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املحتــــوى

ملحة عامة
• النشأة واألهداف

• الدول األعضاء
• التنظيم الترشيعي واإلداري 

• منهج تخطيطي

بيت خربة عريب
• رؤى عربية مشرتكة

• اسرتاتيجيات عربية متكاملة
• البحث واالسترشاف 

• رؤية األلكسو لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 2030

من أجل تحسني جودة التعليم
• مرصد األلكسو

• دعم تدريس اللغة العربية
• اللغة العربية للناطقني بغريها 

نحو خطاب ثقايف جديد
• مرصد الرتاث املعامري والعمراين يف البلدان العربية

• حوار مفتوح مع الثقافات والحضارات

من أجل توطني العلوم ودعم البحث العلمي

تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف خدمة التنمية املستدامة
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مشاركة فاعلة يف حركة التأليف والتعريب والنرش
• موسوعة أعالم العلامء واألدباء العرب واملسلمني
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• سالسل الكتب
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منظمة منفتحة عىل املستقبل
• رشاكات اسرتاتيجية فاعلة

• املراهنة عىل اإلنسان
• وسائل عمل متطورة
• تنمية املوارد الذاتية

• جوائز املنظمة
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لـمحـة عامـــة
• النشأة واألهداف

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( هي منظمة 
العربية،  الدول  جامعة  نطاق  يف  تعمل  تونس،  مقرّها  متخصصة، 
وتعنى أساسا بتطوير مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم عىل مستوى 
الدول العربية. وقد أنشئت مبوجب املادة الثالثة من ميثاق الوحدة 
الثقافية العربية وتم اإلعالن رسميا عن تأسيسها بالقاهرة يوم 25 

يوليو 1970. 

وتنّص املادة األوىل من دستور املنظمة عىل أّن الغاية من إنشائها 
العريب عن طريق  الوطن  أجزاء  بني  الفكرية  للوحدة  »التمكني  هي 
والعلمي  والثقايف  الرتبوي  املستوى  ورفع  والعلوم،  والثقافة  الرتبية 
الحضارة  يف  واملساهمة  البناء  يف  بواجبه  يقوم  حتى  الوطن  هذا  يف 

العاملية واملشاركة اإليجابية فيها«. 

للرتبية  العربية  املنظمة  تنهض  العام،  الهدف  هذا  إطار  ويف 
والثقافة والعلوم بجملة من املهام، من أبرزها العمل عىل االرتقاء 
باإلنسان يف البالد العربية والنهوض بأسباب التطوير الرتبوي والثقايف 
الثقافة  وترسيخ  العربية  اللغة  وتنمية  واالتصايل،  والبيئي  والعلمي 
العربية اإلسالمية داخل الوطن العريب والتعريف بها خارجه عرب مّد 

جسور الحوار والتعاون مع باقي الثقافات يف العامل.

• الدول األعضاء 

تضم األلكسو يف عضويتها اثنتني وعرشين دولة عربية هي : 

اململكة األردنية الهاشمية، دولة اإلمارات العربية املتحدة، مملكة 
الدميقراطية  الجزائرية  الجمهورية  التونسية،  الجمهورية  البحرين، 
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جمهورية  السعودية،  العربية  اململكة  جيبويت،  جمهورية  الشعبية، 
السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الصومال، جمهورية 
القمر  جمهورية  قطر،  دولة  فلسطني،  دولة  ُعامن،  سلطنة  العراق، 
املتحدة، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مرص 
العربية، اململكة املغربية، الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، الجمهورية 

اليمنية.

• التنظيم الترشيعي واإلداري

يتألف البناء التنظيمي لأللكسو من الهياكل اآلتية :

- الهيكل الترشيعي :

يتكّون من املؤمتر العام )ينعقد مرة كّل سنتني( واملجلس التنفيذي 
)يعقد ثالثة اجتامعات عادية عىل األقل خالل كل دورة مالية(. 

- الهيكل التنفيذي :

يضّم املدير العام ) ينتخبه املؤمتر العام ملدة أربع سنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة( واملدير العام املساعد. 

- الهيكل اإلداري :

العام  واملؤمتر  التنفيذي  املجلس  وأمانة  العام  املدير  مكتب  يشمل 
وإدارة الشؤون اإلدارية واملالية.

 - الهيكل الفني :

يشمل إدارة الرتبية وإدارة الثقافة وإدارة العلوم والبحث العلمي وإدارة 
املعلومات واالتصال.

- املراكز الخارجية :

للمنظمة خمسة مراكز خارجية هي :
• معهد البحوث والدراسات العربية )القاهرة(

• معهد املخطوطات العربية )القاهرة(
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• مكتب تنسيق التعريب )الرباط(
• معهد الخرطوم الدويل للغة العربية )الخرطوم(

• املركز العريب للتعريب والرتجمة والتأليف والنرش )دمشق(.

وترتبط الدول األعضاء باأللكسو عن طريق لجانها الوطنية للرتبية 
والثقافة والعلوم.

• منهج تخطيطي

عملها  يف  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمــــة  تعتمد 
يف  تّم  وقد  وأنشطتها.  برامجها  لتنفيذ  االسرتاتيجي  التخطيط  عىل 
هذا اإلطار إعداد الخطة االسرتاتيجية للمنظمة 2017 - 2022  التي 

حّددت املحاور اآلتية :
مجابهة التحديات التي تواجه الوطن العريب يف ميادين الفكر   1  

والثقافة.
خدمة اللغة العربية وتطوير تعليمها وتعلّمها ونرشها يف ظل   2  

املتغريات والتحديات.
مواجهة التحديات التي تعرتض األمن القومي العريب.  3  

مكافحة األمية يف الوطن العريب.  4  
تطوير العالقات بني اإلعالم املعارص والتعليم وتفعيلها.  5  

تفعيل دور مؤسسات املجتمع يف الرتبية.  6  
تحسني أداء املنظمة ورفع كفاءتها.   7  

رفع كفاءة توظيف العلوم والبحث العلمي والتقانة.  8  

تنفيذ مرشوعات  املنظمة يف  املحاور، رشعت  من هذه  وانطالقا 
اختصاصها،  مجاالت  من  مجال  لكّل  املرسومة  األولويات  تحّقق  
وذلك يف انسجام مع رؤيتها وأهدافها ومع متطلبات القرن الحادي 

والعرشين وتحدياته. 
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بيت خربة عريب
تقوم األلكسو بدور بيت الخربة العريب يف ما يتعلّق مبجاالت الرتبية 
وتقرتح  واالتصال،  واملعلومات  العلمي  والبحث  والعلوم  والثقافة 
الّدراسات  تُعّد  كام  املجاالت،  هذه  لتطوير  املستقبلية  التصورات 
والتقارير واإلحصائيات واألدلّة الببليوغرافية والحوليّات وتضعها عىل 

ذّمة الدول األعضاء. 

• رؤى عربية مشرتكة

من أجل التنسيق بني سياسات الدول األعضاء والتخطيط للعمل 
املشرتك يف مجاالت الرتبية والثقافة والعلوم، تعقد املنظمة مؤمترات 

وزارية دورية متخصصة هي :
-  مؤمتر الوزراء املسؤولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف 

الوطن العريب.
-  مؤمتر وزراء الرتبية والتعليم يف الوطن العريب.

-  مؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب.
الوطن  واملهني يف  الفني  التعليم  املسؤولني عن  الوزراء  - مؤمتر 

العريب.

كام تعقد املنظمة عددا من املؤمترات الدورية األخرى ومن بينها:
-  مؤمتر اآلثار والرتاث الحضاري.

- مؤمتر تعليم الكبار.
-  مؤمتر التعريب.

بني  والتعاون  والتنسيق  التقارب  سبل  املؤمترات  هذه  وتقرتح 
الدول األعضاء وصيغ التجديد والتطوير يف املجاالت املعنية.

• اسرتاتيجيات عربية متكاملة 

يف نطاق النهوض بإحدى مهاّمها الرئيسية، وهي التخطيط لتطوير 
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مجاالت اختصاصها، وضعت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
عددا من االسرتاتيجيات والخطط وهي :

- رؤية األلكسو للرتبية ما بعد 2015.

- اسرتاتيجية تطوير الرتبية العربية.

- اسرتاتيجية محو األمية يف البالد العربية.

الخطة الشاملة للثقافة العربية.   -

اسرتاتيجية تطوير العلوم والتقانة يف الوطن العريب.   -

- اسرتاتيجية التوثيق واملعلومات يف الوطن العريب.

- اسرتاتيجية التكنولوجيا الحيوية يف الوطن العريب. 

خطة إنشاء الطريق السيَّارة للمعلومات يف الوطن العريب.   -

الخطة العربية لتعليم الكبار.   -

االسرتاتيجية العربية للرتبية السابقة عىل املدرسة االبتدائية.    -

االسرتاتيجية العربية للتنوع البيولوجي.   -

اسرتاتيجية تطوير التعليم العايل يف الوطن العريب.   -

اسرتاتيجية نرش الثقافة العلمية والتقانيّة يف الوطن العريب.   -

االسرتاتيجية العربية للتعليم عن بعد.   -

االسرتاتيجية العربية للمعلوماتية.   -

- االسرتاتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار.

- الخطة العربية للنهوض باملرأة العربية.

- الخطة العربية للنهوض بالصحة املدرسية.

- الخطة العربية للنهوض بالرياضة املدرسية.

•  البحث واالسترشاف

املهام  إطار  يف  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  تقوم 
واالسترشاف،  البحث  املتقدم يف  املركز  بدور  إليها،  املوكولة  املتعّددة 
الذي  بالقاهرة  العربية  البحوث والدراسات  خاصة عن طريق معهد 
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القضايا  أبرز  حول  واملستقبلية  االسرتاتيجية  الدراسات  إعداد  يتوىل 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي تهّم الدول العربية. وقد تعزز 
بالدراسات  تعنى  املنظمة  هيكل  وحدة ضمن  بإحداث  التوجه  هذا 

االسترشافية املتصلة باملنطقة العربية ومحيطها الدويل.

• رؤية األلكســــو لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 2030

ميدانيّة  وتقارير  اسرتاتيجيّات  من  األلكسو  أعّدته  ماّم  انطالقا 
ودراسات استرشافيّة، صاغت رؤية متكاملة حول سبل تحقيق التّنمية 
عىل  الّرؤية  هذه  وتقوم   .2030 عام  أفق  يف  املنطقة  يف  املستدامة 
ورسم  الفقر  ومقاومة  والثّقافة  الرّتبية  هي  أساسيّة  مرتكزات  ستّة 
والّسالم  االستقرار  املؤّسسات وضامن  وتعزيز  االقتصاديّة  الّسياسات 

عرب توفري متطلّبات التّعايش اإلنسايّن البّناء.
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من أجل تحسني جودة التعليم
تتمثل أهم أولويات املنظمة يف مجال الرتبية يف :

- ضامن التعليم الجيّد للجميع بوصفه حّقا من حقوق اإلنسان. 

واستثامرها  وحيازتها  املعرفة  تقييم  أدوات  من  املتعلّم  متكني   -
التي يحتاجها، وتعزيز دوره يف  باملهارات والخربات  وإنتاجها، وتزويده 

إحداث التغيري والتطّور. 

- دعم قدرات الدول العربية يف جمع البيانات وتحليلها واستعاملهــــا 
ورصـــد أفضل التجارب، وصياغة السياســـــات، واإلدارة الرتبوية. 

- تحسني جودة التعليم يف مختلف املراحل، وبناء القدرات، واالرتقاء 
بتعليم اللغة العربية، وتطوير تدريسها للناطقني بغريها. 

- توظيف تقانات التعليم. 

- االرتقاء بأداء معلّمي رياض األطفال. 

- تنمية برامج تعليم الكبار لتحقيق مبدأ التّعلّم مدى الحياة. 

املعايري  ضوء  يف  ومناهجه  واملهني  الفني  التعليم  برامج  تطوير   -
الدولية. 

- ضامن تكافؤ الفرص بني الجنسني وبني الفئات االجتامعية.

- دعم دور الجامعات املفتوحة واالفرتاضية.

- تطوير وسائل التعليم عن بعد ضامنا لتكافؤ الفرص. 

- دعم فرص ذوي االحتياجات الخاصة يف النفاذ إىل التعليم.

• مرصد األلكسو  
التعليم يف الوطن العريب«  أُحدث املرصد يف إطار »خطة تطوير 

وأوكلت إليه الوظائف اآلتية :

- رصد أوضاع التعليم يف الوطن العريب ومتابعتها.
- حرص التجارب والربامج الناجحة وتعميمها.
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- استرشاف التحوالت يف مجال الرتبية والتعليم. 
- إصدار تقرير سنوي عن أوضاع التعليم يف الوطن العريب.
- املساهمة يف إعداد وضع الدراسات واألدلة واملرجعيات.

- بناء قاعدة بيانات حول واقع الرتبية والتعليم يف الدول العربية.
- تحليل البيانات واستثامرها يف البحوث والدراسات.

- وضع مصفوفة للمؤرشات الرتبوية العربية.
- بناء قدرات الدول العربية يف مجال اإلحصاء الرتبوي. 

وقد صدرت عن املرصد نرشات إحصائية وتقرير حول التعليم يف 
الوطن العريب.

• دعم تدريس اللغة العربية  
وذلك  املنظمة،  أولويات  ضمن  هاما  حيزا  العربية  اللغة  تحتل 
باعتبارها رمزا للهوية وللثقافة العربية االسالمية. وقد عملت املنظمة 
السياق عىل تطوير مناهج تعليمها وأساليب تدريسها، كام  يف هذا 
قامت بتنفيذ »مرشوع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع 
املعرفة« الذي أقرّته القمة العربية )دمشق 2008(، بهدف دعم لغة 

الضاد وإيالئها املكانة املناسبة يف عرص املعلومات واالتصال.

وقد أصدرت املنظمة يف هذا املجال حتى اآلن :

- األجزاء الستة من سلسلة »العربية لغتي«.
- السياسة اللغوية القومية.

- الخطة العامة لتعريب التعليم.
- أسباب تدين مستوى تعليم اللغة العربية يف الوطن العريب.

- املحتوى الرقمي العريب عىل شبكة اإلنرتنت.
- برنامج تنمية الطفل يف مرحلة الرتبية املبكرة.

- دليل مرجعي لتنمية الكفايات اللغوية لدى مدريس اللغة العربية 
بالتعليم العايل.
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النهوض  يف  متخصصة  وطنية  مؤسسات  إلنشاء  مرجعي  دليل   -
بتعليم اللغة العربية.

- قاعدة بيانات اللغة العربية.

• اللغة العربية للناطقني بغريها
تُويل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اهتامما خاصاً إىل 
ذلك يف  تجسم  وقد  بغريها.  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  موضوع 
تأسيس معهد الخرطوم الدويل للغة العربية الذي يعمل عىل إعداد 
مختصني يف تعليم اللغة العربية وتأهيلهم وتدريبهم. كام يساهم يف 
تنظيم دورات تدريبية يف الدول االفريقية لدعم تعليم اللغة العربية 
للناطقني بغريها. وعىل صعيد آخر، بادرت املنظمة بتأليف »الكتاب 
األسايس لتعليم اللغة العربية« بأجزائه الثالثة وملحقاته )دليل املعلم، 
املعجم املساعد خاميس اللغة، أرشطة سمعية، قرص حاسويب(، وقد 
أصبح هذا الكتاب معتمدا يف أقسام اللغة العربية يف عديد الجامعات 

األجنبية.
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 نحو خطاب ثقايف جديد
جديد  ثقايف  خطاب  بلورة  عىل  الثقافة  قطاع  يف  املنظمة  تعمل 
يحافظ عىل الهوية ويساير مقتضيات العرص. ويف هذا اإلطار تحرص 
املنظمة عىل املحافظة عىل الرتاث العريب واإلسالمي وصيانته وتوثيقه 
وتوظيفه يف إثراء الرتاث اإلنساين من خالل جهود كل من إدارة الثقافة 
ومعهد املخطوطات العربية بالقاهرة. كام تقوم إدارة الثقافة بتنفيذ 
وتوصيات  لقرارات  تنفيذا  املادي  وغري  املادي  الرتاث  برنامج حامية 
اآلثار  الثقافية، ومؤمتر  الشؤون  املسؤولني عن  العرب  الوزراء  مؤمتر 
العربية  اإلبداعات  بتشجيع  املنظمة  تهتّم  كام  الحضاري.  والرتاث 
املعارصة يف مختلف مجاالت الفكر واألدب والفن عن طريق التعريف 

بهذه اإلبداعات وإقامة املعارض وتنظيم املسابقات ومنح الجوائز.

 • مرصد الرتاث املعامري والعمراين يف البلدان العربية
الشؤون  الوزراء املسؤولني عن  لقرار مؤمتر  تنفيذاً  املرصد  أنشئ 
الثقافية يف الوطن العريب، يف دورته املنعقدة يومي 13 و 14 نوفمرب 
2012 يف املنامة مملكة البحرين، يف إطار املهمة املوكولة لأللكسو من 

قبل املجلس االقتصادي واالجتامعي لجامعة الدول العربية.

الدول  جامعـــة  ميثاق  لتنفيذ  الفنيـــة  اآللية  املرصد  ويعترب 
العربيــــــة  الدول  يف  العمراين  الرتاث  عىل  للمحافظة  العربيـــــة 
 – املنظمة  قدرات  تعّزز  بيانات  قاعـــــــدة  يوفّر  كام  وتنميته، 
الفنية  واملساعدة  املشورة  تقديم  مجال  يف   – فنية  جهة  باعتبارها 
للدول العربية، واالستفادة من الخربات األكادميية واملهنية يف مختلف 
مجاالت التوثيق والتدريب وبناء القدرات والتقييم واإلعالم والقانون 
والتهيئة الحرضية مبا يساعد عىل خدمة املدينة العربية ويساهم يف 
إنقاذ معاملها التاريخية من التشويه أو التدمري أو االندثار، وخاّصة يف 
املناطق التي تعيش نزاعات مسلحة، حتى يكون الرتاث الثقايف رافداً 
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رئيساً من روافد التنمية الحرضية املستدامة يف الدول العربية.

• حوار مفتوح مع الثقافات والحضارات
انطالقا من إميان راسخ بأهمية الحوار بني الثقافات والحضارات 
التفاهم مع اآلخر، عقدت  الشعوب وربط عالقات  التقريب بني  يف 
األلكسو سلسلة من الندوات كان الهدف منها إرساء تقاليد حوار بني 

الثقافة العربية والثقافات األخرى. ومن أبرزها : 
األخرى 	  والثقافات  العربيــة  الثقافــــة  بني  الحـــــوار  ندوة 

)تونس(.
ندوة الحوار بني الثقافة العربية والثقافة الصينية )بكني(.	 
ندوة الحوار بني الثقافة العربية والثقافات اإلفريقية )جنوب 	 

إفريقيا(. 
ندوة »الثقافة العربية اإلسالمية يف منطقة الساحل اإلفريقي 	 

ماضيا وحارضا ومستقبال« )مايل(.
املؤمتر العريب األورويب لحوار الثقافات )باريس(. 	 
ندوة الحوار العريب اإليبريو أمرييك )تونس(. 	 
ندوة الحوار العريب الرويس )تونس(. 	 
والغرب 	  العرب  بني  الثقايف  التواصل  يف  اإلعالم  دور  ندوة 

)باريس(. 
ندوة الحوار العريب األملاين )برلني(. 	 
ندوة الحوار العريب الالتيني )باالرمو(. 	 
الندوة الثانية للحوار العريب الرويس )قازان(.	 

خالل  من  اآلخر  مع  الثقايف  بالحوار  االهتامم  املنظمة  وتواصل 
والتشجيع  االتفاقيات  إبرام  إىل  باإلضافة  الندوات  من  مزيد  عقد 
الرتجمة  يف  الجوائز  وإسناد  املستوى  عالية  الفكرية  اللقاءات  عىل 

والتعريب.
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من أجل توطني العلوم
ودعم البحث العلمي

العلوم  قطاع  يف  نشاطها  من  جانبا  تركّز  أن  املنظمة  اختارت 
والبحث العلمي عىل املجاالت ذات األولوية يف الدول العربية، مثل 
املحافظة عىل املياه ومكافحة التصحر وتطوير الطاقـــــات الجديدة 
العلمي  البحث  بتعزيز دور  اهتمت يف جانب آخر  واملتجددة. كام 
واالستفادة من الكفاءات العربية املهاجرة، وإغناء املحتوى التعليمي 
إىل  املجال  هذا  يف  املنظمة  توجهت  وقد  العربية.  باللغة  الجامعي 
رسم الخطط واالسرتاتيجيات وإعداد الدراسات والحقائب التدريبية 

واملحتويات الرقمية والكتب واألدلة املرجعية واألطالس(.

وحرصا عىل تقريب العلوم من الّناشئة تّم إنشاء موقع إلكرتوين 
لبناء النامذج وإنجاز التجارب، كام تّم إعداد برنامج تحسني تدريس 
وإطالق  واالستقصاء،  والتحقيق  البحث  مقاربة  إىل  استناًدا  العلوم 
أوملبياد الطفل العريب للعلوم والبحث العلمي لتشجيع األطفال عىل 

االهتامم بالعلم واملعرفة وغرس روح التنافس لديهم.

الّشبيك يف  العمل  دعم  املنظّمة عىل  آخر، حرصت  وعىل صعيد 
مجال العلوم والبحث العلمي، فعملت عىل إحداث جملة من شبكات 
لإلنسان  العربية  الشبكة  منها  االختصاص  وأهل  والخرباء  الباحثني 
والشبكة  البحرية  البيئة  مكّونات  لرصد  العربية  والشبكة  واملحيط 
واألمان  لألمن  العربية  والشبكة  الكوارث  مخاطر  من  للحّد  العربية 
البيولوجي والكيميايئ واإلشعاعي والشبكة العربية ألخالقيات العلوم 
القدرات  وبناء  االبتكارات  تسجيل  ملراكز  العربية  والشبكة  والتقانة 
التّوّجه  ذات  يندرج ضمن  كام  الفكرية..  للملكية  العربية  والشبكة 
املستدامة  والتنمية  العلمي  للبحث  السنوي  العريب  املنتدى  تنظيم 

الذي عقد حتّى اآلن ثالث دورات.
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصال

يف خدمة التنمية املستدامة
املعلومات  تكنولوجيات  استخدام  تيسري  إىل  املنظمة  تسعى 
العريب،  الوطن  يف  والعلمية  والثقافية  التعليمية  لألغراض  واالتصال 
حيث يطرح مجتمع املعلومات واملعرفة عىل الدول العربيّة تحّديات 
التكنولوجيات  من  والتمّكن  العلوم  بناصيــــة  لألخذ  جديـــــدة 
تطويرها،  يف  مساهاًم  العريب  اإلنسان  يصبح  حتى  وإتقانها  الحديثة 
وهو ما ينسجم مع رسالة املنظمة املتمثلة يف االرتقاء بهذا اإلنسان 

عىل مختلف األصعدة واملستويات. 

وقد بادرت األلكسو منذ بداية العام 2015 إىل إطالق جملة من 
املشاريع النوعية املجّددة بغية توطني هذه التكنولوجيات يف الدول 
العربية وتعزيز استخدامها يف املجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية. 

ونذكر من هذه املشاريع عىل وجه الخصوص:
 ،)ALECSO Apps( مرشوع الّنهوض بالتّطبيقات الجّوالة العربيّة -

- مرشوع املوارد التّعليميّة املفتوحة
 ،)Open Educational Ressources OER(

- مرشوع استخدام تكنولوجيا الحوسبة الّسحابيّة لخدمة التعليم 
،)Cloud Computing( والتعلّم

 Massive( مرشوع دروس اإلنرتنت املفتوحة عالية االستقطاب -
 ،)Open Online Courses MOOCs

اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الرّقمّي  الّنفاذ  تعزيز  مرشوع   -
.)Accessibility(

وهي مشاريع متكاملة تلتقي يف توظيفها لتكنولوجيّات املعلومات 
الّدول  يف  الرّتبويّة  الّنظم  لتطوير  رئيسيّا  عنرصا  وجعلهـــا  واالتّصال 
التّنمية  تحقيق  يف  فّعاال  عنرصا  تكون  حتّى  أدائها  وتجويد  العربيّة 

املستدامة واالرتقاء باإلنسان.
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مشاركة فاعلة
يف حركة التأليف والتعريب والنرش

• موسوعة أعالم العلامء واألدباء العرب واملسلمني 
من  واملسلمني«،  العرب  واألدباء  العلامء  »أعالم  موسوعة  تعّد 
أهم األعامل املرجعية التي تحرص املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
إنتاج  نوعية يف  نقلة  إنجازها، وقد شّكلت  »األلكسو« عىل  والعلوم 
م وأهميته عىل مستوى  املنظمة سواء من جهة ضخامة العمل املقدَّ
املراجع  منظومة  يف  كبري  معريّف  فراغ  لسّد  إليه  املوكولة  األهداف 

املتاحة عن الثقافة العربية اإلسالمية.

وميكن إيجاز هذه األهداف فيام ييل :

مفكِّريهم  وبإسهامات  واملسلمني  العرب  بحضارة  العامل  تعريف   -
اإلنسان  متناول  يف  وجعلها  إبداعاتهم  وإبراز  ذكراهم  وإحياء 

العريب لحفزه عىل البذل واالجتهاد.

املستوى  عىل  الّريادي  دورها  وإبراز  اإلسهامات  هذه  توثيق   -
العاملي، والتمثل الجاد ملكانة الحضارة العربية اإلسالمية يف تاريخ 

العلم يف العامل.

- تكوين وعي جديد لدى الشباب العريب وعامة املثقفني، لرتسيخ 
ثقتهم يف الرتاث العريب ودوره يف تطوير املعرفة.

-  توفري مصدر علمي عريب موثوق به، يكون مرجعا أمينا لطالبي 
املعرفة من أساتذة وباحثني وطلبة.

الثقايف  تاريخهم  لكتابة  العرب  والباحثني  للعلامء  الفرصة  إتاحة   -
ترسبت  التي  األخطاء  وتصويب  نظرهم،  وجهة  من  والحضاري 

إىل هذا التاريخ.

- اللّحاق باألمم التي استكملت إصدار موسوعات عن حضارتها.
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وقد صدر من هذه املوسوعة 24 جزءا تغطّي مداخل 19 حرفا 
)من الهمزة إىل الغني(، وقد بلغ مجموع األعالم املرتجم لهم 4120 

َعلاًَم.

• الكتب املرجعية 
يف إطار املساعدة عىل إنتاج موارد تعليمية عربية، أعّدت املنظمة 

مجموعة من الكتب واألدلة املرجعية من بينها :

الكتاب املرجــع يف جغرافيـــة وطن عريب دون حدود )أربعة - 
أجزاء(.

الكتاب املرجع يف تاريخ األمة العربية )سبعة أجزاء(.- 

الكتاب املرجع يف الرياضيات ملرحلة التعليم األسايس بالوطن - 
العريب )أربعة أجزاء(.

الكتب املرجعية حول فلسطني والقضية الفلسطينية.- 

األسايس -  التعليم  ملرحلة  املتكاملة  العلوم  يف  املرجع  الكتاب 
بالوطن العريب )أربعة أجزاء(.

يف -  العام  التعليم  ملراحل  البيئي  التعليم  يف  املرجع  الكتاب 
الوطن العريب.

العريب -  بالوطن  الثانوية  للمرحلة  الكيمياء  يف  املرجع  الكتاب 
)ستة أجزاء(.

الكتاب املرجع يف قواعد اللغة العربية ملراحل التعليم العام.- 

• سالسل الكتب  
نرشت املنظمة عددا من سالسل  الكتب تشمل ميادين مختلفة 

ذات صلة باختصاصاتها، ومن هذه السالسل: 
- سلسلة الفن العريب اإلسالمي )3 أجزاء(. 

- سلسلة كتب الفن التشكييل العريب املعارص )صدر منها 16 عنوانا 
إىل غاية 2016(. 



20

- سلسلة قصص املدن الفلسطينية )21 كتابا(.
العريب  املرشوع  إطار  يف  تصدر  التي  العريب«  »الكتاب  سلسلة   -

»القراءة للجميع« )10 عناوين(.
- منارات من الحضارة العربية واإلسالمية )بالعربية واألملانية(.

• الدوريات 
الدوريّات  الخارجية عددا من  املنظمة ومراكزها  إدارات   تصدر 

املختصة هي :
- املجلة العربية للرتبية )نصف سنوية( 

- املجلة العربية للثقافة )سنوية( 
- املجلة العربية للمعلومات )نصف سنوية(

- مجلة تعليم الجامهري )سنوية( 
- املجلة العربية العلمية للفتيان )نصف سنويــة( 

- النرشة العربية للمطبوعات )سنوية( 
- أخبار األلكسو )نرشة إخبارية كل 3 أشهر( 

- مجلة البحوث والدراسات العربية )نصف سنوية( 
- مجلة معهد املخطوطات العربية )نصف سنوية( 

- مجلة اللسان العريب )سنوية( 
- مجلة التعريب )نصف سنوية( 

- املجلة العربية للدراسات اللغوية )نصف سنوية(.

• مجهودات التعريب 
يُحظى موضوع التعريب باألولوية يف برامج األلكسو ونشاطاتها. 
ويف هذا السياق تسهم املنظمة إسهاما جادا يف حركة تعريب املصطلح 
العلمي والتكنولوجي بفضل جهود مكتب تنسيق التعريب بالرباط 
املصطلحات  تضم  اللغة  ثالثية  املعاجم  من  سلسلة  يصدر  الذي 

العربية املوحدة.

وقد تّم حتى عام 2016 إصدار 38 معجام يف مختلف االختصاصات 
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ومن ضمن املجاالت التي تشملها هذه املعاجم اللسانيات والفيزياء 
العامة والنووية والرياضيات والفلك والكيمياء وعلم الصحة وجسم 
واملحاسبة  والتجارة  والجغرافيا  والتاريخ  واآلثار  واملوسيقى  اإلنسان 
والتقنيات  امليكانيكية  والهندسة  والبيئة  والنفط  املتجددة  والطاقة 
الجوية والصيدلة واملعلوماتية  التشكيلية واألرصاد  الرتبوية والفنون 

والطب البيطري.

ويف ذات السياق، يحرص املركز العريب للتعريب والرتجمة والتأليف 
يف  الجامعية  العلمية  الكتب  أمهات  تعريب  عىل  بدمشق  والنرش 
للطالب  الالزمة  املراجع  لتوفري  والتكنولوجيا  العلم  فروع  مختلف 
واألستاذ والباحث. وقد أصدر املركز حتى اآلن أكرث من مائة وستني كتاباً 
يف مختلف التخصصات. كام يصدر مجلة »التعريب« التي تُعنى بنرش 
الدراسات والبحوث املختصة يف مجال تعريب التعليم العايل وتطوره. 

وقد صدر منها خمسون عدداً حتى اآلن. 

• املكتبة
تضّم مكتبة املنظمة رصيدا يفوق 6000 عنوان، وملحق بها قاعة 

للمطالعة مجهزة بأحدث الوسائل.
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منظمة منفتحة عىل املستقبل
• رشاكات اسرتاتيجية فاعلة

يندرج التعاون العريب والدويل ضمن اسرتاتيجية شاملة ومتكاملة 
تقود حركة املنظمة ونشاطاتها يف محيطها اإلقليمي والدويل. ومُيّكن 
العربية  الفضاءات  يف  الفاعل  الحضور  من  املنظمة  التعاون  هذا 
والدولية املتصلة مبجاالت اختصاصها، كام يتيح فرصة تجنب ازدواجية 
الجهود التي تبذلها جهات مختلفة يف املنطقة العربية لتحقيق نفس 

األهداف وخدمة نفس املستفيدين. 

ويف إطار هذا التعاون ترتبط املنظمة باتفاقيات ومذكرات تفاهم 
ومن  والعربية  واإلقليمية  الدولية  والهيئات  املنظامت  من  عدد  مع 
بينها منظمة اليونسكو واالتحاد الدويل لالتصاالت واملنظمة الدولية 
اإلسالمية  الدعوة  وجمعية  للمتاحف  الدويل  واملجلس  للمعوقني 
واملركز  الفرنسية  باللغة  الناطقة  للبلدان  الدولية  واملنظمة  العاملية 
الدويل للدراسات من أجل الحفاظ عىل املمتلكات الثقافية واملنظمة 
أوروبا  ومجلس  )إيسيسكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية 
لألكادميية  االسترشاق  ومعهد  الفرنسية  العربية  التجارية  والغرفة 
األندليس ومعهد  الرتاث  الالتيني ومؤسسة  للعلوم واالتحاد  الروسية 
وجمعية  األملانية  أديناور  كونراد  ومؤسسة  بباريس  العريب  العامل 
مالطا  للعلوم وجامعة  البلغارية  بإفريقيا واألكادميية  التعليم  تطوير 
العربية  الدول  إذاعات  واتحاد  ببكني  األجنبية  الدراسات  وجامعة 
ومؤسسة الفكر العريب ومكتب الرتبية العريب لدول الخليج واالتحاد 
العريب لألدباء والكتاب العرب ومنظمة املرأة العربية واالتحاد العريب 
املوزعني  واتحاد  العرب  النارشين  واتحاد  واملعلومات  للمكتبات 
العرب ومنظمة املدن العربية واملجلس الدويل للغة العربية ومكتبة 

االسكندرية ومؤسسة الحريري ومؤسسة الحي الثقايف »كتارا«.
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• املراهنة عىل اإلنسان
تنهض املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بأنشطة تأهيلية 

وتدريبية تهّم بالخصوص:

تأهيل املدرسني والقيادات الرتبوية.- 
العربية -  والدراسات  البحوث  مبعهد  األكادميي  التكوين 

بالقاهرة.
معهد -  يف  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  معلمي  تدريب 

الخرطوم الدويل للغة العربية.
العالقة -  ذات  املجاالت  يف  واملدربني  العاملني  تدريب 

املخطوطات،  صيانة  الكبار،  )تعليم  املنظمة  باختصاصات 
عن  االستشعار  واملعلومات،  التوثيق  املكتبات،  اآلثار،  حفظ 
بعد، الطاقات املتجددة، املوارد املائية، البحث العلمي، حامية 

البيئة...(.
إعداد املواد واألدلة والحقائب التعليمية والتدريبية يف مجاالت - 

اختصاص املنظمة.

• وسائل عمل متطورة
بارشت املنظمة تنفيذ خطة لتحديث وسائل عملها مواكبة للتطورات 
الّشبكات  تركيز  تّم  حيث  الّذكية.  اإلدارة  مجال  يف  عامليا  الحاصلة 
املعلوماتيّة الداخلية وتأمينها، وتطوير املنظومات وبناء قواعد البيانات، 
ورقمنة العمل اإلداري وإرساء نظام معلومايت متكامل ومندمج يساعد 

عىل حسن الترّصّف يف املوارد ويرفع من املردوديّة اإلدارية.

 ويندرج ضمن هذا التوجه التحديثي إنشاء بوابة للمنظمة عىل 
شبكة اإلنرتنت باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية، باإلضافة إىل 
وبرامجها  باملنظمة  التعريف  إىل  الرّامية  املتخصصة  الفرعية  املواقع 
وأنشطتها وإتاحة قواعد بياناتها للباحثني، إىل جانب تسويق إصداراتها 

من كتب ودوريات. 
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• تنمية املوارد الّذاتية
حرصا عىل تنمية املوارد الّذاتيّة للمنظّمة، تّم إعداد تصّور تنفيذي 
يهدف إىل تنويع املصادر املعتمدة لتمويل مختلف ما يتّم تنفيذه من 
نشاطات. وقد حّدد هذا التصّور عددا من محاور العمل من أبرزها 
التّعليم  خدمات  وتوفري  للمنظّمة،  الّدائم  املقّر  فضاءات  استثامر 
والتّلفزي،  والرّقمّي  الورقّي  املحتوى  وإنتاج  واإلشهاد،  والتّدريب 

وجلب التمويالت والهبات من مانحني إقليمينّي ودولينّي.

أكتوبر 2016،  الخطّة منذ  تنفيذ هذه  انطلقت األلكسو يف  وقد 
عرب فتح فضاءات مقرّها الّدائم لتنظيم ملتقيات ونشاطات ملؤّسسات 
من القطاعني العاّم والخاّص، وكذلك عرب تقديم دورات تدريبيّة عالية 
من  وباحثني  خرباء  مشاركة  شهدت  تخّصصها،  مجاالت  يف  املستوى 
عديد الّدول العربيّة، ويجري حاليّا العمل عىل تعميم هذه الّدورات 

بحيث يتّم تنظيمها مستقبال خارج دولة املقّر.

• جوائز املنظمة 
العرب وخاصة  واملبدعني  الباحثني  تشجيع  الحرص عىل  إطار  يف 
فئة الشباب، متنح األلكسو جوائز يف ميادين العلوم والثقافة والرتجمة 
املعلومات  وتكنولوجيا  والتعريب  العربية  والدراسات  واملخطوطات 

واالتصال. ومن هذه الجوائز:
* جائزة إبن خلدون– سنجور للرتجمة.

يف  الشبان  للباحثني  التقني  واالبتكار  لإلبداع  األلكسو  جائزة   *
الوطن العريب.

* جائزة األلكسو للتطبيقات الجوالة.
* جائزة الشباب العريب.

* جائزة املخطوط العريب.
* الجائزة العربية للرتاث.

* الجائزة العربية للمبدع الشاب.
* جائزة األلكسو لألبحاث اللغوية واملعجمية.
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عنوان املنظمة :
 1120 ص.ب  الشاميل،  العمراين  املركز  عقيد،  عيل  محمد  شارع 

تونس 1003، الجمهورية التونسية.
- الهاتف: 0021670013900
- فاكـس: 0021671948668 

www.alecso.org.tn:املوقـع -
alecso@alecso.org.tn:الربيد االلكرتوين -

Facebook: https://www.facebook.com/alecso.org.tn

املراكز الخارجية التابعة للمنظمة:

معهد البحوث والدراسات العربية: 

1 شارع اتحاد املحامني العرب )الطلمبات سابقا (

جاردن سيتي - ص.ب. 229 - القاهرة - جمهورية مرص العربية 

الهاتف: 0020227951648 / الفاكس: 0020227962543

 / iars@iarsecs.org / agabbas@iarsecs.org :الربيد االلكرتوين
www.iars.net :اإلنرتنت

معهد املخطوطات العربية:
1 شارع شهاب - ص.ب. 87 

املهندسني - الدقي - الجيزة – القاهرة - جمهورية مرص العربية 
الهاتف:   37616402 00202/   الفاكس:  01 376 164 00202

مكتب تنسيق التعريب: 

82، زنقة واد زيز - ص.ب: 290 
أكدال الرباط - اململكة املغربية 

الهاتف:  537772422 00212/ الفاكس: 00212537772426
 bca@arabization.org.ma :الربيد اإللكرتوين

www.arabization.org.ma اإلنرتنت
bca.alecso@gmail.com
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معهد الخرطوم الدويل للغة العربية:  
الديوم الرشقية الخرطوم - جمهورية السودان

ص.ب. 13257
الرمز الربيدي:11111  

الهاتف: 00249155299255 / الفاكس: 00249155299155
alecsolugha@yahoo.com :الربيد اإللكرتوين

www.alecsolugha.org :اإلنرتنت

املركز العريب للتعريب والرتجمة والتأليف والنرش: 
ص.ب. 3752 - دمشق - الجمهورية العربية السورية 

الهاتف: 00963113334876 / الفاكس: 00963113330998
acatapalecso@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

www.acatap.org :اإلنرتنت

مكتب األلكسو الدائم لدى اليونسكو، باريس:
Rue Miollis – 75732 Cedex 15 Paris / France 1

Tel: 0033145682720
alecso.paris@unesco- delegations.org :الربيد اإللكرتوين
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القاعات والفضاءات
بالمنظمة
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