،وحامية البيئة لدى الطلبة ،فض ًال عن توعيتهم بسبل املحافظة عليها» .كام بينت السيدة أمني رس اللجنة الوطنية
األردنية للرتبية والثقافة والعلوم انتصار القهيوي بقولها« :إن هذه املسابقات تسعى إىل تنمية الوعي لدى الطلبة مببادئ
حقوق اإلنسان والرتاث الثقايف ،وتنمية مفاهيم الرتبية من أجل السالم عىل أساس العدل واملساواة والتفاعل واالحرتام
املتبادل بني الدول والشعوب جميعها» ويف نهاية الحفل الذي تضمن عرضاً تقدميياً حول ضعف الطلبة يف اللغة العربية،
والحلول املقرتحة ملعالجتها ،و ّزع معاليه الجوائز وشهادات التقدير عىل الطلبة الفائزين واملدارس املعنية.
عقدت اللجنة الوطنية فعالية حول الرتبية املائية بالتعاون مع مكتب اليونسكو /عامن وبرنامج متطوعي األمم
املتحدة  UNVيوم األحد املوافق 2012/3/25م بهدف توعية طالب وطالبات املدارس الحكومية بأهمية املياه ووضع
األردن مائياً ،وتم إلقاء الضوء عىل شعار اليونسكو لهذا العام ضمن االحتفالية بيوم املياه العاملي «املياه واألمن الغذايئ»،
تحتفل منظمة اليونسكو
باليوم العاملي للمياه سنوياً يف 22
آذار /مارس بوصفه وسيلة لرتكيز
االنتباه عىل أهمية املياه العذبة،
والدعوة إىل اإلدارة املستدامة
ملواردها ،ويسلط اليوم العاملي
للمياه  -يف كل عام  -عىل جانب
محدد من جوانب املياه العذبة.
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قطـــاع العالقات والتعاون
وتخللت الفعالية أنشطة ترفيهية تعليمية وتثقيفية بأهمية املياه والوضع الحايل لألردن كونه رابع أفقر دولة بالنسبة
لكمية املياه العذبة املتوافرة ،وتم إعداد مسابقات عىل شكل أسئلة تثقيفية عن كمية املياه التي تستهلكها زراعة بعض
املحاصيل أو إنتاج بعض املواد الغذائية.
كام أقامت وزارة املياه والري بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة لإلمناء الدويل احتفا ًال بتاريخ  3/19يف منبى الوزارة
برعاية رئيس الوزراء عون الخصاونة ،وبحضور ممثلني عن الجامعة العربية ،ودولة فلسطني وكل من :وزير الرتبية والتعليم
األردين ،ووزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية ،ووزير التخطيط والتعاون الدويل ،ووزير التعليم العايل ،ووزير
الصحة ،ووزير الشؤون البلدية ،ووزير الشباب والرياضة ،باإلضافة لعدد من املؤسسات الخاصة والحكومية والقطاعات
اإلعالمية والرتبوية واملمولني وشخصيات ساهمت بخدمة قطاع املياه يف ظل اختالل املعادلة املائية والتحديات املالية
التي يواجهها األردن يف هذا املجال.
وشمل الحفل الذي حرضه سفراء من الواليات املتحدة األمريكية ،الصني ،أملانيا ،فرنسا ،اليابان ،والسفري الكوري ،عىل
كلمة لوزير املياه والري ،وكلمة ممثل األمم املتحدة لإلمناء الدويل يف األردن ،وكلمة للهيئة التنسيقيية للجمعيات البيئية
يف األردن عن القطاع البيئي ،إضافة لتقديم إغنية حول املياه ،ومرسحية عن حامية ثرواتنا املائية.
وتخلل الحفل افتتاح معرض للوحات الفنية للفائزين مبسابقة يوم املياه العاملي والذي يشارك فيه طلبة مدارس
اململكة ،وتم تكريم اآلنسة توجان برمامت /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم خالل االحتفال،
وتم توزيع جوائز عىل الطلبة الفائزين مبسابقة املياه ،إضافة لتوزيع دروع عىل عدد من املميزين يف مجال العطاء يف
قطاع املياه يف األردن

اليوم العالمي لحرية الصحافة
عممت اللجنة الوطنية األردنية عىل الجهات املعنية يف اململكة جميعها؛ لتنفيذ
أنشطة وفعاليات لالحتفال بهذه املناسبة ،حيث ُاعلن عن إطالق املركز األردين لحرية
اإلعالم واملخترص باسم «داعم» ،وهي مؤسسة غري ربحية تعمل من أجل رفع مستوى
حرية اإلعالم يف األردن والرشق األوسط والعامل العريب .إذ تعد حرية الصحافة واإلعالم
عنرصين حيويني؛ لتمكني املواطنني من املشاركة يف الحياة االجتامعية والسياسية
واالقتصادية .كام تعد وسائل اإلعالم ذات األداء املتميز عام ًال حاس ًام يف خلق مجتمعات
صحية واقتصادات مستدامة ،وتتمثل رؤيته يف احرتام الحق يف حرية التعبري وحاميته
والحصول عىل املعلومات .وأطلق مركز حامية الصحفيني حملته السنوية لدعم حرية
اإلعالم .وتستهدف الحملة الرتويج ألهمية حرية اإلعالم ،واإلعالء من قيمة الصحافة
وحريتها عند املجتمع ،والتأكيد عىل أن حرية اإلعالم هي حرية للمجتمع ،وحق له
معرفة أدواته ،للرقابة عىل كل السلطات .كام نظمت كلية الصحافة واإلعالم يف جامعة
الزرقاء ندوة بهذه املناسبة أكدت عىل حرية اإلعالم وحرية حق الحصول عىل املعلومة ،ورضورة االلتزام باملهنية الصحفية
التي تحتكم للحياد وطرح الرأي والرأي اآلخر بكل حرية.
يحتفل باليوم العاملي لحرية
الصحافة يف كل أرجاء العامل يف
 3أيار /مايو من كل عام .وهي
فرصة لالحتفاء باملبادئ األساسية
لحرية الصحافة؛ ولتقييم حرية
الصحافة ،وللدفاع عن وسائل
اإلعالم أمام الهجامت التي ُتشن
عىل استقالليتها ،وهي فرصة كذلك
للتعبري عن إجالل الصحفيني الذين
لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم.
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اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية
مبناسبة اليوم العاملي للتنوع الثقايف من أجل الحوار والتنمية والذي يوافق
 12أيار من كل عام ،وفقاً للمناسبات التي تحتفل بها منظمة اليونسكو قامت
اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل الجامعات واملؤسسات ذات العالقة لتنفيذ
فعاليات بهذا اليوم ،وقد أقامت وزارة الثقافة ،مبناسبة اليوم العاملي للتنوع
الثقايف من أجل الحوار والتنمية ،احتفا ًال بتاريح 2012/5/21م يف املركز الثقايف
املليك تضمن كلمة ملعايل وزير الثقافة ،وعروضاً ولوحات فلكلورية وشعبية مثلت
مختلف أطياف املجتمع األردين ،وهي :الفرقة الوطنية للفنون الشعبية التابعة
لوزارة الثقافة ،فرقة بني معروف /دروز ،فرقة الراجف ،فرقة الجمعية األردنية
الكردية ،فرقة القدس للرتاث الشعبي (جمعية يوم القدس) وفرقة جمعية شباب
الرمثا للثقافة والفنون.

اليوم العاملي للتنوع الثقايف
اعتُمد من منظمة اليونسكو يف العام
م2001م ،ليكون محفزاً لتحقيق جملة من
األهداف منها :تشجيع األفراد واملؤسسات
واملنظامت يف أنحاء العامل كله عىل رفع
الوعي بشأن أهمية الحوار بني الثقافات
وأهمية التنوع الشامل ،كذلك الحد من
االستقطاب ومكافحة القوالب النمطية
بغرض تحسني التفاهم والتعاون بني
األفراد املنتمني إىل ثقافات متنوعة.

اليوم العالمي للبيئة
عممت اللجنة الوطنية األردنية عىل الجهات املعنية جميعها يف اململكة ،لتنفيذ
أنشطة وفعاليات لالحتفال بهذه املناسبة ،حيث أطلقت وزارة البيئة رسائل قصرية
اعتُمد من منظمة اليونسكو يف العام
عىل شبكة الهواتف الخلوية استهدفت طلبة املدارس ،والجامعات ،وقطاع املرأة،
1972م ،لتحفيز البرشية للعمل معاً
وموظفي القطاع العام والخاص ،وأصحاب املنشآت الصناعية والحرفية للحفاظ عىل لضامن مستقبل نظيف وأكرث اخرضاراً
البيئة مبناسبة يوم البيئة العاملي .وتضمنت الرسائل معلومات وإرشادات توعوية؛ وإرشاقاً لألنفس ولألجيال القادمة.
للحث عىل ترشيد استهالك املياه والطاقة ،واملحافظة عىل النظافة العامة ،وتحديداً
يف األماكن العامة واملتنزهات والحدائق واملجمعات التجارية .هذا إىل جانب توزيع النرشات التوعوية عىل الطلبة،
والجمعيات البيئية ،واملؤسسات واملنشآت الصناعية التي ترمي إىل توضيح أهمية الرتشيد يف استهالك املياه والطاقة ونسبة
الخفض يف الفاتورة الشهرية للمواطنني .كام شاركت وزارة البيئة وأكادميية الطريان امللكية واإلدارة امللكية لحامية البيئة
والجمعيات البيئية يف حملة توزيع األكياس الورقية للسائقني تحت شعار «حافظوا عىل نظافة األردن» من خالل مثاين
عرشة نقطة تجمع يف مختلف مناطق العاصمة؛ لتعزيز السلوكيات اإليجابية كونها مظهراً حضارياً ودينياً.
اليوم العاملي للبيئة

اليوم العالمي لمحو األمية
نظمت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون
مع إدارة التعليم العام ومديرية الرتبية والتعليم ملحافظة إربد بتاريخ
2012/10/9م ،احتفال وزارة الرتبية والتعليم باليوم العاملي ملحو األمية يف
مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية الشاملة للبنات يف محافظة إربد ،ومندوباً عن
وزير الرتبية والتعليم الدكتور فايز السعودي رئيس اللجنة الوطنية األردنية
للرتبية والثقافة والعلوم رعت أمني رس اللجنة الوطنية األردنية السيدة
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أعلنت اليونسكو يوم  8أيلول /سبتمرب
يوماً دولياً ملحو األمية ،ترشين الثاين /نوفمرب
1966م ،حيث يسهم محو األمية يف بناء
السالم ،ويجعل الناس قاب قوسني أو أدىن يف
اكتساب الحريات الشخصية ،وفهم العامل عىل
نحو أفضل ،إضافة إىل منع الرصاعات أو حلها.

قطـــاع العالقات والتعاون
انتصار القهيوي االحتفال .والتي ألقت كلمة معاليه قالت فيهاّ :
«إن مشاركة األردن الدول العربية الشقيقة والعامل أجمع
االحتفال بهذا اليوم من كل عام يأيت سعياً منه إىل العمل عىل تحسني نوعية حياة األفراد ،وإزالة الفوارق والحواجز
االجتامعية بينهم ،وتحسني مستوى أدائهم الوظيفي ،وزيادة إنتاجيتهم ،ورفع مداخيلهم ،ورفد سوق العمل بالكفاءات
الفنية املدربة واملؤهلة .وأن األردن أدرك منذ عقود خلت خطورة هذه املشكلة وما تسببه من عقبات أمام برامج
التنمية املستدامة ،ففتحت وزارة الرتبية والتعليم مراكز لتعليم الكبار ومحو األمية ،وتوسعت فيها حتى شملت اململكة
جميعها؛ لتوفري الفرص التعليمية للمواطنني الذين حالت ظروفهم دون مواصلة تعلمهم وهم يف سن التعليم املدريس،
وأصبحوا يشكلون عائقاً أمام برامج التنمية رغم رغبتهم يف مواصلة التعلم .وتقدم وزارة الرتبية والتعليم مستلزمات
الدراسة للدارسني مجاناً ،حيث بلغت نسبة األمية حتى نهاية العام املايض ( )%6.7بواقع ( )%3.6للذكور ،و( )9.9لإلناث،
كام بلغ عدد مراكز تعليم الكبار ومحو األمية التي تم افتتاحها للعام الدرايس الحايل ( )504مراكز بواقع ( )464مركزاً
لإلناث و( )40مركزاً للذكور التحق بها ( )6261دارساً ودارسة كان منهم ( )5744دارسة و( )517دارساً» .كام ألقى مدير
تربية لواء القصبة الدكتور عيل املومني كلمة قال فيهاّ :
«إن األردن وبفضل جهود أبنائه الخريين ،ومؤسساته الوطنية
وبالتنسيق والتعاون مع الجهات واملنظامت الدولية املعنية مبحو األمية ،قطع شوطاً كبرياً يف مكافحة هذه اآلفة التي
انخفضت من ( )%88عام (1952م) إىل ( )%6.8منتصف العام املايض ،وأن العمل جار؛ لتخفيف هذه النسبة إىل النصف
بحلول عام2015م» .وألقى املتقاعد الرتبوي الدكتور خالد الوقفي كلمة املجتمع املحيل َّمثن فيها الجهود الخرية التي بذلت
من األطراف الرسمية واألهلية كافة؛ لخفض نسبة األمية .واستعرضت املربية نهلة الزعبي الصعوبات االجتامعية وغريها
من الصعوبات التي واجهتها خالل سنوات دراستها األوىل يف مراكز محو األمية وصو ًال إىل الثانوية العامة نظراً لكرب سنها.
واشتمل الحفل الذي حرضه مندوب مدير مكتب اليونسكو يف عامن الدكتورة هديل التيل ،ومساعد محافظ إربد وليد
الرشدان ،ومديرو مديريات تربية محافظة إربد ،وعدد من مديري ومديرات املدارس ،وحشد من الطلبة واملدعوين عىل
أوبريت نور األمل ،وتخلله وصالت غنائية .ويف نهاية االحتفال سلمت مندوبة راعي الحفل عدداً من املعلمني والعاملني
املتميزين يف مديريات الرتبية ومراكز محو األمية يف محافظات الشامل الجوائز التقديرية التي استحقوها.

اليوم الدولي للمعلم
عممت اللجنة الوطنية األردنية عىل الجهات املعنية جمعيها يف اململكة؛ لتنفيذ
أنشطة وفعاليات لالحتفال بهذه املناسبة ،حيث قامت وزارة الرتبية والتعليم بتعميم
رسالة تهنئة من معايل وزير الرتبية والتعليم بهذه املناسبة للمعلمني واملعلامت كافة
يف مختلف أنحاء اململكة ،ويف ميادين التعليم ،واإلدارات الرتبوية عىل امتداد الوطن.
وأقامت الوزارة عدداً من الفعاليات من بينها :تخصيص جزء من الحصة األوىل يف
املدارس للحديث عن دور املعلم ،إضافة إىل احتفاالت عىل مستوى املدارس .وتوظيف
حصة اللغة العربية؛ لغايات كتابة موضوع تعبري بهذه املناسبة ،وحصة الرتبية الفنية
إلعداد رسومات من قبل الطلبة وكتابة تعليقاتهم عليها ،ونظمت كذلك فعاليات عىل
مستوى مديريات الرتبية والتعليم واملدارس ،ومنها التي نظمتها مديرية ذيبان احتفا ًال بهذه املناسبة تضمنت كلمة ملدير
الرتبية والتعليم ،ولعدد من املعلمني املتقاعدين ،إضافة إىل فقرات فنية والقاء قصائد شعرية .كام نظمت مدرسة بنات
املزار الثانوية املنتسبة لليونسكو /مديرية املزار الجنويب احتفا ًال بحضور ضيوف من املجتمع املحيل ،ونظمت مدرسة
املشارع الثانوية الشاملة للبنات احتفا ًال بهذه املناسبة تكرمياً ملعلامتها ،وتم إلقاء الكلامت والقصائد الشعرية.
تحتفل منظمة اليونسكو باليوم
العاملي للمعلمني يوم  5ترشين األول/
أكتوبر سنوياً منذ عام 1994م ،ذلك
أن العامل بحاجة إىل رفع مكانة مهنة
التعليم ليس ألجل املعلمني والتالميذ
فحسب ،ولكن ألجل املجتمع كله مبا
ميثل إقراراً بالدور الذي يضطلع به
املعلمون يف بناء املستقبل.
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اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري
يف إطار احتفاالت اململكة األردنية الهاشمية مبناسبة اليوم العاملي للرتاث
السمعي والبرصي الذي يوافق يوم السابع والعرشين من شهر ترشين األول من كل
عام وفقاً للمناسبات التي تحتفل بها منظمة األمم املتحدة ،نظمت اللجنة الوطنية
األردنية مسابقة رسم لطلبة املرحلة الثانوية يف مدارس اململكة ،حيث تم تشكيل
لجنة من املحكمني قامت بوضع معايري التقييم ،واختيار ثالثة أعامل فائزة لتسليم
الفائزين عن أعاملهم الجوائز املستحقة لهم من قبل معايل وزير الرتبية والتعليم.

أقر املؤمتر العام لليونسكو يف
عام 2005م االحتفال باليوم العاملي
للرتاث السمعي والبرصي بوصفه آلية
لرفع الوعي العام والحاجة إىل اتخاذ
تدابري عاجلة؛ لالعرتاف بأهمية الوثائق
السمعية والبرصية بوصفها جزءاً ال
يتجزأ من الهوية الوطنية.

اليوم العالمي للعلوم من أجل السالم والتنمية
عممت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم عىل الجهات املعنية؛
لتنفيذ أنشطة وفعاليات بهذه املناسبة ،حيث نظمت جامعة آل البيت معرضاً
لطلبة كلية العلوم األول ،وجاءت هذه املبادرة من الطلبة تزامناً مع املناسبة للداللة
عىل األفكار اإلبداعية للطلبة واشتمل املعرض الذي استمر ثالثة أيام عىل الخطط
الدراسية وعرضاً ألهمية اليوم العاملي للعلوم من أجل السالم والتنمية ،ومشاركات
متنوعة للطلبة بهذه املناسبة ،وتوزيع نرشات تعريفية تبني أهمية العلوم يف مختلف
املجاالت .كام عقد املركز الوطني لحقوق اإلنسان ندوة بعنوان« :السالم وحقوق
اإلنسان» يف مقر املركز ،حرضها ممثالن اثنان عن اللجنة الوطنية األردنية :السيدة
مدير أمانة الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي ،والسيدة رئيس قسم العالقات والتعاون.

حددت منظمة اليونسكو
اليوم العاملي للعلوم من أجل السالم
والتنمية يف عام 2001م ،وذلك
انطالقاً من أهمية بقاء البرش عىل
علم بالتطورات التي تحدث يف مجال
العلوم ومت ّكنهم من املشاركة فيها،
وإقامة جسور بني العلوم واملجتمع.

اليوم العالمي للفلسفة
عممت اللجنة الوطنية األردنية
للرتبية والثقافة والعلوم عىل الجهات
املعنية؛ لتنفيذ أنشطة وفعاليات بهذه
املناسبة ،حيث احتفلت الجامعة الهاشمية
بيوم الفلسفة العاملي بإقامة ندوة بعنوان:
«الدين والفلسفة :البحث عن الحقيقة»
نظمتها كلية اآلداب مبشاركة نخبة من
أساتذة الجامعات األردنية املتخصصني
واملهتمني يف البحث يف القضايا الدينية
والفلسفية.
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يوم الفلسفة يف اليونسكو حدث تحتفل به املنظمة كل سنة اعتباراً من عام 2002م،
يف ثالث يوم خميس من شهر ترشين الثاين نوفمرب يف مقر اليونسكو يف باريس ويف املدن
األخرى حول العامل .قد استحدث املؤمتر العام لليونسكو اليوم العاملي للفلسفة يف عام
2005م ،ويهدف اليونسكو :تعزيز ثقافة دولية بشأن النقاش الفلسفي مع االحرتام للتنوع
ولكرامة اإلنسان .ويقوم هذا اليوم عىل تشجيع التبادل األكادميي وتسليط الضوء عىل
مساهامت املعرفة الفلسفية يف معالجة القضايا العاملية.
كام قدمت اليونسكو اليوم العاملي للفلسفة يف عام 2002م ،لتكريم التفكري
الفلسفي يف أنحاء العامل جميعه عن طريق فتح مساحات متاحة وحرة .والهدف منه
تشجيع الناس يف أنحاء العامل جميعه عىل تبادل الرتاث الفلسفي مع بعضهم بعضاً وفتح
عقولهم ألفكار جديدة ،وتشجيع التحليالت والبحوث والدراسات الفلسفية ألهم القضايا
املعارصة من أجل االستجابة عىل خري وجه للتحديات املطروحة اليوم عىل البرشية.

قطـــاع العالقات والتعاون
اليوم العالمي لحقوق االنسان
بالتزامن مع مناسبة االحتفال باليوم العاملي
لحقوق اإلنسان ،افتتح وزير الدولة لشؤون اإلعالم
واالتصال ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم
الحكومة سميح املعايطة يف املركز الثقايف املليك
بتاريخ 2012/12/10م فعاليات الدورة الثالثة
ملهرجان «كرامة» ألفالم حقوق اإلنسان ،الذي نظمته
جمعية املعمل( )612لألفكار بالتعاون والرشاكة مع
املركز الثقايف املليك ،وبالتعاون مع املؤسسات املحلية
واملراكز الثقافية التابعة للسفارات والقطاع الخاص،
ورعاية إعالمية لراديو (مذياع) البلد ،مبشاركة ()40
فيلام من ( )20دولة عربية وأجنبية.

يحتفل العامل يف العارش من شهر كانون األول من كل عام بالذكرى
السنوية الثامنة والخمسني؛ لنرش اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .الذي
اعتمد ونرش عىل املأل مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 217
ألف (د ،)3-املؤرخ يف العارش من كانون األول /ديسمرب 1948م .وقد حوى
اإلعالن عىل ديباجة و( )30مادة نصت عىل حقوق اإلنسان .يف اإلعالن متت
اإلشارة بوضوح إىل أن الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة
والحقوق ،ولكل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات املذكورة جميعاً يف
هذا اإلعالن ،دون متييز من أي نوع ،وال سيام التمييز بسبب العنرص ،أو
اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السيايس وغري السيايس ،أو
األصل الوطني أو االجتامعي ،أو الرثوة ،أو املولد ،أو أي وضع آخر ،فض ًال
عن ذلك ال يجوز التمييز عىل أساس الوضع السيايس ،أو القانوين ،أو الدويل
للبلد ،أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص ،سواء أكان مستق ًال ،أو موضوعاً
تحت الوصاية ،أو غري متمتع بالحكم الذايت ،أو خاضعاً ألي قيد آخر عىل
سيادته ،ولكل فرد حق يف الحياة والحرية وىف األمان عىل شخصه.

كام أقامت الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان
ندوة بعنوان« :تقييم أوضاع حقوق اإلنسان يف األردن
خالل العام 2012م» ،تحت رعاية نقابة املحامني ،وبالتعاون مع ملتقى محامي البلقاء وذلك بتاريخ 2012/12/11م يف
حي املدينة الرياضية بالسلط .تضمن موضوع الندوة محور الحقوق املدنية والسياسية ،ومحور
مقر امللتقى الكائن يف ّ
الحقوق اإلعالمية ،ومحور الحقوق اإلقتصادية واالجتامعية والثقافية ،ومحور الحقوق العاملية .وشارك يف الندوة عدد
من املتخصصني يف جوانب مختلفة من حقوق اإلنسان.

اليوم العالمي للغة العربية
عممت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم عىل
الجهات املعنية؛ لتنفيذ أنشطة وفعاليات بهذه املناسبة إلبراز
أهمية اللغة العربية ،حيث عقدت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
يف جامعة آل البيت ندوة متخصصة حول« :مستقبل اللغة العربية»
احتفا ًء باليوم العاملي للغة العربية .وتناولت الندوة :أوراق عمل
حول «اللغة العربية والثقافة» قدمها ُأستاذ الفلسفة يف الجامعة
الدكتور عزمي طه ،و«تدابري التخطيط اللغوي السليم» قدمها ُأستاذ
اللسانيات يف جامعة الريموك الدكتور فواز عبد الحق الزبون ،و
«اللغة واإلعالم» قدمها أستاذ اإلعالم يف جامعة البرتا الدكتور تيسري
أبو عرجة ،و«اللغة العربية واالقتصاد» قدمها ُأستاذ اللغويات يف
جامعة البرتا الدكتور وليد العنايت ،و«دعاوى اضمحالل العربية
وبرشيات بقائها» قدمتها الدكتورة خلود العموش من الجامعة

أعلن املؤمتر العام لليونسكو يف دورته الثالثة ،التي
انعقدت يف بريوت (لبنان) عام 1948م ،اللغة العربية
لغة العمل الرسمية للمؤمتر العام يف دورته تلك إىل
جانب اإلنجليزية والفرنسية .ومنذ ذلك التاريخ حرصت
اليونسكو عىل تعزيز اللغات األخرى؛ فعمدت إىل اختيار
مجموعة من الوثائق واملؤلفات واملنشورات املهمة
الصادرة عنها بغية ترجمتها إىل لغات غري لغات العمل
الرسمية وطباعتها وتوزيعهاُ .وأفيد منذ الدورة السابعة
للمجلس التنفيذي بأن اللغة العربية قد ُتستخدم كلغة
عمل يف اليونسكو عن طريق تأمني الرتجمة الفورية
إىل العربية خالل الدورات وعن طريق توفري الرتجمة
التحريرية لدوريات ،ووثائق عمل أساسية إىل هذه اللغة،
ذلك ألن العربية هي لغة مشرتكة بني عدد كبري من الدول
األعضاء.
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الهاشمية .وشاركت الشاعرة نبيلة الخطيب رئيس الهيئة العامة لرابطة األدب اإلسالمي العاملية يف اململكة بأعامل الندوة
بإلقاء عدد من قصائدها عن اللغة العرب ّية.

اليوم الدولي للتسامح
نظم املركز الثقايف املليك بالتعاون مع املركز األردين لبحوث
التعايش الديني ندوة بعنوان« :اليوم الدويل للتسامح» ،وذلك
مبشاركة معايل السيدة أسمى خرض ،وفضيلة الدكتور عبد الرحمن
إبداح ،وسعادة األب نبيل حداد ،وذلك بتاريخ 2012/12/4م ،وقام
بإدارة الندوة السيد أمين الرمحي من املركز الثقايف املليك .كام نظمت
دائرة املكتبة الوطنية محارضة لألستاذ إبراهيم بدران حول «اليوم
الدويل للتسامح».

يف عام 1996م دعت الجمعية العامة لألمم املتحدة
الدول األعضاء إىل االحتفال باليوم الدويل للتسامح يف
 16ترشين الثاين من كل عام وذلك مببادرة من منظمة
اليونسكو وتدعو لالحتفال بهذا اليوم قدمتها يف العام
1995م ،ويهدف االحتفال بهذا اليوم :إىل تحقيق السالم
والحياة الالئقة بالبرش يف مختلفة الثقافات واألديان ،من
خالل االحرتام والتقدير املتبادل بني البرش.

اليوم الدولي للسالم
نظم املركز الوطني لحقوق اإلنسان صباح يوم الثالثاء املوافق 2012/10/3م
ندوة بعنوان« :السالم وحقوق اإلنسان» ،شارك فيها عدد من ممثيل الجهات
الحكومية ،واملنظامت غري الحكومية ،واملؤسسات املستقلة ،واألحزاب األردنية .ويف
افتتاحه ألعامل الندوة أشار املفوض العام لحقوق اإلنسان الدكتور موىس بريزات
إىل« :أن هذا االحتفال يأيت بناء عىل قرار من منظمة اليونسكو ،ومن الطبيعي أن
نحتفل كمركز وطني لحقوق اإلنسان بهذه املناسبة ليس  -فقط  -لكونها مناسبة
عاملية ،بل ألنها تتناول موضوعاً حيوياً وأساسياً لهذه املنطقة .وقد قدم ثالثة خرباء
هم :معايل الدكتور ابراهيم الجازي ،وعطوفة األستاذ الدكتور وليد عبدالحي ،ومعايل الدكتور محمد الحديد ثالث أوراق
عمل ،يف حني أدار الندوة معايل األستاذ الدكتور محمد مصالحة .وبعد ذلك دار نقاش موسع شارك فيه الحضور وأكدوا يف
نهاية الندوة عىل رضورة تربية األجيال القادمة عىل السالم ،وقبول اآلخر ،وعىل حقوق اإلنسان ،ونبذ الحروب ،واللجوء
إىل آليات بديلة؛ لحل النزاعات مع التأكيد عىل حق الشعوب املحتلة يف مقاومة االحتالل ،وحق الدفاع عن النفس.
تحتفل منظمة اليونسكو باليوم
الدويل للسالم يف  21أيلول من كل
عام ،حيث تم تخصيص هذا التاريخ؛
لتعزيز املثل العليا للسالم يف األمم
والشعوب ويف ما بينها من أجل دعم
ثقافة السالم يف العامل.
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قطـــاع العالقات والتعاون
محور الجوائز والمسابقات والمنح
لقاء توعوي حول أهمية الجوائز والمنح التي تقدمها المنظمات الثالث
تم عقد لقاء توعوي بتاريخ 2012/4/18م ،حول أهمية الجوائز واملنح التي تقدمها املنظامت الثالث (األلكسو،
اإليسيسكو ،اليونسكو) يف قطاع العلوم االجتامعية والطبيعة ،وذلك بهدف زيادة الوعي حول أهمية االشرتاك مبثل هذه
الجوائز واملنح ،ومتت دعوة ممثلني عن مختلف املؤسسات الحكومية األردنية املعنية ،نظراً لقلة أعداد الرتشيحات الواردة
للجنة الوطنية األردنية ملثل هذه الجوائز واملنح ،حيث ألقت السيدة أمني الرس كلمة ترحيبية تالها عرض تقدميي حول
طبيعة الجوائز واملنح التي تقدمها املنظامت الثالث ،وبعد املناقشة كانت أبرز التوصيات التي خرج املشاركون بها :أهمية
تشكيل قامئة لضباط اتصال بني اللجنة الوطنية األردنية واملؤسسات املعنية بالجوائز واملنح ،ورضورة االستعانة بالقامئة
الوطنية ألسامء الباحثني واملتوافرة لدى املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا كقاعدة بيانات؛ لتعميم املنح والجوائز عليهم.

الجوائز والمنح التي تم رفع الترشيح لها
جائزة اليونسكو /لوريال للنساء في العلوم
تم رفع ترشيح كل من د.إنعام خليل ،ود .عبري البواب من الجامعة األردنية للمشاركة يف جائزة اليونسكو /لوريال
للنساء يف العلوم .وهي جائزة تهدف إىل تعزيز دور املرأة وإسهامها يف مجال العلوم يف أنحاء العامل جميعه يف التطورات
الجارية يف مجال البحوث املتعلقة بعلوم الحياة من أجل تحقيق التنمية املستدامة .وتقدم هذا الجائزة ( )15منحة
دراسية للشابات اللوايت يسهمن بحامسهن وبحوثهن من أجل تطوير هذه العلوم.

جائزة اليونسكو /الملك حمد بن عيسى آل خليفة
تم رفع ترشيح د.سحر العدوان كممثل عن مركز التعلم اإللكرتوين/الجامعة الهاشمية للمشاركة يف جائزة اليونسكو/
امللك حمد بن عيىس آل خليفة .وهي جائزة تهدف إىل مكافأة املؤسسات الحكومية وغري الحكومية واألفراد عىل
نشاطاتهم املتميزة يف مجال استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ لتعزيز التعليم والتعلم .وتقدم الجائزة ()50000
دوالر يقتسمها اثنان من الحائزين عىل الجائزة ،وشهادة لكل منهام.

جائزة اإليسيسكو /في العلوم والتكنولوجيا لعام 2012م
تم رفع ترشيح كل من :د.باسم فراسني /جامعة آل البيت ،ود .رضا شبيل الخوالدة /الجامعة األردنية ،ود .حمزة
القادري /الجامعة األردنية ،ود.عبري البواب /الجامعة األردنية ،ود .أحمد الطعاين /جامعة الريموك ،ود .زكريا صالح /جامعة
الريموك ،ود.وليد السقا /جامعة الريموك للمشاركة يف جائزة اإليسيسكو يف العلوم والتكنولوجيا لعام 2012م ،وهي جائزة
مخصصة لالحتفاء باإلسهامات الخالقة املتميزة للعلامء والباحثني للدول األعضاء يف املنظمة ،وذلك يف املجاالت اآلتية:
األحياء ،والكيمياء ،والجيولوجيا ،والرياضيات ،والفيزياء والتكنولوجيا .وقد فاز الدكتور رضا شبيل الخوالدة /الجامعة
األردنية بجائزة اإليسيسكو يف العلوم والتكنولوجيا لعام 2012م يف مجال األحياء ومقدراها ( )5000دوالر أمرييك،
وامليدالية الذهبية لإليسيسكو.
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جائزة اإلبداع واالبتكار التقني للباحثين الشباب في الوطن العربي
تم رفع ترشيح الدكتور عامر الروسان /جامعة مؤتة للمشاركة يف جائزة اإلبداع واالبتكار التقني للباحثني الشباب يف
الوطن العريب ،وهي جائزة أطلقتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف إطار مرشوعها« :البحث العلمي يف خدمة
املجتمعات العربية».

جائزة أفضل الممارسات للتربية من أجل التنمية المستدامة
تم وضع مقرتح جائزة حول أفضل املامرسات للرتبية من أجل التنمية املستدامة ،وهي جائزة خاصة باملدارس
املنتسبة ،ومتت املوافقة عىل إنشائها ،حيث عُ ِّمم عن الجائزة مع بداية الفصل الدرايس الثاين للعام 2013/2012م.

منح اليونسكو والمركز الدولي لتنمية الطاقة المستدامة للعام 2012م
تم رفع ترشيح كل من د.مهند القضاة /وزارة الرتبية والتعليم -إدارة التدريب املهني واإلنتاج ،ود.أمين العالوين/
جامعة البلقاء التطبيقية؛ للحصول عىل منح اليونسكو ،واملركز الدويل لتنمية الطاقة املستدامة للعام 2012م ،وتهدف
املنح إىل تعزيز بناء القدرات وتنمية املوارد البرشية يف مجال مصادر الطاقة املستدامة واملتجددة يف البلدان النامية
والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية ،ويلتحق املرشحان اللذان تم اختيارهام بربنامج زمالة يف معاهد متخصصة بروسيا
للدراسة يف أحد املجاالت املتعلقة بالطاقة املستدامة .وقد فاز الدكتور أمين العالوين /جامعة البلقاء التطبيقية مبنحة
اليونسكو واملركز الدويل لتنمية الطاقة املستدامة للعام 2012م ،حيث التحق الدكتور بالربنامج املذكور والذي أقام يف
موسكو يف الفرتة 2012/10/10-3م.

منح اإليسيسكو وهي منح دراسية مخصصة للطلبة المسلمين في الدول األعضاء والجماعات
اإلسالمية في الدول غير األعضاء
تم رفع ترشيح الطلبة اآلتية أسامؤهم :الطالب عمر خالد الوريكات لربنامج البكالوريوس تخصص هندسة حاسوب/
مرشحاً أصي ًال ،والطالب يوسف عبدالرحمن أبو علبة لربنامج املاجستري تخصص حاسوب /مرشحاً أصي ًال ،والطالبة أميمة
محمد الرفاعي لربنامج الدكتوراه تخصص االقتصاد واملصارف اإلسالمية /مرشحاً أصي ًال ،والطالب فرحان عارف املشاقبة
لربنامج الدكتوراه تخصص مناهج وتدريس مرشحاً أصي ًال ،والطالب بسام سعد اإلمامي لربنامج الدكتوراه تخصص فلسفة
يف الرتبية -مناهج وأساليب /مرشحاً أصي ًال ،والطالبة فاطمة محمود عبدالرحيم ذبيان لربنامج املاجستري تخصص تربية
خاصة /مرشحاً بدي ًال؛ للحصول عىل درجة البكالوريوس ،املاجستري ،والدكتوراه يف مجال الدراسات العربية واإلسالمية
والتخصصات الرتبوية والعلمية لعام 2013/2012م.
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قطـــاع العالقات والتعاون
محور االتفاقيات الدولية
اتفاقية حماية أشكال التعبير الثقافي وتعزيره
تم رفع استبانة تتعلق مبدى تطبيق البند ( )21من اتفاقية حامية أشكال التعبري الثقايف وتعزيزه إىل الجهة املعنية
يف منظمة اليونسكو ،والتي قامت وزارة الثقافة بتعبئتها .والجدير بالذكر أن االتفاقية املذكورة اعتمدها املؤمتر العام
لليونسكو يف دورته الـ ( )33يف ترشين األول 2005م ،حيث قامت اململكة األردنية باملصادقة عليها بتاريخ 2007/2/16م،
إذ تسعى االتفاقية إىل الروابط السلسة غري املنفصلة الخمسة التي تنقلها النشاطات والسلع والخدمات الثقافية واملتمثلة
يف إبداع أشكال التعبري الثقايف وإنتاجها ،وتوزيعها ،ونرشها ،والنفاذ إليها ،والتمتع بها.

اتفاقية حماية التراث في حالة النزاع المسلح
تم رفع استبانة تتعلق مبدى تنفيذ اتفاقية حامية الرتاث يف حالة النزاع املسلح إىل الجهة املعنية يف منظمة اليونسكو
والتي قامت دائرة اآلثار العامة بتعبئتها ،وال تزال اللجنة بانتظار تزويدها بالتقرير الوطني حول مدى تنفيذ البند ()2
من املادة ( )26يف االتفاقية املذكورة أعاله من قبل دائرة اآلثار العامة .عل ًام بأن اململكة األردنية الهاشمية صادقت عىل
االتفاقية بتاريخ 1957/10/2م.

توصية اليونسكو 1974/م بشأن أوضاع المشتغلين بالبحث العلمي
تم رفع االستبانة املتعلقة بتوصية اليونسكو املتعلقة بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي التي تم إقرارها يف 20
ترشين الثاين عام 1974م يف املؤمتر العام لليونسكو يف دورته الثامنة عرشة بباريس ،والتي تسعى إىل تعزيز العالقات
العلمية بني شعوب العامل؛ لبلوغ أهداف السلم الدويل وتحقيق الصالح املشرتك للجنس البرشي.

التوصية الخاصة بشأن التربية والتفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدولي والتربية في
مجال حقوق اإلنسان والحريات األساسية
متت مخاطبة املركز الوطني لحقوق اإلنسان؛ لتعبئة استبانة بخصوص التوصية الخاصة بشأن الرتبية والتفاهم
والتعاون والسالم عىل الصعيد الدويل يف مجال حقوق اإلنسان والحريات األساسية لتزويد منظمة اليونسكو بها ،إذا
تم إق ّرارها بنا ًء عىل تقرير لجنة الرتبية يف الجلسة العامة السادسة والثالثني ملؤمتر عام منظمة اليونسكو يف  19نوفمرب
1974م.
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محور التوثيق والبرمجة
ورشة عمل الكتابة والمنشورات
عقدت اللجنة الوطنية ورشة عمل عن الكتابة واملنشورات العلمية بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة (اإليسيسكو) خالل الفرتة من 2012/11/29-27م ،ومبشاركة عدد من الباحثني يف الجامعات األردنية ،ومشاركني
من بعض الجامعات العربية ،حيث هدفت الورشة إىل االرتقاء مبستوى النرش يف الدوريات واملجالت العلمية العاملية من
خالل تدريب الباحثني عىل الكتابة العلمية ،واالهتامم برفع مستوى مهارات الكتابة العلمية يف الدول األعضاء من خالل
زيادة عدد األبحاث العلمية املنشورة من الباحثني.

ورشة العمل العلمية (المحتوى الرقمي العربي :الوضع الحالي ،التحديات والفرص)
املشاركة يف ورشة العمل ( املحتوى الرقمي العريب :الوضع الحايل ،التحديات والفرص) ،والتي عقدتها جامعة األمرية
سمية للتكنولوجيا بالتعاون مع الجمعية األردنية للحاسبات ووزارة االتصال وتكنولوجيا املعلومات ،ومركز طالل أبو
غزالة للمعرفة خالل الفرتة مـــن 2012/3/7-6م ،حيث تناولت الورشة التأخر امللفت للمحتوى الرقمي العريب ك ًام ونوعاً
نسبة إىل عدد املتحدثني باللغة العربية وباملقارنة مع اللغات األخرى ،وتم استعراض املشهد الحايل من مبادرات وأنشطة
يف ما يتعلق باملحتوى الرقمي العريب عىل شبكة اإلنرتنت ،واستعراض أبرز التحديات التي تواجه تطوير املحتوى وكيفية
تجاوزها ،والتعريف بالفرص املتاحة أمام العاملني يف صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هذا املجال.
السنوية الخاصة للقسم وإنجازته.

تطوير الموقع اإللكتروني
 .1إعادة إخراج املوقع بشكل وألوان جديدة وتوزيع للمحتوى بصورة مختلفة.

 .2فصل اإلعالنات عن األخبار حيث يتيح للمستخدم رسعة الوصول للمعلومة ومتابعة املستجدات بطريقة أكرث تفصي ًال.
 .3القيام بالتعميم عن الوظائف الشاغرة واملنح والجوائز الصادرة من املنظامت الثالث خالل العام.
 .4تحديث املعلومات املوجودة يف أقسام اللجنة الوطنية عىل املوقع ،وإضافة معلومات جديدة تتعلق بقسمي قطاع
العلوم والرتبية من خالل إضافة موضوع الطاقة والعلوم الهندسية ،واملياه وعلومها ،والعلوم األيكولوجية والتنوع
البيولوجي ،والربنامج الدويل للعلوم األساسية ،وإضافة التنمية املستدامة واملرشوعات عىل قطاع الرتبية.
.5عرض آخر املطبوعات الخاصة باللجنة الوطنية عىل املوقع.
.6عرض اإلصدارات الخاصة باملنظامت الثالث.
.7إدراج آخر األخبار الخاصة باللجنة الوطنية عىل املوقع ،مع إدراج صور خاصة بالخرب وربطه بألبوم الصور.
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قطـــاع العالقات والتعاون
المطبوعات الصادرة عن اللجنة
أصدرت اللجنة الوطنية عدداً من املطبوعات خالل عام 2012م ،والتي قام قسم التوثيق والربمجة بتصميمها
وتوزيعها وهي:

نشرة أنباء العدد ( )23لعام 2012م
اململكة األردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم

أصدرت اللجنة الوطنية العدد ( )23الخاص مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية
وتأكيد دورها يف التعبري عن إرثنا الحضاري ،وتحديد هويتنا العربية وتوحيد األمة
العربية يف ماضيها وحارضها ومستقبلها يف التواصل واالتصال بني أبنائها ،كام تتمحور
حول واقع اللغة العربية وأسس النهوض بها وبجامليتها األدبية والبالغية ،باإلضافة إىل
تحديات كثرية يتمثل أبرزها يف :مزاحمة اللهجات العامية لها ،واالزدواجية اللغوية التي
تواجهنا يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية ويف وسائل اإلعالم وغريها.

نشرة

أنبـــــــــــــــــــــاء

نشرة إعالمية دورية تصدر عن اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم العدد ( ) 23تشرين الثاني 2012

عدد خاص بمناسبة
اليوم العالمي للغة العربيّة

التقرير السنوي لعام :2011
يتناول هذا التقرير حصيلة اإلنجازات التطويرية التي تحققت ،والرشاكات التي
تم تعزيزها بهدف تحقيق رسالتها املتمثلة يف التعريف والتوعية مبجاالت عمل املنظمة
العربية واملنظمة اإلسالمية ومنظمة اليونسكو ،ومتكني املؤسسات األردنية الرسمية وغري
الرسمية من االستفادة من الربامج واألنشطة التي تقدمها املنظامت الثالث ،وتعزيز
التقرير السنوي
الدور األردين يف املحافل الدولية واإلقليمية واإلسالمية املتخصصة يف مجاالت الرتبية
والثقافة والعلوم؛ سعياً إىل التميز واإلبداع ،كام تض ّمن التقرير أبرز األنشطة والفعاليات
لعام 2011م
التي متت يف إطار التعاون بني اللجنة الوطنية األردنية واملنظامت الثالث (األلكسو،
واإليسيسكو ،واليونسكو) يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم لخدمة مؤسساتنا الرتبوية
والثقافية والعلمية يف اململكة ،وذلك بتوجيهات ودعم معايل وزير الرتبية والتعليم /رئيس
اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،وبجهود أعضاء الجمعية العمومية
واملكتب التنفيذي واللجان املنبثقة عنه وفق خطة شاملة اعتمدتها الجمعية العمومية ويف إطار اسرتاتيجية واضحة املعامل.
اململكة األردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم

إشراف:
انتصار القهيوي
إعداد:

اللجنة الوطنية األردنية
للتربية والثقافة والعلوم

للجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم

مراجعة:

سهام مزاهرة
تصميم:

هالة أبو خليفة
تدقيق لغوي:
د .عبد اهلل املانع

تنسيق وتدقيق:

مشهور العساف
دانا عمران
طباعة:

عزيزة الفرارجة

التقويم السنوي لعام 2013م
اململكة االردنية الهاشمية

المدارس المنتسبة لليونسكو  ...نحو انطالقة جديدة
إن شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو
(Associated Schools Project
 Network (ASPnetالتي أنشئت يف
عام  ،1953هي شبكة عاملية تضم أكرث
من  9000مؤسسة تعليمية يف 180بلدا ً
وهنالك  106مدارس منتسبة يف االردن.
وسوف تحتفل شبكة املدارس املنتسبة
لليونسكو بالذكرى السنوية  60خالل
العام .2013

قائمة المدارس األردنية المنتسبة لليونسكو
.1مدرسة كلية الحسني الثانوية الشاملة للبنني
.2مدرسة امللكة رانيا العبدالله الثانوية الشاملة للبنات
.3مدرسة بالط الشهداء األساسية للبنات
.4مدرسة األمري حسن الثانوية الشاملة للبنني
.5مدرسة الرشيد األساسية للبنني
.6مدرسة أم معبد الثانوية للبنات
.7مدرسة الحرف النسوية الثانوية الشاملة
.8مدرسة اليوبيل -مؤسسة امللك حسني
.9مدرسة إسكان الجامعة
.10مدرسة أم عامرة الثانوية للبنات
.11مدرسة سعد بن أيب وقاص األساسية للبنني
.12مدرسة نايفة الثانوية الشاملة للبنات
.13مدرسة مرشوع بنات النرص املهنية
.14مدرسة قتيبة بن مسلم الثانوية الشاملة
.15مدرسة الشهيد منصور كريشان الثانوية الشاملة
.16مدرسة عبدامللك بن مروان الثانوية للبنني
.17مدرسة نائلة زوجة عثامن األساسية
.18مدرسة رقية بنت الرسول األساسية
.19مدرسة الحجاج بن يوسف الثقفي
.20مدرسة مأدبا الثانوية األوىل للبنات
.21مدرسة الخنساء الثانوية للبنات
.22مدرسة الزرقاء الثانوية الشاملة للبنات
.23مدرسة محمد بن القاسم األساسية للبنني
.24مدرسة الشاملة الثانوية للبنات
.25مدرسة حي معصوم الثانوية للبنني
.26مدرسة األمري حسن الثانوية الشاملة للبنني
.27مدرسة نسيبة املازنية األساسية
.28مدرسة طه حسني الثانوية للبنني
.29مدرسة سليامن النابليس األساسية للبنني
.30مدرسة السلط الثانوية للبنات
.31مدرسة الفحيص الثانوية الشاملة للبنات
.32مدرسة يرقا الثانوية الشاملة للبنني
.33مدرسة الفحيص الثانوية الشاملة للبنني
.34مدرسة السلط الثانوية الشاملة للبنني
.35مدرسة الكفرين الثانوية الشاملة للبنني
.36مدرسة مثلث العارضة األساسية للبنني
.37مدرسة البقعة الثانوية للبنات
.38مدرسة البقعة الثانوية للبنني
.39مدارس اإلتحاد الثانوية
.40مدرسة الزرقاء اإلعدادية للبنات
.41مدرسة الحسني اإلعدادية للبنات
.42مدرسة األرشفية اإلعدادية للبنات
.43مدرسة النزهه اإلعدادية للبنات
.44مدرسة ماركا اإلعدادية للبنات
.45مدرسة البقعة اإلعدادية للبنني
.46مدرسة «مخيم عامن الجديد» اإلعدادية للبنات
.47مدرسة الجوفة األساسية
.48مدرسة األمري حسن الثانوية للبنني
.49مدرسة نور الحسني الثانوية الشاملة املختلطة
.50مدرسة بنات مؤته الثانوية للبنات
.51مدرسة جعفر بن أيب طالب الثانوية للبنني
.52مدرسة القرص الثانوية للبنات
.53مدرسة عمر بن الخطاب
.54مدرسة العني البيضاء الثانوية للبنني

صدر هذا التقرير مبناسبة السنة الدولية للتعاون يف مجال املياه حيث شمل :العقبة ،ونهر
األردن ،وسد امللك طالل ،والبحر امليت وصوراً للموارد املائية يف األردن
سلطان أحمد الخليف

املنسق الوطني
لشبكة املدارس املنتسبة لليونسكو

ومن خالل االطالع عىل الخلفية التاريخية ملرشوع شبكة املدارس املنتسبة
لليونسكو ،فأننا نجد أن الهدف األسايس للمنظمة ،هو تعزيز السالم
والتعاون الدويل من خالل الرتبية ،ولذلك انشأت اليونسكو مرشوع شبكة
املدارس املنتسبة عام  1953لتكون رائدة للنهج الجديد يف إعداد األطفال
والشباب يف املدارس لتمكينهم من العيش يف مجتمع يتسم بطابع عاملي،
وذلك من خالل تشجيع املدارس يف كل املراحل الدراسية عىل القيام بأنشطة
وتجارب تستهدف زيادة املعرفة بالقضايا العاملية وبأهمية تنمية التعاون
والتفاهم الدويل من خالل االنفتاح عىل الشعوب والثقافات األخرى  ،وتعزيز
وفهم واحرتام مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته األساسية التي تعترب األساس
للدميقراطية  ،وعىل تعزيز التواصل وتبادل املعلومات والخربات بني املدارس
املنتسبة لليونسكو .
وسيتم بإذن الله ضمن خطة العمل الجديدة للمدارس املنتسبة لليونسكو
تنفيذ أنشطة خالل العام الدرايس  2013/2012منها اصدار مجلة تعنى
بأنشطة املدارس املنتسبة لليونسكو يف االردن وعقد لقاء سنوي يف االقاليم
الثالثة للمعلمني واملعلامت والطلبة يقام من خالله عمل معارض تراثية واهم
املشاريع التي يقوم بها الطلبة يف تلك املدارس ،باالضافة اىل عقد ورش عمل
خالل اللقاء وحوارات بني الطلبة يف املدارس املنتسبة ،كام سيتم اصدار بوسرت
يحتوي عىل خارطة االردن مبيناً املدارس املنتسبة لليونسكو ،وعقد ورشة
عمل عىل مستوى الدول العربية يف االردن وذلك لتبادل الخربات وعرض
التجارب بني املدارس األردنية ومثيالتها يف الدول العربية.
ويف الختام اؤكد عىل امليض قدماً يف تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها
شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو وبرامج العمل التي تقوم بها منظمة
اليونسكو يف العديد من املجاالت ضمن اطار اإلسرتاتيجية الدولية الخاصة
باملدارس املنتسبة لألعوام  ،2015 -2010شاكرين جهود العاملني يف املدارس
املنتسبة لليونسكو ووزارة الرتبية والتعليم لدعمها املستمر ،وكذلك منظمة
اليونسكو للرتبية والعلم والثقافة لتقدميها كل ما أمكن لتيسري العمل
وتحقيق األهداف .

كام تم إصدار املطبوعات اآلتية:
• نرشة املدارس املنتسبة لليونسكو.
•الخطة االسرتاتيجية للجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة 2015-2012م.

 .55مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية للبنات
 .56مدرسة الطفيلة الشاملة للبنات
 .57مدرسة معان املهنية الثانوية للبنات
 .58مدرسة بنات الطيبة الثانوية الشاملة
 .59مدرسة رفيدة اإلسالمية الثانوية املهنية للبنات
 .60مدرسة رأس الطيبة املهنية
 .61مدرسة الشوبك الثانوية للبنات
 .62مدرسة األمري حسن الثانوية للبنني
 .63مدرسة نور الحسني الثانوية الشاملة املختلطة
 .64مدرسة بنات مؤته الثانوية للبنات
 .65مدرسة جعفر بن أيب طالب الثانوية للبنني
 .66مدرسة القرص الثانوية للبنات
 .67مدرسة عمر بن الخطاب
 .68مدرسة العني البيضاء الثانوية للبنني
 .69مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية للبنات
 .70مدرسة الطفيلة الشاملة للبنات
 .71مدرسة معان املهنية الثانوية للبنات
 .72مدرسة بنات الطيبة الثانوية الشاملة
 .73مدرسة رفيدة اإلسالمية الثانوية املهنية للبنات
 .74مدرسة رأس الطيبة املهنية
 .75مدرسة الشوبك الثانوية للبنات
 .76مدرسة اربد الثانوية الشاملة للبنات
 .77مدرسة حواره الثانوية الشاملة للبنني
 .78مدرسة رحابا الثانوية الشاملة للبنات
 .79مدرسة املزار الثانوية الشاملة للبنني
 .80مدرسة ايدون الثانوية الشاملة للبنات
 .81مدرسة الطيبة األساسية للبنات
 .82مدرسة كفر أسد الثانوية للبنني
 .83مدرسة عوان الثانوية الشاملة للبنني
 .84مدرسة دير أيب سعيد الثانوية الشاملة للبنات
 .85مدرسة ابن رشد الثانوية الشاملة للبنني
 .86مدرسة الحسني الثانوية للبنني
 .87ثانوية بنات الشونة الشاملية الشاملة
 .88مدرسة الشونة الشاملية الثانوية للبنني
 .89مدرسة مصعب بن عمري الثانوية للبنني
 .90مدرسة بنات الرمثا الثانوية الشاملة
 .91مدرسة جرش األساسية للبنات
 .92مدرسة جرش الثانوية للبنات
 .93مدرسة جرش األساسية للبنني
 .94مدرسة زيد بن حارثة الثانوية للبنني
 .95مدرسة عني جنا الثانوية الشاملة للبنني
 .96مدرسة عجلون الثانوية للبنات
 .97مدرسة كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات
 .98مدرسة الهاشمية الثانوية الشاملة للبنني
 .99مدرسة حي الضباط األساسية للبنات
 .100مدرسة االمريه راية بنت الحسني الثانوية الشاملة
للبنات
 .101مدرسة املفرق الثانوية األوىل الشاملة للبنني
 .102مدرسة املنشية الثانوية الشاملة للبنني
 .103مدرسة روضة االمرية بسمة الثانوية للبنني
 .104مدرسة الخالدية الثانوية للبنني
 .105مدرسة اربد اإلعدادية الثالثة للبنات
 .106مدرسة اربد اإلعدادية الثانية للبنني
 .107مدرسة البرتاء االساسية املختلطة

أسبوع التعليم للجميع لعام 2012

شاركت املدارس املنتسبة لليونسكو بأسبوع التعليم للجميع لعام  2012والذي كان تحت عنوان العناية وتعليم الطفولة املبكرة
وذلك خالل شهر  ،2012/4وحيث احتفلت معظم املدارس وفق العنوان املدرج ،حيث أقيمت سكتشات قصرية وأنشطة واعداد
امللصقات .علامً بأن االحتفال باسبوع التعليم للجميع يعقد كل سنة من العام الدرايس ،وتحتفل بهذا املناسبة جميع الدول األعضاء يف
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو).

اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم
العنوان البريدي :اململكة األردنية الهاشمية -عمان،
وزارة التربية والتعليم ص .ب 1646
تلفون 00962 6 5684137 ،5683874 :فاكس00962 6 5688061 :
البريد االلكتروني jounesco@orange.jo :املوقع االلكترونيwww.natcom.gov.jo :

اللجنة الوطنية االردنية للرتبية والثقافة والعلوم

ارشاف :النتصار القهيوي
سلطان الخليف ( املنسق الوطني)
اعداد :سهيل شاهني
تصميم واخراج :هالة ابو خليفة
تدقيق :رانيا خريسات

JORDAN
ASPnet
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ

ﺍﻥان

املدارس املنتسبة لليونسكو يف
األردن تضطلع بدور هام وطليعي

امجﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑـﺪﻭﺭ
ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻟﻠﻴﻮﻧﺴـﻜﻮ
ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﺔ
ﻓـﻲ وبر
أهداف
أجل تحقيق
ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ من
اليونسكو
منظمة
ﻫﺎﻡ التي
العمل
ﺃﻫﺪﺍﻑيفﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﲢﻘﻴﻖ
تقومﻣﻦبهاﺃﺟﻞ
ﻭﻃﻠﻴﻌﻲ
حقوق
أهمهاﻓﻲاحرتام
املجاالت ،ومن
العديد
ﻣﻦ ﺍﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ
ﺑﻬﺎمنﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ
ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ من أجل
الثقافية والرتبية
ﺃﻫﻤﻬﺎ اإلنسان
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
واملعرفة ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﳌﺎﺩﻱاملادي،
املادي وغري
بشقيه:
ﻋﻠﻰرتاث
ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔعىل ال
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔواملحافظة
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ املستدامة
ﺃﺟﻞ التنمية
ﺑﺸﻘﻴﻪ:
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
املشاركة،
ﻫﺎﺩﻓﺔمبدأ
تقوم عىل
هادفة
ﺗﻨﻔﻴﺬعملية
ﺧﻼﻝأنشطة
ﻣﻦ تنفيذ
ﻭﺫﻟﻚخالل
وذلك من
ﺗﻘﻮﻡ
ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﳌﺎﺩﻱ،
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝالعلمي
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕوالتفكري
ﻭﺑﻨﺎﺀ الفعال،
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖاالتصال
مهارات
وبناء
ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ،الفريق
والعمل بروح
ﺑﺮﻭﺡ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ
ﺗﻮﺟﻬﺎﺕوسعيها
ﺭﻓﺪوالتعليم
الرتبية
توجهات وز
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲيف رفد
ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮيساهم
ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ،الناقد مام
ارة ﻓﻲ
ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﳑﺎ
ألبنائناﺫﻱالطلبة،
وكفاءة
ﺍﻟﺪﺅﻭﺏجودة
نوعي ذي
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢتعليم
الدؤوب لتقديم
عاليةﻧﻮﻋﻲ
ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻟﺘﻘﺪﱘ
ﻭﺳﻌﻴﻬﺎ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وفلسفة وزارة
ﻭﻫﺬﺍدستورنا
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ،مبادئ
ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎكبري مع
ﻋﺎﻟﻴﺔإىل حد
ﻭﻛﻔﺎﺀﺓيتوافق
ﺟﻮﺩﺓ وهذا
األردينﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﺇﻟﻰ
األردن.
التعليم يف
ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ
الرتبيةﺩﺳﺘﻮﺭﻧﺎ
ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻷﺭﺩﻥ .ان اهتامم اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم وحرصها
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ تعزيز
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔتساهم يف
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔشأنها أن
ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔالتي من
واملبادرات
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔالفرص
عىل خلق
ﺗﺴﺎﻫﻢ
ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻔﺮﺹ
اتﺧﻠﻖ
ﻋﻠﻰ
ﻭﺣﺮﺻﻬﺎ
عىلﺃﻥحدٍ
سواء ،وذلك
والطالبﻣﻦاألردين
لدى املعلم
واملهارات
القدر
ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ
ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺍﳌﻌﻠﻢ
فعالياتﻟﺪﻯ
ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻋﻠﻰاملنتسبة
املدارس
شبكة
مبحاور عمل
تتعلق
تنظيم
من خالل
ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺤﺎﻭﺭ ﻋﻤﻞ
ﺣ ﹴﺪ ﺳﻮﺍﺀ،
ﻭﺫﻟﻚيفﻣﻦاألردن.
لليونسكو
ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﻭﺧﺘﺎﻣﺎ ﹰوختاماً
ﻓﻲ شبكة
املنسقني يف
واملعلامت
املعلمني
لجميع
بالشكر
ﺃﺗﻮﺟﻪأتوجه
ﺍﳌﻨﺴﻘﲔ
ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﺎﺕ
ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ
ﳉﻤﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
ﻓﻲالرتبية
مديريات
االداريني يف
واملنسقني
لليونسكو
ﺍﳌﺪﺍﺭﺱاملنتسبة
ﺷﺒﻜﺔاملدارس
ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﲔ
ﻭﺍﳌﻨﺴﻘﲔ
ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ
ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﺔ
ﳌﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﻢاملحاور
املستمرة يف تفعيل
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢالثالثة
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔيف األقاليم
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕوالتعليم
ملساهامتهمﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
والفعاليات
األنشطة
خالل
من
املنتسبة
املدارس
عليها
تعمل
التي
ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﺔ
ﻛﻤﺎمرشوع
للعاملني يف
بالشكر
ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕكامﺫﺍﺕأتوجه
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔبتلك املحاور،
ذات الصلة
ﺑﺘﻠﻚ ﺍﶈﺎﻭﺭ،
ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﺔللرتبية
الوطنية األردنية
لليونسكو يف
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮاملنتسبة
ﺃﺗﻮﺟﻪ املدارس
اللجنة ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ
ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ
لجهودهم
والثقافةﻓﻲوالعلوم
املرشوع.
انجاح هذا
ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔسبيل
الدؤوبة يف
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ.
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﳉﻬﻮﺩﻫﻢ ﺍﻟﺪﺅﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳒﺎﺡ ﻫﺬﺍ
اسامعيل القهيوي
انتصار
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺃﻣﲔ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
الوطنية
اللجنة
امني رس
ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻘﻬﻴﻮﻱ
االردنية للرتبية والثقافة والعلوم

والمعلمين
اإلداريين
ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻱللمنسقين
التشاوري
االجتماع
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﲔ
ﻟﻠﻤﻨﺴﻘﲔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ

والجنوب
والشمال
الوسط
ﻭﺍﳉﻨﻮﺏ
ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻓﻲفيﺍﻗﺎﻟﻴﻢ

عقدت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ثالثة اجتامعات
ﺛﻼﺛﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
املعلمنيﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻋﻘﺪﺕ
والجنوب(،
والشامل
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ(الوسط
األقاليم الثالثة
واإلداريني يف
للمنسقني
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ
ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ بتاريخ
ناديﻓﻲمعلمي عامن
والذي عقد يف
ﻟﻠﻤﻨﺴﻘﲔ الوسط
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕاجتامع يف إقليم
وكان أول
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ.٢٠١٢/
الشاملﺗﺸﺮﻳﻦ
إقليمﺷﻬﺮ
ﻭﺍﳉﻨﻮﺏ( يفﺧﻼﻝ
ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
)ﺍﻟﻮﺳﻂ
مدرسة
والذي عقد يف
واالجتامع الثاين
،2012/11/11

فاطمة الزهراء الشاملة للبنات /احدى املدارس املنتسبة لليونسكو بتاريخ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺃﻣﲔ وﺳﺮ
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔيف املخيم
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔوالذي عقد
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ الجنوب
الثالث يف إقليم
االجتامع
،2012/11/19
.2012/11/21
العقبة بتاريخ
الكشفي يف
ﺗﺮﺅﺳﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻬﻴﻮﻱ ﺧﻼﻝ
ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
السيدةﻫﺎﻡ
والعلوم ﺑﺪﻭﺭ
ﺗﻀﻄﻠﻊ
للرتبيةﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻓﻲ
ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ
والثقافة
ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﺔاللجنة الوطنية
وأشارت أمني رس
املنتسبةﺑﻬﺎ
املدارسﺗﻘﻮﻡ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ
ترؤسها ﺃﻫﺪﺍﻑ
خاللﲢﻘﻴﻖ
القهيويﺃﺟﻞ
ﻭﻃﻠﻴﻌﻲ ﻣﻦ
الثالثة عىل أن
االجتامعات
انتصار
ﺃﻫﻤﻬﺎأهداف
ﻭﻣﻦ تحقيق
من أجل
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪهامﻣﻦوطليعي
تضطلع بدور
لليونسكو يف األردن
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﺎﻻﺕ،
ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺃﺟﻞاملجاالت،
العديد من
اليونسكو يف
ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔبها منظمة
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥالتي تقوم
ﺣﻘﻮﻕامج العمل
وبر
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
أجل
ﻭﻏﻴﺮ من
ﺍﳌﺎﺩﻱوالرتبية
الثقافية
ﺍﻟﺘﺮﺍﺙواملعرفة
ﻋﻠﻰاإلنسان
حقوق
أهمها احرتام
ومن
ﺍﳌﺎﺩﻱ.
ﺑﺸﻘﻴﻪ:
ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
التنمية املستدامة واملحافظة عىل الرتاث بشقيه :املادي وغري املادي.
ﺍﳋﻠﻴﻒ/ﺍﳌﻨﺴﻖللمدارس
الخليف /املنسق الوطني
ﺍﻟﺴﻴﺪسلطان
واستعرض السيد
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
أحمد ﺃﺣﻤﺪ
ﺳﻠﻄﺎﻥ
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ
ﺍﻻﳒﺎﺯﺍﺕإطار
ﻭﺍﺑﺮﺯنفذت يف
ﺃﻫﻢالتي
االنجازات
ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﺔيف االردن أهم
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ لليونسكو
املنتسبة
ﺍﻟﺘﻲ
وأبرزﺍﻻﺭﺩﻥ
ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﻓﻲ
مرشوع املدارس املنتسبة لليونسكو خالل العام الدرايس  .2012-2011كام
ﻧﻔﺬﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ناقش الخطط واملشاريع واألنشطة التي ستنفذ من قبل املدارس املنتسبة
ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
القادم ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ
.2011-2012
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
اتيجية الدولية
ﺍﳋﻄﻂإطار اإلسرت
 ،2013-2012وذلك يف
العام الدرايس
خالل
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ
باملدارسﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺳﺘﻨﻔﺬ
ﺍﻟﺘﻲ
اصدار مجلة
ﺧﻼﻝأهمها
ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﺔ ومن
ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ.2015 -2010
املنتسبة لألعوام
الخاصة
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔسنوي يف
ﺇﻃﺎﺭ االردن ،وعقد لقاء
لليونسكو يف
 ،2012-2013املنتسبة
ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ بأنشطة املدارس
تعنى
خالله عمل معارض
يقام من
والطلبة
واملعلامت
للمعلمني
االقاليم الثالثة
.2015
2010ﻟﻸﻋﻮﺍﻡ
ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﺔ
ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ
ﺍﳋﺎﺻﺔ
تراثية واهم املنتجات التي يقوم بها الطلبة يف تلك املدارس ،باالضافة اىل
ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﻌﻤﻞيفﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﺧﻄﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻭﻛﻤﺎ
املدارس املنتسبة،
بني الطلبة
وحوارات
ﺍﳌﻨﺴﻖ اللقاء
ﻋﺮﺽعمل خالل
عقد ورش
االردن مبيناً
املنتسبة
املدارس
يحتوي عىل خارطة
وسيتم اصدار
كام
ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺧﻼﻝ
ﺳﺘﻨﻔﺬ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ
بوسرت ﻭﺃﻫﻢ
ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮ
ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﺔ
االردن وذلك
العربية يف
ﻭﻣﻦعىل
2012/2013عمل
لليونسكو ،وعقد ورشة
ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ
ﺗﻌﻨﻰ
الدولﻣﺠﻠﺔ
مستوىﺍﺻﺪﺍﺭ
ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻟﻘﺎﺀالعربية.
ومثيالتها
االردنية
املدارس
وعرض التجارب
ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ الخربات
لتبادل
ﺳﻨﻮﻱ ﻓﻲ
ﻭﺍﻗﺎﻣﺔ
ﺍﻻﺭﺩﻥ
ﻟﻠﻴﻮﻧﺴﻜﻮبنيﻓﻲ
ﺍﳌﻨﺘﺴﺒﺔ
لليونسكو
شبكة املدارس
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔاملنسقني يف
املعلمني واملعلامت
ﺧﻼﻟﻪ
املنتسبة ﻣﻦ
ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻘﺎﻡ
ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﺎﺕ
وقدمﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺍﻻﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺑﻬﺎاملدارس
نفذتها
األنشطة
تقدميية عن
االجتامعات
خاللﻓﻲ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻲالتيﻳﻘﻮﻡ
ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ
عروضاًﻭﺍﻫﻢ
ﺗﺮﺍﺛﻴﺔ
خاللﻣﻌﺎﺭﺽ
ﻋﻤﻞ
ايس  ،2012/2011وكام تم مناقشة أهم املعوقات التي تواجه
العام الدر
ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ.
ﺗﻠﻚ
املنسقني وتحول دون القيام باألنشطة والفعاليات عىل الوجه األكمل.
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•بروشور الرتاث والتنوع الثقايف.
•دراسة حول صورة املرأة يف الصحافة األردنية املطبوعة يف العقد األخري 2010 -2001م.
•التقرير الختامي لورشة العمل عن الخاليا الجذعية.
•بروشور حول االحتفال بيوم املرأة العاملي تم توزيعه يف االحتفال الذي أقامته الوزارة.
•نرشة حول النهوض باللغة العربية.

المطبوعات الواردة للجنة
ورد للجنة الوطنية األردنية العديد من املطبوعات من املنظامت الثالث (األلكسو ،واإليسيسكو ،واليونسكو) إضافة إىل
العديد من املؤسسات األردنية وكان أبرز هذه املطبوعات ما يأيت:

المواقع األثرية والسياحية في األردن
يقدم هذا املطبوع املعلومات التاريخية الوافية عن اآلثار يف األردن بأسلوب علمي ينرش
الحقيقة التاريخية عن اآلثار األردنية الكالسيكية ،واملواقع الدينية اإلسالمية واملسيحية السياحية،
كذلك املساجد اإلسالمية القدمية واملدينة والخانات الواقعة عىل طرق القوافل التجارية مبا يضمن
للسائح والزائر إىل األردن اإلحاطة باملعلومات املهمة عن هذه املواقع.

اإليسيسكو  30عامًا من اإلنجازات
هذا املطبوع يتناول بصورة واضحة اإلنجازات املتميزة املتتابعة التي حققتها املنظمة
اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة خالل الثالثني سنة املنرصمة ،وكان إنشاء هذه املنظمة عام ًال
مه ًام يف االستجابة لتطلعات حكومات الدول األعضاء .ويبني كيفية التوسع الكبري يف مجاالت
العمل والتطور النوعي الذي حققته اإليسيسكو ،ويتمثل هذا الدور املتميز يف آالف الربامج
واألنشطة ،ومئات البحوث والدراسات والكتب ،وعرشات املؤمترات والدورات الدولية التي
نفذتها أو التي شاركت فيها.

ثقافة المعرفة والتفكير االستراتيجي
يهتم هذا املطبوع بتطوير الشخصية املبدعة عىل مختلف املستويات ،وكيفية ترابط عنارص
اإلبداع ومصادر التعلم فيها والتي ترثي املعرفة ،والجمع بني املعرفة والتفكري ،ذلك ّأن املعرفة
تعمق اليقني ،أما التفكري االسرتاتيجي فهو يتمثل بالقدرة واملسؤولية املتعلقة باألعامل واألفعال.
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قطـــاع العالقات والتعاون
محور تطوير الكفاءة المؤسسية للعاملين في اللجنة
الوطنية
زيارة كل من السيدة انتصار القهيوي /مديرة الربامج واملشاريع والسيد أحمد شاهني /رئيس قسم املؤمترات من مديرية
الخدمات املساندة ملقر املنظمة اإلسالمية يف الرباط ضمن إطار تبادل الزيارات والخربات بني اللجان الوطنية واملنظمة
اإلسالمية خالل الفرتة من 2012/3/16-12م.
مشاركة السيد سهيل شاهني /رئيس قسم الرتبية من مديرية الربامج واملشاريع يف «منتدى الشباب حول السالم والتنمية
املستدامة» ومبشاركة املنسقني الوطنيني لشبكة املدارس املنتسبة لليونسكو من :األردن ،الدمنارك ،سلطنة عامن ،فرنسا،
لبنان ،الذي عقد يف بريوت خالل الفرتة من 2012/4/22-18م.
مشاركة السيد مرزوق الزيود /عضو قطاع الرتبية يف مديرية الربامج واملشاريع املؤمتر الدويل للجان الوطنية لليونسكو
«الحوار العريب األورويب :مساهمة يف إنسانية جديدة» الذي عقد يف العاصمة النمساوية /فيينا خالل الفرتة من -5/31
2012/6/1م.
زيارة السيد محمد الهزامية /رئيس قسم الشؤون اإلدارية واملالية يف مديرية الخدمات املساندة ملقر اللجنة الوطنية
العراقية للرتبية والثقافة والعلوم يف بغداد لحضور االجتامع الخاص باألمناء العامني للجان الوطنية يف الدول العربية خالل
الفرتة من 2012/11/5-4م.
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ملحق رقم ()1
قائمة بأعضاء الجمعية العمومية لعام 2012م
.1معايل الدكتور فايز السعودي /وزير الرتبية والتعليم« -رئيساً».
.2معايل السيدة سلوى املرصي /جمعية أصدقاء املدرسة.
.3عطوفة األستاذ صطام عواد /األمني العام لوزارة الرتبية والتعليم.
.4السيدة زاهية عناب /ممثلة بصفتها الشخصية.
.5الدكتور محمد املجايل /املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا.
.6الدكتور عبدالحميد الفالح /مجمع اللغة العربية.
.7السيد فارس الحمود /مدير عام دائرة اآلثار العامة.
.8الدكتور عودة الجيويس /الجمعية العلمية امللكيــة.
.9األستاذ الدكتور طالل عبدالله الزعبي /جامعة الحسني بن طالل.
.10األستاذ الدكتور محمد أمني العبادي /جامعة مؤتة.
.11الدكتور سامر الرجوب /الجامعة الهاشمية.
.12الدكتور خطاب أبو لبدة /املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية.
.13الدكتور خالد التخاينة /ممثل بالصفة الشخصية.
.14األستاذ الدكتورة حنان ملكاوي /جامعة الريموك.
.15األستاذ الدكتورة منى الحديدي /الجامعة األردنية.
.16الدكتور رشاد الزعبي /وزارة الشباب والرياضة.
.17الدكتور فواز الرطروط /وزارة التنمية االجتامعية
.18األستاذ سميح عثامنة /وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية.
.19األستاذ الدكتور منري دبابنة /جامعة البلقاء التطبيقيــة.
.20اآلنسة براء العتييل /جمعية البيئة.
.21السيد راكز الخاليلة /وزارة الشؤون البلدية.
.22الدكتور عمر الجراح /جامعة العلوم والتكنولوجيا.
.23الدكتور محمد بني خالد /جامعة آل البيت.
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.24الدكتور نزيه أبو شيحة /هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
.25السيد املهدي الرواضية /مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي.
.26السيدة نهى املعايطة /االتحاد النسايئ األردين.
.27الدكتورة آمال جريسات /رئاسة الوزراء – إدارة اإلعالم واالتصال.
.28السيدة جنني جرادات /معهد امللكة زين الرشف التنموي.
.29الدكتور يوسف حميد /وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
.30السيد سيف الدين بنى عطا /وزارة التخطيط والتعاون الدويل.
.31السيدة ماجدة النمري /وزارة السياحة واآلثار.
.32السيد عمر أحمد تايه /مدرسة اليوبيل -مؤسسة امللك حسني.
.33السيد عيل بريزات /وزارة الخارجيــــــــــــــــــة.
 .34اآلنسة سريسا قورشه /مؤسسة نهر األردن.
.35السيد كامل صالح /دائرة اإلحصاءات العامة .
.36السيدة مريفت بطارسة /الجمعية امللكية لحامية الطبيعة.
.37السيد أحمد الروسان /وزارة البيئة.
.38السيدة روال عـــــــــــــواد /وزارة الثقافة.
.39الدكتورة منى مؤمتن /وزارة الرتبية والتعليم -إدارة العالقات الثقافية والدولية.
.40السيدة انتصار إسامعيل القهيوي /اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم.
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ملحق رقم ()2
قائمة بأعضاء المكتب التنفيذي لعام 2012م
.1السيدة زاهية عناب /بصفتها الشخصية – «رئيساً».

.2الدكتورة صفاء شويحات /الجامعة األردنية األملانية« -نائباً».
.3الدكتور عودة الجيويس /الجمعية العلمية امللكية.
.4الدكتور خالد التخاينة  /بصفته الشخصية.
.5األستاذ سميح عثامنة  /وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية.
.6الدكتور خطاب أبو لبدة  /املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية.
.7الدكتورة رندة محاسنة /الجامعة الهاشميــــة.
.8السيد سيف الدين بني عطا  /وزارة التخطيط والتعاون الدويل.
.9الدكتور يوسف حميد /وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
.10السيد عيل بريزات /وزارة الخارجية.
.11السيدة روال عواد /وزارة الثقافة.
.12الدكتورة آمال جريسات /رئاسة الوزراء – إدارة اإلعالم واإلتصال.
.13الدكتورة منى مؤمتن /وزارة الرتبية والتعليم -إدارة العالقات الثقافية والدولية.
.14السيدة انتصار إسامعيل القهيوي /اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم.

92

93

من منشورات:
اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم
العنوان البريدي :اململكة األردنية الهاشمية -عمان،
وزارة التربية والتعليم ص .ب 1646
تلفون00962 6 5684137 ،5683874 :
فاكس00962 6 5688061 :
البريد اإللكترونيjounesco@orange.jo :
املوقع اإللكترونيwww.natcom.gov.jo :

