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مقدمة

يرس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم أن تقدم تقريرها السنوي لعام 2013م ،الذي يعكس حصيلة الفعاليات
التي ُن ّفذت يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم بالتنسيق والتعاون مع املنظامت ذات العالقة واملؤسسات األردنية املعنية مبجاالت
عمل اللجنة الوطنية األردنية مبا يحقق رسالتها املتمثلة بالتعريف والتوعية مبجاالت عمل املنظامت الدولية الثالث(اليونسكو،
األلكسو ،اإليسيسكو) ،والعمل عىل تحفيز املؤسسات األردنية الرسمية وغري الرسمية من االستفادة من الربامج واألنشطة التي
تقدمها هذه املنظامت ،وكذلك الدفع باتجاه تعزيز الدور األردين يف املحافل الدولية واإلقليمية واإلسالمية املتخصصة يف مجاالت
الرتبية والثقافة والعلوم.
ويتضمن التقرير السنوي للجنة الوطنية األردنية أبرز األنشطة والفعاليات التي ُن ّفذت بالتنسيق والتعاون مع املنظامت
الثالث ،واملؤسسات األردنية الرسمية وغري الرسمية املعنية مبجاالت عمل اللجنة الوطنية األردنية خالل عام 2013م ،وذلك جاء
بدعم رئيس اللجنة الوطنية األردنية معايل األستاذ الدكتور محمد الذنيبات /وزير الرتبية والتعليم ،وبتضافر الجهود بني الهيئات
الثالث للجنة الوطنية (الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي وأمانة رس اللجنة الوطنية األردنية).
ففي قطاع الرتبية كان للجنة الوطنية مساهمة فاعلة يف التنظيم والتنسيق لعقد الفعاليات اآلتية يف عامن :منتدى تطوير
سياسات املعلمني العرب /الربنامج العريب لالرتقاء باملعلمني معرفياً ومهنياً ،واملائدة املستديرة حول الريادة يف مدارس الوطن
العريب ،وملتقى االستشارة العربية حول وضع مقاييس التعلم (املرحلة الثالثة) ،ومؤمتر بيوم اللغة العربية بعنوان «الواقع
واملأمول» ،وإطالق جائزة التنمية املستدامة لطلبة املرحلة الثانوية .كام قامت باإلجراءات املطلوبة للمشاركة يف ورشة العمل
اإلقليمية حول «تعزيز وضامن الجودة يف نظم التعليم العايل يف الدول العربية التي عُ قدت يف بريوت ،وحفل إطالق النسخة
العربية من التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 2012م «الشباب واملهارات» ،الذي ُن ِّظم يف القاهرة ،واجتامع الخرباء اإلقليمي
حول الرتبية من أجل التنمية املستدامة يف الدول العربية ،الذي عُ قد يف بريوت ،وورشة عمل حول «سياسات ومامرسات معلمي
ومدريب التعليم والتدريب التقني واملهني يف املنطقة العربية» التي عُ قدت يف باريس ،واملؤمتر اإلقليمي عايل املستوى حول
الربامج الرتبوية املقدمة لالجئني السوريني يف الدول املجاورة ،الذي عُ قد يف بريوت ،واالجتامع العاملي ألجندة تطوير التعليم ما
بعد عام 2015م ،الذي عُ قد يف داكار ،واجتامع الخرباء اإلقليمي للدول العربية حول «املامرسات الواعدة يف التعليم والتدريب
التقني واملهني والتعليم للريادة» الذي عُ قد يف بريوت ،وورشة العمل الدولية حول أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية التي
عُ قدت يف تونس ،والورشة اإلقليمية لتحليل نتائج الدراسة الدولية  ،2011 TIMSSواملنتدى الوطني حول «جعل التعليم ذا صلة
مبكان العمل للشباب يف األردن» ،اللذين عُ قد يف عامن ،إىل جانب التنسيق لعقد اجتامعات رؤساء الفرق الفنية للتعليم للجميع
ومتابعة الفرق الفنية يف مجال تحقيق أهداف التعليم للجميع؛ متهيدا إلعداد التقرير الوطني؛ لتقييم أهداف التعليم للجميع،
وتشكيل فريق إرشايف إلعداد التقرير املذكور ،إضافة إىل تنظيم عقد امللتقى السنوي لطلبة املدارس املنتسبة لليونسكو ،وإصدار
العدد الثاين من النرشة السنوية للمدارس املنتسبة لليونسكو.
ويف قطاع الثقافة واالتصال كان للجنة الوطنية مساهمة فاعلة يف التنظيم والتنسيق لعقد الفعاليات اآلتية يف عامن :االجتامع
السادس للجنة اإليسيسكو للخرباء اآلثاريني املكلفني بإعداد تقارير فنية حول االنتهاكات اإلرسائيلية الجديدة يف محيط املسجد
7

األقىص ،وإطالق حملة التوعية بالرتاث الثقايف غري املادي يف محافظة مادبا ،كام قامت اللجنة الوطنية باملساهمة يف تنفيذ املرشوع
االستكشايف املمول من الحكومة السويدية «إدخال مفهوم الثقافة اإلعالمية يف املدارس األردنية».
أما يف قطاع العلوم؛ فقد قامت اللجنة الوطنية مبتابعة الجهات املعنية والتنسيق معها؛ لتنفيذ مرشوع الربنامج الهيدرولوجي
الدويل حول تعزيز التعاون الدويل يف املياه عىل مستوى املدارس ،ومرشوع نرش التوعية للمعلمني والطالب مبكافحة املنشطات يف
األردن ،والتنسيق النضامم األردن إىل الشبكة االفرتاضية للبيئة والتنمية املستدامة ،إضافة إىل رفع أربعة مشاريع وطنية وإقليمية
للتمويل من منظمة اليونسكو يف إطار الربنامج وامليزانية للعامني 2014-2013م ،ومرشوع وطني للتمويل الجزيئ من املنظمة
اإلسالمية ،إىل جانب التنسيق لعقد اجتامعات اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي ،وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم
ّ
والرتشح للجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا  .IBCوكان للجنة الوطنية دور فاعل يف تنظيم عقد الفعاليات اآلتية يف
والتقانة،
عامن بالتعاون مع املنظامت املعنية :االجتامع الثاين للمنسقني الوطنيني للشبكة اإلسالمية للبحث والتعليم ،واالجتامع التحضريي
للهيئة اإلسالمية ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا ،والندوة اإلقليمية «املشكالت االجتامعية واإلنسانية املعيقة للسالم واالستقرار
يف العامل» ،واالجتامع اإلقليمي «لألدوار الثقافية للشباب من أجل تعزيز قيم الحوار وثقافة السالم يف العامل اإلسالمي» .كام قامت
باإلجراءات املطلوبة للمشاركة يف اجتامع اللجنة الدولية الحكومية ألخالقيات البيولوجيا ،الذي عقد يف باريس ،واالجتامع اإلقليمي
للجان الوطنية العربية للربنامج الهيدرولوجي الدويل ،الذي عقد يف املغرب.
ويف إطار العالقات الخارجية والتعاون؛ فقد ساهمت اللجنة الوطنية األردنية بتفعيل املشاركة األردنية يف املؤمترات العامة
واملجالس التنفيذية للمنظامت الثالث من خالل مشاركة وفد أردين يف اجتامعات الدورة  37للمؤمتر العام لليونسكو ،واجتامع
الدورة  34للمجلس التنفيذي للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،واجتامع الدورتني  99و 100للمجلس التنفيذي
للمنظمة العربية ،واجتامعات ومنتديات أمناء اللجان الوطنية العربية للرتبية والثقافة والعلوم التي عُ قدت يف باريس وبريوت
والرباط وفلسطني .كام قامت اللجنة الوطنية بالتنسيق لزيارة معايل مدير عام املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،وزيارة
مدير عام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم إىل األردن ،وزيارة وفد تربوي من دولة بنغالديش لوزارة الرتبية والتعليم،
واملشاركة والفوز بجائزة اإلبداع واالبتكار التقني للباحثني الشباب يف الوطن العريب ،ومنحة برنامح اليونسكو /لوريال للنساء
الشابات يف مجال العلوم الحياتية ،ومنح اإليسيسكو للبحث يف مجال النباتات الطبية ،ومنح اإليسيسكو للطلبة املسلمني يف الدول
األعضاء والجامعات اإلسالمية.
وأخرياً ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر والتقدير ملعايل وزير الرتبية والتعليم /رئيس اللجنة الوطنية األردنية وأعضاء الجمعية
العمومية واملكتب التنفيذي واللجان املنبثقة عنه وزماليئ أعضاء أمانة الرس وجميع املؤسسات األردنية الرسمية وغري الرسمية
التي ساهمت يف دعم اللجنة الوطنية وتطوير عملها.

والله املوفق
انتصار القهيوي
أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم
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الرؤية (:)VISION

امتالك اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم كفاءات برشية وإمكانات قادرة عىل حفز مختلف الوزارات واملؤسسات
واملنظامت الرسمية وغري الرسمية يف اململكة األردنية الهاشمية العاملة يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم؛ لضامن املشاركة الفاعلة
يف أنشطة وبرامج عمل املنظامت الثالث (األلكسو ،واإليسيسكو ،واليونسكو) ،مبا يسهم يف تحقيق التعليم للجميع ،ونرش الثقافة
والقيم اإلنسانية النبيلة واملساعدة عىل صون الرتاث ونرش املعرفة وتقدمها استجابة ملتطلبات التنمية املستدامة.

الرسالة (:)MISSION

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

القيم الجوهرية (:)CORE VALUES
الوالء ،واالنتامء ،واملواطنة الصالحة ،والعدالة ،واملساواة ،والجودة ،والفعالية ،والكفاءة ،واملواءمة ،وتوفري فرص تعليمية
للجميع ،وبناء رشاكات فاعلة.

9

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

األجندة الوطنية ،االسرتاتيجية الوطنية للرتبية ،االسرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل ،االسرتاتيجية الوطنية للمياه ،االسرتاتيجية
الوطنية للبيئة ،االسرتاتيجية الوطنية لالتصال ،االسرتاتيجية الوطنية للتنمية الثقافية ،االسرتاتيجية الوطنية للشباب.

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

أمانة السر

المكتب التنفيذي

الجمعية العمومية

وتتألف من ( )40عضواً من مختلف املؤسسات الحكومية وغري الحكومية
وزارة األوقاف والشؤون
واملقدسات اإلسالمية
وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي

األمني العام
لوزارة الرتبية والتعليم

رئاسة الوزراء

وزارة الخارجية

وزارة البيئة

وزارة الطاقة والرثوة املعدنية

وزارة الثقافة

وزارة التخطيط والتعاون الدويل

وزارة التنمية االجتامعية

وزارة السياحة واآلثار

وزارة الشؤون البلدية

وزارة الرتبية والتعليم

املجلس األعىل للعلوم
والتكنولوجيا

املجلس األعىل للشباب

دائرة اآلثار العامة

مجمع اللغة العربية األردين

الجمعية العلمية امللكية

مؤسسة آل البيت
امللكية للفكر اإلسالمي
مؤسسة نهر األردن

الصندوق األردين الهاشمي
للتنمية البرشية
االتحاد النسايئ األردين

الجمعية امللكية لحامية
الطبيعة

املركز الوطني لتنمية املوارد
البرشية

دائرة االحصاءات العامة

مؤسسة امللك حسني

جمعية البيئة األردنية

جامعة العلوم والتكنولوجيا

الجامعة األردنية

جامعة الريموك

جامعة البلقاء التطبيقية

جامعة آل البيت

الجامعة الهاشمية

جامعة مؤتة

جامعة الحسني بن طالل

عضو بصفته الشخصية

عضو بصفته الشخصية

جمعية أصدقاء املدرسة

اللجنة الوطنية األردنية
للرتبية والثقافة والعلوم
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المكتب التنفيذي
ويتألف من ( )14عضواً من مختلف املؤسسات الحكومية وغري الحكومية

أعضاء املكتب التنفيذي
رئاسة الوزراء

لجنة أخالقيات العلوم والتقانة

وزارة الخارجية

لجنة الربامج وامليزانية واملشاريع

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

لجنة املطبوعات واإلعالم

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

لجنة الرتشيحات

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

أمانة سر اللجنة الوطنية

مديرية أمانة الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي

مديرية الربامج واملشاريع

قسم سكرتاريا اللجنة الوطنية
قسم العالقات والتعاون

قسم قطاع الرتبية
قسم قطاع الثقافة واالتصال

قسم التوثيق والربمجة

قسم قطاع العلوم

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

الهيئة الوطنية اللجنة الوطنية للرتبية من اللجنة الوطنية
للتعليم للجميع أجل التنمية املستدامة للرتاث العاملي

اللجنة الوطنية للرتاث
الثقايف غري املادي

وزارة البيئة

اللجنة الوطنية لربنامج اإلنسان واملحيط الحيوي MAB

وزارة املياه والري

اللجنة الوطنية للربنامج الهيدرولوجي IHP

وزارة التنمية االجتامعية

اللجنة الوطنية لربنامج التحوالت االجتامعية MOST

مركز تكنولوجيا املعلومات
الوطني

اللجنة الوطنية لربنامج املعلومات للجميع IFAP

سلطة املصادر الطبيعية
مجمع اللغة العربية األردين

اللجنة التوجيهية للمدارس
املنتسبة لليونسكو

اللجنة الوطنية للربنامج الدويل للمطابقة الجيولوجية IGCL
اللجنة الوطنية للنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع املعرفة
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شركاء اللجنة الوطنية األردنية

مؤ سسا ت
وطنية

وزارات
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مكتب
اليونسكو -القاهرة

مكتب
اليونسكو -بريوت

اليونسكو

األلكسو

اللجنة الوطنية

جامعات
منظامت غري
حكومية

اللجان الوطنية
العربية واألجنبية

املندوبيات
الدامئة

مكتب
اليونسكو -عامن

اإليسيسكو

أبرز إجنازات اللجنة الوطنية األردنية خالل عام 2013م
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قطاع التربية
مجاالت العمل الرئيسة مع املنظمات الثالث
اليونسكو

	•ترسيع التقدم نحو تحقيق التعليم للجميع عىل مستوى الدول.
	•بناء أنظمة تعليم شاملة وذات جودة.
	•دعم أنظمة التعليم التي تستجيب للتحديات املعارصة يف مجاالت التنمية املستدامة وثقافة السالم والالعنف.
	•تعزيز مبدأ القيادة من أجل التعليم للجميع من خالل بناء الرشاكات واملتابعة.

اإليسيسكو

	•تعزيز جهود محو األمية وتعميم التعليم يف إطار الرتبية للجميع.
	•تعزيز دور الرتبية يف ترسيخ القيم االنسانية املشرتكة ومعالجة قضايا التنمية.
	•ضامن الجودة والنوعية واملواءمة يف مجال التعليم العايل لخدمة التنمية املستدامة.
	•تطوير املنظومة الرتبوية للدول األعضاء.

األلكسو

	•التصدي ملشكلة األمية يف الوطن العريب .
	•تعزيز حق املواطن العريب يف التعليم بكافة مستوياته وأنواعه ومراحله.
	•االرتقاء بنوعية التعليم العايل وزيادة فعاليته يف خدمة تنمية املجتمع العريب.
	•تطوير التعليم يف الوطن العريب.
	•تطوير النظم والسياسات الرتبوية.العناية باللغة العربية ودعم تعلم اللغات األخرى.
	•تنسيق جهود التعريب يف األقطار العربية.
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قطـــاع الرتبيـــــة
محور المؤتمرات والندوات وورش العمل
منتدى تطوير سياسات المعلمين العرب
البرنامج العربي لالرتقاء بالمعلمين معرفيًا ومهنيًا

مندوباً عن جاللة امللكة رانيا العبدالله رعى وزير الرتبية والتعليم األسبق /رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية
والثقافة والعلوم الدكتور وجيه عويس أعامل منتدى تطوير سياسات املعلمني العرب الذي نظمته أكادميية امللكة رانيا
لتدريب املعلمني يف إطار الربنامج العريب لالرتقاء باملعلمني معرفياً ومهنياً ،ومبشاركة خرباء وصانعي سياسات تعليمية من
 16دولة عربية وأجنبية ،وهدف املنتدى إىل التحفيز عىل املستوى الرسمي لسياسات العرب الخاصة باملعلمني ،وذلك من
أجل بناء منظومة سياسات وفق دراسات علمية وموضوعية ،واالسرتشاد بتجارب عربية ودولية ناجحة ،وبناء رشاكات
عىل املستوى العريب والدويل ،واالستفادة من الخربات والكفاءات املوجودة يف هذا املجال ،وقد تخلل املنتدى استعراض
تجارب دولية وعربية ناجحة يف مجال بناء وتطوير السياسات الخاصة باملعلمني واالرتقاء بهم معرفياً ومهنياً.
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المائدة المستديرة حول الريادة في مدارس الوطن العربي

عقدت إنجاز العرب ورشكة ( )PWCمائدة مستديرة حول الريادة يف مدارس الوطن العريب ،وذلك يف عماّ ن تاريخ
2013/4/7م ،بالتعاون مع املنظمة العربية؛ وذلك استكام ًال الجتامع الرتبويني العرب الذي عقد يف الدوحة /قطر يف
السادس من ترشين الثاين لعام 2012م ملناقشة الريادة يف مدارس الوطن العريب ،وذلك يف إطار الربنامج العريب لدعم
الكفايات املبادرة وريادة األعامل الذي تحتضنه مؤسسة إنجاز العرب ،وينفذه الربنامج العريب لتحسني جودة التعليم
( )ARAEIQاملنبثق عن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

ملتقى االستشارة العربية حول وضع مقاييس التعلم (المرحلة الثالثة)

عقدت أكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني ملتقى االستشارة العربية حول وضع مقاييس التعلم بالتعاون مع
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم «األلكسو» ومعهد اليونسكو لإلحصاء ومركز التعليم العاملي ملؤسسة بروكينغز،
الذي عُ قد يومي  15و2013/6/16م.
وهدف امللتقى إىل بناء فهم مشرتك حول نتاجات التعلم املنشودة ،ووضع منهجيات متجددة للقياس وتطويعها
من خالل االتفاق عىل خطوات عملية تتضمن مراجعة لسياسات التعليم ذات العالقة ،وكذلك إعداد برامج لتحسني جودة
ومستوى نتاجات التعلم ومخرجاته لجميع األطفال واليافعني ومبا يسهم يف إحداث تحول من الرتكيز عىل توفري فرص
للتعليم إىل توفري فرص للتعلم.
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قطـــاع الرتبيـــــة
وجاء امللتقى يف إطار برنامج فريق العمل الدويل ملرشوع قياس التعلم بالتنسيق مع املنظامت املشاركة لقيادة هذا
املرشوع يف مرحلته الثالثة عىل مستوى العامل العريب ،حيث يقوم هذا املرشوع عىل التشاور مع قطاع واسع من الرتبويني
املتخصصني يف الحكومات ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت الخاصة واملانحني والخرباء لجمع مالحظاتهم وتوصياتهم
حول إمكانية تكييف املعايري واملؤرشات واملقاييس ومنهجيات القياس باإلضافة إىل اإلجراءات الالزمة لتنظيم وتنفيذ
عمليات القياس ومبا يتفق مع طبيعة وخصوصية املنطقة العربية.
وتهدف املرحلة الثالثة من املرشوع إىل التعريف بكيفية تنفيذ قياس التعلم لتحسني جودة التعليم ونتائج التعلم
من خالل التشاور حول كيفية ونوع التعليم الذي يتم قياسه وكيفية استخدام الدول لنتائج التقييم والعوائق التي تحول
دون قياس نتائج التعلم أو استخدام نتائجه.
ويركز عمل الفريق الدويل عىل سبع مجاالت محورية لقياس نتاجات التعلم والكفايات املتنوعة تشمل العلوم
واملعارف والقيم التي يتعني عىل املدرس إكسابها لألطفال واليافعني يف مختلف مراحل التعليم األسايس من الطفولة
املبكرة إىل املرحلة الثانوية الدنيا بعد أن عمل الفريق عىل االسرتشاد بها عند وضع املؤرشات لغايات ومقاربات ومنهجيات
القياس يف املرحلة الثانية من املرشوع .ومبا ميكن من التحقق ما إذا كان التعلم يتم ضمن املجاالت املحددة والتحقق،
كذلك من كيفية قياس ومتابعة التقدم املنجز يف التعلم عىل املستويني املحيل واإلقليمي.

ورشة العمل اإلقليمية حول
«تعزيز وضمان الجودة في نظم التعليم العالي في الدول العربية»

شارك عطوفة األستاذ الدكتور بشري الزعبي /رئيس هيئة اعتامد مؤسسات التعليم العايل بورشة العمل اإلقليمية
حول «تعزيز وضامن الجودة يف نظم التعليم العايل يف الدول العربية» التي عقدت يف بريوت خالل الفرتة بني -12
2013/5/14م.
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عقد مكتب اليونسكو يف بريوت ورشة عمل إقليمية بعنوان «تعزيز وضامن الجودة يف نظم التعليم العايل يف
الدول العربية ،كام وساهم مكتب اليونسكو يف الدوحة أيضا بدعم الورشة وحرض الورشة خرباء يف التعليم العايل
وواضعي سياسات تربوية رفيعي املستوى من وزارات التعليم العايل ،وخرباء من مؤسسات ضامن الجودة واملنظامت
اإلقليمية والدولية التي تم جمعها لتبادل أحدث املعلومات فيام يتعلق بالجهود املبذولة من أجل تعزيز نوعية وآليات
ضامن الجودة .وتم وضع إطار سياسة التعليم العايل وحزمة موارد للمنطقة العربية التي سرتكز عىل عدة أبعاد الجودة
الهامة ،مثل :الحاكمية والتعلم (مبا يف ذلك التعلم اإللكرتوين) ،فض ًال عن الرصد والتقييم .وكام شارك الدكتور الزعبي
أيضاً بورشة املتابعة اإلقليمية حول «إنشاء وتعزيز ثقافة الجودة يف نظم التعليم العايل يف الدول العربية» التي عقدت
يف الخرطوم خالل الفرتة من 2013/9/19-18م ،والتي أجريت بالتعاون بني مكتب اليونسكو بريوت ومكتبا اليونسكو يف
الخرطوم والدوحة ،وشكلت فرصة للمشاركني للتعليق عىل مرشوع الخطوط العريضة للوثيقة الخاصة بإطار السياسات
ورزمة املوارد لضامن الجودة يف التعليم العايل يف الدول العربية بهدف إثرائها وموامئتها عىل الدول العربية .وسيتم وضع
اللمسات األخرية عىل الوثيقة يف عام 2014م ،التي سوف تليها أنشطة النرش والتنفيذ عىل املستويني اإلقليمي والوطني،
ويف الوقت نفسه وبناء عىل تنوع نظم التعليم العايل يف املنطقة العربية ،فإن إطار السياسات ورزمة املوارد سوف يظهر
بعض القضايا املشرتكة الهامة ومبادئ وأدوات السياسات لتعزيز التعليم العايل وضامن الجودة للدول العربية من خالل
تبادل املامرسات الفعالة.

حفل إطالق النسخة العربية من التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع2012م
«الشباب والمهارات»

شاركت السيدة انتصار إسامعيل القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم؛ والدكتور
محمد الرقيبات /مدير التعليم املهني بحفل إطالق النسخة العربية من التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع 2012م
املعنون «الشباب واملهارات :تسخري التعليم ملقتضيات العمل» ،وذلك يوم 2013/2/4م يف القاهرة.
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هذا وتم خالل الفعالية تقديم عروض من قبل مجموعة من الخرباء واملختصني تناولت العديد من قضايا التعليم
للجميع ،أبرزها املنظور املستقبيل للشباب وتنمية املهارات من أجل الريادة ،كام تم تسليط الضوء عىل أبرز ما جاء
يف نسخة هذا العام من التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع – 2012م ،خاصة تلك املتعلقة باملنعطفات والتوجهات
الجديدة عىل صعيد التعليم والتنمية ،باإلضافة إىل ما حققته البلدان العربية من تقدم عىل صعيد التعليم للجميع
واملشكالت والعقبات التي تعيقه.
حيث يعترب التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع الوثيقة الرئيسية لتقييم التقدم املحرز عاملياً يف تحقيق أهداف
داكار الستة للتعليم للجميع ،وتحديد اإلصالحات الفعالة الخاصة بالسياسات وأفضل املامرسات املتبعة يف جميع املجاالت
املتعلقة بالتعليم للجميع.

اجتماع الخبراء اإلقليمي حول
التربية من أجل التنمية المستدامة في الدول العربية
شاركت السيدة انتصار القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية لليونسكو – املنسق الوطني للرتبية من أجل
التنمية املستدامة ،والدكتور أحمد قبالن /أستاذ العلوم والرتبية املستدامة باجتامع الخرباء اإلقليمي حول الرتبية من أجل
التنمية املستدامة يف الدول العربية والذي عقد يف بريوت خالل الفرتة من 2013/4/17-16م.
حيث نظم مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية -بريوت وقسم الرتبية من أجل التنمية املستدامة
يف مقر اليونسكو –باريس بالتعاون مع اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو ،اجتامعاً إقليمياً للخرباء تقيي ًام لنهاية فعاليات
العقد ( )DESDووضع إطار عمل ملا بعد 2013م.
هذا االجتامع التشاوري اإلقليمي هو جزء من جهد مشرتك بني اليونسكو والدول األعضاء بشأن عقد األمم املتحدة
للتعليم من أجل التنمية املستدامة (2014-2005م) بهدف:
	•إنتاج التقرير النهايئ عن  ،UN-DESDوالذي سيكون واحداً من املدخالت الرئيسة يف املؤمتر العاملي للرتبية من أجل
التنمية املستدامة يف اليابان (نوفمرب/ترشين الثاين) 2014م.
	•إعداد إطار عمل ملا بعد 2014م من أجل التنمية املستدامة يف املنطقة العربية.
	•استعراض املساهامت اإلقليمية والوطنية من أجل املؤمتر العاملي لربنامج البيئة والتنمية املستدامة والدورات.
وشارك يف اجتامع الخرباء بني  25-20مسؤو ًال وخبرياً من وزارات الرتبية والتعليم يف الدول العربية ومتخصيص
برنامج /مستشارين من األمم املتحدة واملنظامت الدولية واإلقليمية.
حيث نرشت اليونسكو استبيان البيئة والتنمية املستدامة( DESD/الجزء األول والثاين) للدول األعضاء (شباط)
2013م ،لجمع البيانات واملعلومات عن التقدم املحرز يف تنفيذ العقد  ،ESD/DESDمع الرتكيز عىل السياسات التعليمية
نحو البيئة والتنمية املستدامة ،وتعزيز جودة التدريس والتعلم ،وبناء القدرات ،وتطوير املناهج واملوارد .وتم استعراض
البيانات واملعلومات من  19دولة عربية إلعداد املساهامت اإلقليمية ملا بعد 2014م ،وإطار العمل والتقرير النهايئ:
التقييم.
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ورشة عمل حول «سياسات وممارسات معلمي ومدربي التعليم والتدريب التقني
والمهني في المنطقة العربية»
شارك السيد عيل نرص الله  -الخبري األردين -يف ورشة العمل حول «سياسات ومامرسات معلمي ومدريب التعليم
والتدريب التقني واملهني يف املنطقة العربية» خالل الفرتة من 2013/2/21-20م يف باريس/فرنسا ،وقد نظم ورشة العمل
فريق العمل الدويل حول املعلمني من أجل ضامن التعليم للجميع بالتعاون مع اليونسكو واملركز الدويل لليونسكو-
يونيفوك يف بون ،ومتحورت حول إطالق دراسة إقليمية تهدف إىل س ّد الثغرات املتعلقة بالسياسة والقدرات وتوفري إطار
عمل يسمح مبقارنة املامرسات السائدة يف التعليم والتدريب التقني واملهني وتعليم املعلم ،ومتكني التعاون والرشاكات
عىل املستوى اإلقليمي وما يتجاوزه .وشارك يف الورشة مسؤولون يف وزارات من  10دول عربية تشملها الدراسة :الجزائر،
البحرين ،مرص ،األردن ،لبنان ،املغرب ،عامن ،اململكة العربية السعودية ،اإلمارات العربية املتحدة ،وتونس ،باإلضافة إىل
خرباء يف التعليم والتدريب التقني واملهني وأخصائيني من اليونسكو .وتبادل املشاركون خرباتهم ووجهات نظرهم للتوصل
لفهم مشرتك ألهداف الدراسة ،باإلضافة إىل عملية جمع وتحليل املعلومات وإطار التقارير وطرائق التحقق من صحة
املعلومات وصو ًال إىل نرش نتائجها.

المؤتمر االقليمي عالي المستوى حول البرامج التربوية المقدمة لالجئين
السوريين في الدول المجاورة
شارك كل من السيد قاسم البشابشه /وزارة املالية ،والدكتورة زينب الشوابكة /إدارة التعليم العام ،واملهندس واجد
الربغويث /إدارة التعليم املهني واإلنتاج يف املؤمتر اإلقليمي عايل املستوى حول الربامج الرتبوية املقدمة لالجئني السوريني
يف الدول املجاورة ،الذي عقد يف لبنان خالل الفرتة من 2013/12/12-11م.
حيث يهدف املؤمتر إىل تبادل الخربات حول السياسات والربامج التعليمية ،وتحسني املوارد والبحوث ،وإيجاد
مساحات مشرتكة للمزيد من العمل الفعال .كام يهدف اىل صياغة توصيات لصانعي السياسات ،واملنفذين والجهات
املانحة .كام شارك يف هذا املؤمتر الدول املعنية املضيفة ألعداد كبرية من الالجئني السوريني ،وهي :لبنان واألردن وتركيا
والعراق ومرص .ويركز املؤمتر إىل حد كبري عىل املسائل التقنية والسياسات ،ويغطي ثالثة مجاالت رئيسه تتعلق باالستجابة
لتعليم الالجئني يف كل بلد وهي السياسات والتحديات املتعلقة باملامرسات ،والبحوث والقضايا التقنية ،وتعبئة املوارد
واملنارصة.
شارك يف هذا املؤمتر عايل املستوى ،خرباء من أجل لفت النظر إىل آثار األزمة عىل الالجئني السوريني وخاصة عىل
األطفال والشباب منهم وعىل نقص التعليم لديهم .كام شارك خرباء تربويون وخرباء تقنيون متخصصون يف املوضوع
الرتبوي ومعالجة األزمات التي ينتج عنها نزوح والجئني.
يعترب هذا املؤمتر خطوة أوىل لبدء حوار اقليمي حول مسألة تعليم الالجئني السوريني؛ إذ إنه ال يعالج كافة القضايا
والتحديات ،وإمنا يُسلط الضوء عىل الفجوات والتساؤالت املتعلقة بالشأن الرتبوي لالجئني يف دول الجوار ،ويساعد عىل
توضيح ماهية املعلومات والتحليالت التي يحتاجها كل بلد ،من أجل الوقوف عىل هذا املوضوع واإلجابة عن التساؤالت
ومعالجة كافة القضايا وتقديم الحلول واملقرتحات بشأنها (مثل :األبحاث املراد تنفيذها واألنظمة الفنية من أجل الحصول
عىل البيانات واملشاركة بالتجارب الناجحة) وتحديد مصادر لتغطية االحتياجات.
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بنا ًء عىل نتائج هذا املؤمتر وعىل املوارد واملعلومات التي سوف يتم جمعها ،سيعقد مؤمتر ثان يف إبريل /نيسان
2014م ،من أجل االستمرارية يف الحوار ولسد الثغرات املوجودة يف التقييم والبحث واسرتاتيجيات التنفيذ يف الشأن
الرتبوي املتعلق بالالجئني السوريني.

اجتماع الخبراء اإلقليمي للدول العربية حول «الممارسات الواعدة في التعليم
والتدريب التقني والمهني والتعليم للريادة»
شارك السيد محمد النعسان من إدارة التعليم املهني واإلنتاج ،واملهندس هاين خليفات من مؤسسة التدريب
املهني يف اجتامع الخرباء اإلقليمي للدول العربية حول «املامرسات الواعدة يف التعليم والتدريب التقني واملهني والتعليم
للريادة» الذي عقد يف بريوت -لبنان خالل الفرتة بني 2013 /11/21-19م.
يأيت هذا االجتامع ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إىل مواجهة التحديات التي تواجه التعليم والتدريب
التقني واملهني والتعليم للريادة وتبادل الخربات اإلقليمية والدولية يف مجال السياسات واملامرسات الجيدة يف إطار شبكة
يونيفوك الدولية ،وذلك متابعة لتوافق اآلراء يف املؤمتر الدويل الثالث حول التعليم والتدريب التقني واملهني (شنغهاي،
مايو /أيار2012م) ،وأهمية تعزيز قدرات شبكة يونيفوك؛ لتلعب دوراً رئيساً يف تطوير قدرات صانعي القرار والخرباء
والرشكاء ذات العالقة.
وشارك يف هذا االجتامع  40خبرياً ومسؤو ًال ميثلون  16دولة عربية ،إضافة إىل مشاركة ممثلني عن شبكة يونيفوك
الدولية يف إفريقيا ،آسيا ،أوروبا ،وأمريكا الالتينية.
ويتضمن برنامج االجتامع املحاور اآلتية:
	•الشباب ،التوظيف ،واملهارات– ريادة األعامل.
	•التعليم للريادة واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال.
	•الحوار بني املناطق لتحويل التعليم والتدريب التقني واملهني من أجل التنمية املستدامة.

الورشة اإلقليمية لتحليل نتائج الدراسة الدولية 2011 TIMSS
شارك كل من السيدة ميرس الهندي ،والسيد نرص الوحيدي من إدارة االمتحانات واالختبارات يف أعامل الورشة
اإلقليمية لتحليل نتائج الدراسة الدولية  TIMSSالتي عقدت يف املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية /عامن خالل الفرتة
من 2013/12/5-1م ،حيث هدفت هذه الورشة إىل تبادل الخربات وتعزيز املهارات التحليلية لخرباء التقييم الرتبوي
بالدول العربية املشاركة ،وشارك يف أعامل هذه الورشة ممثلو وزارات الرتبية يف مثاين دول عربية وعدد من املنظامت
اإلقليمية والدولية رشكاء الربنامج العريب لتحسني جودة التعليم من خالل مناقشة السياسات الرتبوية الوطنية الرئيسة
التي يتناولها التقرير الوطني للدراسة الدولية للعلوم والرياضيات لعام 2011م ،واالطالع عىل اإلجراءات اإلحصائية
والربمجيات التي استخدمت يف تحليل قاعدة بيانات هذه الدراسة الدولية ،إضافة اىل مناقشة النتائج الرئيسة التي
توصلت اليها الدراسة.
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محور التعليم للجميع
اجتماعات رؤساء الفرق الفنية للتعليم للجميع ومقرريها
تم عقد اجتامع تشاوري برئاسة السيدة انتصار القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية وحضور كل من :الدكتور
محمد أبو غزلة /مدير إدارة البحث والتطوير الرتبوي /املنسق الوطني لرصد التعليم للجميع والسيدة سهام مزاهرة/
مديرة أمانة الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي ،والسيد مرزوق الزيود /عضو قسم الرتبية بتاريخ 2013/1/21م ،وذلك
بهدف مناقشة تشكيلة الهيئة الوطنية للتعليم للجميع والفرق الفنية املنبثقة عنها ،وذلك للتحضري لالجتامع السنوي
للهيئة الوطنية للتعليم الجميع.
تم عقد اجتامعني لرؤوساء ومقرري الفرق الفنية للتعليم للجميع ،عُ قد االجتامع األول بتاريخ 2013/2/28م ،حيث
تم االتفاق عىل عقد االجتامع السنوي للهيئة الوطنية للتعليم للجميع برئاسة معايل الوزير خالل شهر نيسان .وكذلك
اقرتح الحضور رضورة إضافة معايل الدكتور تيسري النعيمي ،والدكتور أحمد بطاح إىل عضوية الهيئة الوطنية للتعليم
للجميع ،وكذلك تم االتفاق عىل اإلجراءات الالزمة للبدء بتنفيذ املبادىء التوجيهية إلعداد التقرير الوطني لتقييم التعليم
للجميع .أما االجتامع الثاين فقد عُ قد بتاريخ 2013/7/4م قدمت خالله السيدة أمني الرس عرضاً يتضمن ملخصاً عن
أهمية يف التقرير العاملي للتعليم للجيمع لعام 2012م ،وكذلك ملخصاً للمبادىء التوجيهية إلعداد التقرير الوطني لتقييم
التعليم للجميع ،وقدم الدكتور محمد أبو غزلة عرضاً إلنجازات الفرق الفنية للتعليم للجميع والتصور املستقبيل ملحاور
التعليم للجميع ملا بعد عام 2015م.

المنتدى الوطني «جعل التعليم ذا صلة بمكان العمل للشباب في األردن»
شاركت السيدة انتصار القهيوي /أمني الرس اللجنة الوطنية األردنية يف املنتدى الوطني «جعل التعليم ذا صلة مبكان
العمل للشباب يف األردن» بتاريخ 2013/2/20-19م الذي نظمته اليونسكو ،حيث عقد يف فندق الند مارك ،وذلك من
أجل املساهمة يف تعليم الشباب وتدريبهم لسوق العمل يف األردن ،وهدف املنتدى أيضاً إىل تحديد خطة التنمية لألمم
املتحدة ملا بعد عام 2015م يف األردن.

االجتماع العالمي ألجندة تطوير التعليم ما بعد عام 2015م
شارك السيد محمد الزعبي مدير إدارة التدريب يف االجتامع العاملي ألجندة تطوير التعليم ما بعد عام 2015م
خالل الفرتة من ما بني 2013/3/19-18م يف داكار /السنغال ،حيث تعتزم اليونسكو ا ّتباع أربعة نهوج أساسية يف إطار
جدول األعامل الخاص مبرحلة ما بعد عام  .2015وتتمثل هذه النهوج فيام يأيت:
	•يجب أن يكون السالم والتنمية املستدامة يف صميم الجهود الرامية إىل تعزيز االستيعاب والتنمية املنصفة بعد عام
2015م .ويف حني أقدمت بلدان كثرية عىل إدراج التعليم من أجل املواطنة العاملية يف مناهجها الدراسية ،فإنه يجب
جعل هذا التعليم هدفاً قاب ًال للقياس.
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	•ال بد من أن يكون إطار التنمية ملرحلة ما بعد عام 2015م مفيداً يف شتى أنحاء العامل ،وأن يتيح تعبئة جميع البلدان،
برصف النظر عن مدى تقدمها ،من أجل تحقيق أهداف مشرتكة تتمحور حول تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة.
	•يتعني تعزيز الروابط بني التعليم والقطاعات اإلمنائية األخرى :التعليم هو وسيلة تساعد عىل تحقيق جميع األهداف
اإلمنائية لأللفية ،ولكنه يعتمد عىل التقدم املحرز يف مجاالت أخرى.
	•من الرضوري إعداد إطار للتع ّلم يف القرن الحادي والعرشين ،ويجب أن يشجع هذا اإلطار عىل إنشاء نظم جامعة
للتع ّلم مدى الحياة.

حفل إطالق النسخة العربية للتقرير العالمي للتعليم للجميع للعام 2012م

مشاركة السيدة انتصار القهيوي /أمني الرس اللجنة الوطنية والدكتور محمد الرقيبات يف حفل إطالق النسخة
العربية للتقرير العاملي للتعليم للجميع للعام 2013م ،والذي عقد بالقاهرة بتاريخ 2013/4/1م .حيث انتهى التقرير إىل
التوصيات اآلتية :تكثيف وتوسيع سبل التعاون بني األمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلوم والثقافة ،ورضورة توجيه األنظار يف الفرتة املقبلة إىل إعادة ترسيم السياسات والترشيعات املتعلقة بالتعليم،
وإرشاك القطاع الخاص والرشكات يف املنظومة التعليمية وتطويرها ،وإرشاك الشباب يف العمل املجتمعي ويف عملية اتخاذ
القرارات ،وأوىص أيضاً برضورة تبادل الخربات الناجحة يف ما بني منظامت املجتمع املدين.

تشكيل فريق إشرافي إلعداد التقرير الوطني للتعليم للجميع

وفقاً ملتطلبات البدء بتنفيذ املبادىء التوجيهية إلعداد التقرير الوطني للتعليم للجميع ،تم تشكيل فريق إرشايف
إلعداد التقرير برئاسة الدكتور محمد أبو غـــزلة /رئيس لجنتي محور رصد التقدم يف مجال التعليم للجميع ومحور إزالة
التفاوت بني الجنسني ،وعضوية كل من :رئيس لجنتي محور التنمية املهنية ومحور تحسني الجوانب النوعية ،ورئيس لجنة
محور الطفولة املبكرة ،رئيس لجنة محور إدارة النظام وفعاليته ،ورئيس لجنة محور املهارات الحياتية.
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محور المدارس المنتسبة لليونسكو
الملتقى السنوي األول لطلبة المدارس المنتسبة لليونسكو
نظمت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم امللتقى السنوي األول لطلبة املدارس املنتسبة لليونسكو
يف األردن لعام 2013م ،وذلك مبشاركة ( )15مدرسة متثل أقاليم اململكة الثالثة (الشامل ،الوسط ،الجنوب) يف مدرسة
امللك عبدالله الثاين للتميز يف محافظة العقبة خالل الفرتة من 2013/4/25-24م وذلك تحت رعاية مدير الرتبية والتعليم
ملحافظة العقبة ،وعدد من الحضور من املديرين وحضور السيد سلطان الخليف /املنسق الوطني للمدارس املنتسبة
لليونسكو /رئيس قسم قطاع الرتبية ،حيث هدف امللتقى بصورة أساسية إىل االطالع عىل األنشطة والفعاليات التي
تعقدها املدارس املنتسبة لليونسكو يف األردن ،إضافة إىل تبادل الخربات بني طلبة املدارس يف ما بينهم ،وكذلك املعلمني
واملعلامت املنسقني يف تلك املدارس ضمن محاور عمل مرشوع شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو ،وكذلك التعرف عىل
النجاحات التي تحققت يف املدارس والتفاعل من خالل عمل جلسات حوارية بني الطلبة يستعرضون فيها مفاهيم التنمية
املستدامة يف مجاالتها الثالثة النمو االقتصادي حفظ املوارد الطبيعية والبيئية والتنمية االجتامعية وأهم التحديات
واستعراض أهم األمثلة عن التنمية املستدامة والرتاث الثقايف ،كام تم عمل توأمة بني املدارس املشاركة يف ما بينها.

الزيارات الميدانية للمدارس المنتسبة لليونسكو
يف إطار املتابعة الحثيثة واملبارشة للمدارس املنتسبة لليونسكو بهدف تفعيل خططها السنوية ،تم االلتقاء باملديرين
واملنسقني من قبل املنسق الوطني للمدارس املنتسبة لليونسكو /رئيس قسم قطاع الرتبية السيد سلطان الخليف واطالعهم
عىل مستجدات» مرشوع شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو».
وبني املنسق الوطني للمدارس املنتسبة لليونسكو ملديري ومديرات املدارس أهمية شبكة املدارس املنتسبة لليونسكو
ملا له تأثري نوعي عىل الطالب واملعلم ،وذلك من خالل املوضوعات التي يتم طرحها تزامناً مع جميع املدارس املنتسبة
لليونسكو يف أنحاء العامل جميعه ،كام أكد عىل أهمية عمل املدارس املنتسبة (الرتاث الثقايف ،التنمية املستدامة ،التعليم
الجامع) ،وأطلع املنسق الوطني املعلمني واملعلامت عىل آلية العمل املناسبة للمرشوع ضمن محاور العمل املتبعة لتنفيذ
املرشوع وتوجيههم بتنظيم العمل املطلوب من خالل توثيق الفعاليات واألنشطة كافة يف السجالت وأهمية وجود شعار
املدارس املنتسبة لليونسكو يف مكان بارز يبني انضامم املدرسة لتلك الشبكة ،ورضورة التواصل عرب الشبكة العنكبوتية
مع املدارس األخرى واللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،كام متت املناقشة مع منسقني املدارس ،بخصوص
الصعوبات التي تواجههم وإيجاد الحلول املناسبة والفعالة لتخطيها.
وشملت الزيارة مدارس ضمن األقاليم الثالثة (شامل ،وسط ،جنوب) متمثلة يف املدارس اآلتية :مدرسة معان
املهنية للبنات ،مدرسة األمري فيصل األول ،مدرسة األمرية تغريد االستكشافية للبنات ،مدرسة العقبة الثانوية للبنات،
مدرسة عني البيضاء للذكور ،مدرسة كفرنجة الثانوية للبنات ،مدرسة البرتاء األساسية للبنات ومدارس النظم الرتبوية.
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ورشة العمل الدولية حول أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية
شارك املنسق الوطني للمدارس املنتسبة لليونسكو /رئيس قسم قطاع الرتبية السيد سلطان الخليف يف ورشة العمل
الدولية حول أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية ،وذلك يف إطار مرشوع الحوار العريب األورويب والتي عُ قدت يف مدينة
قرطاج /تونس خالل الفرتة من 2013/11/15-9م مبشاركة عرش دول عربية وأوروبية ،وشارك يف الفعالية أربعة منسقني
وطنيني من األردن وأملانيا وسلطنة عُ امن وتونس ،باإلضافة إىل عرشة معلمني من األردن وأملانيا وبولندا وتركيا والدمنارك
وسلطنة عُ امن والكويت وتونس ولبنان وفلسطني.
وشاركت معلمة من مدرسة امللكة رانيا الثانوية للبنات وطالبتان يف فعاليات ورشة العمل ،حيث شارك فيها 80
تلميذاً من  10دول عربية وأوروبية .وخضعوا لثالث دورات تدريبية األوىل :حول كيفية إنتاج أفالم يف إطار التعريف
باللغة األم ،حيث حمل الفيلم العنوان اآليت «تع ّلم اللغة العربية» .والثانية بعنوان« :املراسلون الدوليون» .والثالثة:
«حول املرسح .كام هدفت الورشة إىل تعزيز التفاهم بني الطلبة العرب واألوروبيني .واىل تعزيز الحوار العريب -األورويب
عن طريق التع ّلم التفاعيل وبناء رشاكات بني املدارس يف إطار أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية والرتبية عىل التنمية
املستدامة.

إصدار العدد الثاني من النشرة السنوية للمدارس المنتسبة لليونسكو
صدر عن اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم من خالل قسم قطاع الرتبية العدد الثاين من النرشة
السنوية للمدارس املنتسبة لليونسكو ( )JO ASPnetالتي تضمنت عدداً من الفعاليات التي نفذتها املدارس املنتسبة
لليونسكو واألنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية األردنية ضمن مرشوع املدارس املنتسبة لليونسكو ،منها :امللتقى
السنوي األول لطلبة املدارس املنتسبة لليونسكو ،مرشوع محو أمية اإلعالم يف املدارس املنتسبة لليونسكو ،جائزة أفضل
املامرسات يف مجال التنمية املستدامة باإلضافة إىل إبراز أهم املواقع اإللكرتونية املتعلقة باملدارس املنتسبة لليونسكو،
عل ًام بأن العدد صدر باللغتني العربية واإلنجليزية.
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قطاع العلوم
مجاالت العمل الرئيسة مع املنظمات الثالث
اليونسكو

	•تعزيز السياسات املتعلقة بتحديث العلوم والتكنولوجيا.
	•بناء القدرات يف مجال العلوم األساسية.
	•أنظمة املياه العذبة املهددة بالخطر والتجاوب املجتمعي.
	•التقليل من مخاطر الكوارث الطبيعية.
	•دعم الدول األعضاء لتطوير السياسات الخاصة بأخالقيات العلوم والتقانة.
	•دعم الدول األعضاء لالستجابة للتحوالت االجتامعية.

اإليسيسكو

	•تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية.
	•الحفاظ عىل املحيط الحيوي.
	•تسخري العلوم اإلنسانية واالجتامعية لتعزيز السلم االجتامعي.
	•تشجيع اإلصدارات العلمية التي تستجيب ملعايري الجودة.
	•االستغالل األمثل لنتائج البحث العلمي.

األلكسو

	•البحث والتطوير واالبتكار يف خدمة التنمية الشاملة يف الوطن العريب.
	•تعزيز الجهود العربية يف حامية البيئة واستثامر املوارد الطبيعية والطاقات املتجددة.
	•املشاركة يف األنشطة العربية والدولية.
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قطـــاع العلوم
محور المشاريع
مشروع البرنامج الهيدرولوجي الدولي
حول تعزيز التعاون الدولي في المياه على مستوى المدارس
شاركت مدرسة األمرية تغريد خالل األشهر من  9إىل  2013/12يف مرشوع الربنامج الهيدرولوجي الدويل حول تعزيز
التعاون الدويل يف املياه عىل مستوى املدارس ،حيث يُعقد هذا املرشوع يف إطار االحتفال بالسنة الدولية للمياه ،حيث
يهدف هذا املرشوع إىل تحفيز املدارس املشاركة إىل التفاعل يف ما بينها من أجل تعزيز مفاهيم الرتبية املائية عن طريق
تصميم أفالم وبرمجيات إلكرتونية خاصة بكيفية املحافظة عىل املياه وإرسالها إىل موقع خاص باملرشوع تم تصميمه
لهذه الغاية ،عل ًام بأن الدول املشاركة يف املرشوع إىل جانب األردن هي :الصني وفرنسا وكينيا وجاميكا واالتحاد الرويس
وأمريكيا.

مشروع نشر التوعية للمعلمين والطالب بمكافحة المنشطات في األردن
االنتهاء من تنفيذ مرشوع نرش التوعية للمعلمني والطالب مبكافحة املنشطات يف األردن املمول من صندوق
اليونسكو لدعم مكافحة تعاطي املنشطات يف الرياضة بقيمة  20000دوالر ،حيث يهدف املرشوع إىل بناء اسرتاتيجيات
وبرامج فعالة ملكافحة املنشطات يف الرياضة األردنية من خالل عقد دورات تدريبية وتوزيع املواد العلمية املرتجمة
للمعلمني يف املدارس والجامعات واملدربني الرياضيني يف االتحادات ولألشخاص ذوي العالقة يف التعليم وتحقيق املشاركة
الوطنية للمدارس والجامعات الخاصة والحكومية يف حملة مكافحة تعاطي املنشطات يف األردن ،وتعزيز الوعي الوطني
حول مخاطر تعاطي املنشطات عىل الصحة وتثقيف الالعبني وطالب املدارس والجامعات حول الهدف من مكافحة تعاطي
املنشطات والحفاظ عىل الصحة وذلك من خالل الرتكيز عىل املدرسني واملدربني لنقل املعلومة وأخذ املبادرة بني الدول
العربية املحيطة برتجمة املادة العلمية امل ّعدة من قبل الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات إىل اللغة العربية .
املشاريع التي تم املوافقة عىل متويلها من قبل منظمة اليونسكو ضمن الربنامج واملساهمة للعامني 2014-2013م
وهي:
	•مرشوع بناء القدرات يف قطاعي املياه والطاقة املتجددة تم إعداده وتنفيذه من قبل مركز الطاقة واملياه والبيئة يف
الجامعة األردنية بقيمة ( )26000ستة وعرشون ألف دوالر أمرييك.
	•مرشوع املدارس املستدامة بيئياً وتم إعداده وتنفيذه من قبل وزارة الصحة بقيمة ( )24000أربعة وعرشون ألف
دوالر أمرييك.
	•مرشوع إقليمي حول بناء القدرات اإلقليمية يف مجال تأثري التغري املناخي عىل مصادر املياه يف األردن وعدد من
الدول املجاورة بقيمة ( )30000ثالثني ألف دوالر أمرييك.
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	•مرشوع وطني حول شبكة الحدائق الجيولوجية وتم إعداده وتنفيذه من قبل سلطة املصادر الطبيعية بقيمة
( )18000مثانية عرش ألف دوالر أمرييك.
	•الحصول عىل دعم جزيئ من املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ملرشوع مقدم من جامعة البلقاء التطبيقية
حول “أثر الربيع العريب عىل كمية ونوعية مصادر املياه يف األردن” بقيمة 5000دوالر.

محور اللجان المتخصصة
االجتماع الرابع عشر للجنة الوطنية للتنوع الحيوي
برعاية صاحب السمو املليك األمرية بسمة بنت عيل عُ قد االجتامع الرابع عرش للجنة الوطنية للتنوع الحيوي يوم
األربعاء املوافق 2013/8/21م يف مبنى وزارة البيئة وبحضور أعضاء اللجنة من املؤسسات املعنية مثل وزارة الزراعة
والحديقة النباتية امللكية ووزارة السياحة واآلثار جمعية البيئة العربية والجمعية امللكية لحامية الطبيعة واالتحاد
الدويل لصون الطبيعة باإلضافة إىل ممثلة اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم السيدة بيان النسور /رئيس
قسم العلوم الطبيعية واالجتامعية واإلنسانية ،حيث تم إقرار محرض االجتامع السابق للجنة ومن ثم تم مناقشة مقرتح
خطة عمل للجنة للعامني 2014/2013م ويف هذا اإلطار أشارت السيدة بيان /رئيس قسم العلوم إىل رضورة تنويع بنود
الخطة بحيث ال تقترص عىل تنفيذ ورش عمل حيث بينت أهمية الرتكيز عىل الجانب اإلعالمي وإنشاء قاعدة بيانات
للخرباء يف مجال البيئة وتصميم شعار خاص باللجنة حيث أشادت سمو األمرية بهذه املقرتحات ليتم أخذها بعني االعتبار،
وكام طرحت السيدة بيان النسور مبادرة  ENOالتي تركز عىل أهمية غرس حب زراعة األشجار يف نفوس الطالب من
خالل االحتفال بزراعة األشجار يف اليوم العاملي للسالم املوافق  2013/9/20م ،وطلبت السيدة بيان النسور دعم هذه
املؤسسات املتخصصة بحامية البيئة مساعدة اللجنة الوطنية يف الحصول عىل األشتال لتوزيعها عىل املدارس وتعزيز
ثقافة حامية البيئة وزراعتها لدى جيل املتعلمني ،وخلص االجتامع إىل دعم هذا التوجه والتنسيق مع السيدة بيان لتزويد
املدارس مبا تحتاجه من أشتال لتفعيل هذه املشاركة.

إعادة تشكيل اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم التقانة
بنا ًء عىل توصية اجتامع املكتب التنفيذي الذي عقد بتاريخ 2013 /2/7م ،حيث تم إنهاء عضوية بعض أعضائها
وإضافة أعضاء جدد وعقد ثالثة اجتامعات للجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة حيث متخض عنها توصيات برضورة
القيام بعمل مبادرة وطنية للتوعية بأخالقيات العلوم والتقانة عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة وتعيني نائب للرئيس
وتسمية ممثلني يف اللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا وتشكيل لجان لتنفيذ أعامل املؤمتر الثاين ألخالقيات البيولوجيا،
كام تم نرش تعليامت اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة يف الجريدة الرسمية للبدء بالعمل مبوجبها.
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الترشح للجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا IBC
حيث رفعت اللجنة الوطنية األردنية بنا ًء عىل توصيات اللجنة الوطنية األردنية الخالقيات العلوم والتقانة يف
االجتامع الثالث للجنة بتاريخ  2013/7/8طلبات لرتشيح خرباء من أعضاء اللجنة الوطنية األردنية ألخالقيات العلوم
والتقانة لتمثيلها يف اللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا ،عل ًام بأن اللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا أنشئت عام
1993م وهي مؤلفة من  36خبرياً مستق ًال يُعينهم املدير العام لليونسكو ويتولون متابعة التقدم املحرز يف علوم الحياة
وتطبيقاتها ،مع الحرص عىل احرتام مبادئ كرامة اإلنسان وحريته ،وسيتم اختيار أحد هؤالء الخرباء بداية عام 2014م؛
ليمثل األردن يف هذه اللجنة الهامة.

محور ورشات العمل والمشاركات في الفعاليات
االجتماع الثاني للمنسقين الوطنيين للشبكة اإلسالمية للبحث والتعليم”
عقدت املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو) بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية للرتبية
والثقافة والعلوم “االجتامع الثاين للمنسقني الوطنيني للشبكة اإلسالمية للبحث والتعليم” يف فندق عامن أنرتناشيونال
خالل الفرتة من 2013 /3/28-26م ،برعاية معايل وزير الرتبية والتعليم -رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة
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والعلوم /وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،وبحضور ممثل املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو)،
ومبشاركة املنسقني الوطنيني للشبكة من بعض الدولة العربية واإلسالمية وهم :السعودية ،املغرب ،مرص ،تونس ،لبنان،
مملكة البحرين ،باكستان ،ودولة فلسطني ،ومشاركني من األردن .وكان من ضمن التوصيات التي متخض عنها االجتامع
منها :املصادقة عىل قرار وزراء الرتبية العرب يف الخرطوم بخصوص إنشاء وتفعيل الشبكة اإلسالمية للتعليم والبحث إىل
كافة الدول األعضاء من خالل املنسقني الوطنيني للشبكة؛ تشكيل لجنة عمل للشبكة اإلسالمية للتعليم والبحث مكونة
من ( )7-5أعضاء من املنسقني من الدول اإلسالمية األعضاء يف االيسيسكو؛ تحديد مسؤوليات اللجنة التي تتضمن إعداد
مقرتح املرشوع للموافقة علية من قبل جميع الدول األعضاء للبدء بتنفيذ الشبكة اإلسالمية للتعليم والبحث ،ومن ثم
تحديد خطة العمل مع إطار زمني ليتم انجازها متضمنة اقرتاح اإلطار القانوين للشبكة وتحديد السياسات واإلجراءات
التنفيذية؛ تحديد املصادر التمويلية إلنجاز املرحلة األوىل للمرشوع ،واإلعداد للمراحل القادمة التي تكون عىل مستوى
الدول األعضاء.

“االجتماع التحضيري للهيئة اإلسالمية ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا”

عقدت املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو) بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة
والعلوم واللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة “االجتامع التحضريي للهيئة اإلسالمية ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا
خالل الفرتة من  6/30إىل 2013/7/2م ،برعاية معايل وزير الرتبية والتعليم -رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة
والعلوم ،وبحضور ممثل املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو) ،ومبشاركة ممثلني من اللجان الوطنية
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العربية ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا وخرباء يف هذا املجال من بعض الدولة العربية واإلسالمية وهم :املغرب ،مرص،
تونس ،عُ امن ،ودولة فلسطني ،الكويت ،السودان ،ليبيا ،ومشاركني خرباء من اللجنة الوطنية األردنية ألخالقيات العلوم
والتقانة ،حيث عرضوا تجربة األردن يف هذا املجال واملستوى العلمي الرفيع الذي وصل إليه أخالقيات العلوم والتقانة
والبحث العلمي .وخرج املشاركون بجملة من التوصيات من أبرزها العمل عىل احرتام االستقاللية والتعددية والتنوع
وخصوصيات اللجان الوطنية يف الدول األعضاء حول أخالقيات العلوم والتكنولوجيا وإرساء مبدأ املرونة يف التعامل مع
إشكاليات أخالقيات العلوم والتكنولوجيا للدول األعضاء وإرساء برامج عملية تخص الرتبية والتدريب ودورات تكوينية
يف مجال أخالقيات العلوم والتكنولوجيا ملساعدة الدول األعضاء.

مشاركة األردن في اللجنة الدولية الحكومية ألخالقيات البيولوجيا

عقدت الدورة الثامنة للجنة الدولية الحكومية ألخالقيات البيولوجيا يف باريس خالل الفرتة من 2013/9/6-5م،
حيث م ّثل األردن معايل األستاذ الدكتور محمد حمدان /رئيس اللجنة الوطنية األردنية ألخالقيات العلوم والتقانة والدكتورة
هالة الخيمي /الجامعة األردنية ،وتم مناقشة تقريري اللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا حول الطب الحديث ضمن
مبدأ عدم التمييز وعدم الوصم يف توفري الرعاية الصحية وتم االحتفال يف ذات الوقت مبرور عرشين عاماً عىل إطالق
اليونسكو ملحور أخالقيات البيولوجيا ،عل ًام أن األردن عضو يف اللجنة منذ عام 2012م ،وممثل عن املجموعة العربية.
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الندوة اإلقليمية “المشكالت االجتماعية واإلنسانية
المعيقة للسالم واالستقرار في العالم “

عقد املكتب اإلقليمي لإليسيسكو يف الشارقة بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم الندوة
اإلقليمية حول“ :املشكالت االجتامعية واإلنسانية املعيقة للسالم واالستقرار يف العامل” يف فندق القدس– عامن خالل
الفرتة من 2013/9/4-2م ،ومبشاركة من عدد من الخرباء من السعودية وفلسطني واليمن وقطر والعراق ولبنان وسلطنة
عُ امن والكويت ومرص باإلضافة إىل عدد من املشاركني من األردن ،حيث تهدف هذه الندوة إىل مناقشة أسباب املشكالت
االجتامعية واإلنسانية وأثرها عىل السالم واالستقرار العاملي والحلول املقرتحة للتخفيف من آثارها عىل العامل اإلنساين
ككل ودور كل من املؤسسات الوطنية ومنظامت املجتمع املحيل يف الوصول إىل حلول لهذه املشكالت.

االجتماع اإلقليمي للجان الوطنية العربية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي
عقد مكتب اليونسكو يف القاهرة مع منظمة اإليسيسكو االجتامع اإلقليمي للجان الوطنية العربية للربنامج
الهيدرولوجي الدويل يف املغرب خالل الفرتة من 2013/10/10-9م ،حيث كان الهدف من عقد هذا االجتامع تحسني
التعاون اإلقليمي من أجل التنمية املستدامة للموارد املائية يف املنطقة العربية وبحث أولويات القضايا املائية املشرتكة يف
املنطقة مبا يتامىش مع أولويات الربنامج الهيدرولوجي الدويل والعمل عىل تعزيز التنسيق والتعاون اإلقليمي بني اللجان
الوطنية للربنامج الهيدرولوجي الدويل يف املنطقة العربية ،ويجد اإلشارة إىل أن السيدة بيان النسور /رئيس قسم العلوم
الطبيعية واإلنسانية واالجتامعية يف االجتامع وقدمت ورقة علمية عن الربامج الوطنية الخاصة بالتعاون ما بني القطاعات
يف مجال املياه ،وأوجه التعاون مع الدول العربية يف تعزيز القدرات الوطنية يف هذا املجال.
34

انضمام األردن إلى الشبكة االفتراضية للبيئة والتنمية المستدامة
تهدف هذه املبادرة إىل زراعة  100مليون شجرة يف العامل بنهاية عام  2017وتم التنسيق مع منسق املدارس
املنتسبة لليونسكو لضمها إىل هذه الشبكة التوعوية بأهمية زراعة األشجار واملحافظة عىل البيئة ،حيث تم تصميم
منشور حول هذه املبادرة وأرسل إىل جميع الدول املشاركة بهذه املبادرة ،وتم طلب تربع باألشجار من قبل وزارة الزراعة
ومتت املوافقة عىل أن يتم بداية العام الدرايس القادم.
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قطاع الثقافة واالتصال
مجاالت العمل الرئيسة مع املنظمات الثالث
اليونسكو

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

اإليسيسكو

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

األلكسو

	•إبراز عوامل وحدة الثقافة العربية ودعم العمل الثقايف العريب املشرتك من خالل مؤسساته القومية.
	•التعريف بالثقافة العربية اإلسالمية وإبراز جوانبها املضيئة والتصدي العلمي ملحاوالت النيل منها.
	•املشاركة يف صياغة املعايري الرضورية لبناء مجتمع املعرفة عىل امتداد الوطن العريب.
	•العناية باإلبداع العريب وتشجيع املبدعني.
	•تيسري استخدام تقانات االتصال واملعلومات لألغراض التعليمية والثقافية والعلمية واالرتقاء بخدمات التوثيق.
	•تقليص فجوة الثقافة الرقمية بني أقطار الوطن العريب ودول العامل املتقدم.
	•معالجة املعلومات تقنيا وإتاحتها لكافة رشائح املجتمع العريب ودول العامل .
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قطـــاع الثقافة واالتصال
محور المحافظة على التراث الثقافي لمدينة القدس الشريف
االجتماع السادس للجنة اإليسيسكو للخبراء اآلثاريين المكلفين بإعداد تقارير فنية
حول االنتهاكات اإلسرائيلية الجديدة في محيط المسجد األقصى

تقوم اللجنة الوطنية األردنية بالعديد من اإلجراءات فيام يتعلق بالتنسيق مع منظمة اليونسكو واإليسيسكو
واأللكسو يف متابعة ملف مدينة القدس الرشيف وأسوارها ،حيث تعمل عىل مواصلة التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية واملندوبية األردنية الدامئة /باريس يف متابعة ملف القدس ،وتدعم الجهود
العربية واإلسالمية وحشدها التخاذ موقف عريب وإسالمي موحد ملواجهة االنتهاكات اإلرسائيلية املستمرة يف املدينة
املقدسة.
ويف هذا اإلطار عقدت منظمة االيسيسكو بالتعاون مع دائرة اآلثار العامة واللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة
والعلوم واللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم االجتامع السادس للجنة الخرباء اآلثاريني ،املكلفة بإعداد
التقارير الفنية والقانونية لنقض رشعية االعتداءات اإلرسائيلية يف مدينة القدس الرشيف ،مبقر دائرة اآلثار العامة خالل
الفرتة من 2013/1/31-29م ،والذي خصص لدراسة التقرير الفني املوثق الذي أعده أعضاء اللجنة حول االنتهاكات
اإلرسائيلية الجديدة يف مدينة القدس الرشيف ،وقد تم توثيق املحاوالت اإلرسائيلية جميعها لتهويد مدينة القدس
الرشيف ومعاملها التاريخية العربية واإلسالمية يف التقارير التي سيتم رفعها إىل الهيئات الدولية ذات االختصاص؛ من
أجل توحيد الجهود العربية واإلسالمية للعمل عىل إجهاض املرشوع اإلرسائييل الرامي إىل تهويد مدينة القدس الرشيف،
ومطالبة املجتمع الدويل واملؤسسات الدولية ذات االختصاص باتخاذ ما يلزم من اإلجراءات العملية للضغط؛ لوقف هذه
االنتهاكات وإلرجاع الوضع إىل ما كان عليه قبل احتالل القدس عام 1967م.
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محور التوعية بالتراث الثقافي
إطالق حملة التوعية بالتراث الثقافي غير المادي في محافظة مأدبا

مندوبا عن معايل وزير الرتبية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم الدكتور محمد
الوحش رعت أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم السيدة انتصار القهيوي حفل افتتاح حملة التوعية
بأهمية الرتاث الثقايف غري املادي يف محافظة مأدبا يف مدرسة األمرية بسمة الثانوية للبنات بتاريخ 2013/4/11-7م.
وقالت يف كلمتها لدى افتتاحها حملة التوعية يف محافظة مأدبا وبحضور سعادة العني الدكتورة نوال الفاعوري
وعطوفة مدير الرتبية والتعليم للواء قصبة مأدبا وأعضاء وباحثني بالرتاث من املجتمع املحيل وعدد من املعنيني بالرتاث،
إنه يجب إعطاء املزيد من االهتامم للرتاث الثقايف غري املادي لدوره يف حياة الشعوب من خالل التواصل بني املايض
والحارض واملستقبل ،وإثارة الوعي بأهمية الرتاث الثقايف غري املادي وربطه بالتنمية املستدامة ،والتعريف باتفاقية صون
الرتاث الثقايف غري املادي 2003م ،ودور اململكة األردنية الهاشمية يف تطبيقها.
وأشارت إىل أهمية االستمرار يف تعزيز بناء القدرات لصون وحامية الرتاث الوطني املادي وغري املادي وإيجاد
اآلليات التي تساعد عىل تطوير وتحديث الرتاث غري املادي وإيصاله إىل الطالب واملعلم بصورة مناسبة ،وأهمية إرشاك
قطاع الشباب والطلبة يف تنفيذ املرشوع واالستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم يف البحث ويف توثيق الرتاث الثقايف غري
املادي.
وكان الحفل قد بدء بالسالم املليك وآيات من القرآن الكريم ،وتال ذلك كلمه ملدير الرتبية والتعليم للواء قصبة مأدبا
السيد عبد الرحيم أبو درويش أكد فيها عىل ما يحتويه الرتاث من عادات وتقاليد وقيم إنسانية صنعها اآلباء واألجداد،
مؤكداً أن األمة التي ال تهتم برتاثها وثقافتها أمة ضائعة مبتورة النسب مباضيها ،وليك تنهض األمة بحارضها ال بد أن تحيي
ماضيها العريق؛ ليبقى ذلك الرتاث موجهاً وحافظاً لها يف غمرة الحداثة التي ال ترحم.
38

قطـــاع الثقافة واالتصال
بعد ذلك قدم السيد نارص سدر رئيس قسم قطاع الثقافة واالتصال يف اللجنة الوطنية األردنية لليونسكو عرضاً
تقدميياً للرتاث الثقايف غري املادي يف محافظة مأدبا وسبل املحافظة عليه ،وآلية تنفيذ مرشوع بناء القدرات يف مجال جرد
الرتاث الثقايف غري املادي ملحافظة مأدبا ،وحامية الرتاث لدى رشائح عديدة يف املجتمع األردين يف أنحاء اململكة كافة،
وبأهمية هذا الرتاث عىل الصعيد املحيل واإلقليمي والدويل.
وبدورها دعت رئيس لجنة السكان والتنمية يف مجلس األعيان العني الدكتورة نوال الفاعوري إىل التمسك بالرتاث
العريب اإلسالمي ونرشه بالطريقة املثىل دون العبث به ،وإىل اعتامد الحوار لبناء عالقة متينة بني الحضارات العاملية
قاطبة ،وأشادت بالدور الهاشمي يف املحافظة عىل الرتاث الوطني.
وتخلل حفل االفتتاح فقرات الوبريت قدمته طالبات مدرسة األمرية بسمة الثانوية للبنات وفقرات تراثية غنائية
وشعرية ،ويف ختام الحفل افتتحت السيدة انتصار القهيوي معرضاً للصور ميثل أشكال الرتاث الثقايف غري املادي يف محافظة
مأدبا.
ومن الجدير بالذكر بأن حملة التوعية استمرت أسبوعاً كام ًال خالل الفرتة من 2013 /4/11-7م.

محور المشاريع
مشروع إدخال مفهوم الثقافة اإلعالمية في المدارس األردنية
قامت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع مكتب اليونسكو /عامن ومركز اإلعالميات العربيات
بتنفيذ املرشوع االستكشايف “إدخال مفهوم الثقافة اإلعالمية يف املدارس األردنية” لتعزيز بيئة تسودها حرية التعبري املرشوع
ممول من الحكومة السويدية مبيزانية تقدر بـ ( )32ألف دوالر تم استالمها من قبل مكتب اليونسكو يف عامن ،ويهدف املرشوع
إىل تدريب الشباب األردين وتزويدهم باملعرفة ومهارات التعامل مع وسائل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومحو
األمية فيام يتعلق بهام.
ولتحقيق أهداف املرشوع تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ املرشوع برئاسة السيدة أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية
والثقافة والعلوم وعضوية أعضاء من اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم .وتم بدء العمل يف املرشوع بالتعاون مع مكتب
اليونسكو -عامن ومركز اإلعالميات العربيات بتاريخ 2013/2/20م.
ويف ضوء هذا قام أعضاء الفريق املشكل من اللجنة الوطنية بزيارة مديريات الرتبية املعنية (مديرية الرتبية والتعليم
ملحافظة عجلون ،ومديرية الرتبية والتعليم للواء القويسمة ،ومديرية الرتبية والتعليم للواء الجامعة ،ومديرية الرتبية والتعليم
ملنطقة العقبة) واملدارس التي تم اختيارها (مدرسة كفرنجة الثانوية للبنات (إقليم الشامل) ،ومدرسة األمرية تغريد الثانوية
للبنات (إقليم الوسط) ،ومدرسة النظم الحديثة (إقليم الوسط) ،ومدرسة األمري فيصل األول األساسية للبنني (إقليم الجنوب)
ألخذ موافقة مديري مديريات الرتبية واملدارس عىل املشاركة باملرشوع وتقديم أهدافه وفكرته ،فتم وعىل أثر الزيارات التي قام
بها الفريق للمدارس اختيار معلم /معلمة من كل مدرسة وفق معايري أعدت لهذا الغرض؛ ليكونوا منسقني ومدربني للطالب.
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حرض املعلمون األربعة الورشة التدريبية التي استغرقت ثالثة أيام ،حيث تم تدريب املعلمني عىل مهارات عدة يف مجال
اإلعالم من قبل الدكتور سامي طايع /خبري من اليونسكو ،ليقوم هؤالء املعلمون بدورهم بتدريب عرشة طالب من مدارسهم
خالل الفصل الدرايس الثاين ( )2013عىل محو أمية اإلعالم وفن املناظرة واإلعالم املجتمعي واستخدام اإلنرتنت يف البحث عن
الخرب وكتابة الخرب الصحفي وتطوير صحيفة إلكرتونية.
عني بدوره مركز اإلعالميات العربيات عدداً من املدربني املتخصصني مبوضوعات التدريب؛ ليساندوا املعلمني أثناء ورش
التدريب عىل املوضوعات سابقة الذكر الخاصة بالطالب التي ُتقدم لهم يف املدارس مبا يتناسب وجدول حصصهم ،وقام فريق
العمل يف اللجنة الوطنية مبتابعة هذه الورش ،حيث أعد جدول زيارات لهذا الغرض ،وتم إعالم موظفي اليونسكو مبواعيد
الزيارات مسبقاً يك يتسنى لهم االنضامم إىل أعضاء فريق اللجنة الوطنية يف هذه الزيارات التفقدية ،التي بدأت منذ شهر آذار
وحتى أيار.
يف 2012/4/21م تم عقد ورشة تدريبية للطالب الذين تم اختيارهم للمشاركة يف مسابقة املناظرة ،حيث تم تدريبهم
عىل مهارات املناظرة ،وكيفية اإلعداد لها ،وقام بالتدريب خالل الورشة املدربني املختصني مبوضوع املناظرة ،الذين تم ترشيحهم
من قبل مركز اإلعالميات .كام متت متابعة املدارس أثناء سري العمل عىل الصحيفة اإللكرتونية التي تقرر عرضها عىل الحضور يف
االحتفال األخري.
يف نهاية املرشوع أقيم الحفل الختامي الذي عقد برعاية معايل وزير الرتبية يوم االثنني املوافق2013/5/13م ،يف مركز
الحسني الثقايف ،وتخلل االحتفال مسابقة مناظرة وعرض للصحف اإللكرتونية التي أعدها الطالب؛ كمحصلة ملا تم تعليمه من
مهارات يف مجال اإلعالم خالل تنفيذ املرشوع .ومن الجدير بالذكر أن السيدة أمني رس اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم
رعت حفل االختتام مندوبة عن معايل وزير الرتبية والتعليم ،بحضور مدير مكتب اليونسكو يف عامن ومدير مركز اإلعالميات
العربيات ومديري الرتبية والتعليم ومديري املدارس واملرشفني عىل املرشوع يف املدارس املعنية.
40

قطـــاع الثقافة واالتصال
التوصيات:

1 .1يعترب تنفيذ املرشوع منوذجاً يُحتذى به ،ليتم تعميمه عىل باقي املدارس األردنية يف اململكة من خالل تنفيذ مشاريع
شبيهة يف باقي أقاليم اململكة.
2 .2تدريب معلمني من مختلف مديريات الرتبية والتعليم يف كافة مناطق اململكة؛ ليصار إىل تدريب طالب يف مجال
إدخال مفهوم الثقافة اإلعالمية يف املدارس األردنية.
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قطاع العالقات والتعاون
مجاالت العمل الرئيسة مع املنظمات الثالث
	•تفعيل املشاركة األردنية يف املؤمترات العامة واملجلس التنفيذية واجتامعات أمناء اللجان للمنظامت الثالث.
	•تعزيز الرشاكات مع املؤسسات الرسمية ومؤسسات املجتمع املدين.
	•تعزيز العالقات مع املنظامت الثالث (األلكسو ،واإليسيسكو ،واليونسكو) واللجان الوطنية لليونسكو .
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قطـــاع العالقات والتعاون
محور المشاركة في المؤتمرات العامة والمجالس التنفيذية
واجتماعات أمناء اللجان الوطنية للمنظمات الثالث
اجتماعات الدورة ( )37لمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو
شارك األردن يف اجتامعات الدورة ( )37ملؤمتر عام اليونسكو والذي عقد يف باريس خالل الفرتة من 2013/11/20-5م،
حيث كان الوفد األردين املشارك برئاسة معايل األستاذ الدكتور محمد الذنيبات /وزير الرتبية والتعليم /رئيس اللجنة
الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،وعضوية ك ًال من :سعادة السيد مكرم القييس /السفري األردين يف باريس/
املندوب الدائم لدى اليونسكو ،وعطوفة الدكتور عبدالله عبانية /رئيس املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية ،والسيد
سامي الساليطة /مدير ادارة املوارد البرشية ،والدكتور عيل املومني /مدير الرتبية والتعليم ملنطقة إربد األوىل ،والدكتور
بسام العمري /الجامعة األردنية ،والسيدة حنني إرشيد /وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،واملستشار الثقايف األردين
يف باريس ،وممثلة من السفارة األردنية يف باريس.
التقى وزير الرتبية والتعليم /رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم خالل أعامل الدورة ()37
نائب وزير الرتبية والتعليم السعودي السيد خالد السبتي ،وجرى خالل اللقاء الذي حرضه السفري السعودي لدى
اليونسكو الدكتور زياد الدريس واملستشار الثقايف األردين يف باريس والسيدة رميا البخيت لبحث مجاالت التعاون بني
اململكة األردنية الهاسمية واململكة العربية السعودية يف مجال الرتبية والتعليم ،كام التقي الدكتور الذنيبات وزير الرتبية
والتعليم يف جمهورية مرص العربية السيد حسام عيىس بحضور السفري املرصي لدى اليونسكو السيد محمد محمد سامح
عمرو ،حيث جرى خالل اللقاء بحث مجاالت التعاون يف املجاالت الرتبوية والتعليمية وسبل تعزيزها وتطويرها ،كام
التقي الدكتور الذنيبات املديرة العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم السيدة إيرينا بوكوفا ومدير مركز
الرتاث العاملي يف اليونسكو السيد كيشور راو  ،كام ألقى معايل الدكتور محمد الذنيبات كلمة اململكة األردنية الهاشمية
يف املؤمتر الوزاري الذي شارك فيه ممثلو (  )192دولة عىل مستوى رؤوساء وزارات ،ووزارء عدة دولة حيث القت الكلمة
ترحيباً كبري لدى الحضور ،ودعا الدكتور الذنيبات خالل كلمته املجتمع الدويل واليونسكو إىل املحافظة عىل الرتاث العاملي
باعتباره إحدى مرجعيات الفهم املتبادل وحوار الثقافات ،مطالباً بالضغط عىل السلطات اإلرسائيلية لإللتزام بقرارات
األمم املتحدة ومنظمة اليونسكو ،فيام يخص مدينة القدس وعدم القيام بأي أنشطة أو مشاريع تهدف إىل تغيري معاملها
القدمية وطريق باب املغاربة خالفاً للقانون الدويل ،باعتبار القدس مدرجة عىل الئحة الرتاث العاملي عام 1981م بطلب
من األردن ،وعىل الئحة الرتاث العاملي املهدد بالخطر عام 1982م ،كام طلب املؤمتر حث الدول األعضاء تقديم الدعم
واملؤازرة لألردن ملساعدته يف القيام بدورة اإلنسانية يف استقبال أشقائه الذين اضطرتهم الظروف إىل اللجوء إىل األردن.
وكان الدكتور الذنيبات ضيف الرشف يف الحلقة التي نظمها االتحاد األورويب مبناسبة انعقاد الدورة ( )37للمؤمتر
العام لليونسكو ،والتي عقدت يف مبنى اليونسكو الرئيس تحت عوان( :التعاون ما بني اليونسكو واملفوضية األوروبية)
بحضور سفري االتحاد األورويب لدى اليونسكو وعدد من وزراء الدول املشاركة يف أعامل هذه الدورة.
وقد تم اختيار معايل وزير الرتبية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات إللقاء كلمة مجموعة الـ  77ودول عدم
االنحياز والصني يف املؤمتر املذكور ،كام تم انتخاب كل من :مرص ،الكويت ،الجزائر ،املغرب لشغر املقاعد األربعة املخصصة
للمجموعة العربية يف املجلس التنفيذي.
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اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة اإلسالمية
للتربية والثقافة والعلوم الدورة ()34
شاركت األستاذة لينا الغرايبة /القائم باإلعامل باإلنابة يف السفارة األردنية يف املغرب نيابة عن ممثل األردن يف
عضوية املجلس التنفذي للمنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم يف أعامل الدورة ( )34للمجلس التنفيذي التي
عقدت يف الرباط خالل الفرتة من 2013/10/8-7م ،وقد تضمنت أعامل املجلس موضوعات عدة تم بحثها ومناقشتها كان
أبرزها عرض تقرير عن أنشطة املنظمة لسنة 2012م ،وتقرير عن مساهمة الدول األعضاء يف موازنة املنظمة.
كام تم انتخاب املدير العام املساعد باالقرتاع الرسي وفازت بهذا املنصب مرشحة سلطنة عُ امن الدكتورة أمينة بنت
عبيد بن رمضان النحجري ،وقد انحرص التنافس لهذا املنصب بني سلطنة عُ امن ودولة تشاد ،كام تم تحديد موعد انعقاد
الدورة املقبلة للمجلس التنفيذي يف شهر حزيران2014 /م يف الرباط ما مل تتقدم أي دولة بطلب االستضافة ،وكذلك
تم مناقشة اقرتاح رئيس املجلس التنفيذي بعقد دورة استثنائية يتم فيها جمع العلامء للبحث يف قضية محاربة اإلسالم
وتقسيم الدول االسالمية ،وبسبب أن الدورة تحتاج إىل متويل اقرتح الرئيس أن يتم تقليص األنشطة املربمجة لغاية عقد
هذه الدورة إال أن هذا االقرتاح مل تتم املوافقة عليه بسبب أهمية األنشطة املربمجة والتفكري مبصادر متويل أخرى.

اجتماع الدورة ( )99للمجلس التنفيذي
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
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قطـــاع العالقات والتعاون
شاركت السيدة انتصار القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم نيابة عن ممثل األردن يف
عضوية املجلس التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف أعامل الدورة ( )99للمجلس التنفيذي التي عقدت
يف تونس خالل الفرتة من 2013/5/23-21م وكانت عضواً يف لجنة الربامج ،وقد تضمنت أعامل املجلس موضوعات عدة
تم بحثها ومناقشتها وانتهت بجملة من التوصيات تعلقت بخطة تطوير التعليم يف الوطن العريب ومبرشوع النهوض باللغة
العربية للتوجه بها نحو مجتمع املعرفة والدعوة إىل إحكام العمليات التنفيذية من أجل املزيد من اإلنجازات والتوصية
باملزيد من االهتامم بالرتاث ،ومن أبرز التوصيات التي صدرت عن املجلس التنفيذي قرارات تؤكد عىل رضورة تفعيل
الربامج التعليمية والثقافية والعلمية يف الصومال والقدس واألرايض الفلسطينية مع التأكيد عىل رضورة إيالء العناية
الخاصة بالطلبة السوريني الالجئني يف الدول العربية املجاورة ،كام وافق أعضاء املجلس عىل مقرتح مدير عام املنظمة
بشأن إطالق قناة فضائية تلفزيونية مختصة بالثقافة وتنشيطها يف نطاق العمل العريب املشرتك ،وذلك لخدمة التنمية
الثقافية والحضارية يف الوطن العريب ،كام وافق املجلس عىل عقد دورته القادمة يف مدينة املنامة /البحرين.

اجتماع الدورة ( )100للمجلس التنفيذي
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
شارك عطوفة االمني العام لوزارة الرتبية والتعليم /ممثل األردن يف عضوية املجلس التنفيذي للمنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم يف أعامل الدورة ( )100للمجلس التنفيذي التي عقدت يف البحرين خالل الفرتة من2013/11/27-26م،
وقد جاءت إبرز قرارات املجلس كاآليت:
	•العمل عىل التوصل إىل برامج التعاون والرشاكة بني معهد البحوث والدراسات العربية وعدد من الجامعات العربية
واألجنبية يف أرسع وقت ممكن.
	•العمل عىل تطوير معهد البحوث والدراسات العربية؛ ليصبح كياناً أكادميياً يؤدي خدمة تعليمية متكاملة ألبناء األمة
العربية منذ املرحلة الجامعية األوىل.
	•اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتمكني املنظمة من املشاركة يف ُج ّل معارض الكتاب يف الدول العربية.
	•إيجاد آلية فاعلة لتسوق إصدارات املنظمة ومطبوعاتها وال سيام تطوير موقع تسويقي لها.
	•توسيع مشاركة املنظمة يف كل األنشطة التي ُتعنى مبجاالت عملها مع إرشاك أعضاء املجلس التنفيذي يف متثيل
املنظمة يف بعض األنشطة والفعاليات.
	•تكثيف التواصل مع املنظامت والهيئات العربية واإلقليمية والدولية العاملة يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم،
إلقامة رشاكات واتفاقيات تعاون مشرتكة معها.
	•العمل عىل نرش إنجازات املنظمة عن طريق وسائل اإلعالم عربية ودولية ،واملسهامة يف اللقاءات الحوارية عىل
املستوى العاملي يف مجال التبادل الحضاري والثقايف.
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	•تعميق الدراسة الفنية املعروضة الخاصة بإنشاء قناة فضائية ثقافية عربية ،وذلك بإيضاح الجوانب الفنية واملالية
واإلدارية والعالقة املتبادلة بني إدارة املنظمة وإدارة القناة القضائية املقرتحة.
	•توفري دراسات أخرى تعتمد عىل الخيارات البديلة وبتكاليف تتناسب وإمكانات املنظمة والداعمني وتحقق األهداف
املتوخاة من مرشوع إنشاء قناة فضائية ثقافية عربية.
	•عرض دراسات البدائل الخاصة بإنشاء قناة قضائية ثقافية عربية عىل جهات متخصصة فنيا لتقديم الخيار األمثل يف
التطبيق.
	•تقديم دراسة معمقة وشاملة حول تطوير هيكل املنظمة ،وتحديثة مبا يضمن تحقيق األهداف املرسومة وتحديد
األدوار واملهام وتجويد العمل ويف ضوء املالحظات التي أبديت أثناء املناقشة.
فيام يتعلق بالقدس واألوضاع الرتبوية والثقافية والعملية يف فلسطني فقد تقرر اآليت:
1 .1مواصلة الجهود لدى املجتمع الدويل للضغط عىل سلطات االحتالل اإلرسائييل وإلزامها بتنفيذ قرارات الدورة
( )37للمؤمتر العام لليونسكو ،بشأن فلسطني والقدس الرشيف وإيقاف االنتهاكات ضد األماكن الحضارية
والتاريخية يف القدس وال سيام وقف الحفريات الجارية أسفل املسجد األقىص ومحيطه.
2 .2مواصلة دعم املرشوعات واألنشطة الفلسطينية يف املجاالت الرتبوية والثقافية ،لحامية الرصيد الرتايث والحفاظ
عىل الهوية الفلسطينية.
وفيام يتعلق بالخطة التنفيذية للمرشوعات املقرتحة لدعم الصومال يف مجال الرتبية والتعليم اآليت:
1 .1املوافقة عىل الخطة التنفيذية للمرشوعات املقرتحة لدعم الصومال وبذل أقىص الجهد من أجل توفري املصادر
التمويلة الالزمة لتنفيذ الخطة والعمل عىل إقامة مؤمتر للامنحني من أجل الصومال.
2 .2دعوة الجهات املعنية يف حكومة جمهورية الصومال إىل توفري جميع متطلبات إقامة املرشوعات املدرجة
يف الخطة.وضع آليات مالمئة لإلرشاف واملتابعة بالتنسيق مع مكتب األمانة العامة لجامعة الدولة العربية
مبقديشو.
3 .3إعداد مرشوع املوازنة والربامج للدورة املالية لعامي (2016-2015م) بالصيغة املعدلة وفقاً للمالحظات واآلراء
واالقرتاحات التي أبداها أعضاء املجلس التنفيذي وعرضها عىل املجلس التنفيذي يف دورتة القادمة.
أما فيام يتعلق بالوظائف الشاغرة؛ فتقرر اآليت:
أوال :املوافقة عىل تعيني ك ًال من:
11 .1الدكتورة حياة قطاط /مديراً إلدارة الثقافة.
22 .2الدكتور محمد الجمني /مديراً إلدارة املعلومات واالتصال.
33 .3الدكتور عيل عبدالله أحمد النعيم /مديراً ملعهد الخرطوم الدويل للغة العربية.
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44 .4الدكتورة نيفني عبد املنعم مسعد /مديراً ملعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.
55 .5الدكتور فيصل الحفيان /مديراً ملعهد املخطومات العربية بالقاهرة.
ثانياً :متديد فرتة اإلعالن عن شغور وظيفة مدير إدارة الرتبية؛ لتنتهي فرتة اإلعالن مع نهاية يوم 2014/3/15م.
ثالثاً :املوافقة عىل تكليف:
1 .1األستاذ حسني عيل اليزيدي مبهام ومسؤوليات أمانة املجلس التنفيذي واملؤمتر العام.
2 .2األستاذ عامر املرعشيل مبهام ومسؤوليات إدارة الشؤون اإلدارية واملالية ،خلفاً للدكتور سامي الزيود الذي
كلف مبهام أخرى يف إدارة املعلومات واالتصال.

محور المشاركة في اجتماعات أمناء اللجان الوطنية العربية
للتربية والثقافة والعلوم
اجتماع أمناء اللجان الوطنية
شاركت املستشار الثقايف األردين /نائب املندوب األردين الدائم لدى اليونسكو يف باريس السيدة رميا البخيت
يف اجتامع ممثيل اللجان الوطنية الذي عقد يف باريس بتاريخ 2013/4/17م عىل هامش اجتامعات املجلس التنفيذي
لليونسكو يف دورتها ( ،)191وذلك ملناقشة موضوع كرايس اليونسكو الجامعية يف األردن بالتعاون مع وزارة التعليم العايل
لتفعيل دورها ودفع عجلة البحث العلمي يف القطاعات املختلفة .وكذلك دور املدارس املنتسبة لليونسكو وآلية تفعيلها

االجتماع األول لفريق العمل الثالثي
ألمناء اللجان الوطنية وأمانة اليونسكو
شاركت املستشار الثقايف األردين /نائب املندوب األردين الدائم لدى اليونسكو يف باريس السيدة رميا البخيت يف
االجتامع األول لفريق العمل الثاليث ألمناء اللجان الوطنية الذي عقد يف باريس بتاريخ 2012/10/19م ،والذي متحور حول
محاور عمل اللجان الوطنية التي اقرتاحتها اليونسكو بالتشاور مع الدول األعضاء عىل النحو اآليت :توضيح دور اللجان
الوطنية ،تعزيز التنسيق ضمن الشبكة ،تعزيز رشاكات اللجان الوطنية مع املجتمع املدين والقطاع الخاص ،تعزيز حشد
املوارد واستخدام املوارد املحدودة استخداماً جيداً ،إدارة املعارف التي تولدها الشبكة بشكل أفضل ،تعزيز النهج الشامل
لتنمية قدرات اللجان الوطنية ،وأسفر االجتامع عن توصيات متعلقة بعدد كبري من اإلجراءات القانونية واملسائل الهيكلية
التي تضمن تفعيل عمل اللجان الوطنية.
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االجتماع الثاني لفريق العمل الثالثي ألمناء اللجان الوطنية وأمانة اليونسكو
شاركت املستشار الثقايف ونائب املندوب األردين الدائم لدى اليونسكو يف باريس السيدة رميا البخيت اجتامع أمناء
اللجان الوطنية الذي عقد يف باريس بتاريخ 2013/2/22-21م ،والذي خلص إىل النقاط اآلتية :دعوة الدول األعضاء إىل
تقديم معلومات لليونسكو حول األطر القانونية والتنظيمية للجانها الوطنية ،الدعوة إىل مواصلة العمل عىل مبدأ تنوع
اللجان الوطنية والتأكيد عىل الدول األعضاء مراجعة وضعية وهيكلية لجانها الوطنية وأمانتها العامة من أجل تأمني
قدرتها وإمكاناتها وخرباتها للعمل بفاعلية ،كام أوىص املجتمعون بأن يعني األمناء العامني للجان الوطنية لفرتة معقولة،
وبصالحيات واضحة ومحددة ،كذلك تحفيز اللجان الوطنية إلرساء وتوسيع شبكة رشكائها يف دولها ،وبذل املزيد من
الجهد بالبحث عن داعمني ،ودعوة الدول األعضاء إىل تقديم تقاريرها إىل أمانة اليونسكو حول التدابري املتخذة لتنفيذ
هذا التوجه ،وحث اللجان الوطنية بالبحث عن الوسائل الرامية إىل توثيق العالقات مع الرشكاء وشبكات اليونسكو،
وتفاعل اللجان الوطنية مع املجتمع الدويل واملنظامت غري الحكومية الوطنية ،واعتامد ومتابعة وتقييم مراكز وروابط
ونوادي اليونسكو يف الدول األعضاء لضامن توافقها مع أنشطة وأهداف اليونسكو ،ومراجعة املبادئ التوضيحية بشأن
العالقات والتعاون بني مكاتب اليونسكو امليدانية واللجان الوطنية ،حيث تقوم أمانة اليونسكو بتسهيل عمل شبكة
اللجان الوطنية يف مجال حشد ودعم املعلومات واملعارف ،والطلب من اللجان الوطنية رفع تقارير أنشطتها واقرتاحاتها يف
الوقت املناسب مع تفعيل استخدام الوسائط اإللكرتونية ،وعىل أمانة اليونسكو إعداد برامج تأهيل من شأنها االستجابة
للحاجات املتنوعة ملختلف اللجان الوطنية ،والتأكيد عىل كل من اللجان الوطنية وأمانة اليونسكو (مبا فيها املكاتب
امليدانية) بالعمل الوثيق من أجل تحسني االستفادة من برنامج املساهمة.

االجتماع الثاني للمجموعة العربية لدى اليونسكو
شارك املندوب األردين الدائم لدى اليونسكو يف االجتامع الثاين للمجموعة العربية والذي عقد يف باريس بتاريخ
2013/3/5م ،وقد ناقش االجتامع مجموعة قضايا أبرزها :إخفاق املجموعة العربية بإدراج بند يوم اللغة العربية عىل
جدول أعامل املجلس التنفيذي املنرصم لليونسكو ،ومداخلة املندوب الفلسطيني حول بحث اإلجراءات الخاصة بالبعثة
التي تنوى اليونسكو إرسالها ملدينة القدس الرشيف بالضغط كمجموعة عربية عىل اليونسكو بأرسع وقت ،والتحرك
الفعيل ضد الرشوط اإلرسائيلية التعجيزية إلرسالها قبل موعد انعقاد املجلس التنفيذي املقبل وليس بعد موعد انعقاده
لوضعها عىل جدول األعامل ،مع الترسيع يف تشكيل الوفد وتحديد مهامه وتاريخ البعثة ودراسة رشوط إرسائيل؛ ألن
األخرية تسعى جاهدة مع لجنة الرتاث العاملي بعدم السامح لفلسطني واألردن إلدراج أي قرار عىل جدول أعامل املجلس
أو التقدم بأي مشاريع بخصوص القدس أو بتسجيل أي موقع لهم عىل الئحة الرتاث العاملي ،عل ًام بأن كل من روسيا
وأمريكا قد وقعتا عىل االقرتاح اإلرسائييل وتم رفعه إىل املجلس التنفيذي.
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الزيارة التاريخية ألمناء اللجان الوطنية العربية إلى فلسطين

شارك األردن يف أعامل اجتامع األمناء العامني للجان الوطنية العربية الذي عقد يف فلسطني خالل الفرتة من
2013/4/25-19م ،حيث تم اطالع الوفود العربية عىل األوضاع الرتبوية والثقافية والعلمية ،وواقع املؤسسات ومعاناة
الشعب الفلسطيني يف ظل استمرار اإلحتالل وعرقلته لكثري من املساعي واملحاوالت الفلسطينية يف التنمية والتطوير
واإلرتقاء بالثقافة والعلوم والرتبية وحامية الرتاث والهوية الفلسطينية ،وقد كانت هذه الزيارة تتضمن رسالة واضحة
برضورة وقف االعتداءات اإلرسائيلية عىل الرتاث والثقافة والتاريخ العريب الفلسطيني بشكل عام ويف مدينة القدس بشكل
خاص ،وقد أكدت السيدة أمني رس اللجنة الوطنية األردنية عىل وقوف األردن إىل جانب الشعب الفلسطيني ودعمه
لحقوقهم املرشوعة بإقامة دولتهم املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف.
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االجتماع السابع عشر ألمناء اللجان الوطنية العربية

شارك األردن يف أعامل االجتامع السابع عرش ألمناء اللجان الوطنية العربية الذي عقد يف بريوت خالل الفرتة
من 2013/4/18-15م ،حيث قدمت اللجنة الوطنية األردنية مقرتحاً عىل جدول أعامل االجتامع وهو« :املحافظة عىل
استمرارية التعليم األسايس لدى الطلبة من الالجئني السوريني يف األردن»« ،وقد تم خالل االجتامع الذي انعقدت جلساته
عىل مدى يومني متابعة تنفيذ توصيات االجتامع السادس عرش ألمناء اللجان الوطنية ومناقشة اإلطار العام ملرشوع
املوازنة والربنامج للدور املالية لعامني 2016-2015م ،والتقارير املعروضة من قبل املنظمة حول املشاريع املنفذة أو التي
قيد التنفيذ.

منتدى اللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم
شارك األردن يف منتدى اللجان الوطنية العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،الذي عقد يف اململكة املغربية /الرباط
باستضافة املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة اليونسكو خالل الفرتة من 2013/6/13-12م،
حيث خرج املنتدى بالتوصيات اآلتية :استمرار عقد االجتامعات اإلقليمية للجان الوطنية العربية مرة كل سنتني ودعوة
الرشكاء إىل متويل استضافة االجتامعات ،وتحديث املبادئ التوجيهية للربط والتعاون بني مكاتب اليونسكو واإليسيسكو
واللجان الوطنية ،والتوصية بالتعاون مع اللجان الوطنية والدول األعضاء التي تنتمي إليها وتوعيتها بأهمية التواصل
املستمر فيام بينها ،وحث أمانة اليونسكو واإليسيسكو القيام باستشارة الوفود الدامئة واملندوبني واللجان الوطنية بشأن
أي نشاط تخطط له اليونسكو أو اإليسيسكو لتنفيذه يف بلدانها ،وإتاحة الفرصة لها للمشاركة فيه عند اإلقتضاء ،والدعوة
إىل وضع برامج تدريبية لتلبية احتياجات اللجان الوطنية ،وتوفري التدريب املبارش عند الرضورة وتوفري التمويل من
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أجل عقد املؤمترات القامئة عىل االتصال املريئ املبارش ،والدروات التدريبية عىل األنرتنت ،وتنظيم الزيارات الدراسية أو
دروات التعلم التي يوفد إليها أعضاء اللجان ،تعاون اللجان الوطنية واليونسكو واإليسيسكو ،مبا يف ذلك املكاتب امليدانية
تعاوناً وثيقاً لتحسني إجراءات برنامج املساهمة ،وبذل جهود خاصة إلعداد التقارير املالية وتقارير التقييم ،ودعم اللجان
الوطنية للحوار العريب األورويب ،وأوصوا بعقد منتديات عامة للمرأة عىل غرار مؤمترات الشباب.

محور تعزيز العالقات بين اللجنة الوطنية األردنية والمنظمات
الثالث واللجان الوطنية لليونسكو
زيارة وفد تربوي من دولة بنغالديش لوزارة التربية والتعليم

نظم قسم قطاع الرتبية زيارة وفد تربوي من دولة بنغالديش اململكة األردنية الهاشمية خالل الفرتة من -24
2013/2/28م ،بهدف االطالع عىل التجربة األردنية يف مجال حاكمية التعليم األسايس من حيث قضايا التمويل ،املساواة
بني الجنسني ،املناهج ،وتدريب املعلمني وتنميتهم مهنياً ،وكذلك اإلدارة املبنية عىل املدرسة من أجل إعداد دليل
اسرتشادي لحاكمية التعليم األسايس يف بنغالدش .كام التقى معايل األستاذ الدكتور وجيه عويس وزير الرتبية والتعليم
الوفد ورحب بهم ،وأبدى استعداد الوزارة ملشاركتهم التجربة األردنية املتطورة يف مجال الرتبية والتعليم ،واطلع الوفد
عىل تجربة عدة إدارات ،مثل :إدارة التخطيط والبحث الرتبوي ،إدارة التعليم العام ،إدارة مركز التدريب الرتبوي ،إدارة
املناهج والكتب املدرسية ،ووحدة التنسيق التنموي .عل ًام بأن اللجنة الوطنية لليونسكو قامت بتنظيم الزيارة بدعم من
مكتب اليونسكو يف دكا /بنغالدش.
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االجتماع اإلقليمي «لألدوار الثقافية للشباب من أجل تعزيز قيم الحوار
وثقافة السالم في العالم اإلسالمي»

عقدت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة يف
فندق القدس الدويل /عامن خالل الفرتة من 2013/5/9-7م االجتامع اإلقليمي «لألدوار الثقافية للشباب من أجل تعزيز
قيم الحوار وثقافة السالم يف العامل اإلسالمي» بحضور ممثل املنظمة اإلسالمية الدكتور عبدالعزيز الجبوري ومبشاركة ()8
ممثلني عن الدول العربية ،وقد جاءت أبرز توصيات ومقرتحات االجتامع عىل النحو اآليت :حث منظامت املجتمع املدين يف
الدول العربية واإلسالمية عىل وضع اسرتاتيجيات واضحة لعملها وتوحيد الرؤى حول دورها الثقايف يف املجتمع اإلسالمي،
ومساعدة منظامت املجتمع املدين عىل استيعاب حاجات الشباب من أجل بناء مجتمع تسوده العدالة االجتامعية
والحوار والسالم ،وتعزيز التعاون املشرتك بني الدولة ومنظامت املجتمع املدين حول األهداف املشرتكة لنهضة املجتمع
املدين وتطوره والحفاظ عىل ثوابته وهويته الوطنية والقومية والدينية وتعزيز انتامءاته ،وزيادة التنسيق بني منظامت
املجتمع املدين يف كل بلد من بلدان العامل اإلسالمي وبني منظامت املجتمع املدين وخصوصاً الشباب يف كافة أنحاء العامل
اإلسالمي يف ما يتعلق باألدوار الثقافية املطلوبة ،وإنشاء موقع عىل شبكة اإلنرتنت ترتبط به كافة مواقع املنظامت
الشبابية ومنظامت املجتمع املدين بهدف تنسيق الجهود املشرتكة للتصدي للحمالت اإلعالمية الهادفة إىل النيل من ديننا
اإلسالمي الحنيف وحضارته السامية ،والتصدي لكل محاوالت تسييس عمل منظامت املجتمع املدين من خالل وضع
ميثاق رشف يوضح دور هذه املنظامت الثقايف يف تعزيز الهوية الوطنية واالنتامئية للمجتمع اإلسالمي ،وحث املنظامت
الدولية عىل مساعدة منظامت املجتمع املدين للقيام بأدوارها الثقافية لخدمة مجتمعاتنا العربية واإلسالمية ،وكذلك يف
وضع برامج تثقيفية هادفة ،ومطالبة وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية عىل إبراز الدور الثقايف ملنظامت املجتمع املدين
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الشبابية بهدف متكينها من أداء دورها الحقيقي يف املجتمع ،وحث املؤسسات االقتصادية الحكومية والخاصة عىل تقديم
الدعم املادي ملنظامت املجتمع املدين بهدف حاميتها من االخرتاقات الخارجية املؤثرة عىل أهداف هذه املنظامت ودورها
الوطني مبطالبة املجتمع املدين باملشاركة يف املرشوعات التي تنفذها املنظامت الدولية والهادفة إىل تعزيز األدوار الثقافية
للشباب يف املجتمع اإلسالمي ويف مقدمتها املنظمة اإلسالمية -اإليسيسكو ،ومطالبة منظامت املجتمع املدين بدعم األدوار
الثقافية لألفراد كاالبتكار واإلبداع والتفوق إضافة إىل االستفادة من البحوث والدراسات املتوفرة لتطوير واقع العامل
اإلسالمي.

زيارة معالي مدير عام المنظمة اإلسالمية إلى األردن

قام معايل األستاذ الدكتور عبد العزيز التويجري مدير عام املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة بزيارة إىل
اململكة األردنية الهاشمية خالل الفرتة من 2013/6/26-22م ،وقد التقي عىل هامش هذه الزيارة مبعايل وزير الرتبية
والتعليم /رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم حيث تم خالل اللقاء التأكيد عىل دور املنظمة اإلسالمية
الداعم للقضايا العربية اإلسالمية والدفاع عنها والحفاظ عىل الهوية العربية اإلسالمية خاصة وأن املنظمة تعمل عىل
تعزيز الوحدة اإلسالمية بعيداً عن الطائفية وبث الفرقة بني املذاهب اإلسالمية ،كذلك تم التطرق إىل الدور الف ّعال الذي
ّ
تضطلع به املنظمة والخاص بالحفاظ عىل الهوية العربية واإلسالمية يف القدس الرشيف وتقف ضد محاوالت العدو
اإلرسائييل املستمرة لطمس معامل الهوية العربية واإلسالمية يف القدس الرشيف.
كام أكد مدير عام املنظمة عىل أهمية املوقف األردين بقيادة جاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني الداعم
للمنظمة ورسالتها وقضايا األمة العربية واإلسالمية ككل ،مشيداً باملوقف األردين من االزمة السورية وما يقدمه من
خدمات جليلة لألشقاء السوريني يف مخيامت االجئني باململكة ،مثمناً جهود وزارة الرتبية والتعليم الستيعاب الطلبة
السوريني يف مدراسها ،وقد تضمن برنامج الزيارة فعاليات متعددة إبرزها معايل الدكتور التويجري ملخيم الزعرتي لالجئني
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السوريني ،حيث اطلع عن كثب عىل واقع الخدمات التي تقدمها الحكومية األردنية لالجئني السوريني خاصة دور وزارة
الرتبية والتعليم ،وكذلك قام بزيارة املقر الرئيسة للمنتدى العاملي للوسطية ومدير عام املعهد املليك للدراسات الدينية
ومعايل وزير الثقافة ،كام قام معايل األستاذ الدكتور عبد العزيز التويجري مدير عام املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة بزيارة إىل اململكة األردنية الهاشمية بدعوة من مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي خالل الفرتة من -18
2013/8/21م ،وذلك للمشاركة يف املؤمتر العام ( )16للمؤسسة حيث قدم ورقة عمل بعنوان« :نظرة ثاقبة ملفهومي الدول
وحقوق اإلنسان يف الفكر اإلسالمي.

زيارة مدير عام المنظمة العربية إلى األردن

قام معايل األستاذ الدكتور عبدالله محارب /مدير عام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،بزيارة إىل اململكة
األردنية الهاشمية خالل الفرتة من 2013/9/20-18م ،التقى خاللها معايل وزير الرتبية والتعليم /رئيس اللجنة الوطنية
األردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،كام قام بزيارة مخيم مريجب الفهود لالطالع عن كثب عىل أحوال الالجئني السوريني،
خاصة الطلبة للنظر يف ما ميكن أن ُتقدمه املنظمة العربية من مساعدات يف مجال اختصاصها.
هذا وقد أطلقت املنظمة العربية عقب هذه الزيارة نداء لتقديم الدعم لتعليم أبناء الشعب السوري يف مخيامت
وبلدان اللجوء انطالقاً من إحساسها باملسؤولية القومية واإلنسانية ،وباعتبارها الهيئة العربية املعنية بالشأن الرتبوي
والثقايف والعلمي ،كام قدمت املنظمة الشكر والتقدير إىل اململكة األردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً عىل ما تقدمه
من دعم ومساندة لألش َّقاء السوريني.
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الوظائف الشاغرة لدى المنظمات الثالث
القيام باإلجراءات الالزمة للتعميم عن الوظائف الشاغرة لدى املنظامت الثالث وعددها اثنان وعرشون وظيفة،
ورفع الرتشيح للوظائف الشاغرة اآلتية :املدير العام املساعد يف املنظمة اإلسالمية ،ومدير معهد البحوث والدراسات
العربية بالقاهرة برتبة (مدير أول) التابعة للمنظمة العربية ،ومدير معهد الخرطوم الدويل للغة العربية لغري الناطقني
بها برتبة (مدير أول) التابع للمنظمة العربية ،ومسؤول الشؤون املالية واإلدارية (تخصيص رابع) مبعهد الخرطوم الدويل
للغة العربية لغري الناطقني بها التابع للمنظمة العربية ،ومسؤول الشؤون املالية واإلدارية (تخصيص رابع) مبكتب تنسيق
التعريب التابع للمنظمة العربية ،مدير معهد املخطوطات العربية بالقاهرة (مدير أول) ،مدير إدارة املعلومات واإلتصال
(مدير أول) يف مقر املنظمة العربية ،ومدير إدارة الثقافة (مدير أول) يف مقر املنظمة العربية ،ومدير إدارة الرتبية (مدير
أول) يف مقر املنظمة العربية ،وظيفة اختصايص يف اإلدارة يف مقر املنظمة اإلسالمية ،وظيفة مدير الشؤون املالية يف مقر
املنظمة اإلسالمية ،وظيفة اختصايص يف الحضارة اإلسالمية واآلثار يف مقر املنظمة اإلسالمية ،وظيفة اختصايص يف التاريخ
اإلسالمي يف مقر املنظمة اإلسالمية.

برنامج تبادل الزيارات والخبرات مع المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم واللجان الوطنية
قامت اللجنة الوطنية األردنية بإيفاد اآلنسة دانا عمران /عضو قسم سكرتاريا اللجنة للقيام بزيارة استطالعية ملقر
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف تونس خالل الفرتة من 2013/8/23-19م ،وذلك ضمن برنامج تبادل الزيارات
والخربات مع اللجان الوطنية لعام 2013م ،بهدف رفع كفاءة العاملني والتعرف عىل آليات عمل املنظمة ،حيث قامت
باالطالع عىل آلية العمل يف أقسام ومديريات املنظمة ونطاقات االختصاص التي ُتعنى بها يف مجاالت الرتبية والثقافة
والعلوم.

محور تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات
المجتمع المدني
اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الوطنية االردنية
القيام باإلجراءات الالزمة لعقد اجتامع ألعضاء الجمعية العمومية برئاسة معايل وزير الرتبية والتعليم /رئيس
الجمعية العمومية ورئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم وذلك يف متام الساعة العارشة من صباح يوم
الخميس املوافق 2013/3/28م ،بحضور عطوفة األمني العام وسعادة الدكتور سعيد جرادرات رئيس املكتب التنفيذي
للجنة الوطنية األردنية وممثلني عن ( )25وزارة ومؤسسة أعضاء يف الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي للجنة الوطنية
األردنية ،يف بداية االجتامع رحب رئيس املكتب التنفيذي مبعايل رئيس اللجنة الوطنية األردنية ،وأشاد بدعمه املتواصل
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ملسريه اللجنة وأنشطتها ،ومثن دعمه للمكتب التنفيذي للجنة الوطنية ومتابعته لجميع األنشطة والفعاليات التي تنفذها
اللجنة مع املنظامت الدولية الثالث ،كام أشاد بالدور الذي قامت به رئيس املكتب التنفيذي السابقة السيدة زاهية عناب
معرباً عن شكره وأعضاء املكتب ملا بذلته من جهد وعطاء متواصل خالل فرتة ترؤسها للمكتب التنفيذي.
استهل معايل الوزير حديثه بالرتحيب بأعضاء الجمعية العمومية ،مثمناً لهم جهودهم ومساهمتهم يف أداء مهامهم
التي ساهمت بشكل ف ّعال يف دفع مسرية اللجنة الوطنية ،وقد أكد عىل أهمية التواصل مع املنظامت الدولية ذات العالقة
بعمل اللجنة الوطنية مستعرضاً الدور التاريخي لألردن مع منظمة اليونسكو ،وذلك من خالل تنفيذ فعاليات متعددة
قامت الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم الذي يكفل نجاحها خاصة وأن الهدف هو استقبال ودعم وتنفيذ كل ما هو
جديد من مشاريع ذات عالقة يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم ،كام أكد عىل رضورة التنسيق بني كافة مؤسسات
الدولة ،فيام يتعلق مبلف القدس وجهود األعامر الهاشمي ،بحيث ال بد أن يكون هناك دور واضح يف التاثري عىل ما تفكر
به اليونسكو يف هذا االتجاه ،كام أكد عىل رضورة إدراج مواقع جديدة عىل قامئة الرتاث العاملي غري املادي ،ورضورة
االستفادة من موارد املنظامت الدولية خارج امليزانية ومتابعة التـزام األردن باالتفاقيات الدولية املوقعة عليها.
أما فيام يتعلق مبوضوع كرايس اليونسكو فقد أكد معاليه عىل رضورة تفعيلها بالشكل املطلوب ،وأشار إىل اتخاذ
صندوق البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل قراراً يعطي األولوية لدعم هذه الكرايس خاصة املتعلقة منها بالتعليم
واملياه ومواردها ،وأن هناك توجه واضح من الصندوق لدعم مشاريع اللجنة الوطنية األردنية.
كام أكد معاليه عىل استمرار دعمه للجنة الوطنية األردنية مبا يسهم يف تحقيق الهدف األسمى من انشائها واملتمثل
يف متكني املؤسسات األردنية الرسمية وغري الرسمية من االستفادة املثىل من الربامج واألنشطة التي تقدمها املنظامت
الثالث (اليونسكو ،األلكسو ،اإليسيسكو) ،وتعزيز الدور األردين يف املحافل الدولية واإلقليمية واإلسالمية املتخصصة يف
مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم ،مشيداً بدور اللجنة الوطنية والجهود التي بذلتها وتبذلها مع كافة املؤسسات الوطنية
واملنظامت ذات العالقة.
كام كرم معايل الوزير خالل االجتامع نخبه من الشخصيات التي ساهمت يف دعم وتطوير أعامل اللجنة الوطنية
األردنية ،وذلك وفق األسس املعمول بها يف اللجنة الوطنية ،وهم:
1 .1عطوفة الدكتور سامي املجايل /ممثل األردن يف عضوية املجلس التنفيذي للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة /سابقاً.
2 .2السيدة زاهية عناب /عضو الجمعية العمومية ورئيس واملكتب التنفيذي بالصفة الشخصية /سابقا.
3 .3اآلنسة توجان برمامت/أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم وعضو الجمعية العمومية
واملكتب التنفيذي /سابقاً.
4 .4الدكتور عودة الجيويس /عضو الجمعية العمومية ورئيس لجنة الرتشيحات وعضو لجنة الربامج واملشاريع/
سابقاً -ممثل الجمعية العلمية امللكية.
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5 .5الدكتور رضا شبيل /وذلك لفوره بجائزة املنظمة اإلسالمية يف العلوم والتكنولوجيا لعام 2012م -الجامعة
األردنية.

6 .6الدكتورة رندة محاسنة /عضو املكتب التنفيذي ،وعضو لجنتي الربامج وامليزانية واملشاريع ،والرتشيحات /سابقاً
– ممثل الجامعة الهاشمية.
7 .7الدكتورة صفاء شويحات /عضو املكتب التنفيذي ،ورئيس لجنة الربامج وامليزانية واملشاريع /سابق ُا – ممثل
الجامعة األملانية األردنية.
8 .8الدكتورة آمال جريسات/عضو الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي ،وعضو لجنتي الربامج واملشاريع،
واملطبوعات واإلعالم /سابقاً – ممثل رئاسة الوزراء.
9 .9السيدة سهام الفايز/عضو لجنة الرتشيحات -سابقاً.
كام تم باإلجامع إعادة انتخاب معايل السيدة سلوى املرصي ممثل جميعة اصدقاء املدرسة نائباً لرئيس الجمعية
العمومية لعامي 2014- 2013م ،كام قدمت السيدة انتصار القهيوي /أمني رس اللجنة الوطنية األردنية ملحة موجزه عن
اللجنة الوطنية من حيث :رسالتها وقيمها الجوهرية ومرجعية عملها ورشكائها واملنظامت التي تتعامل معها ،بعد ذلك
قدمت عرضاً تقدميياً ملخصاً ألبرز ما ورد يف التقرير السنوي للجنة الوطنية لعام 2012م من أنشطة وفعاليات يف مجاالت
التعاون مع املنظامت الدولية الثالثة واملكاتب اإلقليمية التابعة لها (اليونسكو ،األلكسو ،اإليسيسكو) ويف نهاية العرض
توجهت بالشكر للمؤسسات الوطنية عىل دعمها للجنة الوطنية األردنية.
كام أشادت معايل نائب رئيس الجمعية العمومية مبجمل اإلنجازات والجهود التي بذلت لتحقيقها وبعد فتح املجال
أمام أعضاء الجمعية العمومية ملناقشة التقرير السنوي تم إقراره.
وعرضت السيدة لينا رويب /إدارة الشؤون املالية– وزارة الرتبية والتعليم– عضو لجنة التدقيق املايل ملخصاً للتقرير
من حيث امليزانية وإيضاحات حول الواردات واملرصوفات واملبالغ املرصوفة من موازنة وزارة الرتبية والتعليم للعام
املنتهي 2012م ،واملبالغ املرصودة للجنة الوطنية األردنية يف موازنة وزارة الرتبية والتعليم لعام 2013م ،وبعد فتح املجال
امام أعضاء الجمعية العمومية ملناقشة التقرير املايل تم إقراره ،كام قدمت السيدة انتصار القهيوي /أمني رس اللجنة
الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم عرضاً تقدميياً موجزاً للخطة السنوية للجنة الوطنية لعام 2013م ،التي تضمنت
أبرز الفعاليات واألنشطة التي سيتم تنفيذها خالل عام 2013م ،يف مجاالت الرتبية والثفافة والعلوم ،واكدت معايل
السيدة سلوى املرصي /نائب رئيس الجمعية العمومية بأن اللجنة الوطنية األردنية عىل استعداد الستالم أية مالحظات
اخرى من أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية فيام يتعلق بالتقرير السنوي والتقرير املايل لعام 2012م ،والخطة
السنوية لعام 2013م عىل املوقع اإللكرتوين للجنة الوطنية األردنية.
أما أبرز املالحظات التي أوردها اعضاء الجمعية العمومية لالستفادة منها خالل االجتامع فهي عىل النحو اآليت:
	•رضورة إبراز املشاريع واألنشطة التي تنفذها اللجنة الوطنية فيام يتعلق بالرتاث واملواقع األثرية إعالمياً.
	•تفعيل الدور الرقايب عىل األعامل امليدانية للجنة الوطنية .
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	•تفعيل دور وزارة الخارجية فيام يتعلق باملشاريع التي ترفع للتمويل من اليونسكو .
	•رضورة مراجعة نقاط الضعف يف املشاريع التي ترفع لليونسكو ويتم رفضها ،وذلك لتفاديها مستقب ًال.
	•يف ضوء جهود اللجنة الوطنية بالتعاون مع املنظمة العربية يف إبراز أهمية اللغة العربية وتوسيع االهتامم بها تم
االتفاق عىل أن يقدم الدكتور سمري استيتية /ممثل مجمع اللغة العربية تصوراً بهذا الخصوص.
نظراً للدور الذي تضطلع به وزارة البلديات وخاصة فيام يتعلق بالدور التنموي فقد تم االتفاق عىل أن يقوم السيد
راكز الخاليلة /ممثل وزارة البلديات بتقديم تصور مفصل حول املوضوع خاصة وأنه أكد عىل أن الوزارة بامكانها أن تكون
رشيك أسايس يف عمل اللجنة الوطنية وتستطيع نقل األنشطة واملشاريع الخاصة بعمل املنظامت الدولية إىل كافة مدن
وقرى اململكة.

اجتماعات المكتب التنفيذي
القيام باإلجراءات الالزمة لعقد ثالثة اجتامعات للمكتب التنفيذي خالل عام 2013م بتاريخ  8/21 ،5/12 ،2/7تم
خاللها اآليت:
	•انتخاب /تزكيه الدكتور سعيد جرادات -ممثل بالصفة الشخصية رئيساً للمكتب التنفيذي ،والدكتور يوسف حميد/
ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي -نائبا لرئيس لعامني 2014-2013م.
	•تسمية ممثلني يف اللجان املنبثقة عن املكتب التنفيذي (لجنة الرتشيحات ،املطبوعات واإلعالم ،الربامج وامليزانية
واملشاريع) ،وإعادة تشكيل لجنة أخالقيات البيولوجيا.
	•عرض إنجازات اللجنة الوطنية لعام 2012م.
	•عرض التقرير املايل للجنة الوطنية لعام 2012م.
	•عرض الخطة السنوية للجنة الوطنية لعام 2013م.
	•دارسة ترشيح األردن لعضوية املجالس واللجان املنبثقة عن منظمة اليونسكو ،حيث أوصت املكتب التنفيذي
برضورة ترشيح األردن لعضوية املجلس التنفيذي لليونسكو وإحالة موضوع الرتشيح لبقية اللجان واملجالس الشاغرة
يف منظمة اليونسكو إىل لجنة الرتشيحات للدراسة والتنسيب للمكتب التنفيذي.
	•عرض ملخص حول وثيقة االسرتاتيجية وامليزانية لليونسكو لألعوام 2017-2014م( ،الوثيقة رقم 37م.)5/
	•اعتامد مكافآت لجنة التدقيق املايل لعام 2012م.
	•اقرتاح تشكيل الوفد األردين للمؤمتر العام ملنظمة اليونسكو الدورة (.)37
	•تكليف لجنة تدقيق حسابات للجنة الوطنية لعام 2013م.
	•رضورة عقد اجتامع مشرتك بني رؤساء اللجان املتخصصة مع املكتب التنفيذي للجنة الوطنية.
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اللجان المنبثقة عن المكتب التنفيذي
لجنة الترشيحات
القيام باإلجراءات الالزمة لعقد ثالثة اجتامعات للجنة الرتشيحات خالل عام 2013م ،بتاريخ  8/5 ،6/27 ،5/19تم
خاللها ما يأيت:
	•دراسة ترشيح األردن لعضوية املجالس واللجان املنبثقة عن منظمة اليونسكو والتي ستجري انتخاباتها خالل انعقاد
الدورة ( )37ملؤمتر عام اليونسكو يف شهر ترشين الثاين2013 /م ،حيث تم التاكيد عىل رضورة حشد الدعم ملرشح
األردن لعضوية املجلس التنفيذي ملنظمة اليونسكو /معايل األستاذ الدكتور وجيه عويس والرتكيز لحشد الدعم من
قبل الدول األعضاء عىل أربع لجان مرتبة وفقاً األولويات الوطنية كاآليت :مجلس مكتب الرتبية الدويل  ،IBEاملجلس
الدويل الحكومي لربنامج إدارة التحوالت االجتامعية  ،MOSTاملجلس الدويل الحكومي لربنامج املعلومات للجميع
 ،IFAPوالجنة الرتاث العاملي .WHC
	•دراسة الرتشيح للوظائف التي أعلنت عنها كل من املنظمتني العربية للرتبية والثقافة والعلوم واإلسالمية للرتبية
والعلوم والثقافة وهي؛ املدير العام املساعد يف املنظمة اإلسالمية ،حيث تم رفع ترشيح كل من  :الدكتور عيىس
مخلوف /الجامعة الهاشمية -مرشحاً أصي ًال والدكتورة منى مؤمتن /وزارة الرتبية والتعليم -مرشحاً بدي ًال للوظيفة
املذكورة ،وتم رفع ترشيح كل من السيد خلف الزعريات /وزارة املالية – دائرة رضيبة الدخل واملبيعات أصي ًال والسيد
خالد محمود رباع /الجامعة الهاشمية بدي ًال عن وظيفة مسؤول الشؤون اإلدارية واملالية /تخصيص رابع مبعهد
الخرطوم التابع للمنظمة العربية ،ورفع ترشيح كل من الدكتور مصطفى الصامدي /وزارة الرتبية والتعليم أصي ًال
والسيد محمد سليم الحويطات /وزارة املالية – دائرة رضيبة الدخل واملبيعات بدي ًال عن وظيفة مسؤول الشؤون
اإلدارية واملالية /تخصيص رابع مبكتب تنسيق التعريب بالرباط التابع للمنظمة العربية.
	•دراسة الرتشيح للوظائف التسع التي أعلنت عنها كل من املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة واملنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،حيث تم رفع ترشيح الدكتور ماجد حرب /جامعة الزيتونة لوظيفة مدير معهد
الخرطوم الدويل للغة العربية لغري الناطقني بها /مدير أول ،ورفع ترشيح كل من :الدكتور أحمد راشد /وزارة
الثقافة -مرشحاً أصي ًال ،والدكتور أحمد فرحان العاميرة /وزارة السياحة واآلثار -مرشحاً بدي ًال عن وظيفة مدير معهد
املخطوطات العربية بالقاهرة /مدير أول ،ورفع ترشيح السيد نارص البيطار /هيئة تنظيم قطاع االتصاالت لوظيفة
مدير إدارة املعلومات واإلتصال /مدير أول ،ورفع ترشيح الدكتور فوزان الهروط /وزارة التخطيط والتعاون الدويل
لوظيفة مدير الشؤون املالية يف املنظمة اإلسالمية ،ورفع ترشيح اآلنسة عال «محمد عدنان» مسامر /الجامعة
األردنية لوظيفة اختصايص يف اإلدارة لدى املنظمة اإلسالمية ،ورفع ترشيح الدكتورة سوسن عادل الفاخري لوظيفة
اختصايص يف الحضارة اإلسالمية لدى املنظمة اإلسالمية  ،ورفع ترشيح الدكتور محمد سليامن الربيع /وزارة الرتبية
والتعليم لوظيفة اختصايص يف التاريخ اإلسالمي لدى املنظمة اإلسالمية.
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لجنة المطبوعات واإلعالم
القيام باإلجراءات الالزمة لعقد ثالثة اجتامعات للجنة خالل عام 2013م بتاريخ  ،2/27و ،6/16و 2013/11/15تم
خاللهام اآليت:
	•تقييم العدد ( )23من نرشة أنباء.
	•اعتامد محتويات العدد ( )24من نرشة أنباء.
	•اعتامد املواصفات الفنية للعدد ( )24من نرشة أنباء لعام 2013م.
	•إقرار تصميم الغالف للعدد ( )24من نرشة أنباء لعام 2013م.
	•عرض محتويات العدد ( )24من نرشة أنباء وفق أولوياتها يف النرشة.
	•اعتامد مدقق لغوي للعدد ( )24من نرشة أنباء.
	•إضافة مقرتحات لتطوير النرشة.
لجنة البرامج والميزانية والمشاريع.
	•القيام باإلجراءات الالزمة لعقد اجتامع واحد خالل عام 2013م ،بتاريخ 2013/10/31م ،تم خالله اآليت:
	•تزكية الدكتور يوسف حميد /ممثل وزارة التعليم العايل والبحث العلمـي -رئيساً للجنة الربامج وامليزانية واملشاريع
للعامني 2014-2013م.
	•دراسة الربامج واملشاريع املقدمة من املؤسسات األردنية يف إطار الربامج وامليزانية ملنظمة اليونسكو للعامني -2014
2015م ،والبالغ عددها (.)8
	•تحديد اآللية التي سيتم تطبيقيها بخصوص تعميم املشاريع الواردة للجنة الوطنية األردنية ،عىل أن تستقبل من قبل
املؤسسات املعنية مبشاريع متكاملة وليس ملخصات لها؛ لتتمكن اللجنة من اختيار املشاريع املطلوبة.
وقد تم االتفاق واألخذ بالتوصيات اآلتية:
 .1املوافقة عىل املشاريع اآلتية:
	•مرشوع ( :)1أدلة إرشادية تدريبية ملعلمي الرياضيات والعلوم ملعالجة أخطاء التعلم عند الطلبة املقدم من
مركز الوطني لتنمية املوارد البرشية.
	•مرشوع ( :)4الورشة السادسة لإلنتاج األنظف املقدم من الجمعية العلمية امللكية (مرشوع إقليمي).
	•مرشوع ( :)5احتفالية ثقافية مبناسبة مرور ( )1350عاماً عىل وفاة الشاعرة العربية تمُ ارض بنت عمرو (الخنساء)،
املقدم من وزارة الثقافة.
	•مرشوع ( :)7نحو عدالة قانونية ومهنية لإلعالميات واإلعالميني املقدم من مركز اإلعالميات العربيات.
	•مرشوع ( :)8دارسة تقييمية ملدى استفادة املؤسسات الوطنية من املشاريع ،املقدم من منظمة اليونسكو خالل
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العرش سنوات ،املقدمة من اللجنة الوطنية األردنية.
	•دمح املرشوعني ( :)2تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والالعنف يف املدارس األردنية املنتسبة لليونسكو ،املقدمة من
اللجنة الوطنية األردنية ،ومرشوع ( )6تعزيز ثقافة التسامح ونبذ العنف لطلبة املدارس املقدم من مركز الجرس
العريب للتنمية وحقوق اإلنسان ،والتنسيق مع الجهات املعنية لتقديم مرشوع موحد.
 .2استثناء مرشوع ( :)3إنشاء قاعدة البيانات للباحثني واملبدعني وبراءات االخرتاع واألبحاث العلمية املنشورة ،املقدم من
املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا.

تطوير الكفاءة المؤسسية للعاملين في اللجنة الوطنية األردنية
	•مشاركة السيدة سهام مزاهرة /مديرة أمانة الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي يف منتدى اللجان الوطنية العربية
للرتبية والثقافة والعلوم الذي عقد يف اململكة املغربية /الرباط من قبل املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
بالتعاون مع منظمة اليونسكو خالل الفرتة من 2013/6/13-12م.
	•مشاركة السيد السيد سلطان الخليف /رئيس قسم الرتبية يف ورشة عمل شبة إقليمية حول توظيف املستجدات
التكنولوجية يف تصميم وإنتاج برامج ما بعد محو األمية الذي عقدت املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة يف
جمهورية مرص العربية خالل الفرتة 2013/1/11-8م.
	•مشاركة اآلنسة دانا عمران /عضو قسم سكرتاريا اللجنة الوطنية األردنية بزيارة إىل مقر املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم يف تونس خالل الفرتة من 2013/8/23-19م وذلك ضمن إطار برنامج تبادل الزيارات والخربات مع
اللجان الوطنية لعام 2013م بهدف رفع كفاءة العاملني والتعرف عىل آليات عمل املنظامت.
	•مشاركة السيدة هالة أبو خليفة /رئيس قسم التوثيق والربمجة يف مديرية الجمعية العمومية واملكتب التنفيذي
بدورة تدريبية «اليقظة املعلوماتية والذكاء االقتصادي والحامية من أخطار القرصنة املعلوماتية» التي عقدت يف
تونس خالل الفرتة من 2013/9/5-3م.
	•مشاركة السيد سلطان الخليف /رئيس قسم الرتبية يف ورشة عمل حول «أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية يف
إطار الحوار العريب األورويب» التي عقدتها اللجنة الوطنية األملانية للرتبية والعلوم والثقافة الجمهورية التونسية
خالل الفرتة من 2013/11/15-9م.
	•مشاركة السيدة بيان النسور /رئيس قسم العلوم الطبيعية واالجتامعية واإلنسانية يف االجتامع اإلقليمي للجان
الوطنية العربية للربنامج الهيدرولوجي الدويل ،الذي عقدتها املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة يف الرباط-
اململكة املغربية خالل الفرتة من 2013/10/1 -9/30م.
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محور احتفاالت الذكرى واالحتفال بالسنوات واألسابيع
واأليام الدولية
االحتفال باألسابيع واأليام الدولية والعربية
اليوم العالمي لإلذاعة
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم لالحتفال مبناسبة اليوم العاملي لإلذاعة عىل الجهات املعنية لتنفيذ أنشطة
وفعاليات بهذا الخصوص ،حيث تم إجراء لقاء إذاعي مع السيدة أمني رس اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم من
قبل إذاعة عامن بهذه املناسبة ،تحدثت خالله عن أهمية وأهداف االحتفال بهذا اليوم.
االحتفاء بيوم اللغة العربية
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل الجهات ذات
العالقة لتنفيذ فعاليات مبناسبة اليوم اللغة العربية ،كام تم التعميم
عىل مديريات الرتبية والتعليم لتنفيذ فعاليات وأنشطة مرتبطة بهذه
املناسبة ،وإبراز أهمية اللغة العربية من خالل اإلذاعة املدرسية،
ومن خالل تبني شعار «كل معلم هو معلم للغة العربية».

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

وقد نظمت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم
وبدعم من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وبالتعاون
مع إدارة مركز التدريب الرتبوي ومديرية الرتبية والتعليم ملنطقة
الزرقاء األوىل مؤمتراً بيوم اللغة العربية بعنوان «الواقع واملأمول»،
وذلك يوم الثالثاء املوافق 2013/3/12م تحت رعاية عطوفة أمني
عام وزارة الرتبية والتعليم يف مركز امللك عبدالله الثاين الثقايف يف
محافظة الزرقاء ،حيث كانت الفئة املستهدفة مرشيف ومعلمي اللغة العربية يف إقليم الوسط ،وقد قدمت أربع مشاركات
يف املؤمتر ،وأدرات الحوار السيدة يرسى الخريشه /مديرة مدرسة األمرية رحمة الثانوية للبنات ،وتم اختيار املرشف
الرتبوي الدكتور محمود سليامن الهواوشه /مقرراً .
وكانت الورقة األوىل بعنوان :اللغة العربية والواقع الجديد – التحديات التي تواجه اللغة العربية .مقدمة من
الدكتور نايف الرفاعي ،ومتحورت حول أهمية اللغة العربية ،فهي ذات مكانة من الناحية الدينية ،وهي لغة التواصل
االجتامعي ،ولغة إرث عظيم لألمة العربية والحضارة اإلسالمية .فمن الواجب القومي والديني االهتامم مبا يليق بها
كمقوم حضاري إنساين لألمة.
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قطـــاع العالقات والتعاون
أما الورقة الثانية فقدمها الدكتور عبد الله املانع بعنوان :اللجنة الوطنية للنهوض باللغة العربية واقع وتطلعات
مرشوع (كل معلم هو معلم للغة العربية) ،وبدأ الحديث عن مضمون بيان املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
(األلكسو) ،الذي صدر يف 2013/2/28م .وفيه دعت املنظمة إىل العمل عىل تعزيز مكانة اللغة العربية يف جميع مناحي
الحياة ،وحذرت من املخاطر التي تتهدد اللغة العربية من االعتامد عىل اللغات األجنبية تدريساً يف أغلب الجامعات ويف
مراحل التعليم العام يف بعض الدول العربية ،إضافة إىل مزاحمة اللهجات املحلية يف الربامج التلفازية واإلذاعية واإلعالنية،
وعرض بنود أخرى من البيان تدعم النهوض باللغة العربية .وتحدث عن تاريخ اللغة العربية امل ِّ
رشف من العرص الجاهيل
إىل عصور اإلبداع الحضاري العريب اإلسالمي ،فكانت لغة سائدة عىل ما سواها من لغات العامل ،ومل تعجز عن استيعاب
املستجدات .ولضامن استمرار اللغة ازدهاراً وتحقيقاً لشعار( :كل معلم هو معلم للغة العربية) ،فقد طرح الدكتور
عبدالله يف ورقته معالجات عدة ،تشمل املعلم واملتعلم فئات املجتمع ومؤسساته وهيئاته جيمعها (يرجع إليها يف نصها).
وكانت الورقة الثالثة بعنوان سبل النهوض بالعربية ،قدمها السيد محمد عبيدات ،ورك َّز فيها عىل أهمية معرفة
التحديات التي تواجه اللغة العربية وسبل السيطرة عليها ،وتفعيل دور املؤسسات جميعها للنهوض باللغة العربية
وتفعيل جميع األطياف املجتمعية لذلك النهوض .وطرح مجموعة من املعالجات للنهوض باللغة العربية (يرجع إليها يف
نصها).
أما الورقة الرابعة فكانت بعنوان دور وزارة الرتبية والتعليم يف النهوض باللغة العربية ،قدمتها السيدة رحمة
العطرة ،وأشارت إىل أن النهوض باللغة العربية مسؤولية جميع مؤسسات الدولة ،وخصت وزارة الرتبية والتعليم تحديداً،
فهي أساس البناء والتطور الحضاري ألي أمة إن أرادت النهوض ،وطرحت تصورها لدور الوزارة يف النهوض باللغة بدءاً
من مركز الوزارة وصو ًال إىل املعلم ،وقدمت مقرتحات مفصلة لكل مؤسسة من مؤسسات الوزارة .
كام ع ّممت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم عىل الجهات املعنية لتنفيذ أنشطة وفعاليات بهذه
املناسبة إلبراز أهمية اللغة العربية ،حيث نظم قسم اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة آل البيت
ندوة عن اللغة العربية بتاريخ 2013/3/26م ،وشارك يف الندوة عدد من أساتذة اللغة العربية يف الكلية ،وهم :األستاذ
الدكتور محمد الدرويب ،وحارض عن (الجهود األردنية يف خدمة تراث العربية) ،و األستاذ الدكتور عيل البواب ،وقدم
(شهادة عن أحد علامء اللغة العربية املعارصين وهو األستاذ محمد عبد الخالق عضيمة) ،والدكتور حسن امللخ ،وحارض
حول (مستقبل اللغة العربية) ،والدكتور أحمد الحراحشة ،وحارض حول (األنظار الحديثة يف تفسري الشعر العريب القديم).
واحتفلت املدارس التابعة ملديرية تربية منطقة معان وذلك بإقامة العديد من األنشطة والفعاليات كإصدار
املطويات التعريضية بأهمية اللغة العربية وتفعيل اإلذاعة املدرسية مبجموعة من الفقرات الخاصة باللغة العربية
وتنظيم املحارضات الثقافية وتفعيل مبادرة «كل معلم هو معلم لغة عربية» .كام ونظمت جامعة آل البيت  /كلية اآلداب
ندوة عن أهمية اللغة العربية.
تحتفل منظمة اليونسكو باليوم العاملي للغة العربية يف  1آذار من كل عام ،حيث إن اللغة العربية هي لغة 22
دولة من الدول األعضاء يف اليونسكو وينطق بها أكرث من  422مليون إنسان يف العامل العريب ،ويستخدمها أكرث من مليار
ونصف املليار من املسلمني يف العامل.
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اليوم الدولي للغة األم
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم لالحتفال مبناسبة اليوم الدويل
للغة األم عىل الجهات املعنية لتنفيذ أنشطة وفعاليات ،هذا وقد تم االحتفال
من قبل بعض الجامعات منها جامعة مؤتة /كلية اآلداب ندوة علمية بهذه
املناسبة بتاريخ2013/3/25م.

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

يوم المرأة العالمي
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل الجهات املعنية لتنفيذ
أنشطة وفعاليات مبناسبة االحتفال بيوم املرأة العاملي ،حيث نظمت
وزارة الرتبية والتعليم احتفا ًال برعاية معايل وزير الرتبية والتعليم بتاريخ
2013/3/10م يف نادي معلمي عامنُ ،وأصدرت نرشة بهذه املناسبة .وكانت
اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة قد أقامت احتفا ًال بهذه املناسبة
بعنوان «االستمرارية وليس املوسمية».

تحتفل منظمة اليونسكو بيوم املرأة العاملي
يف  8آذار من كل عام منذ عام 1975م ،وقامت
اليونسكو بدورها ،بوصفها الوكالة الريادية يف
مجال الرتبية والعلم والثقافة ،بتحديد املساواة
بني الجنسني كأولوية من أولوياتها االثنتني عىل
الصعيد العاملي.

يوم المكتبة العربية
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل الجهات ذات العالقة لتنفيذ
فعاليات والعلوم مبناسبة يوم املكتبة العربية ،حيث تم عقد محارضة يف جامعة مؤتة
لطلبة الدراسات العليا يف الجامعة حول قواعد البيانات وخدمات املكتبة ،أيضاً نظمت
دائرة املكتبة الوطنية احتفا ًال يف مربة أم الحسني باإلضافة إىل تنظيم «حملة صديقك»،
حيث تم توزيع أكرث من ( )1500كتاب جلها لألطفال .كام نظمت الجامعة الهاشمية
معرضاً للكتاب وعرض من خالله أحدث املنشورات العلمية.
اليوم العالمي للمياه
قامت اللجنة الوطنية الرتبية والثقافة والعلوم بالتعميم عىل
الجهات املعنية لتنظيم الفعاليات مبناسبة اليوم العاملي للمياه ،حيث
نظمت الجمعية العلمية امللكية مرشوعاً تطبيقياً يف محافظة عجلون
واملفرق والرمثا يهدف إىل تغيري السلوك االجتامعي يف مجال استخدام
املياه والطاقة بني أفراد املجتمع.
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تحتفل املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم بيوم املكتبة
العربية يف  10آذار من كل عام،
وجاءت الحاجة لالحتفال بهذا
اليوم انطالقاً من أهمية املكتبة
والقراءة.

تحتفل منظمة اليونسكو باليوم العاملي للمياه
يف الثاين والعرشين من آذار من كل عام ،وقد
تم االحتفال بهذا اليوم ابتداء من عام 1993م،
وفقاً لتوصيات مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة
والتنمية الذي عُ قد عام 1992م ،بهدف جذب
االنتباه إىل أهمية املياه العذبة ،والدعوة إىل
اإلدارة املستدامة ملوارد املياه العذبة.

قطـــاع العالقات والتعاون
اليوم العالمي للشعر
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل الجهات ذات العالقة لتنفيذ فعاليات مبناسبة العاملي للشعر ،حيث
نظمت اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم مسابقة شعرية لطالب املرحلة الثانوية ،وتم التعميم عىل
املديريات التابعة لوزارة الرتبية والتعليم لتزويد اللجنة مبشاركة واحدة فقط من أعامل الطلبة وفق رشوط معينة ،وتم
استقبال الطلبات وفرزها؛ لتصار إىل التحكيم من قبل لجنة مشكلة لتحكيم أعامل الطلبة وفقاً للمعايري التي استندت
إليهاالجائزة ،وكانت النتائج كام يأيت:
	•الجائزة األوىل وقيمتها ( )100دينار للطالب أمين عبدالرحيم أبو دياك /مدارس الرضوان/لواء الجامعة.
	•الجائزة الثانية وقيمتها ( )75دينار للطالبة نرمني صالح أبو عفيفة /مدارس امللك عبدالله الثاين للتميز /محافظة
العقبة.
	•الجائزة الثالثة وقيمتها ( )50ديناراً للطالبة خلود سليامن عيل خوالدة /مدرسة بلعام الثانوية الشاملة /قصبة املفرق،
وتم توزيع الجوائز عىل الفائزين من قبل أمني رس اللجنة الوطنية األردنية يف مقرها.
كام نظمت مديرية ثقافة إربد أمسية شعرية يف مركز الحصن الثقايف برعاية أمني عام وزارة الثقافة ،ونظمت
مديرية ثقافة جرش أمسية شعرية ملجموعة من الشعراء يف قاعة حزب الوسط اإلسالمي يف ما نظم املركز الثقايف املليك
أمسية شعرية احتفاء بهذه املناسبة ضمن برنامجه (شعراء رواد).
اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل الجهات ذات العالقة لتنفيذ فعاليات مبناسبة اليوم العاملي للكتاب
وحقوق املؤلف ،حيث قامت مديرية الدراسات والنرش التابعة لوزارة الثقافة بحملة توزيع للكتاب؛ من أجل تشجيع
القراءة .ونظمت مديرية ثقافة املفرق معرضاً للكتاب برعاية رئيس الجامعة الهاشمية يف مدرسة بلعام األساسية للبنني،
كام نظمت مديرية ثقافة إربد معرضاً شام ًال للكتاب استمر ثالثة أيام ،وندوة حول حقوق املؤلف ،وذلك عىل هامش
املعرض يف مدرسة زين الرشف الثانوية للبنات.
اليوم الدولي لموسيقى الجاز
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل الجهات ذات العالقة لتنفيذ فعاليات مبناسبة اليوم الدويل للجاز.
اليوم العالمي لحرية الصحافة
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل الجهات ذات
العالقة لتنفيذ فعاليات مبناسبة اليوم العاملي لحرية الصحافة ،حيث
نظمت كلية اإلعالم /جامعة الريموك احتفا ًال بهذا اليوم تضمن كلمة
لرئيس الجامعة الدكتور عبدالله املوىس ونخبة من األساتذة ،كام تم
عقد ندوة تحدث خاللها عطوفة نقيب الصحافيني األردنيني.

يحتفل باليوم العاملي لحرية الصحافة يف كل أرجاء
العامل يف  3أيار /مايو من كل عام .وهي فرصة لالحتفاء
باملبادئ األساسية لحرية الصحافة؛ ولتقييم حرية
الصحافة ،وللدفاع عن وسائل اإلعالم أمام الهجامت التي
ُتشن عىل استقالليتها ،وهي فرصة كذلك للتعبري عن
إجالل الصحفيني الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم.
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اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل الجهات ذات العالقة لتنفيذ فعاليات مبناسبة اليوم العاملي للتنوع
الثقايف من أجل الحوار والتنمية.
أسبوع العمل العالمي للتعليم للجميع
قامت اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم بالتعميم عىل مديريات وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ فعاليات
وأنشطة مبناسبة األسبوع العاملي للتعليم للجميع ،حيث نظمت مديرية لواء بصريا فعاليات عدة وأنشطة تتعلق
باألسبوع ،منها :الرتكيز يف اإلذاعة املدرسية عىل مضامني شعار «كل طفل بحاجة إىل معلم» ،وعقد لقاءات بني مديري
املدارس وأولياء األمور بخصوص أهمية التواصل بني املدرسة واملجتمع ،وتقديم مقاطع متثيلية هادفة ،باإلضافة إىل إعداد
لوحات حائط تناولت هذا الشعار.
اليوم العالمي لمحو األمية
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل الجهات ذات
العالقة لتنفيذ فعاليات مبناسبة اليوم العاملي ملحو األمية.

أعلنت اليونسكو يوم  8أيلول /سبتمرب يوماً دولياً ملحو
األمية ،ترشين الثاين /نوفمرب 1966م ،حيث يسهم محو
األمية يف بناء السالم ،ويجعل الناس قاب قوسني أو أدىن يف
اكتساب الحريات الشخصية ،وفهم العامل عىل نحو أفضل،
إضافة إىل منع الرصاعات أو حلها.

اليوم الدولي للسالم
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل الجهات ذات
العالقة لتنفيذ فعاليات مبناسبة اليوم الدويل للسالم ،حيث نظمت
املكتبة الوطنية محارضة بعنوان «األردن واليوم العاملي للسالم» .
اليوم العالمي للمعلم
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل مديريات
والتعليم لتنفيذ فعاليات مبناسبة اليوم العاملي للمعلم.
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تحتفل منظمة اليونسكو باليوم الدويل للسالم يف
التاريخ؛ئر
 21أيلول من كل عام ،حيث تم تخصيص هذا د ا
لتعزيز املثل العليا للسالم يف األمم والشعوب ويف ما
بينها من أجل دعم ثقافة السالم يف العامل.

ة

تحتفل منظمة اليونسكو باليوم العاملي للمعلمني يوم 5
ترشين األول /أكتوبر سنوياً منذ عام 1994م ،اذلك أنلرتالعاملبية
بحاجة إىل رفع مكانة مهنة التعليم ليس ألجل املعلمني
والتالميذ فحسب ،ولكن ألجل املجتمع كله مبا ميثل إقراراً
بالدور الذي يضطلع به املعلمون يف بناء املستقبل.

قطـــاع العالقات والتعاون
اليوم العالمي للفلسفة
قامت اللجنة الوطنية األردنية
بالتعميم عىل الجهات املعنية لتنفيذ
فعاليات مبناسبة اليوم العاملي للفلسفة.
حيث نظمت كلية اآلداب والفنون يف
جامعة فيالدلفيا حفل ضم أساتذة وطلبة
من قسم العلوم اإلنسانية وقسم اإلرشاد
النفيس  ،واشتمل الحفل عىل ندوة بعنوان
«فلسفة العلوم عند املسلمني».

يوم الفلسفة يف اليونسكو حدث تحتفل به املنظمة كل سنة اعتباراً من عام 2002م،
يف ثالث يوم خميس من شهر ترشين الثاين نوفمرب يف مقر اليونسكو يف باريس ويف املدن
األخرى حول العامل .قد استحدث املؤمتر العام لليونسكو اليوم العاملي للفلسفة يف عام
2005م ،ويهدف اليونسكو :تعزيز ثقافة دولية بشأن النقاش الفلسفي مع االحرتام للتنوع
ولكرامة اإلنسان .ويقوم هذا اليوم عىل تشجيع التبادل األكادميي وتسليط الضوء عىل
مساهامت املعرفة الفلسفية يف معالجة القضايا العاملية.
كام قدمت اليونسكو اليوم العاملي للفلسفة يف عام 2002م ،لتكريم التفكري الفلسفي
يف أنحاء العامل جميعه عن طريق فتح مساحات متاحة وحرة .والهدف منه تشجيع الناس
يف أنحاء العامل جميعه عىل تبادل الرتاث الفلسفي مع بعضهم بعضاً وفتح عقولهم ألفكار
جديدة ،وتشجيع التحليالت والبحوث والدراسات الفلسفية ألهم القضايا املعارصة من
أجل االستجابة عىل خري وجه للتحديات املطروحة اليوم عىل البرشية.

اليوم الدولي للتسامح
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل الجهات املعنية
لتنفيذ فعاليات مبناسبة اليوم الدويل للتسامح ،حيث نظمت جامعة
آل البيت ندوتني مبناسبة اليوم العاملي للتسامح األوىل بعنوان «تسامح
النبي صىل الله عليه وسلم» ،والثانية بعنوان «التسامح بني األديان».

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

اليوم العالمي للغة العربية
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل الجهات املعنية لتنفيذ فعاليات مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية.
يوم حقوق اإلنسان
قامت اللجنة الوطنية األردنية بالتعميم عىل
الجهات املعنية لتنفيذ فعاليات مبناسبة يوم حقوق
اإلنسان ،حيث نظمت كلية الحقوق يف جامعة مؤتة
بالتعاون مع قسم العلوم السياسية يف كلية العلوم
االجتامعية تضمنت كلامت ألقاها أساتذة من كال
الكليتني ،ومحاكمة صورية بني طالبتني حول حقوق
املرأة ،ومناظرة بني الطالب حول قانونية القانون
الدويل ،كام وألقى عدد من طلبة الجامعة قصائد
شعرية يف ما ن ّفذ عدد من الطلبة مشاهد مرسحية
حول كيفية الحفاظ عىل حقوق األنسان.

يحتفل العامل يف العارش من شهر كانون األول من كل عام بالذكرى
السنوية الثامنة والخمسني؛ لنرش اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .الذي
اعتمد ونرش عىل املأل مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 217
ألف (د ،)3-املؤرخ يف العارش من كانون األول /ديسمرب 1948م .وقد حوى
اإلعالن عىل ديباجة و( )30مادة نصت عىل حقوق اإلنسان .يف اإلعالن متت
اإلشارة بوضوح إىل أن الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساوين يف الكرامة
والحقوق ،ولكل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات املذكورة جميعاً يف
هذا اإلعالن ،دون متييز من أي نوع ،وال سيام التمييز بسبب العنرص ،أو
اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السيايس وغري السيايس ،أو
األصل الوطني أو االجتامعي ،أو الرثوة ،أو املولد ،أو أي وضع آخر ،فض ًال
عن ذلك ال يجوز التمييز عىل أساس الوضع السيايس ،أو القانوين ،أو الدويل
للبلد ،أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص ،سواء أكان مستق ًال ،أو موضوعاً
تحت الوصاية ،أو غري متمتع بالحكم الذايت ،أو خاضعاً ألي قيد آخر عىل
سيادته ،ولكل فرد حق يف الحياة والحرية وىف األمان عىل شخصه.
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محور الجوائز والمنح
الجوائز والمنح التي تم رفع الترشيح لها
إطالق جائزة التنمية المستدامة
قامت اللجنة الوطنية األردنية بتنظيم جائزة أفضل املامرسات يف مجال التنمية املستدامة لطالب املرحلة الثانوية
بهدف التوعية بأهمية تحقيق التنمية املستدامة ،والتخفيف من وطأة الفقر لدى طلبة املدارس املنتسبة لليونسكو من
خالل قيامهم مبامرسات وأنشطة تكفل انخراطهم مبكونات املجتمع املدين ،حيث تم تعميم الجائزة ألول مرة عىل املدارس
املنتسبة لليونسكو ،وقامت لجنة مكلفة بتحكيم املشاركات وتقييمها ،وكانت النتائج كام يأيت:
	•منح الجائزة األوىل وقيمتها ( )100دينار ملدرسة معان املهنية الثانوية للبنات لحصولها عىل عالمة (.)84
	•حجب الجائزة الثانية وقيمتها ( )75ديناراً لوجود فرق كبري بني العملني املشاركني بالجائزة.
	•منح الجائزة الثالثة وقيمتها ( )50ديناراً ملدرسة إربد الثانوية للبنات لحصولها عىل عالمة (.)60
وتم توزيع الجوائز عىل الفائزين من قبل أمني رس اللجنة الوطنية األردنية يف مقرها يتاريخ 2013/12/22م.
الفوز بجائزة اإلبداع واالبتكار التقني للباحثين الشباب في الوطن العربي
فاز الدكتور محمد الدباس /جامعة
مؤتة بالجائزة التي متنحها املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم ملن ساهموا يف
تأمني موارد النمو االقتصادي يف مجاالت
«الطاقات الجديدة واملتجددة» من خالل
تطوير التقنيات يف هذا املجال ،حيث مينح
الفائزين شهادة وميدالية ومكافأة مالية
بقيمة  000،10دوالر.
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الفوز بمنحة برنامح اليونسكو /لوريال للنساءالشابات في مجال العلوم الحياتية

فازت الدكتورة علياء شطناوي /الجامعة األردنية باملنحة التي تمُ نح للنساء الشابات اللوايت قمن بأبحاث يف مجال
العلوم الحياتية ،حيث خصصت منظمة اليونسكو خمس عرش منحة بقيمة ( )40ألف دوالر.
االستفادة من منح اإليسيسكو للطلبة المسلمين في الدول األعضاء والجماعات
اإلسالمية
حصلت الطالبة لينا قباعة /جامعة الحسني بن طالل عىل منحة اإليسيسكو للطلبة املسلمني يف الدول األعضاء
والجامعات اإلسالمية ،التي تخصصها املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة للطلبة املسلمني يف الدول األعضاء،
وللجامعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء ،و ُتعطى األولوية بشكل خاص للطلبة املتفوقني املحتاجني ملتابعة دراستهم
داخل بلدانهم أو خارجها والذين يتخصصون يف مجاالت الدراسات العربية واإلسالمية والتخصصات الرتبوية والعلمية
التي تخدم مرشوعات التنمية يف الدول األعضاء ولدى الجامعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء ،كام يراعى التوزيع
الجغرايف العادل للدول املستفيدة ،ومتنح عىل شكل مساعدات مالية شهرية مقطوعة ،وقد فازت الطالبة لينا قباعة
باملنحة.
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منح اإليسيسكو للبحث في مجال النباتات الطبية
حصل الدكتور دعسان محمود جرادات /الجمعية العلمية امللكية بتاريخ 2013/12/12م ،عىل منحة اإليسيسكو
للبحث يف مجال النباتات الطبية ،والتي تبلغ قيمتها عرشة اآلف دوالر أمرييك ،وذلك لتمويل البحث الذي تقدم به
الدكتور تحت عنوان« :تقييم النشاط املضاد للميكروبات يف املستخلصات الطبية الطبيعية التقليدية» ،حيث سيتم تنفيذ
املرشوع يف الجمعية العلمية امللكية إبتداء من تاريخ 2014/2/1م ،ويقدم تقرير إىل منظمة اإليسيسكو كل ستة شهور
حول مراحل تقدم املرشوع.
جائزة اليونسكو /لوريال للنساء في العلوم
تم رفع ترشيح كل من اآلنسة اآلء أبو الليل من جامعة العلوم والتكنولوجيا ،والدكتورة.مليوبا أبو العدوس
من الجامعة األملانية للمشاركة يف جائزة اليونسكو /لوريال للنساء يف العلوم .وهي جائزة تهدف إىل تعزيز دور املرأة
وإسهامها يف مجال العلوم يف جميع أنحاء العامل يف التطورات الجارية يف مجال البحوث املتعلقة بعلوم الحياة من أجل
تحقيق التنمية املستدامة .والجائزة تقدم ( )15منحة دراسية للشابات اللوايت يسهمن بحامسهن وبحوثهن من أجل تطوير
هذه العلوم.
جائزة اليونسكو كالينجا 2013م لتبسيط العلوم
تم رفع ترشيح د .عيل كامل السعيد من الجامعة األردنية للمشاركة يف الجائزة ،وهي جائزة متنح ألشخاص لهم
مؤلفات أو أفالم وثائقية لها دور ملحوظ يف تبسيط العلوم واألبحاث والتكنولوجيا ،حيث خصصت منظمة اليونسكو
جائزة مبقدار  20ألف دوالر وشهادة باإلضافة إىل جائزة اليونسكو الربونزية.
جائزة اليونسكو -الشارقة للثقافة العربية 2013م
تم رفع ترشيح معايل الدكتور صالح جرار /الجامعة األردنية للمشاركة يف الجائزة ،وهي جائزة تمُ نح ملن ساهموا
بشكل هام من خالل أعاملهم الف ّن َية ،أو الفكرية ،أو الرتويجية يف تنمية الثقافة العربية وزيادة التعريف بها ونرشها
بهدف تعزيز التفاهم والحوار بني الثقافات ،وتم تخصيص قيمة الجائزة  60،00دوالر أمرييك لكل فائز.
جائزة األمير جابر األحمد الصباح لتعزيز التعليم الجيد لصالح المعوقين
وهي جائزة متنحها منظمة اليونسكو مرة كل سنتني لفائـزين من األفراد أو املنظامت أو املراكز الذين أسهموا يف
تعزيز التعليم الجيد والجامع لصالح املعوقني عقلياً؛ إذ يحصل كل فائز بالجائزة عىل شهادة ومكافأة مالية قدرها 000،20
دوالر أمرييك ،وقد تم رفع ترشيح مركز الشابات املسلامت لالشرتاك بالجائزة.
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جائزة البنك اإلسالمي لتنمية في العلوم والتكنولوجيا لعام 2014م
وهي جائزة تهدف إىل تقدير إنجازات املؤسسات الناجحة وتشجيعها ،وتشجيع املنافسة الرشيفة واملثمرة يف ما
بني املؤسسات التعليمية والبحثية يف مجال العلوم والتكنولوجيا يف الدول األعضاء يف املنظمة اإلسالمية الرتبية والعلوم
والثقافة ،وتتشمل عىل ثالث جوائز قيمة كل منها ( 100،000مائة ألف) دوالر أمرييك ،ولوحة تذكارية تحمل اسم الجهة
الفائزة واإلنجاز الذي نالت عنه الجائزة وشهادة تقديرية ،وقد ترشح املركز الوطني للبحث والتطوير للجائزة.

برنامج منح اليونسكو حول مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة
تم رفع ترشيح م .زياد حمودة /وزارة الطاقة والرثوة املعدنية و شريين الدباس /الجامعة األملانية األردنية لالستفادة
من برنامج منح اليونسكو حول مصادر الطاقة املستدامة واملتجددة 2013م  ،الذي يدعمه وميوله املركز الدويل لتطوير
الطاقة املستدامة ،إذ يُعقد الربنامج يف مؤسسات متخصصة يف االتحاد الرويس بهدف تعزيز بناء القدرات وتطوير مصادر
البرش يف مجال الطاقة املتجددة واملستدامة يف الدول النامية والدول التي متر بها مراحل انتقالية.

محور التوثيق والبرمجة
الموقع اإللكتروني
1اإلعالن عن األخبار والوظائف واملنح والجوائز املقدمة من املنظامت واملؤسسات املختلفة التي يزودنا بها جميع أقسام
اللجنة الوطنية األردنية.
2التعديل عىل قطاع العلوم الطبيعية واالجتامعية وإضافة صفحة مكافحة املنشطات واللجان املنبثقة ،وإضافة تقارير
اجتامعات وتقارير أوراق عمل االجتامع التحضريي للهيئة اإلسالمية ألخالقيات العلوم والتكنولوجيا 2013م ضمن صفحة
لجنة أخالقيات العلوم والتقانه ،باإلضافة إىل تفعيل صفحة قطاعي املعلومات واالتصال والرتبية.
3تحديث صفحة املنح والجوائز الخاصة باملنظامت الثالث (اليونسكو ،األلكسو ،اإليسيسكو) يف مجاالت الرتبية والثقافة
والعلوم.
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المطبوعات

	•تصميم التقرير السنوي لعام 2012م ،واخراجه بالصورة النهائية عىل .CD
	•إصدار نرشة أنباء العدد ( )24لعام 2013م ،وهو عدد خاص مبناسبة السنة الدولية للتعاون يف مجال املياه.
	•ورد إىل اللجنة الوطنية ( )40مطبوعاً من املنظامت الثالث ،عمم منها ( )9مطبوعات عىل الجهات ذات العالقة.

المكتبة
 .1التعميم عن أبرز املطبوعات التي وردت اىل اللجنة وهي:
المواقع األثرية والسياحية في األردن
يقدم هذا املطبوع املعلومات التاريخية الوافية عن اآلثار يف األردن بأسلوب علمي ينرش الحقيقة التاريخية عن
اآلثار األردنية الكالسيكية ،واملواقع الدينية اإلسالمية واملسيحية السياحية ،كذلك املساجد اإلسالمية القدمية واملدينة
والخانات الواقعة عىل طرق القوافل التجارية مبا يضمن للسائح والزائر إىل األردن اإلحاطة باملعلومات املهمة عن هذه
املواقع.
اإليسيسكو  30عامًا من اإلنجازات
هذا املطبوع يتناول بصورة واضحة اإلنجازات املتميزة املتتابعة التي حققتها املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة خالل الثالثني سنة املنرصمة ،وكان إنشاء هذه املنظمة عام ًال مه ًام يف االستجابة لتطلعات حكومات الدول
األعضاء .ويبني كيفية التوسع الكبري يف مجاالت العمل والتطور النوعي الذي حققته اإليسيسكو ،ويتمثل هذا الدور
املتميز يف آالف الربامج واألنشطة ،ومئات البحوث والدراسات والكتب ،وعرشات املؤمترات والدورات الدولية التي نفذتها
أو التي شاركت فيها.
ثقافة المعرفة والتفكير االستراتيجي
يهتم هذا املطبوع بتطوير الشخصية املبدعة عىل مختلف املستويات ،وكيفية ترابط عنارص اإلبداع ومصادر التعلم
فيها والتي ترثي املعرفة ،والجمع بني املعرفة والتفكري ،ذلك ّأن املعرفة تعمق اليقني ،أما التفكري االسرتاتيجي؛ فهو يتمثل
بالقدرة واملسؤولية املتعلقة باألعامل واألفعال.
 .2التنسيق مع الجهات املعنية وهي(:مجمع اللغة العربية األردين ،ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،ووزارة الرتبية
والتعليم) ،لدراسة مرشوعات معاجم مؤمتر التعريب بنا ًء عىل طلب املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،حيث
تم تشكيل لجنة من أحد املختصني عن تلك الجهات لهذا الغرض.
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قطـــاع العالقات والتعاون
 .3تسهيل استعارة املطبوعات لحوايل ( )13شخص من املهتمني والدراسني.
 .4تسجيل وتصنيف الكتب التي وردت للمكتبة وعددها حوايل ( )30مطبوع من املنظامت الثالث( :اليونسكو،
واإليسيسكو ،األلكسو).
 .5تزويد وزارة الثقافة بعدد من املطبوعات الصادرة عن منظمة اليونسكو وهي كاأليت:
	•( )14نسخة من املطبوع:
«النصوص األساسية /اتفاقية عام 2003م – صون الرتاث الثقايف غري املادي» الطبعة 2012م.
	•( )15نسخة من الربشور. INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
	•( )3نسخ من املطبوع .LIST of INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
 .6رفع استبيان خاص بدراسة التطور يف مجال علوم العلمومات واملكتبات والتوثيق واألرشيف يف الوطن العريب عن عامي
2012-2011م واملرسل من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم؛ ليتم عرضه عىل اجتامعات املجلس التنفيذي
واملؤمتر العام ،والذي تم تعبئته من دائرة املكتبة الوطنية عل ًام بأنه تم إرساله إىل وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،ودائرة املكتبات الوطنية لتعبئة الجزء الذي يخص كل منها.
 .7يف ضوء الهيكيلة الجديدة للجنة الوطنية األردنية تم إعادة جرد محتويات املكتبة واستالم الوثائق واملطبوعات
املوجودة لدى االقسام التابعة للجنة.
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ملحق رقم ()1
قائمة بأعضاء الجمعية العمومية لعام 2013م
 .1معايل الدكتور محمد الذنيبات /وزير الرتبية والتعليم« -رئيساً».
 .2معايل السيدة سلوى املرصي /جمعية أصدقاء املدرسة.
 .3عطوفة األستاذ صطام عواد /األمني العام لوزارة الرتبية والتعليم.
 .4الدكتور سعيد جرادات /ممثل بصفته الشخصية.
 .5عطوفة الدكتور محمد املجايل /املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا.
 .6األستاذ الدكتور سمري رشيف استيتيه /مجمع اللغة العربية.
 .7عطوفة السيد فارس الحمود /مدير عام دائرة اآلثار العامة.
 .8الدكتور محمد صيدم /الجمعية العلمية امللكيــة.
 .9األستاذ الدكتور طالل عبدالله الزعبي /جامعة الحسني بن طالل.
 .10األستاذ الدكتور محمد أمني العبادي /جامعة مؤتة.
 .11الدكتور سامر الرجوب /الجامعة الهاشمية.
 .12الدكتور خطاب أبو لبدة /املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية.
 .13الدكتور خالد التخاينة /ممثل بالصفة الشخصية.
 .14األستاذ الدكتورة حنان ملكاوي /جامعة الريموك.
 .15األستاذ الدكتورة منى الحديدي /الجامعة األردنية.
 .16الدكتور رشاد الزعبي /املجلس األعىل للشباب.
 .17الدكتور فواز الرطروط /وزارة التنمية االجتامعية.
 .18الدكتور نوح مصطفى الفقري /وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية.
 .19األستاذ الدكتور عاطف الخرابشة /جامعة البلقاء التطبيقيــة.
 .20اآلنسة براء العتييل /جمعية البيئة.
 .21السيد راكز الخاليلة /وزارة الشؤون البلدية.
 .22الدكتور عمر الجراح /جامعة العلوم والتكنولوجيا.
 .23الدكتور محمد بني خالد /جامعة آل البيت.
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 .24الدكتور محمد سلامن املعايعة /هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
.25السيد املهدي الرواضية /مؤسسة آل البيت امللكية للفكر اإلسالمي.
.26السيدة نهى املعايطة /االتحاد النسايئ األردين.
 .27السيد طه عبدالرحمن الخصاونة /رئاسة الوزراء – إدارة اإلعالم واالتصال.
 .28السيدة جنني جرادات /معهد امللكة زين الرشف التنموي.
 .29الدكتور يوسف حميد /وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
 .30السيد سيف الدين بنى عطا /وزارة التخطيط والتعاون الدويل.
 .31السيدة ماجدة النمري /وزارة السياحة واآلثار.
 .32السيد عمر أحمد تايه /مدرسة اليوبيل -مؤسسة امللك حسني.
 .33السيد فراس خوري /وزارة الخارجيــــــــــــــــــة.
 .34اآلنسة سريسا قورشه /مؤسسة نهر األردن.
 .35السيد كامل صالح /دائرة اإلحصاءات العامة .
 .36السيدة مريفت بطارسة /الجمعية امللكية لحامية الطبيعة.
 .37السيد أحمد الروسان /وزارة البيئة.
 .38الدكتور وليد أحمد محمد الشهاب /الجامعة األملانية األردنية
 .39السيدة روال عـــــــــــــواد /وزارة الثقافة.
 .40السيد محمد الدعجة /وزارة الرتبية والتعليم -إدارة العالقات الثقافية والدولية.
 .41السيدة انتصار إسامعيل القهيوي /اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم.
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ملحق رقم ()2
قائمة بأعضاء المكتب التنفيذي لعام 2013م
 .1د .سعيد جرادات /بصفته الشخصية«/رئيساً».
 .2معايل أ.د محمود عايد دويري /الجامعة األردنية.
 .3د .محمد صيدم /الجمعية العلمية امللكية.
 .4د .نوح الفقري /وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية.
 .5أ.د عاطف الخرابشة /جامعة البلقاء التطبيقية.
 .6د .خالد التخاينة /بصفته الشخصية.
 .7د .خطاب أبو لبدة /املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية.
 .8السيد سيف الدين بني عطا /وزارة التخطيط والتعاون الدويل.
 .9السيد طه عبدالرحمن الخصاونة /رئاسة الوزراء.
 .10السيد يوسف حميد /وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
 .11السيد فراس خوري /وزارة الخارجية.
 .12السيدة روال عواد /وزارة الثقافة.
.13السيد محمد الدعجة /وزارة الرتبية والتعليم -إدارة العالقات الثقافية والدولية.
 .14السيدة انتصار إسامعيل القهيوي /اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم.
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من منشورات:
اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم
العنوان البريدي :المملكة األردنية الهاشمية -عمان،
وزارة التربية والتعليم ص .ب 1646
تلفون00962 6 5684137 ،5683874 :
فاكس00962 6 5688061 :
البريد اإللكترونيjounesco@orange.jo :
الموقع اإللكترونيwww.natcom.gov.jo :

