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متهيد:

التي  باملبادرة  مشيداً  والعلوم  والثقافة  للرتبية  األردنية  الوطنية  للجنة  السنوي  التقرير  أستهل  أن  يرشفني 

أطلقها صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبدالله الثاين ابن الحسني	 حفظه الله	 أمام الجمعية العمومية لألمم املتحدة 

يف 23 أيلول 2010م، إلقامة أسبوع عاملي للوئام بني األديان، وذلك يف األسبوع األول من شهر شباط من كل عام. 

والتي جاءت بهدف نرش ثقافة الحوار والتسامح بني الشعوب وتنادت بها جميع األديان الساموية، حيث أكد جاللته 

يف الخطاب الذي ألقاه يف اجتامع الجمعية العمومية لألمم املتحدة عىل أن مناقشة موضوع الوئام بني األديان أصبح 

محوراً أساسياً لنرش التعايش السلمي والتسامح اإلنساين بني الشعوب، وهو ما تضمنته رسالة عامن التي كانت الرؤية 

الحقيقية ملواقف ثابتة تدعو إىل املحبة والتآخي والتسامح بني الشعوب. ويف هذه املناسبة ال بدَّ من اإلشارة إىل أن اململكة األردنية الهاشمية بقيادة 

صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبد الله الثاين ابن الحسني املعظم 	 حفظه الله	 الحكيمة تويل جل اهتاممها تعزيز قواعد الحرية والدميقراطية 

واملساواة واحرتام حقوق اإلنسان، وحفظ كرامته واملحافظة عىل الثوابت الوطنية والعربية واإلسالمية، وتربية األجيال عىل التمسك مبكارم األخالق 

والقيم الحميدة التي يزخر بها ديننا الحنيف من صدق وتسامح وعدل ومساواة ووسطية واعتدال، مام يوفر لوطننا الغايل مكانة فريدة وقاعدة 

استقرار ثابتة منظمة نعتز بها عىل الدوام.

إن اللجنة الوطنية إذ تعيد تعريف نفسها مبسؤوليتها عىل الصعيد املحيل وأمام املنظامت الثالث، فإنها تبادر للعمل عىل تعزيز الوعي بقيمة 

الربامج التي تحتفي بها املنظامت الدولية ضمن خططها السنوية أو املستقبلية، وبهذا أود أن أشري إىل إنجازات عديدة تحققت وتحديات جدية برزت 

خالل عام 2010م يف إطار األولويات والخطط الوطنية، وإنني أتطلع  إىل املزيد من تعزيز العالقة بني الهيئات الثالث للجنة الوطنية األردنية )الجمعية 

العمومية، واملكتب التنفيذي، وأمانة الرس(، مبا ميكن اللجنة من استثامر قدراتها بالشكل املطلوب، ويسهم يف تعزيز الدور األردين يف املحافل الدولية 

واالستفادة من الربامج واملشاريع املقدمة من املنظامت الثالث، إضافة إىل التنسيق والتواصل املستمر يف إطار تنمية عالقات الرشاكة الحقيقية والفاعلة 

مع املؤسسات الحكومية وغري الحكومية والقطاع الخاص يف مجاالت عمل املنظامت الثالث )األلكسو، واآليسيسكو، واليونسكو( مبا ينعكس إيجاباً عىل 

أداء مؤسساتنا وتطوير وتوسيع االستفادة من املشاريع الوطنية واإلقليمية وخاصة الرتبوية منها.

كام أؤكد استمرار الرتكيز يف الفرتة القادمة عىل مجاالت عمل اللجنة الوطنية األردنية، ففي مجال الرتبية ال بدَّ من تعزيز التنسيق والرصد عىل 

الصعيد الوطني للتعليم للجميع من خالل مراقبة التقدم نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع ، وتعزيز التعاون بني جميع الرشكاء املعنيني يف سعي 

األردن لتحقيق التعليم للجميع وبناء الكفاءة املؤسسية الالزمة لتفعيل نظام جمع البيانات وتحليل املؤرشات، ومتابعة برنامج تقييم ورصد أنشطة محو 

األميَّة )LAMP( بالتنسيق مع املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية ، وتنمية القدرات الوطنية يف مجال محو األميَّة والتعليم غري النظامي والتخطيط 

االسرتاتيجي، وتعزيز قدرات جميع األطراف املعنية يف مجال التعليم من أجل التنمية املستدامة، وإعداد املعلمني وتوعية أصحاب القرار من الوزارات 

واملؤسسات ومنظامت املجتمع املحيل يف دعم التنمية املستدامة يف السياسات الوطنية، باإلضافة إىل ذلك أرجو أن يتم الرتكيز عىل االستفادة من برامج 

منظمة اليونسكو يف تحسني نوعية التعليم الثانوي والتعليم التقني واملهني، مبا يحقق السياسات الرتبوية التي ينتهجها األردن والرامية لتحقيق التنمية 

املستدامة والتعلم مدى الحياة ترجمة لرؤية قائد املسرية صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبد الله الثاين ابن الحسني 	حفظه الله	، والتي تؤكد عىل 

أهمية تنمية املوارد البرشية كافة.

ويف مجال العلوم الطبيعية فال بدَّ من التنسيق مع الجهات املعنية بشأن وضع نهج اسرتاتيجي متكامل للتخفيف من آثار تغري املناخ وتداعياته 

والتكيف معه، باإلضافة إىل االستفادة من الربنامج الدويل للعلوم األساسية والتعليم يف مجال املياه عىل كافة املستويات، وتشجيع الجامعات األردنية عىل 

املشاركة يف كرايس اليونسكو املعنية بالعلوم، واالستفادة من منظمة اليونسكو يف مجال إعداد االسرتاتيجيات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وتنفيذ الربامج 

التدريبية املرتبطة بها، ورضورة العمل عىل متابعة إدماج مفاهيم أخالقيات البيولوجيا يف مناهج التعليم الثانوي، وتدريس هذه األخالقيات ضمن 
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املساقات يف الجامعات، باإلضافة إىل متابعة تنفيذ خطة الرتبية عىل حقوق اإلنسان، وإعداد األدلة التدريبية الخاصة باملعايري الدنيا للوقاية من الكوارث.

أما يف مجال الثقافة فيجب إعطاء املزيد من االهتامم للموروث الثقايف نظراً ألهميته ودوره يف حياة الشعوب من خالل التواصل بني املايض 

وضع  أجل  من  العمل  ومتابعة  املادي،  وغري  املادي  الوطني  الرتاث  وحامية  أجل صون  من  القدرات  بناء  تعزيز  يف  واالستمرار  واملستقبل  والحارض 

إسرتاتيجية وطنية إلحياء الرتاث الوطني، وال يسعني يف هذا املجال إال أن أؤكد أهمية املحافظة عىل الرتاث الثقايف ملدينة القدس الرشيف وأسوارها 

املسجلة عىل قامئة الرتاث العاملي عام 1981م واملهدد بالخطر عام 1982م يف ظل األوضاع الراهنة، وكذلك رضورة بذل املزيد من الجهود الوطنية إلدراج 

مواقع أردنية جديدة عىل قامئة الرتاث العاملي.

العاملي ملجتمع املعلومات واالستفادة من دعم  القمة  تنفيذ توصيات مؤمتر  العمل عىل  بدَّ من   وبالنسبة لقطاع االتصاالت واملعلومات فال 

 IPDC اليونسكو واملنظامت العربية واإلسالمية يف بناء القدرات املؤسسية للصحفيني وتقديم مشاريع لالستفادة من الربنامج الدويل لتنمية االتصال

والتوعية بالبوابات اإللكرتونية للموارد التعليمية املفتوحة، كام أؤكد رضورة االستفادة من املوارد التي تقدمها املنظامت خارج امليزانية يف كافة املجاالت 

الرتبوية والثقافية والعلمية واالطالع عىل التجديدات الحاصلة فيها، واالستفادة من أفضل املامرسات والتجارب املتعلقة بها، وكذلك العمل عىل متابعة 

التزام األردن باالتفاقيات الدولية املصادق عليها يف املجاالت الرتبوية والعلمية والثقافية، متطلعاً إىل مزيد من الحرفية واملهنية وتوسيع قاعدة بناء 

الكفاءة املؤسسية، والتوعية باملفاهيم األساسية التي تتضمنها اسرتاتيجيات العمل يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم، مؤكداً أهمية تواصل الجهود 

العمومية  للجمعية  الدولية شاكراً  باملحافل  األردين  الدور  الثالث ولتفعيل  املنظامت  املقدمة من  للربامج واملشاريع  اسثتامر  أفضل  لتحقيق  الوطنية 

واملكتب التنفيذي واللجنة الوطنية جهودهم املميزة التي بذلوها عام 2010م.

وفقنا الله ملا فيه خري مصلحة وطننا الغايل األردن.

الدكتور تيسري النعيمي

وزير الرتبية والتعليم

رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم
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مقدمة

يرس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم تقديم تقريرها السنوي لعام 2010م الذي يعكس اإلنجازات التطويرية التي تحققت، 

والرشاكات التي تمَّ تعزيزها بهدف تحقيق رسالتها املتمثلة يف التعريف والتوعية مبجاالت عمل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، واملنظمة 

اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ومنظمة اليونسكو، ومتكني املؤسسات األردنية الرسمية وغري الرسمية من االستفادة من الربامج واألنشطة التي 

إىل  والعلوم سعياً  والثقافة  الرتبية  املتخصصة يف مجاالت  الدولية واإلقليمية واإلسالمية  املحافل  األردين يف  الدور  الثالث وتعزيز  املنظامت  تقدمها 

التميز واإلبداع.

)األلكسو،  الثالث  واملنظامت  األردنية  الوطنية  اللجنة  بني  التعاون  إطار  يف  متت  التي  والفعاليات  األنشطة  أبرز  التقرير  هذا  تضمن  وقد 

ودعم  بتوجيهات  وذلك  اململكة،  يف  والعلمية  والثقافية  الرتبوية  مؤسساتنا  لخدمة  والعلوم  والثقافة  الرتبية  مجاالت  واليونسكو( يف  واآليسيسكو، 

معايل وزير الرتبية والتعليم/ رئيس اللجنة الوطنية األردنية، وبجهود أعضاء الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي واللجان املنبثقة عنه، وفق خطة 

شاملة اعتمدتها الجمعية العمومية، ويف إطار إسرتاتجية واضحة املعامل. 

ففي قطاع الرتبية ساهمت اللجنة بالعديد من األنشطة والفعاليات كان من أبرزها متابعة رصد التقدم الوطني للتعليم للجميع، واالحتفال 

باليوم  واالحتفال  بالخطر،  املهددين  العراقيني  للطلبة  املدريس  االستعداد  برنامج  مرشوع  تنفيذ  ومتابعة  2010م،  لعام  للجميع  التعليم  بأسبوع 

األميَّة،  محو  مجال  يف  العاملة  األطر  لفائدة  التكوينية  الوطنية  الدورة  وعقد  عياش،  أم  يف  أمية  بال  منطقة  مرشوع  وإطالق  األميَّة  ملحو  العاملي 

الجنوب استكامالً لربنامج تدريب  إقليم  الثالثة والرابعة يف  العمل  القرائية LAMP، وعقد ورشة  تقييم وتتبع مستويات  برنامج  ومتابعة مرشوع 

املعلمني، ومتابعة املدارس املنتسبة لليونسكو لتنفيذ مجموعة من األنشطة والفعاليات الخاصة مبحاور العمل املرتبطة بحقوق اإلنسان واملحافظة 

البيئة، واملشاركة بورش العمل الخاصة بها، ومتابعة املشاركة يف املؤمتر السابع لوزراء الرتبية والتعليم العرب،  الثقايف واملحافظة عىل  عىل الرتاث 

واملؤمتر الدويل للرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة، والندوة رفيعة املستوى حول جودة التعليم يف الوطن العريب، ومؤمتر »مرشوع تطوير 

التعليم 2010م«، ومتابعة جميع الربامج واملشاريع القامئة مع املنظامت الثالث، ومن أبرزها خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب، و خطة النهوض 

العربية. باللغة 

ويف قطاع الثقافة استمر الرتكيز عىل متابعة الرتاث الثقايف ملدينة القدس وأسوارها بالتعاون مع املنظامت والهيئات الدولية للمحافظة عىل 

ووزارة  الخارجية،  وزارة  مع  التنسيق  ومواصلة  1982م،  عام  منذ  اليونسكو  لدى  بالخطر  املهدد  العاملي  الرتاث  الئحة  املسجلة عىل  املدينة  تراث 

األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية واملندوبية األردنية الدامئة/ باريس يف متابعة ملف القدس الرشيف ومرشوع حي باب املغاربة والتوصل 

إىل قرارات يف املجلس التنفيذي لليونسكو يف دورتيه 184	 185 لوقف االنتهاكات اإلرسائيلية املستمرة وطلب بعثة وطنية لإلرشاف عىل ما يجري 

قامئة  إىل  رباح  بن  بالل  الرشيف ومسجد  اإلبراهيمي  الحرم  قرارات وقف ضم  إصدار  الفلسطينية يف  السلطة  إىل دعم  باإلضافة  الواقع،  أرض  يف 

تنفيذ  التقارير حول مدى  لليونسكو ومتابعة تقديم  الدولية  اللجان  الجهود يف إطار عضوية األردن يف  املقدم من إرسائيل.كام تم تكثيف  الرتاث 

بعض االتفاقيات يف هذا املجال  واملشاركة بالربنامج الدويل لتحالف الحضارات لعام 2010م، واملشاركة يف اللقاء التحضريي األول للقمة الثقافية 

العربية، واالحتفال بالسنة الدولية للتقارب بني الثقافات لعام 2010، قد نظمت اللجنة الوطنية مسابقتني طالبيتني، األوىل مسابقة مقالة باللغتني 

العربية واالنجليزية والثانية مسابقة رسم للفئتني العمريتني من 9	12 سنة ومن 13	18 سنة بهذه املناسبة. وتم تنفيذ املرحلة األوىل من مرشوع 

تطبيق اتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي »ميدلر«.

ويف قطاع العلوم االجتامعية واإلنسانية أود أن أشري إىل أن اللجنة الوطنية كان لها رشف املشاركة بدعم قرار أسبوع الوئام بني االديان من 

ة للحوار بني األديان املختلفة من أجل تعزيز التفاهم  خالل التنسيق مع املنظامت  الثالث )اليونسكو، واآليسيسكو، واأللكسو(، معرتفة بالحاجة امللحَّ

والوئام والتعاون املتبادل بني الناس؛ مستذكرة وبامتنان املبادرات العاملية واإلقليمية والشبه إقليمية حول التفاهم املتبادل والوئام بني األديان ومن 



8

الندوة  البيولوجيا فقد تم عقد  ضمنها املنتدى الثاليث للتعاون بني األديان من أجل السالم واملبادرة األردنية »كلمة سواء«، وضمن محور أخالقيات 

اإلعالمية للتعريف باإلعالنات العاملية الثالثة الصادرة عن اليونسكو يف مجال أخالقيات البيولوجيا استكامالً لفعاليات املؤمتر الوطني األول ألخالقيات 

للعلوم  التطبيقية بجائزة اآليسيسكو  البلقاء  التطبيقية من جامعة  الرياضيات  الدكتور زيد عضيبات األستاذ املشارك يف تخصص  البيولوجيا. كام فاز 

والتكنولوجيا لعام2010م.

ويف إطار العالقات الخارجية والتعاون فقد أسهمت اللجنة الوطنية األردنية بتفعيل املشاركة األردنية يف املؤمترات العامة واملجالس التنفيذية 

للمنظامت الثالث مثل املشاركة يف أعامل املؤمتر العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، وأعامل الدورات الخاصة والحادية والتسعني والثانية 

والتسعني للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، وأعامل املجلس التنفيذي لـ »اآليسيسكو« للدورة )31(، واجتامعات الدورة 

الحادية والعرشين للمؤمتر اإلقليمي للجان الوطنية لليونسكو يف الدول العربية واملشاورة اإلقليمية للمديرة العامة مع اللجان الوطنية للدول العربية 

بشأن إعداد مرشوع الربنامج وامليزانية لعامي 2011	2012م، ويف مجال املنح الدراسية املقدمة من اآليسسيكو رفعت اللجنة الوطنية األردنية الرتشيح 

لسبعة طالب. واستقبلت اللجنة الوطنية األردنية وفداً من أعضاء اللجنة الوطنية العراقية للرتبية والثقافة والعلوم بهدف تبادل املعلومات واكتساب 

الخربات. باإلضافة إىل املشاركة يف العديد من املؤمترات واالجتامعات الدولية واإلقليمية والوطنية وعقد العديد من ورشات العمل وإصدار العديد من 

املطبوعات.

ويف النهاية ال يسعني إال أن أشكر معايل وزير الرتبية والتعليم/ رئيس اللجنة الوطنية األردنية، وأعضاء الجمعية العمومية، واملكتب التنفيذي، 

وزماليئ أعضاء أمانة رس اللجنة الوطنية األردنية. وجميع املؤسسات األردنية التي أسهمت يف دعم العمل وتطويره. سعياً لتحقيق رؤية صاحب الجاللة 

الهاشمية امللك عبدالله الثاين ابن الحسني _ حفظه الله _ املستنرية والهادفة لالرتقاء بالجهود الوطنية نحو اإلبداع والتميز يف ميادين العمل واإلنتاج مبا 

يعزز رسالة الهاشميني السامية. ويسهم يف تعزيز مسرية أردننا الغايل يف النهوض والتطور.

والله املوفق

توجان برمامت 

أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم
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:)VISION( الرؤية

الوزارات  مختلف  حفز  عىل  قادرة  وإمكانيات  برشية  كفاءات  والعلوم  والثقافة  للرتبية  األردنية  الوطنية  اللجنة  امتالك 

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، واآليسيسكو، واليونسكو( مبا يسهم يف تحقيق التعليم للجميع، 

ونرش الثقافة والقيم اإلنسانية النبيلة واملساعدة عىل صون الرتاث ونرش املعرفة وتقدمها استجابة ملتطلبات التنمية املستدامة.

 :)MISSION( الرسالة

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، واآليسيسكو، 

واليونسكو(.

:)CORE VALUES( القمي اجلوهرية

تعليمية  فرص  وتوفري  واملواءمة،  والكفاءة،  والفعالية،  والجودة،  واملساواة،  والعدالة،  الصالحة،  واملواطنة  واالنتامء،  الوالء، 

للجميع، وبناء رشاكات فاعلة.
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مرجعية عمل اللجنة الوطنية األردنية

أنشئت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم يف بداية العقد الخامس من القرن املايض، وذلك طبقاً للامدة السابعة من 

امليثاق التأسييس ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، التي تنص عىل: »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«.

وتعمل اللجنة كحلقة وصل بني املنظمة العربية واملنظمة اإلسالمية ومنظمة اليونسكو من جهة وبني الجهات الرسمية والخاصة يف 

اململكة من جهة أخرى بهدف االستفادة من الربامج واملشاريع املقدمة وتفعيل الدور األردين يف املحافل الدولية واإلسالمية والعربية. وتعتمد 

اللجنة يف عملها عىل املرجعيات اآلتية:

المرجعيات األساسية:
تستند اللجنة يف عملها عىل املرجعيات األساسية اآلتية:

• نظام اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم رقم )66( لسنة 1993م الصادر مبقتىض املادة )120( من الدستور والذي أقره مجلس 

الوزراء. 

• التعليامت املالية للجنة الوطنية رقم )1( لسنة 1995م.

التنمية  الفقر، وتحقيق  السالم، وتخفيف وطأة  بناء  التي تسهم يف  واليونسكو(  )األلكسو، واآليسيسكو،  الثالث:  املنظامت  ميثاق عمل   •

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.

• اإلسرتاتيجية املتوسطة املدى التي تقرها املنظامت الثالث: )األلكسو، واآليسيسكو، واليونسكو(.

• برنامج املساهمة وامليزانية للمنظامت الثالث: )األلكسو، واآليسيسكو، واليونسكو(.

• قرارات املؤمتر العام واملجلس التنفيذي للمنظامت الثالث. )تقر جميعها من املجلس التنفيذي واملؤمتر العام للمنظات الثالث(.

المرجعيات الوطنية:
• األجندة الوطنية.

• اإلسرتاتيجية الوطنية للرتبية.

• اإلسرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل.

• اإلسرتاتيجية الوطنية للمياه.

• اإلسرتاتيجية الوطنية للبيئة.

• اإلسرتاتيجية الوطنية لالتصال.

• اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية الثقافية 

• اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب.
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الهيكل التنظيمي للجنة:

تتبع اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم وزارة الرتبية والتعليم ويرتأسها معايل وزير الرتبية والتعليم.

وتتألف اللجنة من الهيئات الثالث اآلتية: 

األمني العام لوزارة الرتبية والتعليم 

للشؤون التعليمية والفنية

األمني العام لوزارة الرتبية والتعليم 

للشؤون اإلدارية واملالية
جمعية أصدقاء املدرسةرئاسة الوزراء

وزارة الخارجيةوزارة الطاقة والرثوة املعدنيةوزارة البيئة
وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات 

اإلسالمية

وزارة التعليم العايل والبحث العلميوزارة التخطيط والتعاون الدويلجامعة العلوم والتكنولوجياوزارة الثقافة

وزارة السياحة واآلثاروزارة الرتبية والتعليموزارة الشؤون البلديةوزارة التنمية االجتامعية

املجلس األعىل للشبابدائرة اآلثار العامةالجمعية العلمية امللكيةمجمع اللغة العربية األردين

مؤسسة امللك حسنيدائرة االحصاءات العامةاملركز الوطني لتنمية املوارد البرشيةاملجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا

الصندوق األردين الهاشمي للتنمية 

البرشية
مؤسسة نهر األردن

مؤسسة آل البيت امللكية للفكر 

اإلسالمي
الجمعية امللكية لحامية الطبيعة

جامعة آل البيتجامعة البلقاء التطبيقيةجامعة الريموكالجامعة األردنية

جمعية البيئة األردنيةجامعة الحسني بن طاللجامعة مؤتةالجامعة الهاشمية

عضو بصفته الشخصيةعضو بصفته الشخصيةاالتحاد النسايئ األردين
اللجنة الوطنية األردنية للرتبية 

والثقافة والعلوم

أمانة الرساملكتب التنفيذيالجمعية العمومية

الجمعية العمومية
وتتألف من )42( عضواً من مختلف املؤسسات الحكومية وغري الحكومية
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املكتب التنفيذي

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

لجنة اخالقيات العلوم والتقانة

لجنة الرتشيحات

لجنة املطبوعات واإلعالم

لجنة الربامج وامليزانية واملشاريع

اللجان املنبثقة عن املكتب التنفيذي

رئاسة الوزراء

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

وزارة الخارجية

وزارة الثقافة

أعضاء املكتب التنفيذي

وزارة التخطيط والتعاون الدويل

جامعة مؤتة

جامعة العلوم والتكنولوجيا

الجمعية العلمية امللكية

عضو بصفته الشخصية

عضو بصفته الشخصية

اللجنة الوطنية األردنية

وزارة الرتبية والتعليم

املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية
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أمانة رس اللجنة الوطنية

مديرية الخدمات املساندة

قسم  التوثيق والربمجة

قسم الشؤون اإلدارية واملالية

قسم املؤمترات والندوات 

مديرية الربامج واملشاريع

قسم قطاع العلوم

قسم قطاع الثقافة واالتصال

قسم قطاع الرتبية 

مديرية أمانة الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي

قسم سكرتاريا اللجنة الوطنية

قسم العالقات والتعاون 

وزارة الرتبية والتعليم

اللجنة الوطنية األردنية

مجمع اللغة العربية األردين

الهيئة الوطنية 

للتعليم للجميع

اللجنة الوطنية للرتبية من 

أجل التنمية املستدامة

اللجنة الوطنية 

للرتاث العاملي

اللجنة الوطنية للرتاث 

الثقايف غري املادي

لجنة النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع املعرفة  

اللجان املنبثقة عن اللجنة الوطنية األردنية

اللجنة التوجيهية للمدارس املنتسبة 

لليونسكو

وزارة البيئة

وزارة املياه والري

وزارة التنمية االجتامعية

مركز تكنولوجيا املعلومات 

الوطني

سلطة املصادر الطبيعية

MAB اللجنة الوطنية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي

IFAP اللجنة الوطنية لربنامج املعلومات للجميع

MOST اللجنة الوطنية لربنامج التحوالت االجتامعية

IHP اللجنة الوطنية للربنامج الهيدرولوجي

IGCL اللجنة الوطنية للربنامج الدويل للمطابقة الجيولوجية
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رشكاء اللجنة الوطنية األردنية

اللجنة الوطنية

وزارات

ت  سسا مؤ

وطنية

اللجان الوطنية

العربية واألجنبية
منظمة 

اليونسكو

املنظمة العربية

املنظمة 

اإلسالمية
مكتب 

اليونسكو- بريوت

مكتب 

اليونسكو القاهرة

منظامت غري 

حكومية

جامعات

مكتب 

اليونسكو- عامن

املندوبيات 

الدامئة
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أبرز إجنازات اللجنة الوطنية األردنية خالل عام 2010م
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قطـــاع التربيــــة 

مجاالت العمل الرئيسية مع املنظامت الثالث:

اليونسكو:

– تأمني التعليم للجميع والتعليم مدى الحياة.

– تعزيز التعليم من أجل التنمية املستدامة.

اآليسيسكو:

– تعزيز جهود محو األميَّة يف إطار الرتبية للجميع.

– تفعيل الدور الرتبوي والتنموي ملؤسسات الرتبية األصيلة.

– توجيه التعليم العايل لخدمة التنمية الشاملة.

– تطوير املنظومة الرتبوية والتعليمية.

األلكسو:

– التصدي ملشكلة األميَّة يف الوطن العريب.

– تعزيز حق املواطن العريب يف التعليم بكافة مستوياته، وأنواعه، ومراحله.

– تعزيز جودة التعليم قبل العايل وتجديد املنظومة الرتبوية.

– االرتقاء بنوعية التعليم العايل وزيادة فاعليته يف خدمة تنمية املجتمع العريب. 

النتائج املرجوة 

	 رصد التقدم الوطني املحرز يف مجال التعليم للجميع وفقاً ملؤرشات خطة التعليم للجميع للعام الدرايس 2009	2010م.

– زيادة الوعي بالربامج الرتبوية الخاصة بالتنمية املستدامة وإدماج مفهوم التنمية املستدامة يف املناهج والسياسات.

– املشاركة بالحملة الدولية لالحتفال بأسبوع التعليم للجميع وباليوم العاملي ملحو األميَّة والنجاحات.

– تغيري وتحديث مناهج وكتب تعليم الكبار.

– متابعة تشكيل لجان التعليم العايل وفقاً ملتطلبات تنفيذ خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب.
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محور التعلمي للجميع

• الهيئة الوطنية للتعليم للجميع:

االجتامع السنوي للهيئة الوطنية للتعليم للجميع لعام 2010م

اللجنة  رئيس   – والتعليم  الرتبية  وزير  معايل  عن  مندوباً 

ترأس  للجميع  للتعليم  الوطنية  الهيئة  رئيس  األردنية/  الوطنية 

التعليمية  للشؤون  العام  األمني  عيارصة/  أحمد  الدكتور  عطوفة 

الذي  للجميع  للتعليم  الوطنية  للهيئة  السنوي  والفنية االجتامع 

اليونسكو  مكتب  مع  بالتعاون  األردنية  الوطنية  اللجنة  نظمته 

املوافق  االثنني  يوم  صباح  من  العارشة  الساعة  وذلك  عامن،  يف 

الريجنيس باالس/ عامن، وحرض االجتامع  2010/8/9م يف فندق 

اآلنسة توجان برمامت/ أمني رس اللجنة الوطنية األردنية	 املنسق 

الوطني للتعليم للجميع، وأعضاء اللجنة التوجيهية املشكلة من 

ممثلني عن املؤسسات األردنية الرسمية وغري الرسمية املعنية وعدد من املنظامت الدولية العاملة يف األردن باإلضافة إىل رؤساء وأعضاء الفرق 

الفنية للتعليم للجميع.

قدمت اآلنسة توجان برمامت/ أمني رس اللجنة الوطنية/ املنسق الوطني للتعليم للجميع خالل االجتامع عرضاً ملخصاً حول موقع 

األردن بالنسبة لتحقيق أهداف التعليم للجميع وفق تقرير الرصد العاملي للتعليم للجميع عام 2010م، وأشارت إىل أن حركة التعليم للجميع 

هي التزام عاملي بتوفري تعليم أسايس جيد لجميع األطفال والشباب والكبار والتي أطلقت يف املؤمتر العاملي حول التعليم للجميع عام 1990م 

بالتعاون مع عدة منظامت، وتم خالله إقرار »رؤية موسعة عن التعلم« وااللتزام بتعميم التعليم االبتدايئ، وتخفيض األميَّة مبعدالت مرتفعة 

التزامه  بحلول نهاية العقد. وأن عجز عدد من الدول عن بلوغ هذا الهدف بعد مرور عرش سنوات، جعل املجتمع الدويل يؤكد مجدداً 

بتحقيق التعليم للجميع بحلول عام 2015م، وذلك يف مؤمتر داكار/ السنغال الذي عقد عام 2000م، وحددت ستة أهداف أساسية للتعليم 

ترمي إىل تلبية حاجات التعليم لجميع األطفال والشباب والكبار بحلول عام 2015م.

وتحدثت عن األهداف الستة للتعليم للجميع، وبينت أن الرصد املنتظم لحالة التعليم يف العامل يشكل وسيلة أساسية لقياس التقدم 

املحرز نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع. وأن ذلك يتم بشكل رئييس من خالل التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع الصادر عن فريق 

التعليم للجميع لعام 2010م »السبيل إىل إنصاف  العاملي لرصد  التقرير  اليونسكو لإلحصاء. وأشارت إىل  مستقل، عالوة عىل عمل معهد 

املحرومني« مبينة ما تضمنه حول مدى تحقيق أهداف التعليم للجميع عىل املستوى العاملي، والتقدم عىل املستوى العريب، وأوضحت أن 

مؤرش تنمية التعليم للجميع يشمل األهداف األربعة األيرس قياساً من الناحية الكمية، ويعطي األهمية نفسها لكل منها، وهي تعميم التعليم 

اإلبتدايئ، ومحو األميَّة، والتكافؤ بني الجنسني، والجودة .وأن قيمة املؤرش تحسب يف بلد معني مبا يساوي املتوسط الحسايب لقيمة املؤرشات 

األربعة، وهي تقع بني )0	1(. وأجرت مقارنة بني الدول العربية بالنسبة لهذا املؤرش، وتبني أن الدول العربية مل تحقق أياً من األهداف 

األربعة، وبالنسبة لألردن فإنه يقع يف الفئة املتوسطة لتحقيق أهداف التعليم للجميع.

قطـــاع الرتبيـــة
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وقدم الدكتور محمد أبو غزلة/ مدير إدارة التخطيط والبحث الرتبوي عرضاً حول مدى التقدم يف تحقيق أهداف التعليم للجميع 

وفق املؤرشات املعتمدة لدى اليونسكو، حيث تطرق بالحديث عن مؤمتر داكار للتعليم للجميع وأهدافه الستة ومحاوره، مبيناً املامرسات 

إىل  وأشار  منها.  أي  تحقيق  واجهت  التي  والصعوبات  والتحديات  األهداف  هذه  تحقيق  مجال  يف  أجريت  التي  والدراسات  واإلنجازات 

الثانية من مرشوع  النتاجات املتوقعة لربنامج املرحلة  اليونسكو، وتحدث عن  التي اعتمدتها منظمة  الرئيسية الكمية والنوعية  املؤرشات 

كويست  )مؤسسة  للجميع:  للتعليم  الوطنية  للهيئة  الداعمني  الرشكاء  استعرض  حديثه  نهاية  ويف  املعريف،  االقتصاد  نحو  الرتبوي  التطوير 

سكوب، ومنظمة اليونيسيف، واليونيفيم، ومنظمة اإلغاثة الدولية، ووكالة الغوث الدولية ومؤسسة إنقاذ الطفل، وأمانة عامن الكربى، واملركز 

الوطني لتنمية املوارد البرشية، ومديرية األمن العام/ حامية األرسة، ومديرية الرتبية والتعليم والثقافة العسكرية، واملجلس الوطني لشؤون 

ومركز  األردين،  املرأة  واتحاد  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  ووزارة  العامة،  اإلحصاءات  ودائرة  األرسة،  لحامية  الوطني  واملجلس  األرسة، 

املرأة،  الوطنية األردنية لشؤون  النوع االجتامعي، واملركز األردين للبحوث االجتامعية، واللجنة  الوطني، ومستشاري  تكنولوجيا املعلومات 

ومركز دراسات املرأة، والجامعات الرسمية، ومبادرة التعليم األردنية، ومؤسسة إنتل للتعليم(، ويف نهاية االجتامع وزعت الكلمة التوجيهية 

ملعايل الوزير عىل املشاركني. 

الفرق الفنية للتعليم للجميع

للتعليم  الفنية  الفرق  لرؤساء  اجتامعات  ثالثة  بعقد  األردنية  الوطنية  اللجنة  قامت  للجميع  للتعليم  الوطني  التقدم  إطار رصد  يف 

للجميع، األول بتاريخ 2010/6/14م، والثاين بتاريخ 2010/7/26م، والثالث بتاريخ 2010/8/3م. تم خاللها اطالعهم عىل اإلجراءات التي قامت 

بها اللجنة الوطنية لإلعداد لالجتامع السنوي واالتفاق عىل آلية عرض البيانات واملعلومات الخاصة مبحاور التعليم للجميع خالل االجتامع  

السنوي للهيئة الوطنية للتعليم للجميع إضافة إىل االتفاق عىل أسس رصف املكافآت الخاصة بعمل اللجان.

االحتفال باليوم العاملي ملحو األميَّة

نظمت اللجنة الوطنية االردنية للرتبية والثقافة والعلوم برعاية 

معايل وزير الرتبية والتعليم/ رئيس اللجنة الوطنية األردنية االحتفال 

عياش  أم  بلدة  يف  2010/10/21م  بتاريخ  األميَّة  ملحو  العاملي  باليوم 

باإلضافة إىل إطالق مرشوع منطقة بال أميَّة يف أم عياش، وذلك بالتعاون 

الرتبية  وزارة  العام يف  التعليم  وإدارة  اليونسكو يف عامن  مكتب  مع 

والتعليم، بحضور مديرة مكتب اليونسكو يف عامن وعدد من رؤساء 

مؤسسات املجتمع املحيل وأهايل منطقة لواء دير عال، وتخلل االحتفال 

عدد من الكلامت اختتمت بكلمة معايل وزير الرتبية والتعليم الذي 

استعرض فيها منجزات وزارة الرتبية والتعليم يف مجال التعاون للقضاء 

عىل محو األميَّة يف األردن، ويف نهاية االحتفال كرم معايل الوزير عدداً من الدارسني والعاملني يف برامج محو األميَّة.

LAMP مرشوع برنامج تقييم وتتبع مستويات القرائية

تم إنجاز املرحلة الثالثة من مرشوع برنامج تقييم وتتبع مستويات القرائية LAMP الذي ينفذه املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية 

بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم بالتزامن مع عدة دول عاملية بإرشاف معهد اليونسكو لإلحصاء بهدف جمع معلومات ذات نوعية عالية 
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عن مستويات القرائية )القراءة والكتابة والحساب( بواسطة مسوح وطنية لدى األرس، حيث تم إجراء االختبار التجريبي للمرشوع وبنجاح. 

واالختبار التجريبي يشمل تصميم العينة والعمل امليداين وجمع املعلومات والرتميز والتحليل وتقديم تقرير حوله، ثم تعديل األدوات )إذا 

لزم( بناء عىل نتائج املسح التجريبي ومن ثم إجراء االختبار )املسح( الرئييس – املرحلة الرابعة 	 بعد موافقة معهد اليونسكو لإلحصاء. ثم 

نرش النتائج واستخدام البيانات لدعم ووضع السياسات لتلبية حاجات الدولة وإنجاز أهداف املرشوع املخطط إنجازه عام 2011م.

محور التدريب والتأهيل

الدورة الوطنية التكوينية لفائدة األطر العاملة يف مجال محو األميَّة

عقدت الدورة الوطنية التكوينية لفائدة األطر العاملة يف مجال محو األميَّة خالل الفرتة من 28	2010/3/31م يف مركز امللكة رانيا 

التعليم يف  الرتبية  الكبار من مختلف مديريات  التعليم مبشاركة )35( مشاركاً ومشاركة من معلمي ومعلامت مراكز تدريب  لتكنولوجيا 

اململكة يف إطار تنفيذ الخطة الثالثية للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة وموازنتها للسنوات 2010	2012م، وذلك لتعزيز قدرات 

العامل اإلسالمي، والسعي الحثيث لوزارة الرتبية والتعليم  العاملني يف مجال محو األميَّة يف الدول األعضاء والحد من نسبة األميَّة يف دول 

لتخفيض نسبة األميَّة يف األردن لتصل إىل )5%( أو أقل عام 2015م، وهدفت هذه الدورة إىل التعريف بأساليب وطرائق التدريس ملرحلة 

القيادية  الصفات  الجديدة املقرتحة، وإكساب املعلمني  املناهج  الخصائص وتدريب املعلمني واملعلامت عىل مسودة  الكبار والتعرف عىل 

واملهنية الفاعلة، كام هدفت إىل تأهيل مسؤويل  التعليم غري النظامي يف مديريات الرتبية والتعليم لتمكينهم مستقباًل من تدريب املعلمني 

واملعلامت الجدد يف املراكز. 

وأوىص املشاركون يف ختام أعامل الدورة برضورة مواصلة محاربة جيوب األميَّة واعتبار برامج التعليم غري النظامي جزءاً من العملية 

الرتبوية. ورضورة االهتامم مبتابعة التعليم بعد الصف السادس األسايس، وإنشاء مراكز دراسية مسائية، وحل مشكلة تجميع الصفوف بصورة 

تضمن وجود غرفة صفية لكل مستوى من املبتدئني واملتابعني.

القطاع الخاص، وعقد دورات تدريبية  وأكد املشاركون رضورة االهتامم بطريقة عرض برامج ومشاريع محو األميَّة، بحيث يتبناها 

إضافية للمعلامت اللوايت شاركن يف هذه الدورة لزيادة فعالية أدائهن يف ميدان العمل. وأشاروا إىل أهمية تأمني الحوافز املادية للدارسني 

والدارسات يف مراكز تعليم الكبار كنوع من التشجيع، ورضورة تفعيل النشاطات الخاصة بهم حول التعليم وتنظيم الوقت وحل املشكالت 

وتنظيم مهارة التخطيط للتعليم إىل جانب عقد ورشة تكميلية متقدمة لتدريب فريق محوري من املشاركني حول ما تم التدريب عليه يف 

ال يف برامج محو األميَّة. الدورة، وعقد جلسة تدريبية حول الوسائل والتقنيات التكنولوجية وسبل استخدامها الفعَّ

وأكدت اآلنسة توجان برمامت/ أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم خالل حفل االختتام يف مركز امللكة رانيا 

العبد الّله لتكنولوجيا التعليم أن موضوع محو األميَّة له أولوية يف برامج وزارة الرتبية والتعليم لتمكني الدارسني من العيش الكريم وجعلهم 

»اآليسيسكو« عىل جهودها  والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  للمنظمة  وأعربت عن شكرها  العرص.  التكيُّف مع متطلبات  قادرين عىل 

ودعمها إلنجاح الدورة ، ويف ختام الحفل سلَّمت برمامت الشهادات للمشاركني.

برنامج التطوير املهني للمعلم يف الجنوب

الربنامج إىل  الكرك. ويهدف  للمعلم يف  املهني  التطوير  برنامج  الرتبية والتعليم  اليونسكو/ عامن وبالتعاون مع وزارة  أطلق مكتب 

الثنائية  املانحة  الجهات  الرتبية والتعليم وغريها من  برامج اإلصالح املؤسيس من وزارة  للمعلمني وتنفيذ  الجاري  املهني  التطور  استكامل 

قطـــاع الرتبيـــة



20

واملؤسسات الدولية يف األردن حيث تم عقد ورشتي العمل الثالثة والرابعة يف إقليم الجنوب استكامالً لربنامج تدريب املعلمني املمول من 

مكتب اليونسكو عامن بهدف امليض قدماً يف عملية التطوير املهني املستمرة للمعلمني وبرامج التطوير املؤسيس، وذلك خالل الفرتة من 

2	2010/8/5م ومن 1	2010/11/4م مبشاركة )21( شخصاً بني مرشف تربوي ومعلم.

إن جودة تدريب املعلمني مهمة جداً وبقيت عىل رأس األولويات يف مرشوع إصالح التعليم القتصاد املعرفة الثاين يف األردن. وباتفاق 

مع خطة مرشوع إصالح التعليم القتصاد املعرفة الثاين ودعام للحكومة عىل الجهود الجارية يف تحسني نوعية التعليم يف األردن. يقع دور 

اليونسكو للتطوير املهني يف تعزيز نوعية تدريب املعلمني من خالل قنوات رئيسية عديدة. هذه التدريبات ستقوم بالرتكيز عىل دعم املعلمني 

باملهارات الالزمة إلدارة الفصول الدراسية يف الظروف الصعبة وإدماج الشباب غري املؤهلني مهنياً يف تجربة تعليمية تفاعلية وإيجابية. ومن 

خالل الربنامج سوف يتعلم املعلمون أدوات جديدة لخلق مناخات تعليمية سليمة، ومعالجة القضايا التقنية، وتحسني نوعية التعليم بشكل 

عام من خالل تحسني التعليم.

محور تمنية مهارات الطلبة

مرشوع برنامج االستعداد املدريس للطلبة العراقيني املهددين بالخطر

نظراً لتزايد أعداد الالجئني العراقيني يف اململكة األردنية الهاشمية منذ أيار/ 2003م، مام أدى إىل زيادة العبء عىل االقتصاد األردين، 

وأصبحت الحكومة األردنية غري قادرة عىل تقديم الخدمات األساسية لالجئني. وبهدف دعم الحكومة يف تحمل األعباء اإلضافية الناجمة عن 

استضافة األشقاء العراقيني، فقد قامت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( بتقديم منحة بقيمة مليون دوالر اسرتايل 

من أموال الودائع الخارجة عن امليزانية، من أجل تعزيز فرص الحصول عىل التعليم لحوايل )1500( طالب أردين وعراقي باإلضافة إىل مكافحة 

ظاهرة الترسب من املدارس، ويتم تنفيذ هذا املرشوع من خالل وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع جمعية كاريتاس يف األردن واللجنة 

.)ANERA( الكاثوليكية للهجرة واملؤسسة األمريكية ملساعدة الالجئني يف الرشق األدىن

مرشوع املدارس املنتسبة لليونسكو

بلغ عدد املدارس املنتسبة لليونسكو يف اململكة األردنية الهاشمية )102( مدرسة حتى نهاية عام 2010م منها: )87( مدرسة تابعة 

لوزارة الرتبية والتعليم و)4( مدارس تابعة للتعليم الخاص و)10( مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية، وتم تفعيل دور املدارس املنتسبة 

لليونسكو بتنفيذ العديد من األنشطة والفعاليات الخاصة مبحاور العمل املرتبطة بحقوق اإلنسان واملحافظة عىل الرتاث الثقايف واملحافظة 

عىل البيئة بالتنسيق مع مكتب اليونسكو/ عامن، وذلك من خالل ما يأيت:

مشاركة املعلمني واإلداريني يف األقاليم الثالثة يف االجتامع التشاوري لشبكة املدارس املنتسبة لليونسكو يف األردن لعام 2010م والذي 	 

عقد عىل ثالث مراحل األوىل يف إقليم الوسط بتاريخ 2010/2/11 م، ويف إقليم الشامل بتاريخ 2010/2/17م، ويف إقليم الجنوب بتاريخ  

املنتسبة لليونسكو يف األردن خالل عامي 2008	2009م.  التي نفذتها املدارس  أبرز األنشطة  2010/2/22م، وتم خالل االجتامع عرض 

ووضع إطار خطة عمل للمدارس املنتسبة للعام الدرايس 2009	2010م يف ضوء اإلسرتاتيجية الدولية الخاصة بها، كذلك تحديد قاعدة 

البيانات الخاصة باملدارس املنتسبة لليونسكو وتوضيح املهام املطلوبة من املنسقني اإلداريني ومنسقي األقاليم.

مشاركة معلمة من مدرسة نايفة الثانوية للبنات ومديرة نايفة الثانوية وطالب من مدرسة اليوبيل وطالبة من مدرسة جرش الثانوية 	 

	15 مـــن  الفرتة  خالل  الدمنارك  يف  عقد  الذي  املشرتك  املستقبل  حول  الشباب  مؤمتر  يف  الثانوية  نايفة  مدرسة  من  وطالبة  للبنات 
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2010/3/19م، حيث تعمل هذه املدارس عىل التوأمة مع مدارس يف الدمنارك لتوثيق العالقات الثقافية بني البلدين وتبادل الخربات.

مشاركة وفد أردين من مديري املدارس واملعلمني يف االجتامع االستشاري الثالث حول مرشوع تعليم الرتاث الثقايف الذي عقد يف ايطاليا 	 

خالل الفرتة من 14	2010/4/16م، حيث شارك فيه منسق إقليم الوسط من مديرية عامن الرابعة ومعلم من مدرسة اليوبيل ومعلم من 

مدرسة األمري حسن ومعلم من كلية الحسني ومعلم من مدرسة عني البيضاء.

مشاركة )30( معلاًم من املدارس املنتسبة لليونسكو يف إقليم الجنوب وباحثني وأساتذة جامعيني من مختلف الجامعات األردنية يف 	 

ورشة العمل املحلية للمدارس املنتسبة لليونسكو التي نظمها مكتب اليونسكو يف عامن، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو وجامعة 

بالبرتاء، وكان الهدف  الفندقية  الفرتة من 16	2010/5/17م يف كلية اآلثار والسياحة  التصحر« خالل  الحسني بن طالل حول »مكافحة 

من هذه الورشة التوعية مبوضوع املحافظة عىل البيئة خاصة فيام يتعلق بالتصحر والتحديات املرتبطة به، إضافة إىل تطوير املهارات 

الرضورية والخربات الالزمة ملواجهته، وتعزيز التعاون مع الجامعات. 

الدكتور عيل  الحسني بن طالل  التي رعاها رئيس جامعة  الورشة  اليونسكو يف عامن خالل  باوليني/ مدير مكتب  السيدة  وعرضت 

الهروط مندوباً عن وزير الرتبية والتعليم أبرز اآلثار الرئيسية للتصحر، وتشمل خسارة التنوع الحيوي وتباطؤ حجم اإلنتاج نتيجة االنتقال  

من األرايض الزراعية إىل أراٍض غري مخصصة للزراعة وغريها من املشاكل البيئية األخرى. مشرية إىل أن التصحر يعّد من املشكالت الكبرية التي 

تواجه مناطق البادية واملناطق شبه الجافة بسبب محدودية الغطاء النبايت واستنزافه بفعل الرعي الجائر، كذلك استنزاف املياه الجوفية، 

الناتج عن السلوك الخاطئ لإلنسان وتعامله مع مكونات البيئة.

ومن جانبه أشار رئيس جامعة الحسني بن طالل إىل أن مشكلة التصحر تعّد من أخطر املشكالت البيئية التي تواجه العامل مام يستدعي 

اتخاذ الكثري من اإلجراءات ملكافحة هذه املشكلة والحد منها من خالل وقف الرعي الجائر والحد من االنتشار العمراين العشوايئ وغريها، 

مبيناً أن مؤسسات التعليم يف األردن تبنت قضية التصحر ومكافحته ضمن مناهج التعليم لديها، وأن األردن كان من أوائل الدول التي وقعت 

عىل اتفاقية مكافحة التصحر بهدف املحافظة عىل األرايض  الخرضاء. 

وناقش املشاركون خالل الورشة التي استمرت يومني عدداً من أوراق العمل والبحوث املقدمة حول الجفاف وأثره عىل مصادر املياه 

القاحلة، وإمكانية تنمية السياحة يف املناطق  والنتائج االجتامعية واالقتصادية للتصحر ومحميات الفضاء الحيوي، وكيفية تأهيل األرايض 

اليونسكو لدراسات الصحراء يف جامعة الريموك ودور املجتمعات املحلية يف  املعرضة للجفاف والتصحر، إضافة إىل بحث نشاطات كريس 

من  عدداً  تبنت  اليونسكو  منظمة  أن  بالذكر  الجدير  ومن  املستدامة.  التنمية  أجل  من  والتعليم  البرتا،  منطقة  يف  التصحر  عىل  السيطرة 

الخطوات العملية ملكافحة التصحر يف األردن بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص من أهمها تأسيس كريس 

اليونسكو للدراسات الصحراوية، والحد من التصحر يف جامعة الريموك عام 1994م.

ضمن االحتفال بأسبوع العمل العاملي للتعليم للجميع لعام 2010م، شاركت )25( مدرسة من املدارس املنتسبة لليونسكو من إقليم 	 

الوسط والشامل والجنوب مبجموعة من األنشطة متحورت حول فكرة »متويل التعليم النوعي العام: حق للجميع« تحت شعار »هدف 

واحد 	 درس واحد للجميع« ومن أبرزها أهمية التعليم يف تحسني حياة الفرد دون تحديد سن معني للتعليم، ومواكبة التكنولوجيا يف 

التعليم باالضافة إىل أنشطة تعزيزية متحورت حول تدوير النفايات وصناعة الصابون.

تم تقييم املرشوع الريادي اإلقليمي حول املياه للمدارس املنتسبة لليونسكو يف املنطقة العربية الذي يهدف إىل التوعية بقضايا املياه 	 

والبيئة والتحديات التي تواجه قضايا املياه يف املنطقة العربية، وترشف عليه اللجنة الوطنية اإلماراتية للرتبية والثقافة والعلوم، تم تطبيق 

قطـــاع الرتبيـــة
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املرحلة األوىل والثانية من هذا املرشوع من املدارس املنتسبة لليونسكو يف األردن، وتم تشكيل لجنة لتقييم املرشوع من إدارة املناهج 

والكتب املدرسية واملنسق اإلداري إلقليم الوسط واملنسق الوطني للمدارس املنتسبة لليونسكو ومن إدارة التدريب والتأهيل الرتبوي، 

وتم رفع املالحظات للجهة املعنية.

مرشوع »إحياء الرتاث العاملي« والذي يهدف إىل تعزيز الحوار الثقايف الدويل من خالل املدارس املنتسبة لليونسكو بني الدمنارك والدول 	 

العربية املشاركة باملرشوع وهي األردن، ولبنان، وسوريا، وفلسطني، والعراق، وُعامن، والبحرين، ومرص. وسيشارك من األردن مدرسة األمري 

حسن الثانوية للذكور من إقليم الجنوب، يف االجتامع الذي سيعقد يف الدمنارك خالل الفرتة من 6	2011/3/12م.

زيارة الوفد الدمناريك من منسقي املدارس املنتسبة لليونسكو لألردن

املنتسبة  املدارس  معلمي  من  تألف  لليونسكو  املنتسبة  املدارس  شبكة  من  2	2010/11/6م،  من  الفرتة  يف  دمناريك  وفد  األردن  زار 

لليونسكو ومنسقني من اللجنة الوطنية لليونسكو يف الدمنارك باإلضافة إىل ممثلة السودان لشبكة املدارس املنتسبة اليونسكو يف السودان. 

وقام الوفد الذي استمرت زيارته حتى السابع من ترشين الثاين 2010م، بزيارة البرتاء – وهي أحد مواقع الرتاث العاملي – ووادي رم، إضافة 

إىل املدارس املنتسبة يف عامن ومخيم الكشافة يف العقبة الذي يتكون من مشاركني من الطالب يف املدارس املنتسبة لليونسكو من مناطق 

جنوب األردن. وتأيت هذه الزيارة التي نظمتها اللجنة الوطنية لليونسكو يف األردن بالتعاون مع مكتب اليونسكو عامن يف سياق السنة الدولية 

للتقارب بني الثقافات، واعتربت فرصة ممتازة لجميع املشاركني لتبادل األفكار واملعلومات. وبينام يعد الرتكيز عىل أساليب التعليم املختلفة 

والتقاليد يف كل من األردن والدمنارك من أهم أهداف هذه الزيارة، إال أن تطوير التفاهم املتبادل وخطة التعاون املستقبيل والرشاكة بني 

الدمنارك واألردن والسودان كانت من األهداف ذات األهمية الكبرية. 

أكرث من  تتكون من  لليونسكو تأسست عام1953م، وهي شبكة عاملية  املنتسبة  املدارس  بالذكر اإلشارة إىل أن شبكة  الجدير  ومن 

)8.500( من املؤسسات التعليمية يف )180( بلداً. املؤسسات األعضاء – بدءاً من مرحلة ما قبل املدرسة واالبتدايئ والثانوي واملدارس املهنية 

ملؤسسات تدريب املعلمني 	 تعمل من أجل دعم التفاهم الدويل والسالم والحوار بني الثقافات والتنمية املستدامة والتعليم ذي النوعية 

الجيدة يف املامرسة العملية. ومكتب اليونسكو يف عامن يعمل بالتنسيق مع )100( مدرسة يف األردن و)660( مدرسة يف املنطقة العربية.

محور املشاركة في املؤمترات والندوات في مجال التربية

املؤمتر السابع لوزراء الرتبية والتعليم العرب 

ترأس معايل وزير الرتبية والتعليم الوفد األردين املشارك يف املؤمتر السابع لوزراء الرتبية والتعليم العرب الذي عقد يف مسقط يف الفرتة 

من 7	2010/3/8م وضم الوفد عضوية كاًل من املهندس أحمد شديد/ مدير إدارة التعليم املهني واإلنتاج، والدكتور صالح الخاليلة/ مدير إدارة 

املناهج والكتب املدرسية، والسيد سعود الفراج/ املستشار الثقايف األردين يف سلطنةُعامن ويهدف املؤمتر إىل تطوير الرتبية يف الدول العربية، 

وتعزيز الجهود املبذولة يف هذا املجال، وصوالً إىل صيغة متطورة لتعليم أكرث ارتباطاً باحتياجات الشباب واملجتمعات، ويف ضوء التطورات 

التي يشهدها العامل، ومن أبرز املحاور التي تناولها املؤمتر:

واقع التعليم الثانوي يف الوطن العريب وسبل تطويره.	 

إصالح التعليم الثانوي؛ القضايا والتحديات واملقرتحات.	 
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هياكل التعليم الثانوي عربياً وعاملياً.	 

تطوير التعليم الثانوي ملواجهة االحتياجات املجتمعية.	 

معايري جودة التعليم الثانوي.	 

وأكد املشاركون يف املؤمتر عىل التعاون بني املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( ومكتب الرتبية العريب لدول الخليج 

التكوينية والتطبيقية  التعليم ما بعد األسايس )الثانوي(، واالستفادة من مراكز الخربة يف الدول العربية يف إعداد الربامج  يف مجال تطوير 

واالستفادة من التجارب العاملية الرائدة يف تطوير التعليم عامة والثانوى بصفة خاصة. كام أكدوا أن تستمر منظمة األلكسو يف بذل الجهود 

من أجل التكامل بني الدول العربية يف مجال الرتبية والتعليم ورضورة العناية بتوزيع ما ينرش من مراجع ودراسات توزيعاً محكاًم واسع 

العربية ورضورة االهتامم بشأن املعلم بوصفه ميثل  الرتبوية  العامة واملواقع اإللكرتونية لأللكسو واملؤسسات  النطاق من خالل املكتبات 

محوراً أساسياً يف كل جهد لتطوير التعليم واالستفادة من التجارب العاملية واعتبارها مجاالت أساسية يف عمل املنظمة وتنفيذ برامج خطة 

تطوير التعليم يف الوطن العريب ورضورة تضافر الجهود بني الدول العربية واأللكسو واملجتمع املدين لتحسني نظرة مجتمعاتنا العربية نحو 

التعليم الفني واملهني. وقد رفع املشاركون يف املؤمتر مجموعة من التوصيات بغية تنفيذها يف الفرتة املقبلة، وتركزت هذه التوصيات عىل 

دعوة الدول العربية إىل تنفيذ التوصيات يف مجال التعليم ما بعد األسايس )الثانوي( الوارد يف خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب بالتنسيق 

مع املنظمة العربية، ووضع خطط وطنية لتحسني نسب االلتحاق بالتعليم ما بعد األسايس وفقاً لظروف كل دولة؛ سعياً إىل االقرتاب من 

التعليم ما بعد األسايس مبا يراعي تباين مستويات الطالب  التعليم يف الوطن العريب، وتنويع مسارات  املؤرشات املحددة يف خطة تطوير 

يف  التالميذ  ملساعدة  واإلرشاد  للتوجيه  آليات  ووضع  املسارات،  بني  االنتقال  تسهل  آليات  ووضع  وميولهم،  ومهاراتهم  قدراتهم  واختالف 

اختيار املسار املناسب لهم، وتطوير مسار التعليم الفني واملهني يف الوطن العريب، وتوسيع آفاق التعليم العايل والتوظيف الفعال لتقانات 

املعلومات، واالتصال يف تطوير منظومة التعليم، والعمل عىل إرساء صناعة عربية لتقانات التعليم يف خدمة الدول العربية، وإحالة اإلطار 

االسرتشادي ملعايري أداء املعلم إىل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم التخاذ اإلجراءات املناسبة العتامده من أجل االستفادة منه لالرتقاء 

بأوضاع املعلمني، ودعم املرصد العريب للرتبية الذي أنشأته املنظمة يف إطار تنفيذ خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب. كام رفع املشاركون 

األسايس تسمح  بعد  ما  للتعليم  بناء معايري  إىل  املنظمة  تم دعوة  والعلوم حيث  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  إىل  املوجهة  توصياتهم 

بالتقريب بني األنظمة الرتبوية يف الوطن العريب باالستفادة من النامذج العاملية والعربية، ووضع دليل مرجعي لجودة مكونات التعليم ما 

بعد األسايس مبختلف مساراته مع إعطاء عناية خاصة مبسار التعليم الفني واملهني، وتنسيق جهود الدول العربية يف مجال إنتاج املحتويات 

الرقمية والربمجيات الرتبوية، والعمل بالتعاون مع الدول العربية عىل إنشاء مركز عريب مختص يف هذا املجال.

املؤمتر الدويل للرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة 

ترأس عطوفة الدكتور سامي املجايل/ أمني عام وزارة الرتبية والتعليم للشؤون اإلدارية واملالية الوفد األردين املشارك يف املؤمتر الدويل 

للرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة الذي عقد يف موسكو يف الفرتة من 27	2010/9/29م بعضوية اآلنسة توجان برمامت/ أمني رس 

اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم والدكتور صالح الخاليلة/ مدير إدارة التعليم العام، ويهدف املؤمتر إىل تعزيز االلتزام السيايس 

من أجل العناية بالطفولة املبكرة والتعليم بشكل عام وإىل رسم مسار العمل من أجل ترسيع التقدم نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع 

وتناول جدول أعامل املؤمتر يف جلساته مواضيع حول التحدي العاملي املتمثل يف توفري وتطوير خدمات الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة 

املبكرة باعتبارها رضورة أساسية وكذلك تم خالل املؤمتر استعراض التجربة األردنية يف مجال الطفولة املبكرة. 

قطـــاع الرتبيـــة
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الندوة رفيعة املستوى حول جودة التعليم يف الوطن العريب 

ترأس عطوفة السيد صطام عواد/ األمني العام لشؤون مديريات الرتبية والتعليم الوفد األردين املشارك يف الندوة رفيعة املستوى حول 

جودة التعليم يف الوطن العريب التي نظمتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف الدوحة خالل الفرتة من 21	2010/9/22م بالتعاون 

مع مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع والبنك الدويل واملجلس األعىل للتعليم، وكان الوفد األردين يضم السيد محمد الزعبي/ مدير 

إدارة التدريب والتأهيل واإلرشاف الرتبوي واملهندس محمد البّو/ مدير توكيد الجودة. 

أكدت الندوة أن جودة التعليم تتمثل يف قدرة املنظومة التعليمّية عىل إكساب املتعلمني الكفايات املعرفية واملهارات والقيم األخالقية 

تطويراً  األحوال  كل  تتطلب يف  مكّوناتها  التعليمّية مبختلف  العملّية  تحسني جودة  وأّن  فاعلني،  مواطنني  ليكونوا  تؤهلهم  التي  واملواطنة 

طويل املدى وإرادة سياسية ثابتة ومتوياًل متواصاًل مع العمل عىل إتاحة التعلم لكافة رشائح املجتمع وفق مبدأ اإلنصاف وتكافؤ الفرص، 

وضامن تدّرج املتعلمني يف أنواع ومستويات التعليم ومراحله بنسق منتظم مع توفري فرص االختيار أمام املتعلمني بتنويع املسارات )الفاعلية 

الداخلية( وتوفري املدخالت املالمئة واملتوافقة مع معايري الجودة من بنية تحتية ومبان مدرسية ووسائط تعليمية وموارد برشية )املدخالت 

عالية الجودة( وتحقيق تفاعل املتعلمني مع املدخالت يف بيئة مدرسّية تدعمها سياسات هادفة ومناهج عرصية ووطنية وطرق وأساليب 

الة لتحقيق بيئة تعليمية رفيعة الجودة محورها املتعِلم. تعليمية ناجعة، وأساليب تقويم داخيل فعَّ

كام أكدت الندوة يف »إعالن الدوحة« الصادر عنها أهمية تعزيز جاهزية املتعلمني للتعّلم مبا توفره لهم أرسهم ومجتمعهم ومدارسهم 

من دعم تعليمي مبا يحقق البيئة التعليمية الفعالة وإعادة هيكلة املنظومة التعليمية مبشاركة جميع الجهات املعنية يف ظل نظام مرن يتسم 

باالستقاللية واملساءلة ويف إطار سياسة تربوية واضحة وشفافة وإجراء تقييم دوري للعملية التعليمية وتقوميها املستمر مبا يوّفر معطيات 

موضوعّية ومفيدة لكّل األطراف املعنية يف العملّية التعليمية وألصحاب القرار واملسؤولني عن السياسة الرتبوية.

ونوه وزراء التعليم وممثلو )18( دولة عربية يف إعالن الدوحة للجودة التعليمية ىف ختام الندوة الوزارية بأنه من أجل تعليم جّيد 

التنمية  الساعية إىل تحقيق  العربية  املجتمعات  إىل  بالنسبة  بالغة  تكتسيه من أهمّية  التعليم وما  لقضايا جودة  تدارسهم  للجميع وبعد 

الشاملة واملستدامة والوصول إىل مجتمع املعرفة فإنهم يشددون عىل أن تحسني جودة التعليم ميثل االستثامر الوطني األعمق أثراً واألكرث 

فاعلّية يف جميع الدول بغض النظر عن مستوى اقتصادها ودخلها، ألنه استثامر يف رأس املال البرشى، وأن القيمة الحقيقّية املرتتبة عىل 

اإلصالح التعليمي الناجح تفوق بكثري تكاليف التحسني مهام كان حجمها، وخاصة أن العائد االقتصادي املرتفع والناتج عن تحسني أداء املوارد 

البرشية يقّلص تأثري التقلبات االقتصادية وأزماتها الدورية.

الذين يعيشون يف ظروف طارئة  إيالء االهتامم املالئم لألطفال  الدوحة« إىل رضورة  العرب يف »إعالن  الرتبية والتعليم  ودعا وزراء 

وخاصة تحقيقاً للجودة، مؤكدين التزامهم بجعل الجودة محور اإلصالحات الرتبوّية ومقصدها األسمى والهدف الذي تطمح كّل األطراف 

املعنية يف العملية التعليمّية إىل تحقيقه من خالل بناء نظام داخيل شامل للجودة يف املدارس العربية، بحيث يعمل بشكل متقن ومنظم 

ومستمر لتحسني األداء املدريس وتطويره، ووضع معايري وطنية لجودة التعليم لكافة محاوره ومكوناته، والسيام يف مجال متهني الوظائف 

الرتبوية.

كام أكدوا رضورة وضع التقييم يف خدمة ضامن الجودة بالحرص عىل إرساء نظام تقييم ومتابعة وطني يقوم عىل معطيات موضوعّية 

ومؤرشات كمّية ونوعّية كفيلة بقياس مكتسبات املتعلمني وأداء املدرسة، وميكن للمدرسني والقيادات الرتبوية استثامرها يف تحسني نتائج 

عملهم، وألصحاب القرار اعتامدها لتقويم اإلصالحات والسياسات الرتبوية.
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مؤمتر »مرشوع تطوير التعليم 2010«

ترأس معايل وزير الرتبية والتعليم الوفد األردين املشارك يف مؤمتر »مرشوع تطوير التعليم 2010م« الذي نظمته وزارة الرتبية يف مملكة 

البحرين وعقد يف املنامة يف الفرتة من 8	2010/10/10م، وكان الوفد األردين يضم عطوفة السيد صطام عواد/ األمني العام لشؤون مديريات 

الرتبية والتعليم واملهندس محمد البو/ مدير توكيد الجودة، ويشكل هذا املؤمتر فرصًة هامة وكبرية اللتقاء القيادات الرتبوية وتبادل الخربات 

والتجارب واألفكار التي تصب يف صالح تطوير التعليم باعتباره أحد محركات التنمية يف الوطن العريب، وشهد املؤمتر مشاركات نوعية من 

أصحاب الخربة العاملية يف تحسني مخرجات التعليم وتطوير مهارات الطالب. وقد تحدث بعض الخرباء عن أفضل السبل إلشعال الفضول 

املعريف لدى الطالب، وكيف ميكن تحويل الوقت اململ يف املدرسة إىل تجربة غنية ومشوقة، وكيفية تحويل الصف الدرايس إىل مكان مرشق 

بالطريقة  أكرث  يرتبط  األمر  أن  أو  متطورة(،  وتسهيالت  وأجهزة حديثة،  )كمبيوترات  فقط  املادي  بالجانب  يرتبط  هذا  أن  وهل  ومبتهج، 

واألسلوب الذي قد ال تنفع معه املعدات غالية الثمن إذا مل يكن سلياًم. وكان التوافق يتجه نحو األساليب والطرق أوالً، ودعم األساليب 

بالتقنية الحديثة )بحسب اإلمكانات(، ألن التعليم الحديث يتطلب تدريب التالميذ عىل التفكري الخالق، وحل املشكالت العملية عرب العمل 

الجامعي، وعرب فتح آفاق اإلبداع، وعرب التمكن من اللغة األم مع اللغة اإلنجليزية، وعرب التفوق يف استخدامات الكمبيوتر واإلنرتنت، وعرب 

إرشاك العائلة واملجتمع يف العملية التعليمية. عىل أن  يرافق ذلك إرادة القيادة السياسية، التي يجب أن تؤمن بهذا املسار التعليمي.

محور البرامج واملشاريع القائمة مع املنظمات الثالث

خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب

تم تشكيل لجنة ملتابعة خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب – والتي أطلقتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 	 برئاسة 

لقرارات  عطوفة الدكتور أحمد العيارصة/ األمني العام للشؤون التعليمية والفنية لدراستها ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذها، وذلك تنفيذاً 

جامعة الدول العربية يف قمة دمشق 2008م. وتأيت هذه الخطة يف إطار وعي الدول العربية ومؤسسات العمل العريب املشرتك مبتطلبات 

املستوى  التطوير عىل  أهداف خطة  أما  التنمية.  أساس  باعتبارها  التعليم  لتطوير منظومة  الجهود  تضافر  تستدعى  التي  الراهنة  املرحلة 

الوطني فهي:

تحقيق الرتابط بني التخطيط الرتبوي واالقتصادي إلزالة الخلل بني سوق العمل ومستوى التنمية من ناحية وبني ناتج التعليم من ناحية 	 

أخرى.

إعادة هيكلية أجهزة التخطيط الرتبوي يف وزارات الرتبية ووزارات التخطيط يف البلدان العربية بحيث يتم إرشاك متخصصني يف االقتصاد 	 

القيايس وعلم االجتامع.

االبتعاد عن النمطية يف تقسيم وظائف التعليم إىل تخصصات إنسانية وعلمية وتوفري املرونة وفقاً الحتياجات االقتصاد الوطني والقدرة 	 

االستيعابية لسوق العمل.

تحقيق مشاركة واسعة يف وضع الخطة التعليمية الوطنية بحيث تشمل ممثلني عن القطاع الخاص وتنظيامت املجتمع املدين واملثقفني 	 

إضافة إىل ممثلني عن الطلبة وأولياء األمور.

توفري املناخ اإلبداعي للخريج بضامن حريات التعبري وإبداء الرأي والتمتع باالستقاللية الفكرية والعقل النقدي البناء.	 

وضع إسرتاتيجية وطنية للتعلم مدى الحياة وإرشاك مؤسسات املجتمع املدين.	 
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إيالء أهمية قصوى لزيادة اإلنفاق عىل التعليم.	 

ربط التخطيط لقطاع التعليم بالتخطيط االجتامعي وبرامج الحد من الفقر.	 

تحقيق الربط بني السياسات التعليمية املهنية والفنية.	 

زيادة اإلنفاق عىل البحث العلمي والتطوير وتخصيص )1%( من الناتج املحيل اإلجاميل لذلك القطاع الحيوي الذي يرتبط ارتباطاً مبارشاً 	 

بالناتج التعليمي، ويعمل عىل إنتاج املعرفة املتطورة ويواكب املستجدات يف مجاالت العلوم.

وعقدت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اجتامعاً ملنسقي املرصد العريب للرتبية وخطة تطوير التعليم يف تونس خالل الفرتة 

بني 1	2010/11/3م، وشارك عطوفة الدكتور أحمد عيارصة/ األمني العام للشؤون التعليمية والفنية والدكتور محمد أبو غزلة مدير إدارة 

التخطيط والبحث الرتبوي باالجتامع ، وكان من أبرز التوصيات املوجهة للدول العربية اآليت:

مشاريعها 	  بوضع  تقوم  عندما  دولة  لكل  ومرجعاً  مظلة  يشكل  مشرتكاً  عربياً  العريب مرشوعاً  الوطن  يف  التعليم  تطوير  اعتبار خطة 

وخططها يف مجال التطوير الرتبوي.

تأكيد عملية التنسيق يف جميع الفعاليات واملشاريع املرتبطة بخطة تطوير التعليم بني املنسق الوطني ومنسق املرصد الرتبوي واللجنة 	 

الوطنية وتحقيق التواصل بهذا الشأن مع املنظمة عن طريق اللجنة الوطنية يف الدولة.

قيام كل دولة عربية بتنشيط عمل اللجان املتخصصة التي تم تشكيلها يف إطار تنفيذ خطة تطوير التعليم فيها وإعداد تقرير سنوي عام 	 

يتم تنفيذه يف هذا السياق وموافاة املنظمة بهذا التقرير من اللجنة الوطنية ومبعرفة املنسق الوطني.

التأكيد عىل رصد حاالت الدمج لذوي االحتياجات الخاصة والخدمات الرتبوية والتعليمية التي تقدم لهم وتضمني ذلك يف التقارير التي 	 

ترسل للمنظمة لتتمكن من إعداد البيانات الدقيقة حول تعليم هذه الفئة من الطلبة.

مرشوع النهوض باللغة العربية

أعدت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم مرشوع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع املعرفة بناء عىل تكليف األمانة 

العامة لجامعة الدول العربية يف ضوء قرار مجلس الجامعة العربية عىل مستوى قمتي دمشق 2008م والدوحة 2009م، من أجل النهوض 

باللغة العربية. وتم توزيعه بعد إقراره يف القمتني عىل الدول العربية التي قامت بتشكيل لجان وطنية يف كل منها تأكيداً ألهمية العمل 

العريب املشرتك للنهوض باللغة العربية يف وجه تحديات مجتمع املعلومات واملعرفة، وتتمثل أهداف مرشوع النهوض باللغة العربية باآليت:

الحفاظ عىل الهوية العربية متمثلة يف لغتنا األم »اللغة العربية«.	 

االهتامم باللغة العربية عىل أنها 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.	 

 وتنص وثيقة املرشوع عىل وضع سياسة لغوية قومية وسياسات وطنية متناسقة معها، وخطط لتنفيذها عن طريق برامج قومية 

اللغة  التوجه نحو مجتمع املعرفة واقتصاد املعرفة يف مجال تحديث مناهج تعليم  العربية ذات األولوية يف  اللغة  ووطنية، تعالج قضايا 

العربية، واستخدام تقانة املعلومات واالتصاالت، وتعزيز استعامل اللغة العربية يف اإلعالم واإلعالن، ووضع سياسات وإجراءات تنفيذية لذلك 

ووضع برامج لتعزيز البحث والتطوير وزيادة أعداد املؤسسات العاملة يف مجال بحوث اللغة العربية للحفاظ عىل الهوية العربية متمثلة 

يف لغتنا األم »اللغة العربية« واالهتامم بها عىل أنها وعاء للمعرفة وسبيل األمة العربية للتوجه نحو مجتمع املعرفة يف جميع مجاالت حياة 

أمتنا العربية: الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والفكرية والحضارية والعلمية والرتبوية.
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وبناء عليه واستناداً إىل موافقة دولة رئيس الوزراء عىل قرار مجلس مجمع اللغة العربية الذي ينص عىل تشكيل لجنة وطنية أردنية 

األردنية  الوطنية  اللجنة  املعرفة شكلت  نحو مجتمع  للتوجه  العربية  باللغة  النهوض  تنفيذ مرشوع  تعمل عىل  العربية  باللغة  للنهوض 

األردين،  العربية  اللغة  مجمع  رئيس  خليفة/  الكريم  عبد  الدكتور  األستاذ  برئاسة  املعرفة،  مجتمع  نحو  للتوجه  العربية  باللغة  للنهوض 

وعضوية كل من السادة: معايل الدكتور اسحق الفرحان، ومعايل الدكتور كامل العجلوين، ومعايل الدكتور عبد اللطيف عربيات، ومعايل 

الدكتور خالد الكريك، ومندوب وزير الرتبية والتعليم	 عطوفة الدكتور سامي املجايل/ أمني عام وزارة الرتبية والتعليم للشؤون اإلدارية 

زيد  فاروق  األستاذ  الدكتور هامم غصيب، وعطوفة  البخيت، وسعادة  الدكتور عدنان  أحمد هليل، وعطوفة  الدكتور  واملالية، وسامحة 

الكيالين، واألستاذة توجان برمامت/ أمينة رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم، وحددت اللجنة مهامتها بدراسة مرشوع 

النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع املعرفة الذي تبنته الجامعة العربية عىل أن تكون مدة عمل اللجنة عامني قابلني للتجديد، 

اللجنة  وبارشت  الوزراء،  رئيس  إىل  عملها  عن  سنوية  ربع  تقارير  وترفع  باملجمع  مقرها  يف  العمل  مقتضيات  حسب  دورياً  وتجتمع 

الوطنية األردنية أعاملها بدراسة نص الوثيقة النهائية ملرشوع النهوض باللغة العربية الذي تقدمت به املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

والعلوم، وقد تبنت اللجنة الوطنية أربعة مرشوعات علمية لغوية، وشكلت عدداً من اللجان الفرعية من الخرباء واملتخصصني للتعريف 

باملرشوعات، من حيث: املفهوم واألهداف واملسوغات وامليادين... ووضع خطط العمل متهيداً لتشكيل فرق عمل تتوىل مسؤولية تنفيذ 

املرشوعات األربعة التي تبنتها اللجنة الوطنية، وهي:

1- مرشوع »امتحان الكفاية يف اللغة العربية«، ويهدف هذا االمتحان إىل نرش الوعي اللغوي لدى أبناء العربية فيكون هذا االمتحان 

اللغة العربية وتدارك جوانب الضعف فيها، كام يهدف إىل  لهم عىل االهتامم باللغة العربية للتمكن من أساسيات الكفاية يف  حافزاً 

الكفاية فيها من خالل عقد  إليه يف استكامل متطلبات  مساعدتهم يف تحديد مستوياتهم وتحسني أدائهم فيها، ومعرفة ما يحتاجون 

دورات تقوية لرفع املستوى اللغوي لديهم. ويستهدف هذا االمتحان طالب الجامعة يف مرحلة البكالوريوس، وطالب الدراسات العليا، 

واملتقدمني للوظائف العامة وكل راغب يف تحديد مستوى كفايته يف اللغة العربية. )أقرت اللجنة الوطنية خطة عمل املرشوع، كام أقرت 

تشكيل فريق العمل الذي سيتوىل مسؤولية تنفيذه(.

2- مرشوع »الرصد اللغوي اإلعالمي«، ويهدف هذا املرشوع إىل رصد املادة اللغوية اإلعالمية وجمع كل ما فيه تجاوز عىل اللغة العربية 

الهجينة )العربيزية( يف جميع وسائل اإلعالم: )املسموع واملريئ واملقروء(، وتحليل  الفصيحة من أخطاء لغوية وتفش للعامية واللغة 

البيانات تحلياًل إحصائياً واستخالص النتائج والحلول املقرتحة يف سبيل التطوير. )أقرت اللجنة الوطنية خطة عمل املرشوع، كام أقرت 

تشكيل فريق العمل الذي سيتوىل مسؤولية تنفيذه(

3- مرشوع »وضع أساسيات تعليم اللغة العربية وطرق تدريسها، ومعرفة األسباب التي أدت إىل الضعف العام يف واقع استعامل اللغة 

العربية السليمة يف مرحلتي رياض األطفال والصفوف االبتدائية األربعة األوىل« يف سبيل االرتقاء مبستوى اللغة العربية لدى الطلبة 

واملعلمني واملعلامت يف املدارس الحكومية والخاصة يف األردن. )خطة عمل املرشوع قيد اإلعداد يف وزارة الرتبية والتعليم(.

4- مرشوع »تشكيل فريق من وزارة الرتبية والتعليم ومجمع اللغة العربية األردين، إلعداد مادة تدريبية لتدريب معلمي املباحث 

املختلفة عىل حسن استعامل اللغة العربية السليمة يف الغرف الصفية واملناشط املدرسية«، عىل أن يتضمن الربنامج ما وزنه )160( 

ساعة تدريبية عىل األقل، ويكون مستمراً، ويحتوي عىل آليات تقويم متنوعة من اختبارات وإعداد تقارير وبحوث حتى يلبي متطلبات 

نظام الرتب، ويصبح كل معلم قادراً عىل استعامل اللغة العربية السليمة محادثة وكتابة. )خطة عمل املرشوع قيد اإلعداد يف وزارة 

الرتبية والتعليم(.
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قطـــاع الثقافــــة 

مجاالت العمل الرئيسية مع املنظامت الثالث:

اليونسكو:

– تعزيز التنوع الثقايف والحوار بني الثقافات وثقافة السالم.

– تعزيز إسهام الثقافة يف التنمية املستدامة.

– االهتامم باللغات والتعدد اللغوي.

– حامية الرتاث الثقايف املادي وغري املادي.

– تعزيز حوار الثقافات.

اآليسيسكو:

– تعزيز بناء الذات الثقافية اإلسالمية يف إطار مفهوم التنوع الثقايف.

– مواصلة تعزيز الحوار بني الثقافات والحضارات وإبراز مظاهر التنوع الثقايف.

– إشاعة ثقافة التنمية املستدامة يف تطوير املجتمع وتشجيع اإلبداع الثقايف.

األلكسو:

– إبراز عوامل وحدة الثقافة العربية ودعمها ملا لها من أهمية يف تعزيز االنتامء لألمة 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.

النتائج املرجوة 

– املحافظة عىل الرتاث الوطني املادي وغري املادي يف اململكة.

– متابعة تطبيق اتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي.

– املحافظة عىل الرتاث الثقايف يف مدينة القدس القدمية وأسوارها.

– تعزيز الحوار بني الثقافات.

	 زيادة عدد املواقع املسجلة عىل قامئة الرتاث الثقايف.



29

محور احملافظة على التراث الثقافي ملدينة القدس الشريف

القدس  مدينة  ملف  متابعة  يف  اليونسكو  منظمة  مع  بالتنسيق  يتعلق  فيام  اإلجراءات  من  بالعديد  األردنية  الوطنية  اللجنة  تقوم 

الرشيف وأسوارها، حيث تعمل عىل مواصلة التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية واملندوبية األردنية 

العربية واإلسالمية وحشدها التخاذ موقف عريب وإسالمي موحد ملواجهة  الجهود  القدس، وتقوم بدعم  باريس يف متابعة ملف  الدامئة/ 

االنتهاكات اإلرسائيلية املستمرة يف املدينة املقدسة، حيث متت مناقشة املوضوع يف اجتامعات املجلس التنفيذي للمنظمة وتم يف الدورة 

الديانات الساموية، وان مدينة  الدينية ملختلف  القدس وباب املغاربة والتي تؤكد األهمية  )185( والتصويت عىل خمسة قرارات تخص 

القدس مدينة واحدة متكاملة، وتم طلب إرسال بعثة لإلرشاف عىل ما يجري عىل أرض الواقع بشأن مرشوع باب املغاربة، إضافة إىل دعم 

إصدار قرارات لوقف ضم الحرم اإلبراهيمي الرشيف يف الخليل ومسجد بالل بن رباح يف بيت لحم إىل قامئة الرتاث املقدمة من إرسائيل.

وحرصاً من األردن عىل متابعة ملف الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية واملسجلة عىل قامئة الرتاث العاملي عام 1981م وعىل قامئة 

الرتاث العاملي املهدد بالخطر عام 1982م بطلبني متتابعني ومنفصلني من األردن، فقد شارك خرباء أردنيون يف االجتامع الخامس للجنة الخرباء 

العرب يف الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي الذي عقدته املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف الكويت بالتعاون مع املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت يف الفرتة من 16	2010/7/18م متهيداً الجتامع لجنة الرتاث العاملي يف دورتها )34( التي عقدت يف 

الربازيل يف الفرتة من 7/25	2010/8/3م من اجل تنسيق املواقف إزاء القضايا وامللفات ملختلف البالد العربية، ومن أبرزها ملف القدس 

التمهيدية  الالئحة  العاملي ومن ضمنها  للرتاث  التمهيدية  الالئحة  املغاربة، وموضوع  باب  املعززة لطريق  املراقبة  القدمية وأسوارها وآلية 

قطـــاع الثقافـــة
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بالقدس وباب  املتعلقة  القضايا  إزاء  تنسيق موقف عريب موحد  االتفاق عىل  فيها. وتم  القدس  اسم مدينة  إدراج  يتكرر  التي  اإلرسائيلية 

املغاربة واألرايض الفلسطينية املحتلة. كام عقد اجتامع للجنة خرباء من األردن والدول العربية واإلسالمية يف مقر اليونسكو يف الفرتة من 

13	2010/10/15م بشأن كيفية إحياء العمل بخطة الحفاظ عىل تراث مدينة القدس وأسوارها والتي انتهى إعدادها من مركز الرتاث العاملي 

عام 2007م.

وتقوم اللجنة الوطنية األردنية مبتابعة ملف مدينة القدس القدمية وأسوارها بالتنسيق مع املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 

)االيسيسكو( ومع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )االلكسو(. حيث تبذل املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة وأعضاء الدول 

العربية والدول األعضاء يف لجنة الرتاث العاملي جهوداً يف التصدي للمحاوالت اإلرسائيلية للمساس بالرتاث الثقايف والتاريخي ملدينة القدس 

القدمية وأسوارها للضغط عىل السلطات اإلرسائيلية لوقف أعامل الحفريات والتنقيبات األثرية وإبراز عدم رشعيتها يف املحافل الدولية. ويف 

هذا اإلطار تقوم منظمة االيسيسكو بعقد اجتامعات للجنة خرباء االيسيسكو اآلثاريني املكلفني بإعداد تقارير قانونية حول تهويد القدس 

وعدم رشعية الحفريات التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلرسائييل يف القدس الرشيف.

 وتعمل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عىل اتخاذ موقف عريب إسالمي موحد لوقف املحاوالت اإلرسائيلية لطمس املعامل 

العامل  الفرتة من 4	2010/3/5م ندوة دولية يف معهد  العربية يف  القدس الرشيف. حيث عقدت املنظمة  العربية واإلسالمية يف  التاريخية 

العريب بباريس حول )القدس مدينة ثقافة ومصري( مبشاركة عدد من املؤرخني والباحثني والسياسيني، واهتمت الندوة مبدينة القدس وحارضها 

ومستقبلها يف مواجهة محاوالت التهويد وطمس الهوية العربية اإلسالمية للمدينة التي تأيت بالتزامن مع الحمالت املنتظمة التي يواصل 

االحتالل شنها عىل سكان القدس وفرض املزيد من الضغوطات عليهم لرتحيلهم.

كام عقدت املنظمة العربية الدورة السابعة عرشة ملؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب يف مدينة الدوحة 

يف الفرتة من 27	2010/10/28م، وأصدر املؤمتر قرارات وتوصيات منها اعتبار القدس عاصمة دامئة للثقافة العربية وتوأمتها مع كل عاصمة 

ثقافية عربية يحتفى بها، ومواصلة الفعاليات واألنشطة الثقافية املؤكدة لعروبة القدس ثقافة وحضارة ومصرياً، ودعوة الدول إىل مواصلة 

تقديم الدعم املايل ملرشوعات البنية التحتية واملؤسسات الثقافية يف القدس. كام صدر بيان عن الوزراء العرب املسؤولني عن الشؤون الثقافية 

خالل مؤمترهم املذكور موجه إىل اليونسكو بشأن االنتهاكات اإلرسائيلية يف مدينة القدس املحتلة.

يف  والعلمية  والثقافية  الرتبوية  واألوضاع  القدس  بشأن  املهمة  القرارات  من  عدداً  العربية  للمنظمة  التنفيذي  املجلس  أصدر  وقد 

فلسطني يف دورته الثانية والتسعني الذي عقد يف الفرتة من 15	2010/12/17م، منها: مواصلة العمل للحفاظ عىل الرتاث الثقايف يف القدس 

وسائر األرايض الفلسطينية، وتوجيه رسالة عاجلة إىل اليونسكو ملتابعة البيان الصادر عن الوزراء العرب املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف 

اجتامع الدوحة للدعوة إىل تنفيذ االتفاقيات الدولية املعنية بالحفاظ عىل الرتاث الثقايف يف األرايض املحتلة حفاظاً عىل الرتاث الثقايف اإلنساين 

اإلسالمي واملسيحي يف مدينة القدس املحتلة. كام متت الدعوة إىل دعم املدارس الحكومية يف القدس باإلضافة إىل دعم املكتبات املدرسية 

فيها ويف األرايض الفلسطينية.

ويف إطار متابعة قرارات مؤمتر الوزراء العرب املسؤولني عن الشؤون الثقافية فقد تم دعوة املنظمة واملجموعة العربية يف اليونسكو 

إىل مواصلة العمل عىل إسقاط القدس من القامئة التمهيدية اإلرسائيلية تنفيذاً لقرار القمة العربية، وعىل تنسيق الجهود للقيام مبا يلزم من 

إجراءات واتصاالت ملنع قيام إرسائيل من تسجيل مواقع ثقافية أو طبيعية عربية يف قامئة الرتاث العاملي.
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محور التراث الثقافي

نفذت اللجنة الوطنية األردنية عدداً من النشاطات والفعاليات الخاصة بالتوعية بأهمية املحافظة عىل الرتاث الثقايف بشقيه املادي 

وغري املادي بدعم من مكتب اليونسكو	 عامن ومشاركة عدد كبري من الخرباء األردنيني من أبرزها الفعاليات اآلتية:

1.عقد »ورشة عمل محلية بعنوان »دمج الرتاث الوطني يف املناهج«

عقدت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب اليونسكو يف عامن ورشة عمل محلية بعنوان »دمج الرتاث 

الوطني يف املناهج« يف الفرتة من 10	2010/2/11م، رّكزت عىل قراءة املواد الرتاثية يف املناهج الدراسية، وتحديد األولويات يف املرحلة القادمة 

لعملية دمج العنارص الرتاثية يف املناهج املدرسية. وقد شارك خرباء وطنيون يف الرتاث وأعضاء يف املناهج بوزارة الرتبية والتعليم بفاعلية يف 

هذه الورشة التي انبثق عنها توصيات ستعمل إدارة املناهج عىل تنفيذها.

وأكد معايل وزير الرتبية والتعليم – رئيس اللجنة الوطنية يف افتتاح الورشة سعي الوزارة إىل إغناء املناهج املدرسية بكل القيم الرتاثية 

الغنية بروح التسامح والعدل ودفع مسرية التنمية الثقافية ألجيال املستقبل. وأشار إىل أن الورشة التي تدعمها وتشارك فيها وزارتا الثقافة 

والسياحة واآلثار ودائرة اآلثار العامة تهدف إىل التعريف مبكونات الرتاث الوطني األردين بشقيه املادي وغري املادي ووضعه أمام األجيال 

الصاعدة وتزويد املعلمني بالطرق املناسبة إلعادة تقديم هذا الرتاث للطلبة بصورة تحايك لغة اإلنسانية وتعزيز إمكانات اإلبداع واالبتكار لدى 

الطلبة. ولفت إىل أهمية بحث الجوانب املضيئة من الرتاث والتعرف عىل املبدعني الذين أسهموا يف إنتاجه، منوهاً بأن تراثنا يحظى بعنارص 

اإلبداع وقيم االعتدال والتسامح والعدل واملساواة. ودعا إىل استكامل جهود إعادة إحياء الرتاث الوطني ودمجه يف مكونات الوعي األساسية 

لألجيال الجديدة من خالل االستمرار يف التشاور والتنسيق بني أصحاب الكفاءة واالختصاص يف املؤسسات الوطنية واملهتمني بالرتاث املحيل 

واستثامر اإلمكانات املتاحة إلعادة صياغة هذا الرتاث وإنتاجه وإدماجه يف املقررات املدرسية مبا يواكب التطورات واملستجدات عىل الصعيد 

العاملي. من جهتها قالت ممثلة مدير مكتب اليونسكو متار تنشفييل إن اليونسكو تسعى إىل دعم كل ما يدعو إىل بناء القدرات والتدريب يف 

مجال املحافظة عىل املواقع التي تشكل بؤراً للرتاث العاملي سواء عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي. وأعربت تنشفييل عن استعداد اليونسكو 

تقديم كل أشكال الدعم الفني للمحافظة عىل الرتاث بصفته عاماًل مهاًم وحيوياً لتحقيق التنمية املستدامة. وتضمنت فعاليات الورشة عدة 

أوراق عمل حول »التوعية بأهمية الرتاث الثقايف غري املادي يف نهضة املجتمعات« و»تحديد الرتاث الوطني األردين غري املادي يف ضوء اتفاقية 

اليونسكو لصون الرتاث غري املادي 2003« و»املواقع الرتاثية األردنية يف ضوء أدبيات اليونسكو« و«التوعية بأهمية الرتاث املادي واملحافظة 

عليه والرتاث الوطني يف املناهج والكتب املدرسية واألنشطة الداعمة« و »أساليب واسرتاتيجيات دمج مفاهيم الرتاث الوطني بشقيه املادي 

وغري املادي يف املناهج«، كام اشتملت الورشة عىل عرض ملمثلة مدير مكتب اليونسكو – عامن عرضت فيها حالة لدمج مفاهيم الرتاث املادي 

وغري املادي يف املناهج. 

ومن أبرز التوصيات التي خلصت إليها الورشة اآليت:

رضورة دمج الرتاث الثقايف الوطني يف املناهج. • 

تكليف إدارة املناهج وضع منهاج واحد مّوحد يضم عنارص الرتاث الثقايف بشقيه املادي وغري املادي.• 

إعداد مصفوفة للمفاهيم الخاصة بالرتاث الوطني بشقيه املادي وغري املادي، وإجراء مسح للمناهج والكتب املدرسية مسحاً دقيقاً • 

وشاماًل يشمل مفاهيم الرتاث الوطني ومفرداته وعنارصه.

رضورة إعداد مادة تدريبية للمرشفني ومديري املدارس ومعلميها حول مفاهيم الرتاث الوطني، وإعداد دليل إثرايئ يتضمن مفاهيم • 

الرتاث الوطني، ليكون مرجعاً إثرائياً للتخصصات جميعها واملباحث كلها، وأيضاً للمعلمني والطلبة.
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أهمية تضمني املناهج والكتب املدرسية أنشطة تعزيزية حيثام يسمح املحتوى العلمي، واإلفادة من ذوي الخربة واالختصاص يف هذا • 

املجال، سواء املؤسسات الحكومية أو الخاصة، والتنسيق بني وزاريت الرتبية والتعليم والتعليم العايل والبحث العلمي، لضامن استمرارية 

تدريس الرتاث الوطني بشقيه املادي وغري املادي.

العمل عىل التوعية املجتمعية بالرتاث األردين يف سياق مؤسيس وبوسائل وطرائق مختلفة ومعارصة ألهمية الرتاث يف بناء الوحدة • 

الوطنية والتالحم االجتامعي.

التأكيد عىل رضورة إعداد وإجراء املسابقات، وإقامة املعارض بهدف مشاركة املعلمني والطلبة فيها مشاركة فاعلة، فضاًل عن جوائز • 

للمشاريع املتميزة يف هذا املجال، وإعداد مصادر تعلم متنوعة سمعية وبرصية حول الرتاث الثقايف الوطني.

تخصيص موقع الكرتوين خاص بالرتاث الوطني عىل موقع وزارة الرتبية والتعليم، يفيد منه املديرون واملعلمون والطلبة، وتضمني املوقع • 

.)whc.unesco.org( اإللكرتوين للرتاث العاملي يف املناهج والكتب املدرسية

للشؤون  الوزارة  عام  أمني  عن  مندوباً  الخاليلة  صالح  الدكتور  املدرسية  والكتب  املناهج  إدارة  مدير  سلم  الورشة  أعامل  ختام  ويف 

التعليمية والفنية الشهادات التقديرية للخربات وشهادات مشاركة لكافة املشاركني يف أعامل الورشة، معرباً عن شكر الوزارة ملكتب اليونسكو 

يف عامن وكافة الوزارات واملؤسسات والجهات الداعمة واملشاركة يف أعامل هذه الورشة . 

2.املشاركة يف اللقاء التحضريي األول لالستعداد للقمة الثقافية العربية

بناًء عىل دعوة مؤسسة الفكر العريب التي يرأسها سمو األمري خالد الفيصل واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم شاركت اآلنسة 

توجان برمامت/ أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم يف أعامل اللقاء التحضريي األول للقمة الثقافية العربية الذي عقد 

يف بريوت يف الفرتة من 13	2010/7/14م يف إطار التحضري للقمة الثقافية العربية التي دعا إىل عقدها إعالن »رست« البند 14 )الصادر عن 

مؤمتر القمة العربية العرشين املنعقد يف ليبيا يف شهر آذار، وعىل ضوء ما تقرر يف االجتامع التشاوري الذي دعت إليه جامعة الدول العربية 

يف القاهرة يف 24 من كانون الثاين 2010م من أن يعهد ملؤسسة الفكر العريب واملنظمة العربية للرتبية والعلوم والثقافة »األلكسو« بتنظيم 

لقاءات تحضريية متهيداً للقمة الثقافية العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية. وهدف امللتقى بالدرجة األساس إىل تقديم رؤية عربية 

من املجتمع املدين للمشاريع واألولويات الثقافية التي ميكن طرحها عىل القمة الثقافية العربية املقبلة، وقد شاركت اآلنسة توجان بفعالية 

يف امللتقى، وكان إسهامها بارزاً يف لجنة الحفاظ عىل الرتاث بشقيه املادي وغري املادي. وشارك فيه ممثلون عن مؤسسات ثقافية رسمية، 

وجمعيات أهلية ثقافية، واتحاد الكتاب واألدباء العرب، واتحاد النارشين العرب، وأعضاء مجامع اللغة العربية، والهيئة العربية للمرسح، 

ومعاهد للرتجمة، ومراكز دراسات وأبحاث عربية، ومؤسسات إعالمية، ومفكرون، وكتاب وشعراء ومرسحيون عرب ينتمون إىل 18 دولة 

عربية.

3. املشاركة يف اجتامعات لجنة الرتاث العاملي الدورة )34(

إىل   7/25 من  الفرتة  يف  الربازيل  يف  عقدت  التي   )34( الدورة  العاملي  الرتاث  لجنة  اجتامعات  يف  املستوى  رفيع  أردين  وفد  شارك 

2010/8/3م، حيث ضم الوفد املندوب األردين الدائم يف باريس ومسؤول الشؤون القانونية بوزارة الخارجية وأعضاء اللجنة الوطنية للرتاث 

العاملي ممثيل املؤسسات املعنية. وكان للوفد األردين مشاركة فاعلة خاصة يف التنسيق مع الدول العربية يف مجال املحافظة عىل تراث القدس, 

وتم دعم ترشيح الدول العربية لتسجيل مواقع أثرية يف قامئة الرتاث العاملي )موقع الدرعية يف السعودية(، كذلك قام الوفد األردين باتصاالت 

مكثفة لدعم ملف ترشيح موقع وادي رم لتسجيله يف الدورة املقبلة عىل الئحة الرتاث العاملي كموقع تراث طبيعي، حيث تم رفع ملف وادي 

رم لتسجيله عىل الئحة الرتاث العاملي يف 2010/2/15م لالجتامع القادم واملقرر عقده يف باريس يف شهر حزيران 2011م، وكان قد تم ادراج 

موقع وادي رم عىل الالئحة التمهيدية كموقع ثقايف طبيعي مشرتك لدى اليونسكو بتاريخ 2007/3/8م.
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ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للرتاث العاملي مشكلة مبقتىض اتفاقية الرتاث العاملي الصادرة عن منظمة األمم املتحدة الرتبوية 

العلمية الثقافية )اليونسكو( عام 1972م واملصادق عليها حتى اآلن من 186 دولة، وتعقد اجتامعاتها دورياً كل عام، ويتكون أعضاؤها من 

واحد وعرشين عضواً ممثلني من الدول األعضاء من بينهم خمسة أعضاء من املجموعة العربية: البحرين، ومرص، واألردن، والعراق واإلمارات. 

تختارهم الدول األطراف ملدة عضوية ال تتجاوز ست سنوات. وكل عام تضيف اللجنة مواقع جديدة إىل القامئة، مام تقرتحه الدول األطراف. 

وتجري دراسة طلبات الرتشيح عىل يد هيئتني استشاريتني هام: املجلس الدويل لآلثار واملواقع )ICOMOS(، واالتحاد العاملي لصون الطبيعة 

)IUCN(، ثم توايف هاتان الهيئتان اللجنة بتوصياتهام. أما املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها )ICCROM( فيوّفر للجنة 

خربة الخرباء للمشورة والتدريب يف مجال تقنيات الصون والرتميم. 

وتضطلع لجنة الرتاث العاملي أيضاً بتفّحص التقارير عن حالة صون املواقع املدرجة يف القامئة، فتطلب عند اللزوم من الدول األطراف 

اتخاذ تدابري الحفظ والصون املالمئة. وترشف اللجنة عىل إنفاق أكرث من 4 ماليني دوالر سنوياً من صندوق الرتاث العاملي عىل أمور من بينها 

التدابري الطارئة، وتدريب خرباء، وتشجيع التعاون التقني يف هذه املجاالت. ومركز اليونسكو للرتاث العاملي هو األمانة للجنة الرتاث العاملي.

 وتكتسب هذه اللجنة أهمية بالغة يف املحافظة عىل الرتاث العاملي مبا يف ذلك املواقع األثرية الثقافية والطبيعية ذات املكانة العاملية، 

وأيضاً لها انعكاسات سياسية واقتصادية خاصة عند تسجيل املواقع األثرية الثقافية والطبيعية عىل قامئة الرتاث العاملي.

4.فوز األردن بعضوية هيئة متخصصة بفحص ترشيحات ملفات يف مجال الرتاث  

فاز األردن ممثاًل بالدكتور هاين هياجنة بعضوية الهيئة الفرعية املتخصصة بفحص ترشيحات امللفات املسجلة عىل الالئحة التمهيدية 

لعام 2011م واملكونة من ست دول: )األردن، وايطاليا، وكرواتيا، وفنزويال، وكوريا، وكينيا( وفقاً للقرار )COM7 .5( الذي اعتمد يف الجلسة 

الخامسة للجنة الدولية الحكومية للرتاث الثقايف غري املادي التي عقدت يف نريويب يف الفرتة 15	2010/11/19م. 

5.املشاركة يف التوعية بأهمية املحافظة عىل الرتاث الثقايف 

قامت اآلنسة توجان برمامت/ أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بتقديم محارضة بتاريخ 2010/10/19م يف 

مدرسة الدفاع الجوي املليك حول أهمية حامية وصون الرتاث الثقايف. ونقلت تحيات وتقدير معايل وزير الرتبية والتعليم للحضور ومثنت 

جهود وهمة القوات املسلحة األردنية العالية يف الذود عن أردننا الغايل وترابه، وقدمت عرضاً عن الرتاث الثقايف أمام عدد كبري من كبار 

الضباط األردنيني ومن الدول العربية الشقيقة وذلك يف ضوء تدريب دورة الدفاع الجوي املتقدمة للضباط رقم 19 موضحة أهمية الثقافة 

والرتاث الثقايف وأنواعه وكيفية املحافظة عليه وحاميته، وقامت برشح تفصييل للقوانني األردنية املتعلقة بالرتاث ولالتفاقيات ذات الصلة 

والتي صادقت عليها اململكة األردنية الهاشمية. وتم عرض املواقع األردنية والعربية املسجلة عىل قامئة مقرتحة للرتاث الثقايف غري املادي. 

وقد قدمت اللجنة الوطنية األردنية للحضور وملكتبة املدرسة عدداً من النرشات والكتب الخاصة بالرتاث الثقايف، وتم تبادل تسليم دروع بني 

اللجنة الوطنية ومدرسة الدفاع الجوي املليك.

ومن الجدير بالذكر أن هذه املحارضة بداية لسلسلة من املحارضات التي ُتعنى بأهمية املحافظة عىل الرتاث الثقايف والتي من املقرر 

أن تقدم لعدد من املؤسسات العسكرية األردنية.
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6.عقد ورشة عمل تدريبية إقليمية ملدريب معلمي التاريخ يف املرحلة الثانوية بالدول العربية

برعاية معايل وزير الرتبية والتعليم/ رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم تم افتتاح » ورشة العمل اإلقليمية لتدريب 

مدريب معلمي التاريخ يف املرحلة الثانوية بالدول العربية التي عقدتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو(، بالتعاون مع 

اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة  والعلوم ومجلس أوروبا، وذلك يف عاّمن/ األردن من 10	12 أيار 2010م، مبشاركة 13 مرشفاً ومعلاًم 

من وزارة الرتبية والتعليم والتي تندرج يف سياق اهتامم »خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب« بتطوير تدريس املواد اإلنسانية ومن بينها 

مادة التاريخ، وكذلك يف سياق التعاون بني األلكسو ومجلس أوروبا يف مجال تطوير التعليم يف الدول العربية، وخاصة تدريس التاريخ واللغات 

الحية.

 وكان من أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة:

1.تعزيز الُهوية الوطنية وترسيخ االنتامء والحفاظ عىل الذاكرة الجامعية من خالل تطوير تدريس هذه املادة وتوفري املراجع القومية 

الالزمة لها ورفع كفايات املختصني فيها من مدربني ومعلمني.

2.تعزيز املفاهيم العاملية الحديثة مثل: حوار الحضارات، والتنوع الثقايف، والرتبية عىل التفاعل الثقايف، والرتبية عىل املواطنة الصالحة.

الخربات واملعلومات والعمل عىل تقريب  تبادل  العريب وأوروبا قصد  الوطن  التاريخ يف  3.تكوين شبكة تضم مجموعات من معلمي 

أساليب تدريس التاريخ املشرتك بني الفضاءين.

4.إبراز اإلرث الثقايف املشرتك والتأثريات املتبادلة بني الثقافات والهدف من ذلك إضفاء ُبعد كوين لدروس التاريخ.

وأكد معايل وزير الرتبية والتعليم أثناء تسليمه الشهادات للمشاركني األردنيني يف تلك الورشة يف اجتامع خاص عقد لهذه الغاية رضورة 

وجود مرجع تاريخي يضم التاريخ الوطني األردين بكل العصور للتعرف بسهولة عىل املنجزات التاريخية للشعب األردين وإبراز هويته يف إطار 

حضاري منفتح عىل اآلخرين. ودعا إىل تأسيس جمعية ملعلمي التاريخ تهدف إىل مواكبة تطور التعليم يف العامل واإلحاطة باملستجدات العاملية 

من مفاهيم ومقاربات يف مجال دراسة التاريخ وتدريسه وتبادل الخربات واملعلومات بهذا املجال. وركز عىل أهمية الحوار التاريخي بني 

املايض والحارض واملستقبل، مشرياً إىل أن التاريخ ليس املايض فقط إمنا هو حالة مستمرة للحارض واملستقبل ما يستدعي من معلمي التاريخ 

األخذ بالعلم والتكنولوجيا يف تدريسه ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة. وأوضحت أمني رس اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة 

والعلوم توجان برمامت أن الوزارة تعقد باستمرار ورشات إقليمية ملدريب معلمي التاريخ يف املرحلة الثانوية يف سياق خطة تطوير التعليم يف 

الوطن العريب وتطوير تدريس املواد اإلنسانية ومنها مادة التاريخ. وعرض عضو مناهج التاريخ والرتبية الوطنية واملدنية يف الوزارة الدكتور 

عبد الكريم جرادات أهداف الورشة املتمثلة يف تدريب مدريب معلمي التاريخ عىل املقاربات الجديدة يف تدريس هذه املادة كاملنهج املقارن 

واملقاربة متعددة األبعاد والرتبية عىل التفاعل الثقايف. مبيناً أن التغيري يبدأ من املعلم أوالً ليصل تدريجياً إىل املتعلم ما يتطلب تفعيل دور 

مدريب املعلمني يف نرش املفاهيم واملقاربات واألساليب الرتبوية الجديدة والبحث يف العالقة التي يتعني إقامتها يف درس التاريخ بني تكريس 

الهوية واالنفتاح عىل اآلخر لدى املتعلم. وأشار أحد املشاركني يف الورشة الدكتور جميل خلف إىل أن السياق العاملي الذي فرضته جملة من 

املفاهيم املتصلة بحوار الحضارات والتنوع الثقايف والرتبية عىل التفاعل الثقايف والرتبية عىل املواطنة هي مفاهيم عاملية ووضعت املؤسسات 

الرتبوية أمام رضورة مراجعة مناهج املواد االجتامعية ومنها مادة التاريخ.
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7.املشاركة يف مرشوع تطبيق اتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي »ميدلر«

مع االنفتاح الهائل وتطور وسائل االتصاالت التفتت الهيئات العاملية إىل أهمية املحافظة وإنقاذ ما ميكن إنقاذه من الرتاث الثقايف 

غري املادي املهدد باالندثار والضياع، هذا الرتاث الحي يفرتض أن يتم االعتناء به ألنه ميثل باملحصلة ذاكرة األمة املتجددة جياًل بعد جيل. 

لهذا فقد اعتمد املؤمتر العام لليونسكو يف 17 ترشين األول 2003م اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي، التي دخلت حيز النفاذ يف 20 

نيسان 2006م، ومتحورت أهداف االتفاقية حول صون الرتاث الثقايف غري املادي واحرتام ثقافة الجامعات واملجموعات واألفراد، والتوعية عىل 

الصعيد الوطني والدويل بأهمية هذا الرتاث، ومن الجدير بالذكر أن األردن صادقت عىل هذه االتفاقية بتاريخ 2006/3/24م بعد جهود 

حثيثة ومتابعة متواصلة من اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم. 

أنهى فريق العمل املكلف بتنفيذ املرحلة األوىل من مرشوع تطبيق اتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي »ميدلر« متطلبات املرحلة األوىل 

من املرشوع التي تقوم عىل أساس إعداد تقييم وطني شامل للبنى والربامج واألنشطة للرتاث الثقايف غري املادي يف اململكة، حيث تم رفع 

تقرير التقييم لليونسكو وفقاً للمعايري واملرجعيات التي تم التوافق عليها. ومتثل املرحلة األوىل من املرشوع البنية األساسية للمرحلة التي 

ستنفذها مديرية الرتاث الثقايف والتنوع الثقايف يف وزارة الثقافة اعتباراً من شهر كانون األول من عام 2011م بدءاً بحرص الرتاث الثقايف غري 

املادي يف مأدبا.

يأيت املرشوع يف إطار التشارك األوريب املتوسطي ويضم أربع دول متوسطية من بينها األردن. ويهدف املرشوع إىل تعزيز بناء القدرات 

يف املؤسسات املعنية بهذا النوع من الرتاث لتسهيل مشاركتها يف وضع آلية دولية لتطبيق االتفاقية وعمل معايري وتطوير مشاريع للمحافظة 

عىل هذا الرتاث مبشاركة الجامعات املعنية.

سيتم تنفيذ املرشوع من خالل مراحل ثالث، وقد كرًست املرحلة األوىل لتقييم القدرات الوطنية يف مجال تطبيق االتفاقية وبشكل أكرث 

تحديداً تنفيذ التقييم الوطني )التقييم الوطني يرتكز يف املواد 11	15 من االتفاقية(.

ركز التقييم الوطني الذي تم تنفيذه عىل تقييم الوضع الحايل للقدرات الوطنية لتطبيق االتفاقية مبا يشمل: البنى املوجودة، الربامج، 

األنشطة القامئة، والخربات املتصلة باملحافظة عىل الرتاث غري املادي يف مجال عمل األفراد واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية وذلك من 

أجل املساعدة يف تحديد االحتياجات واألوليات الوطنية، وكان للجنة الوطنية دوراً بارزاً يف حث وزارة الثقافة واملؤسسات الوطنية عىل أهمية 

تأسيس هيئة وطنية للرتاث لتتوىل مسؤولية جمع الجهود املبعرثة يف مجال الرتاث غري املادي ومتابعة املشاريع يف هذا املجال عىل املستوى 

الوطني، علاًم بأن االتفاقية تنص عىل وجود هيئة وطنية معنية بهذا الرتاث.

ومن الجدير بالذكر أن التقرير التقيمي الوطني قد أعد بصورته النهائية ومتت ترجمته للغة االنجليزية وجاري العمل عىل طباعته 

لتوزيعه عىل الجهات املعنية بالرتاث الثقايف باللغتني العربية واالنجليزية.

محور االحتفاالت في مجال الثقافة

االحتفال بالسنة الدولية للتقارب بني الثقافات لعام 2010م

منظمة  عنها  تعلن  التي  الدولية  والسنوات  باأليام  االحتفال  يف  والعلوم  والثقافة  للرتبية  األردنية  الوطنية  اللجنة  مشاركة  إطار  يف 

اليونسكو ومن بينها االحتفال بالسنة الدولية للتقارب بني الثقافات لعام 2010م، »التي يتمثل هدفها يف املساعدة يف إزالة مظاهر خلط 

الحوار  أجل  السعي من  أما  والنزاعات،  والعنف  األمن  وانعدام  التوتر  تولد  التي  واالستبعاد  املسبقة  الجهل واألحكام  الناجمة عن  األمور 

قطـــاع الثقافـــة
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والتعارف فيقوم عىل تشجيع احرتام ثقافة اآلخر، وكرس الحواجز بني الثقافات املختلفة، إذ إن التبادل والحوار بني الثقافات ميثالن أفضل أداة 

لبناء السالم«، نظمت اللجنة الوطنية مسابقتني طالبيتني, األوىل مسابقة مقالة باللغتني العربية واالنجليزية، والثانية مسابقة رسم للفئتني 

العمريتني )9	12 سنة( ومن )13	18 سنة( وقد تم تحديد أربعة محاور عمل إسرتاتيجية للسنة الدولية للتقارب بني الثقافات، وهي: تعزيز 

املعرفة املتبادلة للتنوع الثقايف واإلثني واللغوي والديني، وإعداد إطار للقيم املشرتكة، وتدعيم التعليم الجيد والكفاءات الالزمة للتفاعل بني 

الثقافات، والحث عىل الحوار لصالح التنمية املستدامة.

بتاريخ  باملسابقة  الفائزين  الطلبة  والعلوم  والثقافة  للرتبية  األردنية  الوطنية  اللجنة  رئيس  والتعليم	  الرتبية  وزير  معايل  كرم  وقد 

2010/7/22 وعددهم أربعة طالب، حيث أشار معاليه يف حفل التكريم الذي أقيم يف الوزارة بحضور أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية 

والثقافة والعلوم اآلنسة توجان برمامت وأولياء أمور الطلبة الفائزين ومديري مدارسهم، إن وزارة الرتبية والتعليم أرست برامج ومشاريع 

ريادية تعنى بالطلبة املبدعني، وتحرص عىل إيالء هذه الفئات كل الرعاية وتقديم كل ما من شأنه أن يسهم مبشاركتهم بشكل فاعل يف 

املسابقات املحلية والدولية.

وبني معاليه أن الوزارة، إمياناً منها بأهمية الفنون بشكل عام وأثرها يف تعزيز شخصية الطالب وتنمية اإلبداع لديه وصقل مواهبه 

بشكل خاص، قررت زيادة حصص »الفن« لتصبح حصتني يف األسبوع الواحد بدالً من حصة واحدة، وأوعز إلدارة النشاطات الرتبوية بإصدار 

كتاب سنوي للفكر يضم أفضل املقاالت والكتابات والقصص ومساهامت الطلبة، وكتاب سنوي آخر يضم أفضل األعامل يف املجاالت الفنية، 

وإقامة معرض دائم يف الوزارة يعنى بأعامل املبدعني من املعلمني والطلبة. ودعا يف الوقت نفسه مديري املدارس إىل تهيئة البيئة املناسبة 

إلطالق اإلبداع لدى الطلبة، والكشف عن املواهب بهدف رعايتها وتعزيزها، مشرياً إىل دور املدرسة يف رفد الوطن باملواهب الشابة يف كافة 

املجاالت.إضافة إىل مشاركة وزارة الثقافة .

ومن الفعاليات األخرى التي أقيمت بهذه املناسبة رعاية معايل رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو الحفل الذي نظمه مكتب اليونسكو 

عامن بالتعاون مع الجمعية األردنية القوقازية الثقافية يف املوقع التاريخي العريق للمرسح الروماين حيث قدمت الفرق املشاركة عروض رقص 

وغناء تعكس الثقافات املوجودة يف األردن لألقليات الرشكسية والشيشانية واألرمنية والشعر البخاري والداغستاين واملوسيقى الكازاخستانية. 

وقد سلط الضوء عىل مجموعة من اليافعني األتراك الذين حرضوا من أنقرة خصيصاً لهذه املناسبة. وهذا يدل عىل حفاوة األردن كدولة 

السلمي بني األردنيني واألقليات.  التعايش والتفاعل  الثقايف والتعبري عنه بحرية، عالوة عىل  التنوع  تتيح  التي  ببيئتها  للثقافات  مستضيفة 

وقامت السيدة آنا باوليني/ مديرة مكتب اليونسكو يف عامن بإبراز هذا التقارب بني الثقافات يف خطابها الذي أكد أن »التبادل والحوار بني 

الثقافات هو أفضل الوسائل لبناء السالم«، وهذا الحدث يدل عىل ما وصل إليه األردن يف هذا املجال.
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قطاع العلوم الطبيعية وقطاع العلوم االجمتاعية واإلنسانية 

مجاالت العمل الرئيسية مع املنظامت الثالث:

اليونسكو:

– تسخري املعارف والسياسات ألغراض التنمية املستدامة لصالح البيئة وإدارة املوارد الطبيعية.

– 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 املبادئ واملامرسات واملعايري األخالقية ذات األهمية بالنسبة للتنمية العلمية والتكنولوجية.

– مواجهة التحديات االجتامعية واألخالقية املستجدة من خالل تعزيز السالم وحقوق اإلنسان والقضاء عىل الفقر.

– تعزيز املبادئ واملامرسات واملعايري األخالقية ذات األهمية بالنسبة للتنمية العلمية والتكنولوجية.

اآليسيسكو:

– مواصلة دعم قرارات الدول األعضاء يف مجاالت التقانة والبحث العلمي.

– توجيه التعليم العلمي والتقاين وتنمية املعرفة.

– استغالل املوارد الطبيعية يف إطار التنمية املستدامة. 

– حامية البيئة ومواجهة الكوارث الطبيعية.

– تشجيع البحث يف العلوم االجتامعية لخدمة املجتمع.

األلكسو:

– تعزيز دور العلم والتقانة يف تحقيق التنمية يف الوطن العريب.

– حامية البيئة العربية والحفاظ عليها.

– تبسيط العلوم ونرش الثقافة العلمية.

– حوار الحضارات والثقافات.
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محور أخالقيات البيولوجيا 

الندوة اإلعالمية للتعريف باإلعالنات العاملية الثالثة الصادرة عن اليونسكو يف مجال أخالقيات البيولوجيا 

عقدت الندوة اإلعالمية للتعريف باإلعالنات العاملية الثالثة الصادرة عن اليونسكو يف مجال أخالقيات البيولوجيا بتاريخ 2010/3/18م 

الرتبية  وزير  معايل  برعاية  23	2009/11/24م  بتاريخ  عقد  والذي  البيولوجيا  ألخالقيات  األول  الوطني  املؤمتر  لفعاليات  استكامالً 

والتعليم/ رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم وبحضور عدد من اإلعالميني واملهتمني يف مجال أخالقيات البيولوجيا 

من مختلف مؤسسات اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية، ومن أهم التوصيات التي خرج بها املشاركون ما يأيت:	

1. رضورة وضع مساقات دراسية لطلبة الجامعات الخاصة بأخالقيات البيولوجيا.

2. وضع ترشيعات ملزمة بشأن إجراء الفحوصات وإعطاء املعلومات املتعلقة باملريض للجهات املعنية.

3. رضورة وضع قوانني ضابطة وآليات مراقبة من الدولة ترتب عقوبات عىل املخالفني لألخالقيات الخاصة باملهن الطبية وإجراء األبحاث 

العلمية.

4. عقد ندوات تثقيفية للصحفيني يف مجال أخالقيات البيولوجيا.

5. الحاجة إىل الرتكيز عىل أخالقيات البيولوجيا يف املناهج واالنتقال من الجانب النظري إىل الجانب العميل فيام يتعلق بتدريس املفاهيم 

املتعلقة بها.

6. تخصيص مساق أو مادة تدريسية مستقلة ألخالقيات البيولوجيا يف مناهج املرحلة الثانوية أو وضع فصل خاص بها ضمن الثقافة العامة.

النتائج املرجوة 

– التوعية بأهمية املحافظة عىل املياه.

– املساهمة يف حامية البيئة. 

– بناء الكفاءات املؤسسية يف مجال العلوم ورسم السياسات العلمية التكنولوجية الوطنية.

– زيادة الوعي مببادئ حقوق اإلنسان .

– تعزيز املشاركة الشبابية يف املجتمعات واملنتديات اإلقليمية.

– االلتزام باملعايري الدولية يف مجال الرتبية املدنية والرياضية.

– التوعية بأخالقيات البيولوجيا

قطاع العلوم الطبيعية وقطاع العلوم االجتامعية واإلنسانية 
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اجتامع خاص باإلسرتاتيجية الوطنية ألخالقيات الطب والتقانة

 بناًء عىل طلب من مركز الحسني للرسطان والوفد األمرييك املكلف بإعداد اإلسرتاتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية الطبية عقد 

اجتامع يف مركز الوزارة بتاريخ 2010/2/19م بهدف االطالع عىل مهام وآلية عمل لجنة أخالقيات البيولوجيا، ومن أهم ما أوىص به املشاركون:

1.رضورة وجود ضوابط وأحكام ملزمة يف العمل الطبي.

2.التأكيد عىل رضورة مواكبة املستجدات عن طريق اللقاء بني األطباء ورجال الدين لسد الفجوة بني الواقع الطبي والديني.

3.تعزيز القدرات الوطنية للعلوم والتقانة من خالل السياسات واملبادئ التوجيهية مبشاركة واسعة من الفئات املعنية.

4.رضورة استمرار وزارة الرتبية والتعليم بتبني املرشوعات الهادفة ملواكبة التطور الرسيع للعلوم والتكنولوجيا للتوعية بأهم القضايا 

األخالقية عن طريق املناهج والكتب املدرسية.

البيولوجيا يف املؤمتر الذي سيعقد يف شهر شباط/2011م ملناقشة اإلسرتاتيجية الوطنية  اللجنة الوطنية ألخالقيات  5.رضورة مشاركة 

للتكنولوجيا الحيوية الطبية.

محور اجلوائز في مجال العلوم

الفوز بجائزة اآليسيسكو املتخصصة بالعلوم األساسية

فاز الدكتور زيد عضيبات/ األستاذ املشارك يف تخصص الرياضيات التطبيقية من جامعة البلقاء التطبيقية بجائزة اآليسيسكو للعلوم 

والتكنولوجيا لعام2010م تقديراً لجهوده وإسهاماته البارزة يف البحث العلمي مبجال الرياضيات. حيث تسلم الجائزة خالل املؤمتر اإلسالمي 

الخامس لوزراء التعليم العايل والبحث العلمي الذي عقد يف ماليزيا يف شهر ترشين األول 2010م. علاًم بأن الدكتور عضيبات حصل عىل 

درجة الدكتوراه من الجامعة األردنية عام 2002م ثم التحق بجامعة البلقاء التطبيقية للعمل فيها ويف عام 2008م انتقل إىل جامعة الهافر يف 

فرنسا، حيث أمىض سنة فيها، وحصل عىل املركز الثاين عىل مستوى العامل ضمن تصنيف )Thomson ISI( يف مجال البحث العلمي واملتعلق 

مبوضوع املعادالت التفاضلية.

ومن الجدير بالذكر أن املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة »اآليسيسكو« متنح كل سنتني جوائز للعلامء املسلمني املختصني 

للمواهب اإلبداعية  يف مجال العلوم والتكنولوجيا يف الدول األعضاء الذين قدموا مساهامت جليلة يف مجاالت تخصصهم؛ وذلك تشجيعاً 

واألعامل املتميزة التي تهدف إىل حل املشكالت العلمية والتكنولوجية ذات األثر االجتامعي واالقتصادي، ومتنح جوائز اآليسيسكو يف مجال 

التكنولوجيا  املجال ويف مجال  املتميزة يف هذا  للبحوث  والفيزياء«  والرياضيات،  والجيولوجيا،  والكيمياء،  األحياء،  األساسية »علوم:  العلوم 

ن فيها  ملكافأة االبتكارات املتميزة، ومينح الفائزون بكل جائزة من جوائز اآليسيسكو مبلغ )5( آالف دوالر أمرييك إضافة إىل شهادة تضمَّ

مساهامت الفائز املتميزة.

محور املبادرات في مجال العلوم االجمتاعية

مبادرة جاللة امللك عبد الله الثاين ابن الحسني إلقامة أسبوع عاملي للوئام بني األديان.

تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف اجتامعها الذي عقد بتاريخ 2010/10/20م املبادرة التي أطلقها صاحب الجاللة الهاشمية امللك 

عبدالله الثاين ابن الحسني املعظم 	حفظه الله	 أمام الجمعية العمومية لألمم املتحدة يف 23 أيلول 2010م إلقامة أسبوع عاملي للوئام بني 

األديان وذلك يف األسبوع األول من شهر شباط من كل عام.
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وقام سمو األمري غازي بن محمد املبعوث الشخيص املستشار الخاص لجاللة امللك بتقديم القرار الخاص باملبادرة »األسبوع العاملي 

للوئام بني األديان« أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة، والتي تهدف إىل نرش رسالة الوئام بني مختلف األديان واملعتقدات، وأشار يف نهاية 

كلمته بأن هذا القرار ال يستثني أي فرد كان وال يطلب التسوية من أحد وال يلزم أحداً وال يؤذي أحداً وال يكلف شيئاً بل الجميع وميلك 

القدرة الكافية عىل نرش السالم والوئام يف العامل أجمع. ويشري القرار إىل املبادرة األردنية »كلمة سواء« والتي تهدف إىل الرتكيز عىل احرتام 

اآلخر، ونبذ تعميم األفكار السلبية تجاه أتباع مختلف الديانات واملعتقدات. 

وقامت اللجنة الوطنية األردنية باإلجراءات التالية لدعم القرار: 

مخاطبة املندوبية األردنية الدامئة لدى اليونسكو لدراسة إمكانية تبني منظمة اليونسكو لقرار األمم املتحدة بإصدار قرار من املؤمتر • 

العام بإعالن سنة دولية للوئام بني األديان.

السالم •  وتنفيذ مرشوع  لتطوير  املستوى  رفيعة  اللجنة  أعامل  املوضوع عىل جدول  القرار وعرض  لدعم  اليونسكو  منظمة  مخاطبة 

والحوار بني الثقافات التي استكملت حديثاً إىل جانب تضمينه ضمن الخطة اإلسرتاتيجية لها.

مخاطبة مدير عام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة لتضمني قرار الجمعية العامة • 

لألمم املتحدة ضمن الخطة اإلسرتاتيجية للمنظمتني التخاذ اإلجراءات الالزمة إلنجاح القرار. علاًم بأنه صدر قرار خالل اجتامعات الدورة 

الثانية والتسعني للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية التي عقدت يف تونس يف الفرتة من 15	2010/12/19م ينص عىل: 

األردنية  اململكة  يف  املعنية  الجهات  تتقدم  أن  األديان عىل  بني  للوئام  أسبوع  إقامة  بشأن  الهاشمية  األردنية  اململكة  »الرتحيب مبقرتح 

الهاشمية مبذكرة تفصيلية حول املقرتح«.

»دعوة املنظمة للتنسيق مع منظمة اليونسكو ومنظمة اآليسيسكو وفريق عمل الحوار العريب األورويب للجان الوطنية لوضع آليات تنفيذ 

إقامة األسبوع يف ضوء املذكرة التفصيلية املقدمة من اململكة األردنية الهاشمية يف هذا الشأن«. 

قطاع العلوم الطبيعية وقطاع العلوم االجتامعية واإلنسانية 
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قطاع االتصال واملعلومات 

مجاالت العمل الرئيسية مع املنظامت الثالث:

اليونسكو:

– بناء مجتمعات املعرفة وزيادة فرص االنتفاع الشامل يف املعلومات.

– تشجيع وسائل اإلعالم.

– حرية تداول املعلومات واالنفتاح واملعايري األخالقية واملهنية لجميع وسائل اإلعالم.

اآليسيسكو:

– دعم جهود الدول األعضاء لبناء مجتمع املعلومات واالتصال .

األلكسو:

– تيسري استخدام تقانات االتصال واملعلومات لألغراض التعليمية والثقافية والعلمية واالرتقاء بخدمات التوثيق.

– تقليص فجوة التقانة الرقمية بني أقطار الوطن العريب ودول العامل املتقدمة.

	 معالجة املعلومات تقنياً وإتاحتها لكافة رشائح املجتمع العريب ودول العامل. 

النتائج املرجوة 

– التوعية بالشبكات العاملية وبرنامج املعلومات للجميع واالستفادة منها.

– تعميم االستفادة من نتائج قمة املعلومات.

– استثامر مشاركة األردن يف عضوية املجلس الدويل الحكومي لربنامج تنمية االتصال.
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)IFAP( اللجنة الوطنية األردنية لربنامج املعلومات للجميع

تتكون اللجنة الوطنية األردنية لربنامج املعلومات للجميع )IFAP( من أعضاء تابعني لعدد من الوزارات واملؤسسات األردنية وهي 

ودائرة  امللكية  العلمية  والجمعية  الوطني  املعلومات  تكنولوجيا  ومركز  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة 

اإلحصاءات العامة ودائرة املكتبة الوطنية والجامعة األردنية ووكالة األنباء األردنية.

خالل عام 2010م عملت لجنة )IFAP( عىل تطوير موقع معلومات اللجنة وهو http://www.ifap.org.jo، وعملت عىل تغذيته 

باملعلومات الرضورية. كام عقدت اللجنة عدداً من االجتامعات والتي ساهمت يف إعداد مقرتحات ملشاريع برامج تتضمن عقد ورشات عمل. 

فقد تم اقرتاح عقد ورشة عمل وطنية باألردن لجمع الجهود املبعرثة املتعلقة بحفظ الرتاث الرقمي االلكرتوين ضمن إطار نظام محوسب. 

كام تعمل اللجنة املذكورة عىل بناء قدرات للمجتمع املحيل واملدين يف املناطق النائية لالستفادة من شبكة اإلنرتنت والحكومة اإللكرتونية.

تشكيل فريق وطني محوري إلجراء مسح إعالمي

بناًء عىل طلب من معهد اليونسكو لإلحصاء الذي يهدف إىل جمع مجموعة واسعة من املعلومات اإلحصائية ذات الجودة ملساعدة 

الدول األعضاء يف اليونسكو عىل تحليل كفاءة وفعالية برامجها وقرارات سياساتها العامة، فقد تم يف بداية عام 2010م تشكيل فريق عمل 

وطني للوقوف عىل التطور الحاصل يف مختلف وسائل اإلعالم األردنية وتم تسمية السيدة آمال جريسات مدير إدارة اإلعالم واالتصال يف 

رئاسة الوزراء ضابط اتصال للفريق وذلك ملتابعة التقييم الوطني إلجراء مسح إعالمي عىل مستوى األردن ملتابعة استبانة اليونسكو املتعلقة 

بإحصاءات اإلعالم . يضم الفريق أعضاء من إدارة اإلعالم واالتصال يف رئاسة الوزراء ومن هيئة اإلعالم املريئ واملسموع ومن دائرة املطبوعات 

والنرش ومن وكالة األنباء األردنية ومؤسسة اإلذاعة والتلفزيون. ومن الجدير بالذكر أن إدارة اإلعالم واالتصال يف رئاسة الوزراء مثلت األردن 

يف اجتامعات الخرباء بشأن إحصاءات وسائل اإلعالم التي عقدت يف كندا عام 2010م بدعوات موجهة من معهد اليونسكو لإلحصاء. 

.

قطاع االتصال واملعلومات 
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قطـــاع العالقات الخارجية والتعاون

محور تفعيل املشاركة األردنية يف املؤمترات العامة واملجالس التنفيذية واجتامعات أمناء اللجان للمنظامت 

الثالث

املشاركة يف أعامل املؤمتر العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

الفرتة  يف  تونس  يف  عقد  الذي  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  عام  ملؤمتر  العرشين  الدورة  اجتامعات  األردن يف  شارك 

السيد  سعادة  من  كل  وعضوية  الضمور  زهري  األستاذ  تونس  يف  األردين  السفري  سعادة  ترأسه  رسمي  بوفد  21	2010/12/22م  من 

املؤمتر عىل مدار يومني عدداً  املالية. وناقش  املايل يف وزارة  أبو غزالة/ املسؤول  السفارة، والسيد أمين  الردايدة/ املستشار يف  سائد 

خارج  وأنشطتها  املنظمة  برامج  تنفيذ  عن  العام  املدير  وتقرير  الحالية،  الدورة  أعامل  جدول  مرشوع  إقرار  منها  املوضوعات،  من 

والتقويم  2011	2012م،  عامي  املنظمة خالل  أنشطة  وأماكن عقد  واملوازنة  السابقة  والدورة  الحالية  الدورة  انعقاد  بني  ما  الربامج 

للمنظمة  العام  للمؤمتر  الداخيل  النظام  واعتامد  2009	2010م،  عامي  عن  املنظمة  ومرشوعات  لربامج  والخارجي  الداخيل  الشامل 

والحادية  العرشين  املؤمتر  دوريت  انعقاد  بني  ما  للمنظمة  التنفيذي  املجلس  وتشكيل  املوازنة،  يف  األعضاء  الدول  ومساهامت 

التعليمية  املؤسسات  وواقع  فلسطني  والعلمية يف  والثقافية  الرتبوية  واألوضاع  القدس  مناقشة مسالة  الربنامج  والعرشين. كام شمل 

التعليم. جودة  لتحسني  العريب  الربنامج  إىل  باإلضافة  املحتل  السوري  الجوالن  يف  والثقافية 

ذوي  من  األكرث  عىل  مندوبني  خمسة  عضو  كل  حكومة  وتعني  باملنظمة،  األعضاء  الدول  ممثيل  من  يتألف  العام  املؤمتر  أن  ويذكر 

االختصاص يف الرتبية والثقافة والعلوم، ويرأس املؤمتر العام رؤساء الوفود عىل التوايل وفق النظام املتبع يف مجلس جامعة الدول العربية، 

التنفيذي  املجلس  إليه  يرفعها  التي  السنوية  الربامج  بشأن  القرارات  واتخاذ  املنظمة،  لعمل  الرئيسية  الخطوط  اختصاصاته تحديد  ومن 

وإقرار دعوة الدول العربية إىل عقد مؤمترات متخصصة عىل النطاق العريب للرتبية والثقافة والعلوم. ويجوز للمؤمتر العام أو للمجلس 

التنفيذي أن يقرر الدعوة أيضاً إىل عقد مؤمترات غري حكومية تتناول نفس املوضوعات، ويقدم املؤمتر العام مشورته إىل مجلس جامعة 

الدول العربية يف النواحي الرتبوية والثقافية والعلمية التي تهم املجلس، ويتلقى التقارير السنوية التي ترسلها إليه الدول األعضاء بصفة 

دورية، ويقوم بدراستها وينتخب أعضاء املجلس التنفيذي، ويعني املدير العام للمنظمة ومساعديه الثالثة بناء عىل ترشيح األمني العام 

العربية  الدول  التنفيذي ثم يقدمه إىل مجلس جامعة  الذي يعده املجلس  السنوية  املوازنة  العربية، ويوافق عىل مرشوع  الدول  لجامعة 

لتصديقه.

مجاالت العمل الرئيسية مع املنظامت الثالث:

	 تفعيل املشاركة األردنية يف املؤمترات العامة واملجالس التنفيذية واجتامعات أمناء اللجان للمنظامت الثالث 

	 تعزيز الرشاكات مع املؤسسات الرسمية ومؤسسات املجتمع املدين.

	 تعزيز العالقات مع املنظامت الثالث )األلكسو واآليسيسكو واليونسكو( واللجان الوطنية لليونسكو.
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املشاركة يف أعامل الدورات الخاصة والحادية والتسعني والثانية والتسعني للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة 

والعلوم

 شارك السيد باسم خريس/ الوزير املفوض من السفارة األردنية يف تونس باجتامع الدورة الخاصة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية 

التعليمية  للشؤون  العام  األمني  عطوفة  عن  مندوباً  5	2010/2/6م،  من  الفرتة  خالل  تونس  يف  عقدت  التي  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

	2011 لألعوام  للمنظمة  املستقبيل  العمل  وإقرار مرشوع خطة  ملناقشة  للمنظمة  التنفيذي  املجلس  األردن يف عضوية  ممثل  والفنية/ 

2016م.

وقدمت عدة تصورات ورؤى حول شتى محاور هذه الخطة التي تشتمل عىل رسالة املنظمة وأهداف الخطة ومرجعياتها وتحدياتها، 

الرتاث  مجاالت  الخطة  وتتضمن  األردن،  منها  العربية  الدول  من  الخرباء  من  لجنة  أعدته  املذكور  املرشوع  أن  .ويذكر  تنفيذها  وسبل 

التنفيذ  آليات  إىل  إضافة  والتعليم.  الرتبية  وخاصة  العربية  باللغة  والعناية  واملعلومات،  واالتصال  العلمي،  والبحث  والعلوم  والثقافة، 

واملتابعة والتقويم والدراسات االسترشافية، وروعي يف وضع الخطة االستجابة ملتطلبات تنفيذ خطة تطوير التعليم بالوطن العريب التي 

املنظمة  أداء  تطوير  روعي  كام  2009م،  املعرفة  مجتمع  نحو  العربية  باللغة  النهوض  ومرشوع  2008م،  أيار  يف  دمشق  قمة  اعتمدتها 

للعلوم  العربية  العمل  خطة  ملتطلبات  االستجابة  وكذلك  ونرشها،  اإلسالمية  العربية  بالثقافة  والتعريف  والثقافة،  التعليم  قطاع  يف 

والتكنولوجيا 2009م، وتطوير أساليب العمل يف هذين املجالني.

كام شارك السيد باسم الوزير املفوض يف السفارة األردنية يف تونس يف اجتامع الدورة الحادية والتسعني للمجلس التنفيذي للمنظمة 

املجلس  عضوية  يف  األردن  ممثل  عن  مندوباً  3	2010/5/5م  من  الفرتة  خالل  تونس  يف  عقدت  التي  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 

التنفيذي للمنظمة ملناقشة املوضوعات املدرجة عىل جدول أعاملها والتي ضمت ستة عرش بنداً منها مرشوع »املوازنة والربنامج لألعوام 

و»املرشوعات  الربامج«  »تنفيذ  عن  العام  املدير  وتقريري  2011	2016م«  لألعوام  للمنظمة  املستقبيل  العمل  و»خطة  2011	2012م« 

واألنشطة املنظمة خارج الربامج«، إضافة إىل عدد من البنود األخرى التي تضم مجاالت عمل املنظمة. وصدرت بخصوصها قرارات كان 

من أهمها اعتامد خطة العمل املستقبيل للمنظمة لألعوام 2011	2016م واملوافقة عىل إجاميل اعتامدات املوازنة والربنامج للدورة املالية 

لألعوام 2011	2012م.

كام شارك سعادة السيد سائد الردايدة/ املستشار يف السفارة األردنية يف تونس يف اجتامع الدورة )92( للمجلس التنفيذي للمنظمة 

للشؤون  العام  األمني  عطوفة  عن  مندوباً  15	2010/12/19م  من  الفرتة  خالل  تونس  يف  عقد  الذي  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 

التعليمية والفنية/ممثل األردن يف عضوية املنظمة العربية، وكان من أبرز قرارات املجلس التنفيذي لأللكسو ما يأيت:

فواز 	  للدكتور  خلفاً  الهاشمية  األردنية  اململكة  عن  التنفيذي  املجلس  يف  عضواً  عيارصة  إبراهيم  احمد  الدكتور  تعيني  املوافقة عىل 

جرادات، للمدة املتبقية من دورة املجلس التنفيذي.

دعوة املدير العام إىل تشكيل لجنة متخصصة من الخرباء واملختصني برئاسته لدراسة مسألة معادلة شهادات الدكتوراه الصادرة عن 	 

معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة.

املوافقة عىل مرشوع املوازنة والربنامج للدورة املالية 2011	2012م بصيغتها املعدلة وفق ما جاء يف الوثيقة املعروضة عىل املجلس املوقر 	 

مع األخذ باالعتبار أن يتم تقييم النتائج املنتظرة من كل مرشوع أو نشاط بعد إنجازه، وبيان مراحل التنفيذ وآليات  املتابعة ومؤرشات 

قياس اإلنجاز.

عرض مرشوع املوازنة والربنامج لعامي 2011	2012م عىل املؤمتر العام لالعتامد.	 
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املوافقة عىل أماكن عقد األنشطة املعروضة وعرض املوضوع عىل لجان املؤمتر العام يف دورته العرشين الستكامل تحديد أماكن عقد 	 

األنشطة ومن ثم االعتامد.

العاملي يف دورتها 	  الفلسطينية واملشاركة يف أعامل لجنة الرتاث  القدس وسائر األرايض  الثقايف يف  مواصلة العمل للحفاظ عىل الرتاث 

القامئة  من  »القدس«  موقع  إلسقاط  السعي  ومواصلة  فيها،  العربية  املواقف  وتنسيق  البحرين،  مبملكة  تعقد  التي  والثالثني  الخامسة 

التمهيدية اإلرسائيلية، ومنع إرسائيل من تسجيل مواقع ثقافية عىل األرايض العربية عىل أنها إرسائيلية.

للتحضري 	  اليونسكو  العرب يف  العاملي واملندوبني  الثقايف  الرتاث  العرب يف  الخرباء  التحضريية لكل من لجنة  مواصلة عقد االجتامعات 

للمشاركة العربية يف لجنة الرتاث العاملي.

أول 2011م( ويف 	  باريس )ترشين  اليونسكو يف  الذي عقد مبقر  العاملي  الرتاث  اتفاقية  األعضاء يف  الدول  اجتامع  املواقف يف  تنسيق 

االجتامعات التحضريية له، وبخاصة بشأن الرتشيح لعضوية لجنة الرتاث العاملي وضامن انتخاب أعضاء عرب فيها.

توجيه رسالة عاجلة إىل اليونسكو متابعة للبيان املوجه إليها الصادر عن الوزراء العرب املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف اجتامع دورتهم 	 

السابعة عرشة بالدوحة يف ترشين أول 2010م بشأن دعوتها إىل تنفيذ االتفاقيات الدولية املعنية بالحفاظ عىل الرتاث الثقايف يف األرايض 

املحتلة حفاظاً عىل الرتاث الثقايف اإلنساين اإلسالمي واملسيحي يف مدينة القدس املحتلة، ودعوتها إىل تنفيذ قرارات املجلس التنفيذي األخري 

لليونسكو الخاصة بالقدس واألرايض العربية املحتلة، وإىل تعيني الخرباء الدامئني يف القدس يف أرسع وقت ممكن.

دعوة الدول األعضاء إىل تقديم الدعم املايل ملرشوعات البنية التحتية يف القدس التي أقرها مؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية 	 

يف الوطن العريب.

دعوة املدير العام للعمل عىل تنظيم وتنسيق جهود املنظامت واالتحادات ومؤسسات املجتمع املدين العاملة يف مجال الثقافة إلعداد 	 

املوضوعات التي ستطرح عىل قمة الثقافة العربية.

املوافقة عىل مقرتح مملكة البحرين بشأن عرض التجارب واملرشوعات الريادية يف املجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية يف الدول العربية. 	 

أن يدرج ضمن الربنامج الزمني ألعامل املجلس التنفيذي، فرتة زمنية لعرض أية تجربة ريادية ترى أي دولة عضو عرضها عىل املجلس.

اململكة األردنية 	  املعنية يف  الجهات  للوئام بني األديان عىل أن تتقدم  إقامة أسبوع  الهاشمية بشأن  اململكة األردنية  الرتحيب مبقرتح 

الهاشمية مبذكرة تفصيلية حول املقرتح.

دعوة املنظمة للتنسيق مع منظمة اليونسكو ومنظمة اآليسيسكو وفريق عمل الحوار العريب األورويب للجان الوطنية لوضع آليات تنفيذ 	 

إقامة األسبوع يف ضوء املذكرة التفصيلية املقدمة من اململكة األردنية الهاشمية يف هذا الشأن.

ويذكر أن املجلس التنفيذي للمنظمة يتشكل من بني مندويب الدول األعضاء بحيث يختار عضواً من وفد كل دولة ومن اختصاصاته 

إعداد جدول أعامل املؤمتر العام ودراسة برنامج العمل باملنظمة وتقديرات امليزانية الالزمة له، ويكون مسؤوالً عن تنفيذ الربنامج الذي وافق 

عليه املؤمتر، ويتخذ جميع اإلجراءات الرضورية لضامن تنفيذ الربنامج تنفيذاً فعاالً ومعقوالً، ويجوز أن يقوم املجلس التنفيذي يف الفرتة 

بني الدورات العادية للمؤمتر العام بتقديم املشورة ملجلس جامعة الدول العربية، وذلك إذا كانت املوضوعات التي طلبت املشورة فيها قد 

عولجت بواسطة املؤمتر العام من حيث املبدأ أو حني يكون الحل متضمناً يف قرارات املؤمتر، ويجتمع املجلس التنفيذي يف دورته العادية 

مرتني عىل األقل كل عام، ويجوز أن يعقد دورة خاصة بدعوة من الرئيس نفسه أو بناء عىل طلب من ثلث أعضائه تبني فيه املوضوعات 

قطـــاع العالقات الخارجية والتعاون
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واألسباب.

املشاركة يف أعامل الدورة )31( للمجلس التنفيذي لـ »اآليسيسكو«

شارك عطوفة الدكتور سامي املجايل/ األمني العام للشؤون اإلدارية واملالية 	 ممثل األردن يف عضوية املجلس التنفيذي للمنظمة اإلسالمية 

للرتبية والعلوم والثقافة بأعامل الدورة )31( للمجلس التنفيذي للمنظمة التي عقدت يف الرباط خالل الفرتة من12	2010/7/14. حيث أكد 

عطوفته أن رسالة عامن جاءت مبفاهيم إنسانية عاملية لرتسخ مبادئ الحق والعدل والوسطية واالعتدال، وتدعو إىل احرتام العقائد واألديان، 

واألخوة اإلنسانية، وتقبل اآلخر، ونبذ العنف والتطرف واملغاالة، معيدة لإلسالم صورته السمحة املرشقة. وأن رسالة عامن التي جاءت بتوجيه 

مبارش من جاللة امللك عبد الله الثاين، متثل عماًل مميزاً انطلق من األردن، وهي رسالة خري تهدف إىل التعريف باإلسالم الذي جاء لسعادة 

اإلنسان والبرشية، مشرياً إىل أنه تم نرش مضامني الرسالة من خالل النشاطات املنهجية والالمنهجية التي تقدمها املؤسسة الرتبوية األردنية.

وناقشت اجتامعات الدورة  ثالثة تقارير عرضها مدير عام املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، حول النشاطات املنفذة خالل العام 

املايض، وحسابات اإلقفال وتقرير رشكة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة املراقبة املالية للسنة املالية 2009م، ومساهامت الدول األعضاء يف 

موازنة املنظمة ومعالجة الوضع املايل لسنة 2009م.

ويذكر أن املجلس التنفيذي لآليسيسكو يتشكل من ممثل لكل دولة من الدول الخمسني األعضاء، ويعقد املجلس دوراته مرة كل سنة.  

ومن اختصاصاته دراسة تقرير املدير العام عن سري برامج املنظمة ونشاطاتها واعتامده ورفعه إىل املؤمتر العام للمصادقة عليه، ودراسة 

التقرير املايل للمدير العام وحسابات اإلقفال وتقرير رشكة تدقيق الحسابات وتقرير لجنة املراقبة املالية وتقرير املدير العام عن مساهامت 

الدول األعضاء يف موازنة اآليسيسكو، واعتامدها ورفعها إىل املؤمتر العام للمصادقة عليها، ودراسة مشاريع خطط عمل وموازنة اآليسيسكو 

واعتامدها ورفعها إىل املؤمتر العام للمصادقة عليها، وإعداد مشاريع جداول أعامل اجتامعات املؤمتر العام، بناء عىل اقرتاح يقدمه املدير 

العام، وتعيني لجنة املراقبة املالية.

العام  للمؤمتر  بشأنها  اقرتاحات  وتقديم  لآليسيسكو  الداخلية  واإلدارية  املالية  اللوائح  دراسة  املجلس،  اختصاصات  تدخل ضمن  كام 

للمصادقة عليها، واتخاذ جميع التدابري الالزمة لتأمني قيام املدير العام بتنفيذ برامج اآليسيسكو تنفيذاً فعاالً، وتكليف عضو املجلس أو أكرث 

أو تكوين لجنة للقيام بدراسة موضوع معني.

 املشاركة يف اجتامعات الدورة الحادية والعرشين للمؤمتر اإلقليمي للجان الوطنية لليونسكو يف الدول العربية واملشاورة اإلقليمية 

للمديرة العامة مع اللجان الوطنية للدول العربية بشأن إعداد مرشوع الربنامج وامليزانية لعامي 2011-2012م 

افتتح املؤمتر أعامله يوم االثنني املوافق 2010/5/10م برعاية معايل وزير الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي/ 

وسوريا  وفلسطني  واألردن  والسودان  الجزائر  من  العربية  الدول  وفود  وبحضور  والعلوم  والثقافة  للرتبية  املغربية  الوطنية  اللجنة  رئيس 

واليمن والسعودية والبحرين وقطر واإلمارات العربية املتحدة ومرص ولبنان والكويت وتونس واملغرب وليبيا والعراق وموريتانيا وسلطنة 

عامن، إضافة إىل ممثلني عن ستة مكاتب لليونسكو وممثلني من مقر اليونسكو يف باريس ومراقبني من سلوفانيا ومنظمة األلكسو ومنظمة 

اآليسيسكو ومكتب الرتبية العريب لدول الخليج ومؤسسة الجابر ومركز اليونسكو يف كاتالونيا. وتم خالل حفل االفتتاح إلقاء كلمة من قبل 

السيدة أمني عام اللجنة الوطنية املغربية والدكتور مساعد مدير عام اليونسكو للعالقات الخارجية والتعاون واألمينة العامة للجنة الوطنية 

اإلماراتية/ رئيسة الدورة العرشين للمؤمتر واألستاذ أمني املجلس التنفيذي واملؤمتر العام للمنظمة العربية ومعايل مدير عام املنظمة اإلسالمية 
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والسيد مدير عام مكتب الرتبية العريب لدول الخليج ويف نهاية االحتفال ألقى الكاتب العام لوزارة الرتبية الوطنية املغربية كلمة معايل الوزير .    

وأكد جميع املتحدثني أهمية منظمة اليونسكو بكل توجهاتها وتصوراتها واسرتاتيجياتها ومسؤولية الدول األعضاء واليونسكو تجاه اللجان 

الوطنية والتأكيد عىل دعم اليونسكو لتعزيز قدرات اللجان الوطنية، وأهمية الحوار العريب األورويب كوسيلة لتعزيز الحوار بني الحضارات 

ومتت مناقشة املوضوعات اآلتية يف جلسات العمل:

متابعة توصيات الدورة العرشين ملؤمتر اللجان العربية لليونسكو.	 

الحوار العريب	 األورويب. 	 

دور اللجان الوطنية يف الربمجة املشرتكة لألمم املتحدة عىل صعيد الدول.	 

الرشاكة مع املجتمع املدين.	 

 	5/C 4 و/C تعزيز قدرات اللجان الوطنية والبحث يف تأثري وفعالية املؤمتر اإلقليمي القادم واجتامع املشاورة اإلقليمية بشان مرشوع 

املداخالت التي متت من ممثل األردن:	 

أهمية النظر إىل دور املكاتب اإلقليمية وربطه بدور اللجان الوطنية بنوع من التشبيك. 	 

أهمية بناء القدرات للجان الوطنية وعدم تحميل اليونسكو كل يشء وبذل جهود أكرب من السلطات الوطنية.	 

تجربة املدارس املنتسبة لليونسكو يف األردن يف مجال التعاون مع املدارس املنتسبة األملانية.	 

التي أصبحت ظاهرة 	  العنف  لظاهرة  املتحدة نظراً  للشباب يف عملية إصالح منظومة األمم  األولوية  الرتكيز عىل إعطاء  أهمية 

متكررة بني فئة الشباب.

إيجابية التوجه نحو الربمجة املشرتكة منعاً للتكرار واإلشارة إىل مرشوع املياه. 	 

رضورة تدريب القدرات يف اللجان الوطنية ال سيام يف صياغة املشاريع الخارجة عن امليزانية.	 

صعوبة استقدام الدعم من القطاع الخاص يف املنطقة العربية خاصة بالنسبة للجان الوطنية .	 

للسيد هانز دورفيل،   C36/5 تقديم عرض حول مسار تحضري املرشوع بتاريخ 2010/5/12م، تم  الذي عقد  املشاورة  وخالل اجتامع 

مساعد املدير العام للتخطيط االسرتاتيجي يف اليونسكو. وقد تركزت املداخالت حول النقاط اآلتية :

 	  .C36/5 آلية التعديل عىل الوثيقة

املطالبة بإرسال الوثيقة للجان الوطنية يف وقت كاف لتمكينها من تعميمها و دراستها. 	 

املطالبة يف هذا االجتامع بالرتكيز يف اإلجابة عىل األسئلة الخاصة باللجان الوطنية باعتبار أن األسئلة الخاصة بالقطاعات املختلفة تتطلب 	 

الرجوع إىل أولويات الجهات املعنية يف الدول.

الحاجة إىل تبسيط األسئلة الواردة يف استبانة املشاورة ليتم الحصول عىل أجوبة واضحة/ مالحظة ممثل األردن.	 

التأكيد عىل اهتامم اليونسكو بالوضع املايئ يف السودان عالوة عىل التعاون املستمر مع الخرباء املختصني يف هذا املجال منذ عام 2000م.	 

 ومن ثم وزع املشاركون حسب املكاتب اإلقليمية التي يتبعون لها بهدف إجراء  مشاورات املكاتب اإلقليمية ونتيجة للمشاورات التي 

متت بني مجموعات املكاتب اإلقليمية واللجان الوطنية نتج عنها مجموعة مالحظات وتوصيات.
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محور عضوية األردن في املجالس واللجان املتخصصة لليونسكو

رفعت اللجنة الوطنية األردنية ترشيح معايل وزير الرتبية والتعليم 	 رئيس اللجنة الوطنية األردنية لعضوية املجلس التنفيذي ملنظمة 

األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )اليونسكو( للفرتة من 2011	2015م. والتنسيق مع وزارة الخارجية لحشد الدعم الالزم بهذا الخصوص.

ومن الجدير بالذكر أن املجلس التنفيذي للمنظمة يتألف من 58 دولة منتخبة من الدول األعضاء ملدة أربع سنوات؛ عىل أن يتم تجديد 

نصف أعضائه كل سنتني، ويؤخذ يف الحسبان التوزيع الجغرايف للدول؛ ليعكس عاملية منظمة اليونسكو ويجتمع املجلس التنفيذي مرّتني يف 

السنة، وهو مسؤول عن التأكد من تنفيذ الربامج املعتمدة من املؤمتر العام، وكذلك عىل إعداد جدول أعامل املؤمتر العام، ويقدم املشورة 

التنفيذي  العلم بأن األردن فاز بعضوية املجلس  املتعلقة باملنظمة والسيام مرشوع ميزانية املنظمة. هذا مع  العام حول املسائل  للمدير 

لليونسكو خالل الدورات 101	110، 123	132،143	146، 148	152،163	172.

محور تعزيز العالقات بني اللجنة الوطنية و املنظمات الثالث واللجان 

الوطنية لليونسكو

املنح الدراسية املقدمة من اآليسسيكو

يف إطار خطة املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة الثالثية لألعوام 2010	2012م. رفعت اللجنة الوطنية األردنية ترشيح سبعة 

طالب حسب املؤهل املراد الحصول عليه بناًء عىل تنسيب لجنة الرتشيحات منهم )3 طالب بكالوريوس »أصيل وبديلني«، وطالب دبلوم، 

وطالب ماجستري وطالبان دكتوراه »أصيل وبديل«، ومن الجدير بالذكر أن اآليسيسكو تعلن سنوياً عن هذه املنح املخصصة للطالب املسلمني 

يف الدول األعضاء، وللجامعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء، وتعطى األولوية للطلبة املتفوقني املحتاجني ملتابعة دراستهم داخل بلدانهم 

أو خارجها. وهذه املنح الدراسية هي عبارة عن مساعدات مالية شهرية مقطوعة ال يرتتب عىل املنظمة بشأنها أية التزامات أخرى اتجاه 

الطالب، وتعطي منظمة اآليسيسكو األولوية يف إسناد املنح للدراسات العربية واإلسالمية، والتخصصات الرتبوية والعلمية التي تخدم مشاريع 

التنمية يف الدول األعضاء لدى الجامعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء، كام يراعى التوزيع الجغرايف العادل للدول املستفيدة. علاًم بأن عدد 

الطلبة األردنيني الذين استفادوا من هذه املنح حوايل )13( طالباً، وذلك منذ العام الدرايس 2001/2000م وحتى العام الدرايس 2010/2009م.

ورشة العمل الوطنية حول أيام األلكسو بعنوان »األردن واأللكسو: رشاكة متجددة«

نظمت اللجنة األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم »األلكسو« ورشة العمل الوطنية 

أنشطتها  الضوء عىل  بها وإلقاء  التعريف  العربية، بهدف  املنظمة  الحقيقية مع  للرشاكة  تأكيداً  األردن واأللكسو رشاكة متجددة  بعنوان: 

وبرامجها وإنجازاتها يف املجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية، وتوطيد التعاون القائم بينها وبني اللجنة الوطنية األردنية والوزارات والهيئات 

والدوائر الحكومية املعنية يف اململكة، وذلك يوم الخميس املوافق 2010/5/27م برعاية معايل وزير الرتبية والتعليم 	 رئيس اللجنة الوطنية 

األردنية وبحضور سعادة األستاذ عامر املرعشيل/ أمني املجلس التنفيذي واملؤمتر العام يف املنظمة العربية، ومعايل السيدة سلوى املرصي/ 

نائب رئيس الجمعية العمومية للجنة الوطنية، والدكتور صالح الخاليلة/ مدير إدارة التعليم العام يف وزارة الرتبية والتعليم مندوباً عن عطوفة 
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الدكتور أحمد عيارصة/ األمني العام للشؤون التعليمية والفنية، وسعادة الدكتور صقر عبد الرحيم/ رئيس املكتب التنفيذي للجنة الوطنية، 

واآلنسة توجان برمامت/ أمني رس اللجنة الوطنية األردنية، و)28( مشاركاً من أعضاء الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي للجنة الوطنية 

وممثيل املؤسسات األردنية املعنية مبجاالت عمل اللجنة الوطنية األردنية. 

التنفيذي للجنة الوطنية األردنية مندوباً عن راعي  وافتتحت الجلسة بكلمة ألقاها سعادة الدكتور صقر عبد الرحيم/ رئيس املكتب 

الحفل، أكد فيها أهمية تجديد الخطاب الثقايف العريب والحفاظ عىل الرتاث العريب واإلسالمي يف ظل تهديدات العوملة واالنفتاح الثقايف، مشيداً 

بدور املنظمة يف مواصلة أداء رسالتها القومية من أجل تطوير مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم يف الوطن العريب من خالل التصدي لجملة 

التحديات التي يواجهها الوطن العريب لتطوير النظم العربية باتجاه الجودة الشاملة. وأعرب عن أمله يف مواصلة التنسيق بني املؤمتر العام 

واملجلس التنفيذي للمنظمة وتقديم املساعدة يف مختلف املجاالت، والسيام عند وقوع األزمات والكوارث التي تتعرض لها الدول العربية، 

والتي تتطلب من املنظمة االستجابة لها بصورة عاجلة، يف إطار تدابري جامعة الدول العربية وصالحيات املنظمة. وأشار إىل رضورة تعزيز 

جهود »األلكسو« لتعبئة الرأي العام العاملي لوقف أعامل الحفريات واالعتداءات التي تتعرض لها مقدساتنا اإلسالمية يف فلسطني.

وألقى سعادة األستاذ عامر املرعشيل/ أمني املجلس التنفيذي واملؤمتر العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ممثل املنظمة 

العربية كلمة بني فيها أن تطوير التعاون بني اللجان الوطنية واملنظمة القائم عىل تكامل الجهود يف املجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية 

هو السبيل األقوم لكسب رهان التقدم، ومواجهة التحديات التي يواجهها وطننا العريب والتصدي ملحاولة التشويه لثقافتنا وتراثنا وهويتنا 

الحضارية، معترباً أن هذا الدور هو أمانة يجب عىل الجميع حملها يف إطار من التعاون والتكامل وصوالً إىل ما تسعى إليه الدول واملؤسسات 

العربية من عمل عريب مشرتك من خالل توثيق الصلة فيام بينها. وأعرب عن شكر وتقدير املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ممثلة 

مبديرها العام الدكتور محمد العزيز بن عاشور لألردن ملكاً وشعباً وحكومًة عىل دعمهم املوصول للمنظمة.

وقدمت خالل جلسة العمل أربع أوراق عمل هي:

ورقة العمل األوىل : قدمها الدكتور عامر املرعشيل/ أمني املجلس التنفيذي واملؤمتر العام يف املنظمة العربية عنوانها:  »املنظمة العربية 

للرتبية والثقافة والعلوم )األهداف واألنشطة واإلنجازات(«، تطرق فيها إىل التعريف العام باملنظمة وأهدافها، وهيئاتها األساسية، وهيكلها 

التنظيمي ومجاالت عملها، واملعاهد واملراكز الخارجية التابعة لها منوهاً إىل خطة العمل املستقبيل للمنظمة 2011	2016م وأن املنظمة 

تعمل حالياً عىل إعداد خطة عملها للسنوات الست املقبلة من خالل لجنة مشكلة من املجلس التنفيذي للمنظمة وسيتم تعميم هذه الخطة 

عىل الدول األعضاء عن طريق لجانها الوطنية بعد اعتامدها من املجلس التنفيذي، كام تطرق بالحديث عن التعاون العريب والدويل الذي 

ميّكن املنظمة من الحضور الفاعل يف الفضاءات العربية والدولية املتصلة مبجاالت اختصاصها، كام يتيح فرصة تجنب االزدواجية والتكرار يف 

الجهود التي تبذلها جهات مختلفة يف املنطقة العربية لتحقيق نفس األهداف وتنفيذ نفس األنشطة والوصول إىل نفس املستفيدين، وبني 

عالقة املنظمة باللجان الوطنية العربية للرتبية والثقافة والعلوم املبنية عىل التنسيق والتعاون والتكامل، ويف نهاية عرضه أشار إىل إنجازات 

املنظمة يف مجال املوسوعات والكتب املرجعية. 

ورقة عمل قدمها عطوفة الدكتور فواز جرادات/ عضو املجلس التنفيذي للمنظمة العربية السابق عن خطة العمل املستقبلية للمنظمة 

العلمي وفق سياسات تغطي  التخطيط  أهمية  املنظمة عىل  من  تأكيداً  تأيت  الخطة  أن هذه  إىل  والعلوم، مشرياً  والثقافة  للرتبية  العربية 

كافة مجاالت عملها لتحقيق أهدافها واالستجابة ملواجهة التحديات والتزاماً منها بأهمية مواكبة املستجدات الرتبوية والثقافية والعلمية 

والتكنولوجية لتحديث برامج عملها وخططها ومشاريعها. وأنها أخذت بعني االعتبار خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب )2009	2019م(، 

ورضورة إبراز دور الثقافة يف عملية التنمية الشاملة والتأكيد عىل أهمية الرتاث يف إبراز الهوية إىل جانب اللغة والدين والتاريخ بهدف إثرائه 

ومبا يضمن التواصل بني األجيال يف خضم التغريات التي يشهدها العامل يف زمن العوملة.

قطـــاع العالقات الخارجية والتعاون
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وبني خالل عرضه األقسام الرئيسية التي اشتملت عليها الخطة وهي رسالة املنظمة ومرجعيات إعدادها ومجاالتها الرتبوية والثقافية 

والعلمية والقضايا املشرتكة بني اإلدارات واملراكز الخارجية للمنظمة وعىل آليات تنفيذ الخطة ومتطلبات تنفيذها وخطوات التنفيذ وفق 

خطة زمنية ومؤرشات لقياس األداء والتقويم، ومن ثم استعرض كل جزء منها بالتفصيل.

عرض لخطة تطوير التعليم يف الوطن العريب لعطوفة الدكتور أحمد عيارصة/ األمني العام للشؤون العلمية، قدمها نيابة عنه الدكتور صالح 

الخاليلة/ مدير إدارة التعليم العام وأعدها فريق من وزارة الرتبية والتعليم، حيث أشار إىل أن اجتامع القمة العربية يف الخرطوم الذي عقد 

يف شهر آذار عام 2006م كان بداية للتفكري الرسمي العريب يف إعادة النظر يف التعليم والتعليم العايل يف الوطن العريب وأن الخطة تطرقت إىل 

محور يتعلق بالتعليم والتعلم يف القرن الحادي والعرشين ومحور النظام التعليمي العريب الجديد، مشرياً إىل التحديات التي تواجه النظام 

التعليمي العريب، ثم بني املرتكزات  التي تحدد فلسفة النظام التعليمي يف الوطن العريب يف القرن الحادي والعرشين وغاياتها عىل املستويني 

الوطني واإلقليمي، ويف نهاية العرض أشار إىل مجاالت التطوير ومستوياتها من حيث األهداف واالسرتاتيجيات والربامج والتحديات والرؤية 

املستقبلية. 

ورقة عمل حول »دور األلكسو يف املحافظة عىل الرتاث الثقايف يف القدس« أعدها الدكتور معاوية إبراهيم/ ممثل األردن يف لجنة الرتاث 

العاملي، وقدمها نيابة عنه األستاذ عبد السميع أبو ديه/ دائرة اآلثار العامة، عرض خاللها ملحة مصورة عن القدس القدمية وأسوارها، وبني 

أن من أهداف إنشاء املنظمة العربية إيالء الرتاث الثقايف العريب ما يستحق من اهتامم وتنسيق السياسات الثقافية العربية املعنية بالرتاث 

أهمية خاصة مبوقع  تويل  التي  العاملي  والطبيعي  الثقايف  الرتاث  العرب يف  الخرباء  لجنة  اجتامعات  بعقد  املنظمة  وأكد عىل دور  الثقايف، 

السادسة  الدورة  إىل  وثائقها  املنظمة ضمن  قدمتها  التي  للقدس  التحتية  البنية  مشاريع  جانب  إىل  وأسوارها«،  القدمية  املدينة  »القدس: 

عرشة التي عقدت بدمشق يف )نوفمرب 2008م(، واالجتامعات الثنائية مع سفراء الدول العربية األعضاء يف لجنة الرتاث العاملي التي تعقدها 

املنظمة، ثم أشار إىل األنشطة التي متت يف إطار االحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة العربية، واإلعداد للمشاركة يف لجنة الرتاث العاملي »القدس: 

املدينة القدمية وأسوارها« يف لجنة الرتاث العاملي ودور املنظمة بالتنسيق مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية واللجان الوطنية العربية 

بهذا الخصوص. ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل ما يأيت:

يف مجال املحافظة عىل الرتاث الثقايف ملدينة القدس الرشيف

دعوة املنظمة العربية لدراسة إمكانية إنشاء وحدة مستقلة تعنى مبوضوع القدس ألهمية متابعة ما يجري حولها يف ضوء األوضاع 	 

الراهنة.

دعوة املنظمة العربية لدراسة إمكانية دعوة الجامعات العربية لتدريس مساقات إجبارية خاصة بالقضية الفلسطينية مع الرتكيز عىل 	 

موضوع القدس وتوجيه الطلبة للقيام بأبحاث يف هذا املجال لتوضيح ما يتم تشويهه من حقائق من سلطات االحتالل اإلرسائييل.

دعوة املنظمة العربية إىل تقديم الدعم املايل ملركز ترميم املخطوطات يف القدس الذي يحتوي عىل 3000 مخطوطة.	 

دعوة املنظمة العربية للتنسيق مع دائرة األوقاف اإلسالمية التابعة لوزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية األردنية فيام يتعلق 	 

بتقديم الدعم الخاص باألماكن املقدسة يف القدس الرشيف لتسهيل وصول الدعم.

دعوة املنظمة العربية لالستمرار يف جهودها الرامية إىل التنسيق مع منظمة اليونسكو ومنظمة اآليسيسكو يف وقف الحفريات اإلرسائيلية 	 

يف القدس القدمية ومتابعة ملف القدس يف لجنة الرتاث العاملي.

دعوة املنظمة العربية لدراسة إمكانية إنتاج مسلسالت تركز عىل القضية الفلسطينية مثل مسلسل التغريبة الفلسطينية.	 

يف مجال تفعيل التعاون مع املنظمة العربية رضورة:	 

التنسيق من خالل اللجنة الوطنية يف جميع النشاطات التي تعقدها املنظمة يف اململكة األردنية الهاشمية.	 
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تعميم إسرتاتيجية عمل املنظمة عىل جميع املؤسسات.	 

عقد ورش عمل متخصصة يف مجاالت عمل املنظمة بحيث يتم إتاحة الفرصة للمشاركني يف إبداء الرأي يف خطط املنظمة وآلية عملها 	 

وبرامجها.

حث املؤسسات الوطنية عىل تقديم مشاريع يف ضوء مجاالت عمل املنظمة.	 

التأكيد عىل أهمية خطة تطوير التعليم يف الوطن العريب وااللتزام مبتطلبات املنظمة يف تعيني منسق وطني.	 

التأكيد عىل أهمية املرصد العريب للرتبية يف رصد مدى تقدم الرتبية والتعليم يف الدول العربية.	 

تقديم الشكر ملعايل مدير عام املنظمة العربية عىل دعمه املتواصل للجان الوطنية وجهوده املتميزة يف إدارة املنظمة والتأكيد عىل دور 	 

املنظمة يف استرشاق املستقبل. 

أهمية الرشاكة مع املؤسسات الوطنية املعنية يف مجاالت عمل اللجنة الوطنية األردنية ورضورة التنسيق فيام بينها.	 

زيارة عضوين من اللجنة الوطنية العراقية للرتبية والثقافة والعلوم للجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم

يف إطار تبادل الزيارات بني العاملني يف اللجان الوطنية العربية وبدعم من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم استقبلت اللجنة 

العراقية للرتبية والثقافة والعلوم بهدف تبادل املعلومات واكتساب  الوطنية  اللجنة  الوطنية األردنية وفداً مكوناً من عضوين من أعضاء 

الخربة وذلك يف الفرتة من 6/29	2010/7/1م، حيث تم ترتيب برنامج الزيارة لكل من اللجنة الوطنية األردنية للتعرف عىل هيكليتها ومهام 

مديرياتها وأقسامها وآلية العمل بها واالطالع عىل أبرز إنجازاتها، كام تضمن الربنامج زيارة مكتب اليونسكو/ عامن، حيث تم إعطاء الوفد 

ملحة عن آلية ومهام عمل األقسام التابعة للمكتب والربامج التي يتم العمل عليها حالياً بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، وتوضيح آلية 

الدعم الذي يتم تقدميه للمشاريع والورش التي يتم عقدها يف إطار برامج ومشاريع منظمة اليونسكو، وتم اإلجابة عن أسئلة الوفد فيام 

يتعلق بالربامج واملشاريع التي تدعمها اليونسكو. 

يقدمها  التي  والربامج  واملشاريع  املكتب  الوفد خاللها عىل طبيعة عمل  اطلع  العراق  اليونسكو/  زيارة ملكتب  ترتيب  تم  ذلك  وبعد 

واستكمل الوفد زيارته إلدارة التعليم العام، تم خاللها توضيح مهام املديريات واألقسام التابعة لإلدارة وأبرز املشاريع املطبقة حالياً، وتم 

الرتكيز عىل مشاريع التعليم غري النظامي التي تهتم بالطلبة العراقيني، وكذلك مرشوع اليونسكو للطلبة العراقيني املهددين بالخطر. وتم إبراز 

دور الوزارة وجهودها يف دمج الطلبة العراقيني يف النظام الرتبوي األردين دون تحيز أو متييز أسوة بزمالئهم األردنيني، كام قام الوفد بزيارة 

إلدارة التخطيط والبحث الرتبوي اطلع خاللها عىل آلية العمل بالخريطة املدرسية.  

اليونسكو »موقع  الزائرتني عىل مرشوع ممول من  الوطني، حيث تم اطالع  الربنامج كذلك زيارة مركز تكنولوجيا املعلومات  وتضمن 

إلكرتوين لكل أستاذ جامعي« والذي يهدف إلنشاء قاعدة بيانات باملدرسني والباحثني الجامعيني يف األردن تشمل حصادهم العلمي والبحثي 

لتعزيز املحتوى العريب عىل شبكة اإلنرتنت، وتم بنهاية الزيارة لقاء عطوفة مدير عام املركز الذي رحب بالوفد وعرب عن شكره للجنة الوطنية 

عىل تعاونها الدائم مع جميع املؤسسات الوطنية ملا فيه مصلحة األردن، وبعدها متت زيارة املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية، حيث 

عرض مهام املركز وطبيعة النشاطات التي يقوم بإنجازها، وعرض أيضاً عدة مشاريع نفذها وينفذها املركز بالتعاون مع اليونسكو كان من 

أبرزها مرشوع تتبع وتقييم مستويات القرائية الذي يهدف إىل جمع معلومات ذات نوعية عالية عن مستويات القرائية )القراءة والكتابة 

والحساب( بواسطة مسوح وطنية لدى األرس واستخدام البيانات لدعم ووضع السياسات لتلبية حاجات الدولة وتساعد يف تحسني قاعدة 

املعلومات عن األميَّة يف األردن لألفراد من الفئة العمرية )15	65( سنة، كام تم التطرق إىل مشاريع أخرى مثل االستعداد للتعلم ومشاريع 

يطبقها املركز بالتعاون مع العراق.

قطـــاع العالقات الخارجية والتعاون
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اتفاقية حامية الرتاث الثقايف اثناء النزاعات املسلحة

النزاعات املسلحة ملدرسة سالح املدفعية  أثناء  الثقايف  الرتاث  اتفاقية حامية  العامة إللقاء محارضة حول  التنسيق مع دائرة اآلثار  تم 

ومدرسة االستخبارات العسكرية بتاريخ 2010/5/30م، وذلك بناًء عىل طلب من هيئة األركان املشرتكة حيث يتضمن منهاج تدريب دورة 

ركن املدفعية رقم )15( ومنهاج تدريب دورة االستخبارات العسكرية املقدمة للضباط رقم )15( محارضة حول االتفاقية املذكورة أعاله.

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية حامية املمتلكات الثقافية يف حال وقوع نزاع مسلح، اعتمدت يف الهاي )هولندا( يف 14 مايو 1954م، 

وصادقت عليها اململكة األردنية الهاشمية بتاريخ 1957/10/2م، كام صادقت عىل الربوتوكول الثاين لالتفاقية بنفس التاريخ أما الربوتوكول 

الثاين لالتفاقية فقد تم إيداع وثائق التصديق عليه لدى اليونسكو بتاريخ 2009/5/5م، ويهدف الربوتوكول إىل تحسني حامية املمتلكات 

الثقافية يف حالة النزاع املسلح وإىل إقامة نظام معزز لحامية ممتلكات ثقافية معينة عىل وجه التحديد، ويؤكد أهمية األحكام املنصوص 

عليها يف اتفاقية حامية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح ويشدد عىل رضورة استكامل تلك األحكام بتدابري تستهدف تعزيز تنفيذها؛ 

ويهدف هذا الربوتوكول إىل تزويد الدول املتعاقدة يف إطار هذه االتفاقية بوسيلة متكنها من املشاركة بصورة أفضل يف حامية املمتلكات 

الثقافية يف حالة النزاع املسلح.

اتفاقية تعاون لتنفيذ مرشوع تطوير العلوم والتكنولوجيا وتحديث السياسات واإلسرتاتيجية املتعلقة بها يف األردن.

والتكنولوجيا  العلوم  تطوير  لتنفيذ مرشوع  تعاون  اتفاقية  والثقافة  والعلم  للرتبية  اليونسكو  ومنظمة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وقعت 

وتحديث السياسات واإلسرتاتيجية املتعلقة بها يف األردن. وتتضمن االتفاقية تنفيذ مرشوع تطوير العلوم والتكنولوجيا بدعم من الحكومة 

اليابانية من خالل منظمة اليونسكو واملساهمة يف بناء نظام شامل لتحقيق التنمية املستدامة وتأيت االتفاقية يف إطار تعزيز وتطوير قدرات 

املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا، وتطوير آلية للتحليل الشمويل والسياسات التحديثية واإلسرتاتيجيات الخاصة باملجلس األعىل. وتقدم 

منظمة اليونسكو خالل فرتة تنفيذ املرشوع )161( ألف دوالر متثل )13%(من تكاليف املرشوع والخدمات التي يحتاجها الخرباء وترتيبات 

التعاقد والتنفيذ واملتابعة.

ويف إطار هذه االتفاقية وتنفيذاً ملرشوع اليونسكو لتطوير العلوم والتكنولوجيا واإلبداع والسياسات اإلسرتاتيجية لألردن للسنوات 2012	

الرئيسية يف  الوطنية  الفاعلة  للجهات  العلوم والتكنولوجيا واإلبداع يف األردن  اليونسكو عامن ورشة عمل إحصاءات  2015م نظم مكتب 

العلوم والتكنولوجيا واإلبداع يف استعراض السياسات يف األردن لتاريخ 2010/10/15م ملدة ثالثة أيام بالتعاون مع معهد اليونسكو لإلحصاء 

يف مونرتيال كندا واملجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا بهدف بناء قدرات املشاركني يف تطوير سياسات العلوم والتكنولوجيا األردنية ومؤرشات 

العلوم والتكنولوجيا يف األردن. وحرض ورشة العمل )40( ممثاًل من مختلف املؤسسات العلمية والجامعات واملعاهد والوزارات يف األردن، 

وتم تزويدهم بأدوات ملموسة وأدوات إحصائية رئيسية، وكان الرتكيز يف اليوم األول لهذه الورشة هو إدخال سياسة ربط العلم باملؤرشات 

وتعريف البحث والتطوير واملفاهيم املرتبطة به، ويف اليوم الثاين ناقش الخرباء الدوليون البحوث وقياس التنمية يف البلدان النامية والبيانات 

املبتكرة، ويف اليوم األخري نوقشت البحوث والتطوير واملسح اإلبداعي والعمليات وجمع البيانات.

كام نظم مكتب اليونسكو يف عامن يف إطار املرشوع املذكور زيارة وفد برئاسة األمني العام للمجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا الدكتور 

خالد الرشيدة ورئيس مكتب اليونسكو يف عامن إىل العاصمة الرتكية أنقره بهدف زيارة املعاهد العلمية الكربى يف العاصمة الرتكية املسؤولة 

عن إعداد وتنفيذ السياسة واالسرتاتيجية العلمية والتكنولوجية للبلد. وقد شملت الزيارة عروضاً واسعة، وتم مناقشة وتبادل املعارف عن 

خربات البلدين وبشكل خاص حول مساهمة البحث والتطور يف املجاالت العلمية التي ميكن أن تؤدي إىل النمو االقتصادي يف البلدان املعنية 

ومساهامتها يف املنطقة. وكانت أنشطة التعاون الثنايئ أيضاً جزءاً من جدول أعامل الزيارة. وتضمنت الزيارة أيضاً زيارة إىل كلية التعليم يف 
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جامعة الرشق األوسط، إحدى الكليات يف البالد التي تهدف إىل تشكيل جيل جديد من املعلمني للمرحلتني االبتدائية والثانوية يف املجاالت 

العلمية، وقد تم أيضاً زيارة اللجنة الوطنية لليونسكو يف تركيا.

العقد الدويل لثقافة السالم والالعنف

يف إطار العقد الدويل لثقافة السالم ونبذ العنف ألطفال العامل )2002	2010م( الذي أقرته األمم املتحدة عام 2001م الداعي إىل تعزيز 

ثقافة السالم، والذي حصل حتى اآلن عىل أكرث من خمسة وسبعني مليون توقيع مؤيد يف جميع أرجاء العامل. دعت املنظمة الدول األعضاء 

إىل مواصلة االهتامم بأنشطتها الرامية إىل الرتويج لثقافة السالم والالعنف وتوسيع نطاقها، خالل العقد وعىل الصعيد الوطني واإلقليمي 

والدويل، وضامن تعزيز السالم والالعنف عىل جميع املستويات. وشجعت الدول األعضاء عىل توفري التعليم يف مدارسها الذي يتضمن دروساً 

املنظامت  ذلك  مبا يف  املدين،  املجتمع  السالم وتشجيع  ثقافة  وتعزيز  اإلنسان،  اإليجابية وحقوق  واملواطنة  والتسامح  املتبادل  التفاهم  يف 

غري الحكومية وعىل تعزيز جهودها للنهوض بأهداف العقد، وبناًء عىل طلب منظمة اليونسكو من الدول األعضاء تزويدها بتقارير حول 

الفعاليات املنفذة من املؤسسات الوطنية بهذا املجال، فقد قامت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم برفع التقارير الواردة من 

وزارة الخارجية، وإدارة املناهج والكتب املدرسية/ وزارة الرتبية والتعليم، ومجلس النواب واألعيان واملركز الوطني لحقوق اإلنسان، تضمنت 

اإلنجازات الوطنية يف مجال إشاعة ثقافة السالم من خالل التعليم واحرتام حقوق اإلنسان واملساواة بني الرجل واملرأة واملشاركة الدميقراطية 

والتفاهم والتسامح والتضامن، ومن الجدير بالذكر أن األردن كان من الدول الداعمة إلنجاح العقد الدويل من خالل تنفيذه لربامج ترجمة 

مفهوم ثقافة السالم  ضمن برامج وطنية منذ مطلع األلفية الثالثة، ومن أبرزها الربنامج التطبيقي حول ثقافة السالم الذي تم تنفيذه بالتعاون 

مع مؤسسة امللك الحسني والخطة الوطنية للرتبية عىل حقوق اإلنسان، وبرامج التوأمة مع مدارس أوروبية، وبرنامج دليل التوعية ضد العنف 

يف املدارس إضافة إىل الحملة الوطنية معاً نحو بيئة مدرسية آمنة التي أطلقت حديثاً بالتعاون مع اليونيسف. وتم إرشاك نحو مئة مدرسة 

حكومية وخاصة ضمن مرشوع املدارس املنتسبة لليونسكو يف برامج اهتمت بشكل خاص مبوضوع التسامح والعدالة. كام أن اهتامم األردن 

يف مجال السالم شمل املقيمني عىل أراضيه من حيث شمول مرشوعات عدة للطلبة العراقيني املوجودين عىل أرض اململكة، ويجري العمل 

حالياً عىل تنفيذ مرشوع جديد من اليونسكو موّجه للطلبة العراقيني يهتم بشكل مبارش مبجال حق اإلنسان يف التعليم.

محور تعزيز الرشاكات مع املؤسسات الرسمية ومؤسسات املجتمع املدين

الجمعية العمومية للجنة الوطنية

عقدت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم اجتامعها السنوي األول للجمعية بتاريخ 2010/3/3م برئاسة معايل وزير الرتبية 

والتعليم/ رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم وبحضور معايل األستاذ الدكتور وليد املعاين/ وزير التعليم العايل والبحث 

العلمي، ومعايل السيدة سلوى املرصي/ رئيس جمعية أصدقاء املدرسة	 نائب رئيس الجمعية العمومية، وعطوفة الدكتور فواز جرادات/ 

األمني العام للشؤون التعليمية والفنية سابقاً، وسعادة الدكتور صقر عبد الرحيم/ رئيس املكتب التنفيذي سابقاً، وسعادة املدير التنفيذي 

ملبادرة التعليم األردنية، والدكتور خالد التخاينة/ وزارة الخارجية، واآلنسة توجان برمامت/ أمني رس اللجنة الوطنية األردنية، وممثلني عن 

)22( وزارة ومؤسسة أعضاء يف الجمعية العمومية للجنة الوطنية، ولجنة التدقيق املايل، وأعضاء أمانة رس اللجنة الوطنية.

وأكد معاليه خالل الكلمة التي ألقاها يف االجتامع عىل أهمية الرتكيز بوجه خاص يف السنة القادمة والسنوات التي تليها عىل املوضوعات 

اآلتية:
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تعزيز التنسيق والرصد عىل الصعيد الوطني للتعليم للجميع من خالل مراقبة التقدم نحو تحقيق أهداف التعليم للجميع، وتعزيز 	 

التعاون بني جميع الرشكاء املعنيني وبناء الكفاءة املؤسسية الالزمة لتفعيل نظام جمع البيانات وتحليل املؤرشات، ومتابعة برنامج 

تقييم ورصد أنشطة تتبع القرائية )LAMP(، وتنمية القدرات الوطنية يف مجال محو األميَّة والتعليم غري النظامي.

تعزيز قدرات جميع األطراف املعنية يف مجال التعليم من أجل التنمية املستدامة، وإعداد املعلمني. 	 

الرتكيز عىل االستفادة من برامج منظمة اليونسكو يف تحسني نوعية التعليم الثانوي والتعليم التقني واملهني، وإقامة عالقات الرشاكة 	 

الحقيقية والفاعلة مع املساهمني يف العملية الرتبوية مبختلف فئاتهم.

التنسيق مع الجهات املعنية بشأن وضع نهج اسرتاتيجي متكامل للتخفيف من آثار تغري املناخ وتداعياته والتكيف معه، واالستفادة 	 

من الربنامج الدويل للعلوم األساسية والتعليم يف مجال املياه عىل كافة املستويات، وتشجيع الجامعات األردنية عىل املشاركة يف كرايس 

اليونسكو املعنية بالعلوم. واالستفادة من منظمة اليونسكو يف مجال إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بها. 

الجامعات، 	  يف  املساقات  ضمن  األخالقيات  هذه  وتدريس  الثانوي،  التعليم  مناهج  يف  البيولوجيا  أخالقيات  مفاهيم  إدماج  رضورة 

باإلضافة إىل متابعة تنفيذ خطة الرتبية عىل حقوق اإلنسان.

إعطاء املزيد من االهتامم للموروث الثقايف نظراً ألهميته ودوره يف حياة الشعوب من خالل التواصل بني املايض والحارض واملستقبل 	 

واالستمرار يف تعزيز بناء القدرات من أجل صون وحامية الرتاث الوطني املادي وغري املادي، ومتابعة العمل من أجل وضع إسرتاتيجية 

وطنية إلحياء الرتاث الوطني.

التأكيد عىل أهمية املحافظة عىل الرتاث الثقايف ملدينة القدس الرشيف وأسوارها املسجلة عىل قامئة الرتاث العاملي عام 1981م واملهدد 	 

بالخطر عام 1982م، ورضورة بذل املزيد من الجهود الوطنية إلدراج مواقع أردنية جديدة عىل قامئة الرتاث العاملي. 

العمل عىل تنفيذ توصيات مؤمتر القمة العاملي ملجتمع املعلومات واالستفادة من دعم اليونسكو واملنظامت العربية واإلسالمية يف بناء 	 

القدرات املؤسسية للصحفيني وتقديم مشاريع لالستفادة من الربنامج الدويل لتنمية االتصال )IPDC( والتوعية بالبوابات اإللكرتونية 

للموارد التعليمية املفتوحة.

التأكيد عىل رضورة االستفادة من املوارد التي تقدمها املنظامت خارج امليزانية يف كافة املجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية واالطالع 	 

عىل التجديدات الحاصلة فيها، واالستفادة من أفضل املامرسات والتجارب املتعلقة بها.

العمل عىل متابعة التزام األردن باالتفاقيات الدولية املصادق عليها يف املجاالت الرتبوية والعلمية والثقافية.	 

التأكيد عىل أهمية استمرار املؤسسات املمثلة يف الجمعية العمومية يف تقديم الدعم للجنة الوطنية األردنية ملا لها من أثر إيجايب يف 	 

املساهمة بتطوير عملها.

أن ينعكس عمل اللجنة الوطنية مبجاالتها املختلفة عىل الطالب واملعلم واملدرسة.	 

وخالل االجتامع تم تكريم معايل األستاذ الدكتور وليد املعاين/ وزير التعليم العايل والبحث العلمي، لجهوده املميزة ولدوره الكبري يف 

االرتقاء بعمل اللجنة الوطنية، من خالل مشاركته يف املؤمتر العام ملنظمة اليونسكو يف دورته الخامسة والثالثني يف ترشين األول من العام 

2009م، ومعايل الدكتور تيسري النعيمي لجهوده يف النهوض بعمل اللجنة الوطنية يف الفرتة التي ترأس فيها اللجنة الوطنية، وتسلمت اآلنسة 

توجان برمامت درع التكريم نيابة عن معاليه لوجوده خارج البالد، كام تم تكريم الدكتور خالد التخاينة/ عضو الجمعية العمومية واملكتب 

التنفيذي منذ العام 1994م، إضافة إىل تكريم مبادرة التعليم األردنية التي فازت بجائزة اليونسكو	 امللك حمد بن عيىس آل خليفة الستخدام 

تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف مجال التعليم لعام 2009م.
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وبعد ذلك تم عرض فيلم أنتجه مكتب اليونسكو يف عامن، والذي عرض خالل الدورة الخامسة والثالثني للمؤمتر العام ملنظمة اليونسكو 

يف ترشين لعام 2009م ويحيك إحدى قصص الروائع األردنية، فيوثق فضاًء ثقافياً لبدو البرتا ووادي رم عىل نحو يظهر متايز الرتاث الوطني 

وأصالته. وناقش أعضاء الجمعية العمومية التقرير السنوي والتقرير املايل للجنة الوطنية لعام 2009م والخطة السنوية لعام 2010م وتم 

أقرارها. وفيام ييل أهم االقرتاحات والتوصيات التي أبداها أعضاء الجمعية العمومية يف االجتامع:

إيجاد نظام للمتابعة والتقييم ملؤرشات أداء ومخرجات ونتائج.	 

رضورة تفعيل اللجان الوطنية املتخصصة مثل لجنة )MAB( من املؤسسات التي ترأسها، ورضورة وجود نظام لكل منها، والتشبيك 	 

بني هذه اللجان لالستفادة من التجارب ألهميتها عىل الصعيد الوطني.

االهتامم مبوضوع إدارة النفايات الصلبة يف إطار االهتامم مبوضوع التنوع الحيوي وموضوع البيئة.	 

استعداد الجمعية امللكية لحامية الطبيعة للتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية يف تنفيذ فعاليات يف إطار االحتفال بالسنة الدولية 	 

للتنوع الحيوي بعد تزويدها بآلية للتعاون املطلوبة من أمانة الرس بهذا الخصوص.

اقرتاح تشكيل لجنة فنية للمساندة فيام يتعلق بدراسة الرتشيح للجوائز واملنح إلبرازها بالشكل املقبول ومطابقتها للمعايري املطلوبة 	 

وإمكانية االستعانة بأعضاء الجمعية العمومية أو مختص بهذا املجال.

اللجنة 	  أو يف إطار مطبوعات  املدارس  النسخة اإللكرتونية عىل  الدولية من خالل توزيع  التوعية بكتاب األردن واإلعالنات  إمكانية 

الوطنية األردنية.

أن يتم وضع معايري الختيار أعضاء اللجان الوطنية التي يتم تشكيلها.	 

اقرتاح زيادة املشاركات عىل مستوى املحافظات. 	 

رضورة تحديث املوقع اإللكرتوين للجنة الوطنية األردنية.	 

اقرتاح ترتيب زيارة ألعضاء الجمعية العمومية ملكتب اليونسكو يف عامن الستعراض مشاريعه املقدمة لألردن وبيان مدى استفادة 	 

األردن من هذه املشاريع.

معايل  برئاسة  2010/12/16م  بتاريخ  للجمعية  الثاين  السنوي  اجتامعها  والعلوم  والثقافة  للرتبية  األردنية  الوطنية  اللجنة  عقدت  كام 

وزير الرتبية والتعليم 	 رئيس اللجنة الوطنية حيث استهل معاليه كلمته بالرتحيب مبدير مكتب اليونسكو يف عامن، وطلب منها نقل شكره 

ملدير عام منظمة اليونسكو عىل جهودها ودعمها املتواصل وخاصة فيام يتعلق باملحافظة عىل الرتاث الثقايف ملدينة القدس الرشيف، كام 

رحب بأعضاء الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي، وأصحاب املعايل والعطوفة والسعادة املكرمني وشكرهم عىل جهودهم التي بذلوها 

خالل عضويتهم السابقة مام كان له أكرب األثر يف تطوير عمل اللجنة الوطنية ودعمها وتفعيل الدور األردين يف املحافل الدولية واالستفادة 

بصورة أفضل من املشاريع املقدمة من املنظامت ذات العالقة. مؤكداً أن املؤسسة الرتبوية عازمة من خالل خططها وبرامجها املستقبلية 

عىل إنجاز قفزات نوعية حقيقية تضع األردن يف مصاف الدول املتقدمة علمياً وتكنولوجيا، ومشيداً بالدور الذي تقوم به الجمعية العمومية 

يف دراسة خطة اللجنة الوطنية، ودور املكتب التنفيذي يف رسم السياسات واالسرتاتيجيات الخاصة باللجنة، مبيناً أهمية تضافر الجهود يف 

تحقيق األهداف وتعزيز املشاركة يف النشاطات واملشاريع التي تنفذها اللجنة الوطنية، ويف وضع األردن عىل خريطة رسم السياسات الدولية 

واإلقليمية يف املجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية. مؤكداً دعمه لجميع املشاريع التي يتم تبنيها أو اقرتاحها من كافة املؤسسات املمثلة 

االتصال  السياسات يف مجال  املادي، ووضع  املادي وغري  الرتاث  املحافظة عىل  العمومية وخاصة يف مجال  التنفيذي والجمعية  املكتب  يف 

وتكنولوجيا املعلومات وأخالقيات البيولوجيا ودعم خطة التطوير الرتبوي من أجل اقتصاد املعرفة.
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ومن جهة أخرى أشاد معاليه بإنجازات اللجنة الوطنية األردنية خالل عام 2010م والتي من أبرزها دعم خطة التعليم للجميع، وإنجاز 

املرحلة األوىل من مرشوع تطبيق اتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي )ميدلر(، والتوعية بالسنة الدولية للتقارب بني الثقافات والسنة الدولية 

للتنوع البيولوجي باإلضافة إىل ما تم إحرازه يف مجال تدريب املعلمني وسياسة الوزارة يف مجال التعليم املهني والدعم الذي ُقدم للطلبة 

العراقيني واألقل حظاً يف اململكة باإلضافة إىل عدد من مناطق عامن والزرقاء واإلنجاز الذي تم يف مجال مرشوع تقييم وتتبع املستويات 

القرائية ومتابعة ملف الرتاث الثقايف ملدينة القدس الرشيف.

وكرّم معاليه خالل االجتامع نخبة من الشخصيات التي ساهمت يف دعم وتطوير أعامل اللجنة الوطنية وذلك وفق األسس املعمول بها 

يف اللجنة الوطنية وهم:

معايل د. إبراهيم بدران/ رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم خالل العامني 2009	2010م.	 

عطوفة د. فواز جرادات/ عضو املجلس التنفيذي للمنظمة العربية لألعوام 2008	2010م كان خاللها عضواً يف الجمعية العمومية 	 

للجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم.

عطوفة د. فواز الخريشة/ ممثل دائرة اآلثار العامة يف عضوية الجمعية العمومية للجنة الوطنية لألعوام 1999	 2010م	 

سعادة النائب د. طالل العكشة/ ممثل الجامعة الهاشمية يف عضوية الجمعية العمومية خالل األعوام 2001	2010م.	 

الدكتور صقر عبد الرحيم/ ممثل الجمعية العلمية امللكية يف املكتب التنفيذي اعتباراً من عام 1993م وترأس خاللها املكتب التنفيذي 	 

خالل األعوام 1999	2010م.

اآلنسة عالية الحنبيل/ ممثلة إدارة االتصال واإلعالم يف عضوية املكتب التنفيذي والجمعية العمومية خالل األعوام 1995	 2010م.	 

د. ابتسام محاسنة/ ممثلة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف عضوية املكتب التنفيذي والجمعية العمومية خالل األعوام 2008		 

2010م.

د. زيد عضيبات/ جامعة البلقاء التطبيقية، فاز بجائزة اآليسيسكو للعلوم والتكنولوجيا لعام 2010م، تقديراً لجهوده وإسهاماته البارزة 	 

يف البحث العلمي يف مجال الرياضيات.

ومن جهة أخرى قدمت السيدة آنا باوليني/ مديرة مكتب اليونسكو يف عامن خالل كلمتها نبذة عن مكتب اليونسكو يف عامن من حيث 

إنشائه وآلية عمله ضمن خطة الهيئات واملنظامت التابعة لألمم املتحدة يف سياق خطة خاصة يف اليونسكو تراعي األولويات لعمل الحكومة 

يف مجال الرتبية والثقافة والعلوم واالتصاالت، كام أشارت إىل أن األردن حقق معدالت عالية يف مجال تحقيق أهداف األلفية اإلمنائية وحددت 

أولويات عمل اليونسكو يف األردن يف مجال التعليم للجميع والقضاء عىل األميَّة يف عام 2015م ودعم الربامج التنموية باملحافظة عىل املياه 

والبيئة وحامية الرتاث. ومن جهة أخرى أشارت إىل أهم التحديات التي تواجه عمل مكتب اليونسكو يف عامن، ومن أبرزها التغيري املستمر 

والرسيع يف تشكيل الحكومة األردنية، وقلة عدد املوظفني عىل الكادر األردين يف املكتب. ثم قدم املختصون يف مكتب اليونسكو يف عامن عرضاً 

حول املشاريع والربامج التي نفذوها خالل عام 2010م، واملشاريع والربامج املخطط تنفيذها خالل عام 2011م يف مجاالت الرتبية والعلوم 

والثقافة واالتصاالت، ومن أبرزها برنامج محو األميَّة للكبار والتعليم غري النظامي، وبرنامج تنمية مهارات املعلمني، ومرشوع شبكة املدارس 

املنتسبة لليونسكو، وبرنامج تعزيز قطاع املتاحف يف األردن، وجائزة االمتياز للحرف املهنية يف األردن، ومرشوع تقييم شامل للسيق يف البرتا، 

ومرشوع تعزيز جودة اإلعالم يف األردن، وأرشفة وترقيم الرتاث املريئ واملسموع يف األردن.

ومن أبرز املالحظات التي وردت من أعضاء الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي خالل االجتامع ما يأيت:

أن يقوم مكتب اليونسكو يف عامن بالتنسيق مع بقية املكاتب اإلقليمية التابعة ملنظمة اليونسكو للمساهمة يف ترويج كتاب األردن 	 



57

األيام العاملية الذي تم إصدارة بدعم من منظمة اليونسكو.

أن يقوم مكتب اليونسكو بتخصيص نشاط يسمى »نشاط العام« يتم الرتكيز عليه خالل السنة.	 

املكتب التنفيذي واللجان املنبثقة عنه 

عقد املكتب التنفيذي أربعة اجتامعات خالل عام 2010م بتاريخ 1/28 و4/6 و6/7 و 10/14، تم خاللها ما ييل:

مناقشة التقرير السنوي والتقرير املايل للجنة الوطنية لعام 2009م.	 

مناقشة مقرتح مقدم من أمانة الرس حول إقامة نشاط يتعلق بربنامج أيام األلكسو واللجان الوطنية العربية	 

دراسة املكافأة املالية املستحقة ألعضاء لجنة تدقيق حسابات اللجنة الوطنية األردنية لعام 2009م.	 

دراسة اقرتاح إعادة تشكيل لجنة تدقيق حسابات اللجنة الوطنية لعام 2010م.	 

مناقشة موضوع دعم املنظمة العربية لرشاء جهاز تصميم للجنة الوطنية.	 

مناقشة ما نفذ من مرشوع االتحاد األورويب/ املرحلة األوىل املتعلق بتطبيق اتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي )ميدلر(.	 

عرض حول ملف القدس.	 

ترشيح رئيس لجنة الرتشيحات.	 

عرض حول الرتاث الثقايف غري املادي وسبل املحافظة عليه.	 

عرض حول الرتاث الحي لحوض البحر األبيض املتوسط.	 

عرض حول البنود التي درستها لجنة الرتشيحات خالل العام 2010م وحتى تاريخه.	 

عرض حول البنود التي درستها لجنة الربامج وامليزانية واملشاريع خالل العام 2010م وحتى تاريخه	 

عرض حول البنود التي درستها لجنة املطبوعات واإلعالم خالل العام 2010م وحتى تاريخه.	 

عرض مقرتح لالحتفال بذكرى أو مناسبة أو شخصية ذات أهمية عاملية أو أحداث تاريخية محلية أو عاملية تحتفل بها منظمة اليونسكو 	 

لألعوام 2012	2013م.

اللجان املنبثقة عن املكتب التنفيذي  

لجنة الرتشيحات: 

عقدت اللجنة )3( اجتامعات خالل عام2010م، بتاريخ 6/15، و 7/18، و9/23، تم خاللها ما يأيت:

انتخاب نائب لرئيس لجنة الرتشيحات.	 

تعديل أسس الرتشيح للوظائف الشاغرة لدى املنظامت الثالث.	 

عرض للجوائز واملنح التي تعلن عنها املنظامت ذات العالقة لالتفاق عىل آلية الرتشيح لها.	 

لجنة 	  عىل  وعرضها  يشغلونها  التي  وظائفهم  مع  الثالث  الدولية  املنظامت  يف  حالياً  العاملني  األردنيني  املوظفني  بأسامء  قامئة  إعداد 

الرتشيحات.

دراسة تقديم مقرتح إلنشاء جائزة من األردن عىل مستوى دويل أو عىل مستوى وطني ويف إطار مجاالت عمل اللجنة الوطنية.	 

دراسة الرتشيح للوظائف الشاغرة يف منظمة اليونسكو وعددها )17( وظيفة. 	 
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عرض منح منظمة اآليسيسكو يف إطار خطتها لألعوام 2010	2012م.	 

دراسة مقرتح توزيع عالمات املقابلة الشخصية يف إطار أسس الرتشيح للوظائف الشاغرة للمنظامت الثالث.	 

لجنة املطبوعات واإلعالم : 

عقدت اللجنة ثالثة اجتامعات خالل عام 2010م بتاريخ 1/18، و9/1،و 2010/9/12م تم خاللها ما يأيت:

تقييم العدد )20( من نرشة أنباء.	 

اعتامد محتويات العدد )21( من نرشة أنباء.	 

اعتامد املواصفات الفنية للعدد )21( من نرشة أنباء.	 

مناقشة مقرتح إعداد كتيب مبناسبة مرور ستني عاماً عىل انضامم األردن ملنظمة اليونسكو واعتامد املواصفات الفنية لطباعته.	 

لجنة الربامج وامليزانية واملشاريع :

عقدت اللجنة اجتامعاً واحداً خالل عام 2010م بتاريخ 2010/6/7م تم خالله ما يأيت:

دراسة اإلجابة عن االستبانة بشأن مرشوع الربنامج وامليزانية لعامي2012 – 2013م.	 

عرض مقرتحات اليونسكو حول الوثيقة التي ستصدر عن االجتامع رفيع املستوى للجمعية العمومية لألمم املتحدة بخصوص أهداف 	 

التنمية األلفية خالل شهر أيلول/ 2010م.
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املالحــــق
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ملحق رقم )1(

 أ- املشاريع األردنية املمولة من اليونسكو يف إطار برنامج املساهمة للعامني 2010/2009م

الرقم
اسم املرشوع

Title of the project

املؤسسة املقدمة للمرشوع

The Beneficiary Institution

قيمة الدعم من 

اليونسكو

Amount

approved US $ 

1

التوعية وبناء القدرات يف مجال إدارة مخاطر التغري املناخي عىل 

موارد املياه يف شامل األردن

 Capacity building of  Northern Jordan Communities on

 Water Resources Vulnerability and Adaptation to climate

change

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 Jordan University of Science &

 Technology

20.000 $

2

الكشف عن املهارات التي يتقنها/ ال يتقنها طلبة املرحلة األساسية 

 PISA العليا يف األردن يف ضوء نتائج الدراسة الدولية لتقييم الطلبة

2009م

 Detection of the Mastered / Not Mastered Skills by

 the Students in Upper Basic Cycle in Jordan in light of

 the Results of the Program for International Student

Assessment )PISA( 2009

املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية

 National Centre for Human

Recourses Development

 20.000 $

3

دليل التعامل مع االحتياجات الخاصة للفتيات املحتجزات يف ضوء 

املعايري الدولية لحقوق اإلنسان

 Rights of Girls under the Custody of Government:

Operational Manual

 Ministry of Social Development Centres for Juveniles

Delinquents and Orphans

وزارة التنمية االجتامعية 

Ministry of Social Development
26.000 $

4
محو األميَّة وتعزيز القدرات للنساء يف املناطق الريفية

 .Illiteracy Eradication and Women Empowerment

جمعية التمكني للنساء الجامعيات

 Empowerment of University Women

in Jordan

 25.000 $

5
ورشة العمل العربية الخامسة لإلنتاج األنظف 

The 5th Arab Cleaner Production Workshop

الجمعية العلميــــــــة امللكية

The Royal Scientific Society
38.000 $
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ملحق رقم )1(

 ب- املشاريع األردنية املمولة من اليونسكو يف إطار الربنامج العادي للعامني 2010/2009م

الرقم
اسم املرشوع

Title of the project

املؤسسة املقدمة للمرشوع

The Beneficiary Institution

قيمة الدعم من 

اليونسكو

Amount

approved US $ 

6

مرشوع التوعية باتفاقية صون حامية الرتاث الثقايف

Raising awareness and the understanding of the concept 

of intangible cultural heritiage, and strengthening national 

capacities for implementing the 2003 convention.

اللجنة الوطنية األردنية للرتبية 

والثقافة والعلوم

Jordan NATCOM

 3.300 $

7

ورشة العمل الخاصة باحتياجات سوق العمل من املهارات

ورشة العمل الخاصة بالدراسات التتبعية للخريجني

Labour Market Skill Assessment Workshop

وزارة الرتبية والتعليم – إدارة التعليم 

املهني واللجنة الوطنية األردنية 

للرتبية والثقافة والعلوم

Ministry of Education

 5.600 $

8

رسم خريطة قدرات مؤسسات التدريب العربية وتقييمها فيام يخص 

التخطيط الرتبوي واإلدارة الرتبوية

Tracer Studies of Vocational Education Graduates Workshop

وزارة الرتبية والتعليم – إدارة 

التخطيط الرتبوي

Ministry of Education

500 $

ملحق رقم )2( : الفعاليات املمولة من اليونسكو لعام 2010

الجهة املنفذةاسم املرشوعالرقم

وزارة الرتبية والتعليم	 إدارة املناهج والكتب املدرسيةدراسة تطوير مناهج تعليم الكبار1

وزارة الرتبية والتعليم	 إدارة التدريب والتأهيل الرتبويتدريب املعلمني أثناء الخدمة2

مرشوع تعزيز أخالقيات البيولوجيا ) اإلعالنات(3
 وزارة الرتبية والتعليم	 اللجنة الوطنية األردنية

لجنة أخالقيات البيولوجيا

وزارة الرتبية والتعليم	 إدارة املناهج والكتب املدرسيةمرشوع دمج مفاهيم أخالقيات البيولوجيا يف املناهج4

5
االحتفال باليوم العاملي ملحو األميَّة لعام 2009م واألنشطة 

املصاحبة له

 وزارة الرتبية والتعليم 	 إدارة التعليم العام 

إدارة املناهج والكتب املدرسية

6
مرشوع تطبيق اتفاقية صون الرتاث غري املادي 

 MEDLIHER
الصندوق األردين الهاشمي

ورشة عمل دمج الرتاث الوطني األردين يف املناهج7
وزارة الرتبية والتعليم 	 إدارة املناهج والكتب املدرسية	 اللجنة 

الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم

8
االحتفال بأسبوع التعليم للجميع الطاولة املستديرة + 

االحتفال مبحو األميَّة / أم عياش
وزارة الرتبية والتعليم 	 اللجنة الوطنية األردنية

9
ورشة عمل التعزيز الثقايف بني املعلمني يف املدارس األردنية 

والدمناركية
اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم
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ملحق رقم )3( : الفعاليات املمولة من املنظمة اإلسالمية اآليسيسكو

الجهة املنفذةاسم املرشوعالرقم

الدورة الوطنية التكوينية لفائدة األطر العاملة يف مجال محو األميَّة1
وزارة الرتبية والتعليم – إدارة التعليم العام واللجنة 

الوطنية األردنية

ورشة عمل األطر العراقية للتعليم املهني والتقني2
وزارة الرتبية والتعليم – اللجنة الوطنية األردنية للرتبية 

والثقافة والعلوم

ملحق رقم )4( : الفعاليات املمولة من املنظمة العربية األلكسو

الجهة املنفذةاسم املرشوعالرقم

وزارة الرتبية والتعليم – اللجنة الوطنية األردنيةورشة عمل أيام األلكسو1

املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجياتطوير السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا2

3MAC وزارة الرتبية والتعليم – اللجنة الوطنية األردنيةرشاء جهاز تصميم

كلية العلوم الرتبوية/ األونروامكافأة أساتذة كلية العلوم الرتبوية/ األونروا4

وزارة الرتبية والتعليم – اللجنة الوطنية األردنيةتدريب متدربني من اللجنة الوطنية العراقية5

وزارة الرتبية والتعليم – اللجنة الوطنية األردنيةورشة عمل تدريبية لتدريب معلمي التاريخ يف املرحلة الثانوية6

وزارة الرتبية والتعليم – اللجنة الوطنية األردنيةتعبئة استامرة مجتمع املعلومات للدول العربية7

جمعية رعاية األطفال املعاقنيامللتقى الدويل لألطفال املعاقني8

املرسح الحرمهرجان مرسح الطفل املرسح الحر9



64

ملحق رقم )5( الفعاليات واألنشطة التي متت املشاركة بها مع املنظامت الثالث خالل عام 2010م

الفعاليات الخارجية 
)مؤمترات وندوات واجتامعات ومهرجانات وورش عمل وحلقات دراسية ومنتديات وملتقيات ودورات تدريبية( التي متت املشاركة فيها

املنظمة
مؤمتر عام واجتامعات أمناء 

وأعضاء لجان وطنية
مجال الثقافةمجال الرتبية

مجال العلوم االجتامعية 

والطبيعية
مجال االتصال

الدورة الحادية والعرشون للمؤمتر اليونسكو

اإلقليمي للجان الوطنية لليونسكو يف 

الدول العربية واملشاورة اإلقليمية للمديرة 

العامة واللجان الوطنية العربية بشأن 

إعداد مرشوع الربنامج وامليزانية للعامني 

2012	 2013 )الوثيقة 36م/5(

املؤمتر الدويل للرعاية والرتبية 

يف مرحلة الطفولة املبكرة

عقد االجتامع التشاوري 

الثالث حول مرشوع 

تعليم الرتاث الثقايف 

للمدارس املنتسبة لدى 

اليونسكو

مؤمتر الشباب حول املستقبل   

للمدارس املنتسبة لدى 

اليونسكو 

اجتامع األطراف 

املتعلقة بإحصائيات 

تكنولوجيا 

املعلومات واالتصال

املؤمتر العريب اإلقليمي حول 

تربية ورعاية الطفولة املبكرة

الدورة الثانية لالجتامع 

الختامي للتقارير 

الدورية يف الدول 

العربية 

االجتامع السادس للشبكة 

العربية لربنامج اإلنسان 

واملحيط الحيوي ودورة تدريبية 

حول تنفيذ خطة عمل مدير 

ملحميات املحيط الحيوي

الدورة )27( 

للمجلس الدويل 

الحكومي لربنامج 

تطوير االتصال 

)IPDC(

اجتامع الخرباء حول »تطوير 

أدلة وأدوات لتعزيز 

املامرسات الدمجية يف التعليم 

الشمويل

املؤمتر اإلقليمي لتحريك 

املجتمع املدين نحو 

أنشطة الرتاث الثقايف

اجتامع املنسقني الوطنيني 

ملرشوع جنوب رشق البحر 

املتوسط للعلوم البيئية

اجتامع الخرباء بشأن رصد 

وتقييم سياسات وخطط محو 

األميَّة والتعليم غري النظامي

اجتامع الجمعية 

العمومية للدول 

املصادقة عىل اتفاقية 

الرتاث غري املادي

ورشة حول هندسة الزالزل 

والهزات األرضية يف منطقة 

البحر املتوسط

اجتامع الخرباء حول تقييم 

التحصيل التعليمية

الدورة الرابعة عرشة 

العادية للجان الحكومية 

لحقوق التأليف

الدورة 22 ملجلس التنسيق 

الدويل لربنامج اإلنسان واملحيط 

الحيوي

الدورة 34 الجتامعات 

لجنة الرتاث العاملي

الدورة )19( للمجلس الدويل 

الحكومي للربنامج الهيدرولوجي 

IHP الدويل

الدورة السادسة عرشة 

للجنة الدولية الحكومية 

لتعزيز إعادة املمتلكات 

الثقافية إىل بلدانها 

األصلية

الندوة اإلقليمية حول أخالقيات 

العلوم والتكنولوجيا

ورشة عمل حول أدبيات 

تسجيل املواقع األثرية 

عىل الئحة الرتاث 

العاملي

الجلسة االستشارية 

للجنة الرتاث العاملي

الورشة التدريبية 

بعنوان »املجتمع ورسم 

الخرائط الثقافية«
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الفعاليات الخارجية 
)مؤمترات وندوات واجتامعات ومهرجانات وورش عمل وحلقات دراسية ومنتديات وملتقيات ودورات تدريبية( التي متت املشاركة فيها

املنظمة
مؤمتر عام واجتامعات أمناء 

وأعضاء لجان وطنية
مجال الثقافةمجال الرتبية

مجال العلوم االجتامعية 

والطبيعية
مجال االتصال

اجتامعات الدورة )31( للمجلس التنفيذي اآليسيسكو

للمنظمة اإلسالمية

اجتامع الخرباء اإلقليمي حول 

إسرتاتجية تطوير التعليم 

العايل

الربنامج الدويل لتحالف 

الحضارات

املؤمتر الدويل حول استخدام 

الوسائل التقنية الحديثة يف 

تنمية املعرفة العلمية يف العامل 

اإلسالمي

ورشة العمل اإلقليمية حول 

تجديد وتنويع برامج التعليم 

والتعلم وتأهيل املعلم

اجتامع خرباء إقليمي 

حول تنمية الصناعات 

التقليدية

ورشة حول تطوير السياسات 

الرتبوية من أجل إدماج 

األطفال املعوقني ) التوعية 

مبنهجيات الرتبية املدمجة(

اجتامع لجنة خرباء  

اآليسيسكو االثاريني 

حول القدس

االجتامع الفني للخرباء حول 

تصنيف جامعات العامل 

اإلسالمي

الورشة التدريبية شبه 

اإلقليمية يف مجال استخدام 

املعلوماتية ملحو األميَّة 

اجتامع الخرباء شبه اإلقليمي 

حول سبل تعزيز قيم السلم 

والتفاهم بني الثقافات 

من خالل املناهج والكتب 

املدرسية واملواد الرتبوية

اجتامع الخرباء اإلقليمي حول 

االسرتاتيجيات الناجعة من 

أجل حشد موارد متويل محو 

األميَّة وتعليم الكبار

اجتامع الدورة الخاصة للمجلس التنفيذي االلكسو

للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

ندوة جودة التعليم يف الوطن 

العريب

اللقاء التحضريي األول 

للقمة العربية

اجتامعات الدورتني )92+91( للمجلس 

التنفيذي للمنظمة
املؤمتر السابع لوزراء الرتبية 

العرب

اجتامع اللجنة التنفيذية 

ملرشوع ذاكرة العامل 

العريب

املؤمتر العام )20( للمنظمة العربية 

اجتامع منسقي املرصد العريب للرتبية والثقافة والعلوم

للرتبية وخطة تطوير التعليم

اجتامع لجنة الخرباء 

العرب يف الرتاث الثقايف 

والطبيعي العاملي يف 

الكويت

الورشة التدريبية لتأهيل 

معلمي اللغات األجنبية يف 

مرحلة التعليم الثانوي

تابع ملحق رقم )5( الفعاليات واألنشطة التي متت املشاركة بها مع املنظامت الثالث خالل عام 2010م
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تابع ملحق رقم )5( الفعاليات واألنشطة التي متت املشاركة بها مع املنظامت الثالث خالل عام 2010م

الفعاليات الداخلية
)مؤمترات وندوات واجتامعات ومهرجانات وورش عمل وحلقات دراسية ومنتديات وملتقيات ودورات تدريبية( التي متت املشاركة فيها

مؤمتر عام ومجالس املنظمة

تنفيذية واجتامعات أمناء 

وأعضاء لجان وطنية

مجال مجال العلوممجال الثقافةمجال الرتبية

االتصال

االحتفال بأسبوع العمل العاملي اليونسكو

للتعليم للجميع لعام 2010

زيارة السيدة فلور ديبايث/ منسق مرشوع 

تطبيق اتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي 

باليونسكو

ورشة عمل محلية حول 

مكافحة التصحر

ورشتا عمل عىل مدار حلقتني يف 

إقليم الجنوب استكامالً لربنامج 

تدريب املعلمني

ورشة عمل بعنوان »دمج الرتاث الوطني 

يف املناهج«

الندوة اإلعالمية للتعريف 

باإلعالنات العاملي يف مجال 

اخالقيات البيولوجيا

االجتامع التشاوري لشبكة املدارس 

املنتسبة لليونسكو يف األردن

توقيع اتفاقية تأسيس كريس لليونسكو 

للرتاث والسياحة املستدامة يف جامعة 

الحسني بن طالل

رفع ترشيح ملف وادي رم لتسجيله عىل 

الئحة الرتاث العاملي

اآليسيسكو

ورشة عمل بخصوص مرشوع تطبيق 

اتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي

مهرجان ثقايف بالتعاون بني الجمعية 

الثقافية القفقاسية ومكتب اليونسكو يف 

عامن برعاية معايل وزير الرتبية والتعليم/ 

رئيس اللجنة الوطنية األردنية لليونسكو 

مبناسبة السنة الدولية للتقارب بني 

الثقافات

االلكسو

محارضة حول اتفاقية حامية الرتاث الثقايف 

خالل النزاعات املسلحة ملدرسة سالح 

املدفعية ومدرسة االستخبارات العسكرية

ورشة عمل وطنية لتطوير قدرات 

األطر العراقية العاملة يف مجال 

التعليم املهني والتقني

دورة وطنية تكوينية لفائدة األطر 

العاملة يف مجال محو األميَّة

استقبال وفد من اللجنة الوطنية 

العراقية للرتبية والثقافة والعلوم

ورشة عمل تدريبية إقليمية ملدريب 

معلمي التاريخ يف املرحلة الثانوية 

بالدول العربية

ورشة عمل وطنية حول أيام 

األلكسو بعنوان »األردن واأللكسو 

: »رشاكة متجددة«
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تابع ملحق رقم )5( الفعاليات واألنشطة التي متت املشاركة بها مع املنظامت الثالث خالل عام 2010م

الجوائز واملنح واملسابقات 

التي تم التعميم عنها أو رفع الرتشيح لها

مجال االتصالمجال العلوممجال الثقافةمجال الرتبيةمجاالت عامةاملنظمة

اليونسكو

جائزة كونفوشيوس ملحو األميَّة

 Melina Mercouri جائزة

لحامية وإدارة املواقع الطبيعية 

الثقافية

جائزة العلامء الشباب ضمن 

برنامج اإلنسان واملحيط 

الحيوي

جائزة جالريمو كانو 

لحرية الصحافة 

العاملية لعام 2011

برنامج كيزوابويش لتقديم منحة 

دراسية يف مجال البحوث / مرشوع 

أموال الودائع اليابانية لعام 2011

جائزة امللك يس جونغ ملحو 

األميَّة

جائزة »كاستيلو دي دوينو 

العاملية للشعر

منح اليونسكو	 لوريال 

للنساء الشابات الباحثات يف 

علوم الحياة لسنة 2010

برنامج اليونسكو للمنح قصرية 

األجل لألفراد لدعم األولويات 

الربنامجية للعامني 2011	2010

جائزة امللك حمد بن عيىس 

آل خليفة الستخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصال يف مجال 

التعليم  2010

املسابقة الدولية » القصة املصورة 

الباترميونيتو« 2011	2010 يف 

إطار اتفاقية حامية التـراث 

الطبيعي والثقايف 1972 وبرنامج 

اليونسكو تربية الرتاث العاملي 

)WHE(

برنامج منح اليونسكو حول 

مصادر الطاقة املستدامة 

واملتجددة بدعم ومتويل من 

االتحاد الرويس

جائزة اليونسكو /بلباو لتعزيز 

ثقافة حقوق اإلنسان 2010

مسابقة للمقالة للشباب لعام 

2010 التي تنظمها مؤسسة غوي 

للسالم تحت شعار “دوري يف 

بناء عامل آمن”

مسابقة مرشوع الحوار الثقايف 

للفنانني الشباب بني العاملني 

العريب والغريب املمول من اسبانيا

جائزة  ابن خلدون سنغور 

للرتجمة يف العلوم اإلنسانية 

2010

جائزة ميشيل باتيس

اآليسيسكو

جائزة االيسيسكو الدولية للنهوض 

بقضايا األشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة

جائزة االيسيسكو للبحوث يف 

مجال محو األميَّة وتعليم الكبار

جائزة الشارقة للثقافة العربية 

لعام 2010

جائزة املنظمة اإلسالمية 

للرتبية والثقافة والعلوم يف 

العلوم األساسية
  مسابقة االيسيسكو الرمضانية 

 املنح الدراسية املقدمة من 

املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم 

والثقافة 

االلكسو

جائزة رئيس الجمهورية التونسية 

العاملية للدراسات اإلسالمية لعام 

2010

جائزة امللك فيصل العاملية لخدمة 

اإلسالم



68

تابع ملحق رقم )5( الفعاليات واألنشطة التي متت املشاركة بها مع املنظامت الثالث خالل عام 2010م

التعميم والرتشيح عن الوظائف الشاغرة لدى املنظامت الثالث

مجال االتصالمجال العلوممجال الثقافةمجال الرتبيةمجاالت عامةاملنظمة

مدير أمانة الهيئتني الرئيسيتني/ اليونسكو

أمني املؤمتر العام واملجلس 

)D	2( التنفيذي برتبة

مدير فريق التعاون الدويل 

)D	1( للتعليم للجميع برتبة

مدير مركز الرتاث 

العاملي لقطاع الثقافة 

)D	2( برتبة

نائب مدير معهد عبد السالم 

للفيزياء النظرية )ICTP( برتبة 

)D	2(

مسؤول املعلوماتية 

يف قطاع اإلدارة برتبة 

)D	2(

مدير / قطاع العالقات الخارجية 

واملعلومات العامة	 قسم 

)D	1( املعلومات العامة برتبة

مدير معهد اليونسكو الدويل 

 )LESALC( للتعليم العايل

)D 	1( برتبة

سكرتري املدير التنفيذي للجنة 

الدولية الحكومية لعلوم 

)D 	1( برتبة )IOC( املحيطات

مدير مكتب اليونسكو برتبة    

)D	1(

مدير معهد اليونسكو للتعلم 

مدى الحياة )UIL( برتبة 

)D	2(

املدير التنفيذي ملكتب املدير 

)D	2( العام برتبة

مدير املكتب التنفيذي لقطاع 

)D	1( الرتبية برتبة

املسؤول املايل ملكتب اإلدارة 

)D	2( املالية برتبة

مدير معهد اليونسكو للتعليم 

العايل يف اليونسكو برتبة 

)D	1(

مدير املعهد الدويل لتخطيط مدقق خارجي 

)D	2( الرتبوي برتبة خبري قانوين اليونسكو/ بريوت

املدير العام املساعداآليسيسكو

تابع ملحق رقم )5( الفعاليات واألنشطة التي متت املشاركة بها مع املنظامت الثالث خالل عام 2010م

األيام واألسابيع والسنوات الدولية الخاصة باليونسكو تم االحتفال بها أو التعميم عنها

مجال الثقافةمجال الرتبيةمجاالت عامةاملنظمة
مجال العلوم 

االجتامعية والطبيعية
مجال االتصال

اليوم العاملي للقضاء عىل التمييز اليونسكو

العنرصي

السنة الدولية للتنوع اليوم العاملي للشعراليوم الدويل للغة األم

البيولوجي

اليوم العاملي لحرية 

الصحافة

اليوم العاملي للكتاب يوم املعلم العاملييوم السياحة العاملي

وحقوق املؤلف

اليوم العاملي للمرأة

اليوم العاملي ملحو اليوم العاملي لحقوق اإلنسان

األميَّة

اليوم العاملي للمياهاليوم العاملي للفلسفة

العقد الدويل لثقافة السالم ونبذ 

العنف ألطفال العامل 2010	2011

أسبوع التعليم 

للجميع

اليوم العاملي للرتاث 

السمعي والبرصي

اليوم العاملي للتقليل من 

مخاطر الكوارث

االحتفال بذكرى مناسبات أو 

شخصيات أو أحداث تاريخية

السنة الدولية للتقارب بني 

الثقافات

األسبوع العاملي للوئام بني 

األديان

يوم اللغة العربيةااللكسو
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االستبانات والتقارير واملالحظات والوثائق واملشاريع التي تم رفعها أو تعميمها عىل املنظامت الثالث

مجال االتصالمجال العلوممجال الثقافةمجال الرتبيةمجاالت عامةاملنظمة

محرض اجتامع املجموعة اليونسكو

العربية لدى اليونسكو الذي 

عقد خالل شهر شباط

وثيقة املجلس التنفيذي لليونسكو 

رقم 185 م ت/24 بخصوص 

تقرير مديرة اليونسكو حول 

النظام األسايس للجنة الدولية 

الحكومية للرتبية البدنية والرياضة 

)سيجبس(

رسالة السيدة ارينا بوكوفا 

املدير العام ملنظمة 

اليونسكو مبناسبة إعالن 

سنة 2010 السنة الدولية 

للتقارب بني الثقافات

االستبانة الخاصة بالعلوم 

والتكنولوجيا لعام 2010

تعميم تقرير حول 

االجتامع املعلومايت ملدير 

عام منظمة اليونسكو مع 

الدول األعضاء يف املجلس 

التنفيذي لإلجابة عن 

أسئلة الدول األعضاء

الوثيقة رقم 184م ت/)20، 

 )21 ،15 ،5 ،19 ،10 ،6

من وثائق الدورة )184( 

للمجلس التنفيذي واملتعلقة 

برصد تطبيق الوثائق 

التقنينية

تعبئة استبانة حول إعداد 

املجموعة الثالثة ألفضل املامرسات 

للمدارس املنتسبة لليونسكو يف 

مجال التعليم الجيد والحوار 

الثقايف والدويل وذلك يف إطار 

االحتفال بالسنة الدولية للتقارب 

بني الثقافات لعام 2010

رسالة السيد مدير مركز 

الرتاث العاملي املتعلقة 

بخطة العمل الخاصة بلجنة 

الرتاث العاملي خالل الدورة 

33 حول مستقبل اتفاقية 

الرتاث

تقرير حول املعلومات 

واإلجراءات والخطوات التي 

قامت بها وزارة الرتبية 

والتعليم يف إطار قرار األمم 

املتحدة رقم 64/147 بشأن 

عدم جواز مامرسات تساهم 

يف إثارة األشكال املعارصة 

من العنرصية والتمييز 

العنرصي وكراهية األجانب 

وما يتصل بذلك من تعصب

قرار املجلس التنفيذي 

ملنظمة اليونسكو يف 

دورته الرابعة والثامنني 

بعد املائة واملتعلقة 

بتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت من اجل 

التنمية املستدامة

املذكرة اإليضاحية لإلجراءات 

املتعلقة بآلية البالغات 

والشكاوى التي ترد 

اليونسكو بخصوص انتهاكات 

حقوق اإلنسان يف مجاالت 

الرتبية والثقافة والعلوم

رفع التقرير عن املرشوع الريادي 

اإلقليمي حول املياه للمدارس 

املنتسبة لليونسكو يف املنطقة 

العربية

كتاب اليونسكو املتعلق 

مبشاريع يف إطار الصندوق 

الدويل للتنوع الثقايف

مشاورة الدول األعضاء 

واألعضاء املنتسبني 

واملنظامت الدولية غري 

الحكومية بشأن إعداد 

مرشوع الربنامج وامليزانية 

لعامي 2013	2012)36م/5(

استبيان حول املبادئ اإلرشادية 

لتوفري الجودة يف التعليم العايل 

عرب الحدود

رسالة السيد مدير مركز 

الرتاث العاملي عىل الهيئات 

الوطنية واملتعلقة بطلب 

مالحظات حول التعديالت 

األخرية للمبادئ التوجيهية 

عىل اتفاقية الرتاث العاملي

محرض االجتامع السادس 

للمجموعة العربية لدى 

اليونسكو

التقرير الختامي ألجندة سيؤول 

الصادر عن املؤمتر الدويل الثاين 

حول تعليم الفنون

نرشة الرتاث العاملي التي 

أصدرتها اليونسكو بالتعاون 

مع هيئات دولية

محرض االجتامع االستثنايئ 

للمجموعة العربية لدى 

اليونسكو

استبيان تحديث قاعة البيانات 

الخاصة مبؤسسات التعليم العايل

كتاب معايل وزير الخارجية 

وكتاب سعادة السفري األردين 

يف الرياض املتعلقني بدعم 

طلب فيتنام إلدراج قلعة 

Thang Long اإلمرباطورية 

عىل قامئة الرتاث العاملي

تعميم وثيقة املجلس 

التنفيذي لليونسكو رقم 185 

م ت/19 تاريخ 13/10/2010 

بخصوص مواءمة دورات 

التخطيط مع االستعراض 

الشامل التي تجري كل أربع 

سنوات
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مجال االتصالمجال العلوممجال الثقافةمجال الرتبيةمجاالت عامةاملنظمة

مرشوع اإلسرتاتيجية 

املتكاملة الشاملة للمعاهد 

واملراكز من الفئة )2( 

التي تحت رعاية منظمة 

اليونسكو والتي تم إقرارها 

خالل الدورة )185( من 

اجتامعات املجلس التنفيذي

التقرير الختامي للمؤمتر الدويل 

السادس حول تعليم الكبار 

CONFINTEA VI

مخاطبة ممثيل األردن 

يف لجنة الرتاث العاملي 

بخصوص دعم طلب الصني 

إلدراج ستة مواقع عىل 

الئحة الرتاث العاملي

رسم خريطة قدرات مؤسسات 

التدريب العربية وتقييمها فيام يخص 

التخطيط الرتبوي واإلدارة الرتبوية  

)املكتب اإلقليمي – بريوت(.

كتاب السيدة مدير عام 

منظمة اليونسكو لقطاع 

الثقافة املتعلقة بتزويد 

اليونسكو بتقرير وطني 

حول تطبيق اتفاقية عام 

1970 الخاصة بالتدابري 

الواجب اتخاذها لحظر 

ومنع استرياد وتصدير ونقل 

ملكية املمتلكات الثقافية

استبيان إلعداد تقرير إقليمي عن 

الوضع الراهن للتنمية الشمولية 

للطفولة املبكرة تحضرياً للمؤمتر العريب 

عايل املستوى حول الطفولة املبكرة

  )املكتب اإلقليمي – بريوت(

تقرير الوفد األردين املشارك 

يف اجتامعات الدورة )34( 

للجنة الرتاث العاملي والتي 

عقدت يف الربازيل ما بني 

2010/8/3	7/25

قرار صادر عن مؤسسة 

القدس الدولية يوضح 

الخطط اإلرسائيلية املعدة 

لتهويد مدينة القدس

كتاب املستشار الثقايف 

واملتعلق باجتامع املجموعة 

العربية بتاريخ 24/3/2010 

بخصوص املامرسات 

اإلرسائيلية األحادية الجانب 

يف املناطق املحتلة

القرارات التي اعتمدها 

املجلس التنفيذي ملنظمة 

اليونسكو يف دورته الرابعة 

والثامنني بعد املائة 

واملتعلقة باملحافظة عىل 

الرتاث الثقايف ملدينة القدس 

والرتاث الفلسطيني يف 

الضفة الغربية وقطاع غزة

تابع ملحق رقم )5( الفعاليات واألنشطة التي متت املشاركة بها مع املنظامت الثالث خالل عام 2010م
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مجال االتصالمجال العلوممجال الثقافةمجال الرتبيةمجاالت عامةاملنظمة

)مشاريع( موافقة وزارة 

الثقافة عىل تنفيذ مرشوع 

تنوع الرتاث الثقايف غري 

املادي بالتعاون مع مؤسسة 

I WORLD االيطالية

موافقة الصندوق األردين 

الهاشمي عىل تنفيذ مرشوع 

تطبيق اتفاقية الرتاث الثقايف 

غري املادي )ميدلر(

مرشوعني للمنظمة اإلسالمية االيسيسكو

للرتبية والعلوم والثقافة يف 

إطار الخطة الثالثية للمنظمة 

لألعوام 2010	 2012

برنامج تحالف الحضارات 

الخاص بالقيادات الشبابية 

يف الدول األعضاء يف املنظمة 

اإلسالمية

كتاب معايل مدير عام 

منظمة االيسيسكو واملتعلق 

بإدراج مرشوع قرار دويل 

عىل جدول أعامل الدورة 34 

للجنة الرتاث العاملي بشأن 

وقف ضم املواقع األثرية 

الفلسطينية إىل قامئة الرتاث 

اإلرسائييل

االحتياجات واملقرتحات االلكسو

بخصوص املرشوعات والربامج 

والدراسات يف إطار تنفيذ خطة 

تطوير التعليم يف الوطن العريب 

للدورة املالية

2012	2011 

الربنامج والخطة اإلعالمية لالحتفاء 

بيوم اللغة العربية

رفع تقرير متابعة تنفيذ 

التوصيات الصادرة عن اجتامع 

اللجنة الدامئة للثقافة العربية

استبانة اإلسرتاتيجية العربية 

لتطوير البحث العلمي

رفع األنشطة واالنجازات 

املتعلقة باللجنة الوطنية 

األردنية لتضمينها يف العدد 

األول من نرشة أخبار 

األلكسو

استبيان دراسة التطوير يف مجال 

الرتبية )تعليم عايل وجامعي(  يف 

الوطن العريب لدى املكتب اإلقليمي 

	 بريوت

رفع تقرير حول ادعاءات 

الجانب اإلرسائييل بخصوص 

الحفريات حول املسجد األقىص 

من الناحية الجنوبية

استبيان دراسة حول تعليم املرأة 

العربية – توجيهات تطبيقية

رفع تقرير يوضح أنشطة 

ومجاالت التعاون مع املنظمة 

العربية يف مجال الثقافة

دراسة حول تعليم املرأة العربية 

– توجيهات تطبيقية لدى املكتب 

اإلقليمي 	 بريوت

استبانه متعلقة بإعداد بيانات 

بالخرباء العرب املتخصصني 

بالرتاث الثقايف استناداً إىل قرار 

مؤمتر اآلثار والرتاث

 )الدورة 19(
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مجال االتصالمجال العلوممجال الثقافةمجال الرتبيةمجاالت عامةاملنظمة

استبيان متابعة تنفيذ توصيات املؤمتر 

الحادي عرش للوزراء املسؤولني عن 

التعليم العايل

استبانه الستطالع رأي املثقفني 

واملبدعني العاملني يف مجال 

الثقافة إلعداد جدول أعامل 

اللقاء التحضريي األول للقمة 

الثقافية العربية

استبيان اإلحصاءات الرتبوية يف الوطن 

العريب للتعليم الجامعي للعام الدرايس 

2008/2009

مالحظات تتعلق باالتفاقيات 

الثقافية التي ستعرض عىل 

الدورة )17( ملؤمتر الوزراء 

املسؤولني عن الثقافة يف الوطن 

العريب

تقارير متعلقة باملوضوعات 

اإلضافية يف البند الخاص مبا 

يجد من أعامل لعرضها عىل 

جدول أعامل الدورة )17( 

ملؤمتر وزراء الثقافة

تعميم دورات للعاملني يف 

مكتبات املخطوطات ومراكزها

ملحق رقم )6( تطوير الكفاءة املؤسسية ألعضاء أمانة رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم خالل عام 2010م

تطوير الكفاءة املؤسسية ألعضاء أمانة رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم

تاريخهامكانهااملشاركةالصفةاالسمالرقم

	1
أعضاء الجمعية العمومية 

واملكتب التنفيذي

ممثلو املؤسسات األردنية يف 

عضوية الجمعية العمومية 

واملكتب التنفيذي

حضور ورشة عمل األردن وااللكسو رشاكة 

متجددة
2010/5/27عامن

مدير الخدمات املساندةالدكتور مصطفى الصامدي2	
مؤمتر االستثامر يف العالقات العامة واإلعالم 

واالتصال واإلعالن لتحقيق املنافسة
7	2010/12/9عامن

السيدة سهام مزاهرة       3	
مدير الجمعية العمومية 

واملكتب التنفيذي
الدورة 21 للمؤمتر اإلقليمي للجان الوطنية 

لليونسكو يف الدول العربية واملشاورة اإلقليمية 

للمديرة العامة واللجان الوطنية العربية بشأن 

إعداد مرشوع الربنامج وامليزانية للعامني 2012	 

2013 )الوثيقة 36م/5(

10	2010/5/13املغرب

السيـــد سهيل شاهني4	

رئيس قسم قطاع الرتبية 

ومدير الربامج واملشاريع 

بالوكالة

السيدة سهام الفايز5	

رئيس قسم العالقات 

والتعاون/ مديرية أمانة 

الجمعية العمومية 

واملكتب التنفيذي

دورة »تطوير املهارات اإلدارية« يف املعهد الوطني 

األردين للتدريب
26	2010/9/30عامن

تابع ملحق رقم )5( الفعاليات واألنشطة التي متت املشاركة بها مع املنظامت الثالث خالل عام 2010م
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تطوير الكفاءة املؤسسية ألعضاء أمانة رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم

تاريخهامكانهااملشاركةالصفةاالسمالرقم

السيدة بيان النسور6	
رئيس قطاع العلوم/ مديرية 

الربامج واملشاريع

زيارة للمنظمة العربية لإلطالع عىل آلية عملها 

واملتبعة فيها
10	2010/3/17تونس

دورة »تطوير املهارات اإلدارية« يف املعهد الوطني 

األردين للتدريب
26	2010/9/30عامن

السيد نارص سدر7	
رئيس قسم الثقافة بالوكالة/ 

مديرية الربامج واملشاريع

17	2010/6/19قربصدورة »املجتمع ورسم الخرائط الثقافية«

تقييم مرشوع الرتاث الحي لحوض البحر األبيض 

املتوسط/ ميدلر
11/27	2010/12/1مرص

السيد سلطان الخليف8	
عضو قسم الرتبية/ مديرية 

الربامج واملشاريع

دورة »مهارات إعداد وصياغة مراسالت باللغة 

العربية« 
24	2010/10/28عامن

السيدة حنان يوسف9	
أمينة املكتبة/ مديرية 

الخدمات املساندة 

الدورة التدريبية التي عقدتها املنظمة اإلسالمية 

بالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية يف املجال املايل 

واإلداري

2	2010/5/5ليبيا

السيدة شفاء مرعي 10	
عضو قسم العلوم/ مديرية 

الربامج واملشاريع

دورة »مهارات إعداد وصياغة مراسالت باللغة 

العربية« 
24	2010/10/28عامن

السيدة ربا العنبتاوي11	

عضو سابق يف قسم العالقات 

والتعاون/ مديرية أمانة 

الجمعية العمومية واملكتب 

التنفيذي

دورة »مهارات إعداد وصياغة مراسالت باللغة 

العربية« 
24	2010/10/28عامن

اآلنسة دانا عمران12	

عضو قسم سكرتاريا/ مديرية 

أمانة الجمعية العمومية 

واملكتب التنفيذي

دورة »اتجاهات حديثة إلدارة مكتب خدمة 

الجمهور« يف املعهد الوطني األردين للتدريب
10	2010/10/14عامن

السيد محمد الحسنات13	
عضو قسم التوثيق والربمجة/

مديرية الخدمات املساندة

دورة تدريبية حول جمع ومعالجة البيانات 

االحصائية يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم
17	2010/10/21ليبيا

تابع ملحق رقم )6( تطوير الكفاءة املؤسسية ألعضاء أمانة رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم خالل عام 2010م
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ملحق رقم )7( ألعضاء الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي لعام 2010م

أ- أعضاء اجلمعية العمومية 

معايل األستاذ الدكتور خالد الكريك/ وزير الرتبية والتعليم/ رئيساً.. 1

معايل السيدة سلوى املرصي/ جمعية أصدقاء املدرسة/ نائبا للرئيس.. 2

عطوفة الدكتور سامي املجايل/ األمني العام للشؤون اإلدارية واملالية اعتباراً من نيسان 2010م.. 3

عطوفة الدكتور أحمد عيارصة/ األمني العام للشؤون التعليمية والفنية اعتباراً من أيار 2010م.. 4

عطوفة صطام عواد/ األمني العام لشؤون مديريات الرتبية والتعليم اعتباراً من متوز 2010م.. 5

الدكتور صقر عبدالرحيم/ الجمعية العلمية امللكية لغاية كانون األول 2010م.. 6

عطوفة الدكتور عبدالحميد الفالح/ مجمع اللغة العربية.. 7

عطوفة الدكتور فواز الخريشة/ دائرة اآلثار العامة لغاية حزيران 2010م.. 8

األستاذة الدكتورة حنان ملكاوي/ جامعة الريموك اعتباراً من كانون األول 2008م.. 9

األستاذة الدكتورة منى الحديدي/ الجامعة األردنية اعتباراً من كانون األول 2008م.. 10

األستاذ الدكتور طالل عبدالله الزعبي/ جامعة الحسني بن طالل.. 11

األستاذ الدكتور منري دبابنة/ جامعة البلقاء التطبيقية.. 12

الدكتور خطاب أبو لبدة/ املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية.. 13

الدكتور طالل العكشة/ الجامعة الهاشمية لغاية شباط 2010م.. 14

الدكتور خالد التخاينة/ وزارة الخارجية لغاية آذار 2010م.. 15

الدكتور محمد أمني العبادي/ جامعة مؤتة.. 16

الدكتور محمد بني خالد/ جامعة آل البيت.. 17

الدكتور عمر الجراح/ جامعة العلوم والتكنولوجيا.. 18

الدكتور محمد املجايل/ املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا اعتباراً من ترشين الثاين 2010م.. 19

الدكتور عامد النجداوي/ هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.. 20

السيدة زاهية عناب/ بصفتها الشخصية.. 21

اآلنسة جانيت برمامت/ بصفتها الشخصية لغاية كانون األول 2010م.. 22

الدكتور فواز الرطروط/ وزارة التنمية اإلجتامعية . 23

الدكتور محمود قظام/ املجلس األعىل للشباب لغاية ترشين الثاين 2010م.. 24

األستاذ سميح عثامنة/ وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية.. 25

السيدة سلوى الخريي/ جمعية البيئة األردنية.. 26

السيدة نهى املعايطة/ اإلتحاد النسايئ األردين.. 27

الدكتورة ابتسام محاسنة/ وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.. 28

السيد املهدي الرواضية/ مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي.. 29

املهندس مزيد الجنيدي/ وزارة الشؤون البلدية.. 30

السيدة عبلة زريقات/ مؤسسة امللك حسني لغاية حزيران 2010م.. 31

السيد كامل صالح/ دائرة اإلحصاءات العامة. . 32

اآلنسة كهرمان العاقل/ وزارة التخطيط والتعاون الدويل لغاية حزيران 2010م.. 33

اآلنسة سريسا قورشة / مؤسسة نهر األردن.. 34

السيدة نارميان املناصري/ وزارة السياحة واآلثار لغاية كانون األول 2010م.. 35

اآلنسة عالية الحنبيل/ رئاسة الوزراء – إدارة اإلعالم واإلتصال لغاية آيار 2010م.. 36
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السيدة مريفت بطارسة/ الجمعية امللكية لحامية الطبيعة. . 37

السيد أحمد الروسان/ وزارة البيئة.. 38

السيدة روال عواد/ وزارة الثقافة. . 39

السيدة رميا البخيت/ وزارة الرتبية والتعليم. . 40

اآلنسة توجان برمامت/ اللجنة الوطنية  األردنية للرتبية والثقافة والعلوم. . 41

ب- أعضاء املكتب التنفيذي

1	 الدكنور صقر عبدالرحيم/ الجمعية العلمية امللكية لغاية كانون األول 2010م 	 رئيساً.

2	 الدكتور محمد قاسم الحمد/ جامعة العلوم والتكنولوجيا لغاية كانون األول 2010م.

3	 السيدة زاهية عناب/ بصفتها الشخصية اعتباراً من ترشين األول 2008م.

4	 اآلنسة جانيت برمامت/ بصفتها الشخصية اعتباراً من ترشين األول 2008وحتى نهاية  2010م.

5	 األستاذ الدكتور نادر مريان/ املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية لغاية نيسان 2010م.

6	 السيدان راكان أبو دلهوم وعيل بريزات/ وزارة الخارجية اعتباراً من حزيران 2010م.

7	 السيد سيف الدين بني عطا/ وزارة التخطيط والتعاون الدويل اعتباراً من حزيران 2010م.

8	 األستاذ سميح عثامنة/ وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية 

9	 الدكتور حمود أبو سليم / جامعة مؤتة لغاية كانون األول 2010م.

10	 الدكتورة ابتسام محاسنة / وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لغاية ترشين الثاين 2010م.

11	 السيدة روال عواد / وزارة الثقافة لغاية نيسان 2010م.

12 اآلنسة عالية الحنبيل / رئاسة الوزراء – إدارة اإلعالم واالتصال لغاية أيار 2010م.

13	 السيدة رميا البخيت / وزارة الرتبية والتعليم.

14	 اآلنسة توجان برمامت / أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم.
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من منشورات:
اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم

العنوان البريدي: اململكة األردنية الهاشمية- عمان، 
وزارة التربية والتعليم ص. ب 1646

تلفون: 5683874،  5684137   6    00962
فاكس: 5688061   6   00962

jounesco@orange.jo :البريد االلكتروني
www.moe.gov.jo/jounesco/index.htm :املوقع االلكتروني




